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Dames kiezen voor een stoere jas

Heerlijk warm de winter in

BONNE NUIT
EYE WISH OPTICIENS
UITHOORN

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken.
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun collecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen.

FINESSE BODYLINE
CLINIC
GROOT GELIJK
JOH. PIET
KAPPER JOEPZE
MIRANDE
NEO VITA
OORWERK AUDIENS
PREGO MANNENMODE
SMIT SCHOENEN

Hip, stoer en opvallend. Foto: Retour.

SO TRUE FASHION

Ook tieners weten hoe ze er uit willen zien

SANBAO PRAKTIJK,
SHIATSU MASSAGE
THERAPIE

Avonturen beleven
in stoere kleding

ED KRIEK OPTIEK &
HOORTECHNIEK
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE

Avonturen beleven met je vrienden. Dat doe je in stoere kleding.
Ook tieners weten tegenwoordig hoe ze er uit willen zien. Mooi
en ook nog eens hip!
Zowel voor meisjes als jongens
zijn er mooie, trendy wintercollecties. De meiden gaan voor stoer,
urban en toch vrouwelijk. Deze winter combineren girls stoere denim jeans met flairpijp met
opvallende streepjesshirts. Bijvoorbeeld in de kleur legergroen

Je komt met een brede glimlach aan op je bestemming.
Foto: Nordic Weather

van super zachte stof, maar wel
met badges op de mouwen. Knopen en borduursels zorgen deze winter voor een extra stoere
touch. Een echte musthave is de
fake leather tracking. Te combineren met een van de jurkjes en je
hebt een toffe outfit voor school of

lederen oogjes en nylon stiksels.
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk
dat de jas echt warm zit. Grappig
detail is dat de warme voeringen
komend seizoen zichtbaar gedragen mogen worden. Daarnaast
zijn de jassen gemiddeld wat langer, maar accentueren ze mooi de
vorm van de dame die ‘m draagt.
Wat betreft kleuren dan kiezen we
meestal voor donker en bedekt.
Dat wil niet zeggen dat andere opties niet meer mogelijk zijn.
Voor vrouwen die wat meer kleur
wensen, zijn er wel degelijk collecties waarin wat fellere tinten zoals rood - accentueren. Warm,
trendy en behaaglijk!

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

een feestje. De boys kunnen kiezen uit een meer klassieke, hippere collectie. Zoals bij het label Retour. Een stoere jeans krijgt daar
een hip effect door het te combineren met de reversible bomber
en een stoere sweater. Opvallend
is het gebruik van de kleuren legergroen en tabak-bruin in broeken, sweats en accessoires. Het
ziet er gaaf uit en je beweegt je er
ook nog eens prima in.

Modellen waarmee je trendy voor de dag komt

Bescherm je ogen ook in de winter

Geen straf om in
de regen te lopen
Het regent in Nederland regelmatig. Zeker in de herfst
en winter. Dat betekent dat
je binnen kunt gaan zitten
mokken, of je trekt er op uit
in een stormachtig trendy
regenjas. Het label Nordic
Weather introduceert een regenjas waar je helemaal blij
van wordt. Puur Scandinavisch design met speelse details. De trends van de winter van 2017 zijn hierin verwerkt met primaire kleuren
en wijde modellen. Het maakt
niet uit of het regent, hoost,
waait of vriest, met deze modellen is het geen straf om er
op uit te trekken. Het aardige
is dat de collecties regenjassen tegenwoordig niet meer
saai groen of blauw hoeven
te zijn. We gaan ook op dat
front voor modieus, kleurrijk
en elegant. Met regenjassen
waarmee je ook gezien wilt
worden als het droog is. Natuurlijk gaat het niet alleen
om de uitstraling. De nieuwe
regenjassen moeten vooral waterdicht zijn, maar ook
ademend en licht in gewicht.
Dat is zeker het geval dankzij
de nieuwe technieken waarmee de naden zijn dichtgemaakt. Hoe hard het ook regent, je komt met een brede
glimlach aan op je bestemming. Heerlijk toch!

Vooral de sportieve en wat langere uitvoeringen doen het goed.
Wat te denken van een stijlvolle
parka of een moderne baseballjas. Wil je iets meer gekleed gaan,
dan is daar ook volop ruimte voor
in de collecties. We zien bijvoorbeeld een merk als DenHam dat
veel aandacht heeft geschonken
aan een speciale ‘outerwear’ collectie. Daarin is de Panache Parka
een opvallend kledingstuk geworden met traditioneel patchwork.
Gemaakt van een mix van Italiaanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende
collecties die voorbij komen, dan
valt de aandacht voor details op.
Van gouden ritsen en snaps tot

Klassieke vormen zijn nog steeds tijdloos. Foto: Moncler
De zonnebril is een modeitem bij uitstek. Ook in de winter mag je
deze niet vergeten. Hij beschermt je ogen tegen de laaghangende zon, maar geeft je ook een uitdagende look.
Met een zonnebril maak je een
modestatement. Je kunt er deze
winter alle kanten mee op. Klassieke vormen zijn tijdloos. Voor

hem en haar. De dames kunnen
gaan voor een fraaie oversized
zonnebril. Het vintage-geïnspireerde silhouet van zo’n model

krijgt een moderne uitstraling versterkt met gesatineerd metaal accenten. Nieuwe interpretaties van
oude modellen horen bij de moderne trends. Een model met afgeronde metalen en degradé glazen staat garant voor een uitbundige jetset look. En oversized,
heerlijk dramatische brillen zijn bij
uitstek geschikt voor fashionable,
eigentijdse vrouwen. Wil je echt
de show stelen, dan verleg je je
grenzen met een groot rond montuur. Stijlvol, modern, maar toch
ook retro!
De heren kiezen vooral voor traditioneel. Zo blijft het pilotenmodel
en de retrouitvoering gebaseerd
op de jaren zestig onverminderd
populair. De monturen zijn te verkrijgen in diverse kleuren. Al blijft
zwart toch het meest gewild. Heel
stijlvol.

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat/Passage (200 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Ondergoed waar je in kunt sporten

Praktisch, cool
en comfortabel

Vreemd bord...

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kunnen sporten.
Geen probleem. De meeste merken houden hier rekening mee.
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn
functioneel ondergoed ontworpen. Om je koel en droog te houden tijdens het sporten. Naadloos,
licht van gewicht en niet onbelangrijk: heel erg mooi. Verkrijgbaar in een dames- en herenlijn. Bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik dankzij het ultieme
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal
ontworpen om te dragen tijdens
flinke lichamelijke inspanningen.
Je draagt deze lichtgewicht short
als eerste laag op de huid. Dank-

zij het naadloze design sluit hij
perfect aan op het lichaam, waardoor irritaties met de huid worden
voorkomen. De ademende boxer
voert het transpiratievocht af en is
ideaal om te dragen tijdens hardlopen, trekking of voetbal. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster,
speciaal ontworpen voor tijdens
het hardlopen, fitness, volleybal
en andere intensieve sporten. Je
draagt deze lichtgewicht underwear als eerste laag op de huid
dat dankzij het naadloze design
perfect aansluit op het lichaam.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

IN DE
PROVINCIE

Word een kern
met pit en win
1000 euro

ADVERTEREN?
IN DE

26 september: bijeenkomst bebouwing legakkers Vinkeveen

Wat kunt u bijdragen aan de toekomst
van de Vinkeveense Plassen?
Vinkeveen - De gemeente De Ronde Venen maakt momenteel een
nieuw bestemmingsplan voor de
Vinkeveense Plassen. Wanneer het
nieuwe bestemmingsplan gaat gelden, wil de gemeente toe naar een
situatie waarin de regels en de bebouwing beter met elkaar kloppen.
Op 26 september gaat de gemeente tijdens de bijeenkomst met aanwezigen in gesprek over de vraag
hoe we hier samen aan kunnen
werken, wat eigenaren of gebruikers van de legakkers dan van de
gemeente kunnen verwachten en
wat de gemeente dan van hen mag
verwachten. Tussen 19.15 en 21.30
uur bent u van harte welkom in De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Wel
vraagt de gemeente om u van te voren aan te melden. Dit kan via www.
derondevenen.nl/bebouwingvinkeveenseplassen. Hoewel er op dit
moment nog (bijna) niets gebouwd
mag worden op de legakkers, staan

er veel blokhutten en andere bouwsels. In het bestemmingsplan waar
nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd mag
worden, hoe groot dat dan mag
zijn en onder welke voorwaarden.
Deze nieuwe regels maakt de gemeente omdat ze graag wil dat recreëren, natuur en waterkwaliteit samen gaan. Dat is namelijk de
kracht van de Vinkeveense Plassen.
Thematafels
In het nieuwe bestemmingplan komen duidelijke regels voor bebouwing en voor wat u mag doen op uw
legakker. Hoe die regels eruit kunnen zien, wordt nu nog onderzocht.
Aan verschillende tafels gaan de
gemeentemedewerkers/sters met
u daarover in gesprek aan de hand
van de volgende thema’s:
- Bebouwing: Wat als u bouwsel te
groot is? Of als er teveel bouwsels op een legakker staan?

Vinkeveen – Aan de Heulweg in
Vinkeveen, net over de hoge brug
bij de vaart, staat sinds een week dit
bord. Wat betekent in hemelsnaam
‘T3 vervuiling?’. Wat voor een vervuiling is dat? Moeten we ons zorgen maken? Bij navraag blijkt dat
Vitens bezig is met de waterleiding.

Door werken in veengrond kunnen er
chemische processen plaatsvinden
en ontstaat er grondvervuiling. Dat
wordt via dit bord bekend gemaakt
door Vitens. De mannen werken ook
in beschermende kleding. De omwonenden blijken wel geinformeerd te
zijn. Maar het blijft een vreemd bord.

- Voorzieningen: Er komen ook afspraken over lozing van afvalwater, aanleg van stukjes natuur,
inzameling van afval, opwekking
van energie en andere voorzieningen.
- Inrichting: Er komen ook duidelijke afspraken over de inrichting van de akkers. Met welk
soort beplanting, beschoeiing,
de plaats van gebouwtjes en andere bebouwing.
Toelichting
Tijdens deze avond kunt u op drie
momenten naar een toelichting op
het proces en de stand van zaken
van het bestemmingsplan Plassengebied. Hier leggen ze uit waarom
het nodig is regels te maken, hoe ze
dit aanpakken en wanneer u hierover ongeveer duidelijkheid kunt
verwachten. Dit is om 19.30 uur,
20.15 uur en om 21.00 uur. De bijeenkomst duur tot 21.30 uur.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Open dag Brandweer viel
in het (blus)water
Wilnis - De traditionele Open dag
van de brandweer Post Wilnis aan
de Pieter Joostenlaan is afgelopen zaterdag een beetje in het water gevallen. Een medium waarvan
de brandweer doorgaans veelvuldig gebruik maakt om branden te
blussen, maar nu kon men het mis-

sen als kiespijn. Vrijwel de gehele dag heeft het geregend, wat overigens ‘diehards’ die de brandweer
een warm hart toedragen er niet
van weerhielden de Open dag toch
te bezoeken.
Vervolg elders in deze krant.

Geen krant?

0297-581698
KORT NIEUWS:

Workshops
tekenen en
schilderen
Mijdrecht - Atelier De Kromme Mijdrecht heeft het voornemen om, bij voldoende belangstelling, op maandagochtenden een serie van vijf workshops ‘Tekenen en schilderen’
te organiseren. Een mooie gelegenheid voor u om de basisvaardigheden aan te leren of
om eerdere ervaringen met deze creatieve hobby nieuw leven
in te blazen. De workshops zullen worden gegeven op 2, 9, 23
en 30 oktober en zullen worden
afgesloten op 6 november. Een
ervaren docent zal de lessen
geven. Elke workshop duurt
van 9.15 tot 11.30 uur. De kosten voor de reeks van vijf lessen bedragen 55,- euro en voor
het materiaal dient 7,50 euro te
worden betaald.Voor meer informatie of om u in te schrijven
kunt u contact opnemen met
Marianne van Eck, telefoon
0297-283 917, of via leden@
atelierdekrommemijdrecht.nl.
De lessen worden gegeven in
het atelier van AKM, dat is gevestigd aan De Eendracht 6
in Mijdrecht. Wilt u meer weten over AKM dan kunt u
daarvoor terecht op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Waverveen, Vinkeveen en Wilnis

Herleef de bevrijding

“Eindelijk is het zover”

Sloop Passage Molenhof
feestelijk ingezet
Mijdrecht - Er ontsnapte een zucht
van verlichting aan de mond van directeur Hoogvliet Beheer Cor-Jan
Schreuder vlak voordat de ‘feestelijke sloophandeling’ zou plaatsvinden aan de oude opstallen van
de Molenhof Passage in de Dorpsstraat: “Eindelijk is het zover!” Met
recht kon hij zich dat laten ontvallen, want na in totaal twaalf jaar
overleg met de gemeente, bezwaarschriften van omwonenden, het maken en aanpassen van het ontwerp
voor een plan met winkels en woningen op de hoek van de Kerkvaart
en de Dorpsstraat, een nieuwe woning voor het echtpaar Van Beek enzovoort, kan er spijkers met koppen
worden geslagen. Te beginnen met
de sloop van de oude opstallen wat
zo’n tien weken in beslag zal nemen.
Een eerste aanzet daarvan werd na
de ontvangst van genodigden in de

voormalige winkelruimte van Blokker en korte toespraken van Cor
Jan Schreuder en wethouder David Moolenburgh, buiten uitgevoerd.
Laatstgenoemde kon samen met
een van de toekomstige bewoners,
Stefan Nap, hiervoor aan de bak.
Beiden werden met een hoogwerker naar het punt gebracht waar zij
met sloophamers op het bord Passage Molenhof konden inbeuken
om het van de gevel te verwijderen.
Dat lukte prima, waarna het verwijderen van de oude opstallen en realisatie van het nieuwe Molenhof eindelijk hun vervolg kunnen krijgen.
Nieuwbouw
Kort daarna zal de grond bouwrijp
worden gemaakt waarna nieuwbouw volgt in een aaneengesloten
traject. Dat houdt in dat voor het
einde van dit jaar de eerste heipaal

de grond in zal gaan. Weer een reden om daar een feestje aan vast
te knopen. Gezien de artistieke impressie wordt het een fraai bouwproject, bestaande uit 350 vierkante meter aan winkelruimten op de
begane grond met daarboven 10
appartementen die inmiddels allemaal zijn verkocht, parkeerfaciliteiten voor 70 auto’s op maaiveldniveau plus die voor bewoners van de
nieuwe woningen. Aan de Kerkvaart
staat verder een voorziening voor
een Hoogvliet supermarkt op de nominatie van 1.500 vierkante meter.
Nieuwbouw is ook van toepassing
op de huidige woonlocatie van de
familie Van Beek. Er komt een nieuw
huis in de plaats van het bestaande.
De nieuwe supermarkt kan, als alles
volgende plan verloopt, eind 2018 in
gebruik worden genomen.
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Crashmuseum en Keep Them Rolling organiseren zaterdag a.s. “de redball Express”: een jaarlijkse rondrit van ongeveer 60 authentieke voertuigen
uit de tweede wereldoorlog met bestuurders in passende uitrusting
doet de Ronde Venen aan! Zaterdag
23 september voert de rit onder andere door Waverveen en Vinkeveen
en houd zij een tussenstop in Wilnis.
Rond 11.00 uur komen de voertuigen, die variëren van Harley David-

son motoren tot jeeps, dodges ,diamond truck en Gmc’s, van de Veldweg in Waverveen, door Waverveen richting Achterbos, Herenweg,
Kerklaan, Plevierenlaan, Reigerstraat
richting Wilnis, bij de Willestee wordt
een tussenstop gehouden van 11.30
uur tot 13.30 uur, ook wordt er een
krans gelegd bij het monument van
de in Wilnis neergestorte Vickers
Wellington bommenwerper. Komt
allen 23 september langs de route
staan en herleef de bevrijding!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

