
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!
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meerbode.nl
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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 7 oktober is er 
weer van de maandelijkse bin-
go van de Lijnkijkers. De bin-
go vindt plaats in de kantine 
van sport vereniging Argon. De 
hoofdprijs is een Philips Airfry-
er. Zaal open om 19:15 en de 
aanvang is 20.00 uur, en na-
tuurlijk is het eerste kopje kof-
fi e weer gratis. Met het mee-
doen aan deze BINGO steunt u 
de jeugd van ARGON.
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

=

grillspecialiteiten

Nu open
Vanaf vrijdag 30 september 

zijn wij te vinden in 
winkelcentrum 

Zijdelwaard te Uithoorn

Mijdrecht
De Passage 16
T. 0297 25 39 36

Uithoorn
Zijdelwaardplein 67
T. 0297 56 61 63

E.   info@poeliervanegmond.nl 
W. www.poeliervanegmond.nl 
W. www.cateringspannen.nl

Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur, Zaterdag 8.00 - 17.00 uur, Zondags gesloten

Uithoorn
Zijdelwaardplein 97

T. 0297-303023

Wat gaat er gebeuren met 
oude school aan Bozenhoven
Mijdrecht - Het is al weer ruim 
vier jaar geleden dat de bewo-
ners van Bozenhoven volledig on-
verwachts werden geconfronteerd 
met het omzagen van twee monu-
mentale platanen op het plein van 
de  voormalige basisschool “De Op-
dracht”. Diverse inwoners lieten dui-
delijk hun ongenoegen merken over 
de wijze waarop de kaalslag plaats-
vond. Ze hekelden destijds in deze 
krant het uiterst suffi g en stuntelig 
optreden van de gemeente. De fi r-
ma Spelt, destijds verantwoordelijk 
voor die kap, doet nu weer van zich 
spreken.

Verkrotting
Al jaren lang is sprake van “verkrot-
ting” van het oude schoolgebouw 
en het voorliggende plein. Dat zal 
zeker niet per ongeluk zijn of zon-
der medeweten van de vastgoedon-
dernemer .  Voor zover de gemeen-
te al een beleid heeft dat gericht 

is op een leefbare en aantrekkelij-
ke dorpskern , dan is het perceel 
Bozenhoven 16a, volkomen bui-
ten beeld gebleven. Is dat al die ja-
ren onbewust een “blinde vlek” ge-
weest?  Openheid daarover aan de 
inwoners lijkt niet hoog op de ge-
meentelijke agenda te hebben ge-
staan. Over een reeks van jaren is 
in het leegstaande bouw meerdere 
keren brand ontstaan. Brandstich-
ters zijn nooit opgespoord en aan-
gehouden. 

“Een heel mooi complex”
Volgens omwonenden zou Spelt 
Vastgoed  al in 2006 op het perceel 
appartementen hebben willen reali-
seren. Uit mediaberichten viel op te 
maken dat de vastgoedondernemer 
een heel mooi complex  voor diver-
se doelgroepen voor ogen had. Het 
zou gaan om hoogwaardig afge-
werkte appartementen met een on-
dergrondse parkeergarage. Die ap-

partementen zouden worden on-
dergebracht in drie aparte gebou-
wen en vanuit de parkeergarage en 
via een hoofdentree bereikbaar zijn.

Werkervaringsplek?
Hoe het met de voortgang van die 
plannen staat, is niet algemeen be-
kend. Wel is er de afgelopen week 
weer sprake van diverse activitei-
ten op het terrein en in het gebouw. 
Het zou gaan om  voorbereiden-
de werkzaamheden om in het pand 
een werkervaringsplek te vestigen 
waar langdurig jonge werklozen uit 
de gemeente een tijdelijk onderko-
men krijgen, met als doel uiteinde-
lijk door te kunnen stromen naar 
de reguliere arbeidsmarkt.  Hier-
bij is één van de raadsleden actief 
betrokken. Wanneer het tot uitvoe-
ring van de oorspronkelijke woning-
bouwplannen komt en of die pas-
sen in het geldende bestemmings-
plan, valt te bezien.

Frits en Bep de Vries-
de Jong 65 jaar getrouwd

Mijdrecht - Het is al zo vaak ge-
zegd: De Ronde Venen is een ‘rij-
ke gemeente’, aan huwelijksjubilea 
wel te verstaan. Want wederom viert 
een echtpaar een briljanten huwe-
lijk. Dat is 65 jaar samen zijn! Frits 
de Vries en zijn Bep de Jong hebben 
het samen ook zover gebracht en 
donderdag 29 september werd dat 

in huis gevierd. Ze zijn niet helemaal 
meer honderd procent mobiel maar 
wel vrolijk, gezellig en kunnen hon-
derduit praten over vroeger toen ze 
nog in Amsterdam woonden. Want 
beiden zijn er geboren en getogen. 
“Uit een echte volksbuurt waar we 
de oorlog hebben meegemaakt en 
niet te vergeten de hongerwinter. 

Dat is wel heel ver terugkijken op 
onze leeftijd,” laat Frits weten. Hij 
werd geboren in Mokum op 1 janu-
ari 1929; Bep zag daar al eerder het 
levenslicht op 10 augustus 1925. Ze 
kenden elkaar al langer vanuit de 
jaren veertig. Frits moest in militaire 
dienst en vertrok voor anderhalf jaar 
naar het toenmalige Nederlands-In-
dië. Om gezondheidsredenen keer-
de hij terug naar Nederland. Maar 
toen kende hij Bep al. Hij was haar 
tegen het fragiele lijf gelopen in een 
plaatselijk kroeg in de buurt van het 
Spui. Bep danste daar graag en Frits 
danste met haar mee. Op 29 sep-
tember 1951 traden ze voor de bur-
gerlijke stand in het huwelijk in Am-
sterdam en dat was het. Zij kregen 
geen kinderen maar bouwden wel 
een leuk leven op.
Omdat Bep in de jaren zestig een 
baan kreeg bij een toenmalig far-
maceutisch bedrijf in Mijdrecht, 
kregen zij en Frits een woning toe-
gewezen. Dat was in de Schouten-
straat waar ze nu al weer vijftig jaar 
en nog steeds zelfstandig wonen. 
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Begin oktober 
is de natuurinrichting van Reser-
vaat Demmerik gestart. Aannemer 
De Heer land en water uit Polsbroek 
voert het werk uit. De werkzaamhe-
den bestaan onder andere uit bag-
geren en sommige percelen worden 
afgegraven. Dat moet leiden tot nat 
schraalland en drasland met plas-
sen. Ook wordt de openheid in een 
deel van dit weidevogelgebied weer 
hersteld. Ten noorden van de spoor-
baan wordt een zogenaamd wet-
land aangelegd: kleine moerasstuk-
ken met laag riet. Om het gebied in 
de toekomst goed te onderhouden 
worden de beheerpaden en brug-
gen opgeknapt.
Bij de werkwijze houdt de aannemer 
zo veel mogelijk rekening met de 
omgeving en kwetsbaarheid van het 
gebied. Tijdens het broedseizoen zal 

zeer beperkt gewerkt worden. Aan 
de Ter Aase Zuwe wordt een direc-
tiekeet geplaatst. De natuurinrich-
ting zal eind 2017 afgerond zijn.
Sinds 2010 werken we in polder 
Groot Wilnis-Vinkeveen samen met 
agrariërs aan duurzame landbouw, 
natuurontwikkeling, schoon water 
en beperken bodemdaling. De eer-
ste voorbeelden zijn al een paar jaar 
zichtbaar. De natuurontwikkeling in 
de Grote Sniep rond het torenres-
taurant en de herinrichting van Ar-
menland Ruwiel zijn mooie resulta-
ten van deze samenwerking. In het 
gebied tussen de Korenmolenweg, 
Ter Aase Zuwe en de N201 ontwik-
kelen 12 agrariërs nat schraalland 
en kruiden- en faunarijk grasland 
op hun land: de natuurverbinding 
tussen Armenland Ruwiel en de A2. 
Foto Maarten Koch

Reservaat Demmerik 
wordt opgeknapt

Mijdrecht - Hofl and in Mijdrecht is 
vanaf dinsdag 4 oktober tot en met 
vrijdag  16 december geheel afgeslo-
ten voor alle gemotoriseerd verkeer. 
Doorgaand verkeer tussen de N201 
en Dukaton is in die periode niet 
mogelijk. Aanwonenden en bedrij-
ven( zoals Rovemij en Blik op Hout) 
zijn wel bereikbaar. Bussen kunnen 
van Hofl and gebruik blijven maken. 
Tot de afsluiting is besloten in ver-
band met de veiligheid. In opdracht 
van de gemeente wordt Hofl and ge-
renoveerd. Om de werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren, gold vanaf 22 
augustus éénrichtingsverkeer, alleen 
verkeer dat van de N201 kwam kon 

van de weg gebruikmaken. Ondanks 
het eenrichtingsverkeer, deden zich 
nog regelmatig onveilige situaties 
voor. Daarom is besloten de weg nu 
geheel af te sluiten om op die ma-
nier de veiligheid van de wegwerkers 
te waarborgen. De werkzaamheden 
aan Hofl and omvatten onder ande-
re het vervangen van het hoofdriool, 
het nevenriool en de waterleiding. 
Daarnaast worden trottoirs, bushal-
tes en parkeervakken vernieuwd. 
Het asfalt in de rijbaan wordt ver-
vangen voor nieuw asfalt en alles 
wordt weer op hoogte gebracht. Het 
werk is naar verwachting 16 decem-
ber 2016 klaar.

Hofl and afgesloten voor 
doorgaand verkeer

Vinkeveen - Om de veiligheid op de Vinke-
veense Legakkers te vergroten is Michel Ver-
bruggen gestart met een Whatsapp groep ‘le-
gakkers’. Het op een makkelijke en laagdrem-
pelige manier waardevolle informatie aan el-
kaar doorgeven over inbraak, omgewaai-
de bomen en andere ongemakken op de le-
gakkers is helemaal van deze tijd. Aanmelden 
gaat snel, is kosteloos en zal geheel anoniem 
gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van 
de gebeurtenissen op de legakkers en een 
bijdrage leveren om de Vinkeveense Plassen 
veiliger te krijgen? Meldt u dan aan door een 
SMS te sturen naar nummer: 06-57537699 
onder vermelding van: legakker.

Maak de legakkers veiliger

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
WONEN NAJAAR 2016
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

129e jaargang

oplAgE: 15.800

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

Geen krant?
0297-581698

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. Eén van de landen 
waarin wij projecten financieren is Tanzania. Nel Bouwhuizen, 
oud-bestuurslid van onze stichting, bezocht het land deze zomer.
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Tanzania 2
Tanzania heeft 45 miljoen inwo-
ners en wordt omringd door Con-
go, Rwanda, Burundi, Oegan-
da en Kenia. Behalve Congo wil-
len al deze landen binnen 10 jaar 
een federale staat vormen met 
één gezamenlijke munt. Een eco-
nomische unie zoals Europa on-
geveer. 
Deze Oost Afrikaanse federatie 
zal 150 miljoen inwoners hebben 
en hoopt een betere economi-
sche positie in de wereld te ver-
overen. Van 1890 tot 1961 was 
Tanzania een Duitse kolonie. Van 
de 45 miljoen inwoners leven er 
vandaag de dag heel veel onder 
de armoedegrens. Er is veel on-
dervoeding, AIDS (2.2 miljoen 
mensen met HIV) en er zijn veel 
tiener zwangerschappen met 
grote risico’s voor de gezondheid 
in verband met ontbrekende me-
dische zorg. De eerste president 
was Nyerere die een goede ba-
sis legde voor een vreedzaam be-
stuur. Het is een stabiel land; een 
oase van rust in een woelig we-
relddeel. Dat is ook heel fijn voor 
de projecten die Ontwikkelings-

Samenwerking DRV heeft gerea-
liseerd in Tanzania:
- Een schoolgebouw voor de 

Debrabant Higher Secondary 
School te Dar es Salaam

- Een ziekenboeg voor deze 
school

- Een scheikunde lokaal
- Een solide muur rondom het 

school terrein
- Twee woningen voor leer-

krachten
- Een jaarlijkse bijdrage aan het 

schoolgeld voor de allerarm-
ste kinderen

Door de klimaatverandering zijn 
de moessons veel heftiger ge-
worden. Daardoor raakte de fun-
dering van de muur aangetast. 
Als maatregel om de muur in 
goede conditie te houden is er dit 
jaar een drainage systeem in de 
vorm van afwateringskanalen ge-
realiseerd. Dat lijkt goed te wer-
ken. Het systeem ziet er ook heel 
goed uit zoals ik met eigen ogen 
heb kunnen vaststellen.

Nel Bouwhuijzen
wordt vervolgd

 Leerlingen van de Debrabant Higher Secondary School

Drainage Debrabant Higher Secondary School

Knotgroep gaat hooien
Regio - De rietlanden langs het Zij-
delmeer in Uithoorn zijn de moei-
te waard om goed te verzorgen. De 
stroken wuivend riet worden steeds 
meer een zeldzaamheid, zeker bin-
nen een bebouwde kom. De Knot-
groep Uithoorn helpt eens per jaar 
door het gemaaide riet te hooien 
en het op hopen langs de Boter-
dijk te leggen. Daar wordt het de-
zelfde ochtend door een vracht-
auto opgehaald. Waarom doen we 
dat? Om de kwaliteit van het riet 
op peil te houden en om ook an-
dere planten die van deze schrale 
ondergrond houden te stimuleren. 
Ook willen we voorkomen dat deze 
spaarzame percelen riet dicht groei-
en met zaailingen van berken en el-
zen, en met bramen en brandnetels. 

Op zaterdag 8 oktober verzamelt de 
Knotgroep om 9.00 uur bij de Werk-
schuur aan de Elzenlaan. Met hark, 
hooivork en draagberrie gaan we de 
rietlanden over, die een paar dagen 
eerder gemaaid zijn door de maai-
ploeg van Landschap Noord-Hol-
land. Om 13.00 uur stoppen we met 
een pittige kop soep. Halverwege is 
er koffie met koek. Iedereen die een 
ochtend actief wil zijn in een mooi 
stukje natuur midden in Uithoorn, is 
van harte welkom. Vele handen ma-
ken licht werk ! Stevige schoenen of 
laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn. 
Neem zelf ook een beker en lepel 
mee. De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap. Voor meer informatie: 
Bert Schaap, 0297-565172 of www.
knotgroepuithoorn.nl.

Vergadering 
passage
Waverveen - Op dinsdag 18 okto-
ber komt onze voorzitter Rie van der 
Eijk ons verrassen met haar eigen 
werk zij heeft veel foto’s van Vinke-
veen en Waverveen die zij aan ons 
gaat tonen. De avond begint om 
19.30 uur in het Hervormde vereni-
gingsgebouw Maranatha, Heren-
weg 205 te Vinkeveen. Ook op de-
ze avond zijn gasten weer van har-
te welkom.

Kampeer en Caravanbeurs 
in Duitse sferen
Regio - Van 12 tot en met 16 okto-
ber 2016 vindt in de Jaarbeurs weer 
een nieuwe editie van de Kampeer 
& Caravan Jaarbeurs (KCJ) plaats. 
Dit jaar is de beursvloer omgetoverd 
in Duitse sferen. Verwacht hoffelijke 
Duitse gastvrijheid, met een knip-
oog naar het hippe Berlijn in com-
binatie met de laatste ontwikkelin-
gen op kampeergebied en informa-
tie over leuke en verrassende kam-
peerbestemmingen, campings en 
vakanties. Of je nu een doorgewin-
terde kampeerder bent of gewoon 
benieuwd naar wat er allemaal mo-
gelijk is op kampeergebied; bij de 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs ben 
je aan het juiste adres. Na een be-
zoek ben je niet alleen op de hoog-
te van de laatste kampeertrends, je 
geeft jezelf ook een dagje vakan-
tie! Ontdek de nieuwste snufjes 

op kampeergebied: neem plaats in 
de meest uiteenlopende modellen 
campers en caravans, test de han-
digste accessoires en laat je inspi-
reren door de leukste kampeerbe-
stemmingen. Verder is het genieten 
van echte Duitse Gemütlichkeit, kun 
je een biertje drinken in een Duit-
se bierstube of Duitse wijntjes proe-
ven. De Kampeer & Caravan Jaar-
beurs; het beginpunt van je kam-
peervakantie.

