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Wie heeft er 
iets gezien van 
deze diefstal?
Vinkeveen – Achter Demme-
rik 106 in Vinkeveen, heeft de 
93 jarige mevrouw Bakker uit 
deze plaats al jarenlang een 
druivenstam staan die elk jaar 
veel druiven geeft. Halverwege 
september wilde zij, samen met 
een hulpje deze druiven gaan 
plukken, maar tot haar grote 
schrik hadden onbekende en 
zeker ongenode gasten haar 
hele druivenstam reeds leeg-
geplukt. Het was zeker 25 ki-
lo en niet zomaar even geplukt. 
“Iemand moet toch iets gezien 
hebben”, zo vraagt mevrouw 
Bakker zich af. “Iemand moet 
toch met een emmer vol drui-
ven zijn thuis gekomen.” Mocht 
iemand iets weten? Bel 0297-
264643.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 4 OKTOBER 2017

TE HUUR
per direct beschikbaar

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

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

 BLAUWHOFF 
 BOUWCENTER

 BOULANGE ONTWERP 
 ADVIESBUREAU

 CARLA DE KLERK 
 INTERIEUR

 CARPENTIER 
 KEUKENS EN WONEN

 DEN OUDEN WONEN
 FA. HARTELUST
 FINANCIELE 

 DIENSTEN MIJDRECHT
 GERARD KEUNE 

 MEUBELEN BV
 GOEMANS TAPIJT 

 EN SLAAPCOMFORT
 HOME DECOR
 KUNSTUITLEEN-GALERIE 

 TIMELESS
 MEUBELS EN MEER
 MIJDRECHTSE 

 ZONWERING SPECIALIST
 MONTEL AMSTELVEEN
 MULTIMATE 

 UITHOORN BV
 PHILIPPO KEUKENS
 SCHEEPERS-WIJFJES 

 ZONWERING
 SIMON DE BRUIN  

 SLAAPCOMFORT
 VAN BERKEL 

 AANNEMERS LEIMUIDEN
 VAN KREUNINGEN
 VINCENT VAN DER MEER 

 HOVENIERS
 VOKU.COM BV
 WESTEINDER 

 ADVIESGROEP
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Felkleurige fornuizen stelen de show

Italiaanse sfeer in de keuken

De keuken is uitgegroeid tot het 
hart van ieder huis, dé plek waar 
alles binnen het gezin gebeurt. 
Logisch dat er steeds meer aan-
dacht aan deze leefruimte wordt 
geschonken. Een keuken met 
saaie kleuren, is niet meer van 
deze tijd. Het mag, nee moet, uit-
bundiger.

Grote losse koelkasten en fornui-
zen met felle kleuren passen in 
het Italiaanse thema. Steeds vaker 
wordt hier voor gekozen. Je kunt 
binnen dit thema wel weer voor 
verschillende combinaties kiezen. 
Geïnspireerd op beroemde Itali-
aanse kustplaatsjes combineren 
heldere Mediterrane kleuren bij-

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire be-
stemming. Maar we kunnen Italië ook in onze eigen keuken ha-
len. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting 
stijlvol aan te passen.

De keuken is uitgegroeid tot het hart van ieder huis. Foto: Smeg

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl
Slaapkamer krijgt stoere look

Zwart en wit staan voor stijlvol. 
Zeker als de kleuren verwerkt 
worden in passende dessins. Zo-
als dekbedovertrekken geba-
seerd op mooie tegels, die je te-
genkomt in landen zoals Marok-
ko. Oftewel het effect dat zwart 
in de ene hoek uitloopt naar wit 
in de andere hoek. Een dergelijk 
dekbedovertrek is enerzijds stoer, 
maar door de patroontjes krijgt de 
overtrek toch een vriendelijke uit-
straling. 
Wil je liever een wat chiquere 
uitstraling dan ga je voor zwart- 

en grijstinten in combinatie met 
oranje en zachtroze. Het geeft je 
slaapkamer een moderne en tren-
dy uitstraling. Je kunt ook kiezen 
voor een natuurtrend met hori-
zontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapka-
mer. 
Verder zijn de ruitpatronen dit sei-
zoen niet weg te denken uit het 
trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurde-
sign een terugkerend thema. Deze trend wordt komend seizoen 
vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combi-
natie van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een 
warme uitstraling.

voorbeeld prachtig bij roestvrij-
staal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-
sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs 
en antraciet. Met deze kleuren 
krijgt de retrokeuken een leven-
dige en professionele uitstraling. 
Daarbij biedt een groter fornuis 
gewoonweg meer mogelijkheden. 
Met grote kookplaten - met zes 
branders - inclusief wokopties, 
wordt het koken een feest. 

