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Aanleg rotonde op de 
N212 in Wilnis van start
Wilnis - Het zat al bijna een jaar 
in de pen. De herinrichting van de 
kruising van de Pastoor Kannel-
aan met de Ingenieur Enschedeweg 
(N212) in Wilnis (Veenzijde) tot een 
rotonde. De vele ongelukken, soms 
met dodelijke afl oop op de kruising, 
hebben de Provincie en de gemeen-
te De Ronde Venen doen besluiten 
om er een veiliger kruispunt van te 
maken. Immers, een rotonde heeft 
vrijwel altijd aanleiding tot snel-
heidsvermindering en is bovendien 
overzichtelijker. Het is nog even 
de vraag of de fi etsers aan de be-
bouwde kant nu ook voorrang krij-
gen of dat dit, zoals bij de rotonde 
bij de Mijdrechtse Dwarsweg/N212, 
niet het geval is. Bij een rotonde in 
de bebouwde kom hebben fi etsers 
voorrang op het gemotoriseerd ver-
keer waar dat buiten de bebouw-
de kom niet zo is. Vaak is dat aan-
leiding tot verwarring, ook al omdat 
automobilisten toch vaak fi etsers 
voorrang verlenen ook al hebben 
die dat niet op zo’n ‘buitenroton-
de’. Overal gelijk zou dus handiger 
zijn, maar beter zou zijn als iedereen 
(dus ook de fi etsers) zich ook aan 
de geldende verkeersregels houdt!
In juli kregen omwonenden een 
brief van de provincie met informa-
tie over de datum wanneer met de 
werkzaamheden van de rotonde zou 
worden gestart. Daar werd nog een 
aparte informatieavond voor geor-

ganiseerd. In een volgend schrijven 
zou men daarvoor worden uitgeno-
digd. Dat schrijven is er nooit geko-
men. Wel dat de bewoners donder-
dag 25 september, toen men al lang 
bezig was met het voorbereidende 
grondwerk, in de bouwkeet op het 
parkeerterrein van de algemene Be-
graafplaats informatie konden in-
winnen tijdens een ‘inloopspreek-
uur’ van 17.00-19.00 uur. Tevens kon 
men kennismaken met de aanne-
mer. Rondvraag leert dat maar wei-
nigen van dit initiatief op de hoogte 
waren. De ontwerp- en voorberei-
dingswerkzaamheden zijn voortva-
rend opgepakt om de krappe plan-
ning te kunnen halen, zo laat de 
Provincie weten. In september zijn al 
wat voorbereidende werkzaamhe-
den uitgevoerd, waaronder het ver-
leggen van kabels en leidingen en 
het plaatsen van nieuwe lichtmas-
ten. Maandag 22 september is aan-
nemer Sky-Infra gestart met werk-
zaamheden voor de bouw van de 
rotonde. De werkzaamheden zullen 
naar verwachting 31 oktober zijn af-
gerond.

Verkeershinder
Tot vrijdag 10 oktober voert de aan-
nemer grondwerkzaamheden uit 
om de ondergrond geschikt te ma-
ken teneinde er een rotonde op te 
bouwen. Tijdens deze werkzaam-
heden moet het verkeer rekening 

houden met matige hinder. De ro-
tonde wordt vervolgens samen met 
asfalteerwerkzaamheden tussen de 
Spoordijk en de Ringvaart, in drie 
weekenden gebouwd: te weten: 1. 
Vanaf vrijdagavond 10 oktober 21.00 
uur tot maandagochtend 13 okto-
ber 06.00 uur; 2. Vanaf vrijdagavond 
17 oktober 21.00 uur tot maandag-
ochtend 20 oktober 06.00 uur en 3. 
Vanaf vrijdagavond 24 oktober 21.00 
uur tot maandagochtend 27 okto-
ber 06.00 uur. Gedurende de eerste 
twee weekeinden kan het verkeer 
de werkzaamheden met enige hin-
der passeren en zijn de Ringdijk en 
de Algemene Begraafplaats bereik-
baar via een tijdelijke dam. Tijdens 
het laatste weekend is de Ingenieur 
Enschedeweg (N212) afgesloten 
tussen de Dorpsstraat en de roton-
de Mijdrechtse Dwarsweg. De om-
leidingsroutes worden met borden 
aangegeven waarbij Wilnis bereik-
baar blijft via de Pastoor Kannelaan 
of via de Dorpsstraat (bij de kerk). 
Ook blijven in dat weekend de Ring-
dijk en de begraafplaats bereikbaar. 
Naast bebording worden ook ver-
keersregelaars ingezet om de weg 
te wijzen. Buiten de drie weekein-
den om zijn er ook werkzaamheden 
die periodiek beperkte verkeershin-
der kunnen geven. Vanaf maandag-
ochtend 27 oktober zijn de rotonde 
en de vernieuwde aansluitingen ge-
reed voor gebruik.

Extra geld voor gemeenten 
voor huishoudelijke hulp
De Ronde Venen - Er is extra geld 
beschikbaar voor gemeenten voor 
huishoudelijke hulp. Om hiervoor 
in aanmerking te komen moeten 
gemeenten vóór 15 oktober offi ci-
eel een aanvraag indienen bij het 
ministerie van VWS. Veel gemeen-
ten weten dit niet. De ChristenUnie-
SGP in De Ronde Venen vraagt zich 
af of het college op de hoogte is van 
deze extra fi nanciële middelen. Wim 
Stam: “Veel mensen maken zich 
grote zorgen over de huishoudelij-
ke hulp via de Wmo vanaf volgend 
jaar, omdat veel gemeenten bezuini-
gen op de hulp. Dat bleek ook weer 
eens tijdens de Dag van de Zorg-
vrager van zaterdag 20 september 
jl.” Eerder is al 75 miljoen euro per 
jaar beschikbaar gesteld voor huis-
houdelijke hulp. Tijdens de Algeme-

ne Politieke Beschouwingen is een 
motie van de ChristenUnie in de 
Tweede Kamer aangenomen waar-
door 40 miljoen euro extra beschik-
baar komt voor huishoudelijke hulp. 
Wim Stam: ‘’De gemeente heeft al 
met zoveel bezuinigingen te maken 
dat je een extra potje met geld niet 
kunt laten liggen. Wij willen daarom 
weten of het college een aanvraag 
heeft ingediend voor extra geld voor 
huishoudelijke hulp, of dat ze dit 
nog gaat doen. Uiteindelijk gaat het 
erom dat de mensen de hulp kun-
nen krijgen die ze nodig hebben. 
Daar is geld voor nodig.” Tijdens een 
informatiebijeenkomst vorige week 
woensdag over de voortgang van de 
invoering van de nieuwe gemeente-
lijke taken, heeft fractievoorzitter 
Stam hier al naar gevraagd, maar 

het antwoord doet vermoeden dat 
er een misverstand is. Om te voor-
komen, dat de gemeente onbedoeld 
een extra rijksbijdrage misloopt, 
heeft de fractie nogmaals vandaag 
hier vragen over gesteld: Is het col-
lege van bovenstaande feiten op de 
hoogte? Welke actie heeft u onder-
nomen om aanspraak te maken op 
deze extra fi nanciële middelen voor 
huishoudelijke hulp, of welke actie 
u gaat ondernemen? Als gemeen-
ten vóór 15 oktober 2014 bij het mi-
nisterie van VWS een verklaring in-
dienen waarin zij aangeven dat ze 
vóór 1 december 2014 een plan zul-
len indienen, dan ontvangen zij, na 
indiening van het plan, het gehele 
voorziene bedrag voor 2015. Als de 
gemeente echter niets indient ont-
vangt ze ook geen extra geld.

Wethouder Goldhoorn voltooid 
herinrichting NME-centrum De Woudreus
Wilnis - Op zondag 21 septem-
ber vierde NME-De Ronde Venen 
het Oogstfeest. Ruim 120 mensen 
kwamen op het feestje af en deden 
mee aan de activiteiten in en rond 
De Woudreus: maïs poffen, appel-
sap persen, versgemaakte tuinsoep 
proeven, een zadenschatkist ma-
ken, bijen in de NME-bijenstal aai-
en, honing proeven en appeltaart 
eten die door cliënten van Zideris 
gebakken was. 
Daarnaast presenteerde het NME-

centrum haar nieuwe inrich-
ting, waar maanden door vrijwilli-
gers hard aan is gewerkt. Wethou-
der Goldhoorn bracht de fi nishing 
touch aan door het nog ontbreken-
de markeringsbord op te hangen. 
De bezoekers maakten ook kennis 
met een aantal nieuwe activiteiten 
van het NME-centrum. De mees-
te van deze activiteiten kunnen kin-
deren op woensdagmiddag bij De 
Woudreus doen: een natuurkwar-
tiertje uitvoeren, een natuurrug-

zakje lenen, moestuinieren, vonds-
ten in de Vindselkast leggen, onder-
zoek doen in het Lab of de natuur 
beleven in de Kijkhut. Met uitzonde-
ring van het moestuinieren zijn de-
ze activiteiten gratis. Het Oogstfeest 
van de Woudreus gemist? Loop dan 
gerust op woensdagmiddag tussen 
13.30 uur en 16.30 uur eens binnen. 
En wilt u een kinderfeestje organi-
seren of (vergader)ruimte huren? 
Ook hiervoor biedt de Woudreus 
mogelijkheden.

Zaterdag: Wooninspiratiedag 
van 11.00-17.00 uur

Uithoorn - Zaterdag a.s, tijdens de 
Open Huizen Dag van vele make-
laars (Zie ook het speciale maga-
zine in de krant) zal ook makelaar 
Emmelien Huisman haar deuren 
openen Op deze inspirerende dag 
zullen zij u te woord staan over vra-
gen met betrekking tot de woning-
markt. Ook kunt u een kijkje nemen 
in hun aanbod. “Wij zijn benieuwd 
hoe goed u Uithoorn kent, daarom 
hebben wij een 15-tal foto’s van di-
verse plekken in Uithoorn gemaakt. 

Aan u de taak om de straat te raden 
waar deze foto’s genomen zijn!
Onder wie de meeste foto’s goed 
geraden heeft wordt er één iPad 
Mini 16GB verloot! Deze trekking 
zal uiterlijk vrijdag 10 oktober a.s. 
plaatsvinden. Over de uitkomst van 
de trekking kan niet worden ge-
correspondeerd”, aldus Emmelien 
Huisman. 

Voor meer info zie ook advertentie 
elders in deze krant.

U bent  van harte welkom!
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BIJLAGE:

Jongen getrapt
Wilnis - De politie onderzoekt 
de mishandeling van een 14-ja-
rige jongen uit Wilnis. Hij werd 
door vier jongens van zijn fi ets 
getrokken en liggend op de 
grond diverse keren getrapt. Hij 
liep onder meer letsel op aan 
zijn gezicht. Hij is behandeld 
bij de SpoedEisende Hulp(SEH) 
in Woerden en deed later aan-
gifte op het bureau. De jon-
gen fi etste die donderdagavond 
om 21.15 uur over het fi etspad 
van de Veenweg naar huis. Ter 
hoogte van een school zag hij 
vier jongens op het hekje bij 
die school zitten. De Wilnisser 
schonk geen aandacht aan het 
viertal en fi etste door. Echter het 
viertal ging voor hem staan en 
blokkeerde zijn doorgang. Hier-
na werd hij vastgepakt en van 
zijn fi ets getrokken en kwam op 
de grond terecht.

Summier
De jongen trachtte zich nog 
te verweren, maar kreeg van 
het viertal diverse trappen te-
gen zijn hoofd en in zijn maag-
streek. Plotseling hielden zij op, 
pakten hun fi ets en reden weg. 
Het slachtoffer kan weinig zeg-
gen over het signalement van 
het viertal. Zij zouden tussen 
de 1.80 en 1.85 meter lang zijn 
en ongeveer even oud als het 
slachtoffer. Zij droegen zwar-
te jassen met capuchons en re-
den op damesfi etsen. Als u iets 
heeft gezien of gehoord dat te 
maken kan hebben met dit inci-
dent, bel dan naar de politie via 
het telefoonnummer 0900-8844 
of als u uw informatie anoniem 
wilt melden naar 0800-7000.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

Mijdrecht – Volgende week 
dinsdagavond 7 oktober is er 
weer bingo bij toneelvereniging 
O.K.K. 
Er zijn weer mooie prijzen te win-
nen, met deze keer niet één maar 
twee hoofdprijzen: een waarde-
bon van juwelier Swaab van 100 

euro en een magnetron. U komt 
toch ook gezellig een avondje 
bingo spelen? De bingo zal ge-
houden worden in het Veenwei-
debad aan de Ontspanningsweg 
1 te Mijdrecht en start om 19.45 
uur. Loten zijn te koop voor 0,50 
eurocent per lot.

Bingo bij O.K.K.

Emmelien Huisman 
Makelaardij verloot iPad Mini
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Rotary Mijdrecht verwent 
moeders uit De Ronde Venen
De Ronde Venen - De Moeder-
verwendag wordt al 11 jaar geor-
ganiseerd door Rotary Mijdrecht. 
Zo’n 40 moeders van kinderen met 
een beperking werden op zater-
dag 20 september 2014 verrast en 
verwend. Naast een gezelllige dag, 
waar de moeders een dag in de 
watten gelegd worden is de toege-
voegde waarde dat de moeders hun 
ervaringen kunnen delen met ande-
re moeders. 
De dag start in Rendez Vous met 
koffie een warm welkom en gezellig 
kwekkende moeders. Namens de 
Gemeente spreekt Erik Spil de moe-
ders toe. Daarna vertrekken we met 
de bus naar Utrecht. Na een zonni-
ge wandeling door Utrecht komen 
we aan in het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten. Met alle moeders 
in de kring doen we ons best de Cu-
baanse ritmes te slaan op exotische 
trommels. Een bijzondere ervaring. 
Daarna wandelen we naar het leu-
ke museum Speelklok. Hier zien en 
horen we vrolijke zelfspelende mu-
ziekinstrumenten. Carillonklokken, 
speeldozen, pianola’s, orchestrions, 

straat-, kermis- en dansorgels zijn 
allemaal te vinden in het museum. 

Boot
Dan stappen we op de boot. We 
maken een prachtige tocht eerst 
langs de Utrechtse grachten en 
daarna via de Kromme Rijn door het 
natuurgebied Amelisweerd. We ein-
digen bij Fort Rhijnauwen. Daar ma-
ken we een wandeling en genieten 
we van drankjes met hapjes in het 
bos. Daar stappen we in de bus van 
Wintours die ons naar Bowlingcen-
trum Mijdrecht brengt. Na een ge-
zellige partij bowlen, buffet en en-
tertainment van Verrassend Jo wor-
den de moeders naar huis gebracht.
Een reactie van de moeders: “We 
hebben ook allemaal weer goed bij 
kunnen praten over allerlei zaken, 
met name ook de diverse zorgen die 
wij hebben over onze kinderen, die 
extra zorg nodig hebben.
Het delen daarvan blijft heel bijzon-
der, op deze dag heb je het gevoel 
niet alleen te staan! Natuurlijk heb-
ben we ook veel lol met elkaar en 
hebben we genoten “

Kunstkoppen: Relat(i)
toneelstuk van Altovi
De Ronde Venen - Toneelvereni-
ging Altovi laat zich op 18- en 25 ok-
tober weer zien en horen in De Boei 
in Vinkeveen. Aanvang: 20.15 uur. 
Na het succes vorig jaar van het Pe-
pernotenstuk “Pakhuis Penarie” dat 
tijdens de Sinterklaastijd is opge-
voerd voor een aantal lagere scho-
len in Vinkeveen, werd begin van 
dit jaar begonnen met een nieuw 
stuk. Een stuk dat geschreven is 
door Martin Verrips, die al meer-
dere stukken voor Altovi heeft ge-
schreven. Het is een verrassend stuk 
met herkenbare momenten, grappi-
ge dialogen met vooral “kleurrijke 
elementen” er in. Het leuke in de 
stukken van Martin Verrips is, dat 
er altijd wel een aantal muzikalitei-
ten in verweven zitten. Zoals de ti-
tel al aangeeft, is het een stuk waar-
bij een “kunstkoppel” centraal staat. 
Uiteraard wordt de inhoud hier niet 

verklapt, maar het wordt, zoals Mar-
tin Verrips dat noemt, weer een leu-
ke en luchtige “Klusical” (“klucht en 
musical”, dat is dus ook een koppel!) 
Naast Zanggroep Braq zal ook Jor-
dy de Leeuw zorgen voor wat vrolij-
ke klanken vóór, tijdens, tussen en 
ná de uitvoering. Cees Otting, zorgt 
ook deze keer weer voor de regie. 
En verder zijn alle spelers van Altovi 
op de een of andere manier gekop-
peld aan dit stuk. Kaarten a 10 eu-
ro liggen in de voorverkoop bij Dro-
gisterij De Bree, Verf & Wand Van 
Asselen en Slijterij Vreeland in Vin-
keveen, en bij Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht. Ook zijn kaarten te 
bestellen per e-mail: toneelvereni-
ging.altovi@gmail.com En mocht u 
op het laatste moment nog beslui-
ten naar Altovi te gaan, dan kunt u 
eventueel nog kaarten aan de zaal 
kopen.