Praktisch 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 12 
t/m 16 oktober 2016, Jaarbeurs I 
Utrecht. Openingstijden:  dagelijks 
van 10:00 tot 17:00 uur. Kaarten aan 
de kassa kosten 12,50.  Meer infor-
matie + voordelige online voorver-
koop: kampeerencaravanjaarbeurs.
nl.

Vereniging De 
Christenvrouw
Mijdrecht - Op donderdag 13 ok-
tober a.s. komt Prof. Joh. Graafland 
uit Gouda spreken over:  “En God 
schiep:  over dieren en rentmeester-
schap”, een lezing naar aanleiding 
van zijn boek over de plaats van de 
dieren in het geheel van de schep-
ping. Het betreft hier een avond 
waarop zowel mannen als vrouwen, 
leden en niet-leden, van harte wel-
kom zijn! De avond is vrij toeganke-
lijk  en begint om 20.00 uur, de kof-
fie staat klaar om 19.45 uur.
Plaats van samenkomst:  gebouw ‘t 
Kruispunt, Kon. Julianastraat 22 in 
Mijdrecht. Voor meer informatie: In-
eke Aperloo, tel. 0297-281378

Concert Viribus 
Unitus
Wilnis - In samenwerking met fan-
fareorkest St. Caecilia uit Heems-
kerk organiseert muziekvereniging 
Viribus Units een herfstconcert op 
zaterdagavond 8 oktober a.s. in de 
culturele zaal van de Willisstee Wil-
nis. Beide fanfares brengen een ge-
varieerd programma. Ook kunt u 
genieten van solist Vincent Verha-
ge, tovenaar op de es-tuba in “The 
Legend of a Big Friendly Giant”en 
“Fnugg”. Het concert begint om 
20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal 
geopend. De toegang is gratis. We 
zien u graag op 8 oktober!

TwirlPower goed op weg
Mijdrecht - TwirlPower, de twirl af-
deling van muziekvereniging VIOS 
uit Mijdrecht, is volop in beweging. 
Na een trainerswissel in de zomer-
vakantie, gaat TwirlPower weer vol 
aan de slag.
Zoals bekend doen er verschillen-
de onderdelen mee aan wedstrijden 
in de omgeving. Zowel het jong-
ste ensemble (4 meisjes) als Team 
A (6 meisjes) scoren hier erg goed. 
Vele eerste en tweede prijzen ko-
men mee terug naar Mijdrecht. En 
dan is er nog een duo en een so-
liste die hoge punten halen op de 
wedstrijden. Zij hebben zich zelfs al 
een keer geplaatst voor de voorron-
den van het Nederlands Kampioen-
schap. Alle leden hebben er duide-

lijk plezier in. Maar er gaat meer ge-
beuren bij TwirlPower. Binnenkort 
start ShowKidz weer. Iedereen van-
af 5 jaar die kennis wil maken met 
de twirlsport en de gezelligheid, 
mag daaraan mee doen. Deze gra-
tis lessen zijn in oktober, november 
en december op de maandagmid-
dag. Hou de krant in de gaten om je 
op te geven!
En verder gaat TwirlPower meer op-
tredens verzorgen in Mijdrecht zelf, 
dus kom gerust eens naar ons kij-
ken. Heeft u vragen? Ga naar on-
ze facebook pagina facebook.com/
twirlpowermijdrecht, kijk op www.
twirlpower.nl of bel met de train-
ster Petra Verschoor-Faas op 06-
38402645.

Open dag bij
Praktijk Clarity

Regio - Met veel plezier organi-
seren wij een open dag op zater-
dag 8 oktober, van 10.00 tot 15.00 
uur. Wij, Carla de Brave en Melle 
Taekema, van praktijk Clarity, zul-
len u vandaag informeren over di-
verse natuurlijke geneeswijzen en u 
persoonlijk antwoord geven op vra-
gen m.b.t. uw gezondheid. U bent 
natuurlijk ook welkom als u geen 
klachten heeft maar zich orienteert 
op diverse methoden om gezond en 
ontspannen te blijven. 

Gedurende deze open dag zullen er, 
behalve een demonstratie voetre-
flexzone massage en een uitleg over 
Ayurveda en voeding, ook enkele 
proefmetingen zijn met onze Asyra 
bio-resonantie apparatuur. We doen 
met een een of meerdere proefper-
sonen een deel van een lichaams-
screening (metingen) om te kun-
nen laten zien wat de oorzaak is van 
uw klachten en wat de bio-resonan-

tie behandelingen voor u en uw ge-
zondheid kunnen doen.

Het programma is als volgt:
10.00 u: welkom met koffie/thee/
  en een verassing
10.15 u: Ayurveda en voeding/
  leefstijl
11.00 u: Mantra
11.45 u: voetreflexzonemassage-
  demonstratie
11.45 u: vragen
12.30 u: proefmetingen en demon-
  stratie van screening dmv.
  bio-resonantie apparatuur.

U kunt zich als belangstellende voor 
deze dag of een onderdeel ervan 
opgeven door een email te sturen 
naar: carladebrave@gmail.com of 
telefonisch: 567773/0622608327.
De koffie/thee, iets lekkers en een 
verassing staan klaar en er zullen 
brochures liggen om e.e.a. thuis nog 
eens door te lezen.





Regio - Op zondag 9 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een natuurbeleving voor 
peuters in het prachtige gebied De 
Groene Jonker. De beleving voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar duurt van 
11.00 uur tot 12.00 uur. Een IVN-na-
tuurgids (kabouter ‘Kwebbel’) be-
geleidt hen daarbij. Kwebbel vertelt 
van alles over de herfst en hoe de 
kabouter met zijn familie hier kan 
leven. Althans, dat wordt gefl uis-
terd. Sporen van kabouters zijn ge-
vonden: kleine voetafdrukken op 
het wandelpad! En als we allemaal 

zachtjes lopen, zien we ze misschien 
wel en staan ze zomaar ineens voor 
je tussen het riet! Samen met Kweb-
bel gaan de peuters op pad als ‘ech-
te’ kabouter en leren ze tijdens de 
herfstspeurtocht met opdrachten, 
dat de dieren en de kabouters ech-
te vriendjes zijn. Op deze manier zijn 
ze lekker actief buiten bezig, leren 
spelenderwijs en doen natuurerva-
ring op met verschillende zintuigen. 
Gun je kind dus een uur ‘puur’ na-
tuur en laat ze als echte kabouter 
in de herfsttijd kennismaken met 
dit natuurgebied. Let op, de paden 
kunnen drassig zijn, dus draag wa-
terdichte schoenen of laarzen. Het 
gebied is niet geschikt voor wandel-
wagens. Verzamel- en vertrekpunt: 
parkeerplaats de Roerdomp, Hoge-
dijk 6, Zevenhoven. Kosten: 2,50 per 
kind (voor muts en drankje), graag 
gepast betalen bij het verzamelpunt. 
Tijdens deze peutertocht worden 
voor PR-doeleinden van de afdeling 
fi lmopnamen en foto’s gemaakt. In-
dien de peutertocht door slecht 
weer niet door kan gaan, volgt 2 
uur voor de activiteit een melding 
op de website. Aanmelden: via het 
aanmeldformulier op de website, 
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn, of bij Ellen Aarsman, 
tel 0297-288106/e-mail r.aarsman@
telfort.nl.

De Ronde Venen - Vanaf donder-
dag 6 oktober 2016 zijn er maar 
liefst 4 fototentoonstellingen van le-
den van Fotoworkshop De Ronde 
Venen te bekijken in Mijdrecht. Om 
te beginnen kunt u de tentoonstel-
ling bekijken die het ‘foto ABC’ ge-
noemd wordt. Elke foto, of het on-
derwerp daarop, beeldt een let-
ter van het alfabet uit. Kijken, ra-
den of meteen weten welke letter 
wordt bedoeld, wie zal het zeggen? 
Een uitdaging voor de puzzelaars 
onder u. Deze tentoonstelling komt 
in het Gezondheidscentrum aan de 
Croonstadtlaan 1 te hangen. Wach-
ten bij de dokter, fysiotherapeut of 
het laboratorium? Ga foto ABC-en!
In de bibliotheek aan de Van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht komt een 
tentoonstelling te hangen die geba-
seerd is op het thema van de kinder-
boekenweek: ‘Voor altijd jong: opa’s 
en oma’s. Dat je niet altijd goed ter 
been hoeft te zijn om toch een jon-
ge oma of opa te zijn en kleinkin-
deren een leuke tijd te bezorgen, 
laat bijgaande foto van Willem Spre-
ij hier mooi zien. De Veenhartkerk 
aan de Grutto 2 in Mijdrecht pre-
senteert een ‘Fotobeeld van Lei-
den’, een fotoverzameling van deze 
fraaie Zuid-Hollandse stad met een 
rijk verleden maar tevens een mo-
derne uitstraling. De foto’s zijn ge-
maakt door 5 leden van de club die 
hiervoor speciaal op safari zijn ge-
gaan.  Tenslotte komt er in Hofl and 
Medisch Centrum aan Hofl and 48-

56 te Mijdrecht een serie foto’s ge-
maakt door Jan Maassen te hangen. 
Hij toont u 12 bijzondere foto’s van 
Porto. Wandel mee door deze fraaie 
stad en kom in zomerse sferen ter-
wijl de herfst zich volop aandient.

Kortom, genoeg te zien. ‘Fotowork-
shop De Ronde Venen’ is en blijft 
een levendige en actieve club! Wilt 
u meer weten over ‘Fotoworkshop 
De Ronde Venen’? U kunt contact 
opnemen met ons om vrijblijvend 1 
of 2 clubavonden bij te wonen. Voor 
meer informatie en foto’s: www.fo-
toworkshopdrv.nl
Foto; Willem Spfreij
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Sponsorconcert Triviant
Wilnis - Show en Muziekcorps Tri-
viant zal donderdagavond 6 oktober 
een optreden verzorgen speciaal 
voor de sponsoren in de omgeving 
van Wilnis Dorp/Oudhuijzerweg. Ie-
dereen is hier welkom! Op het par-
keerterrein van de voormalige Gra-
ku op Oudhuijzerweg 55 zal vanaf 
19.00u een concert worden gegeven 
wat omlijst wordt door een optreden 
van de majorettes. Triviant doet dit 
om de sponsoren te bedanken voor 
hun jaarlijkse steun aan de stich-
ting. Ze deden dit al eerder in de 
wijk Westerheul in Vinkeveen. Daar-
naast start Triviant dit jaar met het 
geven van gratis muzieklessen aan 
kinderen vanaf 7 jaar in de regio De 
Ronde Venen. Uw kind maakt gedu-

rende 5 lessen op een speelse wij-
ze kennis met muziek. Het bespe-
len van een instrument is een van 
de onderwerpen. Na de gratis les-
sen zijn ze van harte welkom om 
een proefl es te nemen bij het mu-
ziekkorps of bij de majorettes. Sa-
men muziek maken is immers vele 
malen leuker dan alleen! Deze gra-
tis muzieklessen zullen plaatsvinden 
op 5 donderdagavonden van 18.30u 
tot 19.15u. Van 27 oktober t/m 24 
november in het Clubhuis van de 
Scouting op de Bonkestekersweg 3 
in Vinkeveen (naast het VLC). Aan-
melden kan t/m 20 oktober bij Ni-
cole Douven op 06-12950228 of bij 
Sonja Douven op 06-14990014 of 
via triviant@hetnet.nl.

Peutertocht met Kabouter 
‘Kwebbel’

Aktiviteiten bij de Paraplu
Wilnis – Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis 
heeft in oktober weer een leuk aan-
tal boeiende, interessante en ge-
zellige activiteiten voor u georgani-
seerd. Een beknopt overzicht treft u 
hierbij aan. 

Italiaans voor beginners
De cursus start op 4 oktober van 
20:00-21:15 uur en duurt 24 dagde-
len. De cursus is geschikt voor ie-
dereen die helemaal geen of een 
klein beetje Italiaans spreekt. Op 
een leuke manier leert u in een ge-
zellige groep met behulp van een 
lesboek ‘Italiaans a la carte’ en een 
luister-cd, de basis van de Italiaan-
se taal. Docent is Nadescha Linden-
bergh en de cursus kost 75,00.

Schilderen met materie
Start op woensdag 5 oktober, van 
13:30-16:00 uur en bestaat uit 22 
lessen. U leert op deze cursus om 
abstract te schilderen met bv. zand, 
steen, hout; kortom allerlei verschil-
lende materialen die u aanspreken 
en waar u mogelijkheden in ziet. 
Docent is Lidy Tijsse en de cursus 
kost 147,00

Kennismaking met Golf
Start dinsdag 11 oktober van 10:00-
11:00 uur en duurt 3 lessen. In de-
ze cursus maakt u onder leiding van 
golfl eraren van Golfpark Wilnis ken-
nis met de beginselen van de golf-
sport. Adres golfbaan: Bovendijk 
16A, 3648 NM Wilnis. Docenten zijn 
Jacques Balvert en Frits Gobee en 
de cursus kost 35,00.

Koe of varken decopatchen
De workshop vindt plaats op don-
derdag 13 oktober van 19:00-22:30 
uur. In deze workshop gaan we een 
koe (40cm) of varken (30cm) naar 
geheel eigen ontwerp beplakken 
(decopatchen) met speciaal dun de-
coratie papier. Docent is Ingrid Ha-
genaars en de workshop kost 12,00 
en aan materiaal 27,50.

Kennismaken met Mindfulness
Start dinsdag 25 oktober van 9:30-
11:00 uur en duurt 4 lessen. Met 
mindfulness neem je tijd voor jezelf. 
Je staat stil bij het hier en nu, en 
kijkt met een milde vriendelijkheid 
en zonder oordeel naar wat er in het 
hier en nu zoal voorbij komt.Je krijgt 
informatie en tools hoe je Mindful-
ness kunt integreren in je dagelijks 

leven, zowel thuis als op het werk.
Docent is Margriet Jegerings en 
cursus kost 23,00.

Patchwork en Quilten, 
korte cursus
Start op woensdag 26 oktober van 
9:30-11:00 uur en bestaat uit 9 les-
sen. We maken wandkleden, kus-
sens, spreien, tassen enz. De lapjes 
worden met de hand aan elkaar ge-
zet. Deze activiteit is voor beginners 
en gevorderden. Docent is Gerda de 
Jong-Zaal en de cursus kost 35,00.

Windows bestandsbeheer
Start op 26 oktober van 19:30-21:30 
uur en duurt 4 dagdelen. In deze 
cursus leert u hoe u mappen en be-
standen kunt ordenen in uw com-
puter. Deze cursus wordt verzorgd 
door een docent van Seniorweb. Er 
zijn laptop’s aanwezig, maar neem 
bij voorkeur je eigen laptop mee. De 
cursus kost 40,00 

Portrettekenen
Start op vrijdag 28 oktober, van 
13:30-15:30 uur en bestaat uit 6 les-
sen. De cursus is voor beginners en 
gevorderden. In deze cursus gaan 
we leren om een portret te maken. 
Docent is Nel Huurman en de cur-
sus kost 44,00.

