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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat, Helmstraat (215 kranten)
Mijdrecht: Omg. Passage (200 kranten)
Mijdrecht: Omg. Buitenkruier, Viergang (200 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat, Helmstraat (215 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

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

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

www.vderwilt.nl

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Regio - Bij verschillende kruisingen 
op de N201 in de provincie Utrecht 
worden binnenkort fl itspalen inge-
zet voor de handhaving op snelheid 
en door rood licht rijden. Dit betreft 
zowel kruisingen met een maximum 
snelheid van 80 km/uur als van 60 
km/uur. Het gaat hierbij in eerste 
aanleg om de kruisingen N201/
N402 bij Kerklaan, gezien van-
af Vreeland richting Loenerfsloot/
A2 in de gemeente Stichtse Vecht 
en in de gemeente De Ronde Ve-
nen ter hoogte van de kruising met 
de Veenweg in Mijdrecht, gerekend 
vanaf Vinkeveen richting Hofl and/
Uithoorn. De fl itspalen moeten 
eraan bijdragen dat de verkeersre-
gels beter worden nageleefd en de 
verkeersveiligheid toeneemt. Op de 
kruisingen waar de fl itspalen wor-
den geplaatst, rijden te veel auto’s 
door rood licht, vaak met een te ho-
ge snelheid. Hierdoor ontstaan ver-
keersonveilige situaties. Meerde-
re maatregelen zijn onderzocht, 
het plaatsen van fl itspalen blijkt de 
beste oplossing voor deze locaties. 

Om de verkeersveiligheid te verbe-
teren heeft de provincie daarom in 
overleg met de politie een verzoek 
bij het Openbaar Ministerie inge-
diend om fl itspalen te plaatsen. Het 
Openbaar Ministerie bepaalt waar 
de fl itspalen in Nederland komen.

Verkeersveiligheid
De provincie zet zich in om de situ-
atie op de Utrechtse wegen zo vei-
lig mogelijk te houden. “Dit doen 
we door de wegen veilig in te rich-
ten en door te investeren in educa-
tie en verandering van gedrag. Met 
de komst van deze fl itspalen zetten 
we een nieuwe stap om onze we-
gen veiliger te maken”, aldus ge-
deputeerde Jacqueline Verbeek-
Nijhof (Mobiliteit). Een automobi-
list die te hard door rood rijdt, krijgt 
twee boetes: één voor snelheid en 
één voor rijden door rood licht. U 
bent dus gewaarschuwd! Na plaat-
sing van de fl itspalen worden er 
nog verschillende werkzaamheden 
verricht voordat deze in handha-
ving gaan.

Opgepast: 
Flitspalen op de N201!

Regio - Met ingang van komen-
de maand krijgt het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis een andere naam boven 
de ingang. Dat wordt ‘St. Antonius 
Ziekenhuis Woerden’. Het (streek)
ziekenhuis is opgegaan in een fu-
sie met de St. Antonius groep zie-
kenhuizen in de provincie Utrecht. 
De bekendste daarvan is die langs 
de A2 aan de Soestwetering (St. An-
tonius Utrecht Leidsche Rijn). Vol-
gens de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Douwe Biesma, is er zon-
der fusie voor Zuwe Hofpoort geen 
toekomst weggelegd. ‘De zorgvraag 
wordt complexer, zorgverzekeraars 
stellen hogere eisen en er zijn grote 
investeringen nodig op het gebied 
van apparatuur en behandeltech-
nieken. Ook het up-to-date houden 
van de locaties kost veel geld. Hoe 
onlogisch het misschien ook klinkt, 
bijbouwen in Utrecht is effi ciënter 

dan renoveren in Woerden. Wij ge-
loven dat wij door samen te gaan 
de zorg in de regio op hoog niveau 
kunnen houden.’ Aldus staat er in de 
brief die door het ziekenhuis huis 
aan huis in de regio is verspreid.

Wat blijft en wat verandert er?
Kort samengevat ziet u hierna wat 
er blijft of verandert in Woerden. De 
meest actuele informatie is altijd te-
rug te vinden op www.zuwehof-
poort.nl. Alle poli’s blijven open; u 
blijft uw eigen arts zien. Onderzoe-
ken als bloed-, echo- en röntgen-
onderzoek blijven mogelijk. Even-
als bloedprikken.  Een groot aantal 
dagbehandelingen zoals staarope-
ratie, ooglidcorrectie en liesbreuk-
operatie blijft in Woerden plaatsvin-
den. Voor spoedeisende hulp kunt u 
vanaf begin januari 2018 terecht bij 
het St. Antonius Utrecht en Nieuwe-

gein. Het ambulancevervoer veran-
dert niet.  Bevallen kan vanaf me-
dio januari 2018 alleen nog in het 
St. Antonius Utrecht of Nieuwegein. 
Opnames en complexe dagbehan-
delingen vinden vanaf medio janua-
ri 2018 plaats in St. Antonius Utrecht 
of Nieuwegein.

Gratis busvervoer 
Wie straks een keer verder moet rei-
zen naar locatie Utrecht of Nieuwe-
gein, bijvoorbeeld voor een zieken-
bezoek, kan gratis gebruikmaken 
van twee soorten bussen: een pen-
delbus tussen de drie ziekenhuizen 
in Woerden, Utrecht en Nieuwegein 
(zie dienstregeling op www.zuwe-
hofpoort.nl) en een belbus voor ver-
voer uit de regio naar het zieken-
huis in Woerden (bel T 088 320 97 
15 of mail belbus@antoniuszieken-
huis.nl).

De naam Zuwe Hofpoort wordt vervangen door St. Antonius Ziekenhuis Woerden.

Zuwe Hofpoort wordt St. 
Antonius Ziekenhuis Woerden

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag is de 
aanduiding “Mijdrecht” geplaatst 
op de bebording langs de A2. Rijks-
waterstaat hanteert strakke regels 
voor het plaatsen van de wegbewij-
zering. Het toevoegen van de aan-
duiding Mijdrecht is het resultaat 
van een initiatief dat CDA-fractie-
voorzitter Rein Kroon enkele jaren 
geleden opperde in de gemeente-
raad.
“Het was een project waarvoor je 
een lange adem moet hebben”, al-
dus Rein Kroon. “Eindelijk is het zo-
ver. De suggestie deed ik al jaren 
geleden, maar de toenmalige wet-
houder Verkeer zag er helemaal 
geen brood in. Het zou allemaal 
tot niets leiden en verspilde moeite 
zijn. Hoe anders is de werkelijkheid 
nu! Het is jammer dat het destijds 
ontbrak aan wil en daadkracht om 
door te zetten. Voor ons in deze ge-
meente is het gesneden koek waar 
Mijdrecht ligt en hoe je er komt. 
Toch bleek dat niet zo vanzelfspre-
kend, want ik ben in een reeks van 

jaren daarop aangesproken door 
plaatselijke ondernemers en parti-
culieren. Daar lag voor mij de mo-
tivatie om door te zetten. Inderdaad 
zijn de regels van Rijkswaterstaat 
erg strak. Opvallend is wel dat het 
een automatisme lijkt dat informatie 
op oude borden gewoon mag blij-
ven, maar nieuwe info op een be-
staand bord krijgen, ligt heel lastig. 

‘Jonkie’
Destijds kreeg ik de indruk dat ge-
probeerd werd mij als “jonkie” af te 
schepen, maar die opstelling gaf 
me juist meer energie. Het klopt dat 
het enkele jaren geduurd heeft. In 
de tussentijd heb ik veel gebeld en 
gesproken met de instanties die er-
over gaan. Zo heb ik allerlei infor-
matie kunnen verzamelen en bleek 
dat er wel degelijk kansen waren. 
Die moet je dan natuurlijk wel wil-
len benutten.” Met al zijn informa-
tie is Kroon naar wethouder Alber-
ta Schuurs (VVD) gegaan. “We heb-
ben toen afgesproken er samen on-

ze tanden in te zetten en we zijn 
allebei trots op het resultaat.”De 
grootste kern van onze gemeente 
met het grote bedrijventerrein staat 
nu duidelijk op de borden langs 
een druk bereden tracé van de A2. 
We blijven alert: een goede signa-
lering is belangrijk, maar dat geldt 
nog meer voor de bereikbaarheid 
van en de leefbaarheid in onze ge-
meente. De problematiek van de 
provinciale N201 zal nog jaren pro-
blemen. Herhaaldelijk vragen we er 
in de gemeenteraad aandacht voor. 
Helaas zijn onze mogelijkheden als 
gemeente beperkt, omdat we totaal 
afhankelijk zijn van de bereidwil-
ligheid vanuit de provincie Utrecht 
om met echte oplossingen te ko-
men. Toch is dat geen argument om 
stilzwijgend te wachten wat hogere 
overheden over ons beslissen. Maar 
dan moet je wel echt iets willen 
doen, ook al oogt de kans op suc-
ces eerst klein. Ik beschouw dit als 
een belangrijk succes en daar ben 
ik trots op.”

Mijdrecht eindelijk op de 
bebording van de  A2

Getuigen 
gezocht
Regio - Vrijdagavond 22 sep-
tember 2017 rond de klok van 
20.30 uur fi etst onze zoon rich-
ting Mijdrecht langs de N201 
samen met twee vrienden. 
Vanaf de kant van Mijdrecht 
ter hoogte van het benzinesta-
tion rijdt een mannelijke fi etser 
aan de verkeerde kant van het 
fi etspad en wil tussen de twee 
fi etsers door. Hierbij raakt hij 
onze zoon vol in zijn gezicht. 
Onze zoon loopt hierbij diver-
se botbreuken op. De fi etser 
die onze zoon aanreed is na 
het ongeval doorgefi etst rich-
ting Uithoorn en heeft vermoe-
delijk een hoofdwond. Heeft u 
iets gezien of is iets opgevallen, 
Neem dan contact op met 06-
51830035. 

Fred en Angelique Timmer

De Ronde Venen – Het ziet er echt 
niet uit. De waterkanten van slo-
ten in de Ronde Venen. Dit is een 
voorbeeld van de sloot aan de Mid-
rethstraat, maar door heel de ge-
meente heen zie je hetzelfde. Afge-
lopen week werd het gras, met na-
druk gras, gemaaid door een mede-
werker van de plantsoenendienst. 
Echt waar? Gaan ze… maar bij na-
vraag bleek dat zeker niet het ge-
val: “Ik zou het best willen hoor, 
maar we mogen het niet maai-

en. Dat is een besluit van de poli-
tiek. Zij moesten bezuinigen en wij 
mogen nu nog maar 1 keer per jaar 
de slootkanten maaien. Geloof me 
maar, wij willen wel, maar opdracht 
is opdracht”. Dus bedankt gemeen-
teraad, namens heel veel bewoners 
uit De Ronde Venen. Iedereen be-
grijpt dat er soms bezuinigd moet 
worden, maar moet dat nu juist hier-
op? Punt 1 het ziet er niet uit en nog 
belangrijker het is ook onveilig voor 
kinderen. Zij zien geen sloot meer.

Waarom moet dat nu zo?
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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.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
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
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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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 inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Autobedrijf James Mijdrecht 
fêteert zijn oudste klant
Regio - Woensdag 20 september 
werd bij James Auto & Service aan 
de Oosterlandweg de ‘oudste’ klant 
van het autobedrijf in de bloemetjes 
én in het zonnetje gezet. Dat was 
Mevrouw Nelke Gerversman-Duin-
der. Nog steeds volop in het leven 
staand, helder van geest, mobiel en 
actief op haar respectabele leeftijd 
van bijna 100 jaar. Die mijlpaal viert 
zij officieel op woensdag 27 septem-
ber. Bij James werd er alvast een 
voorproefje op genomen met kof-
fie en wat lekkers plus een fraaie 
bos bloemen. Mevrouw Gervers-
man woont al 40 jaar in Mijdrecht 
en doet dat nog steeds zelfstandig! 
Zij is al 67 jaar weduwe! Haar klein-
dochter Annette Hartog woont in 
Wilnis en haar achternicht Liesbeth 
Beunder in Alkmaar. Beiden waren 
op woensdag als gezellige begelei-
ders van ‘oma’ ook bij James. Waar-
om daar? Omdat zij tot op hoge leef-
tijd nog altijd in een auto heeft ge-
reden. De laatste was een Ford Fi-
esta die van meet af aan in onder-
houd is geweest aan de Oosterland-
weg, eerst bij Treur en vervolgens 
bij James nadat Paul Dros het be-
drijf had overgenomen. “Mevrouw 
Gerversman heeft tot voor kort nog 
in de auto gereden. Hoewel ze zegt 
dat nog steeds aan te durven, vindt 
zij gezien het almaar drukker wor-
dende verkeer en toch wat opko-
mende kleine lichamelijk ongemak-
ken, het toch maar beter om ermee 
te stoppen. De auto staat hier wel, 
maar ze wil die nog niet kwijt. Het 
is voor haar een aandenken en hij 
staat nog steeds op haar naam,” ver-
telt Paul Dros. “Nadat ik gestopt ben 
met autorijden is mijn wereld inge-
stort, mijn leven is totaal veranderd. 
Ik ben dikwijls verdrietig want ik ben 
mijn vrijheid kwijt om ergens naar-
toe te gaan,” vult Nelke aan die bui-
ten haar auto met een hand over de 
motorkap nog even symbolisch be-
dankt voor de vele vreugdevolle mo-
menten die de wagen haar heeft ge-
bracht.

Trabantje
“Mijn grootste verdriet is geweest 
het inleveren van de auto hier bij 
James. Ik was zo gewend over-
al naartoe te gaan en heb heel veel 
gereden. Wilde ik naar Parijs of naar 
Bordeaux, dan ging je daar ‘even’ 
naartoe; dat was voor mij geen pro-
bleem, net zo min als dat in eigen 
land het geval is geweest. Ik hield 
en houdt veel van reizen en wilde 
wat van de wereld zien. Dan stap-
te je in de auto en dan ging je. Maar 
ik moet reëel zijn, rijden in mijn au-
tootje komt nooit meer terug. Ik ben 
begonnen met autorijden in een Tra-
bantje. Mensen deden daar toen 
schamper over. Maar ik was een van 
de eerste vrouwen die in een auto 
reed en die Trabant beviel mij prima. 
Als ik nu ergens naartoe wil is dat 
voor mij een ramp want ik weet niet 
hoe ik er moet komen. De hele we-
reld zegt dat je nergens over hoeft 

in te zitten want ze halen en bren-
gen je wel. Prima, de mensen willen 
wel, maar ze hebben geen tijd. En 
mijn kinderen wonen hier niet; maar 
gelukkig heb ik een kleindochter in 
Wilnis en die is goud waard. Ook al 
omdat ze regelmatig bij mij langs-
komt als dat nodig is.”

Tom-tom
“Toen mevrouw 93 was schat ik, 
kwam ze een Tom-Tom halen. Die 
techniek vond ze zo mooi. Een van 
onze monteurs heeft toen uitleg ge-
geven hoe zo’n ding werkte. Twee 
dagen later komt mevrouw met het 
verzoek dat ze er nog een wil heb-
ben omdat ze die aan iemand anders 
cadeau wilde geven want het was 
zo’n mooi stuk gereedschap om mee 
te rijden. Kortom, mevrouw Gervers-
man is meegegaan met haar tijd,” 
verhaalt Paul Dros. “Het rare was dat 
ik overal zonder Tom-tom ben geko-
men tijdens het autorijden in mijn le-
ven. Maar met dat ding was het in-
eens een stuk moeilijker.” haakt Nel-
ke in. Zij is oorspronkelijk afkomstig 
uit Rotterdam en trouwde in 1946 
met Harry Gerversman die vier jaar 
later echter overleed. Er waren drie 
stiefkinderen die in hun leven alle-
maal goed terecht zijn gekomen. Het 
merendeel van de kinderen woont in 
de Verenigde Staten. Een paar fami-
lieleden zijn echter teruggekomen 
naar Nederland. Daartoe behoren 
onder meer haar kleindochter An-
nette en achternicht Liesbeth. Nel-
ke heeft twee wereldoorlogen mee-
gemaakt, waarvan de Tweede We-
reldoorlog in Rotterdam live met het 
bombardement en de hongerwinter.

Gelukkig mens
Nelke: “Destijds had ik mij voorge-
nomen dat, als de kinderen later 
klaar zouden zijn met hun studies en 
hun weg hadden gevonden, ik bui-
ten de stad zou willen gaan wonen. 
Na Rotterdam werd dat eerst Am-
sterdam en van daaruit ben ik met 
mij Trabantje in de omgeving gaan 
rijden. Zo ben ik in Mijdrecht te-
recht gekomen. Als ik zo terug kijk 
op mijn leven heb nog altijd het ge-
voel dat ik een gelukkig mens ben 
en meer dan dat. Ik begin woens-
dag aan mijn volgende levensfa-
se… Ja, ik ben gelukkig en heb nog 
steeds een hartstikke mooi leven!” 
Woensdag 27 september is burge-
meester Maarten Divendal op be-
zoek geweest om Nelke Gerversman 
te feliciteren met het feit dat zij een 
eeuw oud is geworden, nou ja ‘oud’. 
Zo willen we allemaal 100 worden, 
toch! De redactie van deze krant fe-
liciteert de eeuweling met deze bij-
zondere gebeurtenis en wenst haar 
en haar naaste familie nog een lan-
ge tijd in ons midden toe met een 
heldere blik op de samenleving en 
een stabiele gezondheid. Of zoals 
Paul Dros van James het zelf onder 
woorden bracht: “Wij wensen me-
vrouw Gerversman nog vele loopki-
lometers toe!” 

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatiepro-
jecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te 
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die medeverant-
woordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projec-
ten. Een nieuwe partner is The Pearls of Africa. Deze stichting stelt zich 
ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes 
rondom de stad Jinja (Oeganda), op het gebied van scholing, medische 
zorg, woonomstandigheden en voorlichting voor kansarmen. De stichting 
is opgezet door Remco en Joanne Kwint (zij komt uit Mijdrecht) die in 
2013 met hun kinderen naar Oeganda zijn vertrokken om zich daar belan-
geloos in te zetten voor de lokale bevolking.