Dagtocht Artihove
Wilnis - Op donderdag 16 okto-
ber a.s. (vertrek 09.00 uur) organi-
seert de Stichting ‘Paraplu’ een van 
haar populaire gezellige en educa-
tieve dagtochten. Dit keer wordt een 
bezoek gebracht aan Kunst- en Cul-
tuurgalerie “Artihove” in Bergschen-
hoek. Wat is er zoal te zien en doen 
in Artihove: 
- Een reis door de geschiedenis 

van de Swaen tegels en Regina 
Jugendstil en Gouds Plateel. 

- Een tour door de geschiedenis 
van de steendruk. 

- Kunstenaars en ambachtslieden 
aan het werk. 

- Kunstproducten in prachtige 
showroom en een bijzonder ei-
land met verschillende tuinen. 

Bij aankomst in Artihove staat de 
koffie met gebak klaar en wordt een 
film vertoont en heeft men de mo-
gelijkheid nog even wat te rond te 
kijken. Om 11.15 uur is er een de-
monstratie van ‘Raku stoken”, heel 
spectaculair, een Japanse techniek 
waarbij glazuur craqueleert. Daar-
na geniet u van een heerlijke lunch. 
De middag biedt de keus tussen 
wandelen in de tuinen en show-
room of deelnemen aan een work-

shop sieraden maken. Om 15.30 uur 
keren we huiswaarts richting Wilnis.
Deelname aan de Workshop is niet 
in de prijs van 45,00 inbegrepen. 
Men dient zelf zorg te dragen voor 
een reis- en annuleringsverzeke-
ring. Inschrijving kan plaatsvinden 
door middel van het invullen en in-
leveren van een inschrijfformulier 
dat is te downloaden via de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af te 
halen in het gebouw van de Stich-
ting ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis. Ook is het mogelijk om on-
line in te schrijven via de website.

Nieuwe winkel aan Molmlaan opent 
deuren op woensdag 8 oktober

Feest tijdens opening 
Jumbo Wilnis

Wilnis - De nieuwe Jumbo winkel 
aan de Molmlaan 2 in Wilnis opent 
op woensdag 8 oktober haar deu-
ren. Traditiegetrouw nodigt Jum-
bo inwoners van Wilnis en omge-
ving van harte uit voor de feestelij-
ke opening om 09.00 uur. De eerste 
300 klanten krijgen gratis een mooie 
bos bloemen mee naar huis. Alle 
klanten die voor een bedrag vanaf 
25 euro boodschappen doen, wor-
den getrakteerd op een ambachte-
lijke appeltaart. Deze actie loopt tot 
en met zaterdag 11 oktober.
Filiaalmanager Jelmer Hesseling is 
trots op de nieuwe winkel: “De nieu-
we winkel wordt prachtig. Ik wil ie-
dereen van harte uitnodigen om 
op woensdag 8 oktober een kijkje 
te komen nemen. Samen met mijn 
team kijk ik er naar uit om klanten 
te laten ervaren wat de unieke Jum-
bo formule inhoudt: de laagste prijs, 
het grootste assortiment en de bes-
te service.“
De voormalige C1000 winkel on-
dergaat momenteel een complete 

metamorfose. De winkel telt straks 
ruim 895 m² vloeroppervlakte. Het 
pronkstuk is het versplein met een 
grote variatie aan dagverse produc-
ten als groenten, fruit, vleeswaren 
en kazen.

7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, di-
recteur Formule en Innovatie van 
Jumbo Supermarkten  kijkt samen 
met alle Jumbo collega’s uit naar 
de opening. “Dit is alweer de 458e 
Jumbo in Nederland. Ook in deze 
winkel staat de klant centraal. Dit 
kunnen we alleen waarmaken met 
de hulp en inzet van onze medewer-
kers. Zij volgen dan ook allemaal 
een training in de 7 Zekerheden 
van Jumbo. Dit zijn garanties waar-
mee wij onze unieke beloften aan de 
klant iedere dag nakomen. Zo bent 
u bij Jumbo altijd het goedkoopste 
uit. Vindt een klant een product el-
ders goedkoper, dan passen wij de 
prijs aan. Als dank krijgt de klant het 
product gratis mee.”

Sportdag OBS de Kajuit 
groot succes
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag 26 september werd op de open-
bare basisschool de Kajuit de jaar-
lijkse sportdag gehouden voor de 
groepen 1 t/m 4. Aanvankelijk zou 
het evenement buiten de school 
plaatsvinden, maar vanwege het 
slechte weer werd het naar binnen 
verplaatst.

Dankzij de inzet van leerkrachten, 
leerlingen en ouders was het een 
groot succes. De kinderen had-
den veel plezier in spelletjes zoals 
vier op een rij, torens bouwen met 
kartonnen dozen of plastic bekers 

en dan zo hoog mogelijk, punten-
doek (met een zachte bal proberen 
zo veel mogelijk punten te gooien), 
de scheve toren van Pisa en Limbo 
dansen, waarbij de kleintjes moes-
ten proberen onder zo’n laag moge-
lijke stok te dansen. Ook spelletjes 
als memorie, schotjes springen, bal-
lonvaart, de pittenzakrace (waarbij 
de kinderen met een aantal pitten-
zakken op hun hoofd zo snel moge-
lijk een parcours moesten afleggen 
met obstakels) en reuze mikado wa-
ren een succes. Na al deze inspan-
ningen konden de kinderen genie-
ten van een heerlijk ijsje.

Buurtkamer Mijdrecht tussen 
de “Van der Wilt Gerbera’s“
Aalsmeer - Op Beursvloer die in 
mei werd gehouden, heeft de Buurt-

kamer een leuk contact gelegd met 
mevrouw Tessa van Saane-Van der 

Wilt van de gelijknamige kwekerij 
aan de Tuinderslaan in Mijdrecht. Zij 

Grote schoonmaakaktie 
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De grote Schoon-
maakactie Vinkeveense Plassen 
schoon heeft maar liefst 7000 kilo 
vuil opgeleverd. Weer een enorme 
hoeveelheid vuil verzameld door de 
vele vrijwilligers die met hard werk, 
gezelligheid en lekker eten dit tot 
stand hebben gebracht. Vorig jaar 
was de opbrengst 10.000 kilo maar 
hier waren meer grotere stukken bij 
en nu bestond de opbrengst vooral 
uit kleiner materiaal. Zaterdagoch-
tend vroeg werd er gestart met kof-
fie en cupcakes bij Eiland 1. De in-
schrijving ging al spoedig van start 
en velen konden bijna niet wach-
ten aan de slag te gaan. Iedereen 
kreeg bij inschrijving een mooie po-
lo, werkhandschoenen, knijpers, 
vuilniszakken en een leuk cadeau-
tje. Na een korte briefing door pre-
sentator Jeroen Post was het aan 
Wethouder Anco Goldhoorn om het 
evenement te openen waarna er 
nog een kort interview volgde. Hier 
prees de wethouder de organsatie 
voor de voortreffelijke opzet van het 
evenement en ook de opkomst die 
deze keer nog groter was dan vo-
rig jaar. Meer dan 150 deelnemers 
waren er deze keer om te helpen de 
Vinkeveense Plassen weer schoon 
te maken na het zomerseizoen. 
Hierna was het de beurt aan dhr. 
Wiegert Dulfor van Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht die o.a. liet weten 
dat het toch wel bijzonder teleur-
stellend is hoeveel vuil er wordt ge-
dumpt in de mooie gebied. Om half 
11 werd de start aangekondigd door 
de wethouder en gingen alle men-
sen het water op, de duikers had-
den een briefing op Eiland 4 voor-
dat zij onder water weer hard aan 
het werk gingen, deze keer werd er 
diverse locaties gedoken en ook de-
ze keer werd er veel troep omhoog 
gebracht, buitenboardmotor, staal-
kabel, veel flesjes en blikjes, plas-
tic klapstoelen, boten, accu’s, gas-
flessen, tv en meer troep. Maar ook 
de mensen ‘boven water’ viste veel 
rommel op waaronder veel plas-
tic, meters tyleenslang, tafel, stoe-
len, flessen, tempex en meer. Rond 
de middag werd er een fantasti-
sche lunch aangeboden door de di-

verse betrokken sponsors, brood-
jes, pannekoeken, veel fruit, aller-
lei dranken, en nog veel meer. De-
ze sponsors kan men vinden op de 
website (zie onderaan) en natuurlijk 
kan men zich nog steeds aansluiten 
bij deze ondernemingen en zo ook 
‘Vrienden van Vinkeveense Plassen’ 
worden. Ook kunstenaar Robert 
Pennekamp had het naar zijn zin 
en kon met het diverse en veel aan-
geboden vuil goed aan de slag. Hij 
creeerde een groot kunstwerk op 
het vlot dat bij Eiland 1 en 4 was ge-
stationeerd, hier kon hij in het zon-
netje zijn ding doen. Om 4 uur kwa-
men alle mensen bij elkaar op Ei-
land 4 voor een groepsfoto en het 
opgehaalde vuil te aanschouwen 
dat in twee grote container van de 
gemeente was verzameld, een enor-
me hoeveelheid afval. Na een aan-
tal foto’ s en met veel plezier reis-
de iedereen daarna af naar Eiland 1 
voor de afsluitende bbq bij Paviljoen 
Lust, ook deze bbq was enorm goed 
verzorgd, vlees, vis, salades, sauzen 
rauwkost, dranken, en veel meer 
werd aangeboden met een heer-
lijk dessert aan het einde. Natuurlijk 
was er nog een muzikale omlijsting 
van Anno van Wanrooy die de sfeer 
er goed in bracht. Tevens werden er 
nog 2 mooie prijzen weggegeven 
voor het leukste team en de leukste 
foto. Hierna werd er nog nagepraat 
over de enorme opbrengst en de ge-
weldige dag die overgoten was met 
zonneschijn. Natuurlijk zal er vol-
gend jaar weer een schoonmaakac-
tie gaan plaatsvinden want de Vin-
keveense Plassen kan nog schoner, 
dit kan alleen met hulp van vrijwil-
ligers. Laten we proberen om vuil 
op de juiste weg af te voeren, wat je 
meeneemt de Vinkeveense Plassen 
op neem je ook weer mee naar huis! 
Zo kunnen we dit unieke gebied 
schoon houden en kunnen we blij-
ven zeggen, De Vinkeveense Plas-
sen is de schoonste plas en mooi-
ste duikbestemming van Neder-
land! De organisatie wil alle vrijwilli-
gers, sponsors en ‘vrienden van Vin-
keveense Plassen’ heel erg bedan-
ken voor hun bijdrage! Meer weten?  
www.vinkeveenseplassenschoon.nl
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bood de gasten van de Buurtkamer 
een rondleiding door hun prach-
tige kassencomplex vol bloeien-
de Gerbera’s aan. Dinsdag 23 sep-
tember was het zover. Met hulp van 
de PlusBus met vrijwillige chauffeur, 
eigen auto’s van vrijwilligers en rol-
stoelen van het Rode Kruis konden 
de buurtkamergasten een bezoekje 
aan de kassen brengen. In de kan-
tine werd iedereen warm onthaald 
met een lekker kopje koffie en on-
dertussen kreeg men uitleg over 
het bedrijf, de teelt en de veredeling 
van diverse Gerberarassen. Daarna 
volgde een looproute door de kas-
sen langs uitbundig kleurende Ger-
bera’s met allemaal mooie namen. 
Wist u dat er een Gerbera is die 
Rambo heet en is genoemd naar de 
hond van de familie, die ons overi-
gens hartelijk begroette? Tessa ver-
telde ook dat hun Gerbera’s de he-
le wereld over gaan en zij kwaliteit 
hoog in het vaandel hebben staan. 
Aan het einde van de ochtend 
mocht er ook zelf “ouderwets” met 
een elastiekje een bosje gemaakt 
worden om thuis nog lang van na 
te genieten. Iedereen vond het een 
gezellige, leerzame en vooral fleuri-
ge ochtend. Als tegenprestatie van 
de Buurtkamer is Tessa samen met 
haar dochtertje uitgenodigd als gast 
aan tafel in de Buurtkamer. Zij ma-
ken van deze uitnodiging binnen-
kort graag gebruik.
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De Ronde Venen - Vrijdag 3 ok-
tober is het maandelijkse leerlin-
genconcert in Studio Rotschild. Een 
aantal leerlingen van zangdocen-
te Greetje de Haan zingt onder an-
dere liedjes van Adele, Demi Lova-
to en Lorde. 
Er komen verschillende genres aan 
bod. Jazz, klassiek en pop. Maar de-
ze keer ook iets van Kinderen voor 
Kinderen. Voor Jeroen Kolkmeijer en 
Annemarie Stolwijk ligt er een nieu-
we uitdaging, want zij wagen zich 
aan het opzwepende jazzduet ‘The 
lady is a tramp’ in de uitvoering van 
Tony Bennet en Lady Gaga. Janice 
Hendriks vertolkt ‘Royals’ van Lor-
de en Amber van der Neut kiest 
er voor om ‘Let it go’ van Demi Lo-
vato te zingen. Een vast onderdeel 
van het concert is het Open Podium. 
Hiervoor hebben zich al artiesten 
en musici gemeld. Rink Stiekema 
won met zijn ukelele in het voor-
jaar de eerste prijs tijdens de talen-
tenjacht van het Veenlanden Colle-
ge. Hij demonstreert op het Open 
Podium zijn instrument en speelt 
er natuurlijk op. Het staat vast dat 
het duo Samuel en Bram hun gi-

taren laten spreken en dat Gree-
tje de Haan zelf een klassieke bij-
drage levert. Het concert duurt on-
geveer twee uur en begint om 19.30 
uur. Het kost 7,50 euro per persoon, 
inclusief een drankje en hapje. (Kin-
deren 5 euro). Studio Rotschild, Bo-
zenhoven 128A, Mijdrecht. Kaar-
ten zijn via e-mail te bestellen:  
gretele.rotschild@gmail.com.