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

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

Ambachtslieden openen hun
deuren voor bezoekers
Regio - Prachtige nazomerdagen;
tijd voor een mooie fiets- of wandeltocht. En dan ook nog met de
mogelijkheid een bezoek te brengen aan lokale ambachtslieden! Zaterdag 23 en zondag 24 september
kan je een bezoek brengen bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en
omgeving. Acht lokale ambachtslieden stellen deze dagen hun deuren
en werkplaatsen open voor publiek.
Een kijkje in de keuken van de palingroker, de zeepmaker, de tekenaar, de beeldhouwer, de kaasmaker, de bloembollenkweker, de pottenbakker etc.
Werkplaatsen
Van 10 tot 16 uur kan je de verschillende werkplaatsen en ateliers bezoeken. De Amb8route bestaat uit
een fietsroute langs alle deelnemers
en voert door het dorp Kudelstaart,
langs de Westeinder en de Drecht
via het Jaagpad aan de Amstel weer
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de
omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk
ook een deel van de route bezoeken.
Thema
Het thema van deze amb8route is
‘beestenboel’! Speciaal voor kinderen is er een beestenboel knipkaart
met op alle locaties een bijzondere
activiteit; teken of schilder je lievelingsfantasiedier, maak dierenzeepjes, leer meer over de boerderij dieren en welke insecten leven er eigenlijk op bloemen? Waarom heeft
een snoek scherpe tanden en hoe
maak je een reuzen konijn van klei?
Elke ambachtelijke plek heeft zo een
bijzondere extra activiteit die kinderen met behulp van hun knipkaart
kunnen volgen. De knipkaart kost
0,50 cent voor de hele route en is op
alle locaties te koop, ook bij de horeca plekken. Voor een aantal beestenboel activiteiten wordt op locatie

een kleine bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor het zeepjes maken.
Ambachtelijk
De route kan bij alle ambachtslieden gestart worden en voert langs
acht ambachtelijk plekken en een
aantal horeca plekken. De volgende locaties doen mee aan de route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier
Ada Gons Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b, beeldeneiland/ atelier Femke Kempkes, Zuivelboerderij
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Koster, natuurlijk zeepatelier Uzepia en
theetuin [H]eerlijk!
Fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitgezet langs alle ambachtslieden van
ongeveer 15 kilometer. De routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties, restaurant Oevers, Kudelstaartseweg 228 en het nieuwe
cafe Op de Hoek, Kudelstaartseweg
295 in Kudelstaart voor 3,50 euro.
Beide locaties zijn vanaf 10 uur geopend. De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is
geldig voor 2 personen en kinderen fietsen gratis mee! Voor de kinderen is er nu de beestenboel knipkaart voor 0,50 cent bij de routekaart te koop. De Amb8route is een
initiatief van lokale ambachtelijke
ondernemers. Doel is mensen van
dichtbij en veraf kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden
in de regio. De fietsroute is ook buiten dit open weekend te maken, op
de routekaart staan de openingstijden per lokatie aangegeven. Uniek
is dit weekend dat alle deelnemers
aan de Amb8route hun werkplekken 2 dagen open stellen!

De ooievaar:
Veel
meer te weten!
COLOFON
Zuwe Hofpoort apotheek sinds 1888
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Regio
- Ik rijd langs de Maximalaan
Postadres:
deze
Midrethstraat
9zie opkan
in Buiten
Uithoorn
en tijden
driemen
lantarenterecht
bij:
3641
CB
Mijdrecht
palen een ooievaar zitten. Het is beWoerden
Tel.
0297-581698
ginApotheek
augustus.
Waar komen ze vanRubensstraat
54,een
Open:
magehad?
t/m
daan?
Hebben
ze
nest
Aanleveren
van
vr.
17.30-22.00
u.;advertentie:
za
en
zo. Wat
Moeten
ze
daar
niet
op
letten?
Dinsdag voor u.
10.00 uur
10.00-22.00
weten
we eigenlijk van ooievaars?
verkoopuithoorn@meerbode.nl
IVN
De Ronde Venen
Uithoorn orDienstapotheek
Utrecht
Advertentieverkoop:
ganiseert
3 oktober
lezing
Diakonessenhuis
Burg.een
Fockema
Kees Jan op
Koedam
over
Ooievaars.
De 3582
lezingKT
wordt
geAndreaelaan
60,
Utrecht,
Mobiel
06-43294163
houden
in het NME-centrum De
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Woudreus,
Pieter Joostenlaan
28a
Open:
22.00-08.00
u.
op aanvraag
in Wilnis en begint om 20.00 uur. IeSTICHTING
THUIS
dereen
is welkom.
We STERVEN
vragen een
Aanleveren
van
kopij:
DE
RONDE
vrijwillige
bijdrage
Maandag
voorVENEN
15.00van
uur 2,50 euro.
Palliatieve
Terminale
DeVrijwillige
lezing wordt
gegeven
door Arda
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Zorg
deaantal
thuissituatie.
Maximum
woorden:
van
derinLee,
voorzitter
van7300
STORK,
dagen
perOoievaars
week, 24 uur
per dag&
(Stichting
Research
Redactie:
bereikbaar,
06-51451130.
Know
how).
ooievaar komt over
Nel van
der De
Pol
deMobiel
hele wereld
voor in volksverha06-53847419
STICHTING
RECHTSWINKEL
len.
Er worden gelukbrengende eiCorrespondent:
De
Ronde Venen:
Hoofdweg
1,
genschappen
aan hem
toegeschreAndré Veenstra
Mijdrecht.
Hetis spreeku.
is op de
ven,
maar wat
nu het echte
verdi.avonden
19.30-20.30
u.
Druk:
haal
achter devan
ooievaar?
Ga tijdens
deJanssen/Pers
lezing over Rotatiedruk
ooievaars op 3 oktoberDIERENHULP
op zoek naar de antwoorden.
Verspreiding en bezorgklachten:
Dierenambulance
06-53315557
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

sinds 1888

artikelen of zijn mening te geven op

Praktijk
voor psychologische
ontwikkelingen
die spelen binnen de
hulpverlening
gemeente. Uw ingezonden brief dient
Dubloen
36
Mijdrecht
echter ondertekend te worden ingeR.
Rap,dus
0297-286436
stuurd,
voorzien van naam, adres,

telefoonnummer en/of e-mailadres.

Van
Psychologenpraktijk
DezeDijk
gegevens
worden niet volledig
Behandelcentrum
Careynwél naam
in de krant gepubliceerd;
Maria-Oord.
Postadres:
Herenen woonplaats. Anoniem ingezonden
weg
69 worden
Vinkeveen.
brieven
niet Bezoekadres:
in behandeling
genomen.
De redactie
behoudt zich
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
Daarna
kijktbrieven
u vastte met
nog dan
meer
het
recht voor
weigeren
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
plezier
naar deze
top Houd
Nederwel
te redigeren
of inop
te en
korten.
maximaal
300 woorden
aan. u een molandse vogel
en ervaart
SLACHTOFFERHULP
ment van geluk als u een ooievaar
0900-0101
Let
op:de wei ziet stappen of rustig
door
www.slachtofferhulp.nl
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
klapwiekend
voorbij
vliegen.
dat door ons in deze
krantziet
geproduceerd
BRANDWEER
& POLITIE
advertentie-, foto-,
en/of tekstmateBrandweer
030-2404400.
Fotoniet
Wim
van Nee wordt gesteld
riaal
beschikbaar
Politie
0900-8844.
aan derden.
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

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

OPLAGE: 15.800

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

Wilnis - Eind september en begin oktober beginnen een aantal
erg interessante cursussen waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn
en waarvoor nog ingeschreven
kan worden:

Stijldansen voor paren
Data: van 22-09-17 t/m 20-0418 op 26 vrijdagen van 19.30 tot
21.00 uur. Docenten A. v. Tol en
Mw. B.v.Tol-Burgers. Kosten: 104,euro.

PSYCHOLOGISCHE
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
HULPVERLENING
130e jaargang
Directe
psychologische
hulpverlening
OPLAGE: 15.800
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs.
J.M.M. Simons
Ingezonden
brieven:Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Eenieder staat het vrij te reageren op

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

Première ‘Ierse nachten’

Leoni Jansen en Eric
Vaarzon Morel
Regio – Vorig jaar wist Eric Vaarzon Morel met zijn programma ‘De
Waterdrager’ een intieme sfeer te
scheppen in een uitverkochte Thamerkerk. Toen was hij alleen. Nu is
hij weer terug in Uithoorn en brengt
hij Leoni Jansen mee. Na het succesvolle ‘Santiago’ gaan Leoni en
Eric in hun nieuwe programma ‘Ierse nachten’ samen op pad naar Ierland: via Cork, café The Spaniard in
Kinsale, reizen ze naar Dublin, ze
volgen het pad van Sint Brandaan,
en gaan op zoek naar de voorouders
van Joni Mitchell en Mary Black.
Met hun gitaren op de rug doorkruisen zij het prachtige oud-Keltische
land, rijk aan tradities. Al wandelend
en muziek makend, verzamelen
zij verhalen over mythen en sagen
die Spanje en Ierland verbinden. Ze
gaan op zoek naar de zogenoemde
‘thin places’, plekken waar Keltische
magie en mystiek opdoemen uit de

Schilderen met Acrylverf
(korte cursus)
Deze cursus is toegankelijk voor
zowel beginners als gevorderden.
Data: 7 dinsdagen van 26-09-17
t/m 14-11-17, van 10.30-12.30 uur.
Docent: Nel Huurman. Kosten:
51,- euro.
Fotoboek maken
Deze cursus is bedoeld voor mensen die stap voor stap een fotoboek willen maken. Meenemen:
uw eigen laptop. En zorgt u ervoor
dat u lees- en schrijfrechten heeft
op uw pc en JPG fotobestanden
heeft. Data: 3 woensdagen op 27
sept. 4 en 25 okt. 2017 van 20.0022.00 uur. Docent: Jan van Veen.
Kosten: 23,- euro.
Creativiteit en kleding
Wat is er leuker dan je eigen kledingstijl te ontwikkelen en kleding
te dragen die door jezelf bedacht
is. Data: 3 vrijdagen: 29 sept, 06
en 13 okt. Van 14.00-16.00 uur.
Docent: Joke Stapper. Kosten:
23,- euro.
Italiaans voor Beginners
Deze cursus is geschikt voor iedereen die helemaal geen of een
klein beetje Italiaans spreekt. Op
een leuke manier leert u in een
gezellige groep met behulp van

een lesboek en luister cd de basis van de Italiaanse taal. Data:
van 03-10-17 t/m 03-04-18 op 20
dinsdagen van 19.00 tot 20.15 uur.
Kosten: 69,- euro.
Schilderij maken met Sprookjeswol
Met gekleurde plukjes sprookjeswol maakt u, laagje voor laagje, een afbeelding op een stuk
kaasdoek. Aan het eind van de
workshop gaat u met een kant
en klaar schilderij naar huis!. Datum: woensdag 4 oktober 2017 van
19.00 tot 21.30 uur. Docent: Pauline van der Does. Kosten: 11,- euro.
Opfriscursus Verkeer en Veiligheid
en Rijtest
De cursus is bestemd voor bestuurders die (al) geruime tijd
hun rijbewijs hebben. Kosten rijtest 17,- euro aan de docent/ rijinstructeur te voldoen. De rijtest
start vanuit de locatie van de 'Paraplu'. Datum: woensdag 11 oktober 2017 van 19.00-21.00 uur.
Kosten: 25,- euro.
Schilderen en Tekenen..... jouw
avontuur!
U werkt met acrylverf en verschillende materialen, zoals zand en
gel en u zult verrast zijn van de
grenzeloze mogelijkheden. De
cursus is toegankelijk voor zowel
beginners als gevorderden. Alles
wat u aan materiaal heeft, meenemen; eventuele aanschaf in overleg met de docent. Data: 28 donderdagen van 14-09-17 t/m 1904-18 van 13.00 tot 15.00 uur. Docent: Monique Hoffmans. Kosten:
144,- euro.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op
de website www.stichtingparaplu.nl of kan een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Zaterdag 30 september

Excursie door de
Waterleidingduinen

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

mist. Waar het oude en nieuwe samenkomen en je heden en verleden kunt aanraken. Feeën, heksen,
druïden en kabouters (duendes): de
Keltische mythologie is ervan doordrenkt. En zo gaat het, Leoni en Eric
reizen af naar het land van dichters
en schrijvers als W.B. Yeats, James
Joyce, van de jiggs en reals, Keltische goden, de Spaanse Armada en
whiskey, heel veel whiskey… Het
theaterconcert ‘Ierse Nachten’ vindt
plaats op zondag 24 september a.s.
in de Thamerkerk aan de Amstel en
begint om 14.30 uur. De zaal gaat
open om 14.00 uur. Losse kaarten
zijn te koop bij de boekwinkels Bruna (Amstelplein) en The Readshop
Express (Zijdelwaardplein). Ze kosten 14 euro per stuk; jongeren tot
16 jaar hoeven slechts 7 euro te betalen. Vanaf een half uur voor aanvang worden de overgebleven kaarten verkocht aan de zaal.

ste waren de poontjes aan de beurt.
Rond 13.30 uur werden er sliptongetjes gerookt. De jurering was om
12.30 en 16.00 uur. De jury proeft
dan van alle vis en geeft een cijfer
voor de smaak en netheid. Ook het
publiek mag proeven. Na een lange, veel gezelligheid en bezoekers
was er dan eindelijk het verlossende
woord. John Drijver behaalde een
3e plaats met 318,5 punten. Ruud
Daalder een 2e plaats met 320 punten en Piet Beuving en Marcel Honingh een 1e plaats met 341 punten! Piet en Marcel gefeliciteerd met
de titel: Beste visrokers van Texel!

Nog enkele plaatsen vrij
bij Stichting 'Paraplu

GOUW Uitgevers B.V.

Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
Uitgave van:

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

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag 9 september werd er op
Texel de Texelse visrookwedstrijd
gehouden in Oosterend. Een van
de deelnemers was Piet Beuving
en Marcel Honingh (eigenaar Beuving Lifestyle). Vis roken is een oude ambacht, dat veel kennis en ervaring vereist. Want wat voor zaagsel gebruik je? Tot welke temperaturen moet het rookvat worden opgestookt? Hoe lang moet de vis
worden gerookt? En hoe staat de
wind? Midden in het Oosterender
dorp startte om 10.00 uur 15 deelnemers met de wedstrijd. Als eer-

Figuratief en Abstract Schilderen
Data: van 21-09-17 t/m 05-0418 op 25 donderdagen van 15.15
tot 17.15 uur. Docent: Lidy Tijssen
Kosten: 136,- euro

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Beste visrokers van Texel

EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
STICHTING
AMSTELHOEK,BAAT
DE HOEF,
TYMPAAN-DE
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra

Piet en Marcel uit De Ronde Venen

Geen krant?

0297-581698

Regio - Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen organiseert
op zaterdag 30 september een excursie door de Waterleidingduinen.
In dit prachtige wandelgebied wordt
2/3 van het water van Amsterdam
voorgezuiverd. Tijdens de excursie
heeft u grote kans om damherten
tegen te komen. De excursie wordt
begeleid door gids Clarence Wever.
De start is om 10.00 uur bij bezoekerscentrum de Oranjekom, Eerste
Leyweg 4, Vogelenzang. De kosten
bedragen slechts 2,50 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar degroenevenen@hetnet.nl.
Mocht u geen eigen vervoer kun-

nen organiseren dan is meerijden
(beperkt) mogelijk. Geef dit aan bij
uw aanmelding. Geef u snel op voor
deze bijzondere excursie want er is
slechts een beperkt aantal plekken
beschikbaar! Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen zet zich
in voor bescherming en verbetering van het woon- en leefmilieu,
het behouden van de natuur en het
landschappelijk karakter van het
veenweidegebied in en rond Vinkeveen. U steunt De Groene Venen door lid te worden voor slechts
5 euro per jaar. Bovendien krijgt u
korting op interessante excursies
en lezingen die De Groene Venen
jaarlijks organiseert.

• 20 september 2017
nen en dat was voor haar wel een
lastig moment om er afscheid van te
nemen. Het goede nieuws is dat ze
hier met haar man een appartement
hebben gekocht en dus weer terugkomen op de plaats waar herinneringen aan kleven. Hetzelfde geldt
voor de heer en mevrouw Van Beek
als ‘achterburen’, met wie wij het
ook goed hebben kunnen oplossen.
Over een jaar komen zij ook hier
weer terug in een nieuw huis,” liet
Schreuder zijn toehoorders weten.