The Pearls of Africa heeft onze 
stichting gevraagd een mooi pro-
ject te helpen realiseren: de bouw 
van een klaslokaal waarmee 
kansarme kinderen toegang kun-
nen krijgen tot onderwijs. In het 
dorpje Kidusu in het zuiden van 
Oeganda gaan 3 van de 10 kinde-
ren niet naar school. De families 
uit dit dorp kunnen het schoolgeld 
simpelweg niet betalen. Het ge-
volg is dat de kinderen geen on-
derwijs kunnen volgen, waarmee 
hun kans op een behoorlijk inko-
men in de toekomst vrijwel nihil 
is. Zo blijft de armoede in stand. 
Om deze negatieve vicieuze cirkel 
te kunnen doorbreken, is vorig 
jaar een kleuterschool in het dorp 
opgericht, specifiek voor kinderen 
uit kansarme gezinnen. Voor deze 
school hoeft, waar dat echt niet 
gaat, geen schoolgeld betaald te 
worden. In mei 2016 zijn de eer-

ste drie klaslokalen gerealiseerd. 
Om er nu voor te zorgen dat de 
leerlingen na de kleuterschool 
kunnen doorstromen naar het ba-
sisonderwijs, zijn nieuwe lokalen 
nodig. OntwikkelingsSamenwer-
king De Ronde Venen heeft be-
sloten één van deze lokalen te fi-
nancieren. De beoogde bouw van 
het klaslokaal voor de eerst klas 
van de basisschool zorgt ervoor 
dat zo’n 50 tot 75 leerlingen een 
kans krijgen op goed onderwijs. 
Hiermee doorbreken we de vici-
euze armoedecirkel: de kinderen 
kunnen de schoolperiode door-
lopen, krijgen hiermee uitzicht op 
een inkomen en kunnen daarmee 
zelf hun familie onderhouden en 
in de toekomst hun eigen kinde-
ren naar school laten gaan. Helpt 
u ons mee dit klaslokaal te reali-
seren?

Marije Harmsen

Klaslokaal

25 jaar kinderdagverblijf 
Ministek in Wilnis
Wilnis - Op vrijdag vierde kinder-
dagverblijf Ministek uit Wilnis hun 
25 jarig bestaan. Vanaf 16.00 uur 
waren er allerlei leuke activitei-
ten te doen. Zoals een poffertjes-
kraam, schminken, eendjes vangen, 
buttons maken en een springkus-
sen. De kinderen mochten ook een 
kaartje versieren die daarna aan 
een ballon werd bevestigd. Locatie-
leider Anja telde buiten af en toen 

gingen de ballonnen de lucht in. We 
hebben al meerdere reacties ont-
vangen van gevonden kaartjes. Nu 
afwachten welke 't verst terecht is 
gekomen. Dat kindje wint een leu-
ke prijs. Het was een geslaagd feest 
met personeel, (nieuwe) ouders en 
kinderen. We hopen nog lang met 
veel plezier kinderen op te vangen 
bij Ministek. Op naar de volgende 
25 jaar! 

Expositie: ‘Verstilde en 
versteende herinneringen’
Wilnis - In het weekend van zater-
dag 30 september en zondag 1 ok-
tober vind in Art Galerie Boven Ver-
wachting in Wilnis de expositie ge-
naamd: Verstilde en versteende 
herinneringen plaats. De expositie 
toont gebeeldhouwde werken van 
Kunsthistorica Sonja Bruning-Wes-
tenberg. Sonja, geboren in India 
kwam op 8-jarige leeftijd naar Ne-
derland, in de jaren 70 studeerde zij 
kunstgeschiedenis op de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam. Haar beel-
den, uit natuursteen zijn haar ei-
gen inspiratie ontstaan na diver-
se cursussen bij bekende docen-
ten.  Tevens volgde zij cursussen in 
de technieken schilderen, keramiek, 
edelsmeden en bronsgieten.

Hilde
Hilde Streefkerk schildert van-
af 1995 en volgde lessen volgens 
de oude techniek uit de 17e eeuw 
aan de Volksuniversiteit in Amster-
dam. Haar werken zijn realistisch, 
vervaardigd in olieverf en in lagen 
opgebouwd, deze techniek noemt 
man “a-la-prima”. Tijdens deze ex-
positie toont zij haar Stadsgezich-
ten en Stillevens. Hilde is lid van het 
“Olieverfcollectief Lijnden”. De ex-
positie is rolstoel toegankelijk en is 
op beide dagen geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. De officiële opening is 
op zaterdag 30 september om 12.00 
uur. Sonja geeft een korte lezing 
met lichtbeelden. Het adres: Heren-
weg 298a, Wilnis

Maandagavond 2 oktober 
Kijkavond OBS Molenland
Mijdrecht - Het nieuwe schooljaar 
is weer van start gegaan, de kinde-
ren van OBS Molenland werden op 
maandag 21 augustus welkom ge-
heten door alle meesters en juffen. 
Groep 3 had een heel speciaal wel-
kom; alle kinderen van de school 
vormden een haag waaronder de 
leerlingen van groep 3 door moch-
ten lopen naar hun nieuwe groep. In 
de tweede week van het schooljaar 

staan de kennismakingsgesprekken 
gepland. Dit zijn een soort tien-mi-
nuten gesprekken, waarin de leer-
krachten met de ouders in gesprek 
gaan over hun kind. Ouders geven 
informatie over hun kind. Zijn er 
nog belangrijke factoren waar een 
leerkracht rekening mee moet hou-
den? In het gesprek vertelt de leer-
kracht wat de speerpunten voor het 
komende schooljaar zijn en waar 
een leerling extra ondersteuning 
of uitdaging krijgt. Op deze manier 
is het voor ouders vanaf het begin 
van het jaar duidelijk waar aandacht 
aan besteed gaat worden in de klas 
en waar zij eventueel zelf thuis aan-
dacht aan kunnen besteden. De 
school is geopend van: 18.30 uur 
tot 19.00 uur u kunt er rondkijken 
in de klassen en vragen stellen aan 
de leerkracht(en). Om 19.00 uur 
verzorgen de leerkrachten diverse 
workshops over onderwerpen bin-
nen de school. Hierbij kunt u den-
ken aan een rekenles of een pre-
sentatie over begrijpend lezen. 
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Open brief aan de Rondeveense raad: 

’Zeg ja tegen nieuw sporthuis/
zwembad voor Abcoude’
Mijdrecht – “Een deel van de raad 
twijfelt” nog steeds over het voor-
stel van het Burgerinitiatief Sport-
gebouw Abcoude. Hoezo twij-
felt dat deel nog? Even samenvat-
tend: het plan past binnen de door 
de gemeenteraad zelf gestelde ka-
ders. Het gaat de gemeente niet 
meer kosten dan wat men bijdroeg 
aan het Meerbad en de Kees Bon-
zaal samen. Ongekend in deze tijd. 
Wat extra gevraagd wordt is een 
borgstelling van de gemeente voor 
een deel van de investering en dat 
kost de gemeente helemaal niets. 
Was die gevraagde borgstelling 
eerst hoger, met het meest recen-
te voorstel is deze flink naar bene-
den bijgesteld. Het echte risico voor 
de gemeente is daarmee niet gro-
ter dan viermaal de bijdrage die nu 
jaarlijks wordt uitgegeven aan het 
zwembad in Mijdrecht, waar de ge-
meente voor twintig jaar aan vast-
zit! Bovendien leggen de woning-
bouwprojecten in Abcoude de ge-
meente geen windeieren. De wo-
ningbouw aan het Abcoudermeer is 
daarbij indertijd zelfs geïnitieerd om 
het Meerbad te kunnen behouden. 

Het kan
Het kan dus, maar het gaat blijkbaar 
toch niet gebeuren. In Abcoude en 
Baambrugge begrijpen de inwoners 
er dan ook werkelijk helemaal niets 
meer van. Wat is er aan de hand 
in Mijdrecht dat men nu nog twij-
felt. Hoe kan het zijn dat men nog 

Zwemgroep Abcoudermeer; Jan Bosman, Hanni Paul, Anne Ruizendaal,  
Frederiek van Blokland, Jacomine Paul, Rita en Alexander van Sligtenhorst, 
Klazina Paul, Jolanda Gossens, Tom Voute en Marion van Schaick

steeds vraagtekens blijft zetten bij 
zo een mooi maatschappelijk initi-
atief, een bedrijfsplan met zulke la-
ge kosten en zo’n laag risico. Waar-
om worden er dan nog steeds argu-
menten gezocht om het toch voor-
al niet te laten gebeuren en hoe kan 
het zijn dat raadsleden de cijfers nu 
nog niet op een rij hebben. Waarom 
worden er nog steeds argumenten 
herhaald en vragen gesteld, waarop 
allang antwoord is gegeven. De ge-
meenteraad kan dit Initiatief in de-
ze tijd van participatiesamenleving 

unaniem met open armen ontvan-
gen. Het lijkt er echter op dat het 
nieuwe Sporthuis toch gaat sneu-
velen als gevolg van politiek hobby-
isme van een paar personen en dat 
moeten we niet pikken. 

Inwoners van Abcoude, Baambrug-
ge, e.o. het komt er nu echt defini-
tief op aan, maak je vrij en laat je 
horen donderdag 28 september in 
de raadszaal van De Ronde Venen 
te Mijdrecht. Kom op tijd, de verga-
dering begint om 19.30 uur. 

OBS De Eendracht maakt 
het ‘aardappeloproer’ mee 
De Ronde Venen - De groepen 
7 en 8 van OBS De Eendracht be-
zochten op de eerste dag van de 
herfst, vrijdag 22 september, het 
prachtige Fort Waver-Amstel, on-
derdeel van de Stelling van Amster-
dam, eigendom van Natuurmonu-
menten. Voor ‘Ronde Veners’ is het 
Fort goed bereikbaar en een ab-
solute aanrader om het te bezoe-
ken. Alle 43 forten van de Stelling 
tezamen vormen een kringstelling 

van ongeveer 135 km rondom de 
hoofdstad, liggen op 15 tot 20 ki-
lometer afstand van de toenmalige 
stadsgrens en dienden ter bescher-
ming. De leerlingen bezochten een 
spannend toneelstuk wat speelde 
in 2017 (WO I) o.a. over het 'aard-
appeloproer' in Amsterdam, waar-
bij een acteur drie verschillende 
rollen voor zijn rekening nam: ser-
geant, soldaat en kok van het Fort 
van Waver-Amstel. De kok schilde 

bergen aardappels en wij leerden 
intussen over het aardappeloproer: 
er was voedselschaarste in Amster-
dam maar in het Fort kreeg ieder-
een altijd goed te eten. De vrou-
wen in Amsterdam pikten dat niet 
langer en plunderden een boot vol 
met aardappelen. Dat maakte diepe 
indruk op de kinderen, je zult ook 
maar zo een honger hebben! Daar-
na kregen zij een rondleiding in, op 
en om het fort. We lieten ons rond-
leiden door een ervaren gids van 
Natuurmonumenten en ontdekten 
de fascinerende geschiedenis van 
dit fort en de Stelling van Amster-
dam. In het fort zijn veel elemen-
ten van vroeger bewaard gebleven. 
De simpele wasruimten en toilet-
ten, elektrakasten en de zelfs ou-
de keuken liggen er nog precies zo 
bij als vroeger. Voor een paar uur-
tjes konden de leerlingen ervaren 
hoe het is om een soldaat te zijn 
in een sober, spartaans en kil fort. 
Daarna was het klimmen en klaute-
ren over het gehele Fort en hadden 
ze de prachtigste vergezichten. Wat 
een mooie en ongerepte natuur kun 
je daar nog vinden! Een boeiende 
en zeer leerzame morgen voor alle 
leerlingen én hun begeleiders. On-
ze eigen vaderlandse geschiedenis 
op steenworp afstand van OBS De 
Eendracht!

Wie jarig is trakteert!

Modehuis Van Yperen viert 
125-jarig bestaan
Mijdrecht - Dit jaar viert het be-
kende Modehuis Van Yperen in de 
Dorpsstraat zijn 125-jarig bestaan. 
"Dat gaan we doen vanaf donderdag 
28 september, op de verjaardag van 
wijlen mijn vader Ruud, die dan 90 
jaar zou zijn geworden, tot het mid-
den van volgend jaar. Uit de overle-
veringen van de familie Van Yperen 
weten we dat we omstreeks die da-
tum in 1892 zijn ontstaan, maar he-
laas kunnen we daar niets tastbaars 
van vinden. Ook niet via de Kamer 
van Koophandel. Vandaar dat we de 
verjaardag van vader hebben geko-
zen als uitgangspunt en dat vervol-
gens maar over een jaar uitsmeren," 
laat Hans Rensink weten. "Natuur-
lijk gaan we leuke dingen doen en 
aantrekkelijke acties bedenken voor 
onze klanten. Maar we starten met: 
“Wie jarig is trakteert!” Dat houdt in 
dat we om te beginnen onze klan-
ten vanaf de 28e drie dagen lang iets 
lekkers uit Mijdrecht geven".

Hoogwaardige confectie
Modehuis van Yperen heeft zich in 
de loop van de jaren bewust gespe-
cialiseerd in kwalitatief hoogwaardi-
ge en modieuze dames- en heren-
collecties. Hans: "We hebben onze 
collecties samengesteld uit een aan-
tal bekende merken. Op onze heren-
etage bijvoorbeeld de confectie van 
Degel, de shirts van Olymp en Le-
dub, pantalons van Meyer en voor 

de wat meer casual ingestelde man 
Fellows, Pierre Cardin en Bugatti. Zo 
ook op onze damesafdeling met to-
taalcollecties van Frank Walder, Tai-
fun, Comma en Gerry Weber, maar 
ook de jassen van Fuchs&Schmitt, 
blouses van Just White en pantalons 
van Toni. Kortom voor vele smaken 
en talloze momenten en dan ook nog 
eens in een grote matenrange! Voor 
heren van 46 tot 60 en bij de dames 
van 36 tot 50. Dat is in onze ogen ge-
noeg want je kunt ook niet alles in 
huis hebben. In de loop van de jaren 
zijn veel collega's in het dorp neer-
gestreken die een ander assortiment 
brengen. Dat is prettig want samen 
maken we het dorp aantrekkelij-
ker voor de consument. “Wij heb-
ben een modezaak waar naast mo-
dieuze kleding persoonlijke bena-
dering en een eerlijk advies hoog in 
het vaandel staan. Veel mensen den-
ken dat wij alleen maar een ‘klassie-
ke’ kledingzaak zijn en dat is hele-
maal niet zo. Voor alle gelegenhe-
den en ieders smaak hebben wij hier 
passende kleding. Het sociale aspect 
met een praatje en een kopje koffie 
wordt daarbij ook niet vergeten. Het 
hoort bij het winkelbezoek want er 
moet ook een gezellige kant aan het 
shoppen zitten. Onze winkel is in alle 
opzichten beslist de moeite van een 
bezoek waard.” laat Hans Rensink en 
passant weten. Hij wijst erop dat de 
vier medewerksters Nel Bleijendaal, 

Lenneke van der Stam, Marry Bal-
vert en Jannie van de Rotten al ja-
ren lang met elkaar als een vast team 
met plezier bij hem werken. Nel zelfs 
al meer dan 40 jaar! Zij hebben alle-
maal veel ervaring en kennis van het 
vak. Behalve goede adviezen zijn ze 
klantvriendelijk, hebben kijk op de 
zaak en denken mee met hun klan-
ten. Dat zij al die jaren het beste van 
zichzelf in dienst van de klant stel-
len, zegt iets over hun mentaliteit, 
hun inzet en de werksfeer. Zelfs de 
moeder van Hans, mevrouw Rensink, 
speelt achter de coulissen nog een 
‘back-up’ rol in dit typische familie-
bedrijf dat door een goede onderne-
mershand wordt geleid. Houden zo!

Van Yperen door de tijd heen
Modehuis Van Yperen is altijd met 
zijn tijd meegegaan. Behalve dat de 
begane grond van de winkel ooit 
werd aangepast is er in 1987 een 
complete nieuwbouw verrezen. De 
naam Van Yperen in dit verband da-
teert van omstreeks 1892 en is altijd 
een winkel geweest. Begin twintig-
ste eeuw werd het door drie broers 
Van Yperen gerund: Leen had een 
stoffeerdersbedrijf, Han had de win-
kel met stoffen, fournituren en al-
lerhande (werk)kleding en Gerard 
ventte een en ander uit in de re-
gio tot in de Haarlemmermeer toe. 
Ruud Rensink, de vader van de hui-
dige eigenaar, kwam in de jaren zes-

Het ‘jubilerende team’ medewerkers bij Modehuis van Yperen: v.l.n.r. Hans Rensink, Nel Bleijendaal, Jannie van de Rot-
ten, mevrouw Rensink en Lenneke van der Stam. Niet op de foto: Marry Balvert

tig als bedrijfsleider bij hen in dienst. 
Hij was afkomstig uit de confectie-
branche. In 1962 nam hij samen met 
zijn echtgenote de zaak over. In de 
jaren erna hebben zij heel hard ge-
werkt aan de verdere op- en uit-
bouw van de ‘kledingwinkel’ waar 
toen ook nog kinderkleding en linge-
rie werd verkocht. Zoon Hans heeft 
de zaak van zijn (overleden) vader 
in 1995 overgenomen. Vanwege de 
naamsbekendheid werd de naam 
van de modezaak nooit gewijzigd, 
het is een begrip geworden in de re-
gio. Toen het winkelbestand zich in 
Mijdrecht uitbreidde en winkels zich 
meer en meer gingen specialiseren 
in een specifiek aanbod, waaronder 
ook in kleding, werden de lingerie 
en kinderkleding afgestoten. Kwali-
tatief hoogwaardige dames- en he-
renconfectie is uiteindelijk de core-
business van Van Yperen geworden 
en gebleven. “We zijn ooit begon-
nen met 40 vierkante meter winkel-

oppervlak, dat is nu uitgegroeid naar 
duizend vierkante meter. Je zult met 
de stroom mee moeten wil je ook in 
de toekomst aantrekkelijk voor het 
koperspubliek blijven. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de komende jaren, 
waarin we plannen hebben om ons 
misschien weer op een andere ma-
nier te profileren. Eerlijk gezegd ben 
ik net zo benieuwd als ieder ander 
wat het dan zal gaan worden. Er zijn 
wel ideeën over maar de realiteit is 
altijd weer een verrassing,” memo-
reert Rensink.

Lokaal actief
In de loop der jaren heeft Hans 
Rensink zich buiten het modehuis 
ook op andere manieren binnen 
de Mijdrechtse samenleving ver-
dienstelijk gemaakt. Zo is hij jaren 
lang actief geweest bij de vrijwillige 
brandweer in Mijdrecht en hij was 
12 jaar voorzitter van wat toen nog 
de Handels Vereniging Mijdrecht 

(HVM) was, tegenwoordig Koop-
centrum Mijdrecht. Die functie heeft 
hij mede om gezondheidsredenen 
overgedragen aan Paul Reurings Sr., 
maar ook omdat hij zich meer met 
zijn winkel wilde bezighouden in een 
tijd dat de confectiesector in de loop 
van de tijd verder onder druk is ko-
men te staan. Hij volgt echter op de 
voet de ontwikkelingen in ‘onderne-
mend’ Mijdrecht op het gebied van 
het winkelbestand en de ingezette 
renovatie en nieuwbouw van de ver-
schillende projecten. Niet in de laat-
ste plaats de politieke ontwikkelin-
gen in de regio. “Ik ben blij met alle 
positieve ontwikkelingen in ons dorp 
waar we allemaal profijt van heb-
ben. Die zijn voor het dorp heel erg 
goed,” besluit Rensink die zich ver-
der gaat beraden om het jubileum-
jaar van zijn modehuis op de rails te 
zetten met enkele aardige activitei-
ten en passende aanbiedingen voor 
zijn klanten.

Je blijft 
niet scrollen

als je samen 
kunt dollen

Haal het kind naar buiten!