En natuurlijk bent u iedere week 
welkom bij Klaverjassen op dins-
dagmiddag van 14:00-16:30 uur, 
spelleider: Wim Klijn, kosten 1,80 
per middag en iedere donderdag-
middag van 13:00 tot 16:30 uur bij 
de Inloop- en ontspanningsmiddag. 
Tijdens deze middag kunt u kaarten, 
biljarten, darten, schaken, dammen 
enz. Gewoon een kop koffi e drinken 
en een praatje maken mag natuur-
lijk ook. Toegang is vrij. 

Informatie en Inschrijven 
via onze website 
Wilt u meer weten over genoemde 
activiteiten? Ga dan naar onze web-
site www.stichtingparaplu.nl.

U kunt zich digitaal inschrijven of 
een inschrijfformulier downloaden 
via de website. Ook kunt u, iedere 
donderdagmiddag tussen 13:30 uur 
en 16:00 uur een programmaboek-
je met inschrijfformulier ophalen bij 
de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 in 
Wilnis. Voor vragen kunt u altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl.

Frits en Bep de Vries-
de Jong 65 jaar getrouwd
Vervolg van de voporpagina.

Op hun leeftijd hebben ze af en toe 
wel hulp nodig en die krijgen ze van 
buurvrouw Carla de Boer die zo’n 
beetje als mantelzorgster fungeert. 
Met haar zijn ze heel blij.

Sportman
Frits is van zijn vak een allround tim-
merman en was in de ogen van ve-
len een vakman. “Ik heb veel werk 
bij de politie mogen doen en op 
scholen als er timmerwerk moest 
worden verricht. Dan vroegen ze al-
tijd naar mij. Op die manier heb ik 

veel politiemensen in Amsterdam 
leren kennen in mijn leven,” herin-
nert Frits zich. Hij is altijd een sport-
man geweest, deed aan acrobatiek 
en hield van ballet en semi-klas-
sieke muziek. Hij laat dat ook zien 
aan de hand van een fotoboekje 
met afbeeldingen uit een ruim ver-
leden. Hoewel het lopen wat moei-
zaam gaat probeert hij net zoals Bep 
wel aan leuke evenementen deel te 
nemen. Zo gaat hij binnenkort met 
een bevriende relatie naar de Tap-
toe in Ahoy in Rotterdam. Hij wordt 
dan met de auto gebracht en ge-
haald. Bep gaat vaak naar Maria-

Oord voor dagbesteding. “Vrijdag 
wordt daar een feestje gevierd om-
dat we 65 jaar getrouwd zijn,” vertelt 
Bep met de nodige voorpret die op 
haar gezicht is af te lezen.
“Vroeger toen ik nog jong was dans-
te ik en zong de sterren van de he-
mel. Ik heb met Willie Alberti gezon-
gen, met Tante Leen en Johnny Jor-
daan in het café. Dat waren mooie 
tijden,” glundert Bep die momenteel 
een beetje in de lappenmand zit, 
maar er positief onder blijft. Hoewel 
de achterliggende jaren een gro-
te rol spelen in hun leven blijft het 
echtpaar via de media toch ook alle 

Ik wil wat kwijt over mijn erva-
ring als nieuwe bewoner van Vin-
keveen over de plassen en recre-
atiemogelijkheden. Ik woon hier 
nu een jaar samen met mijn zoon 
van 11 jaar. Het valt ons erg te-
gen hoe weinig mogelijkheden er 
zijn om gewoon even te kunnen 
zwemmen of aan het meer te zijn.
Ik heb twee trapjes geteld; een 
bij de boten vlakbij waar al die 
duikers bezig zijn. En een bij de 
beach Club. Dat was het. Beiden 
zijn een heel eind af van het ou-
de Vinkeveen. De twee openbare 
strandjes waren over en overvol 
bij mooi weer. Wanneer je links-
om de plas fi etst, naar die Winkel-
dijk, kun je al helemaal nergens! 

aanlanden. Behalve illegaal over 
een hek klimmen en dan op een 
soort grasrug gaan liggen. Verder 
hoor je overal om je heen dat de 
oorspronkelijke bewoners en de 
mensen met centjes zo’n beetje 
de hele rest van de natuurplek-
jes en eilanden in bezit hebben. 
Het ‘ja, we hebben al sinds vori-
ge generaties onze eigen eiland-
jes hoor’, kwettert je om de oren. 
En de boten, maar helaas, dat kan 
ik niet betalen. Kom je later, mag 
je het dus met 2 trapjes doen en 
een half uur fi etsen. Ik hoop dat 
hier verandering in komt!

Dorothea van Oosten
Vinkeveen

De Vinkeveense Plassen 

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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gebeurtenissen van vandaag de dag 
op de voet volgen.
Traditiegetrouw kreeg het echtpaar 
een felicitatiebrief van het Konings-
paar, een fraai bloemstukje van de 
gemeente en loco-burgemees-
ter David Moolenburgh kwam het 
echtpaar persoonlijk zijn gelukwen-
sen overbrengen. Hij deed dat me-
de namens burgemeester Maarten 
Divendal die wegens absentie niet 
aanwezig kon zijn. Moolenburgh 
nam als cadeautje het boek ‘Wolken 
Wind en Water’ mee van Maarten 
Koch. Een prachtig fotoboek over de 
regio. Omdat het te moeilijk was een 
scenario voor een fotomoment in te 
lassen is hij niet in beeld.
Bij alle felicitaties sluit ook de re-
dactie van deze krant zich aan en 
wenst het echtpaar nog lange tijd 
een gezellig samenzijn toe. Zal best 
gaan als de gezondheid een beet-
je wil meewerken. Daar duimen we 
dan op!

ERA Open Huizen Route 
groot succes
Regio - Het was hartstikke druk af-
gelopen zaterdag met de ERA Open 
Huizen Route. Ja er deden duidelijk 
minder woningen mee aan deze dag, 
nu er veel minder woningen te koop 
staan en woningen ook veel sneller 
worden verkocht dan 1,2,3 jaar ge-
leden. Bij de woningen die meede-
den was het, op een enkele woning 
na, een komen en gaan van bezoe-
kers. Bij De Koning makelaars vertelt 
Mirjam Ohlenbusch “De eerste za-
terdag van oktober staat traditiege-
trouw in het teken van de landelijke 
ERA Open Huizen Route. Dat was dit 
jaar niet anders. Naarmate de dag 
vorderde hoorden wij van steeds 
meer verkopers hoeveel bezoekers 
zij al mochten ontvangen. Woningen 
waar meer dan tien bezoekers ge-
weest zijn en heel veel aanloop en 
telefoon op kantoor. Druk, heel druk, 
maar wel gezellig en leuk en heel di-
vers qua vragen en woonwensen. Ja, 
de interesse in het kopen van een 
huis is groot, de rente is in jaren niet 
zo laag geweest en het is goed be-
taalbaar voor een koper en dat in-
clusief een bestanddeel afl ossing 
in het maandbedrag. Wat mij opvalt 
is dat steeds meer mensen op zoek 

zijn naar een goed en modern huis. 
Wanneer het dan ook op een leuke 
locatie ligt of in de goede wijk dan 
kan de vonk snel overslaan en komt 
een deal vlot tot stand. Gewilde wo-
ningen worden ook in Uithoorn, De 
Kwakel, Aalsmeer en de gemeente 
Nieuwkoop duurder. Je ziet de inte-
resse om te kopen toenemen en de 
woningen duurder worden. Het aan-
bod is klein en de vraag neemt toe. 
Je ziet het aantal tuinborden bij wo-
ningen met daarop “Verkocht” ook 
toenemen. Wij hebben voldoende 
werk de komende, pak hem beet 
twee weken met zo’n opkomst als 
afgelopen zaterdag. De kunst is nu 
om potentiële kopers de kans te ge-
ven om hun droomwoning te laten 
kopen. Wie weet neem ik tussendoor 
nog wel een woning in de verkoop 
die een of meer kijkers van afgelo-
pen zaterdag past en dan kan zo’n 
huis snel verkocht zijn.” Wij organi-
seren op zaterdag 10 december a.s. 
samen met onze collega ERA- ma-
kelaars de volgende ERA Open Hui-
zen Route. Met de opkomst van af-
gelopen zaterdag begrijpt iedereen 
dat zo’n open dag een groot suc-
ces is..

Lezing door de schrijver 
P.F. Thomése
Vinkeveen - Venen Literair orga-
niseert op vrijdag 7 oktober een li-
teraire avond met de schrijver P.F. 
Thomése, die een lezing zal ge-
ven over zijn eigen werk. Aan-
vang 20.00 uur. Locatie De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. Toegangs-
kaarten kosten � 7,50 en zijn alleen 
in voorverkoop te verkrijgen bij de 
Openbare Bibliotheken in Abcou-
de, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, 

maar ook bij Boekhandel Mondria 
Mijdrecht en The Readshop Vin-
keveen. Het werk van Thomése is 
meermaals genomineerd en ook 
bekroond met literaire prijzen. Ti-
tels van zijn hand zijn ondermeer 
“Schaduwkind”(2003), “De Onder-
waterzwemmer”(2015) en dit jaar 
“Verzameld Nachtwerk dat een 
bundeling is van zijn essays, col-
lumns, lezingen en colleges.Maar liefst 4 fototentoon-

stellingen, rondje Mijdrecht!





Mijdrecht - Het Fashion, food, fun & lifestyle event 
in het koopcentrum van Mijdrecht dat door on-
geveer veertig ondernemers afgelopen zaterdag 
met elkaar is georganiseerd, heeft bij de mees-
te bezoekers een dikke tien gescoord. Men vond 
het een geslaagd evenement en dat werd al-
om gehoord. Het was de vervanger van het be-
kende ‘modeweekend’ dat afgelopen jaren een 
paar keer werd gehouden op zowel zaterdag als 
zondag. De organisatie had ervoor gekozen het 
dit keer op alleen de zaterdag te doen opdat ie-
dereen alles in één keer kon beleven en de onder-
nemers niet ‘op te zadelen’ met twee vermoeien-
de dagen. Dat bleek een goede zet want het was 
drukker dan ooit in het Mijdrechtse centrum met 
zowel inwoners die op die dag hun boodschap-
pen doen én nieuwgierige andere bezoekers. Al 
doende wilden zijn gezamenlijk wel eens zien en 
meemaken wat de organisatie in petto had.
Op het Raadhuisplein was voor de ingang van het 
gemeentehuis een podium opgesteld met daar-
om heen zitjes. Die waren aan de buitenrand om-
zoomd door gezellig aangeklede tentjes en markt-
kramen waar ondernemers van diverse pluima-
ge zich met hun diensten en producten profileer-
den wat zij te bieden hebben. Men kon er produc-
ten proeven, kennis nemen van de laatste trends 
op het gebied van sieraden, brillen, winter-barbe-
cueën en nog veel meer. Entertainer en intussen 
ook horecaman (Kokido) Hans van Veen trad op 
als presentator die dag en wist op zijn eigen be-
kende manier de vele bezoekers aan zich te bin-
den. Nu was het geluk met de organisatie en de 
vele bezoekers dat het evenement onder de juiste 
weersomstandigheden plaatsvond: zonnig met af 
en toe een wolkje en een aangename tempera-
tuur. Bezoekers konden kennis nemen van alles wat 
er rond dit event werd geboden aan mode, beau-
ty, gezonde voeding en alles wat met lifestyle te 
maken heeft. Dat werd niet alleen als interessan-
te informatie, maar ook als leuk gepresenteerd er-
varen. 

‘Spin off’
Rond 11 uur was het al gezellig druk op het Raad-
huisplein voor de eerste modeshow. Daar werd 
door vrijwel alle modezaken in Mijdrecht aan deel 
genomen die met dressmen en mannequins hun 
nieuwste creaties voor dit najaar aan het publiek 
toonden. Er werden kledingpresentaties gegeven 
voor en door zowel volwassenen als jongeren en 
kinderen.
Daar tussendoor ook mooie lingerie en die dames 
bleken het niet koud te hebben…
Tot slot werd bruidskleding geshowd en dat werd 
net zoals al het andere erg op prijs gesteld. Een 
klaterend applaus was de beloning.
Er waren drie modeshows die dag, behalve om 
11.00 uur eentje om 13.00 uur en de laatste om 
15.00 uur. Die vormden de trekpleister voor nage-
noeg alle activiteiten op het Raadhuisplein.
Tussentijds kon men zich oriënteren en vermaken 
bij en in de naastliggende standjes en kramen. 
Een en ander gaf een duidelijke ‘spin off’ naar de 
winkels in de Dorpsstraat en de Passage waar het 
ook gezellig druk was met kijkers en kopers.
Verscheidene winkels hadden voor hun deur even-
eens een kraam of een partytent opgezet en het 
straatbeeld was verder leuk aangekleed.
Liefhebbers van poffertjes kwamen aan hun trek-
ken bij een poffertjeskraam en wie met zijn (klein)
kinderen in een toeristentreintje door het centrum 
wilde rijden kon die mogelijkheid ook benutten.
Aldus was voor elk wat wils en daar werd druk ge-
bruik van gemaakt.
’s Avonds was er nog een ‘Stiletto Run’ door de 
Mijdrechtse Dorpsstraat als extra vermaak, met ter 
afsluiting van de dag een bezoek aan de lokale 
horeca voor een hapje en een drankje dan wel 
een vorkje prikken.
Kortom, ondernemend Mijdrecht heeft zich zater-
dag voor een breed publiek van zijn beste kant la-
ten zien wat grote waardering heeft geoogst. Re-
den te meer om het volgend jaar op deze manier 
weer te doen!

LFFashion &
              Lifestyle

event scoorde goed!
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voor een dame van Gemini, nadat ze 
flink uithaalde naar Heleen Haspels. 
Helaas toonde de coach van de te-
genstander weinig communicatieve 
vaardigheden, waardoor deze ook 
nog in het boekje van de scheids-
rechter belandde. 
Atlantis bleef spelen en koos de 
juiste kansen. Maar Gemini toon-
de wel kwaliteit over meerdere 
schijven, hierdoor bleef het de he-
le wedstrijd spannend en eindigde 
de wedstrijd in 16-17 in het voordeel 
van Atlantis. Als Atlantis 1 willen wij 
het meegereisde publiek bedanken 
voor haar steun. De volgende wed-
strijd vindt plaats in Mijdrecht op 8 
oktober om 15:30 tegen Badhoeve-
dorp/ MIK.

Allerlaatste abonnementen
Regio - Het programma van “Exclu-
sief bij Bob&Gon” in Crown Theater 
Aalsmeer is zo exclusief dat bijna 
alle abonnementen zijn uitverkocht. 
Er zijn er nog een paar beschikbaar, 
die u nog tot eind van deze week 
kunt afhalen bij Espago, Ophelia-
laan Aalsmeer.
Een abonnement kost 105 euro en 
u kunt ermee naar alle zes voorstel-
lingen van het seizoen. U kunt uw 
abonnement ook aan een ander 
overdragen, als u zelf niet naar een 
van de voorstellingen kunt gaan. 