Zwartwit dessins combineren fraai met heldere kleuraccenten.
Foto: Beddinghouse

Draadloze technieken maken het 
wonen aangenamer
Radio luisteren in de 
badkamer

Veel moderne woningen worden 
voorzien van innovatieve technie-
ken, die het wonen aangenamer, 
veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met el-
kaar is verbonden, ook op het ge-
bied van muziek. Een nieuwe in-
novatie is bijvoorbeeld de Bus-
ch-Radio BT-connect. Na het in-
schakelen maakt deze inbouwra-
dio automatisch verbinding met 
het als laatste verbonden blue-
tooth-apparaat. De RDS FM-radio 
wordt in de muur ingebouwd en 
is voorzien van een geïntegreer-
de digitale versterker en bijpas-

sende inbouwluidspreker. Het re-
sultaat is een fraai geluid en op-
timaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruim-
tes zonder problemen te installe-
ren in gangbare inbouwdozen. De 
radio gaat automatisch aan wan-
neer je binnenkomt of het licht 
aandoet. Overigens zijn er ook 
oplossingen zonder bluetooth! Je 
ontvangt dan je favoriete FM-zen-
ders via wifi . Digitaal - dus met 
een goede geluidskwaliteit - zon-
der ruis en storingen.

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist 
vanaf je smartphone streamen? Dat kan tegenwoordig op een 
simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badka-
mer, slaapkamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer. Foto: Busch

Hulpje in de 
keuken

Warme kleuren met winterviolen
Snelle metamorfose 
van de buitenkamer

Een opgeruimd aanrecht kan 
lelijk worden ontsierd met 
een rondslingerend, onhy-
giënisch vaatdoekje. Toch is 
dat de praktijk van alledag. 
Het is namelijk praktisch om 
dat vaatdoekje altijd binnen 
handbereik hebben. Geluk-
kig is daar nu een oplossing 
die de vaatdoek uit het zicht 
brengt. Die zorgt dat de vaat-
doek niet meer onhygiënisch 
over de rand van de spoel-
bak hangt, maar een plek 
krijgt waar deze hoort. Een 
magnetische vaatdoekhou-
der is het ‘ei van Columbus’. 
De houder is zonder gereed-
schap te plaatsen in bijna al-
le spoelbakken! Er zijn twee 
uitvoeringen in roestvrij staal: 
een gebogen en een rechte 
versie. Hoe handig wil je het 
hebben.

Ze zijn inmiddels weer vol-
op verkrijgbaar... winterviolen! 
Met violen geef je in een hand-
omdraai een boost aan de bui-
tenkamer.

Het najaar is de tijd om het balkon, 
het terras of de tuin gereed te ma-
ken voor de winter, want de zo-
merbloeiers en vaste planten zijn 
nagenoeg uitgebloeid. Wie denkt 
dat het balkon of terras maanden-
lang kleurloos blijft, heeft het mis. 
Winterviolen bloeien in de winter-
maanden dapper door. 
Ze trekken zich van wind, regen 
of vorst nauwelijks wat aan. Rood, 
geel, paars of wit: herfst en winter 
waren nog nooit zo kleurrijk!
Een paar potten gevuld met kleur-

De houder is zonder 
gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

rijke violen zorgen al voor een 
sfeervolle buitenkamer. Populai-
re winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Door deze violen 
in rieten manden te zetten, cre-
eer je een warme en landelijke 
sfeer. Een modern effect krijg je 
door knalgele violen te gebruiken 
in ‘strakke’ potten. Violen zijn ide-
aal om de buitenkamer op te vro-
lijken.
Winterviolen zijn gemakkelijke 
plantjes. Ze hebben geen plan-
tenvoeding nodig, enkel water! 
Tijdens vorstperiodes laten de 
bloemetjes hun kopjes hangen, 
maar wanneer de temperatuur 
weer boven het vriespunt komt, 
richten ze zich omhoog en kijken 
ze weer stralend de wereld in. 