“Eindelijk is het zover”

Sloop Passage Molenhof
feestelijk ingezet
Vervolg van de voorpagina.
De toekomstige bewoners kunnen
hun nieuwe woning begin 2019 betrekken. Het project is een ontwikkeling van Kavel Vastgoed uit Rijswijk en ontworpen door architectenbureau Groosman uit Rotterdam.
Pijn in mijn buik
Tal van betrokken buurtbewoners
gaven blijk van hun belangstelling
voor deze gebeurtenis, alsook ambtenaren, vertegenwoordigers van
Hoogvliet beheer, Kavel Vastgoed,
André Winkel Sloopwerken die
de sloopwerkzaamheden op zich
neemt, het bouwbedrijf Van Mierlo uit het Westland dat de nieuw-

bouw zal uitvoeren, winkeliers enzovoort. Daarnaast ook belangstellende passanten die het moment
van de sloophandeling, jammer genoeg tijdens een forse regenbui,
nieuwsgierig kwamen bekijken. Cor
Jan Schreuder ging met korte bewoordingen terug in de tijd waarin
hij meedeelde dat Hoogvliet al sinds
2001 eigenaar is van de locatie en in
2011 een samenwerkingsovereenkomst tekende met de gemeente
De Ronde Venen. “Ik kan de terugblik lang of kort maken en ik kies
voor het laatste in de vorm van één
woord en dat komt recht uit mijn
hart: ‘eindelijk!’ Het project Molenhof in Mijdrecht gaat bij ons echt de
geschiedenisboeken in. In de eerste

plaats omdat dit het langstlopende project is van ons. Ten tweede is
het een project met de hoogste aanloopkosten omdat het plan enkele keren moest worden aangepast.
Derde reden is dat ik van dit project
veel pijn in mijn buik heb gehad.
Met name tijdens de momenten
dat ik weer naar de gemeente toe
moest en met lood in mijn schoenen ging vertellen dat het plan wat
wij bedacht hadden, wéér niet doorging. Het is ook een project waarbij
emoties hebben gespeeld, zoals de
drogisterij van Nap, met wiens eigenaren, Ria en Leo, wij langdurig aan
tafel hebben gezeten om de overdracht van het pand rond te krijgen.
De vader van Ria is hier ooit begon-

Transitie
De Hoogvliet directeur bedankte
wethouder Moolenburgh en de betrokken ambtenaren voor hun geduld en prees hun inzet. “Want alles bij elkaar zijn wij zo’n twaalf jaar
bezig geweest met plannenmakerij.
Het was niet altijd makkelijk maar
jullie verdienen een groot compliment, want ook al zat het even tegen was er altijd volle medewerking om naar oplossingen te zoeken.” Hij prees ook de samenwerking met Kavel Vastgoed en architectenbureau Groosman. Gezamenlijk staat men borg voor een prachtig nieuw project in het centrum
van Mijdrecht. “Mijn handen jeuken
om ermee te gaan beginnen,” aldus Schreuder. Wethouder Moolenburgh vond dat het Mijdrechtse centrum met alle renovatie en
nieuwbouw een ware transitie doormaakt, waartoe volgens hem ook
het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht behoort dat op een
steenworp afstand zal worden gebouwd. Hij zei heel blij te zijn met de
samenwerking zoals die tot nu toe
gelopen is. Ook memoreerde hij het
feit dat men bij dit project met honderd bezwaarschriften is begonnen
en dat stap voor stap met de bezwaarmakers een gesprek is aangegaan. Vervolgens heeft dat met iedereen geleid tot een bevredigende oplossing, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het moment van
vandaag dat de bouw eindelijk een
aanvang kan nemen. Moolenburgh
zei trots te zijn op de ontwikkelingen zoals die in Mijdrecht plaatsvinden en wenste de nieuwe bewoners
veel woonplezier in het kloppend
hart van Mijdrecht.

REACTIE VAN EEN LEZER

04 Nieuwe Meerbode

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ze bestaan! Raadsleden die
echt iets regelen
De Ronde Venen – “Ze bestaan:
Ik ben heel blij om te kunnen
meedelen dat er toch nog raadsleden zijn die het veldwerk doen
en niet alleen op het pluche zitten. Daarom willen wij de bewoners van de Herenweg te Vinkeveen, Rein Kroon van het CDA
bedanken voor zijn adequaat
handelen en zijn inzet voor ons
na een natte periode. De zware
regenbuien van de afgelopen dagen stond bij menig van ons het
het water aan de lippen; De toiletten stonden hoog, borrelde en

bij sommige dreven de kasten
door de kamer. We werden dagen lang van het kasje naar de
muur gestuurd maar niks werd
opgelost. Uit pure frustratie hebben wij Rein Kroon er op aangesproken en binnen no-time stond
hij op de stoep om te kijken wat
er gaande was. Rein heeft de
juiste kanalen weten te bewandelen dat het dezelfde dag was
opgelost. En dat op een zaterdag.
Rein hiervoor dank! “, aldus
Marjolein Stappers

Stijldansen voor beginners
Regio - Vanaf vrijdag 29 september
start de beginnerscursus stijldansen
bij Danscentrum Colijn. Deze cursus
bestaat uit 15 lessen en kan daarna
eventueel vervolgd worden. De cursus bestaat uit de volgende dansen:
chacha, rumba, jive, salsa, quick
step, wals en tango. Dansen is een
superleuke hobby; qualitytime met
je partner en vrienden, lekker bewegen én uitgaan! Niet alleen leerzaam
maar ook leuk dus. Er wordt gedanst
op top 40 muziek in een prachtige
locatie. Axel en Heleen Colijn maken
van de lessen een feest. Daarnaast
natuurlijk ook nog de thema-avonden en andere leuke feestjes.

Er wordt vaart gezet
achter VaertRijck
Mijdrecht - Het heeft een paar jaar
geduurd, maar eindelijk is er aan
Bozenhoven ruimte gemaakt voor
een prachtig nieuwbouwplan, gelegen tussen Bozenhoven en de
Ringvaart naast Gasse Wonen. Het
voormalige winkelpand waar ooit
de lampenwinkel van Zuidervaart
was gevestigd plus de omringende opstallen, zijn onder de slopershamer gevallen. En dat is snel gegaan. De projectontwikkelaar zet
dus ‘vaart achter VaertRijck’ kan
je wel stellen. Wat komt er voor in
de plaats? Twee prachtige appartementsgebouwen! Het appartementsgebouw Bozenhoven telt vijf
ruime appartementen met een buitenruimte aan de straatzijde en aan
het binnenplein. In appartementsgebouw Ringvaart komen zes appartementen met een balkon of terras aan het water plus een balkon
aan het binnenplein. Dankzij de
grote raampartijen en extra ramen
in de zijgevel zijn de bewoners altijd
verzekerd van een prettige lichte

woning en een mooi uitzicht. Beide
gebouwen krijgen een statige uitstraling die doet denken aan de herenhuizen van weleer met hun fraai
gemetselde gevels. Prachtig om te
zien en ook nog eens duurzaam
en helemaal van deze tijd. De beste materialen en de nieuwste ontwikkelingen in de bouw worden ingezet om een sfeervol geheel neer
te zetten dat duurzaam, comfortabel en gezellig is. Beide gebouwen
worden voorzien van een lift. Wie
ervoor kiest om hier te gaan wonen, geniet enerzijds van het levendige dorpsleven en aan de andere
kant van de volledige rust van het
besloten binnenplein en het water. Wie meer wil weten over deze woningen en de indeling er van
kan dat zien en lezen op de website www.vaertrijck.nl. Het is nog niet
precies bekend wanneer de nieuwbouw begint en wat de datum van
oplevering is. De bouw wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Leeflang in
Wilnis.

Proefles
Hoe vaak hoor je niet: “Oh, dat dansen! Dat lijkt me zo leuk! Jammer
dat ik het niet geleerd heb.” Voor deze mensen is er goed nieuws: het

is nooit te laat om te leren dansen.
Twijfel of vragen? Kom langs op de
eerste les en doe, geheel vrijblijvend,
mee aan de les.
Gevorderden
Vanaf 24 september starten de lessen voor gevorderden. In het verleden gedanst en wil je graag weer
beginnen? Maar je weet niet op
welk niveau? Ook hier hebben Axel
en Heleen een mooie mogelijkheid
voor gecreëerd, de gratis herintreders privéles. Tijdens deze privéles worden de nog aanwezige vaardigheden doorgenomen en eventueel bijgewerkt. Daarna wordt, in samenspraak met het koppel, besloten op welke groep het beste ingestroomd kan worden. Twijfel niet en
bel voor een afspraak: 0653559450.
Meer
informatie
op
www.
dansenpartycentrumcolijn.nl

Inspiratie workshop
Minder Stress, Meer Gezin
De Ronde Venen - Hou jij ook zo
veel ballen in de lucht? En word
je daar ook soms zo moe en prikkelbaar van? Vragen jouw kinderen juist dán meer aandacht van
je? En wil je meer rust in je gezin?
Kom dan dinsdagavond 26 september naar de praktische workshop
Minder Stress, Meer Gezin - stressmanagement voor gezinnen. Ouders Lokaal organiseert deze in samenwerking met het Centrum voor
Jeugd en Gezin, stresscoach May
Schoeber en Marianne Langkamp.
Tijdens deze gratis workshop maak
je een start om meer rust in je gezin te creëren. Je leert om meer ontspannen om te gaan met de eisen
van alledag zodat je veerkrachtiger
wordt en een betere balans kunt
vinden. De workshop wordt gegeven in De Broedplaats in Vinkeveen
en start om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Deelname aan
deze inspiratieworkshop is gratis

(alleen na aanmelding). Je kunt je
via de website ouderslokaal.nl aanmelden
Over Ouders Lokaal
Ouders Lokaal is een platform voor
en door ouders in de gemeente De
Ronde Venen. Ouders Lokaal is er
op gericht om ouders/opvoeders via
leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen. Ouders Lokaal
heeft als doel dat ouders/opvoeders
het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over opvoeding en tevens ervaringen te delen om zo ook
van elkaar te leren. Tevens hoopt
Ouders Lokaal dat door ouders met
elkaar te verbinden er leuke initiatieven ontstaan die gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden binnen
de gemeente. Heb je een leuk idee?
Of wil je ons helpen als vrijwilliger
bij het organiseren van diverse initiatieven? Stuur een mailtje naar info@ouderslokaal.nl

Stichting JDRF

Veel steun in De Ronde
Venen en Uithoorn
Regio - Stichting JDRF Nederland ontving van klanten AH ruim
1.100,- euro aan statiegeldbonnen
giften. Dit totaalbedrag werd gerealiseerd bij vier vestigingen (Herenweg Vinkeveen, Passage en Leicester Mijdrecht en Zijdelwaard Uithoorn). Daarnaast lopen er nog acties bij Jumbo Wilnis en Jumbo Vinkeveen. Winkeliersvereniging Zuiderwaard heeft zelfs spontaan besloten het totaalbedrag bij laatst
genoemde super (Jumbo Zuiderwaard Vinkeveen) te verdubbelen.
In Uithoorn heeft de winkeliersvereniging Zijdelwaard de kosten voor
het gratis bloedglucose testen op
de Streekmarkt voor haar rekening
genomen.
Steentje
Zo slaan vrijwilligers, donateurs
en Maatschappelijk Verantwoorde
Ondernemers de handen ineen en
draagt de media vaak een steentje
bij door onze berichten kosteloos te
delen alles in de strijd tegen diabetes. Want hierdoor komt er steeds
meer geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en zijn
steeds meer vrijwilligers genegen
om te helpen in tijd. Alleen met deze inzet denken we de volksziekte diabetes (ruim 1.200.000 patiën-

ten) een halt toe te kunnen roepen!
Er zijn inmiddels 150.000 patiënten met type 1 diabetes die iedereen (vaak op jeugdige leeftijd) kan
treffen als een auto-immuun ziekte.
Verkort
Diabetes verkort de gemiddelde leeftijd en vermindert de kwaliteit van leven door extra risico’s op
complicaties zoals hart- en nierfalen, vaataandoeningen, oog en gehoorschade, gewrichtspijnen, zenuwpijnen et cetera. Nog niet gesproken over de angst van naasten
die hun kind in de nacht willen behoeden voor een diabetische coma
omdat de balans tussen insuline en
bloedglucose niet in balans is (hypo). Vaak worden kinderen met type 1 diabetes tijdens hun nachtrust
gestoord om bloedglucose te meten. Wetenschappers hebben op het
gebied van diabetes al heel veel bereikt. Door erkenning en herkenning, financiële steun, samenwerking en andere initiatieven van vele.
Daarom blijven diabeten en naasten
hopen en vertrouwen houden op
een definitieve doorbraak zodat diabetes uiteindelijk is te genezen dit is
ook het doel van JDRF (uitsluitend
type 1 diabetes) en Diabetes Fonds
(diabetes breed).
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Lokale ambachtslieden openen
deuren voor bezoekers

Workshops tekenen en
schilderen
Mijdrecht - Atelier De Kromme
Mijdrecht heeft het voornemen om,
bij voldoende belangstelling, op
maandagochtenden een serie van
vijf workshops 'Tekenen en schilderen' te organiseren. Een mooie gelegenheid voor u om de basis-vaardigheden aan te leren of om eerdere ervaringen met deze creatieve hobby nieuw leven in te blazen.
De workshops zullen worden gegeven op 2, 9, 23 en 30 oktober en
zullen worden afgesloten op 6 november. Een ervaren docent zal de
lessen geven. Elke workshop duurt

van 9.15 tot 11.30 uur. De kosten
voor de reeks van vijf lessen bedragen 55,- euro en voor het materiaal dient 7,50 euro te worden betaald.Voor meer informatie of om u
in te schrijven kunt u contact opnemen met Marianne van Eck, telefoon 0297-283 917, of via leden@
atelierdekrommemijdrecht.nl.
De
lessen worden gegeven in het atelier van AKM, dat is gevestigd
aan De Eendracht 6 in Mijdrecht.
Wilt u meer weten over AKM dan
kunt u daarvoor terecht op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Eerste schifting op ladder
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Slechts vier paren in de Alijn bleken bestand tegen de verzwaarde concurrentie als logisch
gevolg van de tweede zitting ladderbridge. De beste van dit viertal waren Hannie & Hein van der
Aat die met 61,11% een duidelijk
signaal afgaven. Ook Marcel Dekker & Ger Quelle gaven blijk van
hun bridge kwaliteiten door met
58,33% als derde in de top te eindigen. Ruud Lesmeister had hiervoor
wel de hulp van Cora de Vroom nodig en behaalde zo de vierde plaats
met 56,81%. De toppers van een
week eerder, Nel & Adriaan Koeleman, handhaafden zich met 51,67%
nog net als gedeeld twaalfde van de
in totaal 32 paren. Runners up waren deze keer Anneke Houtkamp &
Marianne Jonkers, die met 58,61%
fraai tweede werden, Elly Belderink
& To van der Meer met 56,67% als
vijfde en Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders als negende met 54,31%. Maar die hadden

wel een start uit de C-groep en ondervonden zo dus duidelijk minder
“zwaartekracht”! Van de B-groep
deden Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter met 56,53%, Frans Kaandorp
& Hans Selman met 56,39% en Mieke van den Akker & Lijnie Timmer
met 55% rond, erg weinig voor elkaar onder,
Ze werden er namelijk zesde, zevende en achtste mee. Froukje Kraaij
& Rini Tromp nestelden zich met
53,33% keurig op de tiende plaats
en Jan de Jong & Theo Klijn deelden
plek elf en twaalf met 51,67% met
Nel & Adriaan. De derde zitting laat
ongetwijfeld weer verdere verfijning
in de echte sterkte verdeling zien.
Wilt u daar ook getuige van zijn,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297-567458.