Losse kaarten kosten 21 euro 50. 
Vele bezoekers kijken al uit naar 
de eerste voorstelling op zondag 15 
oktober met Lilian Vieira Grupo. Een 
fantastische Braziliaanse zangeres, 
die inmiddels al vele jaren in Neder-
land met haar vaste begeleiders op 
de podia verschijnt.
Van North See Jazz tot televisie-
programma’s; Lilian zorgt altijd 
voor een zomerse Latin sfeer. Kijk 
voor het volledige programma van 
“Bob&Gon” op www.crowntheate-
raalsmeer.nl

Buurtbingo ook in oktober
Mijdrecht - In Wijkgebouw Pre-
sent is er ook in oktober Buurtbin-
go op de 2e dinsdag van de maand. 
Iedereen is welkom om op 11 okto-
ber mee te spelen voor leuke prij-
zen. Naast allerlei handige huishou-
delijke spullen en mooie decoraties 
zijn er ook altijd wel lekkere dingen 
te winnen.
Als hoofdprijzen staat er weer 
een keur aan elektrische appara-
ten klaar voor de bingo in de laat-

ste maanden van het jaar. Denk aan 
een tafeloven, koffiezetapparaat, ci-
truspers, strijkbout, hapjespan of 
een kruimeldief.
De toegang is altijd gratis, net als 
koffie, thee, water, koek en iets te 
knabbelen. De bingokaarten kosten 
0,50 per stuk, net als een glas fris of 
sap. Het gebouw aan de Johan van 
Renessestraat (naast basisschool 
De Fontein) gaat open om 13.30 uur 
en de bingo start om 14.00 uur.

Theo Ambagtsheer viel in 
de prijzen bij garage Mur
Mijdrecht - Theo Ambagtsheer uit 
Mijdrecht kreeg afgelopen maan-
dagmiddag uit handen van Cees 
Mur een dinercheque van 75 eu-
ro uitgereikt. De eigenaar van het 
gelijknamige garagebedrijf aan de 
Oosterlandweg verloot dit jaar el-
ke maand een dergelijke prijs on-
der zijn klanten die bij hem hun au-
to APK laten keuren en/of een on-
derhoudsbeurt laten ondergaan. 
Met Rendez Vous heeft hij afspra-
ken gemaakt voor deze actie. Theo 
was dit keer de gelukkige. Samen 
met zijn vrouw Corrie was hij naar 
de Oosterlandweg gekomen om de 
prijs in ontvangst te nemen. Naast 
het bloemetje voor zijn eega over-
handigde Cees Mur de cheque aan 
Theo. “Hartstikke leuk, daar gaan 
we samen lekker van eten bij Ren-
dez Vous,” glundert Theo. “Hoelang 
ik al bij Cees Mur kom? Dat is ze-
ker al meer dan 15 jaar. Momen-
teel hebben wij onze Opel Meriva 
bij hem in onderhoud. Maar daar-
vóór was het een Fiat Punto en voor 
die was het een Opel Astra en daar 
weer voor een Astra stationcar. Een 
hele rij onderhand. Wij kopen nogal 
eens een andere auto, wachten tot 
de garantie voorbij is en dan gaat 

ie bij Cees Mur in onderhoud. Goed 
voor de auto én voor onze porte-
monnee. Een van onze beide doch-
ters heeft haar auto ook al bij Cees 
in onderhoud en voor de APK. Het 
idee gaat zo’n beetje van vader op 
dochter. Cees is een uitstekende 
en veelzijdige monteur die van alle 
automerken thuis is, goede service 
verleent, een prima binding met zijn 
klanten heeft en betaalbare prijzen 
rekent. Heel belangrijk vind ik dat hij 
betrouwbaar is. Als hij aangeeft dat 
er een of meer onderdelen vervan-
gen moeten worden, kan je er don-
der op zeggen dat het nodig is. Be-
duvelen zal hij je nooit. Ik heb in al 
die jaren dat ik hier kom altijd veel 
vertrouwen in zijn vakmanschap ge-
had en dat is tot op heden niet ver-
anderd,” aldus Theo.
Met deze leuke actie wil Cees Mur 
aan een stukje klantenbinding doen. 
Hij is blij met alle auto-eigenaren 
die hun wagen voor APK, onder-
houd en/of reparatie aan hem toe-
vertrouwen. Om die reden wil hij 
ook een keer iets terug doen. De 
komende maanden tot en met janu-
ari krijgen nog een vervolg met de-
ze aantrekkelijk en vooral ‘smakelij-
ke’ actie. Daarna is het over.

Afscheid directeur 
Museum De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op vrijdag 30 
september heeft het bestuur van 
Museum DRV met alle vrijwilli-
gers afscheid genomen van direc-
teur Maarten Kentgens. Hij heeft in 
ruim negen jaar deskundig leiding 
gegeven aan de vrijwilligers en ve-
le mooie tentoonstellingen gerea-
liseerd. We denken aan “ Holland-
gänger” met vele genealogische 
stambomen van bewoners in DRV. 
“Devotie”, geloven en beleven in 
DRV met de geleende kerkschatten 
die een goed overzicht gaven van 
het Rijke Roomse Leven en de in-
gekeerde Protestanten. “Tot de bo-
dem uitgezocht” met de jubileren-
de Historisch Vereniging De Proos-
dijlanden. “Beuken en Braken” Hen-
nepgewas uit een gouden tijd. Met 
demonstratie touwslaan door Touw-
museum te Oudewater. “Uitstekend 
werk” een diepgravende exposi-
tie over de laatste veensteekmachi-
ne. Het prachtige concert in De Boei 
met geluiden van de veensteekma-
chine gespeeld en gezongen door 
125 musici.

Draaien
De technische ploeg die de Veen-

steker grondig restaureerde en de 
Bronsmotor weer liet draaien en ook 
het opduwertje Op Hoop van Zegen 
dat geheel gereviseerd werd. De 
begeleiders van de schoolklassen 
die met het project: “ Jet en Jan uit 
1910” de kinderen lieten genieten 
van het koffiemalen, turf in de ka-
chel, steltlopen en de luierwas met 
veel sop boenen op het wasbord, 
door de wringer en dan op het hou-
ten droogrek hangen. Zo ook het 
thema “Baggermuziek” voor basis-
schoolleerlingen die in het Museum 
een vragenlijst invulden en een DVD 
over de turfwinning zagen. Daarna 
in de klas met een dirigent alle ge-
luiden van wind, water en veenste-
ker moesten uitzingen! De registra-
tie ploeg die alle voorwerpen foto-
grafeerde, nummerde en dit in een 
museaal programma invoerde. Van 
al deze geweldige prestaties is een 
handzaam boekje gemaakt en aan 
Maarten Kentgens aangeboden bij 
zijn afscheid. Voor bestuur en vrij-
willigers is dit boekje een fijne her-
innering aan een tijd waarin we on-
ze rijke cultuur in DRV deelden met 
bewoners, toeristen, leerlingen en 
studenten.

Ook rest van provincie wil 
snel internet in buitengebied
De Ronde Venen - Namens De 
Ronde Venen heeft wethouder 
Goldhoorn woensdag 27 septem-
ber een intentieverklaring onderte-
kend om snel internet in het buiten-
gebied van de provincie Utrecht te 
realiseren. Door de handen ineen te 
slaan, willen provincie en gemeen-
ten 12.500 adressen in het buiten-
gebied van de provincie van een 
snelle dataverbinding voorzien.
De Ronde Venen is al enkele maan-
den geleden begonnen met een 
project voor snel internet in het bui-
tengebied. Dit wordt door de pro-
vincie als voorbeeld gezien. Wet-
houder Anco Goldhoorn (RVB) is 
blij dat provincie en gemeenten het 
goede voorbeeld van De Ronde Ve-
nen volgen en er serieus werk van 
maken om de 12.500 adressen in de 
buitengebieden op snelle internet-
verbindingen aan te sluiten. Uiterlijk 
2019 zou dit voor de hele provin-
cie gerealiseerd moeten zijn. Gold-
hoorn: ,,Ik verwacht dat het bui-
tengebied van De Ronde Venen al 
in 2017 op snel internet wordt aan-

gesloten. Dat is ambitieus, maar ze-
ker haalbaar.’’ In april is door DICO 
Breedband Buitengebied begonnen 
de animo voor snel internet in het 
buitengebied van De Ronde Venen 
te inventariseren. In nauwelijks drie 
maanden tijd heeft 66% van de in-
woners en bedrijven in het buiten-
gebied aangegeven hiervoor inte-
resse te hebben. Dat is voldoen-
de om een marktpartij te interes-
seren om met de gemeente in ge-
sprek te gaan over de aanleg van 
een dergelijk netwerk. De komende 
tijd voeren marktpartij en gemeen-
te gesprekken om afspraken te ma-
ken over de aanleg. Deze afspraken 
worden vastgelegd in een conve-
nant. Na de ondertekening hiervan, 
zal de marktpartij het netwerk ont-
werpen en de benodigde vergun-
ningen aanvragen. Als vervolgens 
minstens 50% van de inwoners en 
bedrijven in het buitengebied dan 
daadwerkelijk een abonnement 
neemt op één of meer diensten die 
via het netwerk worden aangebo-
den, wordt met aanleg begonnen.

Met een gekantelde houten spoel waar glasvezelkabel om zit gewikkeld als 
ondergrond, hebben wethouder Goldhoorn (links) en gedeputeerde Bart Krol 
zojuist de intentieverklaring ondertekend

Het zit Atalante dames 2 
nog niet mee
Vinkeveen - Dinsdag 27 septem-
ber mocht Rabobank dames 2 aan-
treden voor de eerste wedstrijd van 
dit seizoen tegen Voleem dames 1 
in Eemnes. Martine en Annike zijn 
helaas nog geblesseerd en konden 
deze wedstrijd daardoor niet mee-
doen. Gelukkig hadden we de be-
schikking over Lieke, een nieuwe 
aanwinst bij onze club.
De wedstrijd werd begonnen met 
Wilma en Lieke aan de kant, Lianne 
als spelverdeelster en Tineke op de 
diagonaal, Ingeborg en Marjan op 
de midden positie, en Nicolle en Ca-
rin op de buitenpositie. De wedstrijd 
ging best voortvarend van start. De 
pass liep niet helemaal lekker waar-
door we zelf nog te weinig aan aan-
vallen toekwamen. Toch gingen we 
aardig gelijk op met de tegenstan-
der en werd de eerste set net aan 
verloren met 26-24. De tweede set 
kwam Lieke in het veld en speelde 
eigenlijk meteen mee alsof ze al ja-
ren in dit team zit. Helaas verliep de-
ze set iets moeizamer, we kwamen 
op een aardige achterstand die we 
niet meer zo makkelijk konden in-
lopen. Deze set werd verloren met 
25-15. Snel vergeten en door met de 
volgende set! De derde set kregen 
we de smaak te pakken, de pass 
ging beter lopen waardoor we zelf 
meer aan aanvallen toekwamen. Er 
werd voor elke bal gevochten en de-
ze vechtlust werd beloont met winst, 
20-25!
De vierde set verliep ook goed, de 

vechtlust werd doorgezet en er wer-
den veel ballen van de grond ge-
houden en de aanval op het mid-
den en buiten ging ook steeds be-
ter lopen. Af en toe werd er ook een 
mooie drie meter aanval ingegooid. 
Atalante ging voor een vijfde set en 
haalde hiervoor alles uit de kast.
Helaas had de scheidsrechter waar-
schijnlijk niet zoveel zin in een vijfde 
set. Ze gaf in deze set zeker 3 ballen 
in het voordeel van onze tegenstan-
ders. Wij lieten ons hierdoor niet uit 
het veld slaan en gingen vol goede 
moed door.
Op de stand 27-26 serveerde onze 
tegenstander de bal zo dik uit dat 
wij hem lieten gaan en ons opmaak-
ten voor de volgende service, maar 
helaas gaf de scheidsrechter deze 
bal geheel onterecht in en verloren 
we de set met 28-26. Een 3-1 ver-
lies waar we allemaal erg teleurge-
steld over waren omdat er meer in-
gezeten had. Maar goed, niks aan 
te doen, op naar de volgende wed-
strijd. De tweede wedstrijd volg-
de meteen op vrijdag 30 september 
in Amersfoort. Het begon de eerste 
set met heel veel gezeur over scher-
men en onsportief gedrag van on-
ze tegenstanders. Wij kwamen deze 
wedstrijd totaal niet in ons spel en 
verloren dan ook met 4-0. De vol-
gende wedstrijd mogen we in de 
Boei spelen op vrijdag 7 oktober om 
21:15. Hopelijk kunnen we dan weer 
een leuke wedstrijd spelen en wat 
punten pakken.

Geslaagde promotie dag 
GVM ‘79
Mijdrecht - Zaterdag 24 septem-
ber jl. stond de jaarlijkse Promo-
tie dag van Gymnastiek Vereniging 
Mijdrecht, GVM‘79 weer op het pro-
gramma. Met een stralende zon was 
het Raadhuisplein in Mijdrecht om-
getoverd tot een open lucht gym-
zaal. Met opzwepende muziek op 
de achtergrond kon men genieten 
van spectaculaire optredens. De 
verschillende disciplines lieten zich 
van hun beste kant zien. Men kon 
genieten van een uitvoering van de 
meiden van het plusuur, een weer-
galoze demonstratie van de meiden 
van de acrogym en dynamische de-
mo en warming-up sessie van de 
selectie turnen. Eveneens kon er sa-
men met de jongens van onze ver-
eniging door de bezoekers worden 
“geoefend” op de tumblingbaan. 
Mooie foto’s zijn te zien op onze fa-
cebook pagina. Ook is op deze dag 
de winnaar bekend gemaakt van 
onze jaarlijkse vakantiefotowed-
strijd. Bezoekers van het evenement 
konden hun stem uitbrengen op de 
mooiste foto. De derde plaats ging 
naar Nuna de Witt Wijn, de tweede 
plaats was weggelegd voor Chali-
sa Bocxe en de winnaar werd Me-
rel ten Haaf. Nogmaals gefeliciteerd 
en de dames werden beloond met 
een heerlijke traktatie en een groot 

applaus van de aanwezigen .Om de 
kinderen elk jaar weer hun optima-
le prestaties te laten zien, hopen we 
dat u ze daarin wil steunen door het 
kopen van de loten van de Grote 
Clubactie. Van de opbrengsten wil-
len we materialen die aan vervan-
ging toe zijn vervangen en/of nieuw 
materiaal aanschaffen. Wat GVM’79 
heeft willen overbrengen aan het 
publiek is hoe belangrijk het is dat 
kinderen al op jonge leeftijd werken 
aan een goede motorische basis, die 
zo belangrijk is voor de fysieke en 
mentale gesteldheid van een kind. 
Turnen zorgt niet alleen voor een 
betere conditie, lenigheid, een fit-
ter gestel en meer spierkracht, maar 
het kind werkt ook aan het zelfver-
trouwen en het vertrouwen in an-
deren. Zo kunnen kinderen al van-
af 3 jaar bijvoorbeeld hun beweeg-
diploma halen. Het beweegdiploma 
wordt gegeven op de maandag van 
16.15 – 17.00 uur in gymzaal De Brug 
(van Wassenaerstraat 9, 3641 BC 
Mijdrecht). Alle kinderen die graag 
een keer willen meetrainen, zowel 
voor het beweegdiploma als voor 
de andere disciplines, zijn van harte 
welkom om 2 GRATIS proeflessen te 
komen volgen. Kijk voor meer infor-
matie en het lesrooster op de Web-
site van GVM’79: www.gvm79.nl.