Winterviolen trekken zich van wind, 
regen of vorst nauwelijks wat aan.
Foto: Bloemenbureau Holland
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor De Hoef

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

voor De Hoef

welkom

BEZORGERS/STERS
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond vergaderde de ge-
meenteraad over het verzoek van 
een burgerinitiatief uit Abcoude om 
in die woonkern een nieuw zwem-
bad te bouwen en na uren beraad 
ging de raad bijna unaniem mee 
met de plannen. . Enkele jaren voor 
de herindeling had de raad van de 
toenmalige gemeente Abcoude al 
besloten de toen nog bestaande 
zwemvoorziening in het dorp de-
fi nitief te sluiten. Hetzelfde lot trof 
destijds de overdekte zwembaden 
Blijdrecht in Mijdrecht en het Veen-
bad in Vinkeveen. 

Als inspreker toonde Ad Geerlings 
zich als voorzitter van het zwem-
badcomité - met bouwhelm op het 
hoofd en spade in de hand - actie-
bereid. “Wij zijn er klaar voor. We 
zetten morgen de eerste schep in 
de grond. We maken er een suc-
ces van!” Meer dan 3250 inwoners, 
waarvan het overgrote deel woon-
achtig in de kleine kernen Abcou-
de en Baambrugge, ondersteun-
den het zwembadinitiatief met hun 
handtekening. Voorstanders van het 
nieuwe bad hebben er geen enkele 
twijfel over dat de maatschappelijke 
baten, zoals “gezondheidswinst” en 
minder vervuilende autokilometers 
naar zwembaden in de regio, een 

Zo moet de nieuwe sporthal eruit gaan zien.

Belangrijke stap gezet naar 
nieuw zwembad voor Abcoude

gemeentelijke investeringsbijdrage 
van 3,6 miljoen euro rechtvaardigen. 
Buiten dat bedrag zal de gemeen-
te ook borg moeten staan voor een 
lening van 4.4 miljoen euro. Boven-
dien zal de gemeente jaarlijks meer 
dan 100.000 euro moeten bijdra-
gen om de exploitatietekorten van 
de nieuwe voorziening aan te vullen. 

Solide basis ontbreekt
Zowel de fractie van Ronde Venen 
Belang als de fractie van het CDA 
toonden zich bezorgd over de fi nan-
ciële risico’s. Samen dienden ze een 
motie in om alsnog te een betere af-
weging van de plannen af te dwin-
gen. In hun motie gaven ze aan dat 

het een goed bestuur past om een 
zorgvuldige afweging te maken op 
basis van feiten en belangen en ge-
volgen goed te onderzoeken voor-
afgaande aan de besluitvorming. 
Volgens RVB-fractievoorzitter René 
Bultena zou het juist ontbreken aan 
een solide basis om tot een zorgvul-
dige afweging te komen. “We kun-
nen de alternatieven niet goed be-
oordelen aan de hand van de nu 
beschikbare aannames. We willen 
het college de opdracht geven al-
le plannen alsnog goed door te re-
kenen en op haalbaarheid te beoor-
delen.”

Vervolg elders in deze krant. 

René BultenaSimone Borgstede

Uithoorn houdt vast aan 
eenrichtingsverkeer Irenebrug
Regio - Het college van burge-
meester en wethouders blijft er-
bij dat eenrichtingsverkeer over de 
Prinses Irenebrug het ultieme mid-
del is om het centrum van Uithoorn 
te ontlasten van doorgaand verkeer. 
Dat moet zoveel mogelijk over de 
N201 worden afgewikkeld en via 
andere toegangswegen Uithoorn 
binnenrijden, al naar gelang de lo-
catie waar men moet zijn.
Het plan om een eenrichtings-
verkeer in te stellen op de Prinses 
Irenebrug is onderdeel van de eind 
mee dit jaar gekozen variant door 
het college om het dorpshart op-
nieuw in te richten. Op dit concept-
plan en de overige varianten kwa-
men 108 reacties binnen, 125 men-
sen bezochten de inloopbijeen-
komst op 1 juni. Op 26 september 
besprak het college de reacties en 