Leerlingen concert 
Greetje de Haan

Gratis toegangskaarten bij de Nieuwe Meerbode
Kampeer & Caravan Jaarbeurs: 

hét begin van je kampeervakantie
Regio - De Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs is ook dit jaar weer the 
place to be voor elke rechtgeaar-
de kampeerliefhebber. Ga je met 
jonge kinderen kamperen of sa-
men met je partner? Je waant je in 
Italiaanse sferen op de 50e Kam-
peer & Caravan Jaarbeurs die van 
8 tot en met 12 oktober plaats vindt 

in de Jaarbeurs te Utrecht. Geniet 
van een echte gelati of espresso 
en neem een kijkje bij de nieuwste 
en meest uiteenlopende modellen 
campers, tour- en vouwcaravans, 
tenten, voortenten, onderdelen en 
accessoires. Ook zijn er workshops 
met handige tips & tricks, bijvoor-
beeld over het bevestigen van een 

fietsenrek op auto, caravan of cam-
per. Op het buitenterrein kun je vei-
lig leren rijden met een caravan en 
professionele bouwers geven in het 
splinternieuwe Men at Work Pavil-
joen adviezen en inzicht voor de af-
bouw van een caravan. Kijk voor 
het complete programma en laat-
ste nieuws op kampeerencaravan-

Uitvaartverzorging Jolanda 
Dirksen bestaat 10 jaar

Mijdrecht - Op 15 september her-
dacht Jolanda Dirksen het feit dat zij 
tien jaar geleden van huis uit aan de 
Molenwiek 73 begon met uitvaart-
verzorging. Zij deed dat toen hele-
maal alleen en iedereen die een ge-
liefde had verloren en de laatste eer 
ging bewijzen, roemde de kwalitei-
ten, de inzet en de verzorging van 
de uitvaart zoals zij die tot in de-
tail regelde. Zij was de eerste vrou-
welijke uitvaartondernemer, wat tot 
dan toe altijd een mannenbran-
che was. Jaren daarna kreeg zij de 
kans om in het pand aan de Ener-
gieweg 136, waar tot dan Veerhuis 
Bouw was gevestigd, een eigen uit-
vaartcentrum op te zetten onder de 
naam Uitvaartcentrum De Venen. 
Vanuit die locatie werkt zij anno 
2014 onder haar eigen naam ‘Uit-
vaartverzorging Jolanda Dirksen’. 
Zonder personeel, maar wel vaak 
met betrouwbare en ter zake kun-
dige mensen waarvan zij de hulp 
kan inhuren als dat nodig is. Jolan-
da verzorgt de uitvaarten niet al-

leen in Mijdrecht vanuit haar eigen 
centrum, maar op verzoek ook in de 
omliggende plaatsen, zoals Wilnis, 
Vinkeveen, De Hoef, Amstelhoek, 
Abcoude, Woerden en omstreken. In 
alle gevallen wordt de uitvaart door 
haar zelf verzorgd met als voordeel 
dat het persoonlijke aspect blijft be-
staan en er één aanspreekpunt is. 
Uiteindelijk heeft uitvaartverzor-
ging alles te maken met het laat-
ste afscheid van een dierbare. Het 
is om die reden belangrijk om geen 
enkel detail over het hoofd te zien, 
want een tweede kans is er niet. Al-
les moet perfect zijn, met respect, 
betrokkenheid en professionaliteit. 
Maar uitvaartverzorging is ook een 
beroep waar veel emoties bij voor-
komen. Aangezien Jolanda een ge-
voelsmens is, kan zij zich inleven in 
de emoties van anderen en daar de 
uitvaart op afstemmen. Kortom, Jo-
landa is professioneel uitvaartver-
zorgster en ritueel begeleidster bij 
afscheid. Zij helpt nabestaanden op 
een professionele wijze bij het ver-

zorgen van een uitvaart, met respect 
voor hun persoonlijke wensen.

Ritueel begeleider
“Als uitvaartverzorger houd ik mij 
bezig met de organisatorische kant 
van uitvaarten en als ritueel bege-
leider met de inhoud ervan onder 
het motto, meeleven, maar niet mee 
lijden. Tegenwoordig willen nabe-
staanden geen standaard uitvaart 
meer voor hun dierbare overlede-
ne maar willen het vaak anders en 
soms op een heel bijzondere ma-
nier. Bovendien komt er nogal wat 
bij kijken voor het organiseren van 
een uitvaart. Ik kan de nabestaan-
den daarbij helpen ontzorgen en 
ben er als men mij nodig heeft voor 
steun. Elke uitvaart is bijzonder,” al-
dus Jolanda die zegt haar vakgebied 
op een bijzondere manier te ervaren 
en wil uitdragen. Dat is van meet af 
aan haar intentie en beleving ge-
weest. “Na tien jaar is het voor mij 
nog steeds een verrassing als de 
telefoon gaat en ik wederom ken-
nis mag maken met een familie die 
een overledene meldt en of ik daar 
een uitvaart voor wil verzorgen. Elke 
keer begint voor mij de cyclus dan 
opnieuw. In al die jaren heb ik heel 
bijzondere dingen meegemaakt bij 
uitvaarten van jong en oud, maar 
ook hele uitzonderlijke wensen ver-
vuld. Het blijft een uniek vak; maar 
aan de andere kant is het ook een 
belasting omdat je 24 uur per dag, 
zeven dagen per week bereikbaar 
en beschikbaar bent. Je bent dus al-
tijd met je werk bezig. Maar dat vind 
ik niet erg.”

Uitvaartcentrum te huur
Het uitvaartcentrum aan de Ener-
gieweg kan eveneens door een an-

dere uitvaartondernemer gehuurd 
worden als uitvaartlocatie. Nabe-
staanden kunnen aan hun uitvaart-
ondernemer te kennen geven dat zij 
daar van hun dierbare afscheid wil-
len nemen.
Bij welke maatschappij men ook is 
verzekerd, iedereen is namelijk vrij 
om zijn eigen uitvaartonderneming 
en locatie te kiezen. Bij Uitvaartcen-
trum De Venen kunnen afscheids-
diensten zowel voor mensen met 
als zonder geloofsovertuiging wor-
den gehouden voor maximaal 300 
personen, louter voor condoleance. 
Inclusief de mogelijkheid voor een 
aangeklede koffie- of theetafel, dan 
wel iets anders op verzoek.
Van het uitvaartcentrum kan ook 
gebruik worden gemaakt indien na-
bestaanden na de dienst voor een 
crematie in Uithoorn of Utrecht 
hebben gekozen. Uitvaartcentrum 
De Venen is flexibel in tijd en in mo-
gelijkheden.
“Op verzoek kan er hier ook een 
kist worden uitgezocht. Tevens kan 
men hier ook gebruik maken van 
een 24-uurs kamer. Daar kunnen 
nabestaanden vanaf het moment 
van overlijden tot aan de uitvaart 
24 uur per dag gebruik van maken. 
Hier kan men in intieme kring sa-
menzijn met en afscheid nemen 
van de overledene. Het is een be-
sloten ruimte met aparte ingang en 
compleet ingericht met een zithoek 
en een keukenblokje. Er wordt fre-
quent van deze mogelijkheid ge-
bruik gemaakt. Hij is bijna constant 
bezet. De nabestaanden ervaren de 
besloten privésfeer als heel pret-
tig,” aldus Jolanda die aangeeft de 
komende jaren nog heel lang haar 
vak te willen blijven uitoefenen. Dat 
komt dan goed uit want het is haar 
op het lijf geschreven.

Nadere inlichtingen
Uitvaartverzorging Jolanda Dirksen, 
Energieweg 136, 3641RT Mijdrecht. 
Tel. 0297-594345 of 06-26242126. E: 
info@jolandadirksenuitvaartverzorg-
ting.nl. Of bekijk de website: www.
jolandadirksenuitvaartverzorging.nl.
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Bronsmotoren bij 
Museum De Ronde Venen
Vinkeveen – Zaterdag 4 oktober 
staat Museum De Ronde Venen in 
het teken van de Bronsmotor. Aan 
het begin van de middag wordt een 
lezing gegeven over de Bronsmo-
tor van de Veensteekmachine. De-
ze motor is van 1924 en stond oor-
spronkelijk in een gemaal. Tijdens 
de lezing komt u alles te weten over 
deze unieke motor en waarom de-
ze een “bakjesknapper” wordt ge-
noemd. De lezing wordt gegeven 
door Ad Langelaar, 20 jaar machi-
nist van deze motor en groot kenner 
van Bronsmotoren. Ook zal Ad zal 
ingaan op de historie van de Brons-
motorenfabriek in Appingedam. De 
lezing begint om 12.00 uur, toegang 
is 5,- entree voor museum, lezing en 
koffie. Er is maar beperkt plaats, re-

serveren bij Ad Langelaar tel 0297 
264441 of a.j.langelaar@gmail.com. 
’s Middags is het museum open 
voor bezoekers. De hele middag zijn 
er rondleidingen die u meenemen 
door het museum en de geschiede-
nis van De Ronde Venen. Om 14.00 
uur wordt de Bronsmotor van de 
Veensteekmachine gestart, steeds 
weer een spektakel! Ook zijn er een 
aantal opduwers en sleepboten, een 
aantal met een oude motor, te ho-
ren en te beleven. Om 14.30 uur is er 
voor opduwers een krachtproef. Een 
mooie kans om deze bootjes aan het 
werk te zien! Meer informatie over 
het museum vindt u op: www.mu-
seumderondevenen.nl. Museum De 
Ronde Venen, Herenweg 240 in Vin-
keveen, T 0297-262223

Burendag in de 
Dodaardslaan in Vinkeveen
Vinkeveen - Een diner organiseren 
voor de hele straat was de uitda-
ging voor de organisatoren van Bu-
rendag in de Dodaarslaan in Vinke-
veen. Al jarenlang wordt er per hof-
je de jaarlijkse ‘hofBBQ’ en kerst-
borrel georganiseerd. De hofjes ble-
ven vriendelijk naar elkaar toe maar 
een samenwerking of mix was er 
nog niet.
Daarom werden al vroeg in het jaar 
alle ‘Dodaars’ geïnformeerd om bu-
rendag vrij te houden in de agen-
da. Nu, dat hebben de organisato-
ren geweten. Ruim 100 volwasse-
nen en bijna net zoveel kinderen 
kwamen op het straatdiner af. Voor 
de kinderen van klein tot groot was 
er van 15.00-17.00 uur de mogelijk-
heid tot een bijscholing als circus-
artiest. De talenten kwamen boven 
en om 17 uur werd er een adembe-
nemende voorstelling gespeeld. De 
spreekstalmeesteres in chique jas-

je en hoge hoed kondigde de di-
verse onderdelen aan die stuk voor 
stuk fotomomentjes bleken te zijn 
voor de verzamelde ouders. De tap 
was al geopend maar er was slechts 
aandacht voor onze jongleurs, even-
wichtskunstenaars en andere crea-
tievelingen. Aan het einde werden 
de ouders uitgedaagd om ook een 
bordje hoog te houden … dat blijkt 
toch moeilijker dan gedacht!

Opruimen
Na het opruimen van het circus was 
er ruimte om te kijken wat er voor 
heerlijke hapjes aangedragen wer-
den. Hofje 3 had de opdracht gekre-
gen om het voorgerecht te maken 
en dat kwam in de vorm van enorme 
schalen sushi. Heerlijk…. De kom-
kommer met wasabi pasta werd ge-
negeerd maar de rest ging snel op. 
Daarna was het tijd voor hofje 2 die 
een BBQ met heerlijke salades, fruit 

en groente serveerde. De bodem 
was al aardig gevuld maar…. De 
trifle uit hofje 1 kon daar nog wel 

bij. Voor de kinderen waren er nog 
een aantal heerlijke taarten gebak-
ken die naast het crush ice uit de 
slushpuppy machine een groot suc-
ces waren. 

Werken
Tussen al het eten door werd er 
genetwerkt door de buurtbewo-
ners. De hofbewoners waren ge-
vraagd om op kleur te komen, rood 
voor hofje 1, wit voor hofje 2, blauw 
voor 3 en hofje 4 kwam in het oran-
je. Door de mengeling waren over-
al de Nederlandse vlaggen te zien... 
een mooi gezicht. Lange tafels ver-
sierd met tafelkleden en bloe-
men en het bankstel met salonta-
fel, kleed, schemerlamp en schilde-
rijtjes maakten het ‘huiskamer’ ef-
fect af. Vanuit de gemeente waren 
Henk Rikveld van stichting Tympaan 
de Baat en Pieter Scholten, contact-
functionaris Kernenbeleid onze gas-
ten. Ze keken hun ogen uit en moe-
digden ons aan dit niet een eenma-
lige actie te laten zijn … de buurt-
bewoners denken er zeker ook zo 
over! Het weer werkte natuurlijk ook 
mee, droog, najaarszonnetje en een 
goede temperatuur om tot laat (ruim 
na middernacht) buiten te blijven 
zitten... Jammer om weer naar je ei-
gen hofje terug te moeten. De vol-
gende dag werd om 10 uur al weer 
alles opgeruimd, nog even naklet-
sen met een kop koffie en met een 
goed gevoel weer verder te gaan in 
de prachtige Dodaarslaan.

jaarbeurs.nl. Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs, 8 t/m 12 oktober 2014, 
Jaarbeurs I Utrecht. Openings-
tijden:  dagelijks van 10.00-17.00 
uur. De Nieuwe Meerbode heeft 
8 gratis kaarten weg te geven. We 
geven ze per twee weg, zodat u 
met zijn tweeën naar deze ge-
zellige beurs kunt gaan. Donder-
dagochtend 2 oktober a.s. vanaf 
negen uur zijn te af te halen aan 
ons kantoor in Mijdrecht (Ansel-
musstraat 19). Op=op. Kaarten 
aan de kassa kosten 12,50 euro. 
Meer informatie + voordelige on-
line voorverkoop: kampeerenca-
ravanjaarbeurs.nl









Wilnis - Tineke Markus - de 
Kwaadsteniet uit Mijdrecht is zater-
dag 20 september, tijdens de viering 
van het 35-jarig jubileum van de 
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereni-
ging Nederland, benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau. 
Deze koninklijke onderscheiding 
werd bij haar opgespeld door bur-
gemeester Maarten Divendal. 
Mevrouw Markus – de Kwaadste-
niet is sinds 1995 tot heden direc-
teur van Crohn en Colitis Ulcerosa 
Vereniging Nederland (CCUVN), de 
patiëntenvereniging voor mensen 
met de chronische darmaandoe-
ning Crohn en Colitis Ulcerosa. De-
ze twee aandoeningen vallen onder 
de noemer Inflammatory Bowel Di-
seases (IBD). Onder haar bezielen-
de leiding is de CCUVN uitgegroeid 
tot dé belangrijkste belangen-be-
hartiger van de circa 50.0000 Ne-
derlanders die met dit soort aan-
doeningen moeten leren leven. 
Ze zet zich in om de samenleving 
meer begrip te laten opbrengen 
voor deze patiëntengroep. Zo be-
steedde de landelijke pers door haar 
toedoen weken achtereen aandacht 
aan de door de NS ingezette trein-
stellen zonder toiletvoorzieningen. 
Met als resultaat dat de NS de toe-
zegging deed deze omstreden in-
greep terug te draaien en zelfs be-
staande treinstellen te voorzien van 
toiletten.

Boegbeeld
Mevrouw is zelf ook IBD-patiën-
te, maar dit weerhoudt haar niet om 
boegbeeld te zijn voor dit professio-
neel opererend bureau met een om-
vangrijk netwerk in zowel Neder-
land als Europa. Zij is regelmatig 
gastspreker op nationale en inter-
nationale symposia en congressen. 
Ook is zij regelmatig trekker van ini-
tiatieven waarbij door patiëntenor-
ganisaties wordt samengewerkt. Zij 
werd meermalen door het Ministe-
rie van VWS uitgenodigd advies uit 
te brengen over beleidsvoornemens. 

Recentelijk werkte zij mee aan be-
sluitvorming rond het toedienen van 
zogenaamde ‘dure’ geneesmiddelen 
bij auto-immuunziekten als IBD. 
Mevrouw Markus – de Kwaads-
teniet is sinds 2006 tot heden ook 
actief als bestuurslid bij de Stich-
ting Eldo-Excel, een leercentrum in 
de sloppenwijk van het stadje Eldo-
ret in Kenia. Ondanks de lichamelij-
ke risico’s die zij loopt vanwege haar 
aandoening, bezoekt zij sinds 2010 
jaarlijks de school in Kenia en helpt 
zij mee met het opknappen van lo-
kalen en gebouwen. De school is in-
middels gegroeid van 75 leerlingen 
in 2006 naar 310 ingeschreven leer-
lingen nu. Tot slot was zij van 1977 
tot 1980 welpenleidster bij de Scou-
ting Moordrecht en van 1986 tot 
1944 kabouterleidster bij de Scou-
ting Jan van Speyk in Mijdrecht.
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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.

Nog even vlammen
Vóór de grauwe winter begint, verandert de natuur kortdurend in een 
groots kleurenpalet.