JAN13012-02_adv_38x66.indd   3 18-03-14   07:37

NISSAN MICRA

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 2.750
VOORDEEL*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR
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Natuur
Dicht
Bij huis

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183

Misschien is het u ook opge-
vallen, een dikke week geleden 
is het een stuk rustiger gewor-
den in het luchtruim boven ons. 
De hele zomer was het een ge-
kwetter van jewelste van alle 
huiszwaluwen die bij ons in de 
buurt nestelen. Twee jaar gele-
den, het was begin juli, kregen 
wij nieuwe buren in de vorm van 
een pioniersechtpaar huiszwa-
luw. Kunstig bouwden zij met 
alleen modder en wat gras hun 
nest onder onze schuine dak-
rand. Het jaar erop kreeg dat 
idee navolging en weldra had-
den we wel zes nesten onder 
de dakrand zitten. Ook bij on-
ze overburen was het een leven-
dige boel van alle zwaluwen die 
al kwetterend bij elkaar pools-
hoogte kwamen nemen. Dit jaar 
werd de populatie onder de dak-
rand nog eens verder uitgebreid 
met twee nesten en oude nesten 
die de winter niet geheel hadden 
overleefd werden weer opgelapt. 
Goed, het is niet allemaal rozen-
geur en maneschijn en ons tuin-
pad wordt ook gebruikt als een 
soort openbaar toilet, maar met 
een paar keer extra schoonspui-
ten is dat zo opgelost. De hele 
zomer kon ik op zijn zolderkamer 
weer genieten van het gezelli-
ge gepruttel van de zwaluwen in 
hun nest, dat tot laat in de avond 
hoorbaar was. Maar zwaluwen 
zijn insecteneters bij uitstek en 
die hebben hier in de winter wei-
nig te zoeken. Aan het eind van 
de zomer begint het daarom bij 
de beestjes te kriebelen en ma-
ken ze zich op voor hun 6000 km 
lange reis naar Afrika. Waar de 

grootste concentraties van “on-
ze” huiszwaluwen overwinteren 
is niet helemaal duidelijk: van de 
geringde vogels krijgen we wei-
nig terugmeldingen uit Afrika. 
Het deel van Afrika rond Ghana 
en Nigeria wordt als het meest 
waarschijnlijke overwinterings-
gebied gezien. Ik heb wel eens 
horen zeggen dat tussen 14 en 
16 september, nog voor het aan-
breken van de herfst, alle huis-
zwaluwen de kuierlatten nemen. 
In de literatuur wordt echter 
een wat ruimere marge aange-
houden: tussen eind juli en be-
gin oktober. Bovendien schuift 
dat tijdstip langzaam maar ze-
ker naar voren. Waar nu de piek 
van de trek in de tweede helft 
van augustus en begin septem-
ber ligt, was dat een jaar of der-
tig geleden eerder eind augus-
tus en de eerste helft van sep-
tember. Ook het tijdstip van aan-
komst in het voorjaar is ver-
vroegd, waarschijnlijk omdat in 
onze regio door het warmere kli-
maat de piek van het insecten-
seizoen ook eerder valt. Toeval 
of niet, dit jaar zag ik op 14 sep-
tember nog voldoende zwalu-
wen in het luchtruim boven onze 
tuin terwijl ze op 16 september 
allemaal verdwenen waren. Nu 
zit ik dus dit stukje te typen op 
mijn zolderkamer met aan de an-
dere kant van de muur een stuk 
of acht verlaten nesten. Geluk-
kig zijn het trouwe beestjes en 
kan de ik meeste waarschijnlijk 
in mei weer begroeten.

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

Geen zwaluw maakt 
nog nét geen herfst

www.ivN.Nl/afDeliNG/De-roNDe-veNeN-uithoorN

Actie voor voedselbank 
op Kon. Julianaschool
Wilnis - Op de Koningin Juliana-
school stond afgelopen week in 
het teken van het thema: “Wat kan 
jij voor je naaste doen?” Om aan 
dit thema een praktische invulling 
te geven, hebben de leerlingen ook 
daadwerkelijk iets voor hun naaste 
gedaan: er is een grote inzamelac-
tie gehouden voor Voedselbank De 
Ronde Venen. Daarnaast is groep 8 
ook langs geweest bij de Voedsel-
bank en heeft een ‘kijkje in de keu-
ken’ gekregen. De week is afgeslo-
ten met een scholendienst in ver-
schillende kerken. Een deel van de 
kinderen bezochten met hun ouders 
de scholendienst bij de Evangelische 
gemeente Leef! in de Willistee. Aan 
de wanden hingen de werkjes waar 
de kinderen de afgelopen week erg 

hun best op hadden gedaan. Tijdens 
de dienst werd er gesproken over 
hoe iemand iets kon betekenen voor 
een naaste. Er werd verteld door een 
pleegmoeder, die kindjes een warme 
plaats kon geven wanneer de ouders 
dat zelf niet konden bieden. Maar 
hebben we ook gehoord hoe be-
langrijk het is als we er zijn voor on-
ze naasten die alleenstaand zijn. Tij-
dens de preek gaf de spreker 6 prak-
tische tips om van waarde te kunnen 
zijn voor onze naasten. Daar konden 
de kinderen ook wat mee! Na afloop 
van de dienst kreeg iedereen een 
‘Herman Vriendschapsbrood’ mee. 
Dit ‘brood’ moet goed worden ver-
zorgd om vervolgens te kunnen de-
len met onze naaste. Wat een leuke 
tastbare herinnering!

Een EHBO diploma halen...
Wilnis - Een EHBO-diploma halen 
was voor de vrijwilligers van EHBO 
Wilnis het begin. Nu zijn zij beschik-
baar als burgerhulpverlener, staan 
zij voor u klaar bij bijvoorbeeld de 
Feestweek Wilnis, de avondvier-
daagse en het schoolvoetbaltoer-
nooi op het terrein van CSW. Om 
die inzet te waarderen kreeg re-
cent een groot aantal van de vrijwil-
ligers een dr. C.B. Tilanus jr-onder-
scheiding van de Koninklijke EHBO. 
Van de heer D. Winter die een bron-
zen onderscheiding kreeg voor zijn 
inzet sinds april 2004 tot mevrouw 
M. Strieper die haar EHBO-diplo-
ma in oktober 1965 heeft behaald 
en meer 50 jaar als EHBO-er actief 
is geweest. Ieder van de decorandi 
heeft op zijn of haar eigen wijze bij-
gedragen aan een veiliger De Ron-
de Venen. Wilt u ook uw steentje bij-
dragen? Wilt u weten wat te doen 
bij een ongeval? Wilt u zich, net als 
deze mensen, niet machteloos voe-
len als er iets gebeurt? Ook dit jaar 
start de KNV EHBO, afdeling Wilnis 
een cursus voor beginners.

Praktische informatie
De cursus start in oktober 2017 en 

duurt 14 woensdagavonden van 
19.30 tot circa 21.30 uur. Al onze 
lessen worden gegeven in het ge-
bouw De Schakel, achter de Ge-
reformeerde Kerk in Wilnis. Bij de 
kosten van 225,- euro zijn het EHBO 
lesboek, alle lesmaterialen en het 
examen inbegrepen. Veel ziekte-
kostenverzekeraars vergoeden (een 
deel van) de kosten voor het vol-
gen van de opleiding voor het di-
ploma Eerste Hulp. Weet wat te 
doen. Doe mee en schrijf snel in via  
info@ehbowilnis.nl.

Huis kopen? Doe het juist nu! 
Regio - De NMV Open Huizen Dag 
staat weer voor de deur. Op zater-
dag 30 september kunt u tussen 
11.00 en 15.Huis kopen? Doe het 
juist nu! 00 uur veel huizen zonder 
afspraak geheel vrijblijvend bezich-
tigen. Twijfelt u of dit hét juiste mo-
ment is om een huis te kopen? Hy-
potheekCompany De Ronde Venen 
geeft u graag 4 redenen waarom u 
juist nu actie dient te ondernemen. 

1. Profiteer nu van een 
 lage maandlast 
De hypotheekrente is nog steeds 
historisch laag. Voor u de kans om 
voordelig te financieren en mis-
schien wel te kiezen voor een koop-
woning in plaats van huren. Naast 
de hypotheekrente wil Hypotheek-
Company De Ronde Venen u ook 
graag wijzen op het belang van 
de voorwaarden. Op basis van uw 
wensen en behoefte vergelijken wij 
alle aanbieders in ons assortiment 
en maken wij een advies dat het 
beste bij uw situatie past. 

2. Kosten koper nu nog 
 meefinancieren 
De maximale hypotheek die u kunt 
lenen is op dit moment nog 101% 
van de woningwaarde, maar daalt 
per 1 januari 2018 naar 100%. Dit 
betekent dat u dan meer eigen geld 
dient in te brengen om de kosten 
koper zoals makelaarskosten, taxa-
tiekosten en notariskosten te beta-
len. Hoeveel dit is verschilt per situ-
atie. Gemiddeld kunt u denken aan 
5 tot 6 procent van de koopsom; al 
gauw meer dan 10.000 euro. 

3. Profiteer nu nog optimaal van de 
 restschuldfinanciering
Vanaf 1 januari 2018 is restschuldfi-
nanciering niet meer fiscaal aftrek-
baar. Verkoopt u voor 2018 uw wo-
ning dan mag u nog maximaal 15 
jaar na de verkoopdatum de betaal-
de rente en financieringskosten af-
trekken. 

4. Nu kopen voor een goede prijs 
Het gaat weer goed op de woning-
markt. Huizen worden steeds snel-
ler verkocht en de verwachting is 
dat de prijzen de komende jaren 
zullen blijven stijgen. Ga dus nu op 
zoek en wellicht koopt u uw droom-
huis nu nog voor een goede prijs. 

Kortom: 4 redenen om niet te wach-
ten, maar nu actie te ondernemen. 
HypotheekCompany De Ronde Ve-
nen helpt u graag met al uw finan-
ciële vragen. Bel ons vandaag nog 
op 0297-250301 en maak een af-
spraak. Daar wordt u altijd wijzer 
van!

Instituut Périne 
Jubileumafsluiting 
sprankelend feest
Regio - Instituut Périne aan de Ge-
nieweg 8 viert dit jaar haar 25 jarig 
bestaan. Dat werd van 19 tot en met 
22 september tot uitdrukking ge-
bracht in de vorm van een feestelijke 
jubileumweek met allerlei activitei-
ten en aantrekkelijke acties op het 
gebied van huidverbetering en huid-
verjonging. Het ging bovendien ge-
paard met het kunnen winnen van 
mooie prijzen. Als klap op de vuur-
pijl was er afgelopen zaterdagmid-
dag 23 september een sprankelend 
feest tot slot voor alle klanten in Ho-
tel Mijdrecht. Die middag bedankte 
Périne met haar team alle mensen 
die in de afgelopen 25 jaar de ver-
zorging van hun huid – met succes 
- aan haar hebben toevertrouwd. De 
festiviteiten vonden plaats in een 
zaal op de begane grond met aan-
sluitend een fraaie terrastuin waar 
het mede dankzij het mooie na-
zomerweer goed toeven was. On-
der het genot van een hapje en een 
drankje hadden tientallen klanten 
en verder genodigden gehoor ge-
geven aan de uitnodiging van Pé-
rine het feest ter afsluiting van de 
viering van het jubileumjaar bij te 
wonen. Behalve een gezellig ‘on-
der ons’ was het tevens het moment 
van de prijsuitreiking die live plaats-
vond. Klanten en andere nieuwsgie-
rige deelnemers aan de jubileum-
week hebben met de verschillende 
acties mooie prijzen gewonnen, on-
der meer door hun deelname de ju-
bileum loterij. Dat bleken aardig wat 
prijswinnaars te zijn. Die werden een 
voor een op het podium geroepen 
om hun prijs in ontvangst te nemen, 
waarvan wij de laatste vijf winnaars 
die een grote prijs hebben gewon-
nen, zullen noemen. Dat waren de 
volgende gelukkigen: De vijfde prijs, 
een Dermatude verzorgingsset t.w.v. 
170,- euro is gewonnen door mevr. 
M. van Leunen uit Almere; de vierde 
prijs, een gratis Couperose Laser-
behandeling gelaat t.w.v. 150,- eu-
ro en aangeboden door MediSkin-
Care, bleek te zijn gewonnen door 

mevr. N. Stokman uit Mijdrecht; de 
derde prijs, een Solis Power Blender 
To Go t.w.v. 299,- euro en aangebo-
den door Koeleman Elektro, had als 
winnaar mevr. M. Koeman uit Vin-
keveen; voor de tweede prijs, een 
Make-up workshop voor 4 personen 
met Youngblood Mineral Cosme-
tics t.w.v. 198,- euro, tekende mevr. 
M. Suer uit Wilnis en de eerste prijs, 
een Heerlijke Verwenmiddag voor 2 
personen t.w.v. 350,- euro, ging naar 
mevr. S. Haenen uit Amstelveen.

Goed doel
Een belangrijk gegeven in de viering 
van dit jubileumjaar was het integre-
ren van een goed doel. In dit geval 
een bijdrage aan de stichting STOP-
hersentumoren. Een en ander ligt 
ten grondslag aan Périne’s vader die 
begin 2013 aan deze aandoening 
overleed. Périne besloot tegelijk met 
de jubileumviering ter nagedach-
tenis aan hem een actie op touw 
te zetten met de samenstelling en 
verkoop van 100 Goodie-bags aan 
klanten om aldus geldelijke mid-
delen in te zamelen voor de stich-
ting. De Goodie-bags gingen grif 
van de hand voor 25,- euro per stuk. 
Die zijn hoger in waarde geworden 
omdat behalve door Instituut Péri-
ne ook leveranciers en ondernemers 
uit de regio daaraan een royale bij-
drage hebben geleverd. Zaterdag-
middag werd door Périne de cheque 
met 2.500,- euro overhandigd aan 
mevrouw M. Kleijn die dit namens 
de stichting in ontvangst nam. Wat 
meer is, er werd buiten de Goodie-
bags zelfs meer gedoneerd, zodat 
er nog een extra cheque kon wor-
den overhandigd. Hierna volgde nog 
een perfect optreden van de char-
mante dameszanggroep O’G3NE die 
bij vele aanwezigen de voetjes van 
de vloer kreeg en de handjes in de 
lucht. Al met al was ook dit net zo-
als bij de jubileumweek weer een 
geslaagd evenement, waarbij zowel 
het feestelijke als serieuze aspect 
ruim onder de aandacht is gebracht.

Moederverwendag 
Rotaryclub 
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
organiseerde de Rotaryclub Vinke-
veen-Abcoude opnieuw een ver-
wendag voor moeders, die de da-
gelijkse zorg hebben voor een kind 
met een beperking. Het doel van 
deze dag is om de moeders uit Vin-
keveen, Abcoude, Waverveen en 
Baambrugge een dagje uit te gun-
nen, vrij van de dagelijkse zorgta-
ken. Hoe de dag eruit zal zien, is 
een grote verrassing. De voorzitter 
van de Rotaryclub en burgemeester 
Divendal gaven de aftrap in de Een-
dracht in Abcoude. Het programma 
begon met een sportieve uitdaging: 
jeu-de-boulen op de buitenba-
nen van Jeu de Boulesclub Abcou-
de. ‘Wat een leuk spel!’; ‘Nooit ge-
dacht dat dit zo leuk zou zijn!’ Nog 
nagenietend, stapte het gezelschap 
vervolgens in een touringcar die ze 
bracht naar de volgende verrassing: 

de Oostvaardersplassen. Het prach-
tige weer droeg ook bij aan een vro-
lijke tocht per bolderkar door een 
schitterend natuurgebied, waar 
vossen, wilde runderen, herten, en 
statige reigers konden worden ga-
de geslagen in hun natuurlijke leef-
omgeving. Terug in De Ronde Venen 
werd het gezelschap getrakteerd op 
een cursus wijnproeven. Hoogte-
punt van het avondprogramma was 
ongetwijfeld het optreden van Rota-
ry meester-goochelaar Paulini. On-
der de belofte van strikte geheim-
houding leerde hij de aanwezigen 
enkele goocheltrucjes waarmee ze 
indruk konden maken op het thuis-
front. Live muziek en een heerlijk 
buffet zorgden voor de afsluiting 
van deze dag. Voldaan en tevreden 
blikten de moeders terug: ‘De moe-
derverwendag is echt een heel mooi 
cadeau; een mini-vakantie!‘

Hendrikx Advocaten nieuwe 
shirtsponsor CSW Wilnis 5
Wilnis - Vanaf dit seizoen prijkt 
Hendrikx Advocaten op het shirt van 
CSW 5. Bernice Nonnekes, advo-
caat en mede-directeur bij Hendrikx 
Advocaten, heeft ruim 10 jaar met 

veel plezier bij CSW gevoetbald en 
steunt op deze manier graag haar 
oude club. Hendrikx Advocaten is 
een informeel en modern advoca-
tenkantoor, gevestigd in Mijdrecht.
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Rijschool en ouders 
moeten samenwerken
Regio - Het CBR riep afgelopen 
week op het nieuws en in de krant, 
dat de kwaliteit van de leerlingen 
beter moet als ze op examen komen. 
Hier is de branchevereniging van rij-
schoolhouders “het VRB” het hele-
maal mee eens en zo ook Het Ver-
keersCollege. Is het dan opeens zo 
slecht...? Nee, zegt Erwin Veenboer 
van Het VerkeersCollege. Landelij-
ke slagingspercentages van rond 
de 50% zijn al jaren zo bij het CBR. 
Maar de wachttijden zijn het laatste 
jaar extreem lang en daar zoeken ze 
nu een excuus voor. Dat er slechte 
rijscholen in de branche aanwezig 
zijn die met pakketten met veel te 
weinig lessen en veel te lage prijzen 
de markt verzieken dat klopt. Ge-
middeld heeft een kandidaat rond 
de 40 lesuren nodig om goed opge-
leid op examen te kunnen. We zien 
helaas dat een vakantie wel ruim 
2.000,- euro mag kosten maar het 
rijbewijs voor de rest van je leven 
dat moet voor minder. Belangrijk bij 
het zoeken naar een goede rijschool 
zijn de volgende punten: zijn ze aan-
gesloten bij een branchevereniging, 
werken ze met een lesmethode, met 
een instructievorderingenkaart, en 
hoe staan ze bekend in de regio. 

Kandidaten
Dat er soms ook kandidaten bij ons 
op examen gaan, die nog niet klaar 
voor het examen zijn, klopt ook. 
Maar dat gaat dan wel tegen ons 
advies in! De ouders vinden in zo’n 
situatie dat de leerling genoeg heeft 
gelest en dat hij of zij wel op examen 
kan, want zelf hadden ze vroeger 
ook genoeg aan een paar rijlessen. 