het voorstel aan de gemeenteraad. 
Het college is blij dat de keuze voor 
de voorkeursvariant in het overgro-
te deel van de reacties wordt on-
derschreven. Het college stelt de 
gemeenteraad dan ook voor deze 
variant verder uit te werken, reke-
ning houdend met de reacties die 
zijn binnengekomen. Een groot deel 
van de reacties heeft betrekking 
op de instelling van eenrichtings-
verkeer op de Prinses Irenebrug. 
De indieners zijn daar over het al-
gemeen geen voorstander van. Om 
die reden heeft het college het plan 
nog eens tegen het licht gehouden. 
Niettemin houdt het college vast 
aan dit voornemen en stelt voor aan 
de gemeenteraad de voorkeursvari-
ant van het dorpshart vast te stel-
len en daarbij tevens uit te gaan van 
een eenrichtingsverkeer. In oktober 

vergadert de gemeenteraad hier-
over in de raadscommissie Wonen 
en werken en begin november in de 
raadsvergadering.
Het plan van het instellen van een 
eenrichtingsverkeer staat los van 
het in 2016 ingestelde Verkeersbe-
sluit voor het stukje Koningin Máxi-
malaan tussen de Prinses Irenebrug 
en de Laan van Meerwijk waartegen 
het afgelopen jaar talrijke bezwaar-
schriften zijn ingediend. Een aantal 
ontvankelijke en gegrond verklaar-
de bezwaarschriften werd echter 
door het college van tafel geveegd. 
Reden waarom insiders daarvan in 
beroep zijn gegaan bij de rechtbank 
die zich donderdag 21 september 
over deze zaken heeft gebogen en 
naar verwachting over zes weken 
uitspraak doet. 
Vervolg elders in de krant.

Mettertijd vanuit Amstelhoek wel naar Uithoorn over de Irenebrug, maar niet meer terug?

Vinkeveen - Dinsdagavond 26 sep-
tember organiseerde de gemeen-
te in dorpshuis De Boei een inloop-
avond die betrekking had op de 
toekomst van de Vinkeveense Plas-
sen. Bij de gemeente is hiervoor een 
nieuw (wettelijk verplicht) nieuw 
bestemmingsplan in de maak, wat 
overigens al twee jaar geleden is 
opgestart. Sterker nog, het had dit 
jaar al klaar moeten zijn. Bij het ma-
ken van het nieuwe bestemmings-
plan is er een essentieel onderdeel 
dat onder de aandacht wordt ge-
bracht en dat is de huidige en toe-
komstige bebouwing van de legak-
kers in de Vinkeveense Plassen en 
het gebruik ervan door particulieren 
en recreatieve ondernemers. Een en 
ander gerelateerd aan het nieuw 
in te vullen bestemmingsplan. Dat 
stond dan ook centraal die avond. 
De gemeente wil op korte termijn 
toe naar een situatie waarin de re-

gelgeving en de bebouwing beter 
met elkaar in overeenstemming zijn. 
Dat wordt verankerd in het nieu-
we bestemmingsplan. Opmerke-
lijk is dat het bestaande plan nage-
noeg niet toelaat dat er op de legak-
kers iets gebouwd of neergezet mag 
worden. Wie op de plassen langs de 
legakkers vaart zal constateren dat 
er niettemin veel blokhutten en an-
dere bouwsels op staan. Gedoogd 
of niet gehandhaafd??... Het nieuwe 
bestemmingsplan bevat straks re-
gels over waar gebouwd mag wor-
den, dus de locatie in welk deel van 
de plassen, hoe groot dat mag zijn 
en onder welke voorwaarden. Deze 
nieuwe regels worden door de ge-
meente opgesteld omdat die graag 
wil dat recreëren, natuur en water-
kwaliteit, maar ook ondernemen en 
bereikbaarheid, samen door een 
deur kunnen. 
Vervolg elders in deze krant.