Waar komen al die kleuren zo ineens vandaan?
In het voorjaar en in de zomer zijn de bladeren groen door bladgroen-
korrels. In deze korrels zit chlorofyl. Dat absorbeert alle zichtbare kleu-
ren uit het zonlicht, behalve groen. Het groene licht wordt terugge-
kaatst en daarom zien wij de bladeren als groen. Het chlorofyl wordt 
voortdurend aangemaakt en gebruikt. Het heeft een belangrijke func-
tie voor het leven op aarde. Onder invloed van zonlicht worden in de 
bladgroenkorrels, kooldioxide uit de lucht en water uit de bodem om-
gezet in zuurstof en glucose: de fotosynthese. In de herfst neemt de 
lichtintensiteit af. Daardoor maken loofbomen en struiken minder chlo-
rofyl aan. Het aanwezige chlorofyl wordt teruggetrokken uit de blade-
ren en in de takken opgeslagen. De groene kleur van de bladeren ver-
dwijnt geleidelijk. Andere kleurstoffen, die tot dan toe onopgemerkt in 
de bladeren aanwezig waren, worden zichtbaar. Het gaat om de pig-
mentstoffen xantofyl, caroteen, en anthocyaan, respectievelijk verant-
woordelijk voor de gele, de oranje en de rode kleur van de bladeren. 
In een bos met verschillende boomsoorten zie je in de herfst dan ook 
een rijke schakering aan kleuren. De intensiteit van de kleuren neemt 
toe in zachte, rustige, zonnige nazomers. Elders, bv in Noord Amerika, 
wordt deze periode wel de “Indian Summer” genoemd. Afhankelijk van 
het weer kunnen deze kleurrijke “schilderijen” dagen tot weken blijven 
bestaan. Uiteindelijk zullen alle bladeren vallen. Helaas kan één herfst-
storm voldoende zijn om deze kleurige weelde in een enkele dag op de 
grond te doen belanden. Soms vallen de bladeren al af vóór de boom 
kleur bekend heeft. Deze bladval heeft ook een functie. Bij lagere tem-
peraturen in herfst en winter kunnen boomwortels minder goed wa-
ter uit de bodem opnemen. Als de verdamping, via de huidmondjes op 
de bladeren, door zou gaan, zouden de bomen uitdrogen. Door de bla-
deren te laten vallen kan de boom zijn vochthuishouding goed op peil 
houden. Door kortere en koudere dagen en onder invloed van plan-
tenhormonen, ontstaat er een kurklaagje aan de basis van de blad-
steel. Daardoor stagneert de toestroom van voedsel en water. De bla-
deren zijn dan nog slechts door enkele vezeltjes met de steel verbon-
den. Alleen al door de zwaartekracht dwarrelen ze gemakkelijk naar 
beneden. De wind geeft ze daarbij het laatste zetje. In de lente begint 
deze cyclus opnieuw.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- Mijdrecht, Ringdijk 2e Bedijking: Zwart-witte kat.
- Mjidrecht, Viergang: Groen-gele grasparkiet.

Gevonden:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema. 
 Heeft zilver-grijs bandje met belletje om. Is 14 weken oud.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijs poes. 10 jaar, heet Gijsje 
 en is moeilijk te benaderen door vreemden.

Handwerk-
verkoop 

Rode Kruis
De Ronde Venen - Met veel 
plezier maken de deelne-
mers van de handwerkgroepen 
mooie handwerken. Ook thuis 
wordt veel gemaakt. Deken-
tjes, sokken, dekservetten etc. 
Mooie dingen voor eigen ge-
bruik of om iemand als cadeau-
tje te geven. Twee keer per jaar 
is er een verkoopochtend in Ge-
rardus Majella en verder vindt 
de verkoop plaats op braderie-
en en markten. Door vrijwilli-
gers. De opbrengst komt geheel 
ten goede van de plaatselijke 
activiteiten van het Rode Kruis. 
Er blijkt behoefte aan meer ver-
koopmomenten. Gewoon omdat 
men graag iets wil kopen. Hob-
by Dee aan de Dorpsstraat 62 in 
Mijdrecht heeft nu aan het Ro-
de Kruis aangeboden om gedu-
rende het hele jaar als verkoop-
punt te fungeren. Steeds zal 
daar een aantal artikelen be-
schikbaar zijn. De eigenares-
se van Hobby Dee heeft o.a. als 
achtergrond werkzaam geweest 
te zijn voor het Rode Kruis in 
Zuid Afrika. Mooi initiatief!

Vinkeveen - Venen Literair ont-
vangt op vrijdag 3 oktober Tes-
sa de Loo, de schrijfster van “Een 
goed Nest”. Aanwezig zal ook zijn 
Myranda Jongeling, die dit boek 
bewerkte voor een toneeluitvoe-
ring. De prèmiere van dit toneel-
stuk gaat in oktober in de DelaMar 
in Amsterdam. De toegangskaarten 
voor de Venen Literair avond kos-

ten 7,50 en zijn alleen in voorver-
koop verkrijgbaar bij de Openbare 
Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht en bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Readshop in 
Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. Tes-
sa de Loo is ondermeer bekend van 
de succesvolle roman “De Twee-
ling” waarvan de verfilming ook een 
groot publiek trok.

Stamboomonderzoek

Koninklijke onderscheiding 
voor Tineke 

Markus-de Kwaadsteniet

80’s Mania, Dé ultieme 
jaren tachtig party
Regio - Van Frankie Goes To Hol-
lywood tot Madonna en alles wat 
daartussen zit komt voorbij in deze 
spetterende voorstelling. 80’s Ma-
nia is een Engelse productie die re-
centelijk in Nederland in première is 
gegaan. Volgens een aantal bezoe-
kers is het heerlijk entertainment en 
een genot voor oor en oog. Op vi-
deoschermen achter de vierkoppi-
ge live band worden clips getoond 
uit de jaren tachtig en twee zangers 
en één zangeres zingen de sterren 
van de hemel. ‘Girls just wanna have 
Fun’ van Cindy Lauper wordt goed 
nagedaan, maar ook Nena en Blon-
die. Wham! passeert de revue, De-
peche mode en natuurlijk Spandau 
Ballet met Gold en zoveel meer. Op 
het podium gebeurt echt een hele-
boel. Voor iedere act wordt er ver-
kleed in de stijl van het liedje en de 
artiest, want de muziek is natuur-
lijk onlosmakelijk verbonden aan 
onvergetelijke danspasjes, haar-
dracht en kostuums. De vijf danse-
ressen, die een fantastisch bijpas-
sende dansshow neerzetten, zijn 
derhalve een geweldige aanwinst 
voor het programma. Als Madon-
na bijvoorbeeld ‘Like a Virgin’ zingt, 
zal ook het mannelijke bezoek aan 
zijn trekken komen. De schaars ge-
klede dames zijn werkelijk een lust 
voor het oog. Marcel van Zijl, me-
dewerker van het impresariaat waar 
het Crown Theater deze voorstelling 
heeft geboekt is ook zeer tevreden 
over ‘zijn’ productie: “Het is naast 
een ohja-erlebnis tevens een Aha-
erlebnis, want ook de nummer één 
hit uit de jaren tachtig van de popu-
laire band Aha wordt prachtig ver-
tolkt. De formatie treedt al zes jaar 
op in Engeland en wij zijn het eer-
ste vaste land dat zij aandoen. Het 
is echt een feel-good-concert. De 
doelgroep (dus degenen die de mu-
ziek uit de jaren tachtig een warm 
hart toedragen) loopt na de show 
gegarandeerd met een big smile de 
deur uit. Het viel me tijdens de pre-
mière in Naaldwijk op dat er, naast 
veel vriendinnenclubs, ook een aan-
tal stellen in de zaal zaten tijdens de 
première. En ook die mannen kwa-
men van hun stoel om een avond te 
swingen, mee te klappen en voor-
al te zingen. Echt een feest der her-

kenning. Bij ‘Relax’, het tweede lied-
je, komt er een act waarin de elasti-
sche danseressen in en naast kooi-
en dansen in sexy outfits en stiekem 
zag ik sommige mannen glunderen 
naast hun vrouw, die waarschijnlijk 
de kaartjes had aangeschaft. Ha-
ha, meer verklap ik niet hoor, maar 
ik kan het publiek adviseren: Hier 
móet je gewoon geweest zijn!” 

Theaterworld geeft korting
“De voorstelling 80’s Mania is aan-
staande dinsdagavond 30 septem-
ber om acht uur te aanschouwen 
en duurt twee maal een uur met een 
korte pauze erin om even bij te ko-
men. Natuurlijk is een doordeweek-
se dag voor de Aalsmeerse arbei-
der niet de beste dag om een feest-
je te vieren, maar omdat het heerlijk 
in de buurt is, kun je om half elf in 
je bedje liggen, dus daar hoef je het 
niet voor te laten.” Aldus uw verslag-
geefster, die zelf ook bij het spekta-
kel aanwezig mocht zijn en nog na 
zit te genieten. Het marketingteam 
van Crown heeft een leuke actie be-
dacht: Als je in stijl naar de voorstel-
ling wilt komen, verkleed je je na-
tuurlijk in een heuse 80-’s outfit om 
de sfeer te verhogen! Misschien 
heb je nog beenwarmers, schou-
dervullingen of fel gekleurde shirts 
in de kast hangen. Zo niet, ga dan 
langs bij Theaterworld, de feestkle-
dingwinkel op de Middenweg in 
Aalsmeer, en krijg tien procent kor-
ting op de kledinghuur onder ver-
melding van 80’s Mania korting. 
Voor de voorstelling biedt het Crown 
Theater samen met de restaurants 
in de Crown Studio’s, drie zeer voor-
delige theater arrangementen aan, 
te weten bij Eetze voor 43,- en bij 
Downtown Diner een twee- en een 
driegangendiner voor respectie-
velijk 36,- en 44,-, uiteraard inclu-
sief een toegangskaart die normaal 
24,50 kost. Kijk op www.crownthea-
teraalsmeer.nl voor informatie of re-
serveer telefonisch via See Tickets 
0900-1353 Kaarten zijn ook een 
uur voor aanvang van iedere voor-
stelling te verkrijgen aan de kassa 
van het theater aan de Van Cleeff-
kade 15. 

Foto Bart Karman.

De Ronde Venen - De bindende 
factor bij stamboomonderzoek is 
de familienaam. Buiten de bekende 
DTB (doop, trouw en begraaf) re-
gisters, hebben onze voorouders en 
hun verwanten tal van andere “spo-
ren” uit de familiegeschiedenis ach-
tergelaten. Hiaten waren onvermij-
delijk, omdat we voorheen niet wis-
ten waar we de antwoorden op di-
verse vragen konden zoeken. Een 
dilemma waarmee ook Peter van 
Golen werd geconfronteerd, toen hij 
vele jaren geleden aan zijn genea-
logische zoektocht begon. Zijn ver-
haal, dat terug gaat naar 1588, be-
gint met de geboorte van een zeke-
re Pieter van Goolen in IJsselmonde, 
gedurende de roerige tijden van de 
80 jarige oorlog. Bent u nieuwsgie-
rig, niet alleen naar de rest van zijn 
verhaal, maar vooral naar de vele ‘in 
en outs’ van deze verslavende hob-
by? Dan zien wij u graag op maan-
dagavond 6 oktober a.s. in de oud-
heidkamer van verenigingsgebouw 
de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De aanvang is 19.30 uur en ieder-
een, lid of geen lid van de histori-
sche vereniging De Proosdijlanden, 
is van harte welkom.

Een goed nest
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Vocaal Ensemble Octava 
met Klein Muzikaal Matinee
Mijdrecht – Vocaal Ensemble Octa-
va, o.l.v. Eric Jan Joosse, geeft zon-
dag 12 oktober a.s. een Klein Mu-
zikaal Matinee. In september 2009 
is het Vocaal Ensemble Octava op-
gericht o.l.v. Eric Jan Joosse. Zij zijn, 
Hanny Witteveen en Nora van Koe-
verden Brouwer, sopraan; Juul Rots-
huizen en Ans Heikens, alt; Gerard 
Verwer en Jan van Koeverden Brou-
wer, tenor; Kees Burger en Arie Ver-
weij, bas. Hun repertoire bestaat uit 
geestelijke en wereldlijke liederen. 
Ze hebben enkele keren hun me-
dewerking verleend en in oktober 
2011 ook een Klein Muzikaal Mati-
nee gegeven. Dit wordt hun tweede 
matinee en tevens hun eerste Lus-
trum. In iets meer dan een uur wil-
len zij liederen uit hun repertoire ten 
gehore brengen van o.a Tchaikovs-
ky, Lasso, Hassler, Dowland, Farmer 

en enkele liederen over de zee van 
Dyson. Zij hebben nog enkele mu-
sici uitgenodigd en dat zijn Suzan-
ne Arends, dwarsfl uit en Mirjam Vos 
met een strijkersensemble. Het be-
looft een gezellig muzikaal optreden 
te worden waarin het zingen en mu-
siceren met elkaar duidelijk naar vo-
ren komt. 

Datum: zondag 12 oktober 2014. 
Plaats: Kerkelijk Centrum De Rank, 
Pr. Bernhardlaan 2. Aanvang: 15.00 
uur. Toegangsprijs: 7.50 euro. Kaar-
ten verkrijgbaar bij: Ans Heikens, 
tel. 282934. Juul Rotshuizen, tel. 
257808. Nora van Koeverden Brou-
wer, tel. 28 46 23. En aan de Kerk-
zaal. Bij binnenkomst ontvangt u 
een gratis programmaboekje. Na af-
loop is er, onder het genot van een 
drankje, nog een gezellig samenzijn.

Kinderen geen bezwaar
Regio - De succesvolle tv-kome-
die nu in het theater! 2 Oktober in 
Aalsmeer. Aanstaande donderdag 
al, 2 oktober om 20.00 uur, in Crown 
Theater Aalsmeer. Heeft u nog 
geen kaarten, ze zijn te koop van-
af 19.00 uur bij de kassa. De kaar-
ten kosten 24,50 p.p. In dit thea-
terstuk heeft Gerard een huisje in 
Frankrijk gekocht. Online... Zonder 
het eerst te bekijken. Wanneer hij 
daar samen met Sinan aan komt, 
blijkt het een enorme bouwval te 
zijn. Dus toch! En Maud had ‘m nog 
zo gewaarschuwd! O jee! De man-
nen gaan meteen aan de slag. Af-
geleid door de aanwezigheid van 
prachtige buurvrouw Isabelle - met 
wie ze nauwelijks kunnen commu-
niceren omdat ze alleen maar Frans 
spreekt - en geholpen door actrice 
Kiki Classen van Zeg ‘ns AAA, die 
al enige tijd op het Franse platteland 
woont en landgenoten helpt die 
daar een huisje kopen. Ondertussen 
zit Maud thuis in Nederland en heb-
ben ze via Skype contact met haar.
Zal Gerard de bouwval op tijd weten 
op te knappen? Zelf denkt hij van 
wel. Sterker nog: hij heeft plannen 
er een restaurant beginnen! Chez 

Gerard! Voor de feestelijk opening 
wordt een aantal mensen uit het pu-
bliek uitgenodigd!!

Het gezelschap
Een aantal bekende gezichten zien 
we ook terug op het toneel. Alfred 
van den Heuvel speelde Gerard in 
de serie op televisie en zal dat ook 
in de theaters gaan doen. Verder is 
Gürkan Küçüksenturk weer van de 
partij als Sinan. 
Andere rollen zijn weggelegd voor 
Renée van Wegberg en Kiki Clas-
sen. Van Wegberg is een musical-
ster die vertelster was in de musical 
Joseph and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat. Ook speelde ze een 
hoofdrol in de musical Wicked. Ki-
ki Classen speelde al eerder in pro-
ducties van DommelGraaf & Cor-
nelissen zoals Bessen, Niet voor 
de Poes en Zeg ‘ns Aaa. Tijdens de 
voorstelling wordt een aantal men-
sen uit de zaal uitgenodigd om aan-
wezig te zijn bij de opening van de 
‘mangerie’. Geheel vrijwillig. Ze bie-
den een aantal mensen uit het pu-
bliek dus de mogelijkheid om heel 
even mee te spelen. Opgeven hier-
voor is niet mogelijk.

Burendag op de Kastelein
Wilnis - Ieder jaar proberen de be-
woners van de Kastelein in Wilnis 
wel een gezellig samenzijn te orga-
niseren maar dit jaar voor het eerst 
vierden zij met elkaar de Buren-
dag. Het begon allemaal met het op-
knappen van het pleintje in samen 
werking met Enrico Toledo en Jen-
neke van Wijngaarden.
Er werd gewied en geverfd en het 
resultaat was prachtig. Toch was er 
nog een wens van 2 meiden uit de 

straat Demy en Lieke. Zij wilde nog 
dolgraag een duikelrek op het plein. 
Met behulp van de burendag subsi-
die van het Oranjefonds en de Ge-
meente de Ronde Venen is dat ook 
gelukt! En voor alle kinderen was er 
zaterdag een 15 meter lange storm-
baan! Wethouder Anco Goldhoorn 
kwam ook nog langs om het ver-
nieuwde pleintje te bewonderen en 
deze zonnige dag werd afgesloten 
met een gezamenlijke barbecue.