Doe je mee aan de Rabo 
GeZZinsloop?
Regio - Atletiekvereniging de Veen-
lopers organiseert elk jaar de Zilve-
ren Turfloop. De dag begint natuur-
lijk met de sportieve uitdaging voor 
de kinderen: De Rabo GeZZinsloop.
Dit is een sportieve loop van 1 ki-
lometer door het sportpark aan de 
Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best 
doen om de eerste prijs te halen, 
maar we zijn trots op alle kinderen 
die over de finish komen. Daarom is 
er voor iedereen een aandenken. Je 
kunt al meedoen als je vier jaar oud 
bent. Er wordt gelopen in zes cate-
gorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 
7 t/m 9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, 
jongens t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 
jaar en jongens 10 t/m 12 jaar. Als 
je het nog spannend vindt, om al-
leen te lopen, mag een van je ou-

ders natuurlijk gezellig met je meelo-
pen. Direct na de finish van de jong-
ste kinderen is de prijsuitreiking in 
de sporthal. Tijdens de prijsuitrei-
king worden er leuke (sport)prijzen 
verloot, dus kom zeker even kijken 
bij de prijsuitreiking. Je ouders kun-
nen ook meelopen met een van de 
langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. 
Voor meer informatie zie de websi-
te: www.zilverenturfloop.nl. De Ra-
bo GeZZinsloop is cool, er doen veel 
kinderen mee, het zal dus druk zijn 
bij de start. Vraag je ouders de au-
to thuis te laten, en op de fiets of lo-
pend te komen. Je kunt je inschrijven 
in sporthal de Phoenix of een mailtje 
sturen naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. Dan ligt je startnummer 
al voor je klaar in de sporthal.

Atlantis 1 blijft rustig 
tegen koploper
Mijdrecht - De door Rabobank ge-
sponsorde formatie van Atlantis 
1 heeft zaterdag 1 oktober 2 pun-
ten gepakt tegen koploper Gemini 
uit Gouda. Atlantis 1 dat tot nu toe 
moeite had met het winnen van haar 
wedstrijden, begon dit keer sterk.
Waar vorige week, de juiste com-
binaties niet werden gevonden, 
kwam Atlantis goed uit de start-
blokken. Met Maarten Helsloot, Jel-
mer Steen, Natasja Korver en Amy 
Loman in de aanval, werden de juis-

te kansen uitgespeeld. Dit resulteer-
de in voorsprong van drie doelpun-
ten, ook omdat de verdediging be-
staande uit Heleen Haspels, Joyce 
Rodenburg, Berry de Jong en Robin 
van ‘t Schip de druk hoog opvoer-
de op de aanval van Gemini. Dit uit-
te zich in een gefrustreerde tegen-
stander, die de fysieke confrontaties 
aanging en een hoop commentaar 
tegen een goed fluitende scheids-
rechter gaf. Atlantis liet zich niet af-
schrikken, ondanks de gele kaart 
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Mega prijzenfestival 
op het Amstelplein

Uithoorn - Zaterdagmiddag vond in win-
kelcentrum Amstelplein de finale plaats 
van de viering van het vijfentwintig jarig 
bestaan. Het sluitstuk vormde de prijsuit-
reiking van veel prachtige prijzen die de 
winkeliers ter beschikking hadden ge-
steld. Het was werkelijk een mega prij-
zenfestival. Tientallen prijzen in de vorm 
van waardecheques van 25 tot 250 euro 
en schitterende hoofdprijzen zoals toe-
gangskaarten voor de musical The Lion 
King, bezoek aan de Winterefteling, een 
Sony breedbeeld TV, een grote barbe-
cue, een wasmachine en als super hoofd-
prijs een e-bike! Die kon men winnen als 
men had deelgenomen aan de kassabon-
nenactie in september, de maand dat het 
winkelcentrum formeel haar 25 jarige be-
staan vierde. Men moest na aankoop de 
kassabonnen, voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mail adres de-
poneren in daarvoor bestemde boxen. 
Volgens de organisatie waren er 2.000 
kassabonnen ingeleverd! Die waren za-
terdag verdeeld over twee mini-postbus-

sen welke waren geplaatst op het podium 
in de hal van het winkelcentrum naast de 
roltrap. Honderden mensen hadden zich 
in de hal van het winkelcentrum verza-
meld in de hoop dat hun naam door pre-
sentator Ben Cirkel zou worden omgeroe-
pen. Samen met zijn ‘assistente’ Linda die 
de winnende bonnen uit een van beide 
postbussen haalde, werden de winnaars 
omgeroepen. Die moesten persoonlijk 
aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst 
te namen. In enkele gevallen waren die er 
niet en werd een volgende bon getrok-
ken. Binnen een uur waren alle prijzen 
vergeven, op 110 waardebonnen na. De 
winnaars daarvan krijgen persoonlijk be-
richt om ze af te halen. De prijsuitreiking 
zou anders veel te lang in beslag hebben 
genomen. Eén dame, met als roepnaam 
‘Janny 28’, viel tot haar eigen verbazing 
zelfs drie keer in de prijzen! Zij had dan 
ook heel veel kassabonnen ingeleverd…

Prijswinnaars
De prijswinnaars zoals bij naam genoemd 

zijn: Saskia van de Hoort, Joyce Schreurs, 
S. Visser,Wakkers, Monique van Acker en 
A. van Rooijen (allen een dinerbon van 
100 euro van het Theehuis); T. Wagenaar, 
M. v.d. Broek, Mw. Mulder, Paul en Riet-
je Kolfschoten (allen een waardebon 
van 25 euro van Kaas en Zo, Stijn Melen-
horst); Janny Snabel (één minuut shop-
pen bij AH Jos van den Berg); Mirel Post-
ma-Sluijs, Bep Wesselingh, Han Frank en 
M. Plantinga (allen kaartjes voor de mu-
sical The Lion King); J.Rijnders en Janny 
Snabel (allen bezoek Winterefteling); Mw. 
Van Scheppingen, Dhr./Mw Grooters, Ma-
rianne van Tol, Mirjam Vlasman, Corina, Y. 
Feitsma, Dhr./Mw. Jonkergouw, Fam. Leli-
veld, Mw.Schreurs en Janny Snabel (allen 
een reischeque t.w.v. 250 euro); Herman 
Breuer (Sony TV); Mw.Geerts (wasmachi-
ne); Bep Wesselingh (barbecue Big Green 
Egg) en Natascha Louwrier (E-bike).
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd met 
de gewonnen prijzen. Winkeliers bedankt 
voor dit megafestijn en op naar het vol-
gende jubileum!
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Atalante MC1 wint eerste 
wedstrijd
VInkeveen - Vrijdag 30 september 
speelden de meisjes van MC1 van 
Atalante hun eerste wedstrijd te-
gen Oradi uit Aalsmeer. Met 5 meis-
jes die bij de mini’s vandaan komen, 
een nieuweling en 4 meiden die vo-
rig jaar al bij de C-jeugd begonnen 
zijn, hebben ze een gezellig en com-
pleet team.
In de eerste set ging het heel lang 
gelijk op, maar ze wisten door goe-
de servicebeurten een spurt te ma-
ken en pakten de eerste set met 25-
8. Set nummer 2 werd iets spannen-
der. Er werden langere rally’s ge-

speeld, maar de meisjes bleven het 
hoofd koel houden en wisten ook 
deze set te winnen met 25-19.
De derde set werd wat mat begon-
nen, waardoor ze al snel tegen een 
achterstand aanliepen. Coach Geor-
ge nam een time-out bij 3-7 en wat 
hij heeft gezegd, maakte zoveel in-
druk dat ze meteen beter gingen 
spelen en de set wonnen met 25-13.
Set 4 begonnen ze meteen weer 
voortvarend met goede services en 
mooi spel in drieën, waardoor ze 
snel wisten uit te lopen met een 25-
14 tot gevolg.

Sponsorloop Basisschool 
“De Zwaluw” 

een groot succes!
Regio - Speciaal voor het 10 ja-
rig bestaan van Amstelwijs, stich-
ting voor openbaar primair onder-
wijs waar basisschool De Zwaluw in 
Nes aan de Amstel ook deel van uit 
maakt is er een sponsorloop geor-
ganiseerd. I
n plaats van geld uitgeven aan fees-
telijkheden en traktaties werd er op 
sportieve wijze geld binnen gehaald 
door de kinderen middels een spon-
sorloop. Het parcours was uitgezet 
romdom de school met een kleine 
ronde voor de onderbouw en een 
grote ronde voor de ouderen leer-
lingen. Onder groot gejuich van toe-
kijkende ouders en leerkrachten lie-
pen de leerlingen rondje na rond-
je. Het slotsein was na 20 minu-
ten. De opbrengst van de school 
wordt onder drie goede doelen ver-

deeld: Make a Wish foundation. Een 
stichting die zich inzet voor ernsti-
ge zieke kinderen die een wens mo-
gen doen. Dit geeft deze kinderen 
en het hele gezin kracht en energie 
voor de toekomst. Stichting Right to 
play zet zich in voor kinderen in ar-
me en vaak gevaarlijke landen en 
biedt onder andere sport en spel, 
creatieve en psychosociale activi-
teiten. Als laatste No Wildlife Crime. 
Deze stichting zet zich in voor het 
bestrijden van stropers en het cre-
eeren van leefgebieden voor dieren, 
met name voor dieren die bijna zijn 
uitgestorven. Een leuke en sportie-
ve manier om een feestje te vieren 
waar niet alleen de kinderen van De 
Zwaluw, maar ook kinderen en die-
ren van over de hele wereld blij van 
worden.

Nieuwe cursus 
kleuterdans bij KRDV
De Ronde Venen - Kunst Rond 
de Venen start dit seizoen met een 
nieuw groepje kleuterdans. Deze 
dansles is voor kinderen uit groep 
1 van de basisschool, kinderen van 
4-5 jaar. Karin Dieters geeft deze 
danslessen. Zij heeft veel ervaring in 
het geven aan danslessen aan kin-
deren. De lessen zijn op vrijdag van 
13:00 – 13:45 uur in de Willisstee in 
Wilnis. Karin: “Dansles geven aan 
kleuters is één groot feest. In de les 
hebben we veel plezier en genieten 
we van de muziek en het bewegen. 
Ik heb de dansles aangepast aan de 
leeftijd, de interesse en de ontwik-
kelingsfase van deze jonge dansers. 
Plezier en leren gaan hand in hand. 
Zo ontwikkelen de kinderen zich 
spelenderwijs in het dansidioom. De 
les bestaat uit een swingende war-
ming-up, beginnende techniek oe-
feningen, samenwerkopdrachten, 
verplaatsingen door de ruimte en 

leuke dansspelletjes, alles met ge-
bruik van heel veel fantasie. Omdat 
het niveau van de kleuters uit groep 
1 en 2 verschillend is kies ik ervoor 
om deze twee leeftijdscategorie-
en te splitsen. Deze nieuwe kleu-
terdansles voor kinderen uit groep 
1, is een nieuw te vormen dans-
groepje. Dat betekent dat de les 
start met een klein groepje leerlin-
gen en groeit naarmate het seizoen 
vordert.” De lessen vinden plaats in 
de danszaal van de Willisstee. De-
ze mooie ruime danszaal heeft een 
grote spiegelwand en echte ballet-
barre. Er is voldoende kleedruim-
te en tijdens het wachten kunt u in 
de Stee-inn een lekker kopje kof-
fie drinken binnen, of op het terras. 
Heeft u interesse in de kleuterdans-
les voor uw zoon of dochter? Neemt 
u dan contact op met Karin Dieters: 
info@karindans.nl, 06-14896506 of 
www.krdv.nl

Winst voor CSW in 
streekderby
De Ronde Venen - Zaterdag 1 ok-
tober leverde op voorhand al een af-
fiche op om van te smullen: in de 2e 
Klasse 07 speelden CSW JO13-1 en 
Hertha JO13-1 tegen elkaar. Allebei 
ongeslagen, CSW 5 punten en Hert-
ha 9 punten uit drie wedstrijden, 
gingen de ploegen in Wilnis aan de 
dijk om het onooglijke tijdstip van 
8.45 onder leiding van scheidsrech-
ter Roy van Beijnen. Spannend was 
de wedstrijd vanaf minuut één, goed 
was het niet echt, in ieder geval 
van Vinkeveense kant. CSW maak-
te het speelveld erg klein en Hert-
ha ging daar in balbezit gewoon in 
mee. Daarmee maakte Hertha het 
erg lastig voor zichzelf, al kwamen 

er wel twee kansen vanaf de linker-
kant. Jay Overdijk ging op snelheid 
langs zijn snelle tegenstander maar 
speelde tot twee keer toe de bal te 
ver voor zichzelf uit. Na die twee 
kansen was het CSW dat het initi-
atief pakte.
Op het middenveld, waar Hein Ot-
ting, aanvoerder Mees van Zijt-
veld en Michel Passet startten 
voor de Vinkeveners, kwam de bal 
vaak in tweede instantie in het be-
zit van CSW en wisten daardoor de 
voorhoedespelers te bereiken. De 
rechtsbuiten kon, zonder dat het 
hem lastig werd gemaakt, zo de bal 
in kruising schieten achter Andy 
Theijsmeijer. 

Argonselectie krijgt voetballes
Mijdrecht - Ajax fungeerde zater-
dag als gastheer voor de Argonse-
lectie, en dat is Argon slecht be-
komen. Binnen twee minuten keek 
men al tegen een achterstand aan 
en toen liep Argon eigenlijk al ach-
ter de feiten aan. Halverwege de 
eerste helft viel nog wel de gelijk-
maker maar verdere mogelijkheden 
om tot scoren te komen kwamen er 
niet echt. In de tweede helft waren 
er wel kansjes maar toen in minuut 
86 Ajax gelukkig op voorsprong 
kwam was de wedstrijd eigenlijk al 
gelopen. In de slotfase liep Ajax ge-
makkelijk uit naar een enigszins ge-
flatteerde 4-1 winst. Ook de reser-
ves van Argon vonden hun Waterloo 
in Amsterdam en ook zij ging met 
4-1 en dus ook lege handen naar 
huis. Er is nog werk genoeg te doen 
voor de selectietrainers.

Fel
Ajax ging fel van start en dat kon 
Argon even niet belopen, de eerste 
poging ging nog over maar binnen 

twee minuten was een aanval over 
rechts wel succesvol voor de gas-
ten, Bilal el Amrani schoof de bal 
eenvoudig binnen. 1-0. Even later 
was Ajax na een hoekshop weer ge-
vaarlijk maar Argonverdediger Todd 
Acquah assisteerde goed door de 
bal van de doellijn te schieten. Met 
de volgende mogelijkheden was 
Ajax slordig en ook vond Rowendy 
Schoop van dichtbij doelman Anto-
nioli op zijn weg. Daarna een paar 
doelkansen voor Argon, een inzet 
van Abdelfattah Zouzou werd tot 
hoekschop verwerkt. Ian van Otter-
lo lanceerde de bal vanaf de hoek-
vlag richting Ajaxdoel, keeper Rolf 
Hazelaar werkte bal wel weg maar 
Wilco Krimp was ter plaatse om de 
bal laag en hard in de hoek te plaat-
sen 1-1. Daarna nog een mogelijk-
heid voor Argon maar Zouzou, op 
aangeven Acquah, zag dat Ajaxkee-
per Hazelaar niet meewerkte. Vlak 
voor rust kreeg Ajax nog een vrije 
trap maar Romero Antonioli redde 
met een uiterste krachtsinspanning.