Regio - Prachtige nazomerdagen;
tijd voor een mooie fiets- of wandeltocht. En dan ook nog met de
mogelijkheid een bezoek te brengen aan lokale ambachtslieden! Zaterdag 23 en zondag 24 september
kan je een bezoek brengen bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en
omgeving. Acht lokale ambachtslieden stellen deze dagen hun deuren
en werkplaatsen open voor publiek.
Een kijkje in de keuken van de palingroker, de zeepmaker, de tekenaar, de beeldhouwer, de kaasmaker, de bloembollenkweker, de pottenbakker etc.
Werkplaatsen
Van 10 tot 16 uur kan je de verschillende werkplaatsen en ateliers bezoeken. De Amb8route bestaat uit
een fietsroute langs alle deelnemers
en voert door het dorp Kudelstaart,
langs de Westeinder en de Drecht
via het Jaagpad aan de Amstel weer
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de
omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk
ook een deel van de route bezoeken.
Thema
Het thema van deze amb8route is
‘beestenboel’! Speciaal voor kinderen is er een beestenboel knipkaart
met op alle locaties een bijzondere
activiteit; teken of schilder je lievelingsfantasiedier, maak dierenzeepjes, leer meer over de boerderij dieren en welke insecten leven er eigenlijk op bloemen? Waarom heeft
een snoek scherpe tanden en hoe
maak je een reuzen konijn van klei?
Elke ambachtelijke plek heeft zo een
bijzondere extra activiteit die kinderen met behulp van hun knipkaart
kunnen volgen. De knipkaart kost
0,50 cent voor de hele route en is op
alle locaties te koop, ook bij de horeca plekken. Voor een aantal beestenboel activiteiten wordt op locatie

een kleine bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor het zeepjes maken.
Ambachtelijk
De route kan bij alle ambachtslieden gestart worden en voert langs
acht ambachtelijk plekken en een
aantal horeca plekken. De volgende locaties doen mee aan de route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier
Ada Gons Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b, beeldeneiland/ atelier Femke Kempkes, Zuivelboerderij
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Koster, natuurlijk zeepatelier Uzepia en
theetuin [H]eerlijk!
Fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitgezet langs alle ambachtslieden van
ongeveer 15 kilometer. De routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties, restaurant Oevers, Kudelstaartseweg 228 en het nieuwe
cafe Op de Hoek, Kudelstaartseweg
295 in Kudelstaart voor 3,50 euro.
Beide locaties zijn vanaf 10 uur geopend. De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is
geldig voor 2 personen en kinderen fietsen gratis mee! Voor de kinderen is er nu de beestenboel knipkaart voor 0,50 cent bij de routekaart te koop. De Amb8route is een
initiatief van lokale ambachtelijke
ondernemers. Doel is mensen van
dichtbij en veraf kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden
in de regio. De fietsroute is ook buiten dit open weekend te maken, op
de routekaart staan de openingstijden per lokatie aangegeven. Uniek
is dit weekend dat alle deelnemers
aan de Amb8route hun werkplekken 2 dagen open stellen!

100% LIVE

Nieuw podium voor
regionale bands
HVM JD1 op dreef!
Mijdrecht - Tijdens een oefenwedstrijd vooraf aan de competitie liet
het team al zien wat de capaciteiten waren door met 10-2 te winnen.
De eerste echte wedstrijd overwonnen ze met 2-0 van Myra en ook
afgelopen zaterdag was het team
flink op dreef. Er was een uit wedstrijd tegen Athena uit Amsterdam
gepland. De jongens begonnen direct met een overtuigend spel en
binnen een paar minuten scoorde
Reave het eerste doelpunt. De kop

was er af. De bal bleef maar op de
helft van HVM en keeper Yordi had
het erg rustig bij zijn goal. HVM wist
maar liefst 7x te scoren en ook de
tegendoelpunten op nul te houden.
Er waren prachtige doelpunten van
Timon, Maurits, Willem en Lester.
Met een goed gevoel werd de wedstrijd afgesloten en er wordt nu al
uitgekeken naar de volgende wedstrijd. Het team heeft namelijk één
doel voor ogen en dat is deze competitie ongeslagen te blijven.

Regio - Er is een nieuw initiatief
in de gemeente Uithoorn: 100%
Live Uithoorn & De Kwakel. Dit
concept is bedacht om twee redenen. Aan de ene kant het bieden van een podium aan regionale bands, zangers en zangeressen en aan de andere kant
een uitgaansmogelijkheid te bieden aan iedereen die van live
muziek, dansen en gezelligheid
houdt, in Uithoorn, minimaal 2
keer per jaar. Dit alles in de mooiste feestlocatie van de regio: Partycentrum Colijn in Uithoorn. Het
gaat om kwalitatief hoogstaande bands in het genre Soul, Disco, Rock, Jazz of Swing. De aftrap

wordt gegeven op zaterdag 7 oktober door Soulband Fort55 in
combinatie met zanger Edo Botterman. Zowel Fort55 als Edo zijn
bekend in Uithoorn en omgeving
en zij staan garant voor een geweldige avond! De band begint
om 21.00 uur met spelen en het
laatste optreden zal rond 01.00
uur zijn.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Ze kosten 7,50 euro bij de voorverkoopadressen: Partycentrum Colijn, CSU/
Digitotaal en Van Hilten. Aan
de deur kosten de kaarten
10,00 euro. Meer info: www.
dansenpartycentrumcolijn.nl

Open dag Brandweer viel
in het (blus)water
Vervolg van de voorpagina.
De brandweer had voor de nieuwsgierige bezoekers een leuk programma voor jong en oud georganiseerd waar ondanks het natte
weer toch relatief veel mensen op
waren afgekomen. Mensen uit Wilnis en omstreken konden in brede zin kennismaken met de wereld
van de brandweer waaraan dit keer
ook de bedrijfsbrandweer van SC
Johnson aan deelnam. Van 10.00 tot
16.00 uur waren er de hele dag door
demonstraties, waaronder die van
hulpverlening en het blussen van
een autobrand. Een oude kar werd
met petroleum overgoten en vervolgens in brand gestoken. De dappere brandweerlieden van de bedrijfsbrandweer van SCV Johnson blus-

ten onverschrokken het vuur waarna met het schuimkanon boven op
de brandweerwagen het vuur op
afstand definitief werd gedoofd. Er
waren ook mogelijkheden om een
ritje te maken met een brandweerauto en daarbij de sirene naar hartenlust te laten loeien en om aan de
slag te gaan met divers redgereedschap. Vanzelfsprekend stond het
materieel ook opgesteld om uitgebreid bekeken te worden. Met de
hoogwerker konden liefhebbers net
als in de Efteling bij de zwevende
tempel Pagode tot hoog boven de
huizen en bomen worden getild om
de omgeving tre bekijken. Maar ver
zal het zich niet zijn geweest. Binnen in de kazerne was een prachtige grote maquette opgesteld van
Lego bouwstenen; een compleet

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

De barometer

In deze weerrubriek is al uitgelegd hoe de neerslagmeter en
de minimum en maximum thermometer werken, instrumenten waarmee het amateurweerstation Mijdrecht is uitgerust.
Maar daarmee is het beeld nog
niet compleet. Eveneens aanwezig is een barometer, die gewoon
in huis kan worden opgehangen.
Velen van u zullen over een barometer beschikken, een instrument dat de luchtdruk aangeeft.
Meestal betreft het een zogeheten aneroïde of metaalbarometer,
die bestaat uit een metalen, bijna
luchtledige doos met een gegolfd
deksel. Bij toenemende luchtdruk
wordt de bovenkant van deze
doos naar beneden gedrukt Deze trekt een hefboom naar beneden en brengt een tandrad in beweging dat de wijzer naar rechts
doet gaan. Bij afnemende luchtdruk vindt precies het omgekeerde plaats. Veel barometers hangen voor sier in de gang of woonkamer. Is men nieuwsgierig of het
met het weer de goede kant opgaat, dan krijgt het instrument
soms een stevige tik te incasseren en gaat het miswijzen. Veruit
de meeste barometers zullen een
verkeerde stand aangeven. Deze
wijkt soms ver af van de werkelijke luchtdruk. U kunt dit zelf corrigeren door de stelschroef achterop de barometer met behulp
van een schroevendraaier dusdanig te verdraaien, dat de juiste stand wordt aangegeven. Deze komt u te weten door naar internet te gaan, daar de website
KNMI-Weer-Verwachtingen op
te zoeken en de actuele waarnemingen aan te klikken. Het beste
kunt u Schiphol als leidraad nemen. Iedere tien minuten worden
de gegevens ververst.
In de meteorologie geeft men
de luchtdruk aan in hectopascal. Gemiddeld is deze 1015 hPc.
De uitersten kunnen maandelijks sterk variëren. Zo bedroegen ze in Mijdrecht in juli 2016
1008 en 1025,5 hPc, maar lagen ze in januari 2017 veel verder uiteen, tussen 986 en 1041
hPc. Dat is te verklaren uit het feit
dat ‘s winters de depressies dieper zijn (een lagere kerndruk) en
in de hogedrukgebieden koudere
en zwaardere lucht aanwezig is.
Op het weerstation Mijdrecht
wordt sinds mei 1989 de luchtdruk gemeten met de contrabarometer van Huygens. Dit is
een circa één meter lang instrument met een soort U-vormige
buis. De linkerbuis is gevuld met
kwik, waarboven zich een luchtledige ruimte bevindt. De rechterbuis, die van boven open is, bevat een lichte olie of alcohol, die
door het kwik omhoog wordt ge-

dorp met verkeer en rijdende treinen plus brandweerwagens en bijbehorende brandweerlieden die natuurlijk ergens een brand moesten
blussen en bij ongevallen in het ‘verkeer’ reddend moesten optreden.
Dat trok veel bekijks. Oudere kinderen konden houten hutten maken
en daarmee een prijs winnen. Maar
dan had het wel wat droger moe-

drukt. De hoogte van de vloeistof
is een maat voor de luchtdruk.
Door de aangebrachte schaalverdeling op het houten materiaal resulteert een kleine luchtdrukverandering in een betrekkelijk grote wijziging van de stand
van de vloeistof. Zo is elke drukverandering goed te volgen.
Het instrument heet contra-barometer omdat door de constructie de vloeistof in de rechterbuis stijgt bij dalende luchtdruk. Mocht het laagste punt
van de schaalverdeling niet verder reiken dan tot bijvoorbeeld
960 hectopascal en de luchtdruk
daalt tot een extreme waarde van
955 hectopascal, zoals in februari 1989 het geval was, dan dreigt
de vloeistof uit de rechterbuis te
stromen.

September vooral nat

Augustus had ons nog verwend
met elke dag een temperatuur
van 20 graden en hoger. Dat zijn
zogeheten warme dagen. Eerlijk
gezegd hadden we ook nog op
mooie nazomerdagen in september gerekend. Alleen op de eerste vijf september dagen was het
met 21 à 23 graden aangenaam
te noemen. Wel hadden we al een
paar koude nachten met minima
onder de tien graden; het minimum van 8,2 graden in de ochtend van 2 september betekende
een nieuw dagrecord. Het oude
dateerde uit 1996 en bedroeg 9,0
graden. Hoe vaak komt het nog
voor dat wij kouderecords moeten bijstellen?
We raakten steeds meer onder invloed van depressies. Koude bovenlucht en warm zeewater zorgden voor een grote onstabiliteit,
hetgeen zich vertaalde in actieve
buien. Ook de Ronde Venen kreeg
zijn portie. Vanaf 8 september regende het soms pijpestelen. Op
vier dagen viel in Mijdrecht meer
dan 20 mm en werd op de 9e
met 45,5 mm een nieuw record
gevestigd wat betreft hoogste etmaalsom van de herfstmaand van
de laatste 35 jaar. Het oude record bedroeg 38 mm. Tot en met
het afgelopen weekend was in
Mijdrecht al zo’n 150 mm regen
gevallen, het dubbele van de normale maandhoeveelheid. Ook de
donder was op een paar dagen te
horen. De maximum temperatuur
moest behoorlijk inleveren; op zaterdag de 16e werd het overdag
in onze regio niet warmer dan
13,4 graden. Helemaal compleet
werd het herfstbeeld op 13 september met een storm’. Mocht de
herfst buitengewoon stormachtig verlopen, houdt u er dan wel
rekening mee dat we een zachte
winter krijgen, aldus de Onfeilbare Weervoorspeller uit 1880.

ten zijn wil je van een competitieve deelname spreken. De prijsuitreiking was rond 16.00 uur toen het
na een natte dag eindelijk wat droger werd en er een waterig zonnetje door het wolkendek piekte. Ondanks de vele regen heeft de brandweer Post Wilnis er wel wat van weten te maken en kon men toch spreken van een geslaagde dag.
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De competitiestrijd is
weer begonnen bij ABC

Ton Vianen ruim 25 jaar
consul bij CSW

Regio - Donderdag 14 september
was de 1e zitting van het nieuwe
seizoen in de competitie bij de Amstelbridgeclub. Het ging er gelijk fanatiek, maar gezellig aan toe. Iedereen doet op zo’n eerste zitting zijn
uiterste best om een beetje bovenaan te eindigen, want dat geeft een
beetje lucht voor de volgende 5 zittingen.
A-lijn
In de A-lijn zijn Addie & Jeannet
heel goed van start gegaan met
66,67%. De hoogste score van deze
ochtend. Zij kunnen nu tegen een
stootje bij de volgende zittingen. Ze
hebben maar liefst 9 keer 100% gehaald en aan tafel 5 hadden zij zelfs
voor ieder spel 100%! Kom op dames Wies & Marthe, zaten jullie nog
te slapen die ochtend? Ook Henny
& Lucas, (vorige week 3e) hadden
het moeilijk tegen dit paar. Ciny &
Herman verraste de clubleden echter met een mooie score van 55%.
Zij behaalden als enig paar bij spel
9 een mooie 2 sa, terwijl hun tegenspelers Addie & Jeannet waren. Andere paren behaalden maar net 1 sa
of gingen zelfs nog 1 down.
B-lijn
In de B-lijn waren de paren Leny &
Wil en Lyda & Jan goed op dreef.
Beide paren hebben bij drie spellen 100% gescoord. Van Leny &
Wil mochten Corrie & Netty 4 harten spelen, maar ze doubleerden
wel even hoor. Het contract ging 4
down en met een score van 1100

Wilnis - Afgelopen donderdag
werd Ton Vianen in zonnetje gezet
voor zijn verrichte diensten voor de
KNVB en CSW over de afgelopen 25
jaren.
In de kantine van CSW hadden de
direct betrokkenen van CSW, Bestuur en de familie van Ton zich
verzameld. Ton was naar de kantine gekomen voor een bespreking
met het 2e team, waarin hij als assistent scheidsrechter fungeert. Echter eenmaal binnen kwam er voor
Ton een vreemde wending. De voltallige selectie en de technische staf
was aanwezig maar in plaats van
een bespreking over het team, verplaatste het gesprek zich naar de
jubilaris.
De KNVB had Floor Baas, oud
scheidsrechter en thans KNVB
functionaris afgezonden om Ton te
eren met de Gouden Speld van verdienste van de KNVB en de bijbehorende Oorkonde. Dit allemaal
na een hele mooie/aangrijpende
speech over gezamenlijke herinneringen als voetballer, leider, scheids-

punten is dat 100% voor Leny & Wil.
Spel 13 was blijkbaar een lastig spel
met veel verschillende scores. Maar
Leny & Wil behaalde 1 harten + 3
en dat was 100%. Het gebeurt zelden dat er op één hoogte wordt gespeeld mensen! Bij spel 8 waren Lyda & Jan zo verstandig het 4-hartencontract te doubleren. Hoewel
alle paren dit contract hebben geboden zat het er niet in en ging dit
spel 2 down. Het doubleren leverden Lyda & Jan dus 100% op. Ook
speelden en behaalden zij bij spel 6
als enig paar een 3 sa contract ook
100%. Gefeliciteerd!
De uitslag van de drie beste paren
in deze 1e competitieronde is als
volgt:
A-lijn:
1 Addie & Jeannet
66,67%
2 Ciny & Herman
55,00%
3 Greet & Henk
54,17%
B-lijn:
1. Leny & Willy
61,98%
2. Lyda & Jan
58,33%
3. Hanny & Gerard
55,73%
We hebben weer voor de eerste
keer competitie gespeeld. Het was
spannend maar er was een gezellige sfeer mensen. Bridgers die ook
op deze club willen, neem contact
op met de secretaris: Greetje Stolwijk, telefoon 0297-563901, e-mailadres: greno@kpnmail.nl. Wij spelen donderdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur in het Buurtnest.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Na de start op donderdag 7
september is de strijd op de groene
tafels echt losgebarsten. De tweede
wedstrijddag, 14 september, mocht
er weer zijn. De spellen waren heel
divers en er was creativiteit en durf
nodig om ze tot een goed einde te
brengen. De resultaten waren er
ook naar.
A-lijn:
1. Richard van Heese &
Hans Leeuwerik
65,76%,
2. Gerard &
Riet van der Meer
63,91%
3. Bram & Tiny van Klaveren51,98%.
B-lijn:
1. Ben Gabriel & Jan Mur6 5,83%
2. Rene de Jong &
Tineke Schreurs
69,83%

3. Tiny Tijssen &
Bea van den Heuvel
C-lijn:
1. Hermine Elmoudni &
Lenny van Diemen
2. Yvonne Schutijser &
Marian Verdegaal
3. Ger Borburg &Ria Bon

59,58%.
62,60%
60,50%
60,13%.