Vrouwspecifi eke zorg 
van start in Mijdrecht
Mijdrecht - Vanaf maandag 6 okto-
ber kun je bij het Gezondheidscen-
trum aan de Hoofdweg in Mijdrecht 
terecht bij een hormoonspecialiste. 
Vragen over de overgang, PMS, het 
gebruik van anti-conceptie worden 
kun je stellen aan Adri Rijkmans. 
Rijkmans is al jaren verpleegkundi-
ge op de spoedeisende hulp van het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woer-
den. Daar ontdekte ze dat er eigen-

lijk weinig oog is voor vrouwspeci-
fi eke zorg. „Veel vrouwen weten bij-
voorbeeld niet dat de symptomen 
bij vrouwen heel anders zijn als 
bij mannen” aldus Rijkmans. Juist 
hierdoor merkte ik dat ik meer wil-
de weten over de behandeling van 
„vrouwenkwaaltjes”. 
De verstoring van het vrouwe-
lijk hormoon veroorzaakt vaak een 
verslechtering van de de gezond-

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

Gezamenlijk aan de slag met 
Koopcentrum Mijdrecht

Zo is collecteren niet 
leuk meer
Afgelopen week heb ik gecollec-
teerd in de wijk Wickelhof voor het 
Fonds verstandelijk gehandicap-
ten, en aangezien er in deze pe-
riode bijna wekelijks een collec-
te is, kan dit niet alleen mij als col-
lectant zijn overkomen. Ik had al 
ooit opgevangen van collectanten 
dat in die specifi eke wijk men lie-
ver niet wilde lopen, en ik vroeg me 
af waarom. 
Mijn man is nl. ook verantwoorde-
lijk voor alle collectanten in Twist-
vlied voor Het Longfonds, en daar 
werd er moeilijk over gedaan dat 
men daar niet wilde lopen. Nu loop 
ik zelf al 3 jaar voor dit Fonds ver-
standelijk gehandicapten, en ik 
ben juist altijd enthousiast geweest 
over de wijk Wickelhof. Mijn bus 
werd altijd goed gevuld en ik zei 
steeds al bij voorbaat, “volgend jaar 
loop ik weer in dezelfde wijk”. Maar 
na wat mij nu is overkomen zou het 
er wel eens voor kunnen zorgen 
dat ik dit ook niet meer ga doen. Er 
staan nogal wat koopfl ats in deze 
wijk, en dus probeer ik al 2 jaar om 
daar te collecteren.  De fl ats langs 
de Doctor J. van der Haarlaan, daar 
had ik zelf ook al slechte ervarin-
gen opgedaan en die liet ik al on-
gemoeid, omdat mensen weiger-
den om de deur te openen. Men 
zou dan last krijgen met de mede-

bewoners als ze de deur zouden 
openen. Dat was al een heel naar 
gevoel als collectant, want dan mis 
je toch een heleboel mensen die 
je niet kunt bereiken. Wat ik toen 
al dacht was, wat een naar gevoel 
moet dit zijn als bewoner, dat je de 
deur dus niet open durft te doen 
voor een collectant, en die dan ge-
woon voor de deur laat staan! Maar 
okay, dan maar naar de norma-
le woningen die hun deur gewoon 
aan de straat hebben. En daar voel-
de ik weer die bereidheid om voor 
een goed doel de deur te openen 
en gul te geven, met meestal nog 
een gezellig begeleidend praatje. 
Daarom vond ik collecteren leuk. 
Mensen ontmoeten en ondertus-
sen mijn bus voor het goede doel 
vullen! Geweldig! En de straten met 
de rijtjeshuizen had ik dus zo ge-
daan!

De fl ats
Maar ja, dan de fl ats aan De Ko-
renbloem die uitzicht hebben op 
het park en waar ik tot vorig jaar 
goed kon collecteren. Ik drukte 
op wat bellen en er werd niet ge-
reageerd. Bij de 4e bel van de fl at 
had ik succes, en er zou een me-
neer voor mij naar beneden komen 
en mijn legitimatie bekijken. Prima, 
helemaal geen bezwaar. Het was 
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Het koopcentrum van Mijdrecht 
houdt de gemoederen fl ink bezig 
in onze gemeente. En terecht. Ie-
dereen wil graag een gevarieerd 
en aantrekkelijk centrum in zijn 
dorp, waar samengekomen kan 
worden, politiek bedreven wordt 
en gewinkeld. Dit gaat al decen-
nia lang zo. En, ik verwacht dat 
de functie die een dorpscentrum 
heeft, ook zal blijven. Zelfs met de 
verdere digitalisering die wij mee-
maken. Het is daarom goed dat er 
discussie is over het centrum en de 
toekomst daarvan. Dat aan die dis-
cussie naast de winkeliers, de ei-
genaren van de panden en de ge-
meente ook onze inwoners mee-
doen, zoals in afgelopen edities 
van deze krant is gebeurd, is erg 
belangrijk. Immers, zij zijn de ge-
bruikers van het centrum. Wat het 
CDA betreft moet de politiek zich 
ook meer mengen in deze discus-
sie. Ons centrum vraagt daar om, 
en vlug ook.

Pasklaar
Een pasklaar antwoord op de si-
tuatie hebben wij helaas niet. Dit 
komt doordat we te maken heb-
ben met een combinatie van facto-
ren die van invloed zijn. Verande-
rend winkelgedrag van consumen-
ten, (ruimtelijke) besluiten uit het 
verleden, wensen van winkeliers 
en eigendom van panden zijn een 
paar van die factoren. Het is ook 
de vraag of het pasklare antwoord 
alleen van de politiek kan komen. 
Het CDA denkt van niet. Helemaal 
omdat de gemeente maar een 
klein deel van de factoren kan be-

invloeden. De tijd dat de gemeen-
te dat wel deed door grootschalig 
grond en panden op te kopen ligt 
achter ons. Iedereen die de fi nan-
ciële situatie van onze gemeen-
te kent weet dat. Nog los van de 
wenselijkheid van zo’n benade-
ring. Nee, als het om het fi nan-
cieren van de veranderingen gaat 
ziet het CDA een rol voor de eige-
naren van de panden en de win-
keliers. Voor straatwerk, bankjes, 
misschien een prieel, meer bomen 
en perkjes of andere openbare in-
richting zien wij wel een rol voor 
de gemeente. Al is het op dit mo-
ment te vroeg om het over fi nan-
cieren te hebben. Er moet eerst 
een plan komen voor het centrum 
van Mijdrecht waarin een toekom-
stig centrum van Mijdrecht ge-
schetst wordt. Dat plan moet on-
der andere aandacht besteden aan 
het centreren van het winkelbe-
stand, de ruimtelijke structuur van 
het centrum en het gebruik en be-
leving van het centrum. Hierbij mis 
ik ongetwijfeld belangrijke aspec-
ten. Het plan moet dan ook met al-
le betrokkenen opgesteld worden, 
maar ook met mensen met ervarin-
gen buiten onze gemeente, zodat 
er geen aspecten vergeten wor-
den. De Erasmus Universiteit heeft 
op dit gebied uitvoerig gepubli-
ceerd. Ons door hun laten infor-
meren zou zeker goed zijn.

Nadelig
Het nadelige effect van uitwaaie-
ren van winkeliers naar de Indu-
strieweg, waarover dhr. Starmans 
vorige week schreef, moet on-

een hele aardige meneer die mij 
toen binnenliet, en mij zei, dat hij 
bij alle deuren met me mee zou lo-
pen. Nou, dat was voor hem meer 
een bezwaar dan voor mij. Maar 
daar begon dus mijn eerste erva-
ring met „de grote angst”. Overal 
moest deze man uitleggen dat hij 
me binnen had gelaten, en om pro-
blemen te voorkomen liep hij dus 
maar mee langs alle deuren om 
meteen te zeggen dat hij me had 
binnen gelaten. Wat was het ge-
val? Er was ingebroken in de eer-
ste fl at ! Okay, heel vervelend! Maar 
mijn reactie was, hoeveel inwoners 
in De Ronde Venen zullen daar op 
een of andere manier mee te ma-
ken hebben gehad ? Jullie zijn niet 
de enige? Nou, dit was nog maar 
fl at nummer 1 dus ik had er nog 
3 te gaan. Mijn begeleider betwij-
felde het dat ik ergens zou wor-
den binnengelaten! Helemaal be-
duusd ging ik dapper op weg naar 
fl at nummer 2.

Geen reactie
Daar begon ik ook met op een bel 
te drukken, en geen reactie! 2e bel, 
ook niks!, 3e bel, idem?? En ja, daar 
sta je dan voor zo’n dichte deur. 
Gelukkig kwam er een bewonen 
thuis, en die zei, ik laat je binnen 
en loop maar mee dan geef ik je 
meteen wat. Nou, lief!! en bedankt!! 
Van hem mocht ik gewoon de deu-
ren langs, en ook hij vond de angst 
die ontstaan was overdreven! Bij 
elke deur moest ik me verantwoor-
den, en verklaren hoe ik was bin-
nen gekomen! En steeds weer als 
antwoord, ja er is ingebroken hier 
ergens! Ja mevrouw of meneer, 
maar bij mij kan ook gewoon ie-
dereen aan bellen en dan zie ik wel 
of ik open doe toch? U heeft een 
spionnetje in de deur en u kunt be-
palen of u opendoet! Okay, ik was 
er al klaar mee, maar vooruit, toch 
naar fl at nummer 3. Daar werd het 
helemaal moeilijk om binnen te ko-
men, en eindelijk zei een persoon, 
okay, ik laat u wel binnen. Dank u 
wel, en mag ik u iets vragen. Ho-
ren de bewoners of iemand buiten 
belt of binnen voor de deur staat? 
Ja, dat geeft een verschil in het sig-
naal! Okay, dan snap ik nu beter 
waarom mensen totaal niet reage-

ren. In fl at 3 kreeg ik dus ook een 
discussie met mensen over hoe ik 
binnen was gekomen, en uiteinde-
lijk bij een meneer die er over door 
stond te zagen, had ik het gehad! 
Meneer, kijkt u journaal? Ziet u 
hoe de wereld in brand staat? Ziet 
u de slachtoffers en de mensen op 
de vlucht? En ziet u in uw „eigen 
kleine” wereld hoe er wordt ge-
reageerd op 1!!! simpele inbraak? 
Hier regeert de angst! Men is volle-
dig doorgeslagen en doorgescho-
ten in dit aspect. Is het hier Zuid-
Afrika? vergelijkbaar met Johan-
nesburg waar de blanken zich op-
sluiten achter prikkeldraad. Ik ben 
hier klaar mee en zal nooit meer 
hier komen collecteren voor men-
sen die vele malen slechter af zijn 
dan u! 

Emotioneel
Ik was er echt emotioneel door ge-
worden en het huilen stond mij na-
der dan het lachen! Maar... ik had 
nog 1 fl at te gaan en ik dacht ge-
woon, ik maak dit af! Flat 4 heb ik 
alle bellen ingedrukt en niemand 
!!! opende zijn deur. Wat is dit 
toch voor een onredelijke angst? 
We wonen hier in Mijdrecht! Niet 
in een grote stad waar men zich 
soms wat onveiliger voelt, maar in 
een dorp! Wie kan deze mensen 
tot rede brengen? Mensen het was 
maar een inbraak! Er zijn geen ge-
wonden bij gevallen en er is nie-
mand vermoord! Kom toch tot be-
zinning want straks durft u ook niet 
meer naar buiten. Daar bent u im-
mers ook vogelvrij? 

Ik hoop dat u mijn oproep leest 
en dat u zich niet achter uw dik-
ke muren verschuilt uit angst voor 
het onbekende! Doe dan net als die 
meneer uit fl at 1, kom naar de deur, 
kijk de collectant aan en vraag om 
een legitimatie. Loop desnoods ook 
mee als u zich daartoe geroepen 
voelt, maar realiseert u zich alstu-
blieft dat u zich nooit en te nimmer 
voor al het kwaad kunt verschuilen 
door uw deur dicht te houden voor 
collectanten !

Een hele verdrietige
gefrustreerde collectant!
Gre Geevers

derdeel uitmaken van dat onder-
zoeksplan. Overigens wil ik daar 
wel aan toevoegen dat de on-
dernemers zelf ook in belangrij-
ke mate onderdeel uitmaken van 
de keuze tot uitwaaieren. Zij den-
ken daarmee kostenverlaging en 
winstvergroting te bereiken. Waar-
bij het algemene belang van een 
gecentreerd winkelgebied anders 
wordt gewaardeerd dan eigen za-
kelijke belangen. Het terugdraai-
en van het uitwaaieren zal daar-
om niet gemakkelijk zijn. We heb-
ben dit toegestaan en sommi-
ge winkeliers in de periferie van 
het centrum zijn daar al decennia 
lang gevestigd. Hun de mogelijk-
heid ontnemen daar een winkel te 
hebben zou enorme kosten voor 
de gemeente met zich meebren-
gen. Nog los van het morele as-
pect hierachter. Om het winkelbe-
stand te centreren zijn in de ogen 
van het CDA dan ook in eerste in-
stantie de winkeliers zelf aan zet. 

Plan
In het plan moet ook naar de ruim-
telijk structuur van het centrum 
gekeken worden. Het Masterplan 
centrum Mijdrecht dat in 2010 is 
vastgesteld had daar een duidelij-
ke visie op. Gekeken naar de hui-
dige situatie is dat masterplan niet 
meer actueel. Belangrijke betrok-
kenen bij dat masterplan hebben 
zich teruggetrokken en het extra 
vloeroppervlak winkelruimte dat 
voorzien was, staat met de huidige 
leegstand in een ander daglicht. Er 
moet dus een nieuw Masterplan 
komen, maar dan wel één die aan-
sluit bij het totale plan. Een Mas-
terplan alleen doet het centrum 
niet veranderen, daarvoor zijn de 
eigenaren van de panden nodig. 
Waarbij zij misschien wel voor het 
algemene belang concessies moe-

ten doen, zonder de kosten daar-
voor bij de gemeente te leggen.
Als laatste punt noem ik het ge-
bruik en beleving van het cen-
trum. Daarbij spelen de winkeliers 
een grote rol. Het centrum kan nog 
zo mooi zijn, als de juiste facilitei-
ten niet geboden worden, de sfeer 
niet prettig is of het juiste win-
kelbestand ontbreekt dan zal het 
moeilijk zijn om het centrum tot 
een succes te maken. Bij het cre-
eren van een prettige sfeer zie ik 
nog wel een rol voor de gemeente 
weggelegd. Maar het zorgen voor 
de juiste faciliteiten en winkels 
is een onderdeel waar de winke-
liers voor nodig zijn. Hun inbreng 
in het plan is dan ook van cruci-
aal belang voor de toekomst van 
het centrum van Mijdrecht. Daar-
bij kunnen de winkeliers hun ac-
tieve betrokkenheid tonen en ko-
men met vernieuwende ideeën.
Voor het opstellen van het plan ziet 
het CDA een rol voor de gemeen-
te. Het samenbrengen van de par-
tijen, verzamelen van informatie 
en faciliteren van gesprekken kan 
uitstekend opgepakt worden door 
het college van Burgemeester en 
Wethouders. Gezien de staat van 
het centrum, de publieke discus-
sie die speelt dringt het CDA er op 
aan dat het college snel gaat han-
delen en liefst begin volgend jaar 
al met een eerste plan naar buiten 
komt. Waarbij in het bijzonder de 
winkeliers en eigenaren van pan-
den hun inzet moeten leveren. Het 
is namelijk niet zo dat de gemeen-
te nu verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor de achteruitgang 
van het dorpscentrum. Daarvoor 
zijn te veel factoren niet in handen 
van de gemeente.

Jonathan van Diemen
Raadslid CDA de Ronde Venen

heid bij vrouwen. Daarbij gaat het 
natuurlijk niet alleen over de over-
gang, depressie komt 2x zoveel voor 
bij vrouwen. Reumatische artritis en 
astma komt vaker voor bij vrouwen 
als bij mannen en vrouwen krijgen 
driemaal zo vaak osteoporose als 
mannen. Maar wat te denken van 
problemen met menstruatie, zwan-
ger worden of welke anti-concep-
tie je het beste kunt gebruiken. Hor-
moonspecialiste Adri Rijkmans kan 
je adviseren en ondersteunen bij al 
deze klachten. Zij volgde verschil-
lende opleidingen bij Care for Wo-
men dat o.a. nauw samenwerkt met 
het UMC en werd beloond met de 
Telegraaf Vrouw Award in de cate-
gorie gezond en fi t in 2013. Voor-
al een gesprek over je klachten is 
al een verademing, daarnaast gaan 
we kijken wat je zelf al kunt doen 
om je beter te voelen. „Erkenning 

van het probleem is vaak het begin 
van de oplossing” aldus Rijkmans. 
„Ik neem de tijd om alle klachten 
in beeld te brengen en dan samen 
met de vrouwen een plan maken. 
Soms kun je met een verandering 
in je levenspatroon al een heleboel 
bereiken, dan moet je bijvoorbeeld 
denken aan voeding of uitgeba-
lanceerde plantaardige producten”. 
Maar juist ook door haar uitgebrei-
de kennis op vrouwspecifi eke zorg 
kan ze ondersteunen bij het zoe-
ken naar bijvoorbeeld de juiste anti-
conceptie voor vrouwen met PMS. 
Neem voor meer informatie of een 
afspraak contact op met 06-5366 
3951of mail naar hormoonspecialis-
tewoerden@gmail.com. Een bezoek 
aan de hormoonspecialiste wordt 
meestal vergoed uit de aanvullende 
verzekering en je hebt geen verwij-
zing van de huisarts nodig. 