Onder 11: 6m CSW:
100% bij de jongens!
Wilnis - Jaarlijks deelt CSW de eer-
ste selectieteams van de meisjes 
D, E en F-pupillen meestal in bij de 
jongenscompetitie en vaak eindi-
gen deze teams in het linker rijtje en 
soms zelfs helemaal bovenaan. Het 
lijkt erop, dat het selectieteam 
van onder 11 (vroeger de E pupillen) 
voldoende talent in huis heeft om in 
de najaarscompetitie in ieder geval 
bij de top 3 te eindigen. Het team, 
van trainers Nelleke Vrielink en Gert 
de Jong, geselecteerd uit verschil-
lende teams van het vorige seizoen 
vormde al heel snel een sterk col-
lectief, waarin bovendien het com-
bineren met HOOFDLETTERS wordt 
geschreven. Ze wonnen inmiddels 
de eerste 3 competitieduels met 
speels gemak en de alleszeggende 
doelcijfers 29-3 ! De jongens van het 
tweede team van ’s Graveland kon-
den tot nu toe goed bijblijven en zij 
waren zaterdag in Wilnis de tegen-
standers op veld 3A; wie zou na za-
terdag voorlopig alleen aan de lei-
ding komen? Veel familie en ande-
re supporters waren op het duel af-

gekomen. De aftrap was al om 8.45 
uur en van meet af aan maakte CSW 
duidelijk, waar het team op uit was: 
de winst! Linkerspits Lisa Quist was 
al een paar keer dreigend voor het 
doel van ’s Graveland opgedoken 
en bij de derde keer was het raak: 
via een mooie passeerbeweging 
en een schot in de kruising bereik-
te CSW een 1-0 voorsprong. De ge-
schrokken tegenstanders deden er 
een schepje bovenop en de wed-
strijd kwam wat meer in balans. Bei-
de teams produceerden in de eerste 
helft een doelpunt, bij CSW zorgde 
opnieuw Lisa voor de goal.
Na de hervatting scoorde CSW -op-
nieuw Lisa- na een mooie balwisse-
ling de geruststellende derde goal. 
Hierna drong de tegenstander nog 
wel aan, maar de verdediging met 
als betrouwbare sluitpost Danique 
in het doel, hield de 3-1 voorsprong 
tot het eind vast. CSW speelde met: 
Danique, Irene, Aiko, Linde, Jip, Ai-
my, Tess, Iris en Lisa, prima gedaan 
meiden, als jullie zo doorgaan, kan 
het team nog beter worden!

Niet veel later maakten de Hertha-
nen het weer onnodig klein bij een 
ingooi en stapte centrale verdediger 
Mats Klinkhamer in, maar ook dit 
duel wisten de CSW’ers te winnen. 
De bal werd direct lang gespeeld en 
de verdedigers Tijn Eekhoudt, San-
der van Senten en Sander de Vries 
konden de snelle spits niet meer in-
halen en was het uit twee kansen 
direct 2-0. In de rust werd er bena-
drukt dat er meer duels gewonnen 
moesten worden door de Vinkeve-
ners en dat gebeurde ook. Met nog 
twintig minuten te gaan werden er 
enkele omzettingen gedaan: de 
sterke en grote spits Niels Schoon-
derbeek had het lastig tegen het 
lange verdedigingsduo bij CSW en 
daar werd de snelle Mees op ge-
zet. Nick Verweij nam zijn plaats 
als midmid weer in, waar hij dit sei-
zoen overtuigend speelt. Daan Ple-
vier strooide vanaf linksmid inmid-

dels met mooi passjes waar de snel-
le Jay, Mees en Kyan van Galen wel 
raad mee wisten. De grootste kans 
kwam toen Mees diep werd ge-
stuurd, de keeper wist te omspe-
len en de bal net in het zijnet ver-
dween. Nadat in het Vinkeveense 
strafschopgebied een vermeende 
handsbal geen penalty werd, werd 
twee minuten later Mees duidelijk 
onderuit gehaald en vlak voor tijd 
Michel in onbalans werd gebracht 
in scoringspositie, ging de bal ook 
niet op de stip. Ook afstandscho-
ten van Kyan en Mats toen er aan-
vallender werd gespeeld, troffen 
geen doel en won CSW dus deze 
Ronde Venen-derby. Op basis van 
de tweede helft had Hertha zeker 
een gelijkspel verdiend, maar het 
mocht niet baten. Zaterdag 8 okto-
ber speelt Hertha thuis opnieuw een 
derby tegen Argon.
Foto: sportinbeeld.com

Wissels
In het begin van de tweede helft 
twee wissels bij Argon, Joey van Ede 
en Abdelfattah Zouzou bleven in de 
kleedkamer achter, Arnoud Scho-
nis en Syrano Morrison namen hun 
plaats in. Toen even later Ian van 
Otterlo geblesseerd moest afhaken 

kwam Lorenzo Zorn in het veld. Ar-
gon probeerde wel in aanvallend 
opzicht iets neer te zetten. Na een 
hoekschop kopte Jesse van Nieuw-
kerk wel in maar de bal werd weer 
tot hoekschop verwerkt. Vervol-
gens bediende Jesse Stange Cyra-
no Morrison maar zijn poging werd 
een prooi voor keeper Hazelaar. Met 
nog twintig minuten te gaan nam de 
thuisploeg de wedstrijd over, inval-
ler Reda Kharchouch schoot eerste 
nog voorlangs het doel van Argon, 
maar twee minuten later scoorde 
de aanvaller wel, echter hij had wel 
het geluk dat de bal enigszins van 
richting werd veranderd 2-1. Daar-
na nogal wat krampverschijnselen 
bij de gasten maar Argon kwam ei-
genlijk niet meer in het spel voor. 
Ajax vertraagde en speelde de bal 
knap rond om dan met nog onge-
veer tien minuten op de klok de Ar-
gondefensie weg te tikken waarna 
Schoop mocht afmaken 3-1. Twee 
minuten later mocht Stefano See-
dorf hetzelfde kustje herhalen 4-1. 
Inmiddels had Jesse Stange al ge-
blesseerd het veld verlaten. De laat-
ste poging voor Argon was een vrije 
trap van de voet van Jasper Werk-
hoven maar daar werd keeper Ha-
zelaar niet echt ongerust van. Zater-
dag weer een nieuwe ronde, thuis 
tegen Jodan Boys.
Foto: sportinbeeld.com
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Uithoorn - Te midden van alle spor-
ters in Uithoorn en omstreken die 
vanwege hun prestaties bekend-
heid hebben gekregen, zoals recen-
telijk bijvoorbeeld Jetze Plat met een 
gouden en bronzen medaille op de 
Paralympics in Rio, mag zich daar 
nu ook Joy Blondeau uit de Legmeer 
onder scharen. De 16-jarige tenge-
re tiener schreef in het weekend 
van 17 en 18 september geschie-
denis door tijdens het EK Powerlif-
ten in Aalsmeer zowel de Europese 
titel en het wereldrecord in de dis-
cipline ‘deadliften’ op haar naam te 
schrijven. Een overigens niet zo be-
kende sport in ons land. En dat met 
slechts 2 weken voorbereiding! Joy 
is een multidisciplinaire atlete die 
vanuit het kickboksen en crossfit 
de kans kreeg om mee te doen aan 
dit toernooi. Ze werd daarvoor ge-
vraagd, maar ze moest toen eerst 
nog lid worden van de Belgische 
Bond (voor Nederland kon dat bin-
nen de gestelde tijd niet zo snel).
Wie zou denken dat Joy een soort 
‘Arnold Schwarzenegger’ uiterlijk 
heeft vergist zich. Joy is een slank en 
lichtgewicht persoontje met een ei-
gen gewicht van slechts 52 kg. Maar 
wel met een afgetraind sterk li-
chaam. Zij heeft veel voor haar sport 
over, traint drie keer in de week in-
tensief en boekt mooie resultaten. 
Toen zij 12 jaar was begon zij met 
kickboksen en alle trainingsactivi-
teiten daar omheen. Maar zij heeft 
ook gevoetbald bij SV Legmeervo-
gels. Sinds enkele weken weet zij nu 
dat zij met het ‘deadliften’ een goe-
de performance kan neerzetten. In 
het dagelijks leven is Joy scholiere 
op het Alkwin Kollege, waar zij ko-
mend jaar examen Havo doet. Daar-
naast heeft zij een bijbaantje in Res-
taurant Eetze in Aalsmeer. Een druk 
leven dus, maar zij laat naar eigen 
zeggen haar sociale leven er niet 
onder lijden.

Peanuts
“Deadliften’ is een doodgewicht van 
de grond af tillen, maar niet tot bo-
ven je hoofd. Je tilt het op vanuit 
hurkstand tot gestrekte benen. Het 
is een onderdeel van gewichthef-
fen waar je verschillende disciplines 
in hebt; een daarvan is dat deadlif-
ten, wat een internationaal erkend 
sport is,” legt Joy uit. “Ik doe dat als 
junior tot 17 jaar in mijn gewichts-
klasse tot 53 kilogram. Het wereld-
record stond op 95 kilo. Dat heb ik 

eerst gebroken door 96 te tillen. De 
tweede keer lukte het mij nog beter, 
toen werd het 101 kilo, 6 kilo boven 
het oude wereldrecord.” In verhou-
ding tot haar lichaamsgewicht en 
gezien haar bouw is dat een unieke 
prestatie. De krachttraining ontleent 
zij aan powertraining, een onder-
deel van het kickboksen wat zij volgt 
bij sportschool Fitz Fighting Gym in 
Aalsmeer voor een perfecte body 
work out. Joy zit daar in een wed-
strijdgroep waarbij een fitnescircuit 
wordt uitgezet. Daarin zitten onder-
delen die je kunt gebruiken bij bij-
voorbeeld powerliften en deadliften. 
“Ik ben daarin aan de slag gegaan 
en het liften van 70 kilo was pea-
nuts, net zoals de 80 kilo en ben uit-
eindelijk 90 kilogaan tillen. Mijn va-
der vond die activiteit zo leuk dat hij 
het op Facebook heeft gepost. Daar 
kwam een reactie op om mee te 
doen aan het EK. Ik dacht eerst dat 
het een grapje was maar dat bleek 
later serieus. Ik kreeg toen echt een 
uitnodiging om mee te doen.”

Wereldkampioen?
De vader van Joy, Ruud Blondeau, 
bevestigt dat. Hij is zelf gediplo-
meerd sportinstructeur en heeft als 
ondernemer een zaak in sportarti-
kelen. “De Belgische bond was be-
trokken bij de organisatie van dit 
toernooi. Gelet op de korte tijd voor 
de inschrijving aan dit toernooi werd 
toegestaan dat ze van die sport-
bond lid kon worden. Na de uitslag 
stond er eerst ‘België’ op het bord 
wat later werd bijgesteld in ‘Neder-
land’. Haar naam heeft natuurlijk 
een Franse inslag en dus dacht ie-
dereen dat ze een Belgische was,” 
vult Ruud aan. “Ze moet er een jaar 
lid van zijn maar dat is niet erg. In 
elk geval mag ze nu aan internati-
onale toernooien deelnemen. Later 
stapt ze over naar de Nederlandse 
bond.” Collega sporters van de Fitz 
Gym konden zich gezien het postuur 
van Joy niet voorstellen dat zij aan 
het EK deadliften ging deelnemen, 
maar vielen van de ene verbazing 
in de andere toen zij van de pres-
taties hoorden die Joy had neerge-
zet. Super hoor! Volgend jaar juni wil 
zij meedoen aan het WK in Frankrijk. 
Dat kan dan nog in de juniorklasse 
en ze heeft nog negen maanden de 
tijd om daar voor te trainen voor zo-
ver ze dat al niet doet. Om wereld-
kampioen te worden? Als het aan 
Joy ligt moet dat kunnen.
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Senioren league Spel en Sport DRV
De ballen rollen weer en 
de pins vallen weer
Mijdrecht – Het mooie nazomer-
weer nodigt velen uit tot een lekkere 
wandeling of een mooie fietstocht. 
Of gewoon lekker in de tuin van het 
zonnetje te genieten. Maar wanneer 
de herfst eenmaal losbarst is het uit 
met die pret. Om dan toch in bewe-
ging te blijven is een middagje bow-
len een ideaal alternatief. En boven-
dien is een paar uurtjes gezelligheid 
met leeftijdsgenoten goed voor de 
noodzakelijke sociale contacten. Dit 
alles vindt men bij de senioren bow-
linggroep van de Stichting Spel en 
Sport. De twaalf bowlingbanen van 
Bowlingcentrum Mijdrecht aan de 
Ontspanningsweg naast het zwem-
bad, bieden nog voldoende speel-
ruimte voor nieuwkomers. 
De senioren spelen elke dinsdag-
middag in twee groepen. Eén groep 
speelt van 13.00 tot 15.00 uur en de 
andere groep van 15.00 tot 17.00 uur. 
Mannen en vrouwen spelen met el-
kaar en de resultaten worden we-
kelijks bijgehouden op een sco-
relijst. De vrouwen, spelen al naar 
gelang hun prestatieniveau in drie 
groepen. Bij de mannen zijn er vier 
groepen. Aan het einde van het sei-
zoen is er voor de winnaars van el-

ke groep een prijs. Maar de compe-
titie is voor de meeste deelnemers 
een leuke bijkomstigheid. Centraal 
staat bij de seniorengroep de be-
hoefte aan lichaamsbeweging en de 
gezelligheid met elkaar. En mensen 
die geen of nauwelijks bowlingerva-
ring hebben kunnen rekenen op in-
structie en begeleiding.

Aanmelden
Nieuwe deelnemers zijn van har-
te welkom. De deelnamekosten zijn 
zeven euro per keer. Daar is een 
kopje koffie of thee bij inbegre-
pen. Men betaalt dus alleen wan-
neer men komt spelen. Voor nieu-
we deelnemers is er een gratis ken-
nismaking.
De bowlinggroep doet ook mee 
aan de actie Oktober Aktief van de 
Stichting Spel en Sport de Ronde 
Venen. Aanmelden kan elke dins-
dagmiddag in het bowlingcentrum. 
Loop gewoon eens binnen en zie 
hoe leuk het is. Voor meer informa-
tie: zie www.spelensportdrv/bow-
ling, of bel de voorzitter van de bow-
lingcommissie Gerard Monshouwer, 
telefoon 0297-287852. Mai;en kan 
ook: gmonshouwer@gmail.com. 

Gratis sporten bij Sport- 
en Spelgroep
De Ronde Venen - De Sport-en 
Spelgroep “De Ronde Venen” (niet 
te verwarren met de grote vereni-
ging Spel- en Sport) is elke maan-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur ac-
tief in De Sporthal De Willisstee in 
Wilnis o.l.v. Carla van Nieuwkerk. De 
kleine groep sporters hebben allen 
min- of meer te maken (gehad) met 
een beperking n.a.v. hart- en vaat-
ziekten, een herseninfarct, diabe-
tes of operatie e.d. De lessen wor-
den zodanig aangeboden dat ie-
dereen op eigen niveau kan mee-
doen. Bijv. snel moe? Even bijkomen 
op het bankje. Last van evenwicht? 
Even een handreiking enz. Zo kun-
nen alle deelnemers - ieder op ei-

gen niveau - toch met elkaar spor-
ten. Na een warming-up en speci-
fieke oefeningen wordt het laat-
ste half uur volleybal gespeeld met 
aangepaste regels, zodat ook hier 
weer iedereen kan meedoen. Om te 
ervaren of deze sportles iets voor u 
is kunt u 4 weken lang gratis mee-
sporten. Naast de ervaren sport-
leidster is ook een verpleegkundige 
aanwezig voor medische vragen e.d.
Sommige zorgaanbieders, zoals 
Zorg en Zekerheid, vergoeden een 
gedeelte van de bijdrage, afhanke-
lijk van uw contract. 
S.v.p. aanmelden bij Hugo Mulders 
tel. 0297-263866 of Ton Vis tel. 0297-
286453.