Maar een rijbewijs is niet te koop 
en iedere kandidaat is anders. Het 
VerkeersCollege probeert de kandi-
daat zo goed mogelijk voor te berei-
den op zijn theorie en praktijkexa-
men. Door onbeperkt theorie oefe-
nen, onbeperkt rijles op de rijsimula-
tor, een zelf ontwikkelde lesmetho-
de, proefexamens en eigen lesmate-
riaal voor de theorie en praktijk. Je 
rijbewijs haal je voor de rest van je 
leven, wij willen graag goed opge-
leide bestuurders op de weg zetten 
zegt Erwin veenboer. Om nog beter 
met de ouders te gaan samenwer-
ken en hiermee een nog beter resul-
taat te bereiken, start Het Verkeers-
College vanaf 2 oktober met Ouder-
avonden!!

Ouders
Tijdens deze avonden voor ouders 
van nieuwe leerlingen, worden de 
belangrijkste zaken van de rijoplei-
ding doorgelopen. Het plansysteem, 
het contact met de rijschool, exa-
mens aanvragen, de lesmethode, 
de financiën, hoe wordt je begelei-
der voor 2todrive en we behandelen 
wat nieuwe verkeersregels. Iedereen 
gaat als het goed is helemaal up-to-
date weer naar huis. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders weten wat ze 
van ons mogen verwachten en wat 
wij van hun verwachten tijdens de 
rijopleiding van uw zoon of doch-
ter. De ouderavond vindt eenma-
lig plaats, aan het begin van de op-
leiding. Vragen naar aanleiding van 
de geplande ouderavonden of de rij-
opleiding van Het VerkeersCollege:  
Bel dan 0297-250 638 of kijk op de 
website: www.verkeerscollege.com.

Waardering 
lustrumconcert Musica
Regio – Zanggroep Musica heeft 
dinsdag 19 september een jubi-
leumconcert verzorgd in het Ho-
ge Heem in Uithoorn. De burge-
meester van Uithoorn was één van 
de eregasten. De zaal van Het Ho-
ge Heem zat bomvol met vooral be-
woners van Het Hoge Heem en fa-
milie van de zanggroepleden. Voor-
zitter Oskam heette iedereen harte-
lijk, maar in het bijzonder de bur-
gemeester welkom. Hij legde uit dat 
het jubileumconcert ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan werd 
gehouden en dat de vaste oefen-
locatie (Het Hoge Heem) de juiste 
plaats was om dat eerste lustrum te 
vieren.

Traktatie
De bezoekers werden door Musica 
niet alleen op mooie liederen ge-
trakteerd, maar ook op een gebakje 
waarop een 5 was afgebeeld. Na de 
pauze met frisdrank, wijn en zelfs 
een advocaatje met slagroom, volg-
de het tweede deel van het con-
cert. Dat was vooral een mee-zing-
deel, want Ik hou van Holland, Land 
van hoop en glorie en het overbe-
kende lied: Adieu mein kleiner Gar-
deoffizier, werd door veel aanwe-

zigen meegezongen. Toen het lied 
‘Dunkelrote Rosen’ werd gezongen, 
kreeg burgemeester Dagmar Harri-
et Oudshoorn-Tinga als eerste een 
roos overhandigd daarna ook alle 
aanwezigen. Na afloop feliciteerde 
de burgemeester Musica het eer-
ste lustrum. 'Ik heb een fijne avond 
gehad en waardeer het zeer wat de 
zanggroep Musica, met leden in 
prachtige kledij en gezellige con-
certen, voor de ouderen doet.'

Zanggroep Musica
Musica startte in 2012 in de oefen-
ruimte van Het Hoge Heem in Uit-
hoorn. De leden van de zanggroep 
komen uit de hele regio. Het is een 
niet-kerkelijk koor met 50-plusle-
den. Musica is wel een groep met 
een eigen stijl. De leden hullen zich 
bij optredens in dirndl (dames) en 
gilets met edelweiss (heren). Toch is 
het niet alleen de Weense operette 
muziek, die men ten gehore brengt. 
Juist ook andere, Nederlandstalige 
meezingers worden met veel ple-
zier gezongen, vaak in zorgcentra 
of bij seniorengroepen.(o.a. Zonne-
bloem) Meer informatie via Dicky 
en Kees Oskam, tel 06 29283733 of 
per e-mail: c.oskam33@kpnmail.nl 

Doe als Miranda: 
Zet de stap naar een 
gezonde toekomst!
Regio - Weight Watchers is al jaren 
actief in het begeleiden van mensen 
naar een gezond gewicht en het 
aanleren van een gezonde leefstijl. 
De eerste Weight Watchers bijeen-
komst in Nederland vond al plaats 
in 1974. Vandaag, meer dan 40 jaar 
later, is de Weight Watchers metho-
de actueler dan ooit. Samen en met 
de hulp van coaches, proberen ze 
de visie op voeding, welzijn in het 
algemeen en de gezondheid in het 
bijzonder te veranderen. Het Weight 
Watchers programma is nog nooit 
zo flexibel geweest, waardoor men-
sen nog makkelijker keuzes kun-
nen maken in hun eetgewoontes. 
In 2016 heeft Weight Watchers de 
nieuwe aanpak gelanceerd. Hier-
mee benutten zij alle troeven van 
het SmartPoints® programma en 
voorzien ze iedereen van de juiste 
middelen en tools. Weight Watchers 
leert je een gezonde leefstijl aan te 
nemen die bij jou past, door stap 
voor stap een tweede natuur te ma-
ken van goede gewoontes. Zo be-

sloot Miranda om ook met het pro-
gramma te starten in januari van dit 
jaar en verloor al ruim 30 kg! “Door 
de veranderingen in mijn eetpa-
troon dankzij het Weight Watchers 
programma ben ik afgevallen, slik 
ik minder medicijnen en voel ik me 
veel energieker! Zo is mijn uithou-
dingsvermogen een heel stuk beter 
én heb ik ook een kledingmaat die 
verschillende maten kleiner is.”Wil je 
net als Miranda ook starten met een 
nieuwe levensstijl? Kom dan zeker 
een kijkje nemen tijdens de inspira-
tiedagen, de toegang is gratis!
•  Dinsdag 3 oktober vanaf 18.30 

uur: Noorddamcentrum, Noord-
dammerweg 1 in Amstelveen 

•  Woensdag 4 oktober vanaf 9.30 
uur: het parochiehuis, Gerbe-
rastraat 6 in Aalsmeer

•  Woensdag 4 oktober vanaf 18.45 
uur: Ponderosa, Plesmanlaan 27 
in Uithoorn

•  Donderdag 5 oktober vanaf 19.00 
uur: Optisport ‘de Ronde Vennen’, 
Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op donderdag 21 sep-
tember is de strijd om de eerste 
plaats in de algemene rangschik-
king verder verscherpt.
De derde wedstrijddag was er weer 
een die lang in de geheugens zal 
blijven vanwege de lastige proble-
men die moesten worden opgelost. 
De resultaten weerspiegelen de 
moeilijkheidsfactoren in alle lijnen.
De uitslagen in de lijnen zijn A-lijn: 
1. Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 
63,54%, 2. Kiki Lutz & Cees Hou-
mes 55,21%, 3. Richard van Heese & 
Hans Leeuwerik 51,56% en Hermien 
de Jong & Ger Theusink 51,56%. 
B-Lijn: 1. Elisabeth & Nan van den 
Berg 70,00%, 2. Rene de Jong & Ti-
neke Schreurs 60,42%, 3. Hubertine 
van Buul & Nel Lindeman 58,33%. 
C-lijn:1. Hermine Elmoudni & Len-
ny van Diemen 67,50%, 2. Marion 
van Nieuwkerk & Marian Verdegaal 
63,02%, 3Ria & Cok Verlaan 55%.
De rangeschikking is op diverse 
plaatsen weer gewijzigd. Enkele pa-
ren zijn weer terug op de door hun 
gewenst positie en zullen ook zeker 
proberen de paren boven hen naar 
beneden te spelen.

Op de vierde speeldag 25 septem-
ber is stevig gespeeld om de top-
plaatsen. De spellen lieten weer di-
verse oplossingen toe. Aan het ein-
de van de avond was te zien dat een 
aantal spelers de juiste oplossingen 
hadden gevonden en dat ook terug-
zagen in de uitslag. Er werd weder-
om in drie lijnen gespeeld met de 
volgende uitslagen: A-lijn: 1. Wim 
Slijkoord & Nico van der Zwaard 
60,42% 2. Daniel Aartse Tuijn & The 
de Cocq van Delwijn 59,58 %3. Mar-
ja Hartman & Joop Koeman 55,83%. 
B-Lijn: gedeeld 1. Ria van bergen 
& Jose Lepelaar, en Caro Toebos-
ch & Barry van Reeven – Ouendag 
60,42%, 3. Riet Fronik & Madelon 
van der Stap 58,75%. C-lijn:1. Tine-
ke Schreurs & Rene de Jong 57,08 
% 2.Nienke Hesselink Trudy Mors-
sink 54,58% 3. Jopie de jong & Lenie 
Koevermans 54,17%.
Uit de scores blijkt dat het weer een 
spannende avond is geweest. Er 
volgen nog drie rondes en dan is de 
herfstkampioen bekend.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Vlammende competitie-
start voor Hertha JO8-1
Vinkeveen - Zaterdag 23 septem-
ber 2017 mocht het jongste team 
van Hertha; de JO8-1, aantreden 
voor hun allereerste competitiedu-
el. De tegenstander was AGB JO8 
uit Amsterdam. Tijdens de twee eer-
dere bekerduels hadden de jongens 
aan de nieuwe KNVB spelindeling 
6x6 kunnen wennen. En dat was 
te zien; vanaf de aftrap was Hertha 
bloedfanatiek en messcherp. Bin-
nen één minuut scoorde Olivier de 
1-0. Er werd goed gepasst en ge-
combineerd, waardoor iedere spe-
ler regelmatig aan de bal kwam. 
Na slechts een paar minuten had-
den ook Mick en Roan gescoord en 
had Olivier inmiddels een hattrick te 
pakken. Vervolgens scoorde Thom 

uit een prachtig afstandsschot en 
pikte ook verdediger Bo zijn doel-
punt mee door goed mee op te ko-
men. 
Alleen voor keeper Mika was het 
een saaie eerste helft; de bal is niet 
bij hem in de buurt geweest. 
Bij een russtand van 10-0 spraken 
coaches René en Marieke met de 
jongens af, dat het leuk zou zijn als 
elke speler een doelpunt kon ma-
ken! Met Thom op doel kon Mika 
als veldspeler ook scoren en daar-
na was het: alle ballen op Niels. Met 
veel doorzettingsvermogen èn beet-
je geluk kon Niels de laatste sco-
ren en gingen de jongens met een 
einduitslag van 14-0, juichend van 
het veld!

Stieva Metaal Groep nieuwe 
hoofdsponsor van CSW
Wilnis - CSW uit Wilnis en Stie-
va Metaal Groep zijn een nieuwe 
hoofdsponsorovereenkomst over-
een gekomen voor de Heren 1 van 
CSW voor een periode van drie jaar. 
Het contract werd afgelopen za-
terdag getekend in de bestuurska-
mer van CSW in bijzijn van de di-
recteuren Arjo Oudshoorn en Tom 
van Yperen van Stieva Metaal Groep 
en de Penningmeester Jaap Germs 
van CSW. De Stieva Metaal Groep 
is al jaren een trouwe sponsor van 
CSW en dit seizoen is daarbij geen 
uitzondering. Het metaalbedrijf uit 
Aalsmeer is met ruim 110 mede-
werkers een omvangrijke organi-
satie, waarbij het vakmanschap het 
belangrijkste is. Of het nu gaat om 
constructies, kozijnen, plaatwerk, 
Roest Vast Stalen producten of Alu-
minium boten, voor al het metaal op 
maat kunt u hier terecht. De direc-
teuren, Arjo Oudshoorn en Tom van 

Yperen, zijn beide geboren in Wil-
nis met een groot hart voor CSW. In 
hun jeugd hebben zij hier ook ge-
voetbald en daarbij is voornamelijk 
de gezelligheid en de liefde voor het 
spelletje blijven hangen. Sinds jaren 
is de Stieva Metaal Groep een trou-
we sponsor van Heren 1 bij CSW en 
voor dit nieuwe seizoen en de ko-
mende twee seizoenen zijn ze nu 
hoofdsponsor geworden. De Stie-
va Metaal Groep sponsort, naast 
de activiteiten bij CSW, nog ande-
re (sport) activiteiten in de regio. 
“Dagelijks hebben wij bij onze ves-
tigingen in Aalsmeer en Harmelen 
te maken met topsport in ons vak. 
Om als team op hoog niveau te blij-
ven presteren is ook hier een be-
paalde mentaliteit, samenwerking, 
vakmanschap en doorzettingsver-
mogen nodig.” “De kracht zit in het 
team en daarom hebben wij als 
sponsor een goed gevoel bij CSW.”

Fabian hoopt op een échte oplossing. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de impact 
van een nierziekte en leest u meer over de innovatieve 
projecten voor nierpatiënten. Ook vindt u in het magazine 
informatie  over  nalaten en het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?

Mijdrecht - Vanaf volgende week 
gaat de gemeente De Ronde Venen 
in samenwerking met politie en de 
Buitengewone Opsporingsambtena-
ren weer intensiever handhaven op 
foutparkeren in de blauwe zone in 
Mijdrecht. Hiermee wil de gemeen-
te een duidelijk signaal afgeven dat 
het parkeren tijdens winkeltijden 
primair voor bezoekers is bedoeld 
en niet voor andere doelgroepen, 
zoals personeel en bewoners zon-
der parkeerontheffing. De gemeen-
te heeft een verantwoordelijkheid en 
laat met deze aanpak zien die ver-
antwoordelijkheid te nemen. Met 
ondernemers in het centrum van 
Mijdrecht is gesproken over de ge-

zamenlijke inspanningsverplichting 
en mogelijke acties van gemeente 
en ondernemers om parkeerplaat-
sen in het centrum beschikbaar te 
houden voor bezoekers aan het cen-
trum. Een van de besproken onder-
werpen is dat het centrum bedoeld 
is voor kortparkeren. Werkgevers in 
het centrum, inclusief de gemeente, 
hebben met medewerkers bespro-
ken dat het centrum bedoeld is voor 
kortparkeren. Voor langparkeren is 
de parkeerplaats langs de Rond-
weg de aangewezen plek. Hopelijk 
gaat het winkelpersoneel nu niet in 
de woonwijken parkeren, dat is voor 
veel bewoner ook vaak een enorme 
ergenis.

De Ronde Venen - Wethouder Anco 
Goldhorn vraagt de Raad donderdag 
28 september om weer een stap te 
zetten in de ontmanteling van Pauw 
Bedrijven. Het voorstel dat hij hier-
voor doet is zo onduidelijk dat zelfs 
de meest welwillende raadsleden er 
geen chocola van kunnen maken. Tij-
dens de Commissie heeft wethouder 
Goldhoorn ruim twee uur geprobeerd 
antwoord te geven op de vragen die 
gesteld werden. De verwarring was 
aan het einde van de commissie 
nog groter dan daarvoor. Goldhoorn 
vraagt de raad om in te stemmen met 
‘een richting’ waarin de ontmante-
ling kan gaan. Hij beweert al lange 
tijd dat het opheffen van de Sociale 
Werkvoorziening Pauw Bedrijven niet 
anders kan. Bijzonder is dat Pauw 
de enige Sociale Werkvoorziening in 
Nederland is die opgeheven wordt. 
Blijkbaar zijn andere gemeenten wel 
in staat tot een ombuiging waar niet 
alles overboord gekieperd wordt om 
het vervolgens, lokaal, weer van de 
grond af aan op te bouwen.

Onduidelijk
Waar de raadsleden over beslui-

ten, blijft onduidelijk. Zo schijnen 
de raadsleden in te stemmen met 
een ‘richting voor de ontmanteling’. 
Zelf zei hij daarover echter dat het 
nog alle kanten op kan gaan. Hij 
gebruikte de beeldspraak: ‘het kan 
zijn ‘dat we in Noord-Nederland uit-
komen, maar misschien wordt het 
ook wel Limburg’. Ook met de blan-
co check die Goldhoorn van raads-
leden verwacht, waren de mees-
te raadsleden niet blij. Er staat nog 
geen cijfer op papier over de uitein-
delijke kosten van de uitwerking van 
de ‘richting’. Zelfs de coalitiepartijen 
waren buitengewoon kritisch. Alleen 
de RVB, de partij van Goldhoorn, 
vond alles goed. Uit de vragen die 
zij stelden, bleek dat ze de stukken 
niet of slecht gelezen hadden. Deze 
raadsleden vertrouwen blijkbaar zo 
op ‘hun’ wethouder dat ze hun ei-
gen rol, namelijk kritisch kijken naar 
de voorstellen, maar even vergeten.

Niet uitgewerkt
Ook het werkgeverschap, de uitein-
delijke businesscase, de plek en op-
zet voor beschut werk en de aan-
sturing van het ‘Groen’ en ‘Schoon-

Let op: 
Intensieve handhaving 
blauwe zone Mijdrecht

Gaat de raad mee met 
ontmanteling Pauw Bedrijven?

maak’ zijn nog niet uitgewerkt. De 
medewerkers van Pauw krijgen van 
de wethouder allemaal een ‘werk-
garantie’. Vooralsnog blijkt dat niet 
meer te zijn dan het doorbetalen 
van het salaris. Want waar deze 
mensen geplaatst kunnen worden 
wordt op z’n vroegst pas volgend 
jaar duidelijk. Goldhoorn kon geen 
enkele vraag van de raadsleden 
naar tevredenheid beantwoorden. 

De raad zal donderdag 28 septem-
ber een besluit nemen. Dan zal blij-
ken of de raadsleden genoeg moed 
hebben om tegen dit vage plan te 
stemmen. Of dat ze al bezig zijn met 
de verkiezingen op 21 maart 2018 
en het pluche dat ze dan willen be-
kleden. Zo stellen ze hun eigen toe-
komst zeker maar wel over de rug-
gen van de kwetsbare Pauw mede-
werkers.



De Ronde Venen – Zoals in heel Nederland het ge-
val was, werden er ook in De Ronde Venen in heel 
wat buurten vol overgave deelgenomen aan de lan-
delijke ‘ burendag’. We konden lang niet bij alle ge-
zelligheden aanwezig zijn, maar we hebben er een 
selectie uit gemaakt: Burendag in de wijk Wickel-
hof werd geheel georganiseerd en verzorgd door 
enkele bewoners van Fluitekruid, te weten Aline 
Bakker en Margit Rechtuijt. Die hadden al doen-
de hun medebewoners plus die van de Bolde-
rik, de Walstroo en van de laagbouw aan de Ko-
renbloem uitgenodigd om een vorkje mee te 
prikken tijdens een geweldige barbecuemid-
dag en -avond tussen de huizen. Alle aanwe-
zigen lieten het zich daar goed smaken. “Meer 
nog vonden zowel nieuwe als gevestigde be-
woners het ook prettig nu eens ongedwongen 
met elkaar om tafel te zitten om wat nader 
met elkaar kennis te maken. Er waren negen-
tig volwassenen en dertig kinderen die zich 
uitstekend hebben vermaakt. Heel veel at-
tributen konden worden geleend en ook het 
springkussen voor de kinderen was door 
een bedrijf ter beschikking gesteld. Al met 
al was het een succes  en zeker voor her-
haling vatbaar. 