Deze scores hebben de rangeschikking op diverse plaatsen ingrijpend gewijzigd. Later hierover meer.
Wilt u meedoen met deze gezellige
bridgemiddagen kom dan naar de
grote zaal van het Veenweidebad in
Mijdrecht.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks zware regenbuien wisten op donderdag 14 september toch nog 41 deelnemers de
weg naar de Schutse te vinden om
aldaar deel te nemen aan een gezellig avondje klaverjassen.
Winnaar werd deze avond Gerard Compier met 7069 punten. Als
tweede eindigde op korte afstand
Gerrie Ruimschoot met 7023 punten
en Thomas Verkerk ging er met de
derde prijs vandoor. Zijn totaal bedroeg 6745 punten. De minst scorende deelnemer was deze keer Piet
Luijten. Hij wist niet meer dan 4697
punten bij elkaar te sprokkelen en
kwam daardoor in het bezit van de
poedelprijs.

De 4 marsenprijzen, bestaande uit
een boeket bloemen van DUO plant,
gingen deze avond naar Ria Verhoef, Gerard van Eekhout, To van
de Meer en Joke Veenhof, terwijl
de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Corrie Compier, Ria Smit, Tinus Smit
en Thomas Verkerk. De flessen wijn
waren deze avond voor Jan Schuurman, Johan Zeldenthuis, wederom
Thomas Verkerk en Hans Kas.
De eerstvolgende kaartavond wordt
gehouden op donderdag 21 september in de Schutse, Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Argon geeft niet thuis in Gouda
Mijdrecht - Ook de derde competitiewedstrijd van Argon leverde geen
winst op, integendeel op bezoek bij
De Jodan Boys in Gouda liep Argon
tegen een 2-0 nederlaag op. De eerste goal viel al na een kwartier, een
ongelukkige handsbal in het strafschopgebied was voor arbiter Vos
de aanleiding voor een strafschop
die werd benut. Vijf minuten voor
rust viel het tweede doelpunt. In de
tweede helft waren de gastheren
iets minder dominant maar ondanks
extra aanvallers kon Argon in aanvallend opzicht geen vuist maken.
Het was o.a. aan doelman Romero
Antonioli te danken dat het maar bij
de twee tegendoelpunten bleef.
Snelle strafschop
De thuisploeg domineerde en Argon kon daar in aanvallend opzicht
maar weinig tegenover zetten, Younes Ouaali kwam na een kleine tien
minuten nog wel in scoringspositie
maar er werd toch nog voor buitenspel gefloten. Even daarna ging een
kopbal van Fanny Waandels van JB
rakelings naast en bij een
volgende aanval kreeg Stefan Tichelaar vanaf een halve meter de bal tegen zijn arm. Dat was hands en de
bal ging op de stip. Levi Marengo
scoorde beheerst 1-0. Sporadisch
kon Argon wat terug doen, Ouaali
zijn schot kwam wel tussen de palen
maar doelman Swaneveld stond op
de goede plaats. Een corner van Mo
Bouabgha werd aanvankelijk weggewerkt, in de rebound knalde Tichelaar over. Zes minuten voor rust

scoorde JB het tweede doelpunt,
bij een aanval over rechts kon niet
worden ingegrepen door de Argondefensie waarna Enzo Hunnink onhoudbaar in schoot 2-0. In de slotfase mocht Argon drie hoekschoppen
op rij achter elkaar nemen maar ook
nu kon er niet geprofiteerd worden.
Ietsje beter
De tweede helft speelde Argon ietsje beter, De Jodan Boys leken iets
minder in de wedstrijd te zitten,
echter Argon profiteerde daar niet
van. Een omhaal van Patrick Lokken ging over en een actie van Soner Gedik (ingevallen voor Lorenzo
Zorn) strandde in het strafschopgebied maar arbiter Vos zag daar geen
overtreding in. Met Mark van der
Weijden en Imar Kort bracht coach
Ouaali extra aanvallers in maar verder dan een vrije trap die over ging
van Younes Ouaali kwam Argon
niet.
De beste mogelijkheden om tot scoren te komen had de thuisploeg, Levi Marengo verscheen na een leuke
actie alleen voor doelman Romero
Antonioli maar Antonioli kwam als
winnaar uit de strijd. Hetzelfde trucje herhaalde Romero Antonioli toen
Gilliomar Leona op hem af kwam, hij
plukte de bal van de aanvaller zijn
schoen.
Derhalve een teleurstellend resultaat voor Argon in een druilerig
Gouda, echter de overwinning van
De Jodan Boys was verdiend.
Zaterdag speelt Argon thuis, HSV
Hoek is dan de tegenstander.

Hertha JO11-1 wint streekderby tegen CSW JO11-1
Vinkeveen - Zaterdag 16 september speelde beide teams uit De
Ronde Venen tegen elkaar op sportpark de Molmhoek in Vinkeveen.
Voor Hertha was dit de tweede
wedstrijd uit het bekertoernooi. De
eerste wedstrijd tegen Victoria wist
Hertha al met 7-2 te winnen. In die
wedstrijd was Hertha, na een zeer
goede eerste helft, veel te strek voor
Victoria. Er werden veel kansen gecreëerd uit goed veldspel. Het vizier
stond echter niet altijd scherp waardoor er vele kansen werden gemist.
Met Goals van Raslèn, Thiago en Julian (iedere 2x) en Bram (1x) viel de
overwinning dus nog laag uit.
Het team van Hertha bestaat dit
seizoen uit de volgende personen.
Voorste rij van links naar rechts: Julian de Bruijn, Kick de Pijper, Sam
Langendorff, Mats Linders. Bovenste rij van links naar rechts: Loek
Slagboom, Mike Nieuwenhuis,
Bram de Boer, Thiago Sedney, Raslèn Hedhili.
Speer
Tegen CSW ging Hertha als een
speer uit de startblokken. Kick krijgt
zijn eerste bal op rechts aangespeeld. Langs de lijn loopt hij naar
voren en snijdt vlak voor de achterlijn naar binnen tussen 2 verdedigers van CSW door. Met de buitenkant voet weet hij de bal om de
keeper heen te draaien en beland
de bal in de goal. Binnen 1 minuut
staat de 1-0 al op het bord. En Hertha gaat door. Julian krijgt een vrije
doorloopt door het midden. Helaas
stuitert de bal iets te ver van de voet
zodat CSW de bal tijdig kan overnemen. In de 8e minuut is het alsnog
raak. Na een aanvallende actie van
Thiago krijgt Hertha een corner. Deze wordt, zoals altijd, genomen door
Mats. Met wat geluk belandt de bal
weer voor de voeten van Kick die
gelijk schiet en de bal via een speler
van CSW in de goal ziet belanden.
Het lukt CSW tot dat moment niet
echt om gevaarlijk te worden. Hertha heeft het verdedigend goed voor
elkaar. Aanvallend lukt het alleen
niet om de score verder te vergro-

ten. Zelfs een prachtige 1-2 tussen
Julian en Raslèn resulteert niet de
een goal. Na 25 minuten is het rust
en kunnen de coachen Toine, Lars
en René de mannen aangeven wat
er beter moet.
Gaatje
De 2e helft probeert Hertha door
te gaan met het zoeken naar een
gaatje in de CSW verdediging. Na
een prachtige uittrap van Mike belandt de bal via Kick bij Julian. Een
goede redding van de CSW keeper voorkomt een 3e goal. In de tegenaanval van CSW is het Loek die
scherp is en via een sliding voorkomt dat CSW tot een schot komt.
Na 8 minuten scoort Hertha eindelijk de verlossende 3e goal. Vanuit een corner belandt de bal bij Julian. Zijn schot komt voor de voeten van Thiago die gecontroleerd de
bal in het net schiet. Sam, die links
achter staat, doet het erg goed vandaag. Zijn tegenstanders worden er
moedeloos van en weten hem maar
niet te passeren. In de 15e minuut is
het een fout van Hertha die CSW de
mogelijkheid geeft tot score te komen. Het is 3-1 en met nog tien minuten te spelen kan er nog van alles gebeuren. CSW komt beter in
het spel en creëert meerdere kleine
kansen. Toch is het Hertha die uiteindelijk de laatste goal weet te maken. Een prachtige aanval die begint
bij Loek. Hij kapt op links zijn tegenstander uit en speelt Mats aan in het
midden. Hij loopt naar voren en ziet
halverwege het veld dat Bram aanzet aan de rechterkant. Mats speelt
Bram aan tussen de CSW verdedigers door en Bram komt alleen voor
de keeper te staan. Een geweldige
stift maakt een einde aan de CSW
droom en het staat 4-1 voor Hertha.
De wedstrijd is gespeeld. In de laatste 2 minuten gebeurt er niet veel
meer. Al met al een goede overwinning en Hertha staat bovenaan in de
stand om de beker.
Volgende week start de competitie.
Hertha speelt in de 1e klasse 6 en
start met een uitwedstrijd, om 14.00
uur in Loodrecht, tegen Victoria.

BVU van start met de
eerste competitieronde
Regio - Maandagavond 11 september was het weer een gezellige drukte in de bar(speel)zaal van
sporthal De Scheg. Aanwezig waren 52 bridgers die er na de zomerstop duidelijk zin in hadden. Er
werd gespeeld in twee lijnen. In de
A-lijn deed familie De Voijs de beste zaken door met 59,80% als eerste te eindigen. John de Voijs was
(met Bep) dat min of meer aan zijn
stand verplicht, want hij was die
avond net gehuldigd als (Bridge)
Bondsmeester (15.000 meesterpun-

ten). Als tweede eindigden Nico van
der Meer en Hans Wagenvoort met
57,92% en derde waren Marijke en
Ger van Praag met 56,80%.
In de B-lijn waren Riki Spook en
Hans Geels goed op dreef en kaartten de hoogste score van de avond
bij elkaar (64,27%). De tweede
plaats was voor gelegenheidskoppel Corry van Tol en Kees Geerlings
met 57,74%. De derde plaats werd
ingenomen door weer een gelegenheidskoppel Til van Etten en Ans
Voogel (56,96%).

Cursus bijscholing bridge
Uithoorn - Vanaf zaterdag 7 oktober worden er door André van Herel, officieel bridgedocent, bijscholings cursussen bridge gegeven in
Uithoorn.
Bridgen is een superleuke sport; het
houdt de grijze hersencellen fris en
alert en daarnaast is het ook heel
gezellig natuurlijk. In Partycentrum
Colijn wordt er op verschillende dagen gebridged door beginnende
maar ook zeer ver gevorderde brid-

gers. Eerder werd al aangekondigd
dat er bridgelessen starten voor beginners maar vanaf 7 oktober starten er ook bijscholingslessen voor
gevorderde bridgers.
Aan de hand van een PowerPoint
presentatie, tafelopdrachten en
voorbeeldspellen wordt u gevraagd
mee te denken en mee te doen.
Door de hulp van co-docenten Cora de Vroom en Ruud Lesmeister is
maximale persoonlijke begeleiding
gegarandeerd. Uw spelpeil wordt
hierdoor en orm v erbeterd.
Bovendien ontvangt u alle lesmaterialen na afloop ook per e-mail
zodat u thuis nog fijn kunt oefenen.
Wij zorgen voor een combinatie van
serieus bridgen leren én een gezellige s feer.
De kosten per les zijn 10 euro per
persoon en er worden in totaal 15
lessen gegeven. Inschrijving per
les is mogelijk. Voor aanmelding
en meer informatie, bel gerust met
André tel. 06-15115388 of e-mail:
bridgedocent.andre@gmail.com

rechter, team manager, verder haalde Floor nog een stukje geschiedenis aan van CSW. Floor ging op zijn
gebruikelijke manier in over de staat
van dienst van Ton.
Activiteiten
Een greep uit de taken welke Ton
heeft uitgeoefend of nog steeds uitoefent.
- Consul CSW 1991 – heden
- Verenigingsscheidsrechter vanaf
1994 tot heden
- Elftal leider CSW 1 1996 – 2000
- Wedstrijdsecretaris senioren
2004 –2007
- KNVB Scheidsrechter
2006 – 2015
- Assistent Scheidsrechter CSW
Hr2 van 2016 – heden
Als Consul staat Ton in weer in wind
de velden te keuren in het donker
rond half acht in de ochtend, is assistent scheidsrechter bij Heren 2 en
fluit als het even kan ook nog wekelijks een wedstrijd voor de club,
kortom een echte CSW-er.

JO11-2 laat voorlopige
koploper niet winnen!
Vinkeveen - Op zaterdag 16 september werd koploper Breukelen JO11-2 verwacht op de velden
van onze club. De JO11-2 van Hertha had er weer zin in. Onder leiding
van Peter en Arjan worden de Vinkeveners gemotiveerd en geënthousiasmeerd om er iedere week weer
voor te gaan en plezier te hebben
met elkaar.
Om 10.30 uur klonk het fluitsignaal
en werd de bal afgetrapt door Breukelen. Beide teams begonnen gedreven aan de wedstrijd. Hertha
wist de bal over te nemen van de tegenstander. Het team hield het veld
breed door de bal goed over te spelen. Dani wist vanaf links de eerste
goal te scoren, 1-0. Dat zette de jongens uit Breukelen op scherp. Ook
zij wisten elkaar te vinden en maakten het niet te makkelijk. De Vinkeveners hadden geen tijd om achterover te hangen. Keeper Jack stond
zijn mannetje en hield overzicht.
Ook nu ging het balbezit over en
weer. Hertha wist vervolgens de bal
richting het goal te krijgen. Daar was
Alexandros die met een mooi schot
de bal voorbij de keeper kreeg, 2-0.
Het ging lekker en de tegenstander
moest een tandje bij zetten.
Gefocust
Ze bleven gefocust en speelden
goed over, waarbij ze elkaar goed
konden vinden en Hertha voorbij
wist te gaan. Daar was een mooie
aanval, waarbij Breukelen een kans
met een schot op doel niet onbenut
liet. Keeper Jack wist de bal toen net
niet te houden, 2-1. De jongens van
beide teams bleven ervoor gaan.

Ryan wist vanaf rechts een assist
te spelen op nieuwkomer Issa. Helaas lukte het net niet om de bal in
de touwen van het goal te krijgen.
De toeschouwers genoten van een
mooie en spannende eerste helft.
Welke werd afgesloten met nog een
goal voor Breukelen. Met een stand
van 2-2 gingen de teams de rust in.
De coaches complimenteerden de
jongens voor hun harde werken en
gaven tips voor de 2e helft. Ook die
helft beloofde weer spannend te
worden. De keeper van Hertha was
gewisseld en als een duveltje uit een
doosje was daar keeper Samuel die
al snel een mooi goal van de tegenstander kon voorkomen. De wedstrijd werd nog spannender en het
balbezit bleef over en weer gaan.
Kansen
De Vinkeveners creëerden kansen,
maar een extra doelpunt liet nog
even op zich wachten. De tegenstander bleef alert, maar daar was
toch uiteindelijk een kleine kans
voor Dani en de bal kwam in het
goal terecht, 3-2. Nu moest Hertha dit proberen vast te houden.
Daar werd alles aan gedaan. Maar
ook Breukelen wilde nog een punt
scoren. Dit resulteerde in spannende duels van beide teams en uiteindelijk een lastige bal over de keeper van Hertha heen, 3-3. De laatste minuten tikten weg en uiteindelijk werd de wedstrijd bij deze gelijkstand afgefloten. Wat hebben
de jongens goed hun best gedaan
en met elkaar een goede, sportieve wedstrijd gespeeld. Op naar een
nieuwe trainingsweek.....
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De Vinken D1 wint kraker