CSW MO15-3 succesvol 
van start
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
alweer de 4e competitiewedstrijd 
voor de meiden van CSW MO15-3 
op het programma. Nu ze wat lan-
ger aan het trainen geweest zijn met 
elkaar onder leiding van trainer en 
coach Ronald van Diemen moest 
het wel beter gaan dan de allereer-
ste bekerwedstrijd gelijk in het be-
gin van het seizoen. Na twee ge-
wonnen wedstrijden(6-0 en 10-0) 
en vorige week een spannend gelijk 
spel vonden de meiden het wel weer 
tijd om te winnen, op naar ’t Gooi.
De tegenstanders trapten af en bin-
nen korte tijd had CSW de bal ver-
overd en vonden de meiden elkaar. 
Toch kreeg ’t Gooi het voor elkaar om 
de bal weer af te pakken en schoten 
ze vanaf een afstand hoog over onze 
keepster Janey heen en hoewel ze 
de bal nog met haar vingertoppen 
raakte viel de bal toch in het doel: 
1-0 voor ’t Gooi. Maar nu waren wij 
aan de beurt, de CSW meiden her-
pakten zich snel en vanaf de mid-
denstip werd er goed overgespeeld 
door Sam, Rosienne en Lisette. Zo 
werden in de voorhoede Wiktoria, 
Vera en Ivy goed bereikt, Ivy wist wel 
raad met de bal, een keihard schot 
op doel: 1-1. Dit smaakte naar meer, 
binnen no time wist Ivy weer door de 
verdediging van ’t Gooi heen te bre-
ken en ja hoor 2-1.

Doorbraak
’t Gooi wist even niet meer waar 
ze moesten gaan staan of hoe ze 
moesten spelen als ze de bal kre-
gen, ze kwamen niet voorbij de mid-

dellijn omdat daar onze verdedi-
ging van Mariëlle, Kim, Maaike en 
Eva goed hun mannetje stonden. 
Zodra er een speelster doorbrak 
zorgden zij ervoor dat de bal netjes 
werd afgepakt en rustig via de bui-
tenkant weer naar voren werd ge-
speeld. Om opnieuw een aanval op 
te zetten, dit keer gaf Ivy de bal mooi 
voor en kon Wiktoria deze strak af-
maken: 1-3. Nu probeerden de mei-
den van ’t Gooi toch wel iets fanatie-
ker aan te vallen en nadat ze de ver-
dediging van CSW op het verkeer-
de been hadden gezet, kwamen ze 
akelig dichtbij, maar gelukkig stond 
daar ook nog onze keepster Janey, 
die de bal mooi uit het doel wist 
te houden. Vanaf achter een goe-
de opbouw voor een nieuwe aanval 
dit keer een voorzet van Ivy en nu 
wist Rozemarijn de bal in het doel 
te schieten:1-4. Een mooie stand om 
de rust in te gaan. Na de rust waren 
de meiden van ’t Gooi een stuk aler-
ter en lieten zich niet meer zo snel 
van de wijs brengen door de meiden 
van CSW. Na verschillende aanval-
len en doelpogingen van CSW zo-
wel via de rechter als de linkerkant 
wilde de bal maar niet in het doel. 
Totdat Demi in de laatste minuten 
nog even het veld in kwam, de bal 
werd onderschept door Wiktoria, 
die de bal doorspeelde naar Demi. 
Demi nam de bal goed aan en liep 
haar twee verdedigsters eruit en ze 
maakte haar actie af met een gewel-
dig schot op doel, om de keepster 
heen, binnenkant paal en ja hoor, de 
verdiende 1-5!

Klaverjasmarathon
Amstelhoek - Zaterdag 5 novem-
ber 2016 is er in het Buurthuis van 
Amstelhoek weer een klaverjasma-
rathon. Inschrijven is verplicht en 
kan tot 2 november bij Leny Jan-
sen (jansenleny@hotmail.com ; 06-

50282282). De inschrijfkosten be-
draagt 8 euro p.p..
We kaarten van 10.00 – 22.00 uur. 
Wanneer: 5 november 10.00 uur 
(zaal open 9.15 uur). Waar: Engel-
laan 3a, Amstelhoek

Hertha Jo13-3 komt op stoom
Vinkeveen - Het was even wennen 
met een nieuwe mix van nieuwe en 
oudbakken D-spelers (euh..... bedoel 
natuurlijk JO13). In de eerste wed-
strijden werd hard en met overgave 
gespeeld, maar was het eindresultaat 
niet altijd terug te zien in winstpun-
ten. Na vorige week te hebben ge-
wonnen met 13-0 werd er afgelopen 
zaterdag afgetrapt bij FC Aalsmeer. 
Voor het aftrappen natuurlijk eerst in 
de cirkel om een sportieve groet naar 

de tegenstander uit te brengen. Ze 
noemen dat ook wel een vliegende 
start. De scheidsrechter floot name-
lijk af en in 1 ‘rush’ belandde de bal 
al achter de keeper van Aalsmeer. 
Dat was de eerste binnen 1 minuut. 
Geïnspireerd door de voorgaande 
wedstrijd volgde al snel meer doel-
punten voor de jongens van Hertha. 
Ik zal ze even aan u voorstellen! Onze 
keeper Jelmer, die ook af & toe voet-
balt en dan wordt vervangen door 

Zinderende thuiswedstrijd 
HVM JD1
Mijdrecht - Zaterdag 1 oktober 
werd de 4e competitie wedstrijd te-
gen de Kikkers JD1 gespeeld. De 
Kikkers uit Nieuw-Vennep stonden 
na vier wedstrijden op de 1e plaats, 
dus de verwachting was dat het 
minstens een uitdaging zou worden 
om van hen te winnen. De verwach-
tingen leken even op waarheid te 
gaan berusten toen de Kikkers al na 
5 minuten op 1-0 voorsprong wis-
ten te komen. Maar misschien gaf 
dit de jongens wel de extra drive 
om te vechten als leeuwen want er 
werd van HVM’s zijde enorm goed 
gehockeyd. Meerdere doelpogingen 
werden gedaan maar helaas wilde 
de bal niet in het doel. Tot 5 minuten 
voor rust, toen wist Sam Custers, de 

spits van vandaag, de gelijkmaker te 
maken. Een verdiend doelpunt van-
wege het goede spel van de JD1. 
De jongens waren reeds na de eer-
ste helft euforisch omdat het zo 
goed ging tegen de koplopers, maar 
bleven gebrand om de Kikkers wat 
zachter te laten kwaken. En dat luk-
te! Want in het laatste kwartier wist 
Quinten Bosscher uit te breken en 
met een mooie schijnbeweging voor 
de keeper te scoren. De Kikkers 
probeerde na deze wedstrijd terug 
te komen, maar deze pogingen wer-
den door de gedreven jongens on-
middellijk afgestraft. Met een te-
rechte zege kwamen de jongens het 
veld af, en Sterre de Man, de trainer-
coach kon niet trotser zijn!

Jonas. Damon staat eveneens soms 
graag in het doel en daarnaast liever 
in de aanval, maar dat willen ze bij-
na allemaal.... zoals Finn, Sam, Gui-
do, Thijs, Kevin en natuurlijk Corné 
en Niels. Een geboren middenvelder 
hebben we ook. Dat is Zenno. Tot 
slot 2 rasechte verdedigers; Wou-
ter als stabiele factor op rechts en 
Lars als vaste laatste man. Een top 
team die het goed met elkaar kun-
nen vinden. Terug naar de wedstrijd. 

Met zoveel aanvallend vermogen en 
‘drive’ was het dan ook logisch dat 
ze niet stopten bij een paar doelpun-
ten. Ondanks dat de tegenstander 
toch ook met enige regelmatig op de 
helft van Hertha speelde, kwamen er 
niet veel kansen voor de Aalsmeer-
ders. Keer op keer kwamen de Hert-
hanen in het 16-meter gebied van FC 
Aalsmeer terecht, waar hun spelers 
tot het einde van de wedstrijd gedre-
ven en met respect bleven verdedi-
gen. Het mocht niet baten, want het 
werd uiteindelijk wederom 13-0. Een 
mooie presentatie om trots op te zijn.

Uithoorn heeft er een 
Europees Kampioen bij!

Atlantis E2 kampioen!
Mijdrecht - Mees, Milan, Simon, 
Shenna en Tessa speelden zaterdag 
1 oktober een belangrijke wedstrijd 
tegen Tempo E4. Als Atlantis E2, ge-
sponsord door Petra’s Praktijk, de-
ze thuiswedstrijd zou winnen waren 
ze kampioen. Alle vaders, moeders, 
broers, zussen, opa’s en oma’s wa-
ren opgetrommeld om dit team naar 
de overwinning te helpen. Dat was 
heel fijn, omdat coaches Davey en 
Lynn er niet bij konden zijn. Geluk-
kig was coach Danique er wel, zij 
werd geholpen door gelegenheids-
coach Janneke.
In het eerste kwart maakte Tessa 
de 1-0 en de 2-0 met mooi aange-
geven ballen van Shenna. Daarna 
was het de beurt aan Mees en Mi-
lan. Door de zenuwen die deze wed-
strijd met zich meebracht misten zij 
helaas. Shenna was zo enthousiast 
en fanatiek, dat ze een behoorlijke 
val maakte. Gelukkig was er toen 
even rust. In het tweede kwart on-
derschepte Simon knap een bal van 
de tegenstander, Tessa en Shenna 
misten twee mooie pogingen. Tem-

po wist twee keer te scoren: 2-2. 
Wat was het spannend! Gelukkig 
scoorde Shenna al snel de 3-2. At-
lantis stond weer voor! Helaas werd 
het snel 3-3. Dat liet Mees niet op 
zich zitten, hij gaf de bal mooi voor 
aan Tessa die wist te scoren, 4-3 en 
weer rust. In het derde kwart waren 
de tegenstanders even in de war. Zij 
begonnen te schieten op hun eigen 
korf. Grote hilariteit! Mees miste een 
worp, maar wist vlak daarna de 5-3 
te maken. De tegenstander maak-
te een fout waardoor Atlantis een 
strafworp kreeg. Milan eiste de bal 
op en scoorde koelbloedig de 6-3.
Het vierde kwart begon met een 
mooie aanval van Milan. Helaas 
miste hij. Vervolgens wilde Simon 
graag scoren. Dit lukte niet, de bal 
wilde er niet in. Daarna was Simon 
was zeer scherp in de verdediging, 
hij onderschepte een mooie bal van 
Tempo. Uit de aanval die volgde pro-
beerde Tessa van grote afstand te 
scoren, en ja……. hij zat erin 7-3. 
Wat een mooi schot, en een prach-
tig verdiend eindresultaat! 





Binnenkort weer in 
Utrecht: Bike MOTION
Regio - Van 21 t/m 24 oktober 2016 
vindt Bike MOTION Benelux weer 
plaats. Bike MOTION 2016 is dé 
plek waar fanatieke fietser alles vin-
den voor en over hun passie. Of je 
nu houdt van een rondje in de buurt 
koersen, of op afgelegen plekken 
op avontuur gaat, laat je informe-
ren en inspireren. Honderden mer-
ken tonen de nieuwste modellen en 
innovaties. Nog lichtere fietsen, be-
trouwbaardere componenten, en 
kleding met meer comfort. Volg de 
routes met speciale nieuwtjes uit-
gezocht op het gebied van koersen, 
ladies, adventure, trainen, droomrit-
ten, stijl, trailrijden, en ambacht en 

laat je informeren en inspireren. Op 
het mountainbikeparcours met ob-
stakels kan je fietsen testen, gere-
nommeerde avonturenfietsers ne-
men je mee naar alle uithoeken van 
de wereld, en knappe koppen uit de 
fietsbranche vertellen je wat je in de 
toekomst kan verwachten.
 
Praktisch 
Bike MOTION Benelux 2016, 21 t/m 
24 oktober 2016, Jaarbeurs | Utrecht 
Openingstijden: dagelijks van 10:00 
tot 17:00 uur en op vrijdag tot 21:00 
uur. Meer informatie en kaarten be-
stellen: www.bikemotionbenelux.nl. 
Kaarten kosten aan de kassa 16,-.

Zondagmiddagbridge in 
de winter
Regio - Voor het eerst in Uithoorn 
wordt, in de sombere wintermaan-
den, een aantal bridgemiddagen ge-
organiseerd voor alle bridgers uit 
de regio o.l.v. bridgedocent Andre 
van Herel, bijgestaan door Cora de 
Vroom en Ruud Lesmeister. Tijdens 
deze middagen staat gezelligheid 
voorop! Er worden hapjes geser-
veerd en, zoals de bridgers bij Colijn 
dat gewend zijn, kunt u uw drankjes 
bestellen aan de tafel alwaar deze 
ook zullen worden uitgeserveerd. De 
eerste zondagmiddag staat gepland 

op 20 november a.s. en ook de daar-
op volgende data zijn reeds bekend: 
15 januari, 19 februari en 19 maart. 
De middagen starten om 13.30 uur, 
zaal open om 13.00 uur. De kosten 
bedragen 10,00 per paar en er zal 
zoveel mogelijk worden ingedeeld 
naar sterkte. Deelname is mogelijk 
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermel-
ding van naam, voornaam en part-
ner. Cora, André en Ruud en Axel en 
Heleen hopen u te mogen verwelko-
men op 20 november!

Greet en Nel durven te bieden 
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend werd 
tijdens de 4e zitting van het nieuwe 
seizoen weer fel geboden. Met 23 
paren, helaas een stilzit in de A-lijn 
nu, was het een redelijk volle zaal in 
het Buurtnest. 
Het hebben van een 7-kaart in één 
kleur opende deze morgen perspec-
tieven voor manche- of zelfs slem-
contracten. Maar zoals al eerder 
eens gezegd: “De tegenpartij heeft 
dan ook vaak een lange kleur”. In de 
A-lijn was spel 17 zo’n spel, waar-
bij het paar oost/west een lan-
ge schoppenkaart had en het paar 
noord/zuid een lange hartenkaart 
met een renonce in schoppen. Wint 
of verliest de aanhouder? Schop-
pen is een stapje hoger dan har-
ten. Gaat noord/zuid naar 5 harten, 
dubbelen ze 4 schoppen, gaat oost/
west dan naar 5 schoppen? De juis-
te beslissing nemen en tellen men-
sen! Het 5-schoppencontract gaat 
2 of zelfs 3 down. Gedubbeld is dat 
300 of 500 punten. Een hartencon-
tract is 420 punten, dus …., vul zelf 
maar in bridgers. Alleen Ria en Wim 
hebben het 4 schoppencontract 
(gelukje?) gehaald met een score 
van 100%. Bij spel 8 wilden Greet 
en Nel, vorige week groot slem ge-
boden en gehaald, zo’n slembieding 
nog eens doen en boden 7 sans 
(het hoogste slem bod!) Helaas gin-
gen ze 1 down. Addie en Jeannet 
die bij dit spel 6 sans (klein slem) 
boden, maakten wel alle 13 slagen. 
Mooi dames! De andere paren bo-
den 3 sans en maakten +3 of +4, er 
zat blijkbaar toch een klein adertje 
onder het gras.
In de B-lijn speelden Arna & Gerda 
erg goed. Zij boden en maakten bij 
spel 4 als enig paar het 6 schoppen-

contract. Een sans spel was het he-
laas niet Anneke & Jos, overigens 
dank voor het invallen Anneke, dat 
gaat met goed tegenspel down. Pa-
ren die het 4 hartencontract bo-
den, maakten +2. Aan tafel 6, spel-
len 21 t/m 24, hebben Ada & Roelie 
het Greet & Henk deze morgen erg 
lastig gemaakt. Zij behaalden tegen 
dit sterke paar daar een gemiddelde 
van 72,50%. Greet & Henk werden 
deze zitting daarom geen eerste en 
Ada & Roelie zijn tweede geworden. 
Spel 20 is ook het noemen waard. Er 
werd een aantal keer 3 sans gebo-
den, wat een lastig te spelen con-
tract was. Dit spel ging dan ook res-
pectievelijk 1, 2 of zelfs 4 down. Al-
leen Greet & Henk wisten dit con-
tract te maken. Een 3 hartencon-
tract was bij dit spel veiliger ge-
weest. Aan tafel 5 gingen veel spel-
len down, soms gedoubleerd kostte 
dat enkele paren veel MP’s.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Ria & Wim  60,42%
2. Wies & Roel  60,00%
3. Addie & Jeanet  58,85%
B-lijn
1. Arna & Gerda  56,52%
2. Ada & Roelie   56,00%
3. Miep & Madelon  55,25%

We zouden nog graag nieuwe le-
den willen verwelkomen. Bridget u 
graag, is de donderdagochtend een 
uitgelezen ochtend om eens niet uit 
te slapen maar gezellig te bridgen? 
Geef u op bij onze secretaris tele-
foon 0297- 564729. Wij zijn een ge-
zelligheidsclub en spelen in twee 
competitielijnen.