BuurtVlinder
Ook de nam de BuurtVlinder Mona van 
de buren Karekiet en Kievit haar planten 
kleurrijk in ontvangst. Vanaf 09:30 t/m 
14:30 werd er door enkelen van de bu-
rendaggroep bestaande uit 18 volwas-
senen en 4 kids, hard gewerkt aan de 
BuurtVlinder. Dit vergde wel teamwork, 
ja Vlinder Mona heeft gewerkt en de  
buren hebben veel van elkaar geleerd. 
En dat allemaal op 1 dag! BuurtVlin-
der Mona is geënt op het beeld van 
de Monarchvlinder. Vlinders gaan 
uiteindelijk, maar BuurtVlinder Mo-
na heeft haar vaste plekje voor de 
Buurt om er van te genieten. 
Kom eens Buurten ! Behalve Oran-

je Fonds en mede dankzij sponsoring  van lo-
kale bedrijven zoals  Firma Van Schie B.V.  te Mijdrecht en De 

Rooij B.V. in De Hoef is het project geslaagd.

Muzikaal spektakel bij 40 jarig bestaan Agaat
Agaat in Hofl and noord bestaat dit jaar 40 jaar en dat moest natuurlijk 
gevierd worden.  Burendag was daarvoor de perfecte datum. Het Agaat-
comité had het feest grondig voorbereid en de enige aanwijzing be-
stond uit het woord “muzikaal spektakel”. Wat zou dat inhouden? Van-
af 16.00 uur werd iedereen verwacht.49 bewoners en 7 kinderen hadden 
zich aangemeld, een grote opkomst. De bus met djembétrommels van 
Drum4Fun was net aangekomen en met vereende krachten werden de 
spullen uitgeladen. Daarna gaven  Wouter en Thijn op hun trommels 
een ware roffel, begeleid door vader Michiel op trompet  om het feest 
aan te kondigen. 

Trommelaars
De twee trommelaars onthulden onder luid gejuich het bord “Agaat 
40”. Er werd getoast op nog 40 jaar Agaat. 50 trommels stonden in een 
kring te wachten op de Agaatbewoners. De oudste deelneemster was 
82 jaar, de jongste 6. Daarna waren Masha en Jan aan het woord met 
de djembé-instructies. Jan speelde wat voor en iedereen moest het 
naspelen. Dat viel in het begin niet mee, vooral het juiste ritme vin-
den was moeilijk, evenals allen gelijk eindigen. Dat zorgde voor de 
nodige hilariteit en de stemming zat er goed in. Het ging steeds be-
ter en er ontstond  zelfs een waar orkest!. Na een korte pauze gin-
gen de lessen verder. Masha deed de dames een paar danspassen 
met  heupbewegingen voor en de heren gaven met hun trommels 
het ritme aan. Daarna was het de beurt aan de heren. Zij moesten 
onder een strak gespannen lint dansen, tot groot vermaak van ie-
dereen. Tot  winnaar werd unaniem Fons Speijer gekozen en Masha 
bekroonde hem tot opper medicijnman. Tot slot werd een groeps-
foto gemaakt. 

Barbecue
Tijdens de voorbereiding van de barbecue kregen de kinderen uit-
leg over de Agaatspeurtocht: schrijf de huisnummers op van de 
huizen waar in de voortuin een agaat te vinden is. Niet alle kinde-
ren wisten hoe een agaat eruit ziet, maar de oudere kinderen hiel-
pen de jongere. Er waren 10 agaten te vinden, soms als naam-
bordje of deurkruk of gewoon als versiering op een tafeltje. Vol 
enthousiasme gingen de kinderen aan het zoeken. De jury be-
sloot dat alle kinderen een prijs kregen: een chocoladeletter met 

de A. De ouderen mochten zich na de barbecue storten op het Agaat-
spel: 7 vragen over de agaat. Het gebruik van internet was verboden, het 
ging om pure kennis. Daarmee was het  bedroevend gesteld, maar Wil 
van der Helm, één van de bewoners van het eerste uur, had  4 vragen 
goed beantwoord. Uit handen van spelleiderJohan Kortenray ontving Wil 
een fraaie agaat. Het bleef lang gezellig rond de twee vuurkorven. Hoe 
geslaagd dit feest was, werd door Marnik van 6 jaar geweldig verwoord: 
“Dit feest is het allerleukste feest dat ik heb meegemaakt!”Met die woor-
den was iedereen het roerend eens. 
Namens alle Agaatbewoners is het Agaatcomité de gemeente De Ron-
de Venen en het Oranjefonds bijzonder erkentelijk voor de subsidies die 
dit festijn mede mogelijk maakten. Een feest om niet snel te vergeten!
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je Fonds en mede dankzij sponsoring  van lo-
kale bedrijven zoals  Firma Van Schie B.V.  te Mijdrecht en De 

Rooij B.V. in De Hoef is het project geslaagd.

Gezellig, fanta
stisch, geweldig!

in De Ronde Ve
nen

Gezellig, fanta
stisch, geweldig!

spel: 7 vragen over de agaat. Het gebruik van internet was verboden, het 
ging om pure kennis. Daarmee was het  bedroevend gesteld, maar Wil 
van der Helm, één van de bewoners van het eerste uur, had  4 vragen 
goed beantwoord. Uit handen van spelleiderJohan Kortenray ontving Wil 
een fraaie agaat. Het bleef lang gezellig rond de twee vuurkorven. Hoe 
geslaagd dit feest was, werd door Marnik van 6 jaar geweldig verwoord: 
“Dit feest is het allerleukste feest dat ik heb meegemaakt!”Met die woor-
den was iedereen het roerend eens. 
Namens alle Agaatbewoners is het Agaatcomité de gemeente De Ron-
de Venen en het Oranjefonds bijzonder erkentelijk voor de subsidies die 
dit festijn mede mogelijk maakten. Een feest om niet snel te vergeten!

zich aangemeld, een grote opkomst. De bus met djembétrommels van 
Drum4Fun was net aangekomen en met vereende krachten werden de 
spullen uitgeladen. Daarna gaven  Wouter en Thijn op hun trommels 
een ware roffel, begeleid door vader Michiel op trompet  om het feest 
aan te kondigen. 

Trommelaars
De twee trommelaars onthulden onder luid gejuich het bord “Agaat 
40”. Er werd getoast op nog 40 jaar Agaat. 50 trommels stonden in een 
kring te wachten op de Agaatbewoners. De oudste deelneemster was 
82 jaar, de jongste 6. Daarna waren Masha en Jan aan het woord met 
de djembé-instructies. Jan speelde wat voor en iedereen moest het 
naspelen. Dat viel in het begin niet mee, vooral het juiste ritme vin-
den was moeilijk, evenals allen gelijk eindigen. Dat zorgde voor de 
nodige hilariteit en de stemming zat er goed in. Het ging steeds be-
ter en er ontstond  zelfs een waar orkest!. Na een korte pauze gin-
gen de lessen verder. Masha deed de dames een paar danspassen 
met  heupbewegingen voor en de heren gaven met hun trommels 
het ritme aan. Daarna was het de beurt aan de heren. Zij moesten 
onder een strak gespannen lint dansen, tot groot vermaak van ie-
dereen. Tot  winnaar werd unaniem Fons Speijer gekozen en Masha 
bekroonde hem tot opper medicijnman. Tot slot werd een groeps-
foto gemaakt. 

Barbecue
Tijdens de voorbereiding van de barbecue kregen de kinderen uit-
leg over de Agaatspeurtocht: schrijf de huisnummers op van de 
huizen waar in de voortuin een agaat te vinden is. Niet alle kinde-
ren wisten hoe een agaat eruit ziet, maar de oudere kinderen hiel-

de A. De ouderen mochten zich na de barbecue storten op het Agaat-
spel: 7 vragen over de agaat. Het gebruik van internet was verboden, het 

Gezellig, fanta
stisch, geweldig!

de A. De ouderen mochten zich na de barbecue storten op het Agaat-
spel: 7 vragen over de agaat. Het gebruik van internet was verboden, het 

dit festijn mede mogelijk maakten. Een feest om niet snel te vergeten!dit festijn mede mogelijk maakten. Een feest om niet snel te vergeten!

 
27 september 2017  •  Nieuwe Meerbode    09







 
12   Nieuwe Meerbode  •  27 september 2017

Wilnis - Mede dank zij het fraaie nazomerweer 
trok de intocht van de Redball Express in Wilnis 
veel bekijks. Meer dan vijftig voertuigen van Keep 
Them Rolling hadden zich zo rond 12 uur verza-
meld op het parkeerterrein naast de Willisstee. 
Met uitzondering van pantserwagens en tanks wa-
ren er tal van verschillende typen voertuigen met 
bestuurders in passende kleding en uitrusting te 
bezichtigen die allemaal de Tweede Wereldoorlog 
als hun oorsprong hebben. Veel originele jeeps, 
met vaak de bewapening er op, ondersteunings- 
en hulpvoertuigen, rodekruiswagens, wagens voor 
personenvervoer, trucks, GMC’s, oude legermotor-
fi etsen, waaronder die van het merk Harley Da-
vidson en noem maar op, werden met belangstel-
ling bekeken. Vragen aan de ‘bemanningen’ wer-
den keurig en in detail beantwoord. Op het eve-
nement kwamen heel wat mensen af. Het geheel 
werd omlijst door passende muziek en liedjes uit 
de oorlogsjaren waaronder natuurlijk die van Vera 
Lynn. In het speelwoud naast de brandweerkazer-
ne werden diverse wapens gedemonstreerd in de 
vorm van ‘schietoefeningen’ (met losse fl odders). 
Daaronder automatische wapens van Duitse, En-
gelse en Amerikaanse origine uit die tijd. Ook daar 
stonden rijen mensen die op veilige afstand wer-
den gehouden. Kortom het geheel was goed ge-
organiseerd. Ook burgemeester Maarten Divendal 

gaf blijk van zijn belangstelling nadat hij aanwe-
zig was geweest bij de kranslegging bij het monu-
ment op de Stationsweg ter nagedachtenis aan de 
Canadese vliegers van de Vickers Wellington die 
tijdens de oorlogsjaren in Wilnis is neergestort. De 
burgemeester werd met een militair voertuig van 
Keep Them Rolling naar het verzamelpunt bij de 
Willisstee gebracht.

Bijzondere hobby
Jammer dat in het dorpshuis sportcafé Stee-Inn 
niet open was voor een hapje en een drankje waar 
velen wel trek in hadden. Iets minder goed ge-
organiseerd was ook de intocht van de voertui-
gen waarvan inwoners dachten dat zij gezamen-
lijk eenzelfde route zouden kiezen, bijvoorbeeld 
rotonde N212, Pastoor Kannelaan, de Pieter Joos-
tenlaan en uiteindelijk het parkeerterrein naast de 
Willisstee als eindbestemming. Langs die route 
hadden zich toeschouwers opgesteld in afwach-
ting van de intocht. Maar die kwam niet. Uit na-
vraag is gebleken dat dit niet mogelijk is geweest 
vanwege de vele activiteiten (burendag!) in de 
woonkernen waardoor de deelnemers via ande-
re routes met kleine groepjes naar het parkeerter-
rein waren gereden. Daar waren kolossale rijden-
de voertuigen bij die allemaal een particuliere ei-
genaar hebben. “Ja dat klopt, het is voor iedereen 

die hier staat een bijzondere hobby om het ma-
terieel rijdend te houden als herinnering aan een 
stukje oorlogsgeschiedenis,’ zegt Lia Koot uit Rijp-
wetering die samen met haar man met een Jeep 
deelneemt aan Keep Them Rolling. “We zijn lid 
van de club en daarvan horen we waar we naar-
toe gaan om een show te geven. Dit keer samen 
met het Crashmuseum in Aalsmeer om De Ron-
de Venen eens aan te lopen. Mijn man heeft ook 
nog een motorfi ets uit de oorlog die hij met oude 
onderdelen zelf in elkaar heeft gezet. Je moet er 
wel verstand van hebben als je dit wil doen. Voor 
onderhoud en stalling draaien we zelf op net als 
de andere leden. Als mijn man een nieuw onder-
deel nodig heeft gaat hij daarvoor naar een speci-
ale beurs die twee keer per jaar wordt georgani-
seerd. Het liefst een origineel deel, want er zijn ook 
namaak onderdelen. Logisch want op zeker mo-
ment zijn sommige stukken er niet meer. En je blijft 
sleutelen aan zo’n ding. Verder kom je soms niet 
door de apk keuring heen omdat de eisen nu heel 
anders zijn dan vroeger. Bijvoorbeeld bij de ver-
lichting. Dan moet dat aangepast worden wat een 
apart genoegen is….” Rond half twee werd opge-
broken en de motoren gestart om in colonne naar 
een volgende plaats te gaan teneinde Keep Them 
Rolling ook daar levend te houden ter nagedach-
tenis aan de Tweede Wereldoorlog.

REDBALL 
EXPRESS
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Atlantis C1 pakt wederom 
de overwinning
Mijdrecht - Op zaterdag 23 sep-
tember speelde het  door TTC Pro-
jecten B.V. gesponsorde C1 team 
van Atlantis in Maarssen tegen OV-
VO/De Kroon C2.
Deze tegenstander bleek vorige 
week tijdens een thuiswedstrijd best 
lastig te zijn, ook al werd er toen ge-
wonnen met 9-4.
De wedstrijd begon met in de aan-
val: Silke van Scheppingen, Lotte 
Gortenmulder, Lieke Geusebroek en 
Lisanne Troost . In de verdediging 
begonnen: Maud de Jong, Sanne 
Verwer, Cailin Kok en Eva van Ros-
sum.
De meiden gingen goed van start 
met een mooie korte kans van Sil-
ke en een doorloopbal van Lisanne. 
0-2. Maar ook OVVO/De Kroon wist 
de korf te vinden. Zij zetten de stand 
op 1-2 door een fraai afstandschot. 
Cailin wist de voorsprong van At-
lantis vast te houden door ook een 
afstandschot erin te leggen: 1-3. 
Met een doorloopbal van OVVO/De 
Kroon en een afstandschot van Li-
sanne, kwam de ruststand te staan 
op 2-4.

Aanwijzingen
In de rust werden er enige tactische 
aanwijzingen gegeven aan het team 
door de coaches Iris Facee Schaef-
fer en Koen van Wermeskerken. En 

dat bleek goed uit te pakken. Direct 
na de rust scoorde Sanne een door-
loopbal en een afstandschot, waar-
door de stand 2-6 werd. Een mooie 
voorsprong!
Maar OVVO/De Kroon liet het er 
niet bij zitten. Ze kregen een straf-
worp mee, die ze mooi afmaakten 
en ook legden ze er een afstands-
chot in. De stand was nu 4-6. Het 
werd spannend. OVVO/De Kroon 
kwam dichterbij. Maar door een 
mooie actie van de goed spelende 
Eva, kreeg ook Atlantis een straf-
worp mee.
Deze strafworp werd er mooi  in-
gelegd door Cailin, waardoor de C1 
de voorsprong kon behouden. Het 
laatste woord was voor OVVO/De 
Kroon. Zij scoorden nog een kor-
te kans, maar het mocht niet meer 
baten. Atlantis C1 heeft de overwin-
ning wederom te pakken met een 
eindstand van 5-7. Een mooi resul-
taat!
Volgende week speelt de C1 een be-
langrijke wedstrijd tegen de groot-
ste concurrent in deze competitie:  
EKVA C1 uit Almere. Beide teams 
zullen gaan strijden om het kam-
pioenschap, dus het belooft een 
bloedstollende wedstrijd te worden.
Deze wedstrijd vindt plaats op za-
terdag 30 september op het Atlan-
tisterrein, aanvang  10.30 uur.

Leren schaatsen bij 
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Wil je meer 
dan krabbelen? Ga je al lekker op 
het ijs, maar wil je het schaatsen op 
noren echt goed leren? Doe dan el-
ke zaterdagmiddag mee met jeugd-
schaatsen op de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam. IJsclub Nooit Ge-
dacht uit Wilnis verzorgt ook dit jaar 
schaatslessen voor de jeugd van 6 
tot en met 12 jaar. Dit jaar is de eer-
ste les op 14 oktober.
Vervolgens wordt er tot half maart 
elke zaterdag van 16.55 tot 17.55 uur 
geschaatst.
Schaatsgroepen worden ingedeeld 
op basis van leeftijd en niveau en 
worden begeleid door
enthousiaste jeugdinstructeurs. Ple-
zier en les gaan hand in hand. Aan 

het einde van het seizoen ontvangt 
iedereen een KNSB-diploma.

Goed begin CSW
Wilnis - CSW is de competitie goed 
van start gegaan. Op eigen veld 
werd Vitesse Delft met 3-2 versla-
gen maar een makkelijke overwin-
ning werd het zeker niet. CSW be-
gon voortvarend want na 4 minu-
ten spelen stond er al een 1-0 voor-
sprong op het bord. Oscar Leune 
begon aan een rush van achteruit 
en van een meter op 20 knalde hij 
de bal snoeihard in de kruising.
CSW was in de beginfase de be-
tere ploeg maar had moeite om de 
juiste opening te vinden. Halverwe-
ge de eerste helft een prima kans 
voor Vitesse maar na een goed lo-
pende aanval ging de bal gelukkig 
voor CSW voorlangs het doel. Vites-
se was ook gevaarlijk met verre in-
gooien maar echt grote kansen le-
verde dit niet op. Aan de andere 
kant had Vincent van Hellemondt de 
2-0 op zijn schoen maar hangend in 
de lucht kon hij de bal niet goed ra-
ken. Toch kwam CSW voor rust nog 
op een 2-0 voorsprong. Een hoek-
schop van Menno van der Leeden 
werd door Nick van Asselen inge-
kopt.

Van slag
Na rust waren de bedoelingen dui-
delijk van Vitesse Delft. Het ging 

snel op zoek naar de 2-1 om zo-
doende nog enig resultaat te ha-
len deze middag. Vitesse was veel 
in balbezit en drong CSW terug op 
eigen helft. Het kreeg een aantal 
hoekschoppen maar gelukkig voor 
CSW werd steeds het gevaar ge-
keerd. Toch kwam Vitesse op 2-1 
toen een speler zomaar door kon 
lopen en Giovanni Santangelo met 
een droog schot kansloos liet. CSW 
was even van slag maar na een 
goed lopende aanval kreeg het een 
hoekschop.
Wederom van der Leeden wist dit-
maal het hoofd van van Hellemondt 
te vinden die vervolgens snoeihard 
inkopte. Vitesse drong nog meer 
aan en hachelijke situaties ontston-
den er voor het CSW doel maar geen 
doelpunten. CSW kwam er nog aan 
aantal malen gevaarlijk uit o.a. via 
Dennis Prange maar de doelman 
plukte de bal van zijn schoen. Ook 
Dave Cornelissen had weinig geluk 
bij het afronden.
Vlak voor tijd kwam Vitesse nog op 
3-2 toen de bal via een lob in het 
doel verdween. Het werden nog be-
nauwde minuten voor CSW maar 
het lukte de ploeg uit Wilnis om de 
overwinning over de streep te trek-
ken.