Mijdrecht - Zaterdag 27 septem-
ber stond het Raadhuisplein in 
Mijdrecht in het teken van turnen 
en acrogym. Op de tumblingbaan, 
trampoline, brug, de acropaaltjes en 
nog een aantal onderdelen lieten de 
leden van Gymnastiek Vereniging 
Mijdrecht GVM’79 zien wat turnen 
en acrogym inhoudt en wat zij zo-
al doen tijdens hun trainingen. Zo 
lieten de recreanten, acrogym, de 
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Atlantis 1 boekt belangrijke zege
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag speelde Atlantis 1, dat ge-
sponsord wordt door de Rabobank, 
de vijfde wedstrijd van dit veldsei-
zoen tegen KIOS 1 in Nieuw Ven-
nep. KIOS is al jaren een beken-
de tegenstander voor Atlantis, ook 
zij zijn vorig seizoen gepromoveerd 
naar de tweede klasse. KIOS had 
voor deze wedstrijd één punt meer 
dan Atlantis. De ploeg uit Mijdrecht 
was er dan ook op gebrand om de 
punten mee naar huis te nemen en 
dat is gelukt. Na 70 minuten spelen 
stond er een stand van 8 – 12 op het 
scorebord. Na het eerste fluitsignaal 
bleek al snel dat beide ploegen uit 
waren op de twee punten. De thuis 
spelende ploeg openende de score 
door in de eerste aanval een vrije bal 
te benutten. Atlantis reageerde hier-
op door in de volgende aanval een 
strafworp te scoren. KIOS maakte er 
hierna 2-1 van. Dat was de laatste 
keer dat Atlantis achter heeft ge-
staan. Atlantis ging op zoek naar de 
juiste kans en scoorde de gelijkma-
ker. Vanaf dat moment raakte Atlan-
tis op stoom en liep verder uit op KI-
OS. Met een ruime voorsprong van 

5 – 9 gingen de Mijdrechtenaren de 
rust in. De voorsprong moest vast-
gehouden worden in de tweede 
helft. Atlantis was de betere ploeg. 
Er waren al negen doelpunten ge-
scoord, dus het beloofde een grote 
uitslag te worden. Niets was minder 
waar. De aanval van Atlantis creëer-
de heel veel kansen maar de bal wil-
de niet door het mandje vallen. De 
verdediging hield het goed dicht en 
onderschepte veel ballen en ont-
regelde het aanvalsspel van KIOS. 
Ondanks alle kansen aan de kant 
van Atlantis was het toch KIOS die 
het eerste doelpunt wist te maken. 
De stand bleef lang op 6-10 han-
gen. Er werden allerlei goede aan-
vallen opgezet wat nog resulteerde 
in twee doelpunten. De ruime voor-
sprong uit de eerste helft heeft er-
voor gezorgd dat de punten mee 
naar Mijdrecht konden. Door deze 
belangrijke overwinning staat At-
lantis nu op een vierde plaats met 
vijf punten. Volgende week staat de 
wedstrijd tegen GKV 1 op het pro-
gramma. GKV staat op dit moment 
één plaats onder Atlantis met vier 
punten. 

Argon eenvoudig langs
FC De Bilt
Mijdrecht - Argon had weinig 
moeite met de FC De Bilt, na een 
half uur stond Argon op een 0-1 
voorsprong en binnen tien minu-
ten in de tweede helft vonniste Ar-
gon de kampioen van de derde klas. 
Het scoorde drie maal zodat de uit-
eindelijke eindstand 0-4 werd. Wel 
eindigde Argon de wedstrijd met 
negen man, twee spelers zagen in 
blessuretijd de rode kaart voorgeto-
verd door scheidsrechter Schipper.
De eerste helft was eigenlijk weinig 
enerverend, de gastheren wilden 
of konden niet en Argon kreeg wel 
mogelijkheden maar de nauwkeu-
righeid ontbrak in de beginfase. We 
zagen een poging van Jesse Stan-
ge maar zijn kans werd een prooi 
voor doelman Dennis Adelaar. Ook 
een schot van Epi Kraemer kon door 
de doelman met de voet worden 
gekeerd. Na een half uur zette So-
ner Gedik, na een afgeslagen hoek-
schop, de bal voor het doel waar 
Wilco Krimp met een lage kopbal 
de defensie van FC De Bilt verras-
te 0-1. In de slotminuut van de eer-
ste helft werd Soner Gedik neerge-
haald, de vrije trap van Bas Pel spat-
te uiteen op de doellat.Binnen tien 
minuten in de tweede helft werd de 
wedstrijd beslist, maar eerst zagen 
we een poging van Bas Pel die op 
aangeven van Wouter Winters pro-
beerde te scoren maar de bal kreeg 
hij niet onder controle.

Intikte
Een vrije trap van Soner Gedik werd 
een prooi voor doelman Adelaar en 
een schot van Epi Kraemer redde 
de sluitpost met de voet, in de re-
bound schoot Gedik via de paal 

naast. Af en toe probeerde de ploeg 
van coach Gerrit Plomp iets terug te 
doen maar verder dan een schot op 
de lat en een doelpoging Kuijpers 
die in handen kwam van doelman 
Rahim Gök kwam men niet. Met Ri-
ad Lilipaly voor Kraemer ging Ar-
gon het laatste half uur in. Daarna 
werd het al snel 0-2, bij een aan-
val over links legde Floris Mulder de 
bal terug op Soner Gedik die vervol-
gens zuiver intikte. Vijf minuten later 
zorgde Riad Lilipaly voor de 0-3, hij 
liet op rechts drie verdedigers zijn 
hielen zien en maakte het zelf net-
jes af. Drie minuten later tilde Lili-
paly de eindstand naar 0-4. Net over 
de middellijn ontving hij de bal en 
vervolgens scoorde hij vanaf rechts 
met buitenkant voet. 

Poging
Met Stefan Tichelaar en Syrane Mor-
rison voor Jasper Werkhoven en Bas 
Pel ging Argon de laatste tien minu-
ten in. Morrison kreeg nog een goe-
de mogelijkheid om de score op te 
voeren maar hij mikte te hoog.In mi-
nuut 93 kreeg Argondoelman Rahim 
Gök rood voor getoverd van scheids-
rechter Schipper, bij een poging de 
bal te onderscheppen raakte hij een 
speler van De Bilt waarna strafschop 
volgde. Lorenzo Zorn trok de kee-
pershandschoenen aan en dook ver-
volgens de bal uit de toch knap in-
geschoten hoek. Twee minuten la-
ter stond Argon met negen man, bij 
een opstootje bij de hoekschopvlag 
van De Bilt met wat duw en trekwerk 
werd Morrison geslachtofferd, ook 
hij kreeg rood. Direct daarna werd 
de wedstrijd afgefloten. 
Foto: sportinbeeld.com

De jeugd heeft de toekomst!
Wilnis - De najaarscompetitie van 
tafeltennis is alweer een paar we-
ken geleden begonnen, waarbij het 
1e jeugdteam van Veenland Tafel-
tennis uit Wilnis weer zeer sterk van 
start is gegaan. Na 2 keer met 10-0 
te hebben gewonnen wisten ze de 
3e speelweek met invaller met 9-1 
te winnen van Hilversum.
Als ze zo doorgaan kunnen ze mis-
schien voor de 3e keer op rij aan 
het eind van het seizoen promove-
ren naar een hogere klasse. Het 2e 
jeugdteam draait ook lekker mee 
met 10 punten uit 2 wedstrijden. 
Helaas zitten zij in een poule van 5 
teams, waardoor ze 2x op zaterdag 
niet hoeven te spelen.Bij de senio-
ren gaat het wat moeilijker. Het 1e 
team heeft 14 punten uit 3 wedstrij-

den. Daardoor staan ze bovenaan 
in het “rechter rijtje” in de tussen-
stand. Ze kunnen zich echter nog 
verbeteren als ze komende vrijdag 
tegen WIK, die momenteel nog on-
der ze staan, weten te winnen. Het 
2e team heeft ook 14 punten uit 3 
wedstrijden, maar staan daarmee 
onderaan het “linker rijtje”.
Er valt echter nog veel te winnen, 
omdat ze nog tegen 2 ploegen niet 
hebben gespeeld die nu onder hun 
staan. Het 3e team mist een belang-
rijke speler die individueel is gepro-
moveerd en staat nu met 2 pun-
ten uit 2 wedstrijden onderaan het 
rechter rijtje. Maar zij hebben hoop, 
zij krijgen namelijk dit seizoen ver-
sterking van Denise die ook het eer-
ste jeugdteam speelt.

Vroeg op toernooi tennisvereniging
De Ronde Vener
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 28 september was het weer zo 

ver. Ons bekende HEMA toernooi. 
Dit is een  gezellig ouder/kind toer-

nooi. Het toernooi duurde van 9.30- 
13.00 uur. Dit goedlopende toernooi 

Buurt bbq van Timotheegras 
en Raaigras zeer geslaagd
Wilnis - Afgelopen zaterdag was 
het weer burendag. In Wilnis was 
het dus ook weer tijd om het draai-
boek van vorig jaar te voorschijn te 
halen. Eerste maar eens kijken wie 
er weer zin had om samen te ko-
men. Tot op het laatste moment 
kwamen er nog aanmeldingen bin-
nen en dus kon het feest doorgaan, 
er was animo genoeg! Een vast 
team gezellige buren is zich we-
derom direct gaan inzetten om al-
les voor te bereiden en in te kopen. 
Het eten, een springkussen en leu-
ke dingetjes voor de kinderen zo-
dat er een bingo kon worden ge-
daan en de nodige drankjes wer-
den geregeld. Rond 16 uur werd 
het al gezellig druk op het pleintje 
achter de Timotheegras en de Raai-
gras. Het weer was prachtig en de 
kinderen genoten ‘s middags al vol-
op op het springkussen. Je hoorde 
ze enthousiast over het plein scha-
teren. Die gezelligheid lokte diver-
se buren naar buiten en al snel was 
het gezellig druk op het plein. Voor 
de zekerheid was er een tent ge-
maakt dus mocht het gaan regenen 
stond iedereen droog. Rond etens-
tijd kwam de catering met het vlees 
en salades. Ook het stokbrood, de 
kruidenboter en andere lekkernijen 
stonden klaar. Voor de kids was er 

patat en een hamburger en even-
tueel nog een kippenpootje. Ieder-
een genoot van het lekkere eten en 
er werdt volop gepraat. Over leuke 
en minder leuke dingen en er wordt 
kennis gemaakt met de nieuwe bu-
ren, die ook gezellig aanschoven. Er 
werd even stilgestaan en waar het 
kon rekening gehouden met een 
zieke buurman die dus niet aanwe-
zig was deze avond, je bent zeker 
niet vergeten! Er werd wat vuurwerk 
afgestoken en de kinderen kregen 
sterretjes. Ook een ijsje hoorde er-
bij met dit lekkere nazomerweer. 
Het iwas een gezellige boel. Als de 
kleintjes naar bed zijn gebracht gaat 
de gezelligheid nog even door. De 
muziek, de heaters, hangtafels en 
vuurkorven zorgde dat het tot in de 
kleine uurtjes goed toeven was. De 
volgende dag werdt alles weer op-
geruimd en werd er nagepraat. Voor 
volgend jaar werden er al weer vol-
op ideeën geopppert en kleine ver-
anderingen bijgewerkt in het log-
boek. Een ding is zeker, volgend jaar 
gaan we er weer voor, ff bijkletsen 
met je buren is leuk, helemaal in de-
ze drukke tijd. Namens alle buren 
heel hartelijk dank aan iedereen die 
zich vrijdag, zaterdag en zondag zo 
heeft ingezet om iedereen een heer-
lijke dag te bezorgen. Top.

Vandaag is het feest in de 
bibliotheek
De Ronde Venen - Vandaag is 
het feest in de bibliotheken van 
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Do-
centen van Stichting Kunst Rond 
de Venen organiseren leuke work-
shops, optredens en activiteiten. 
Kom je ook feesten in De Ronde Ve-
nen? 
Stichting Kunst Rond de Venen be-
gint als organisatie steeds meer 
vorm te krijgen en groeit in aantal-
len en samenwerking. Deze keer 
hebben de bibliotheken samen met 
de docenten van Stichting Kunst 
Rond de Venen een leuk program-

ma voor de kinderen samengesteld. 
In iedere vestiging is van alles te 
doen. Zo kun je in Mijdrecht en Vin-
keveen meedansen tijdens de dans-
workshop ‘Feest!’ onder leiding van 
Aino Merits en Karin Dieters. In Ab-
coude verzorgt Marjolein Macran-
der een spetterende opening met 
de Jeugdtheaterschool Abcoude. 
En in Mijdrecht is er een feestelij-
ke start met een muziekworkshop 
hoorn blazen door Dick Hesselink. 
De activiteiten van Kunst Rond de 
Venen starten om 14.00 uur. www.
facebook.nl/kunstronddevenen.nl

Promotiedag GVM’79

wordt al jaren georganiseerd door 
de jeugdcommissie. Een kind ten-
nist met een volwassenen (vaak is 
dit papa, mama, opa of oma). Het 
is vooral een gezelligheids toernooi 
waar iedereen rekening met elkaar 
houd. En wat ook zo leuk is aan het 
toernooi  dat iedereen zelf wat lek-
kers meeneemt om te eten. Dat le-
vert een grote tafel op met héle lek-
kere gerechten, o.a. kwarktaart, 
chocoladetaart, quiche, pannen-
koeken, komkommer, stokbrood, 
soesjes enz. Tussen de partijtjes 
door kan er dus  gegeten worden. 
Het weer zat ook mee. De tempera-
tuur was goed en met het zonnetje 
erbij was het heerlijk. Iedereen kon 
3x een half uur tennissen. De ge-
wonnen games worden doorgege-
ven en bij elkaar opgeteld. Maar de-
ze keer heeft iedereen een prijs ge-
kregen, uiteraard gesponsord door 
de HEMA. Alle kinderen hebben 
een douchegel gehad en de ouders 
lekkere bonbons. Het was weer een 
geslaagd toernooi.

springgroep, de kleutergroep en de 
jongensgroep hun oefeningen zien 
en konden kinderen die nog niet op 
turnen zitten meedoen om zo eens 
kennis te maken met de sport. 

De selectie van GVM’79 trakteerde 
het publiek op een geweldige de-
mo. Gepresenteerd door de trainers 
van de club, begeleid door gezellige 
muziek en geholpen door het heer-

lijke weer hebben zeker 200 kin-
deren op deze prachtige dag mo-
gen kennismaken met de turn-
sport. Voor alle de kinderen die ge-
noten hebben van de dag en na-
tuurlijk ook voor alle kinderen die 
er die dag niet bij waren wordt in 
de herfstvakantie, op 21 oktober 
tussen 14.00 uur en 18.00 uur, het 
Grote Gymfeest gehouden in Gym-
zaal De Brug in Mijdrecht. GVM’79 
nodigt alle kinderen die zin en tijd 
hebben om met hen mee te gym-
men hiervoor uit. 
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Kwinkslag Vinkeveen
Badmintoncompetitie 
weer begonnen
Vinkeveen - Het mannen 1 team 
bestaande uit Bjorn Hottinga, Jas-
per van Peursem, Bas Kooijman en 
Tristan Frese van Badmintonvereni-
ging Kwinkslag Vinkeveen is aan 
een nieuw competitie seizoen be-
gonnen in de hoofdklasse en voor 
het eerst met vederen shuttles. Dat 
dit wennen zou worden was be-
kend echter dat het verschil ook ze-
ker qua niveau zo groot zou zijn had 
niemand durven voorspellen! Vrij-
dag 20 september bleek dit al in de 
praktijk, tijdens een bijna 4 uur du-
rende uitwedstrijd, bij Apollo in IJs-
selstein. Hier wist de thuisclub een 
5-3 overwinning te bemachtigen. 
Afgelopen donderdag 25 september 
mochten we op voor de eerst thuis-
wedstrijd tegen Doorn (mannen 2). 