Flinke biljartscores in de
afgelopen week
De Ronde Venen - De eerste bekerwedstrijden stonden afgelopen
week voor de biljarters in de Ronde
Venen op het programma. Het lijkt
erop dat de een flink aantal teams
hun zinnen op de beker gezet hebben want er werd flink gescoord en
daarmee ook flink punten behaald.
De 2e divisie teams die tegen een 1e
divisie-team moesten spelen knalden flink uit de startblokken. Bij de
kortste partij was het, evenals in de
1e competitieweek, dringen en werd
deze keer gedeeld door een speler
uit de 1e en een speler uit 2e divisie. De hoogste serie was deze week
voor een speler uit de 2e divisie. Al
met al hebben de 2e divisionisten
weer eens goed laten zien wat zij
waard zijn.
De wedstrijden
verliepen als volgt:
Bar Adelhof 1 ontving clubgenoot
Bar Adelhof 2. Adelhof 1 bouwde de
wedstrijd goed op maar moest wel
toestaan dat Said Metalsi (Adelhof
2) toch de winst zijn kant op wist
te halen. Adelhof won dus 3 maal
en won mede daardoor met 45-29.
De Kromme Mijdrecht 1 en de Merel/Heerenlux 3 speelden een gelijk
opgaande strijd. De basis voor de
winst van de Merel 3 werd gelegd
in de partij van Willem de Graaf (Kr
Mijdrecht) en Cor van Wijk (De Merel). Cor maakt zijn partij is 18 beurten uit en daarmee maakte Cor het
voor Willem lastig om ook goed te
scoren en dan is het 1e gat geslagen.
Overwinning
Zoals gezegd een goede basis voor
de 33-35 overwinning voor de Merel 3. De Springbok 1 was gastheer
voor CenS. Hier liet Desmond Driehuis zien hoe goed hij kan biljarten. Hij maakte, met 14 caramboles
(34,15 %), de hoogste serie van de
week. Voor de rest was het een ge-

lijk opgaande strijd die de Springbok 1 met slechts één punt verschil,
38-37, naar zich toe trok. Clubgenoot
Lutis/De Springbok mocht tegen de
derde clubgenoot, de Springbok 2.
Hier was het Donny Beets (Lutis)
die een sterke partij op tafel legde.
In slecht 15 beurten had hij zijn 38
caramboles gemaakt en is hiermee
één van de twee snelste spelers van
afgelopen week. Nog 2 winstpartijen van Lutis zorgen voor een 4427 overwinning. Stieva/de Kuiper 1
speelde tegen Stieva/de Kuiper 2.
Team 1 liet er geen twijfel bestaan
over waar de ambities liggen. Met
4 maal de volle winst werd de team
2 kansloos gelaten en die konden
dan ook slechts 27 punt binnen halen, 48-27. DIO begon de bekerserie tegen de Kromme Mijdrecht 2 en
dat was geen gemakkelijke avond.
Beide partijen moesten flink aan de
bank voor de punten. Beide 2 maal
de winst maar in de verliespartijen
pikte DIO net 2 punten meer en dat
leverde de 40-38 winst op. Club onderonsje De Merel/Heerenlux 1 tegen Merel/Heerenlux 1 werd eigenlijk vrij eenvoudig geworden door
de Merel 2. Drie winstpartijen waarbij Piet Best de 2e speler was met
de kortste partij. Tel daarbij een verliespartij met 8 punten op, dat maakt
samen 44 punten terwijl de Merel 1
met 29 genoegen moest nemen. Dat
waren de wedstrijden van de maandag, op woensdag stonden er nog
2 op het programma. Bar Adelhof 3
speelde tegen ASM. Bar Adelhof 3
is altijd goed voor de strijd bovenin
en zij lieten ook nu weer zien waar
ze willen staan. ASM kreeg helaas
geen “bal aan de grond” en werd
met slechts 27 punten naar huis gestuurd terwijl Bar Adelhof de volle
winst haalde.
Van de wedstrijd the Peanutbar 1 tegen de Peanutbar 2 was de uitslag
helaas te laat binnen om nog verwerkt te kunnen worden.

De Ronde Venen Marathon
De Ronde Venen - Op 19 november a.s. vindt de eerste editie plaats
van De Ronde Venen Marathon. Dit
is een unieke marathon door alle
acht dorpen van De Ronde Venen.
Mijdrechters en lopers Frans en Mi-

chael Woerden zijn de initiatiefnemers van dit bijzondere evenement.
Frans Woerden:
“Ik heb al zoveel hardloopwedstrijden gedaan. Ik heb vaker gedacht
of het ook in De Ronde Venen mo-

Vinkeveen - Al vroeg in de competitie een kraker voor de Jumbo
D1 van De Vinken: na overwinningen van zowel De Vinken als SDO in
de voorgaande twee wedstrijden en
een onderling verschil van slechts
één doelpunt, ging het vandaag om
de eerste plek in de ranglijst. De
spanning was dan ook van de gezichten te lezen; een taak voor de
coach van vandaag, Annick, om dit
samen met haar assistent Rutger in
goede banen te leiden. Omdat Kate
vandaag door ziekte afwezig was, is
er een beroep gedaan op Jeroen uit
de E1 om mee te doen. Ook Valentina nam na haar eigen wedstrijd van
de E1 plaats op de bank.
Zoals verwacht begon de wedstrijd
met aftasten en hadden beide verdedigingen de zaak goed op orde.
Het duurde dan ook even voor de
score in het aanvalsvak met Jasmijn,
Ilse, Emily en Jeroen werd geopend
door Ilse.
Loopbal
Met een mooie doorloopbal maakte zij 1-0 voor De Vinken! Vlak voor
de vakwissel halverwege de eerste
helft kwam SDO toch langszij, er

werd gewisseld met 1-1. Nu was het
de beurt aan Jarne, Zianna, Meru en
Sofie om aan te vallen voor De Vinken. Na wat aftasten werd snel een
gaatje geslagen, van 1-1 naar 4-1
door Sofie met twee doorloopballen en een goed schot. Na een botsing in het verdedigingsvak maakte
Valentina haar debuut in de D1 als
wissel voor Emily, die na de rust gelukkig weer verder zou kunnen. Het
was SDO dat vlak voor rust de spanning terugbracht naar 4-2. Na rust
bleek De Vinken geconcentreerd.
Het was Jeroen die met een mooi
schot de 5-2 maakte en Jasmijn vergrootte de score naar 6-2. Nadat
de vakken weer van functie waren
gewisseld was er helaas weer een
blessure, Jarne moest met een paar
gekneusde vingers het veld verlaten. Hij werd gewisseld voor Valentina, die zodoende nog meer minuten in de D1 kon maken. Het slotakkoord was weer voor De Vinken,
door een ver en mooi schot van Sofie werd de eindstand bereikt: 7-3.
Een mooie overwinning die ervoor
zorgt dat De Vinken D1 na drie wedstrijden ongeslagen alleen aan kop
staat in de competitie!

niet, en Oktober Actief biedt hen
de mogelijkheid om hier wat aan
te doen. Door allerlei sporten uit te
proberen kun je uitvinden, welke
sport jou het meeste ligt.
Je kunt aan je conditie werken door
te volleyballen of te badmintonnen,
door fitness te doen of te wandelen,
ieder kan zijn eigen keus maken.
Meedoen
Meedoen met Oktober Actief is heel
eenvoudig. Ga naar www.oktoberactief.nl en koop daar een OktoberActiefPas voor 10 euro, of koop deze
bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht of
Abcoude. Vervolgens krijgt u de totale activiteitenlijst met meer dan 60
mogelijkheden toegemaild.
Hierop kunt u alles waar u maar aan
mee wilt doen aanvinken. U stuurt
het formulier dan naar oktober.actief@gmail.com, en de sportaanbieders zullen u in oktober van harte
welkom heten.
Oktober Actief, een nieuwe kans om
te bewegen, doe mee!

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 12 september vond de eerste zitting plaats
van de eerste parenronde. De eerste keer van dit seizoen dus dat
de Hartenvrouwen er ‘serieus’ tegenaan moesten. In de A-lijn lieten Geke Ludwig & Margo Zuidema gelijk al zien dat het geen toeval
is dat ze clubkampioen zijn geworden: een mooie eerste plaats met
62,50%. Tweede waren Thea Elias
& Elly van Brakel 55,90% en op drie
eindigde combipaar Kitty van Beem
& Ria Verkerk met 55,56%. De regel is echter dat een combipaar een
maximale score kan behalen van

55%. Deze regel leidt ertoe dat in de
competitiestand een gedeelde derde plaats werd bereikt door de paren Kitty van Beem & Janny Streng
en Ria Verkerk en Ineke van Diemen. Iedereen blij. In de B-lijn was
de eerste plaats voor Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit met 59,58%
op de voet gevolgd door Ank Reems
& Sonja Reeders met 59,17%. Derde
werden Atie de Jong & Hans Warmenhoven met 54,17%.
De kop is er weer af. Voor de komende acht maanden is de dinsdagmiddag voor de Hartenvrouwen
op een mooie manier ingevuld.

gelijk was een marathon te organiseren, maar ik stuitte steeds op het
oversteken van en lopen over drukke wegen. Michael en ik zijn in het
voorjaar 2016 echt aan het nadenken gegaan of het toch niet kon.”
Michael vervolgt: “En nu, ruim een
jaar later, hebben we meer dan 450
inschrijvers, een enthousiast organisatiecomité en enthousiaste vrijwilligers en sponsoren.”

ven te nemen.” “Zondag 19 november helpen zo’n 100 vrijwilligers ons
met de organisatie. Je hebt meer
mensen nodig dan je vantevoren inschat, maar het is allemaal te overzien, zeker door de hulp van de rayonhoofden. De rayonhoofden zijn
verantwoordelijk voor de doorkomst
in hun dorp. Zo is het ook een echt
Rondeveens evenement.”
De start en finish vinden plaats in
het centrum van Abcoude. Vanaf de
Brugstraat starten dan om 10.00 uur
de lopers voor hun (hele) marathon.
Tegelijkertijd starten ook de lopers
van de duoloop. Zij leggen met twee
lopers (afwisselend lopend en fietsend) de marathon af. Om 11.00 uur
is de start van de 10 km-loop. Meer
informatie is te vinden op: www.derondevenenmarathon.nl, de Facebookpagina en inschrijven kan via
www.inschrijven.nl .

Clubkampioenen 2017 TV De Ronde Vener bekend
ledag was het zeer gezellig op het
park en kwamen er veel mensen kijken naar de spannende wedstrijden.
Het traditionele mosselen eten op
de finale dag ontbrak natuurlijk niet
en deze vonden gretig aftrek.
Clubkampioen bij de oudste jeugd
werd bij de meisjes Demi Andriessen, zij won van Nikki Brands en bij
de jongens won Thijs Gasse na een

De Ronde Venen - Meer dan 60
activiteiten kunt u in deze maand
uitproberen! Sportscholen, sport- en
beweegaanbieders zetten hun deuren voor u open, overal in De Ronde
Venen. U kunt Jeu de boules spelen in Abcoude, Walking Footbal in
Vinkeveen, Volleybal in Baambrugge, een Work Out op muziek doen
in Wilnis, Conditietraining en volleybal in De Hoef.
Conditietrainingen zijn er in alle kernen, overdag en ’s avonds. Ook de
sportscholen bieden allerlei mogelijkheden voor fitness aan. Er zijn
dance-mogelijkheden, u kunt een
keer gaan kanoën, zwemmen, zumba doen of de Miloncirkel onder begeleiding onder de knie krijgen.
Mogelijkheden te over!
Bewegen
Laat deze kans niet voorbijgaan! Bewegen zou een onderdeel van je dagelijks leven moeten zijn, en voor
veel mensen is dat ook zo. Maar
voor nog meer mensen geldt dat

Mijn parkoers
Frans vertelt trots over “zijn” parkoers: “Met de tunneltjes bij de
Demmeriksebrug in de N201, de
Ringvaart in Wilnis en de koeientunnel onder de N201 in Amstelhoek hebben we geen last van de
provinciale wegen. Ook het lopen
over de voormalige spoorbaan zorgt
er voor dat we geen ingewikkelde
verkeerskundige maatregelen hoe-

Mijdrecht - Van donderdag 31 augustus tot en met zondag 10 september zijn de clubkampioenschappen bij TV De Ronde Vener gehouden.
Al vele jaren worden deze clubkampioenschappen zowel voor de senioren als junioren gelijktijdig gehouden. Ongeveer 200 leden hebben
hier aan deelgenomen. Op de fina-

Oktober Actief, beweegmaand voor senioren

spannende wedstrijd van Javier van
Meines. Bij de senioren won Julia
Heidstra de titel in de hoogste klasse bij de dames. Bij de heren ging
de titelstrijd tussen Mick van Meines en Jarni van de Wilt. In 3 sets
won Mick van Meines uiteindelijk
de titel maar Jarni liet door zijn spel
zien dat de jeugd eraan zit te komen.

De clubkampioenschappen werden mede mogelijk gemaakt door
verschillende sponsoren. Hoofdsponsor Le Mans Koeriers, Dat Leuke Winkeltje, Café Het Rechthuis,
GT Bunck, Automotive-center van
Nieuwkerk en Van Meines Vishandel.
Graag willen wij hen bedanken voor
hun bijdrage.

Zilveren Turfloop op
vijf november
De Ronde Venen - Atletiekvereniging De Veenlopers organiseert
jaarlijks de Zilveren Turfloop, het
grootste sportevenement van De
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop
bestaat uit een aantal onderdelen:
de Rabo GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop en
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km prestatielopen.
GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo
GeZZinsloop over een afstand van
bijna 1 km, waarvan het parcours
door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Elk kind ontvangt een sportief aandenken. Aansluitend aan de GeZZinsloop zal de
G-run gelopen worden. Deze run is
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De atletiekvereniging is trots
dat het gelukt is ook deze groep
mensen te verwelkomen tijdens de
Zilveren Turfloop.
Scholierenchallenge,
businessloop en
individuele deelname
Voor de middelbare scholieren is
er de Scholierenchallenge. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5
km. De inschrijving is geopend, ook
voor scholen buiten e Ronde Venen.
Aanmelding loopt via de scholen.
De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband de 5 of 10 km en de
gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling van de
bedrijven uit de ruime omtrek van
Mijdrecht heel groot.
Tenslotte kunnen de deelnemers
kiezen om individueel mee te lopen. Er is keuze uit drie afstanden: 5
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft
de atletiekvereniging in samenwerking met de gemeente het parcours
langs de Kromme Mijdrecht verkeersvrij gemaakt. Dat betekent dat
u als deelnemer of toeschouwer niet
meer alert hoeft te zijn op voorbijrazende wielrenners of knetterende

brommers, maar kunt genieten van
het prachtige uitzicht op de Kromme Mijdrecht.
Goed doel
Een deel van de inkomsten van de
startgelden van de Zilveren Turfloop
wordt ieder jaar gedoneerd aan een
goed doel. Dit jaar is er gekozen
voor Buurtgezinnen De Ronde Venen. Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden
dan ook, behoefte hebben aan ontlasting en ondersteuning bij de opvoeding. Die steun wordt gegeven
door andere gezinnen met ervaren
ouders die een gezin in hun buurt
willen helpen. Dat kan uiteenlopen
van af en toe logeren tot opvang
van een kind op vaste dagen in de
week. En van oppassen tot samen
iets leuks doen met de kinderen.
Maatwerk dus. Steungezinnen krijgen geen vergoeding voor hun ondersteuning; het is vrijwilligerswerk.
Steunouders hebben een belangrijke rol die soms moeilijk kan zijn.
Daarom worden zij op hun beurt
ondersteund door Buurtgezinnen.
nl. Meer informatie is te vinden op:
www.buurtgezinnen.nl/de-rondevenen/ Daar kunt u ook lezen welke
gezinnen op dit moment ondersteuning nodig hebben.
Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiegetrouw de eerste loop van het zeer
populaire Zorg en Zekerheid Circuit.
Dit circuit bestaat uit 8 verschillende lopen in de regio.
Het Zorg en Zekerheid Circuit is
succesvol doordat de organisatie
zich focust op een maximale service
aan de recreatieve loper tegen een
zo laag mogelijke prijs. Informatie is
te vinden op www.hetcircuit.net.
Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen
van de Zilveren Turfloop is te vinden op de website: www.zilverenturfloop.nl Inschrijven voor de recreatie- en wedstrijdloop kan nu al
via www.inschrijven.nl
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Dames kiezen voor een stoere jas

Heerlijk warm de winter in

BONNE NUIT
EYE WISH OPTICIENS
UITHOORN

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken.
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun collecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen.

FINESSE BODYLINE
CLINIC
GROOT GELIJK
JOH. PIET
KAPPER JOEPZE
MIRANDE
NEO VITA
OORWERK AUDIENS
PREGO MANNENMODE
SMIT SCHOENEN
SO TRUE FASHION
SAN BAO PRAKTIJK,
SHIATSU MASSAGE
THERAPIE
ED KRIEK OPTIEK &
HOORTECHNIEK
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE

Hip, stoer en opvallend. Foto: Retour.