V.l.n.r. (achter) Floris, Jim, Gijs, Denise, Gies, Hector, Floor (voor) Dante, Iloy 
en Gido

Geweldige seizoenstart 
HVM J6E1!
Mijdrecht - Drie weken geleden 
is de competitie voor de J6E1 van 
HVM van start gegaan. De eerste 
twee wedstrijden werden overtui-
gend gewonnen. In de eerste thuis-
wedstrijd werd Westerpark met 4-0 
opzijgezet. Een week later wonnen 
de jongens de uitwedstrijd bij Xe-
nios met maar liefst 9-0. Afgelopen 
zaterdag kwam Pinoké op bezoek. 
Ondanks het vroege tijdstip speel-
den de klaarwakkere jongens onder 
leiding van trainer-coaches Denise 
Helmer en Floor Butzelaar opnieuw 
een fantastische wedstrijd. Hector 
Monen had zich voor het eerst in 
het keeperspak gehesen en keepte 
een foutloze wedstrijd. Verdedigend 
stonden Floris Streefkerk, Gies Nab, 

Gijs van Dijk en Jim van Scheppin-
gen hun mannetje. Elke aanval van 
Pinoké wisten zij af te slaan. Zij 
zorgden er ook voor dat de aanval-
lers Dante den Breems, Gido Steen-
bergen en Iloy de Zwart in de ge-
legenheid waren samen de goals te 
maken. Er werd uitstekend samen 
gespeeld en de 6-0 overwinning 
mag dan ook een prachtige team-
prestatie worden genoemd. Deze 
resultaten zijn extra bijzonder om-
dat in dit team drie jongens spelen 
die pas dit jaar zijn begonnen met 
hockey. Dit seizoen heeft HVM bij 
de E-jeugd één jongensteam. Ben 
je 8 of 9 jaar en nieuwsgierig? Kom 
een keer trainen! Kijk op de site van 
HVM voor meer informatie.

Gelijk spel voor Hertha 
JO13-1
Aalsmeer - Vinkeveen - Voor Hert-
ha’s JO13-1 stond zaterdag 23 sep-
tember de eerste competitiewed-
strijd op het programma..Hertha be-
gon met een dunne bezetting aan 
de wedstrijd. Daroen Mauloed was 
afwezig, Sander van Senten zit al 
een tijdje in de ziekenboeg en daar 
voegde deze week Alfie Irving zich 
bij. Gelukkig waren Zakaria al Ham-
mood en Bram de Boer beschikbaar 
om eventjes in te vallen
Hertha startte daardoor in een re-
delijke bekende opstelling, waar het 
steeds beter mee gaat voetballen. 
Vorige week werd er, ondanks het 
verlies, goed gespeeld. Daar was al-
leen deze wedstrijd weinig van te 
zien. Er werd weinig druk gezet op 
de tegenstander en was er ook wei-
nig beweging in balbezit. Er teken-
de zich, ook omdat AFC niet echt bij 
machte was om het spel te maken, 
een stroeve wedstrijd af me weinig 
kansen. Tot tien minuten voor rust 
AFC aanzette en de verdediging van 
Hertha het lastig kreeg. Aanvoer-
der Tygo Woudstra, centraal duo 
Lars van den Berg en Luc van Dam 
en linksback Jay Siebenheller kwa-
men er lastiger uit en Rens van der 
Moolen moest enkele keren goed 
redding brengen. Vlak voor rust 
zorgde Tijn Eekhoudt toch voor de 
Vinkeveense voorsprong. Met een 

man in zijn rug, wipte hij de bal over 
zichzelf en de tegenstander heen, 
deed een handige lichaamsschijn-
beweging en schoot de bal hard in 
de kruising.

In evenwicht
In de tweede helft bleef de wed-
strijd in evenwicht. Zakaria en Bram 
kwamen binnen de lijnen voor Thijs 
Stroet en Amine el Makrini. AFC 
kopte niet veel later mooi de ge-
lijkmaker binnen. Dus ging Hertha 
maar weer op zoek naar de voor-
sprong. Jaydi Smit, Tom Roumimper 
en Zakaria waren alledrie erg dicht-
bij, maar Hertha moest uiteindelijk 
wachten op een mooie aanval voor 
de voorsprong. Bram liep slim door 
richting de spitspositie, waardoor 
het Amsterdamse verdedigings-
duo 1-op-1 kwam te staan. Tijn wist 
met een 24-karaats steekbal de slim 
weggelopen spits Daan van Rossum 
te bereiken. Die poortte de keeper 
voor 2-1. Vlak daarna was het al snel 
weer 2-2, door een vrije trap die on-
houdbaar werd binnengeschoten. 
Wellicht een goede afspiegeling van 
de krachtsverhoudingen. Door het 
gelijke spel staat Hertha nu gedeeld 
5de. Zaterdag is de uitwedstrijd te-
gen Arsenal in Amsterdam. Zij won-
nen met 4-2 van Ouderkerk.

Sterke tweede helft voor 
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde de Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht tegen het bezoeken-
de Helios uit Limmen. Na een nog 
matige eerste helft (7-5 ruststand), 
kwam de scoringsmachine van De 
Vinken in de tweede helft goed op 
gang: 18-9 einduitslag.
In het eerste kwartier waren de vol-
gelingen van Dirk van der Vliet nog 
niet erg scherp. Helios kwam op 0-2 
alvorens ook het Vinkeveense thuis-
publiek mocht juichen. Lieke Mel-
chers en Dorien Verbruggen zorg-
den voor een gelijke stand. Helios 
kwam op 2-3, maar dat was met-
een ook de laatste Limmense voor-
sprong deze middag.
Rutger Woud maakte 3-3, waar-
na Kelvin Hoogeboom 4-3 liet aan-
tekenen. Nog even kwamen de be-
zoekers op gelijke hoogte, maar 
het koppel Annick Stokhof en Rut-
ger Woud tilde de thuisploeg naar 
6-4. Dorien Verbruggen zette de 
7-5 ruststand op het scorebord. 
Na de thee scoorde Annick Stok-

hof al snel de 8-5. Nog even strib-
belde Helios tegen, maar hun aan-
sluitingstreffer bracht ze niet ver-
der dan 8-7. Daarna brak de thuis-
ploeg echt los. Doelpunten van Lie-
ke Melchers, Annick Stokhof en 
Rutger Woud leverden een comfor-
tabele 11-7 tussenstand op. Vervol-
gens kwam het kwartiertje van Kel-
vin Hoogeboom. Met een leep weg-
trekballetje schoot de lange Vin-
kevener zich in de top 10 van Vin-
ken’s topscoorderslijst aller tijden. 
Daarna scoorde Hoogeboom nog 
eens drie maal, zodat hij nu een to-
taalscore van 363 doelpunten in de 
hoofdmacht van De Vinken heeft la-
ten noteren. Opgeteld met de keurig 
benutte vrije bal van Annick Stokhof 
was het inmiddels 16-8. De laatste 
twee Vinkeveense treffers vielen uit 
handen van Rutger Woud en Jerom 
Stokhof: 18-9 eindstand.
Volgende week reist De Vinken af 
naar Mijdrecht, waar het aantreedt 
tegen de nog ongeslagen koploper 
Atlantis.

Op de foto een spelmoment met een reboundactie van Kelvin Hoogeboom.

Aftrap jongste 
Volleyballers Atalante
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
23 september vond in Nieuw Ven-
nep de aftrap van de minicompetitie 
plaats. Hier nemen de jongste vol-
leyballers van Atalante aan deel.
In de ochtend begon het team Girl-
power.
Het team bestaat uit 6 meiden (Lyn-
ne, Renske, Bente, Froukje, Mirthe 
en Michelle) waarvan de meeste 
vorig jaar ook al speelden. Dus hier 
was al wat ervaring. 
Dit kwam terug in de eerste partij te-
gen de eerste partij tegen Smashing 
Velsen. Eerste set zaten ze lekker in 
het spel, werd ook gewonnen. 
Tweede set overrompelde de oppo-
nent hen met een sterke service se-
rie die ze helaas niet meer onge-
daan konden maken, dus een ge-
lijk spel.
Daarna een meer ervaren team van 
Hoofddorp, die denkelijk hier was 
ingedeeld om een nieuw systeem 
uit te testen. Dat verliep bij de op-
ponent erg rommelig en haalde ook 
Atalante uit het spel. Deze werd he-
laas verloren. 
In de laatste partij weer orde op za-

ken gesteld en deze partij tegen 
SAS uit Uithoorn werd gewonnen. 
Een mooie 2e plek voor deze mei-
den. 
 
Allerkleinste
In de middag was het de beurt aan 
de Volleytoppers. Vorig jaar hebben 
ze de allerlaatste competitie dag 
even geproefd aan de wedstrijden 
en dat smaakte naar meer. 
Een enthousiast team met de spe-
lers Yorell, Nefelli, Jens en Niels. 
Omdat deze wedstrijddag wel erg 
vroeg viel in het seizoen en de scho-
len (en dus ook de trainingen) in de 
rest van de regio later zijn begon-
nen waren er nog maar weinig nieu-
we teams.
Zij moesten twee keer tegen het-
zelfde team uit Nieuw Vennep.  
Maar dat liep als een trein. Ze vin-
gen gooiden en draaiden door alsof 
ze al jaren samen speelden. Een ge-
olied team! 
Beide wedstrijden werden door dit 
hele jonge team riant gewonnen! 
Hopen volgende keer op wat meer 
tegenstanders.

60-Jarig bestaan 
gymvereniging Atalante
Vinkeveen - Het was zaterdag 23 
september feest bij gymvereniging 
Atalante uit Vinkeveen. De vereni-
ging bestond deze maand maar 
liefst 60 jaar en dat werd uitgebreid 
gevierd in de Boei. In de ochtend 
waren er voor de leden diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Zo konden 
de kinderen deelnemen aan een 
dansworkshop, konden ze zich uit-
leven op de tumblingbaan en was er 
een zeskamp. De ochtend werd af-

gesloten met een presentatie op de 
tumblingbaan en het showen van 
de geoefende dans, welke werd be-
wonderd door ouders, leden, oud-
leden en oud-bestuursleden. De-
ze konden daarna onder het genot 
van een hapje en een drankje gezel-
lig bijpraten en herinneringen opha-
len. Een zeer geslaagd jubileum, op 
naar een prachtig nieuw turnsei-
zoen. Nieuwe leden zijn nog altijd 
van harte welkom!



Careyn Maria-Oord 80 jaar
Feestweek met ‘verbondenheid’ als thema

Vinkeveen - Van 18 tot en met 23 september was het feest in 
Careyn Maria-Oord te Vinkeveen. Het zorgcentrum vierde haar 80 jarig 

bestaan met elke dag verrassende activiteiten voor de bewoners. Burgemees-
ter Maarten Divendal van De Ronde Venen gaf op maandag het startschot met het 

aansnijden van een feestelijke taart. ’s Middags kwamen leerlingen van basisschool St. Jo-
zef op bezoek die met bewoners en vrijwilligers in de weer gingen met bloemstukjes voor el-zef op bezoek die met bewoners en vrijwilligers in de weer gingen met bloemstukjes voor el-

ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het ke afdeling. Met een ware bloemenzee als resultaat. ’s Avonds vond de opening plaats van het 
terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met terras van de gerenoveerde binnentuin ‘Ons Groene Hart’. Dinsdag was het de dag van ‘Kunst met 

een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-een glimlach’, met workshops ‘schilderen en collages’ voor de bewoners, en een demonstratie et-
sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.sen maken. In de avond gingen de voetjes van de vloer met livemuziek.

Schoolkinderen
De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen De volgende dag stonden schoolkinderen op de stoep om met bewoners gymnastiek-oefeningen 
te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-te doen en waarna ’s middags iedereen vol spanning uitkeek naar een optreden van Willeke Al-
berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-berti. In een bomvol restaurant zong ze bekende liedjes van vroeger die vaak uit volle borst wer-
den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op den meegezongen. Ook de vrijwilligers van Maria-Oord werden niet vergeten. Zij vierden op 
donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-donderdag hun ’vrijwilligersfeest’. Die middag begon ook de ‘verwenmiddag’ met nagels lak-
ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-ken, opmaken, een massage en een proeverij. ’s Avonds was het uit eten geblazen in ei-
gen huis.gen huis.
Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed Zanger Berry Verkuil gaf op vrijdag acte de présence en wist al vroeg de sfeer er goed 
in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.in te krijgen. De dag werd afgesloten met een feestje voor de medewerkers.
De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een De feestweek werd zaterdag afgesloten met de buren van De Broedplaats. Een 
gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. gezellig plein met veel kraampjes, een draaiorgel en een heerlijk zonnetje. 

De band Point of U zorgde voor nog meer sfeer en een mooie afsluiter 
met het nummer ‘Iedereen is van de wereld.’
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Wilnis - Leden van Golfclub Veld-
zijde hebben hole 9 bemand tijdens 
het KLM Open golftoernooi dat van 
14 tot17 september werd gehou-
den op golfbaan The Dutch in Spijk. 
Het KLM Open is een van de wed-
strijden van de European Tour, waar 
de top van de golfspelers aan mee 
doet.
Door het initiatief van Mijdrech-
tenaar Marcel Buyink, een van de 
enthousiaste golfers van Golfclub 
Veldzijde, is contact gelegd met de 
organisatie van het KLM Open en 
eerder dit jaar kwam het bericht 
dat Golfclub Veldzijde de vrijwilli-
gers mocht laten helpen organise-
ren op en rond een van de holes van 
het befaamde golftoernooi.  20 le-
den hebben een rol gehad voor de 
spelers en het publiek. Zo hadden 
zij als taak om aan te geven welke 
kant de bal uit ging, het  volgen van 
de balvlucht, tot stilte manen van 
het publiek en het organiseren van 
de stroom toeschouwers. 
De eerste dag regende het maar 
naarmate het toernooi vorderde, 
werd het weer beter. De Nederland-
se golfer en titelverdediger Joost 
Luiten heeft de titel niet vast weten 

te houden. Winnaar werd de Fran-
se golfer Romain Wattel, die op deze 
foto het shirt van Golfclub Veldzijde-
lid Ben Schnieders signeert. De blik 
van Ben is zo mogelijk nog blijer dan 
die van de bekerwinnaar.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Een zeventigplusser in de 
B-lijn! Er zijn bridgers die het in 
hun hele bridgecarrière niet heb-
ben meegemaakt en ook niet zullen 
meemaken.
Maar op de tweede zitting van de 
parencompetitie behaalden Tru-
dy Fernhout & Cisca Goudsmit de-
ze score royaal. Zij werden eerste in 
hun lijn met 73,25%. Op de tweede 
plaats ook niet onverdienstelijk Ank 
Reems & Sonja Reeders met 67% 
rond. Derde werd gelegenheidspaar 
Jetty Weening en Elly van Nieuw-
koop met 59,83%.
In de A-lijn scoorden Kitty van Beem 
en Janny Streng deze week het bes-
te met een mooie 67,92%. Daar ein-
digden op twee Geke Ludwig & 

Margo Zuidema met 57,50% en de 
derde plek was voor Tini Geeling & 
Paula Kniep met 57,08%.
Na twee gespeelde zittingen onder-
staand de competitiestand tot nu 
toe in de A-lijn: 1. Kitty & Janny, 2. 
Geke & Margo, 3. An van Schaick & 
Lea Wit.
In de B-lijn promoveren na zes zit-
tingen de beste vier paren. Met nog 
vier keer te gaan worden deze bo-
venste plaatsen nu ingenomen door 
1. Trudy & Cisca, 2. Ank & Sonja, 3. 
Ina Melkman & Jetty Weening en 4. 
Atie de Jong & Hans Warmenhoven.
Maar… tot nu toe behaalde resul-
taten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
Het kan nog alle kanten op!

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande, vrijdag29 
september om 20.00 uur gaat het 
klaverjasseizoen bij Legmeervo-
gels van start. In het nieuwe seizoen 
zijn er geen wijzigingen wat betreft 
de avond. Er worden 4 rondes ge-
speeld. Na afloop gelijk de prijsuit-
reiking. Geen competitie. Elke avond 
staat op zich. Het moet gewoon een 
gezellige, ontspannen  klaverjas-
avond worden. Wat ook weer tot de 
mogelijkheden behoort is dat u met 

de auto door kunt rijden naar het 
clubhuis. Let wel even op, mogelijk 
zijn er wat obstakels op de weg in 
verband met het aanleggen van ka-
bels voor het nieuwe clubhuis van 
de UWTC. 
Om mee te kaarten hoeft u geen 
lid te zijn van Legmeervogels hoor.  
Voor een leuke en gezellige klaver-
jasavond komt u vrijdag 29 septem-
ber naar Legmeervogels, aanvang 
20.00 uur.

Op en neer bij 
ladderbridge De Legmeer
Uithoorn - Na de derde avond lad-
derbridge komt er al enige tekening 
in de strijd om de hoogste treden.
Een voorlopige tussenstand toont 
Hannie & Hein van der Aat met 
61,69% gemiddeld op de hoogste 
sport, maar daar zit wel een keer 
afwezig bij, zodat hun gemiddelde 
lekker doorloopt.
Een zuiverder beeld, alom aanwe-
zig, geeft de tweede plek van Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister met 
57,19% en Nel & Adriaan Koele-
man met 57,13% op plaats drie. Eli-
sabeth van den Berg is verantwoor-
delijk voor de fraaie vierde positie 
met 55,56%, deze avond gesteund 
door een prima combi vervangster 
als bridgepartner.
Jan de Jong & Theo Klein staan met 
54,87% op vijf en sluiten zo de top 
af.
Laatst genoemden toonden zich 
met 60,76% voor een keer de sterk-
sten van deze derde avond. Elisa-
beth &  Ria Verkerk volgden daar 
vlak achter met 60,53% en Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers za-
ten ook weer eens in de lift als der-

de met 59,61%. Het zelfde gaat op 
voor Maria Baas & Klaas Verrips 
die nu met een prima 59,49% vier-
de werden.
Voor Riet & Wim Beijer liep het ook 
lekker met 58,80% als vijfde. Frans 
Kaandorp vormde ook een com-
binatie en scoorde daar als zes-
de 58,56% mee, weer net voor An-
dré van Herel & Cora de Vroom die 
met hun 58,22% ook maar erg wei-
nig toegaven. Lenie Pfeiffer & Tina 
Wagenaar klommen naar acht met 
57,75% en maakten zo drie sporten 
verschil met nummer negen, Ankie 
Bots & Agnes Kroes, die op 54,17% 
uitkwamen. Nel & Adriaan nestel-
den zich tenslotte met 54,05% bij de 
top tien van de bijna vijftig paren.
Met nog twee ladders te gaan kunt 
u nog mee klimmen. Hoe u dat moet 
aanpakken kan het secretariaat u 
vertellen.
E- mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of telefonisch 0297 567458. Bridge-
club De Legmeer speelt op de 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn.