Vooraf beschouwd als een ervaren 
pittige tegenstander. Zelfs een po-
tentiële top 3 kandidaat. Het spel 
liep veel lekkerder dan de eerste 
uitwedstrijd en het niveau was af en 
toe zelf hoog te noemen. Na de eer-
ste 2 dubbels was de voorsprong al 
2-0. Vervolgens werden er 3 singles 
gewonnen en ook de laatste 2 dub-
bels verzilverd, uiteraard niet zon-
der slag of stoot en met de nodige 
3 setters!
Eindstand 7-1 winst. Dat een balle-
tje raar kan rollen wisten we al, blijk-
baar kan de shuttle ook raar vallen. 
De volgende wedstrijd is thuis te-
gen Tiel op 23 oktober om 20:00 uur 
in de Boei te Vinkeveen. Iedereen is 
van harte welkom om te komen kij-
ken.

Hertha E1 wint topper
in Aalsmeer
Vinkeveen - Na twee krappe over-
winningen van 4-3 tegen Amstel-
veen en Nieuw-Sloten, ging Hert-
ha op weg naar Aalsmeer om te-
gen de plaatselijke FC te spe-
len. Michel Passet moest vanwe-
ge ziekte de wedstrijd laten schie-
ten. FC Aalsmeer E2 had ook nog 
geen wedstrijd verloren, dus Hertha 
E1 kon aan de bak. Onder heerlijke 
omstandigheden was het in de eer-
ste minuut keeper Andy Theijsmeijer 
die een afstandsschot al heerlijk uit 
de kruising tikte. Twee minuten la-
ter kon hij niets doen aan de 1-0: de 
rechtsbuiten van FC Aalsmeer werd 
nauwelijks aangepakt en schoot de 
Herthanen op achterstand. Alfie Ir-
ving werd even later goed bediend 
door Mats Klinkhamer en met één 
beweging zette Alfie zich vrij voor de 
keeper, maar kon de stand niet ge-
lijk trekken. Niet veel later was het 
door een dekkingsfout 2-0. De aan-
sluitingstreffer kwam nog voor rust. 
Tijn Eekhoudt zijn voorzet werd niet 

goed verwerkt door FC Aalsmeer en 
verdediger Sander de Vries plaatste 
de bal prima in het zijnetje voor 2-1.
Tweede helft, met zon in de rug en 
een veel beter Hertha onder lei-
ding van aanvoerder Mees van Zijt-
veld. Er werd goed getikt en door 
de dreiging van Hertha en de zon 
in de keeper z’n gezicht, werden er 
veel corners weggegeven. Tijn leg-
de één van deze corners heerlijk op 
de inlopende Mats, die de bal mooi 
in de hoek kopte en de gelijkmaker 
op het scorebord bracht. Spits Niels 
Schoonderbeek werkte hard en zet-
te vaak vroeg druk op de verdedi-
ging van FC Aalsmeer. Dit mondde 
uit in de 2-3: Niels ontfutselde de 
bal, zag Alfie vrij staan en met een 
geplaatst rollertje schoot Alfie zijn 
eerste competitiegoal binnen. Mees 
beloonde daarna zijn prima wed-
strijd met een assist op Niels die zijn 
dikverdiende goal binnenschoot en 
de eindstand op van 2-4 op het bord 
bracht.

Meervogels 2 afgebluft 
door fel Koedijk 2
Uithoorn - Meervogels 2 is er niet 
ingeslaagd om zijn vierde compe-
titie duel in winst omtezetten. Een 
veel feller Koedijk draaide vanaf mi-
nuut 1 de duimschroeven aan, en 
waar Meervogels, zeker de eerste 
helft, ontzettend veel moeite mee 
hadden. Het gemis van zeker 4 ba-
sisspelers bij het 2e had ook ze-
ker zijn effect op de matte verto-
ning deze zondagmorgen. Vanaf mi-
nuut vier liepen wij al achter de fei-
ten aan, miscommunicatie (geen 
communicatie) tussen Rick Lam-
berts en Martijn de Leur luidde de 
1-0 achterstand in. Teveel spelers 
haalde hun gebruikelijke niveau 
niet waardoor het heerlijk voetbal-
len was voor onze tegenstander ge-

steund door de zeer zwakke arbitra-
ge deze dag, en als Uithoorn de te-
genstander zo in het zadel blijft hel-
pen door de goals zo makkelijk weg 
te geven dan zullen we deze com-
petitie wel vaker tegen zo’n zeperd 
aanlopen. De tweede helft, met een 
3-0 achterstand, begonnen wel wat 
feller en overal op het veld werden 
1 op 1 duels uitgevochten. Niels gaf 
ons nog een sprankje hoop door de 
3-1 binnen te schieten. Op dat mo-
ment wankelde Koedijk maar wisten 
de Meervogels helaas door teveel 
tikkie takkie voetbal rond de zes-
tien meter van de tegenstander niet 
meer te scoren. Dat Koedijk dat nog 
wel 1 keer kon doen was leuk voor 
de statistieken.

Tweede vierpunter 
Atalante heren 1
De Ronde Venen - Ook in de 
tweede wedstrijd wisten de heren 
van Atalante vier punten te pakken 
met een 1-3 overwinning op VCH in 
Hoofddorp. Maar zo soepel als in de 
eerste wedstrijd ging het absoluut 
niet. Het was hard werken geblazen.
Op de wedstrijddag zelf werd Ata-
lante geconfronteerd met een bles-
sure van Yorick. Gelukkig werd Rick 
de Groot uit het tweede bereid ge-
vonden mee te gaan naar Hoofd-
dorp. Het was even wennen in de 
nieuwe samenstelling. De service-
druk van VCH was hoog en het luk-
te Atalante niet om daar onderuit te 
komen. De pass bleef te veel han-
gen waardoor de aanval niet uit de 
verf kwam. Toch werd de aanvanke-
lijke achterstand snel omgebogen 
naar een voorsprong en via 9-17 
werd de eerste set met 20-25 ge-
wonnen. In de tweede set ging het 
lange tijd gelijk op, al lukte het Ata-
lante maar niet om het juiste ritme 
te vinden. Het was slordig en onrus-
tig in het veld. VCH heeft een ster-
ke aanval en die kon niet ontre-
geld worden, omdat de bal te vaak 
te makkelijk over het net werd ge-
speeld. Maar met hard werken wist 
Atalante toch bij te blijven en na een 
goede servicebeurt van Iwan een 
beslissend gaatje te slaan, van 18-
17 naar 18-21. Die voorsprong gaf 

Atalante niet meer uit handen (25-
21).

Derde set
In de derde set werd in een ande-
re opstelling geprobeerd iets meer 
rust in het spel te krijgen. Dat luk-
te niet echt. Tot 14-14 ging het gelijk 
op, maar daarna sloeg VCH een gat 
van twee punten en dat wist Ata-
lante niet meer te dichten. Verdedi-
gend stak het nog wel goed in el-
kaar, maar de aanval kon niet echt 
in stelling worden gebracht. Met 25-
22 kwam VCH terug in de wedstrijd.
Dus in de vierde set maar weer te-
rug naar de beginopstelling. En dat 
pakte goed uit. Via 2-8 kwam de ze-
ge bij 14-20 binnen handbereik. Bij 
19-22 was nog een time out nodig 
om de focus te leggen op het bin-
nenhalen van de laatste drie pun-
ten en dat lukte overtuigend: 20-25. 
Kortom, een zwaarbevochten over-
winning in een matige wedstrijd. 
Maar uiteindelijk overheerste toch 
een goed gevoel, omdat ook een 
mindere wedstrijd met hard wer-
ken in winst kon worden omgezet. 
Met 8 punten uit 2 wedstrijden be-
leeft Atalante een mooie start in de 
promotieklasse. Nu maar hopen dat 
verder blessureleed de heren be-
spaard blijft, want de selectie blijft 
uitermate krap. 

Lars, Hidde, Twan, Daniël, Rinaldo, Diederik, Rick, Sven en Yordi willen onze 
sponsor Bos Sloopwerken uit Mijdrecht hartelijk bedanken.

Bos Sloopwerken steekt 
CSW E5 in het nieuw
Wilnis - CSW E5 presteert goed in 
het begin van dit voetbalseizoen. 
Bos Sloopwerken vond dit een goe-
de reden om de jongens van de E5 
te belonen met een nieuw tenue.

Nadat de jongens in de beker 3x 
hebben gewonnen en de eerste 
wedstrijd van de competitie ook 
winnend hadden afgesloten vond 
Bos Sloopwerken dit reden genoeg 
om zijn naam aan dit team te ver-
binden. Zaterdag 27 september 
moesten de jongens op bezoek bij 
koploper Hillegom. Voor de wed-

strijd werden ze verrast door nieuwe 
shirts, broekjes en voetbalsokken, 
en een compleet keepers tenue. De 
tegenstander was minder onder de 
indruk van de nieuwe tenues dan 
we hadden gehoopt, want we ston-
den in de eerste minuut al 1-0 ach-
ter. Deze klap zijn we niet meer te 
boven gekomen. De jongens heb-
ben gevochten als leeuwen, maar 
het mocht niet baten. Hillegom was 
iets te goed. Dit resulteerde in een 
4-1 eindstand. Aan de nieuwe te-
nues heeft het niet gelegen, daarom 
willen allen spelers:

TTC De Merel en Administratiekantoor 
Klaas Kleijn gaan overeenkomst aan

De Ronde Venen - Klaas Kleijn 
en Enno Steenhuis Geertse-
ma bezegelen met een hand-
druk een zakelijk-sportieve 
overeenkomst. Het gelijknami-
ge Mijdrechtse administratie-
kantoor zegde toe enige tijd de 
Vinkeveense toer- en trimclub 
De Merel te willen sponsoren. 
Het bedrijfslogo is inmiddels op 
de nieuwe fietskleding zichtbaar.

Beuving Sport grootste 
team Mudmasters
Mijdrecht - Als een roze wolk kwa-
men ze het terrein op van de Mud-
masters Biddinghuizen 2014, team 
Beuving Sport. Deelnemers voor de 
6, 12, 18 km. Met diverse onderde-
len van hardlopen, water, muren be-

klimmen, modder, hoge hoogtes, de 
sizzling etc. hebben ze als team su-
per genoten.

Na maanden voorbereiding (trainin-
gen door coach Marcel) gingen ze 

ervoor! Grenzen verleggen en team 
building! Daar draait het om met dit 
soort evenementen. Teamwork en 
dan nog uitgeroepen tot het groot-
se team van de Mudmasters maakt 
ons dubbel zo trots! And we did iT!

FNRS wedstrijd 
Mariahoeve druk bezocht
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
werd er op De Mariahoeve gedu-
rende de hele dag aaneengesloten 
van 09.00 uur tot 16.00 uur een zo-
genaamde FNRS wedstrijd gereden. 
Dit is een wedstrijd voor ruiters op 
managepaarden. Deze wedstrijden 
worden alleen georganiseerd door 
maneges die zijn aangesloten bij de 
FNRS. De wedstrijden zijn bestemd 
voor alle ruiters, van jonge begin-
nertjes op niveau F1 t/m superge-
vorderden op niveau F20. Voor de-
ze wedstrijd was het hoogste niveau 
F11. Er werden hoofdzakelijk dres-
suurproeven gereden, maar aan het 
eind van de dag was er nog tijd over 

voor een vaardigheidsproef 1 en een 
oefenspringproef. De winnaars van 
de wedstrijden waren: Marjolein 
Werkhoven in F9/F10/F11, Ilse de 
Jong in F8, Chelsea Boersma in F7, 
Elise Kop in F6, Amber van Zanten 
in F5, Naomi v.d. Hoorn in F4, Jony 
van Galen in F3 en Marit Meijer in 
F1/F2. De Vaardigheid/oefenspring-
wedstrijd werd gewonnen door 
Quinsy de Jong. De hoogste sco-
re werd behaald door Marit Meijer 
met 237 punten in de F2 en met een 
foutloos theorie-examen. Het was al 
met al weer een sportieve en vooral 
gezellige dag bij Manege Mariahoe-
ve. Foto: sportinbeeld.com

Eerste overwinning CSW F4M
Wilnis - Het seizoen is nog maar 3 
wedstrijden oud, en de eerste over-
winning van de meiden van CSW 
F4M is binnen. Ze zijn dit seizoen 
begonnen in een zware competi-
tie met voor zover wij weten alleen 
maar jongens teams. CSW F4M is 
samengesteld uit 5 meisjes die vo-
rig jaar uitkwamen in de VSV com-
petitie en 4 meisjes die nog niet eer-
der hebben gevoetbald. Er werd al 
rekening gehouden met een aan-
tal grote nederlagen. Maar mede 
dankzij de deskundige trainingen 
van Nelleke en Hennie bleef dit uit. 
Het team staat vanaf het begin van 
het seizoen al erg goed, en de mei-
den strijden voor elke meter.
Na 2 kleine nederlagen (1-2 en 1-4) 

kon het niet lang meer duren voor 
we de eerste overwinning konden 
vieren. Afgelopen zaterdag 27 sep-
tember was het dan zover. Bad-
hoevedorp F3 kwam op bezoek bij 
CSW.De meiden waren zichtbaar 
nerveus, maar na de eerste fluitsig-
naal van de scheidsrechter gingen 
ze er helemaal voor.
Na een aantal mooie aanvallen was 
Iris ontsnapt aan de aandacht van 
de verdedigers van Badhoevedorp. 
Ze omspeelde 3 jongens en scoor-
de. De meiden waren dolblij, maar 
bleven geconcentreerd. Iris herhaal-
de dit kunstje nog 2 keer. Doordat 
de meiden (Aiko, Amy, Roos en La-
miya) goed stonden te verdedigen, 
had onze keeper Rachel de eerste 

helft weinig te doen. Op het mid-
denveld stond Irene ook goed opge-
steld, en zorgde dat de spitsen Lin-
de en Tess voldoende balen kregen 
maar ze hadden pech bij het afron-
den. Amy kwam nog een keer op-
stomen vanuit de achterhoede, en 
maakte de 4-0, dit was ook de rust-
stand. Na de rust begonnen ze weer 
volle goede moed aan de tweede 
helft. Iris had de plaats van Rachel 
ingenomen op doel.
Deze wissel pakte goed uit, want 
het vijfde doelpunt werd gescoord 
door Rachel. Nadat ze eerst op de 
kruising had geschoten kwam de 
bal terug en schoot ze de bal met 
een mooie boog over de keeper. De 
meiden bleven maar op het doel van 
Badhoevedorp schieten, maar hij 
wilde er niet meer in. Hierdoor was 
de eindstand 5-0.



Meiden CSW E1 winnen
Wilnis - Zaterdag 27 september. Het 
is een zonnige zaterdagmorgen en 
de meisjes van CSW ME1 zijn er he-
lemaal klaar voor. De 3e competitie 
wedstrijd bij Roda 23 in Bovenkerk. 
De meisjes van Roda 23 hadden net 
als de csw meisjes de eerste 2 wed-
strijden gewonnen. Na een stevige 
pep-talk van coach Paul en leidster 
Ineke gingen de meiden vol goede 
moed het veld in. Na een paar minu-
ten scoorde Eline een doelpunt en 
vlak daarna haar 2de. Roda liet zich 
niet op de kop zitten en vochten zich 
terug naar 2-2 met een beetje hulp 
van Indy die helaas een eigen doel-
punt maakte waar zij niets aan kon 
doen. Na een bekertje limonade en 

nog wat advies van Paul gingen de 
meisjes er weer vol tegenaan. Lian-
ne maakte een schitterend doelpunt 
3-2 maar Roda liet zich niet kisten 
en maakte er 3-3 van. De meiden 
wisten vol te houden en Indy wist er 
nog 4-3 van te maken. Een mooi re-
sultaat van een sterk vechtend team 
bestaande uit Eline van Dijk, Lianne 
de Jong, Demi Antonioli, Guusje de 
knegt, Seda Steenbergen, Indy Lui-
nenburg, Jamie Spraakman en aan-
voerder Nicky Lijnberg (en schrijf-
ster van dit verslag). Bodine Verheul 
en Isabella Koedam hadden een ui-
tje naar de tina dag maar zullen de 
volgende keer het team weer hel-
pen! 