Ook tieners weten hoe ze er uit willen zien

Avonturen beleven
in stoere kleding
Avonturen beleven met je vrienden. Dat doe je in stoere kleding.
Ook tieners weten tegenwoordig hoe ze er uit willen zien. Mooi
en ook nog eens hip!
Zowel voor meisjes als jongens
zijn er mooie, trendy wintercollecties. De meiden gaan voor stoer,
urban en toch vrouwelijk. Deze winter combineren girls stoere denim jeans met flairpijp met
opvallende streepjesshirts. Bijvoorbeeld in de kleur legergroen

Je komt met een brede glimlach aan op je bestemming.
Foto: Nordic Weather

van super zachte stof, maar wel
met badges op de mouwen. Knopen en borduursels zorgen deze winter voor een extra stoere
touch. Een echte musthave is de
fake leather tracking. Te combineren met een van de jurkjes en je
hebt een toffe outfit voor school of

lederen oogjes en nylon stiksels.
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk
dat de jas echt warm zit. Grappig
detail is dat de warme voeringen
komend seizoen zichtbaar gedragen mogen worden. Daarnaast
zijn de jassen gemiddeld wat langer, maar accentueren ze mooi de
vorm van de dame die ‘m draagt.
Wat betreft kleuren dan kiezen we
meestal voor donker en bedekt.
Dat wil niet zeggen dat andere opties niet meer mogelijk zijn.
Voor vrouwen die wat meer kleur
wensen, zijn er wel degelijk collecties waarin wat fellere tinten zoals rood - accentueren. Warm,
trendy en behaaglijk!

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

een feestje. De boys kunnen kiezen uit een meer klassieke, hippere collectie. Zoals bij het label Retour. Een stoere jeans krijgt daar
een hip effect door het te combineren met de reversible bomber
en een stoere sweater. Opvallend
is het gebruik van de kleuren legergroen en tabak-bruin in broeken, sweats en accessoires. Het
ziet er gaaf uit en je beweegt je er
ook nog eens prima in.

Modellen waarmee je trendy voor de dag komt

Bescherm je ogen ook in de winter

Geen straf om in
de regen te lopen
Het regent in Nederland regelmatig. Zeker in de herfst
en winter. Dat betekent dat
je binnen kunt gaan zitten
mokken, of je trekt er op uit
in een stormachtig trendy
regenjas. Het label Nordic
Weather introduceert een regenjas waar je helemaal blij
van wordt. Puur Scandinavisch design met speelse details. De trends van de winter van 2017 zijn hierin verwerkt met primaire kleuren
en wijde modellen. Het maakt
niet uit of het regent, hoost,
waait of vriest, met deze modellen is het geen straf om er
op uit te trekken. Het aardige
is dat de collecties regenjassen tegenwoordig niet meer
saai groen of blauw hoeven
te zijn. We gaan ook op dat
front voor modieus, kleurrijk
en elegant. Met regenjassen
waarmee je ook gezien wilt
worden als het droog is. Natuurlijk gaat het niet alleen
om de uitstraling. De nieuwe
regenjassen moeten vooral waterdicht zijn, maar ook
ademend en licht in gewicht.
Dat is zeker het geval dankzij
de nieuwe technieken waarmee de naden zijn dichtgemaakt. Hoe hard het ook regent, je komt met een brede
glimlach aan op je bestemming. Heerlijk toch!

Vooral de sportieve en wat langere uitvoeringen doen het goed.
Wat te denken van een stijlvolle
parka of een moderne baseballjas. Wil je iets meer gekleed gaan,
dan is daar ook volop ruimte voor
in de collecties. We zien bijvoorbeeld een merk als DenHam dat
veel aandacht heeft geschonken
aan een speciale ‘outerwear’ collectie. Daarin is de Panache Parka
een opvallend kledingstuk geworden met traditioneel patchwork.
Gemaakt van een mix van Italiaanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende
collecties die voorbij komen, dan
valt de aandacht voor details op.
Van gouden ritsen en snaps tot

Klassieke vormen zijn nog steeds tijdloos. Foto: Moncler
De zonnebril is een modeitem bij uitstek. Ook in de winter mag je
deze niet vergeten. Hij beschermt je ogen tegen de laaghangende zon, maar geeft je ook een uitdagende look.
Met een zonnebril maak je een
modestatement. Je kunt er deze
winter alle kanten mee op. Klassieke vormen zijn tijdloos. Voor

hem en haar. De dames kunnen
gaan voor een fraaie oversized
zonnebril. Het vintage-geïnspireerde silhouet van zo’n model

krijgt een moderne uitstraling versterkt met gesatineerd metaal accenten. Nieuwe interpretaties van
oude modellen horen bij de moderne trends. Een model met afgeronde metalen en degradé glazen staat garant voor een uitbundige jetset look. En oversized,
heerlijk dramatische brillen zijn bij
uitstek geschikt voor fashionable,
eigentijdse vrouwen. Wil je echt
de show stelen, dan verleg je je
grenzen met een groot rond montuur. Stijlvol, modern, maar toch
ook retro!
De heren kiezen vooral voor traditioneel. Zo blijft het pilotenmodel
en de retrouitvoering gebaseerd
op de jaren zestig onverminderd
populair. De monturen zijn te verkrijgen in diverse kleuren. Al blijft
zwart toch het meest gewild. Heel
stijlvol.

Ondergoed waar je in kunt sporten

Praktisch, cool
en comfortabel

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kunnen sporten.
Geen probleem. De meeste merken houden hier rekening mee.
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn
functioneel ondergoed ontworpen. Om je koel en droog te houden tijdens het sporten. Naadloos,
licht van gewicht en niet onbelangrijk: heel erg mooi. Verkrijgbaar in een dames- en herenlijn. Bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik dankzij het ultieme
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal
ontworpen om te dragen tijdens
flinke lichamelijke inspanningen.
Je draagt deze lichtgewicht short
als eerste laag op de huid. Dank-

zij het naadloze design sluit hij
perfect aan op het lichaam, waardoor irritaties met de huid worden
voorkomen. De ademende boxer
voert het transpiratievocht af en is
ideaal om te dragen tijdens hardlopen, trekking of voetbal. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster,
speciaal ontworpen voor tijdens
het hardlopen, fitness, volleybal
en andere intensieve sporten. Je
draagt deze lichtgewicht underwear als eerste laag op de huid
dat dankzij het naadloze design
perfect aansluit op het lichaam.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness

SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

Prego mode

Finesse Bodyline Clinic

Voor de man en de vrouw

UltraShape is het veilige
alternatief voor liposuctie

Velen van u hebben al de weg gevonden naar de heren en damesmode afdeling van Prego Mode in
Mijdrecht, maar velen weten nog
steeds niet dat wij al sinds twee
jaar naast de herenmode ook damesmode verkopen met veel uiteenlopende merken.
Heel vaak blijven de dames voor
de winkel staan, kijken naar binnen en zien vervolgens herenmode, omdat wij van huis uit een herenmode winkel waren, starten
we aan de voorkant met de mannen maar achterin de winkel is
het een snoepwinkel voor de dames met allerlei merken voor iedere beurs! Dus dames loop

Finesse Bodyline Clinic in Woerden bestaat tien jaar! In 2007 was
Finesse de eerste kliniek die ging werken met UltraShape, het
medische systeem dat vetcellen vergruist door middel van ultrahoge geluidsgolven.
Cor: “UltraShape is het veilige,
pijnloze alternatief voor een liposuctie. Het is uiterst effectief bij het
verwijderen van hardnekkig opgeslagen vet, denk aan love handles,
vetophopingen rond de bh-bandjes, een buikje en borstvorming bij
mannen. Het is geen operatie, er
zijn geen bijwerkingen en het effect is blijvend. Vetcellen die vergruisd zijn, komen niet meer terug,
want je maakt maar tot je achttiende vetcellen aan. Cor: “Onze
behandelwijze werkt in vier stappen: eerst wordt de huid voorbehandeld met Velashape-apparatuur om de huid te verstrakken,

dan worden met UltraShape de
vetcellen vergruisd en vervolgens
stimuleren we met Hypoxytherapie
de afvoer van de vrijgekomen afvalstoffen via de stofwisseling. We
zoeken naar de oorzaak van de vetopslag, die kan liggen in leefstijl,
voeding,
schildklierproblemen,
medicijngebruik, diabetes en hormonale invloeden. We geven dus
veel advies, we doen meer dan alleen maar ‘pulsen schieten’.”

voortaan even een stukje de winkel in en kom gezellig onze dames
en herencollectie bekijken onder
het genot van een kopje koffie!
De merken voor de dames zijn:
Tramontana, Expresso, Juffrouw
Jansen, Helena Hart, Mac, Para
Mi, Cavallaro , Summum en sinds
kort zijn wij ook gestart met Joseph Ribkoff een merk dat zich
al vele jaren heeft bewezen met
prachtige stoffen en verkrijgbaar
in de maten 36 t/m 50.
Voor de heren verkopen wij de
vertrouwde merken zoals: Pierre Cardin, State of Art, Vanguard,
Cavallaro, Carl Gross, Falabella,
Ledub en Profuomo.

Pompmolenlaan 19a
3447 GK Woerden
Tel 0348 409 199
www.finessebodylineclinic.nl
Sterke vrouwen dragen wat ze willen. Foto: Vans

Kracht, schoonheid en creatieve
zelfexpressie

Sterke vrouwen
in stoere outfits

Een net jurkje, een stoere jeans, een lederen jacket. Met kleding bepaal je jouw gemoedstoestand van dat moment. De mode
helpt de zelfbewuste vrouw komend seizoen een handje.

Eye Wish Opticiens Uithoorn

Uniek en onderscheidend
De scholen zijn weer begonnen. Vanuit het Optometrie Vereniging Nederland wordt het aanbevolen om bij kinderen vanaf 6
jaar tot en met 17 jaar minimaal eenmalig een ooggezondsheidscontrole door een optometrist te laten uitvoeren. Dit is kosteloos
en zonder verwijzing bij Eye Wish Opticiens Uithoorn!
Nadat Eye Wish Opticiens vorig
jaar in winkelcentrum Zijdelwaard
is gevestigd, is er veel aanloop
geweest. Naast het brede assortiment modieuze merkbrillen, glazen van o.a. HOYA of Rodenstock,
zonnebrillen en contactlenzen kan
men hier ook terecht voor eerstelijns oogzorg. Door de vele positieve reacties van klanten en het
succes van optometrie is er in de
zaak van Kelvin Luong uitgebreid
met nog een optometrist, Sherny
Kha. Sherny werkt daarnaast ook
in een oogheelkundig kliniek en is
in het bezit van een Europees Optometrie Diploma. Kha: ‘’Persoonlijke aandacht, service en oogzorg
zijn onze kernwaarden.’’
Eye Wish Opticiens in Zijdelwaard
onderscheid zich als de enigste
brillenzaak in Uithoorn en omgeving waarbij u gegarandeerd door
een gediplomeerd optometrist gemeten wordt. Daarnaast werken
zij nauw samen met huisartsen uit
de gezondheidscentrum Waterli-

nie voor onder andere diabetesscreening van de ogen. Een optometrist kijkt verder dan een opticien en is tevens een wettelijk beschermd beroep. Een optometrist
kan ogen onderzoeken en eventuele problemen tijdig signaleren.
De optometrist is het eerste aanspreekpunt bij oogklachten, verminderd zicht of een risico op het
ontwikkelen van een oogaandoening, zoals glaucoom, macula degeneratie of staar.
Luong: ‘’Nu de scholen weer begonnen zijn en de dagen wat donkerder worden willen wij graag
aandacht geven aan de ogen
van kinderen. Wij adviseren elk
kind een ooggezondheidscontrole door een optometrist waarbij we ook naar de samenwerking
van de ogen kijken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling en voortgang van uw kind op school.’’
www.oogzorguithoorn.nl.
Tel: 0297-783000.

Sterke vrouwen kunnen dragen
wat ze willen. Toch doet de stoere look het deze winter opvallend
goed. Die domineert de dameskleding- en accessoirecollectie
van merken zoals Vans. Er wordt
verder geborduurd op het succes
van de stoere jacket-trend van
een jaar geleden. Iets wat we in
de complete outfit terug zien.
De nieuwe collecties zijn ontworpen om de vriendschappen tussen vrouwen te vieren. De items
kunnen worden gedragen als
symbool voor de sterke houding
van vrouwen en de essentie van
hun kracht, schoonheid en creatieve zelfexpressie door middel

van stijl. Dat betekent inderdaad
dat het stoere jacket dit seizoen
wederom haar opwachting maakt.
Uitgevoerd in een traditionele nylonstijl met ritssluitingen en zakken met knoopsluitingen. Heel
bijzonder is de lange quilted coat.
Ideaal voor als het wat meer begint af te koelen. Een bijpassende
cap mag niet ontbreken.
Kijken we naar het schoeisel dan
mogen die best kleur hebben. Bij
een stoere outfit doen felkleurige
nylon sneakers het goed. Bijvoorbeeld van die fraaie ‘old skool’modellen van matchend nylon
bomberjackmateriaal op het hielpand.

Diep uitgesneden met een fijn gebloemd borduursel. Foto: Rosa Faia

Fraaie ontwerpen in uitbundig roze

Geraffineerd decolleté

De decolletébeha maakt een opmars. Met geraffineerde ontwerpen in uitbundig roze krijgt het decolleté een mooie opkijk. Speciaal voor vrouwen die houden van kleur.
Lingerie in kleur komt prachtig
uit bij blouses en jurken met een
wijd decolleté: diep uitgesneden
met een fijn gebloemd borduursel. De beha is dan voorzien van
enkele charmante details, zoals
een siersteentje met strikje tussen
de cups en fijn borduursel aan de
aanzet van de schouderbandjes.
Bij sommige decolletébeha’s willen de bandjes nog wel eens van
de schouders zakken. De decolletébeha beha lost dat slim op:
de schouderbandjes zijn aan de
achterzijde iets meer in het midden geplaatst zodat ze prima op
hun plaats blijven. Het merk Rosa

Faia laat dat in de nieuwe collectie fraai zien.
Verder geeft het doorlopende
frame en het rugpand van stevige tule optimale steun. De tweedelige cups met een mooi gewelfde lengtenaad modelleren zacht
en het fijne butterflymotief geeft
de decolletébeha een betoverende uitstraling.
Overigens kan de decolletébeha
prima gecombineerd worden met
een andere slip met bijpassend
motief: Zoals de brutaal shorty,
een tailleslip met gebloemd borduursel of een modieuze hoge
tailleslip. Durf te combineren!

Stretchwalker

Proefloopdag
Op zaterdag 30 september is er weer een Stretchwalker Proefloopdag bij Smit schoenen in Mijdrecht. Iedereen die kennis
wil maken met de award-winnende balans schoen is van harte welkom om zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire
schoen voor je houding kan beteken. De klanten mogen met een
paar test schoenen een uur lang buiten gaan wandelen of winkelen en ervaren hoe balans je leven kan veranderen!
De oorsprong van Strechwalker
(zool) is gebaseerd op het balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal Ippon-ba
geta, een balanssysteem, dat de
harmonie tussen mens en natuur
symboliseert. Deze houten Japanse sandaal balanceert op een hak,
die in het midden van de zool is
geplaatst waardoor de drukverdeling onder de voet verdeeld wordt
en je gewrichten met 30% minder
belast worden. Doordat de zool
iets verhoogd is worden de bekken gekanteld en komen de wer-

vels boven elkaar te staan, waardoor je nog makkelijker loopt. Het
gepatenteerde stretchleer zorgen
voor een perfecte pasvorm en een
ware wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor mensen
met reumatische klachten, gevoelige voeten, rugklachten of diabetes en voor iedereen die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen. Wees welkom op zaterdag 30 september bij Smit schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende
schoenen.

SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

Hoogwaardig materiaal, luxe extra’s
en veel detail

Steel de show met een tas
Met een uitgesproken tas steel je de show. De nieuwe collecties
geven voor ieder wat wils. Prachtige uitvoeringen geïnspireerd
op Engelse tradities en authentieke heidelandschappen maken
je outfit compleet.

Van der Schilden Lingerie

Klaar voor de herfst
Wanneer we de lingeriezaak rondkijken zien we dat de herfst zijn
intrede heeft gedaan. Het kleurbeeld van de artikelen is veranderd, warme diepe kleuren zoals petrolblauw, bordeauxpaars,
grijs en zwart domineren de winkel. Uiteraard zijn in de lingerie ook weer nieuwe series in de basiskleuren wit, crème en poedertinten binnen.
Loungemode
De nacht- en loungemode is uitgebreid met nieuwe merken
waaronder Solo Per Me van Ringella. Fantastische zachte vesten en pullovers met een kashmere uitstraling. Ideaal voor een relaxte zondag of lange avond. De
prijzen zijn ook leuk, een heerlijke trui koop je al voor 39,95 euro.
Protheselingerie
Ook in de protheselingerie zijn de
nieuwe winterseries binnen. We
zien steeds meer kant en luxe details aan de bh’s. Hier zijn we blij
mee! Tevens zijn er mooie hemdjes van katoenmodal waar een bh
inzit. Deze tops kunnen als bovenkleding gedragen worden of gecombineerd met een pyjamabroek
als mooie nachtset.