Argon ook thuis tegen 
Hoek met lege handen
Mijdrecht - Argon slikte zaterdag 
de tweede nederlaag in het nog 
prille seizoen. Vooral de eerste helft 
werd Hoek eigenlijk geen strobreed 
in de weg gelegd, ze vonden elkaar 
gemakkelijk en combineerde er op 
los. Argon gaf ze alle ruimte maar 
de doelpunten bleven voor Hoek 
nog even uit.
Uiteindelijk werd de rust met een 
0-2 achterstand ingegaan. De twee-
de helft begon Argon beter maar 
met nog een kwartier scoorde Hoek 
zelfs de 0-3, een strafschop twee 
minuten later bracht Argon nog op 
1-3.

Geen vuist
In aanvallend opzicht kon Argon de 
eerste helft geen vuist maken, Hoek 
maakte het spel en Argon liep er ei-
genlijk achteraan. Toch bleef een 
doelpunt lang uit, pas na een klein 
half uur viel het eerste doelpunt. Het 
schot van Rik Impens verdween via 
binnenkant paal binnen, onhoud-
baar voor doelman Antonioli. Ar-
gon deed daarvoor nog wel wat te-
rug, dat waren twee hoekschoppen 
van Younes Ouaali die beide keren 
de de bal in de korte hoek liet krul-
len, echter keeper Jordi de Jonghe 
van Hoek stond juist precies in die 
hoek opgesteld.
Na de 0-1 kreeg Hoek nog moge-
lijkheden, een bal schoot voorlangs 
het doel en een kopbal van dicht-
bij van Niek van Sprundel werd door 
Romero Antonioli gepakt.
Maar vlak voor rust schoot Van 
Sprundel wel raak na een voorzet 
van rechts 0-2. Na de thee was het 

meer een wedstrijd, Lorenzo Zorn 
nam de plaats in van Wesley Wee-
ber en Argon kreeg mogelijkheden, 
na een pass van Mark van der We-
ijden kreeg Anouar El Yaakoubi een 
vrije kans maar doelman De Jong-
he greep in. Dat deed hij ook na een 
vrije trap van Stefan Tichelaar die 
door Dennis Filippo werd ingekopt.
Daarna waren er aan beide kanten 
nog wel mogelijkheden maar Ar-
gon raakte Mark van der Weijden 
kwijt met en knieblessure en daar-
mee viel er wel wat aanvallend ver-
mogen weg. Ian Refos verving hem 
en met nog een kwartier te gaan 
gooide Hoek de wedstrijd op slot, 
een solo bracht de gasten middels 
opnieuw Van Sprundel op 0-3 en 
was de wedstrijd beslist. Een straf-
schop bracht Argon drie munten la-
ter nog wel in de wedstrijd, Patrick 
Lokken liet De Jonghe kansloos na-
dat scheidsrechter Van Rijsbergen 
hands had geconstateerd. Argon 
kreeg daarna nog een paar goede 
mogelijkheden, Maikel van de Water 
zag zijn inzet gestopt en even later 
bij een uithaal van dichtbij werd de 
bal geblokt. De mooiste kans kwam 
in blessuretijd toen bij een vrije trap 
Dennis Filippo de bal doorkopte 
naar Patrick Lokken, echter Lokken 
kopte tegen de lat.
Het tegendoelpunt viel te laat om er 
nog een spannende slotfase van te 
maken, echter Hoek kon verdiend 
drie punten in de tas steken, dat is 
wel prettig met een lange terugreis 
voor de boeg. Zaterdag gaat Argon 
het opnieuw thuis proberen, Noot-
dorp komt op bezoek. 

Atlantis A1 speelt gelijk in 
Rijnsburg
Mijdrecht - De door Van Walraven 
gesponsorde Atlantis A1 reisde af-
gelopen zaterdag af naar Rijnsburg 
om te spelen tegen Madjoe A1. At-
lantis kent een moeilijk start. De af-
gelopen drie weken moest Atlan-
tis tegen de vermoedelijke top drie 
spelen en die wisten ze helaas niet 
te winnen. Het werd daarom tijd om 
het tij te keren en de punten mee te 
nemen naar Mijdrecht. 
Atlantis begon scherp tegen Madjoe 
en kwam al snel op voorsprong. De 
aanvallen zagen er goed uit, wat uit-
eindelijk leidde tot verzorgde doel-
punten. Verdedigend stond het re-
delijk. Atlantis kreeg echter te veel 
vrije ballen tegen welke Madjoe wist 
te verzilveren. Deze onnodige fouten 
zorgde ervoor dat Madjoe bij kon 
blijven. Later in de eerste helft gin-
gen de aanvallen minder soepel. Het 
tempo lag er uit en de passing ging 
achteruit. Dit zorgde voor een onno-
dige 7-6 achterstand in de rust.

Rust
In de rust werden de spelers toege-
sproken om de onnodige fouten in 
de verdediging er uit te halen en de 
aanvallen beter te verzorgen. Daar-

bij wilde de trainers geloof en ver-
trouwen terugzien in het spel. Ze 
moesten oprecht gaan geloven in 
elkaar en in het feit dat er winstmo-
gelijkheden liggen. 
De tweede helft was stukken beter. 
Er werd gestreden voor elkaar. De 
aanvallen verliepen soepel en men 
had oog voor andermans kansen. 
Het scoreverloop ging gelijk op. Bei-
de ploegen wisten niet van elkaar 
weg te lopen. 10 minuten voor tijd 
stond Atlantis al enige tijd met 10-
11 voor. Hoewel er genoeg kansen 
waren op de 10-12, werd deze he-
laas niet gemaakt.
Omdat Atlantis niet kon scoren, had 
Madjoe de gelegenheid om terug te 
komen. Een minuut voor tijd werd 
het zelfs 12-11 voor Madjoe. Atlan-
tis toonde karakter en gaf niet op.
Integendeel, ze deden er alles aan 
om gelijk te maken. Het geloof in de 
gelijkmaker in combinatie met de 
wil om te winnen, zorgde er voor dat 
Atlantis de gelijkmaker maakte.
De coaches waren erg trots op de 
veerkracht die Atlantis A1 toonde. 
Het spel wat in de tweede helft werd 
vertoond zorgt voor vertrouwen voor 
de volgende wedstrijden.

Atlantis 3 kampioen
Mijdrecht - Het nieuwe seizoen be-
gon voor het 3e team van Atlantis 
heel goed. Architecten- en ingeni-
eursbureau H.W. van der Laan ver-
lengde het sponsorcontract en stak 
het team in prachtige nieuwe shirts. 

De nieuwe outfit stimuleerde het 
team tot goede resultaten. Zaterdag 
23 september kon al het kampioen-
schap worden behaald, maar dan 
moest er nog wel gewonnen wor-
den van KVA 6. 

Na een moeizame start kon het 
door Jeroen Korver getrainde team 
de buit met overtuiging binnenha-
len door winst tegen KVA 6: 22-15. 
Met vier achtereenvolgende gewon-
nen wedstrijden in de mini compe-

titie van de KNKV vijfde  klasse kon 
zodoende aanvoerder Arjen Markus 
na afloop de inhoud van een cham-
pagnefles als een Max Verstappen 
‘delen’ met zijn teamleden. 

Onvoldoende
De ploeg begon de wedstrijd onvol-
doende scherp met na een kwartier 
spelen een tussenstand van 6-4 op 
het bord. De tegenstander wist na-
melijk lange tijd goed mee te sco-
ren. Daarna kon toch wat meer af-
stand worden genomen via mooie 
schoten van onder andere Harold 
Taal, Arjen Markus en Kim Stolk. 
Een korte kans van Chantal Pool-
man en omdraaibal van Carel Bije-
man zetten vervolgens een rust-
stand van 15-9 op het scorebord.  
Na de rust werden het aantal schot-
kansen nog meer opgevoerd, maar 
kon men daar niet altijd doelpunten 
tegenover zetten. Toch viel uiteinde-
lijk de bal regelmatig door het gele 
mandje. Via een knappe wegtrekbal 
van Mark Kruiswijk en onder ande-
re afstandschoten van Sandra Pronk 
en Anita Wolvers bleef Atlantis de 
tegenstander steeds minimaal vier 
doelpunten voor, waardoor de over-
winning en daarmee het kampioen-
schap (wat voor veel spelers alweer 
een generatie geleden was) de H.W. 
van der Laan equipe niet meer kon 
ontgaan: 22-15.

Ben Schnieders, lid van Golfclub 
Veldzijde, (l) glundert terwijl KLM 
Open winnaar Romain Wattel zijn 
shirt signeert.  

Golfclub Veldzijde bemant 
hole 9 bij KLM Open

Overwinning voor 
Atalante dames 2
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde het tweede damesteam 
haar eerste wedstrijd van dit sei-
zoen. Het compleet nieuwe team, 
een mix van jonge en ervaren da-
mes, won de eerste wedstrijd met 
overtuigende cijfers van regioge-
noot SAS ’70 D2. Dames 2 is op Ca-
rin van Kouwen na helemaal nieuw. 
Irma Schouten en Nancy Lijten 
kwamen over van het derde en de-
ze drie ervaren dames hebben ver-
sterking gekregen van de jonkies uit 
dames 5, te weten: captain Mari-
lot Molewijk, Ellen Marques, Sayuri 
Iwasaki, Anne-Wil de Haan, Nadine 
Brockhoff en Paula Passet. Trainer / 
coach is Sjaak Immerzeel. De thuis-
ploeg ging, met een tribune vol sup-
porters, voortvarend van start. Op 
de service van Nancy werd een zeer 
ruime voorsprong gepakt. Dit gaf 
het team veel zelfvertrouwen, maar 
SAS liet zich niet zo maar kennen. 
Met een diepe lastige service kwam 
zij al snel weer op gelijke hoogte. 
Halverwege de set kreeg Atalan-
te meer grip op de service en ging 
de pass lopen. Met een zeer ster-
ke Paula op het midden liep de Vin-
keveense ploeg weg bij haar tegen-
stander en pakte de eerste set met 
25-13. De tweede set nam Marilot 
de plek over van Nancy en kwam 
Sayuri binnen de lijnen. Carin nam 
het stokje over van Ellen. Iedereen 
stond weer naast iemand anders in 
het veld en dit leidde tot veel zoeken 
en misverstanden. Binnen no-time 
keek Atalante tegen een dikke ach-
terstand aan. Coach Hettie vluchtte 
in een time-out en dit had het ge-
wenste resultaat. Met een goede 
servicebeurt van o.a. Carin was Ata-

lante terug in de set. Irma werkte 
als een paard om haar aanvalsters 
te bedienen en Anne-Wil stond haar 
goed bij door lastige passes over te 
nemen. Er stond weer een collectief 
binnen de lijnen en met hard wer-
ken en veel verdedigen pakte Ata-
lante heel knap ook set 2 (25-17).
Ellen kwam er in set drie in voor 
Paula en Nancy kwam binnen de lij-
nen voor Marilot. Er werd nog even 
gewisseld van plek en toen was 
Atalante klaar voor deze set. En 
hoe… Ellen pakte op het midden 
mooi haar punten mee en Sayuri 
stond als een dijk te verdedigen. De 
pass lag deze set een stuk stabie-
ler en dat zag je terug aan het net. 
Er kon meer afgewisseld worden en 
hiermee maakte Atalante het SAS 
erg moeilijk. Met maar liefst 25-12 
ging ook set drie en dus de overwin-
ning van de wedstrijd naar dames 2. 
Set vier nam Nancy de plek over van 
Anne-Wil en Marilot kwam weer op 
haar eigen plek binnen de lijnen. 
Paula nam het stokje over van Carin. 
SAS startte deze set met een nieu-
we spelverdeelster en kwam hier-
door beter in de wedstrijd. Atalante 
bleef echter lekker bij de les en had 
alweer een voorsprong. De mid-
denas van Atalante was, dankzij de 
goede set-ups van Irma, bijna niet 
te stoppen.
Door een snelle wisseling van Ca-
rin voor Nancy en wat misverstan-
den kwam SAS even terug in de set, 
maar Atalante raakte nimmer in pa-
niek.  Marilot stond lekker cool aan 
de buitenkant haar punten mee te 
pakken en met veel service- en aan-
valsdruk was met 25-16 ook set vier 
een prooi voor de thuisploeg.

Veelbelovende start com-
petitie Hertha Zaterdag
Vinkeveen - Zaterdag 23 sep-
tember stond voor Hertha de eer-
ste competitiewedstrijd op het pro-
gramma tegen Vlug en Vaardig. 
Voor trainer van Dunsbergen is de 
doelstelling dit seizoen duidelijk. De 
nacompetitie moet gehaald worden. 
Hertha heeft vorige week tegen 3de 
klasser Kockengen (2-2) laten zien 
dat ze over een team beschikken 
waarbij dit mogelijk is. Vandaag de 
taak aan de mannen van Hertha 1 
om hierin de eerste stap te zetten.  
Vlug en Vaardig startte zoals ver-
wacht in een 4-4-2 opstelling. Voor 
van Dunsbergen kwam dit niet als 
een verrassing. In de kleedkamer 
kregen Zeldenrijk en de Groot de 
opdracht mee om hun 2 spitsen op 
te vangen. Bij balbezit van de te-
genstander zou stofzuiger Hors-
man een meter of 3 voor dit centra-
le duo staan om daar ballen te on-
derscheppen. In de beginfase van 
de wedstrijd waren de teams gelijk-
waardig aan elkaar. 

Vlug en vaardig
Vlug en Vaardig zocht veelvuldig 
naar hun behendige spitsen. In de 
10de minuut maakte Zeldenrijk een 
lichte overtreding, wat bestraft werd 
met een vrije trap van een meter of 
20. Keeper Baarslag positioneerde 
de muur en zocht zijn plek onder 
de lat. De behendige nummer 10 
schoot de bal met links in de te vrij-
gelaten hoek van de goal van Baars-
lag. 0-1. Vanaf de goal was het Hert-
ha die het initiatief nam. Hertha be-
gon te spelen zoals er in de kleed-
kamer was afgesproken.
De verdediging van Vlug en Vaardig 
werd diverse malen op de proef ge-
steld door de goed spelende Kles-
man, Voll en Nusse. Pas in de 35ste 
minuut wisten de blauw witten de 
defensie te kraken.
Op rechts was het Versluis die vanaf 
zijn backpositie op kwam lopen. De 
bal werd ingespeeld op Voll. Versluis 
zetten zijn loopactie door en kreeg 

de bal op het juiste moment terug 
gespeeld. Met een prachtige lage 
voorzet wist Versluis de vrijgekomen 
Nusse te bereiken. Nusse schoot 
koeltjes de 1-1 binnen.
Het ijs was nu gebroken. Nu was 
het de beurt aan Klesman die een 
aantal keer knap voor wist te ge-
ven. Met name de voorzet op Nus-
se rond de 40ste minuut verdiende 
meer. De bal werd overgeschoten. 4 
minuten later was het Nusse die bal 
voorgaf op de goed meegekomen 
Rehbach. De wederom goed spe-
lende Rehbach lukte het ook niet 
om de bal in de goal te kregen. Hij 
schoot rakelings langs. Het fluitsig-
naal klonk en er werd met 1-1 ge-
rust.

Initiatief
Het initiatief lag in de 2de helft we-
derom bij Hertha. De goed spelen-
de Weinreich en Rehbach verlegden 
het spel diverse malen knap. Het is 
mooi om te zien hoe de pas 17-jari-
ge Rehbach gewoon weer één van 
de uitblinkers is aan Hertha zijde. 
Op de linksback positie heeft Hert-
ha nog zo’n jongeling die goed mee 
kan komen in het vlaggenschip. Fer-
di Balte die van origine een links-
voor is brengt het er goed vanaf op 
de backpositie.
Ondanks het goeie spel van Hert-
ha kwam het echte gevaar pas aan 
het einde van de wedstrijd. Met nog 
3 minuten te spelen bleef Hertha 
geloof houden in een overwinning 
en het was Rehbach die wederom 
Klesman wist te bereiken. Klesman 
controleerde de bal op de borst en 
haalde verwoestend uit. De bal was 
onhoudbaar voor de keeper van 
Vlug en Vaardig.
De ontlading aan Hertha zijde was 
groot! Het werd zelfs nog 3-1 voor 
Hertha in de laatste minuut van de 
verlenging. Rechtsbuiten Voll werd 
vrij gespeeld, zag Nusse geheel vrij 
voor de keeper en kon eenvoudig de 
3-1 maken.    
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Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aanstaande, vrijdag29 sep-
tember om 20.00 uur gaat het kla-
verjasseizoen bij Legmeervogels 
van start. In het nieuwe seizoen 
zijn er geen wijzigingen wat betreft 
de avond. Er worden 4 rondes ge-
speeld. Na afl oop gelijk de prijsuit-
reiking. Geen competitie. Elke avond 
staat op zich. Het moet gewoon een 
gezellige, ontspannen  klaverjas-
avond worden. Wat ook weer tot de 
mogelijkheden behoort is dat u met 

de auto door kunt rijden naar het 
clubhuis. Let wel even op, mogelijk 
zijn er wat obstakels op de weg in 
verband met het aanleggen van ka-
bels voor het nieuwe clubhuis van 
de UWTC. 
Om mee te kaarten hoeft u geen 
lid te zijn van Legmeervogels hoor.  
Voor een leuke en gezellige klaver-
jasavond komt u vrijdag 29 septem-
ber naar Legmeervogels, aanvang 
20.00 uur.

Klaverjasnomaden
Regio - Op donderdag 21 septem-
ber vond weer de wekelijkse klaver-
jasavond in de Schutse plaats waar-
aan ditmaal door 41 liefhebbers 
werd deelgenomen. Winnaar  werd  
deze avond Louis Franken  met 7137 
punten.
Als tweede eindigde op zeer korte 
afstand Richard van de Bergh met 
7120 punten en Ria Smit ging er met 
de derde prijs vandoor. Haar totaal 
bedroeg 7094 punten.
De minst scorende deelneemster 
was deze keer Jacqueline van de 
Bergh. Zij wist niet meer dan 4237 
punten bij elkaar te sprokkelen en 
kwam daardoor in het bezit van de 

poedelprijs. De marsenprijzen, be-
staande uit een boeket bloemen 
van DUO plant, gingen deze avond 
naar Jan Schuurman, Egbert Ver-
kerk en Bep Groeneveld, terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze catego-
rie gewonnen werden door Gonny 
de Kuiper, Douwe Douwstra, Johan 
Zeldenthuis en Marian van Gestel. 
Flessen wijn waren deze keer voor 
Corrie Smit, Fred Witsel en Jan de 
Kuijer.
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 28 sep-
tember in de Schutse, Merodelaan 1 
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Kansloos KDO JG1 
verliest van Olympia
Regio - De junioren G-voetbal-
lers hadden er allemaal zin in. Lek-
ker weer voetballen. De eerste wed-
strijd viel nog in het water maar nu 
kon het toch starten. Bij de start van 
de competitie was wel duidelijk dat 
de samensmelting van KDO JG1 en 
JG2 een duidelijk jonger team zou 
opleveren ten opzichte van de te-
genstanders. De leeftijd opbouw 
van Olympia was gemiddeld iets ho-
ger dan van KDO dat bleek ook wel 
in de wedstrijd. Bij Olympia stond 
een laatste man die veel aanval-
len van KDO onschadelijk kon ma-
ken. Daarnaast zorgde de spelers 
van KDO zelf voor een makkelijke 
dag voor de keepster door veelvul-

dig naast het doel te mikken. Tijdens 
de rust keek KDO tegen een ach-
terstand aan van 0-5. In de 2e helft 
had KDO een speler meer op het 
veld. De speciale afspraken in het 
G-voetbal laten dat toe en de coa-
ches van beide teams zorgen ervoor 
dat er een leuke wedstrijd ontstaat 
voor beide teams.
De extra speler op het veld weer-
hield Olympia er niet van om op-
nieuw te scoren. Uiteindelijk kon 
KDO toch nog een eretreffer sco-
ren. Aanvoerder Dylan schoot de 
bal keihard langs de keepster van 
Olympia. Waardoor er een eind-
stand van KDO JG1-Olympia van 
1-6 op het scorebord kwam.