CSW E2 dendert door
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
voor de E2 van CSW de 4e wedstrijd 
van het seizoen op het programma. 
Na de drie terechte overwinningen 
in de weken ervoor stond nu een 
wedstrijd tegen ’s Graveland op het 
programma. Met een kleine vertra-
ging door de afwezigheid van een 
scheidsrechter begonnen we onder 
aanvoering van Lars Wille aan de 
wedstrijd. De ploegen bleken vanaf 
het begin aan elkaar gewaagd, tot-
dat Ramon na een prachtige aan-
val de 1-0 inschoot, vrij snel gevolgd 
door de 2-0 van Lars. ’s Graveland 
gaf zich echter niet zo snel gewon-
nen, en wisten als eerste deze com-
petitie een bal in het doel van Karel-
tje te krijgen. Wat volgende was een 
wedstrijd met kansen over en weer. 
Aan het einde van de 1e helft bleek 

CSW de gelukkigste: Lars ramde de 
3-1 naar binnen, en met een schitte-
rende bal vanaf zo’n 25 meter maak-
te Mitch de 4-1. Na de rust ging ’s 
Graveland direct vol in de aanval. 
CSW was nog niet helemaal bij de 
les en binnen een minuut stond 
het 4-2. Daarna pakte CSW snel de 
draad van de eerste helft weer op. 
Chris en Stan bleken een stevig slot 
op de deur.

Beide speelden een uitstekende 
wedstrijd bij afwezigheid van Kas. 
En door 3 gave assists van Rami liep 
CSW uiteindelijk uit naar 7-2 door 
doelpunten van Ja’ffar en nog twee 
maal Mitch. Volgende week zullen 
we zien of deze sneltrein stopt op 
het station “De Vecht”, of dat ze ook 
aan deze voorbij raast…

V.l.n.r. Joost van Zuylen, Ab Haveman, Isa Kroon, Jany Fontijn, Romy Haveman, Britt van Zuylen, Sara Haveman, Lisa 
Smelik, Femke Hoogendoorn, Sebastiaan Lem, Erik Van Dijk. Onderste rij. Vera van Dijk, Romy Ende, Bridget van Ee, 
Ryanne lem, Julia Veerhuis, Wendy Langeraad, Ilse Kniep, Lorena Wiebes, Michelle van der Linden.

Van Zuylen schildersbedrijf en Advisor 
ICT solutions sponsors CSW MB1
De Ronde Venen - Afgelopen Za-
terdag gingen de meisjes en spon-
soren van CSW MB1 op de foto.
Van Zuylen schildersbedrijf BV. en 
ADVISOR ICT solutions hebben 
zich van hun goede kant laten zien 

en ervoor gezorgd dat de dames er 
zowel op als naast het veld netjes 
bijlopen. Een compleet tenue inclu-
sief trainingspakken en tassen wer-
den voor de wedstrijd uitgereikt.
De dames die uitkomen in de 

hoofdklasse zijn hier uiteraard zeer 
blij mee. Joost van Zuylen en Ab 
Haveman worden bij deze nog-
maals zeer bedankt door de meis-
jes en het is een extra stimulans
om nog een stapje harder te lopen.

VIOS Liliane weer naar 
E.K. Majorette
Mijdrecht - VIOS majorette Liliane 
Roosendaal vertegenwoordigt op-
nieuw Nederland tijdens de Euro-
pese Kampioenschappen Majoret-
te Accessoires 2014 die deze keer 
van 2 tot en met 6 oktober plaats-
vinden in Kroatië. Er doen 11 landen 
mee, te weten: Kroatië, Tsjechië, En-
geland, Noorwegen, Italië, Bulgarije, 
Rusland, België, Slovenië, Frankrijk 
en Nederland. Nadat Liliane in 2013 
met haar show “reis door het heel-
al” Nederlands kampioene was ge-
worden, deed ze in oktober van dat-
zelfde jaar in Noorwegen voor het 
eerst mee aan de Europese Kampi-
oenschappen. Hier won zij de bron-
zen medaille. In maart van dit jaar 
werd Liliane met haar nieuwe show 
“water” voor de tweede keer Neder-
lands kampioene. Daarmee verover-
de ze opnieuw een plek in de Ne-
derlandse selectie voor de E.K. Dit 
jaar gaat de reis naar Slavonski Brod 
in Kroatië. De Nederlandse equipe 
bestaat uit 99 deelnemers. Na het 
Nederlands Kampioenschap ston-
den alle trainingen in het teken van 
de E.K. Vele uren zijn er getraind en 
vele wedstrijden zijn bezocht. Naast 
2 verplichte trainingen voor de ge-
hele Nederlandse equipe onder lei-
ding van de bondscoach, waren er 
ook 2 verplichte wedstrijden. Hier-
bij gaf niet alleen de jury punten, 

maar maakte ook de bondscoach 
een rapport op. En dit alles om de 
show nog verder te perfectione-
ren naar een top prestatie tijdens 
de E.K. En natuurlijk werd er weer 
hard gespaard voor de reis, want die 
moeten Liliane en haar trainster Pe-
tra Faas zelf betalen.

Verrasing
Tot haar grote verrassing werd Lilia-
ne tijdens de laatste verplichte wed-
strijd gevraagd of zij de Nederland-
se vlag wil dragen tijdens de ope-
ningsceremonie! Een hele eer is en 
een bijzondere ervaring wordt het 
om de Nederlandse equipe aan te 
voeren met de nationale vlag. Op 
woensdag 1 oktober vertrekken er 
4 bussen met aanhanger naar Sla-
vonski Brod. En na een reis van 21 
uur hoopt de equipe op donderdag 
2 oktober om 17:00 uur aan te ko-
men. Op vrijdag 3 oktober is de mu-
ziektest voor alle landen. Dan hoort 
Liliane ook wanneer zij aan de beurt 
is. ’s Avonds is de openingsceremo-
nie. Zaterdag 4 en zondag 5 oktober 
zijn de wedstrijddagen, met zondag 
aan het eind van de middag de uit-
reiking van de prijzen. Liliane is er 
klaar voor en heeft er veel zin in! Met 
Liliane doet VIOS internationaal mee 
met de besten van Europa. En alleen 
dat al is iets om apentrots op te zijn!

Helma en Rachel 
clubkampioen 2014
Wilnis - Vrijdag 19 september wer-
den de clubkampioenschappen bij 
Landelijke Rijvereniging en Pony-
club Willis verreden. Normaal wordt 
het clubkampioenschap in juli ver-
reden, maar ter ere van het 40 ja-
rig bestaan, dit keer in september. 
De clubkampioenschappen werden 
namelijk afgesloten met een groot 
feest ’s avonds. Het weer werkte 
goed mee en de tweedaagse wed-
strijd werd dan ook in het zonnetje 
verreden. Er moest zelfs nog even 
gesproeid worden, zodat de mane-
gebodem niet te stoffig was. Naast 
dat er clubkampioenen werden be-
noemd, waren er ook kampioenen 
in het springen en dressuur zowel 
bij de pony’s als bij de paarden.

Vrijdagavond werd er eerst gespron-
gen. De wedstrijd werd gestart met 
de pony’s, wat een spannende strijd 
opleverde. Drie amazones waren 
foutloos in hun basisparcours, zodat 
zij een barrage mochten rijden. Dat 
is een parcours, maar dan op fouten 
én tijd. Bij de ponyruiters werd Jo-
Anne Peek met Heidesberg Tarissa 
derde met 4 strafpunten in de barra-
ge. Rachel van Zwieten met Nando 
was foutloos en reed hele snelle tijd, 
wat haar een tweede plaats oplever-
de. Lynn Corts, met haar Jolly Jum-
per, was echter niet te verslaan. Zij 
was drie seconde sneller en sprong 
daarmee naar een eerste plaats. Zij 
mag zich dus terecht springkampi-
oen 2014 noemen. Ook bij de paar-
den werd het spannend, doordat er 
drie combinaties eindigden in de 
barrage. Bij de paardenruiters werd 
de derde prijs gewonnen door Pau-
line Oudijk met Chicago L. Zij reed 
als enige een klasse hoger en deed 
dat heel verdienstelijk. Op de twee-
de plaats werd Helma van der Heu-
vel met haar paard Fairytale Roos E. 
Zij reed een net rondje in het basis-
parcours en een snel rondje in de 
barrage, maar helaas net een se-
conde te langzaam. Eerste werd na-
melijk Dave de Jong met Bernie. Da-
ve is nog niet heel lang een com-
binatie met dit paard, waardoor het 
extra knap is. Hierdoor werd de-
ze combinatie welverdiend spring-
kampioen bij de paarden! Zaterdag-
morgen werd begonnen met de po-

nydressuur. Er werden hele mooie 
dressuurproeven gereden en de ju-
ry was tevreden met het resultaat. 
Bij de ponyruiters eindigde Lynn 
Corts met Jolly Jumper op een der-
de plaats in de klasse L1. Zij mocht 
met 202 punten het witte lint opha-
len. Tweede werd een amazone die 
ook al goed was met springen, de 
205 punten waren voor Rachel van 
Zwieten en haar bonte pony Nando. 
Eerste werd Meina Peek met haar 
pony Kaszicht Ashley. Met maar 
liefst 208 punten werd ze verdiend 
eerste en ze werd dus ook dressuur-
kampioen 2014. Bij de paarden ging 
de derde plaats naar Jolanda Jan-
maat met haar Kas met 188 punten 
in de klasse M1. Ilonka Streefkerk 
met Paola werd knap tweede met 
190 punten. Eerste werd Helma van 
der Heuvel met haar paard Fairytale. 
Deze combinatie doet het heel goed 
dit seizoen en dat is te merken aan 
de resultaten. Ze behaalde 195 pun-
ten en mag zich dressuurkampioen 
2014 noemen. Aan het einde van 
de dag konden de clubkampioenen 
bekend gemaakt worden. Zij zijn 
de beste in dressuur én springen. 
In beide disciplines kunnen plaat-
singspunten gehaald worden en 
degene met de minste plaatsings-
punten wordt kampioen. Bij de po-
nyruiters ging deze eer naar Rachel 
van Zwieten met haar kleine, maar 
dappere pony Nando. Zij ging met 
de mooie wisselbeker Clubkampi-
oen van Willis en een kampioenslint 
naar huis. Bij de paardenruiters 
werd Helma van der Heuvel met 
Fairytale Roos E verdiend kampioen. 
Ook zij ging met een mooie beker 
en kampioenslint naar huis. Rachel 
en Helma mogen zich een jaar lang 
kampioen van LR & PC Willis noe-
men. Deze succesvolle dag werd af-
gesloten met een groot feest bij de 
locatie van Golfpark Wilnis. De fa-
milie Kool stelde hun mooie locatie 
ter beschikking, waardoor het feest 
niet mis kon gaan. Vele oud-leden, 
ex-voorzitters en ex-bestuursleden 
en natuurlijk huidige leden hebben 
onder het genot van een drankje, 
hapje en muziekje veel verhalen ge-
deeld. Willis heeft zijn 40-jarig be-
staan groots gevierd en is klaar voor 
het 50 jarig bestaan!

Hertha F3 gaat voor het 
eerst ten onder!
Vinkeveen - Na afgelopen week 
weer 2x getraind te hebben, was het 
zaterdag 27 september tijd voor de 
3e wedstrijd van de competitie. De 
jongens van de F3 speelden als on-
geslagen koploper uit tegen RKDES 
in Kudelstaart. De jongens van RK-
DES gingen direct in de aanval. Dit 
was wel even iets anders dan de af-
gelopen wedstrijden van de F3. Een 
beetje overrompeld door de fysiek 
sterkere tegenstanders gingen de 
jongens, de enkele keer dat het kon, 
ook in de aanval. Helaas zonder re-
sultaat in de eerste helft. De ver-
dediging van Hertha liet te wensen 
over, waardoor keeper Mats, on-
danks zijn inzet, het moeilijk kreeg. 
Met 0-3 gingen we de rust in. 
De 2e helft hebben de Vinkeveners 
laten zien dat ze karakter hebben. 

Na 10 seconden kwamen ze terug 
in de wedstrijd dankzij een mooie 
goal van Julian. Met de goede spirit 
lieten ze zien dat je bij achterstand 
nog niet verloren hebt. Er werd be-
ter verdedigd en de jongens kwa-
men meer aan de bal. Toch waren er 
nog wat aanvallen van RKDES die 
door de sterke spitsen van hen wer-
den afgerond. 
De jongens legden de 2e helft ook 
een paar hele mooie aanvallen op 
de mat, uiteindelijk resulterend in 
de 2-5 van Bram. Er waren tevens 
nog 2 kansen op de 3-5 of zelfs 4-5. 
De wedstrijd eindigde met een ver-
lies 2-5. Desondanks gaan onze 
jongens naar huis met weer wat er-
varing extra, mooie leerpunten voor 
de training en een goed gespeelde 
2e helft.

Hard werken voor de punten
De Ronde Venen - Het is niet al-
tijd in de uitslagen terug te zien 
maar soms moet er hard gewerkt 
worden voor de punten en scheelde 
het maar weinig of de punten waren 
naar de tegenstander gegaan. Zoals 
bijvoorbeeld in de partij de Merel/
Heerenlux 1 tegen Bar Adelhof 1. De 
wedstrijd eindigde in 2 tegen maar 
Kees Griffioen en Walter van Kou-
wen kwamen beide slechts 1 punt 
te kort. Jeroen Schijf was echter een 
ander verhaal, in slechts 14 beur-
ten (moyenne 3,154!) schoof hij zijn 
tegenstander gedecideerd aan de 
kant. De Merel/Heerenlux 3 moest 
tegen het 2e team van Bar Adel-
hof. Hier was de Merel duidelijk de 
sterkste en zij gaven Bar Adelhof 2 
ook geen ruimte om ook maar een 
enkel punt binnen te halen, 9-0. Bij 
de Kuiper/Stee Inn tegen de Pad-
destoel 2 zat het dicht bij elkaar. 
Ook hier waren de verliespartijen 
slechts met enkele caramboles ver-
schil en dat zelfde geldt voor de 4 
tegen 5 uitslag. Stieva Aalsmeer had 
het zeer lastig tegen de Schans/Lu-
tis ventilatietechniek. John Beets 
kwam slechts 6 caramboles te kort 
en verloor daardoor van Derk Bun-
ders. Dat waren dan ook de enige 
punten die Stieva binnen kon ha-
len. Henk Doornekamp legde in zijn 
partij ook nog eens de hoogste se-
rie van deze week, 21 caramboles 
(32,31%) op het laken. Bar CenS en 
ASM hadden deze week een volle-
dige onderlinge strijd. CenS mocht 
thuis tegen ASM 1 en omgekeerd 
speelde ASM 2 tegen CenS 2.

Zin in
CenS 1 had er zin in tegen ASM 
1, slechts 1 partij ging verloren en 
Sander Pater en Gerry Hölzken deel-
den de punten, wat een uitslag van 
6 tegen 3 op het bord zet. ASM 2 te-
gen CenS 2 ging meer gelijk op de 
partijen werden onderling verdeeld 
en slechts door een beter moyen-
ne te spelen behaalde ASM 2 met 
5-4 de overwinning. De Paddestoel 
1 was kansloos tegen de Kromme 
Mijdrecht 2. Jos Verweij, Willem de 

Graaf, Teus Dam en Ronald Gunther 
gaven de Paddestoelers geen en-
kele kans en namen alle 9 punten 
meer naar huis. De Springbok 1 had 
een aantal goede weken achter de 
rug maar hadden in de Kromme 
Mijdrecht 1 een tegenstander die 
deze keer net een maatje te groot 
was. Jan Blaak was net zijn partij 
maar dat was het dan wel voor de 
Springbok, de andere 7 punten wa-
ren voor de Kromme Mijdrecht 1. 
Bar Adelhof laat duidelijk zien waar 
hun ambities dit seizoen liggen, de 
top van de 2e divisie. Tegen On-
ze Vrijheid/ de Biljartmakers moest 
alleen Pim moest een punt afstaan 
aan Paul Huzemeijer. De andere 7 
punten werden door Cock, Robert 
en Stefan gedecideerd binnen ge-
haald. Komt DIO ook op stoom? 
Paul Schuurman liet tegen de Me-
rel/Heerenlux 2 in ieder geval zien 
dat hij in topvorm is. Opnieuw legde 
hij weer mooie series van 41 en van 
44 caramboles op tafel. Dan gaat 
het snel en dan heb je het als te-
genstander erg lastig. Paul won zijn 
partij dan ook. De andere partijen 
eindigden, net als veel partijen deze 
week, ook weer vlakbij elkaar. He-
laas voor de Merel viel het kwartje 
in de resterende partijen tweemaal 
aan de kant van DIO en eindigde de 
wedstrijd in 7-2.
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