Op de foto de Vinkenselectie 1617: V.l.n.r.: Dirk van der Vliet (trainer-coach), 
Gideon Leeflang, Jelle Mul, Mark de Haan, Rutger Woud, Emese Kroon, An-
nick Stokhof, Dorien Verbruggen, Joyce Kroon

Slordig Vinken wint toch
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
deden de Vinkeveense korfbal-
lers goede zaken. Door zelf de volle 
winst te behalen in de wedstrijd te-
gen het bezoekende DTS uit Enkhui-
zen en door de winst van buurver-
eniging Atlantis op concurrent Ge-
mini komt De Vinken op een gedeel-
de tweede plaats in de poule.

Foutjes
Nog altijd is Emese Kroon gebles-
seerd, zodat Dirk van der Vliet op-
nieuw een beroep zou doen op Da-
nique Pauw. Deze inmiddels Wees-
pse speelster uit het tweede begon 
samen met Joyce Kroon, Jelle Mul 
en Gideon Leeflang in de verdedi-
ging, terwijl Annick Stokhof, Do-
rien Verbruggen, Mark de Haan en 
Rutger Woud het Vinkeveense aan-
valskwartet vormden. Ondanks een 
snelle voorsprong kwam de door het 
Kindermodehuis gesponsorde thuis-
ploeg maar niet goed op gang. Di-
verse plaatsfoutjes en defensie-
ve slordigheidjes hielden de bezoe-
kers in het spoor. Met doelpunten 

van Annick Stokhof (drie maal), Jel-
le Mul, Gideon Leeflang en Danique 
Pauw gingen beide teams bij 6-6 de 
rust in.

Gouden wissels
Ook in het tweede part kwam De 
Vinken maar matigjes op gang. De 
onderaan staande Enkhuizers na-
men zelfs brutaal de leiding, omdat 
de Vinkeveners bleven volharden in 
hun slordigheidjes. Pas op 8-10, een 
kwartier voor tijd, kwam de thuis-
ploeg echt op gang. Na de 7-7 van 
Mark de Haan en de 8-9 van An-
nick Stokhof doorbrak Joyce Kroon 
de ban: 9-10, gevolgd door een tref-
fer van Jelle Mul: 10-10. Vervolgens 
bracht Van der Vliet ook nog de re-
serves Jerom Stokhof en Eva Heme-
laar in het veld. Beiden waren bin-
nen enkele minuten trefzeker. En na-
dat Jelle Mul drie minuten voor tijd 
ook nog 13-10 maakte was het pleit 
beslecht. Twee tegendoelpunten van 
DTS brachten de eindstand nog wel 
op 13-13, maar de punten bleven 
uiteindelijk toch in Vinkeveen.

Zonovergoten schoolkorfbal
De Ronde Venen - Woensdagmid-
dag 28 september was het weer zo 
ver, het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi van KV De Vinken stond op het 
programma. Maar liefst zeven scho-
len uit De Ronde Venen namen deel. 
Tijdens deze sportieve en bovenal 
gezellige middag werden korfbal-
wedstrijdjes en spellen met elkaar 
afgewisseld. Het begon met het spel 
sneldoelen; scoor met je team in 
tien minuten zoveel mogelijk doel-
punten door om de beurt op de korf 
te mikken. Nadat iedereen warm 
was geschoten, werd begonnen 
met het echte werk; korfbalwed-
strijden spelen. Met een totaal van 
25 teams, verdeeld over vier poules, 
stonden er per ronde elf wedstrij-
den op het programma. Nadat alle 
teams twee of drie wedstrijden had-
den gespeeld, was het tijd voor spel 
twee; de estafette. Elk teamlid rent 
zo snel mogelijk een rondje om de 
velden en geeft de pittenzak door 
aan de volgende, uiteindelijk werd 
berekend welk team (gemiddeld ge-
zien) de snelste tijd had neer gezet. 
Na zeven rondes met korfbalwed-
strijden, was het tijd voor het laatste 
spelonderdeel; de hindernisbaan. 

Poule 1
In poule 1 was er een team dat met 
de gouden beker naar huis ging, dit 

was het team van de Jozefschool 
uit Vinkeveen. Op de tweede plaats 
eindigde een gemengd team van de 
CNS uit Abcoude en de Schakel uit 
Vinkeveen. Op de derde plaats ein-
digden twee teams, maar op basis 
van doelsaldo ging de Pijlstaart uit 
Vinkeveen met de beker naar huis. 
In poule 2 was de eerste prijs weg-
gelegd voor de Willespoort uit Wil-
nis, de zilveren beker ging mee met 
het Kids College uit Wilnis en op de 
derde plaats eindigde wederom het 
Kids College. 

Poule 3
In poule 3 won een team van de Ju-
lianaschool de eerste prijs. De twee-
de prijs was weggelegd voor de Jo-
zefschool en op de derde plaats ein-
digde de Willespoort. 
Tot slot poule 4, hier eindigden drie 
teams tegelijk bovenaan, dus op ba-
sis van doelsaldo werden de num-
mer een, twee en drie bepaald. Op 
de eerste en op de tweede plek ein-
digde teams van de Julianaschool, 
derde werd de CNS. 
Deze zonovergoten dag was meer 
dan geslaagd! Grote dank naar al-
le 125 kinderen die mee hebben ge-
daan en natuurlijk naar alle leiding, 
hulp en bardienst die zich hebben 
ingezet om deze dag onvergetelijk 
te maken. Tot volgend jaar allemaal!

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 7 oktober om fraaie prijzen in 
Café de Merel Arkenpark MUR no 
43 te Vinkeveen, Er worden vier ron-
den van zestien giffies gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de winnaar of winnares 
is bekend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola gehou-
den worden met schitterende prij-
zen. Tel. van Café de Merel is 0297-
263562 Arkenpark Mur 43 Vinke-
veen E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2016/2017, in 2016 dus 7 en 21 ok-

tober, 4 en 18 november, 2, 16 en 
30 december. Voor 2017, 6 en 20 ja-
nuari, 3 en 17 februari, 3 ,17 en 31 
maart,14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 
en 23 juni en 7 juli. Alle datums on-
der voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt ;
1. Ed Valk  7833 punten
2. Gerry Ruimschoot 7619 punten 
3. Kees Kooyman 6966 punten
4. Wim Hofsteatter 6784 punten
5. Sonja v.d. Waa 6713 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Jan von Kouwen met 4816 
punten.

1e Finalisten Persoonlijke 
kampioenschappen bekend
De Ronde Venen - Op 23 sep-
tember werd de eerste voorron-
de in Persoonlijke Kampioenschap-
pen gespeeld. Negen spelers had-
den zich aangemeld en mochten 
uitvechten wie de finale mag spelen 
in de categorie 3-banden-C. Het is 
meestal spannend maar deze keer 
stak een speler ruim boven de rest 
uit. Bas Krabbendam speelde heel 
sterk en werd, met een gemiddel-
de van 0,517 de winnaar. Zijn ge-
middelde was zo goed dat Bas di-
rect promoveert naar de B klasse. 
Uiteraard lieten de andere spelers 
zich ook niet onbetuigd. Bart Dirks, 
John Oldersma, Hans Dikker, Mar-
tien Heyman, Sander Pater en Nick 
van de Veerdonk slaagden er met 
hun goede spel in om de finale te 
bereiken. Deze finale wordt op 15 
en 16 oktober in de Lachende Ruiter 
gespeeld. Afgelopen week werd er 
uiteraard ook weer gespeeld in de 
teamcompetitie. 

1e divisie
CenS ontving de Biljartmakers. De 
Biljartmakers wilden na het ver-
lies van vorige week kennelijk iets 
rechtzetten. CenS sleepte slechts 
een enkel gelijk spel uit het vuur 
maar bood wel flinke tegenstand en 
sprokkelde daarmee toch 32 punten 
bijeen. De Biljartmakers haalden er 
47. De Kuiper/Stee Inn speelde te-
gen Bar Adelhof 3. Cock Verver (Bar 
Adelhof 3) knalde tegen Nico Kos-
ter uit de startblokken maar kon dat 
niet volhouden. Nico sloop dichter-
bij. Dat was voldoende voor Cock 
om nog even aan te zetten en als-
nog de winst binnen te halen. Kees 
de Zwart (de Kuiper) haalde in de 
vorige twee wedstrijden in de na-
beurt nog de eindstreep en daar-
mee een gelijk spel. Deze week be-
gon hij ook niet zelf en moest hij 
toezien hoe Pim de Jager (Bar Adel-
hof 3) zijn caramboles volmaakte. 
Deze keer lukte het Kees echter niet 
het gat te dichten. De einduitslag 
41-42 laat zien dat de teams elkaar 
flink op de huid zaten. De volgende 
wedstrijd is de Merel/Heerenlux 1 
tegen Bar Adelhof 3. De Merel/Hee-
renlux 1 won slechts een partij, Wal-
ter van Kouwen (de Merel) won van 
Bas Krabbendam (Bar Adelhof). De 
andere drie partijen werden door de 
uitploeg binnengehaald, 32-44. De 
Merel/Heerenlux 3 (kampioen van 
2 seizoenen geleden) speelde tegen 
DIO (de kampioen van vorig sei-
zoen). Caty Jansen (de Merel) ver-
loor nipt van Bert Dijkshoorn (DIO). 
Dat was echter de enige winstpar-
tij van DIO. De andere drie werden 
door de Merel gewonnen, 45-35. De 
laatste wedstrijd in de 1e divisie was 
Lutis ventilatietechniek/de Spring-
bok tegen de Merel/Heerenlux 2. 

Donny Beets en Peter Stam (bei-
den Lutis) kwamen net tekort in hun 
partijen tegen Hans Levy en Krelis 
van de Linden (beiden de Merel). 
Henk Doornekamp en John Beets 
van Lutis haalden wel de winst bin-
nen. Alles bij elkaar opgeteld levert 
dat een 42-33 einduitslag op.

2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 ontving the 
Peanutbar 1. The Peanutbar zette er 
flink de gang in en won drie partijen. 
Daar konden de Kromme Mijdrech-
tenaren slechts 1 winstpartij te-
genover zetten, 33-44. De Kromme 
Mijdrecht 2 kreeg niet veel ruim-
te van tegenstander de Springbok 
2. Jos Vermeij (Kromme Mijdrecht) 
was vlak bij de winst maar zag, met 
nog 1 carambole te gaan, Pieter 
Langelaan (Springbok) de partij uit-
maken. Willem Holla en Hen Kan-
delaar (de Springbok) haalden ook 
de winst. Ronald Gunther (Kromme 
Mijdrecht) was degene die voor de 
Kromme Mijdrecht de winst haal-
de, 31-43. Stieva/Aalsmeer speelde 
thuis de Springbok 1. De Springbok-
ken lieten met gedegen spel Stieva 
geen ruimte voor het maken punten 
en ook niet voor de winst in de par-
tijen. Daarmee haalde de Springbok 
1, als enige team, deze week de vol-
le winst binnen, 24-48! De laatste 
wedstrijd was Bar Adelhof 3 tegen 
ASM. Beide teams haalden twee 
overwinningen binnen maar Bar 
Adelhof bood in de verloren partij-
en meer tegenstand en dat zorg-
de voor de eindstand van 40-33. 
Het zonnetje dat straalt deze keer 
op John Beets met de kortste par-
tij, 110 caramboles in 13 beurten en 
Bert Loogman met de hoogste se-
rie 34 (30%).

Hertha O10-1 pakt 3 
punten tegen Badhoevedorp
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober 
speelde het team van Hertha O10 de 
uitwedstrijd in en tegen Badhoeve-
dorp.. Na een spannende wedstrijd, 
met een fantastisch keepende Mike 
Nieuwenhuis, eindigt de wedstrijd 
in een 2-3 overwinning voor de Vin-
keveeners. Badhoevedorp had in de 
eerste 3 wedstrijden al 6 punten be-
haald terwijl de Herthanen de eerste 
punten nog moesten pakken. 

Kansen
Om 12 uur werd er afgetrapt en ge-
lijk zette Badhoevedorp druk. Dit re-
sulteerde in 2 grote kansen die door 
Mike werden gepareerd. De eerste 
met de voet en de tweede met een 
fantastische duik. Na deze storm 
van 5 minuten kwam Hertha meer in 
het spel en kregen een eerste kans 
in de 6e minuut. Mats schoot de 
bal net links van de paal. Kort daar-
na een snelle actie van Kick aan de 
rechterzijde. Thiago liep goed mee 
in het centrum en kreeg de bal voor 
en wist de bal achter de keeper te 
krijgen. 0-1 voor Hertha. De teams 
waren gelijkwaardig aan elkaar in 
de 11e minuut wist Badhoevedorp 
via een mooie uitgespeelde aan-
val de gelijkmaker te scoren. Hert-
ha ging daarna weer vol in de aan-
val, maar Badhoevedorp kreeg de 
grootste kans uit een counter. Mike, 
eerst met de voet en daarna nog 2 
keer met de hand, wist te voorko-
men dat Badhoevedorp wist te sco-
ren.

Fel
In de rust werd gehamerd op het fel 
blijven spelen. Door een goede inzet 
moet de wedstrijd gewonnen kun-
nen worden. De Herthanen hadden 
goed geluisterd en gingen direct vol 
aan de bak. Kick geeft voor op Thia-
go. De keeper heeft dit echter door 
en weet de bal te onderscheppen. 
In de 10 minuut een gigantische 
kans voor Badhoevedorp. De speler 
gaat allen af op keeper Mike maar 

schiet net naast. De 12e minuut was 
het echter toch raak. Balverlies op 
het middenveld door Hertha waar-
na Badhoevedorp eenvoudig de 
2-1 weet te scoren. Maar het geloof 
in een goede afloop bleef. Na een 
strakke pass van Julian schiet Loek 
over. De 17e minuut krijgt Mats de 
bal op links en hij speelt Thiago aan 
die links voor loopt. De bal wordt 
voorgegeven en Quin staat op de 
goede plek en scoort de 2-2. Met 
nog 7 minuten te spelen een spa-
nend slot van de wedstrijd. In weer 
een aanval over links via Thiago en 
Quin weet Raslen de bal in te tik-
ken. Hertha staat met nog 5 minu-
ten te gaan 2-3 voor. In de laatste 
minuten nog een grote kans voor 
Badhoevedorp. Vanuit een vrij trap 
gaat de bal via de handen van Mike 
op de lat en over. Afgelopen. Hertha 
pakt de volle winst in een spannen-
de en mooie wedstrijd. De positieve 
houding, werklust, teamgeest maar 
vooral het samenspel en de enorme 
inzet hebben ervoor gezorgd dat de 
punten meegaan naar Vinkeveen. 
Volgende week, op 8 oktober, speelt 
Hertha O10-1 om 10.00 thuis tegen 
Legmeervogels uit Uithoorn. 
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