Grabbeltoernooi Jeu de Boules
Regio - 21 September organiseerde 
de plaatselijke Jeu de Boules Club” 
’Het Wilgenhofje “” De Kwakel ,haar 
2e toernooi. Dit keer was het een 
grabbeltoernooi. Het was prachtig 
weer, met 24 leden werd  gestreden 
om de prijzen.  Er werd op hoog ni-
veau gespeeld er waren 5 leden die 

3 partijen wonnen. 1e werd Maarten 
Plasmeijer , 2e Wil Kennis ,3e An-
nie de Jong ,4eTiny Rentenaar,en5e 
Wout Verlaan. De Piet Verhoef prijs 
werd gewonnen door Adrie Voorn. 
Het volgende Jeu de Boules Toer-
nooi zal gehouden worden op 19 
oktober.

Stralende zon bij opening 
golfcentrum Uithoorn
Regio - Ruim tweehonderd mensen 
hebben zaterdag 23 september de 
offi ciële opening van Golfcentrum-
Uithoorn bijgewoond. Met een stra-
lende zon en een strakblauwe lucht 
waren er diverse activiteiten.

Naast vele golfmogelijkheden was 
er een wijnproeverij. Bij de stand 
van Cobra kon ieder niet alleen het 
modernste materiaal proberen maar 
ook de eigen techniek volledig laten 
analyseren om zodoende met mate-
riaalaanpassingen het maximimum 
aan resultaat bereiken. In zijn ope-
ningstoespraak sprak Ron Pieters, 
adviseur en voorzitter van diver-
se commissies van GolfcentrumUit-
hoorn, zijn bewondering uit voor het 
resultaat van de inspanningen van 
het golfcentrum op het gebied van 
de kwaliteit van de baan en het en-
thousiasme van de gebruikers. Ral-
ph Schreutelkamp, als directielid en 
pro schetste een fraai toekomst-
beeld van baan en golfcentrum, Bart 
Blom, als directielid en pro, bedank-
te de vrijwilligers, die een belangrij-
ke rol spelen, en de diverse trouwe 
sponsors.
De wethouder van Sport, mevrouw 
Ria Zijlstra, sprak in haar toespraak 
haar verbazing uit over wat er alle-
maal bereikt was en hoe fraai het 
er allemaal uitzag. Ook sprak zij in-
stemmend en lovend over het ka-
rakter van Golfcentrum Uithoorn 
dat het laagdrempelig is, niet eli-
tair en een levendig sociaal ge-
beuren kent. Aangezien de wet-

houder politiek ook verantwoorde-
lijk is voor het gehele maatschap-
pelijk gebeuren was zij zeer geïn-
teresseerd in de mogelijkheden die 
het golfcentrum heeft voor gehan-
dicapten, mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, evenals voor 
stage- en leerprojecten binnen het 
beroepsonderwijs. GolfcentrumUit-
hoorn is dan ook uitgenodigd om 
met de gemeente Uithoorn tot con-
crete afspraken te komen. De baan 
werd om half twee formeel geopend 
door de bal die de wethouder sloeg 
vanaf de afslag van de eerste hole. 
Onder luide toejuichingen wist zij 
de bal, na enige oefenslagen re-
delijk recht naar de hole te slaan. 
Meer dan vijftig spelers hebben in 
de ochtend, waarin vooral de recre-
atieve spelers aan bod kwamen, en 
in de middag, waarin vele topspe-
lers uit de regio hun opwachting 
maakten, hun rondje hebben gelo-
pen. Als uiteindelijke winnaar kreeg 
Adri Koster, die een rondje liep- met 
zes slagen beneden haar gemiddel-
de- in 33 slagen, de grote wisselbe-
ker uit handen van Jeroen Posthu-
ma, die als directielid/pro en top-
speler, de wedstrijden strak leidde. 
Aart Stijntjes werd tweede met vier 
slagen beneden zijn gemiddelde. 
Na de prijsuitreikingen was er we-
derom veel gelegenheid om de initi-
atiefnemers en oprichters van Golf-
centrumUithoorn te feliciteren. Van-
wege het fraaie weer en de uitge-
breide wijnproeverij was het goed 
toeven hierbij.

Einde van het wegseizoen 
in zicht voor UWTC
Regio - Zaterdag 23 september zijn 
de UWTC veteranen 60+ en 68+ 
John Tromp en Guus Zantingh voor 
de laatste wielren wedstrijd van dit 
seizoen naar Rotterdam gereisd. Bij 
de 68+ was er vanaf het startsein 
veel demarrages van o.a. Gerard 
Albrink en Arie de Groot, maar het 
duurde tot 5 ronden voor het einde 
alvorens er 5 renners uit het pelo-
ton konden ontsnappen met daar-
bij Guus Zantingh. Deze renners 
werkten goed samen en bleven uit 
de greep van het peloton. De wed-
strijd werd gewonnen door Guus 
Zantingh voor Piet Gruteke uit Rot-
terdam en 3e werd Peter de Jong uit 
Hilversum. Voor Guus was het zijn 
9e overwinning van dit seizoen. 
Bij de 60+ gingen drie ronden na 
het startschot Ron Paffen en Mar-
tin Pruijser ervan door en zij werkten 
goed samen en bouwden een mooie 
voorsprong op. Vanuit het pelo-
ton werd nog wel gereageerd maar 
zij waren niet meer te achterhalen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Ron Paffen uit Milsbeek voor Mar-
tin Pruijser uit Pijnacker, 3e werd 
Willem Hus uit Voorburg hij won 
de sprint van een achtervolgende 
groep. John Tromp fi nishte als 9e.

Interclub in Hoorn
Zondag 24 september is de laatste 
interclub jeugdwedstrijd verreden 
bij HRTC Hoorn. Alle renners die vijf 
of meer wedstrijden hadden mee-
gedaan kregen na afl oop een mooie 
medaille. Verschillende jeugdleden 
van UWTC deden aan deze wed-
strijden mee en hebben hier veel er-
varing opgedaan. Danny Plasmeijer 
werd in Hoorn 5e bij de nieuwelin-
gen. Onze jeugdrenners hebben bij 
de interclub weer veel ervaring op-
gedaan.

Jeugdwedstrijd de Uithof
Mike Derogee reed op zondag 24 
september een jeugdwedstrijd in 
den Haag. Hij werd daar heel netjes 
6e. Mike heeft dit seizoen wel meer 
wedstrijden in Zuid-Holland gere-
den en bleek dus tweede te zijn ge-
worden in de Zuid-Holland cup! 

Start cyclocross seizoen
UWTC komt dit seizoen met een cy-
clocross team in actie. Deze groep is 
al een paar maanden in training olv 
Gerard Keijzer. En hiervoor zijn en-
kele extra sponsors gevonden. Voor 
het team is nieuwe kleding ontwor-
pen met de huidige en extra spon-
sors hierop vermeld. 
Zondag 24 september stonden de 
meeste leden van het team aan de 
start in Dordrecht, waar de 8e Gro-
te Prijs Cees Sint Nicolaas werd ver-
reden. In de ochtend trok de mist 
slecht weg en was het parcours toch 
op een aantal plekken wat glibbe-
rig. Tommy Oude Elferink en Bart de 

Veer zaten vanaf de start mooi voor-
in de groep en Bas de Bruin kon net 
de aansluiting niet maken. En wat 
ging het hard! Menno van Capel en 
Dennis Moolhuijsen stonden bij de 
start verder naar achteren. Menno 
begon aan een lange inhaalrace en 
wist uiteindelijk 13e te worden. Bart 
en Tommy kregen het in de laat-
ste  ronde zwaar maar met een 7e 
plek voor Tommy en 9e plaats voor 
Bart waren de mannen tevreden. 
Bas werd 15e en Dennis 61e. De 
dames van het team reden ook een 
nette koers: 9e Elleke Claessen, 12e 
Judith van Maanen en 17e Rebecca 
Cornelisse.
Bij de masters 40+ werd Frank Jan-
sen 61e en Sjon van den Berg 66e. 
En als laatste ging onze kersverse 
junior Ian van den Berg van start. 
Ook hier werd knijterhard gereden 
en met een 38ste plaats maakte hij 
een prima debuut.

Berlijn handbike marathon 2017
Wederom een super gave race met 
de overwinning als resultaat voor 
onze Jetze Plat! Zware omstandig-
heden door de regen. Jetze reed 
zo’n 20 (!) kilometer solo in een 
tijd van 1h03m45s. Nog één race 
te gaan voor deze sterke handbi-
ker van UWTC: de Ironman in Hawaï 
over minder dan drie weken!

WK wielrennen
Trainingslid Lorena Wiebes reed op 
vrijdag 22 september het WK wiel-
rennen in het Noorse Bergen. De 
verwachtingen waren hoog en Lore-
na reed met het Nederlandse junio-
ren team een goede wedstrijd. He-
laas miste de Nederlandse dames 
in de fi nale de beslissende slag en 
konden ze niet meer meedoen voor 
de podiumplaatsen. Met een 22ste 
plaats was Lorena wel de beste van 
het team. Met de Europese titel op 
zak en heel veel overwinningen in 
nationale en internationale wedstrij-
den kan Lorena ondanks haar te-
leurstelling van het WK terugzien op 
een sterk laatste seizoen bij de ju-
nioren dames. Nu wacht haar het 
grote avontuur bij de elite dames en 
we zullen haar ook zeker in de toe-
komst blijven volgen.

Einde wegseizoen
Het wedstrijdprogramma op de weg 
loopt op zijn einde en ook de weg-
trainingen bij UWTC zullen plaats 
gaan maken voor de cyclocross trai-
ningen. Zaterdag 30 september zal 
er nog een ploeg van UWTC van 
start gaan bij het NCK (Nederlands 
Club Kampioenschap) in Dronten. 
De nieuwelingen-junioren ploeg 
gaan proberen de tijd van vorig jaar 
te verbeteren. Zondag 1 oktober 
sluiten we het seizoen met de Gent-
lemansrace Ad Fiege Memorial, een 
koppeltijdrit over ongeveer 12 km.

Thamen pitchers op dreef 
tegen Vennep Flyers
Regio - Op zondag 24 september 
stond Vennep Flyers op het pro-
gramma voor de honkballers van 
Thamen. De eerste van drie belang-
rijke wedstrijden deze week voor het 
kampioenschap. Thamen komt in de 
tweede inning op de honken door 
een honkslag van Mike van Rekum, 
hij steelt het tweede honk en weet 
het derde honk te bereiken op de  
actie waarbij Rick Groen sneuvelt 
. Gijs Rikken slaat een tweehonk-
slag waarop Van Rekum kan sco-
ren. Ernst Koole slaat een honkslag 
en daarop bereikt Rikken het derde 
honk. Koole steelt het tweede honk 
maar de aangooi gaat er langs en 
Rikken kan scoren en zo pakken de 
heren de voorsprong, 0-2.
Vennep Flyers weet in de tweede in-
ning wel honklopers op de honken 
te krijgen, maar weten niet te sco-
ren.

Derde inning
In de derde inning slaat Menno 
Schouten als eerste slagman een 
homerun. Maikel Benner slaat een 
tweehonkslag, Riordon van Loenen 
een driehonkslag waarop Benner 
kan scoren. Van Rekum slaat een 
honkslag en Van Loenen scoort (0-
5). Groen slaat een honkslag en Rik-
ken bereikt het eerste honk. Koole 
krijgt drie slag en Bart Hagendoorn 
sneuvelt zelf op een opofferingsslag 
in het midveld maar Van Rekum kan 
daarop scoren. Farley Nurse slaat 
een honkslag waarop Groen scoort 
en dan is het tijd voor Vennep Flyers 
om een pitcher wissel toe te passen. 
Schouten is op routinier Blokker de 
derde nul, maar de voorsprong is in-
middels opgelopen naar 0-7. 

Vierde inning
Pas in de vierde inning weet Vennep 
Flyers door twee keer vier wijd weer 
op de honken te komen. Benner 
die een meer dan prima wedstrijd 
stond te gooien maakt zelf de eer-
ste nul (drieslag), waarna Schouten 
een line-drive wegvangt en dan ook 
nog en dubbelspel kan maken. Tha-
men loopt in de vijfde inning verder 
weg door honkslagen van Rikken 
en Koole. Hagendoorn slaat de bal 
in het rechtsveld echter de speler 
maakt een vangfout waardoor alle 
honken vol komen te staan. Schou-
ten slaat een honkslag waarop Rik-
ken en Koole kunnen scoren en  Ha-
gendoorn scoort op de honkslag 
van Benner, 0-10. Benner gooit in 
de gelijkmakende vijfde inning drie 
keer drie slag.

Geen problemen
Thamen komt daarna niet meer in 
de problemen. Benner gaat er na vijf 
volledige innings af en heeft op dat 
moment tien keer drie slag gegooid, 
twee keer vier wijd en 2 honkslagen 
tegen en het veld maakt geen fou-
ten. Djeraldo Soerka neemt het wer-
pen over in de zesde inning en ook 
hij weet de slagploeg van Vennep 
Flyers prima onder controle te hou-
den. In twee innings gooit hij vier 
keer drie slag, en krijgt één honk-
slag tegen. En na zeven innings 
neemt Thamen de eerste twee be-
langrijke winstpunten van de week 
mee naar huis. Komende woensdag 
staat om 19.30 uur de verregende 
uitwedstrijd tegen RCH-Pinguins 
in Heemstede op het programma. 
Zondag gaan zij om 15.00 uur op 
bezoek bij The Bears in Bergen.

Legmeervogels fl itsend 
van start
Regio - Nieuwkomer in de 1ste 
klasse A, FC Uitgeest heeft tegen 
Legmeervogels niet kunnen bol-
werken. Met goed voetbal en veel 
strijdlust weet Legmeervogels nog 
voor de rust een 0-3 voorsprong op 
te bouwen. In deze helft voert Leg-
meervogels ook de boventoon maar 
gaat zeker in het begin fase wat te 
gemakkelijk om met de geboden 
kansen om al vroeg in dit duel op 
voorsprong te komen. Een snelle 
voorsprong voetbalt toch altijd wat 
makkelijker. Het elftal van Legmeer-
vogels is in de basisopstelling toch 
op een 6-tal plaatsen gewijzigd ten 
opzichte van het elftal dat vorig sei-
zoen de competitie heeft beëindigd. 
Michel Dijkstra, afkomstig van WV-
HEDW is nu de sluitpost Ook was er 
een basisplaats in het startend elf-
tal van trainer Michel Nok voor Ya-
sin Poyraz (JOS/W.graafsmeer), Gi-
nywyne Olf (Zeeburgia) , Faouzi Ben 
Yerrou (FC Breukelen), Geoffrey 
Verwey (Real Sranang) en Yorick 
van der Deijl (Roda’23). Terug na 
blessure die hem lang uit het eer-
ste elftal heeft gehouden is Kenneth 
van der Nolk van Gogh. Ook voor 
hem een basisplaats Deze zeven 
man aangevuld met Noud Schart-
man, Joey Sack ,Damien de Vegt en 
Mitchell Verschut hebben er voor 
gezorgd dat Legmeervogels dus met 
de volle buit is teruggekeerd in Uit-
hoorn. Na 11 minuten spelen is de 
eerste kans voor Damien de Vegt 
maar zijn schot gaat via een verde-
diger van Uitgeest over de achter-
lijn. De vervolgens toegekende cor-
ner levert dan even niets op. Na 
ruim 20 minuten is er ook een sco-
ringskans voor Yorick van der Deijl 
als hij op aangeven van Damien de 

Vegt alleen op de doelman van FC 
Uitgeest Mike Beentjes mag afgaan. 

Helaas
Helaas voor Legmeervogels weet 
Van der Deijl niet te score. In de 
29ste minuut heeft De Vegt meer 
geluk. Op aangeven van Yorick van 
der Deijl scoort Damien de Vegt de 
openingstreffer. Deze voorsprong is 
zeker verdiend. Dan heeft de FC Uit-
geest het even moeilijk. Met nog 5 
minuten te spelen in de 1ste helft 
weet Legmeervogels twee maal te 
score. Eerst maakt Geoffrey Verwey 
op aangeven van Faouzi Ben Yer-
rou de 0-2 en even later scoort Ya-
sin Poyraz op aangeven van Geof-
frey Verwey de 0-3. dit is dan ook 
gelijk de ruststand. 
Ook na de rust is Legmeervogels 
heeft Legmeervogels het beter van 
het spel en weet ook nu veelvul-
dig in de buurt van het FC Uitgeest 
doel te komen maar wat voor de rust 
wel lukte; score wilde in het twee-
de bedrijf niet lukken. Maar belang-
rijk is dat Legmeervogels vechtlust 
en veel inzet blijft tonen ook al wil 
de score dan even niet lukken. In de 
rust heeft de trainer van de FC Uit-
geest dan wel een extra middenvel-
der geposteerd maar dit heeft niet 
tot het gewenste resultaat geleid. 
Het leek af en toe of de FC Uitgeest 
meer balbezit heeft maar het doet 
er maar heel weinig mee. Verder 
dan een magere treffer in de 63ste 
minuut door invaller Mike Adri-
chem komt de FC Uitgeest niet. Als 
met een verdiende eerste overwin-
ning voor Legmeervogels. Volgende 
week wacht er een andere nieuwko-
mer in de 1ste klasse. LSVV uit Zuid 
Scharwoude.

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Veronica was 9 toen  
zij een woningbrand 

overleefde…

watdoejijbijbrand.nl






	39_ED2_PAG03
	39_ED2_PAG05
	39_ED2_PAG07
	39_ED2_PAG10
	39_ED2_PAG11
	39_ED2_PAG13
	39_ED2_PAG17
	39_ED2_PAG19
	39_ED2_PAG20