De nieuwe tassen sluiten naadloos aan bij het nieuwe modebeeld deze winter. Met invloeden
zoals weelderige botanische bloemenpatronen, nostalgie uit de jaren dertig en veertig, sterke contrasten en reptielstructuren. Natuurlijk zijn de nieuwste tassen
gemaakt van hoogwaardig materiaal, luxe extra’s en veel detail.
Deze zorgen voor een ongekend
rijke uitstraling van iedere tas.
Het merk Bulaggi kiest voor haar
collecties thema’s zoals Little Manor, Tender Highlands en Pi Casa.
Met ieder hun eigen karakteristieke kenmerken als fundament.
De kleuren zwart, donkergroen,

kaki, bordeaux en signaalrood
zorgen daarbij voor spannende
combinaties met een hoog modisch gehalte en tijdloze elegantie. Maar je kunt ook voor andere kleuren gaan. Met grijs, zilver,
roze en cognac maak je van jouw
tas - in combinatie met bijzondere materialen - een absolute eyecather. Heel fraai hierbij zijn metalen handvatten. Er is deze winter ook ruimte voor een ambachtelijke look en feel, waarbij lasercut en stoere studs gecombineerd
worden in casual tassen. Dit thema zien we uitgewerkt met pailletten, lak en metallics die refereren aan de reflectie van water.

Tassen waarmee je voor de dag mag komen. Foto: Bulaggi

Borstprotheses
Van der Schilden Lingerie is gespecialiseerd in het aanmeten van
borstprotheses en aangepaste
lingerie en badmode. Het aanmeten van de prothese en de bijbehorende lingerie doen we in een
aparte, ruime paskamer met deur
zodat de privacy optimaal is. We
werken voornamelijk met de protheses en protheselingerie van
Anita en Amoena. Van deze beide merken hebben we volledige
borstprotheses en deelprotheses.
Het belang van een deelprothese is groot omdat een bh alleen
goed en comfortabel kan zitten
wanneer de maat voor beide cups
goed is. Meer kunt u een vrijblijvende afspraak maken met onze
mammacare adviseuses Nelleke
of Adrie, of kijk op onze website.
Badmode
Helemaal geen zin in de koude
wintermaanden en zonnige trip in
het vooruitzicht? De badcollecties
2018 worden vanaf begin november alweer geleverd!
Van der Schilden Lingerie
Raadhuisplein 10, Aalsmeer
www.schilden-lingerie.nl

Begin de dag met een
glas water!

Uit je lichaam
Verkopers van matrassen laten in
reclamespots wel eens zien hoe
veel vocht er gedurende de nacht
uit je lichaam verdwijnt. Door te
transpireren verliezen we vocht,
maar in onze slaap vullen we dat
tekort niet aan. Het behoeft dus
verder geen uitleg dat het vochtgehalte in ons lichaam bij het ontwaken wel een oppepper kan gebruiken. Wen jezelf daarom aan om direct bij het opstaan een glas water te drinken. Of liever nog, drink
meteen twee glazen water leeg.
Een handige truc is om een leeg
petflesje van 0,5 liter in je slaapkamer of keuken te bewaren. Vul
dat flesje ’s morgens met vers leidingwater en drink het leeg. Dat
hoeft niet in één keer, maar treuzel
er niet te lang mee. Het beste kun

Shiatsu geeft mij rust van
binnen
Na enkele zware aandoeningen kon Leny Bark alleen nog uitgeblust op de bank liggen. De vermoeidheid ging maar niet over. Tot
ze iets geheel nieuws probeerde: shiatsu. Nu maakt Leny weer
wandeltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar
lichaam, een jaar heftige pijn en
uiteindelijk een galsteenoperatie. Leny Bark (60) heeft het flink
voor de kiezen gehad. En daarna was ze constant extreem moe.
“Ik had nergens meer energie
voor. En ik was doodsbang dat ik
weer iets ernstigs mankeerde. Ik
kreeg angstaanvallen en moest
angstremmers gaan slikken. Bovenop de cholesterolpillen die ik
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal en wist niet hoe ze daar uit
moest komen. Tot ze in de krant
een interview las met Petra van
der Knaap, die zich in Aalsmeer
had gevestigd met haar San Bao
Praktijk voor shiatsu massagetherapie. “Ik had nog nooit van shiatsu gehoord. Maar ik dacht: laat
ik dat maar eens proberen.” Niet
veel later lag ze op de mat waar
de therapeute haar klanten behandelt. Een bijzondere ervaring.
“Ze legde iets warms op de littekens van mijn operaties. Daarna
drukte ze zachtjes met haar duimen op verschillende plekken op
mijn lichaam. Tussendoor luisterde ze steeds naar mijn polsslag.
Het was heel ontspannend.”
Shiatsu is een oosterse behandelwijze om mensen van gezondheidsklachten af te helpen. Een
klacht – zoals pijn of vermoeidheid - betekent in deze leer, dat
er een blokkade zit in de ener-

giebanen (‘meridianen’) in het lichaam. Die blokkade (zeg maar:
de oorzaak) zit niet altijd op de
plek waar iemand de klacht ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan door een
klap op je hoofd. Maar ook omdat je je schouders te veel aanspant. Of je bovenbenen. De shiatsutherapeut spoort de blokkades op en laat de lichaamsenergie weer stromen, zodat de klacht
verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”,
zegt Leny. “Ik was heel druk. Als ik
bij Petra geweest ben, voel ik me
heerlijk. De pijn in mijn armen en
benen is niet helemaal weg, dat
komt door de cholesterolmedicijnen. Die zijn heftig voor je spieren. Maar ik heb mijn energie terug. In elk geval voldoende om de
dingen te doen die ik leuk vind. Ik
kan weer fietsen en zwemmen. Ik
loop weer met de hond. Alles wat
ik zo lang heb moeten missen.” Ze
hoeft geen angstremmers meer te
slikken, en angstaanvallen heeft
ze niet meer. Maar aan stoppen
met shiatsu denkt ze voorlopig
niet. “Het doet mij lichamelijk en
geestelijk zoveel goed, ik ga er
lekker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt
vergoed door de zorgverzekeraar
mits je een aanvullend pakket
hebt. Meer weten of een afspraak
maken? www.sanbaopraktijk.nl of
bel 06-15280701.

Ed Kriek Optiek Aalsmeer

je het flesje binnen een half uur
na het opstaan helemaal leegdrinken. Gedurende de nacht heeft je
lichaam hard gewerkt om gifstoffen en andere afvalstoffen te scheiden, die stoffen moeten via de urine worden afgevoerd. Door op een
lege maag eerst een flesje water te drinken, stimuleer je dat afvoerproces. Bovendien vermindert
het drinken van water op een lege
maag de schadelijke effecten van
onder meer alcohol, tabak, luchtvervuiling en junkfood.

nen. Het zorgt er tevens voor dat
alle belangrijke organen in je lichaam weer van voldoende vocht
worden voorzien, zodat ze gedurende de rest van de dag zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ook levert het drinken van water een goede bijdrage aan de strijd
tegen de overtollige kilo’s. Wanneer je namelijk veel water drinkt,
heb je minder snel trek en wordt
de neiging om (te) veel te eten ook
minder. Daarbij levert het drinken
van water ook nog eens een bijdrage aan het gezond houden van het
lymfevatenstelsel en het darmkanaal. Dit alles komt de gezondheid
zeer ten goede. Wil je qua spijsvertering optimaal profiteren van het
effect, wacht dan met ontbijten tot
een half uur na het drinken van je
eerste flesje water. Voor een goede spijsvertering wordt geadviseerd om niets te drinken binnen
een half uur voor of na de maaltijd, omdat het maagzuur door het
water verdund wordt en daardoor
het afbreekproces van het voedsel
minder goed verloopt.

Vermoeidheid
Heb je ’s morgens vaak last van
vermoeidheid? Kun je maar niet
goed op gang komen? Het drinken van een flesje water op een lege maag zorgt ervoor dat je de dag
met veel meer energie kunt begin-

Dorst
Vaak onderschatten mensen het
belang van voldoende vocht in
het lichaam. Ze drinken iets als ze
dorst hebben, maar maken daarbij soms alsnog verkeerde keuzes en realiseren zich niet de ge-

Veel Nederlanders drinken onvoldoende water. Dat is heel jammer, want het drinken van water is een relatief eenvoudige methode om een goede bijdrage te leveren aan je eigen gezondheid.
Allerlei veel voorkomende kwaaltjes kunnen veroorzaakt worden
doordat het lichaam onvoldoende vocht ter beschikking heeft. Je
lichaam geeft dit zelf aan, maar je moet de symptomen wel herkennen om te snappen wat er aan de hand is. Drink je elke dag
twee liter water, dan zullen dergelijke kwaaltjes verdwijnen. Je
gaat je energieker voelen en je bent beter bestand tegen ernstige aandoeningen. Begin de dag dus gerust met een glas water.

San Bao Praktijk

volgen op de lange termijn. Zo
kan de vochtbalans gemakkelijk
uit evenwicht raken en vermindert de productie van urine door
de nieren. Ook kan het natriumgehalte in het bloed een ongewenst niveau bereiken. Vervelende aandoeningen, zoals een blaasontsteking en nierproblemen, liggen dan op de loer. Wanneer het
vochttekort aanhoudt, kan ook
het hart in de problemen komen.
In feite zou je kunnen stellen dat
je nooit dorst mag hebben. Dorst
is immers een signaal van het lichaam dat er sprake is van een tekort. Dit wil je het liefste voorkomen, dus zorg er bij voorkeur voor
dat er altijd voldoende vocht in je
lichaam is. Neem een flesje water
mee onderweg, vul het bij op de
plaats van bestemming en drink
gedurende de dag steeds wat water. Verdeel dat zo goed mogelijk
over de dag. Heb je het eerste flesje al voor het ontbijt leeggedronken? Goed bezig! Drink het tweede
flesje leeg voordat je aan de lunch
begint. Zo heb je dus al de helft
van je dagelijkse twee liter water binnen. Heb je moeite met het
drinken van water omdat je liever
iets drinkt met meer smaak? Kijk
dan eens op: water maar dan anders voor leuke tips over het verrijken van je flesje water met diverse
fruitsmaken.

Verbouwen!

De winkel van Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 in Aalsmeer
gaat rigoureus verbouwen. Vanaf 3 oktober a.s. zal het mooie
pand van een prachtig nieuw interieur voorzien worden met de
nieuwste meetapparatuur.
Op beide verdiepingen wordt het
interieur aangepast naar een eigentijdse, warme en sfeervolle
uitstraling gericht op de toekomst.
Dit doen we om nog duidelijker te
laten zien waar we voor staan, namelijk persoonlijke oogzorg door
deskundige professionals. Tijdens
de periode van de verbouwing zal
het team van Ed Kriek Optiek de
werkzaamheden voortzetten op
een tijdelijke locatie aan de Zijdstraat 73 (naast dierenwinkel van
de Zwaard). In deze tijdelijke win-

kel zullen alle voorkomende optiek werkzaamheden uitgevoerd
worden en verlenen wij de service
zoals u van ons gewend bent. Ook
onze audicien van Oorwerk verhuist tijdelijk met ons mee en beschikt daar over een eigen ruimte. Medio november verhuizen we
weer terug naar ons vertrouwde
pand aan de Stationsweg 2.
Ook zo nieuwsgierig geworden?
Houd beide locaties en de Nieuwe Meerbode in de gaten voor
meer nieuws.

IN DE
PROVINCIE

Word een kern met pit en win 1000 euro
Inwoners met een idee
om hun gezamenlijke
buurt of wijk te verbeteren, kunnen zich tot
en met 30 oktober 2017
inschrijven voor Kern met
Pit. Dit landelijke initiatief van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
sluit aan op het meerjarige programma van de
provincie Utrecht om de
leefbaarheid in kleine
kernen te verbeteren.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt.
Het kan om allerlei ideeën
en initiatieven gaan: een
buurtmoestuin, tafeltjedek-je of vervoer op maat.
Als het de directe omgeving maar verbetert of een
impuls geeft. De initiatieven die worden gekozen,
krijgen hulp van de KNHM.
Lukt het om het initiatief
binnen een jaar af te
ronden? Dan ontvangen de

buurtbewoners het predicaat Kern met Pit én 1000
euro voor het project.
In de aanloop ernaartoe
krijgen ze tips en adviezen
en toegang tot het netwerk
van de KNHM.
De inspirerende buurtinitiatieven in de provincie Utrecht zijn talrijk.
Zoals Coöperatie Dorp66,
waarbij bewoners zich
inzetten om voorzieningen
in Polsbroek te behouden

en uit te breiden. Door
onder meer woonruimte te
creëren voor jong en oud,
een buurtsuper die wordt

woont, is enthousiast over
Dorp66. “Het is belangrijk
voor de leefbaarheid van
Polsbroek dat jong en oud

De buurtsuper is door de
bewoners zelf opgericht
gerund door vrijwilligers,
een centrale ontmoetingsplek en kinderopvang.
Kees de Bruin, die met
zijn gezin in Polsbroek

er kan blijven wonen. De
buurtsuper staat daarbij
centraal. Heel Polsbroek
doet er dagelijkse boodschappen. Ook is er een

ontmoetingsruimte waar
iedereen terecht kan voor
een praatje of een spelletje. Ik kom er graag, en
mijn kinderen ook.” Bekijk
de film van Dorp66, en
van drie andere inspirerende buurtinitiatieven uit de provincie op
http://bit.ly/Dorp66.
Een idee voor uw eigen
buurt? Kijk voor meer
informatie en aanmelden
op www.kernmetpit.nl.

Duik mee in het verleden

Nationale Fiets Telweek in volle gang

De Nationale Archeologiedagen op 13, 14
en 15 oktober bieden een bijzondere kans
om plaatselijke archeologische vondsten
en verhalen te ontdekken. Wandel 4000
jaar terug in de tijd op de Heuvelrug,
speur als een archeoloog met een metaaldetector bij Museum Hoge Woerd of
kom luisteren naar een van de lezingen.
Het provinciaal archeologisch depot doet
ook mee en stelt op zaterdag 14 oktober
haar deuren open voor een rondleiding,
mini-tentoonstelling en ‘vondstenloket’.
Op www.archeologiedagen.nl kunt u meer
informatie vinden over deze en andere
activiteiten. Duikt u mee in het verleden?

Doet u ook mee met de Nationale Fiets
Telweek die afgelopen maandag van
start is gegaan? Van 18 tot en met 24
september wordt er weer gemeten hoe
Nederland zich op de fiets verplaatst.
Met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de
grote vertragingen zitten. Dit derde
jaar is het ook mogelijk om met de
vernieuwde Fiets Tel-app de routes te
beoordelen en ervaringen te delen. De
gegevens die de Fiets Telweek opleveren
dragen bij aan het verbeteren en (nog)
veiliger maken van het fietsnetwerk.
Meer informatie: www.fietstelweek.nl

ACTUEEL

www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen. In
de zomer zorgen wij ervoor dat u veilig en schoon kunt
zwemmen in de recreatieplassen, en wij zijn medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn
er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale
Staten. Hieronder vindt u een handig overzicht van wat
er de komende maand gepland staat.

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

Werk aan de weg

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. Wilt u toch een printbare
versie? Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N199 Amersfoort: vervangen wegverlichting, 16-27
oktober 2017
N201 De Ronde Venen: groot onderhoud van 350 meter
weg, tussen 13 en 23 oktober 2017
N226 Leusden: aanleg rotonde De Mof, 22 september-18 oktober 2017
N226 Leusden: herinrichting Arnhemseweg, werkzaamheden 25 september-31 oktober 2017
Zuidelijke randweg Woerden: Reconstructie en aanleg
rotondes in Woerden en Waarder, 13-30 oktober 2017
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040.
Facebook: facebook.com/provincieutrecht

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie 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 evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
25 september 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten
9 oktober 2017, 13:00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
9 oktober 2017, 19.30 uur: Ad hoc commissie
Omgevingsvisie
23 oktober 2017, 13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
23 oktober 2017, 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/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