Onder de loep
Bebouwing legakkers 
Vinkeveense Plassen 

N201 twee weekenden 
dicht voor onderhoud
Regio - In de maand oktober voert 
de provincie Utrecht over een lengte 
van ongeveer 350 meter wegwerk-
zaamheden uit aan één rijstrook op 
de Provincialeweg (N201) tussen de 
Demmerikse sluis en de verkeers-
lichten bij de oprit A2. Het gaat om 
de weekenden van 16 en 23 okto-
ber. Gedurende die weekenden is de 
N201 in die richting afgesloten voor 
alle gemotoriseerd verkeer, tussen 
het kruispunt met de Ingenieur En-
schedeweg (N212) en de verkeers-
lichten bij de oprit A2. Doorgaand 
verkeer vanuit Uithoorn wordt dan 
omgeleid via N212 (Wilnis/Woer-
den), N401 (Kockengen) naar de 
A2 (Breukelen). De omleidingsrou-
te staat met borden aangegeven en 
verkeersregelaars worden ingezet 
om aanwijzingen te geven. Alle pan-
den langs de N201 blijven overigens 
bereikbaar. Bij calamiteiten krijgen 
de nood- en hulpdiensten een vei-

lige doorgang. Fietsers kunnen het 
fi etspad blijven gebruiken. Van-
af de A2 richting Vinkeveen zijn er 
geen beperkingen. Er wordt namelijk 
slechts gewerkt aan één rijstrook. 
De rijstrook richting Vinkeveen blijft 
- met wat beperkingen – dus in ge-
bruik. Die zal wat smaller zijn en de 
max. snelheid gaat omlaag. Ook kan 
het zijn dat het verkeer af en toe 
even kort stilgezet moet worden. 
Verkeersregelaars zijn aanwezig om 
een en ander veilig in goede banen 
te leiden. De werkzaamheden vin-
den plaats vanaf vrijdagavond 13 ok-
tober 21.00 uur tot maandagochtend 
16 oktober 05.00 uur en vanaf vrij-
dagavond 20 oktober 21.00 uur tot 
maandagochtend 23 oktober 05.00 
uur. De aannemer (Dura Vermeer) 
werkt het hele weekend door om de 
klus zo snel mogelijk te klaren waar-
door de periode van hinder in ver-
houding korter is.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

sinds 1888

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

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

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

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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IVN vogelexcursie in de 
Waverhoek
Regio - Op zaterdag 7 oktober or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een mooie excursie in de Waver-
hoek. Deze oase van rust is in be-
heer bij Natuurmonumenten en 
maakt deel uit van de ecologische 
verbinding tussen de Nieuwkoopse 
plassen en de Botshol. Dit plasdras-
gebied is bij vele vogels in trek. 
Trekvogels en standvogels kunnen 
hier het hele jaar door naar harte-
lust foerageren. Welke vogels zou-
den we kunnen aantreffen? Ver-
schillende eenden waaronder win-
tertalingen, slob-, berg- en krak-
eenden, de eerste smienten, stelt-

lopers, kieviten, strandlopers, een 
buizerd en misschien een havik en 
de eerste kolganzen. We vertrek-
ken om 8.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir.Enschedeweg in Wilnis en 
verwachten daar om 12.00 uur weer 
terug te zijn. Meerijden is mogelijk. 
Deelnemers kunnen ook direct naar 
de Waverhoek gaan. Neem een ver-
rekijker mee en wat te drinken. Trek 
waterdichte schoenen of laarzen 
aan. Voor inlichtingen kunt u bel-
len naar Peter Betlem, 0297-287635 
of 06-53743460. Deze excursie komt 
in de plaats van de Euro Birdwatch 
van 11 tot 15 uur.

Jazz aan de Amstel start 
seizoen
Regio - Zondag 8 oktober zijn o.a. 
Phaedra Kwant en Paul van der 
Feen speciaal te gast bij de 1e Jazz 
aan de Amstel van dit seizoen. Dit 
resulteert in een bijzondere mix van 
jazz, soul en popmuziek. Onder lei-
ding van singer/songwriter en pre-
sentatrice Shyla Zoet kunt u genie-
ten van echte Jazz standards, eigen 
songs, maar dus ook soul, pop en 
bewerkingen van bestaande num-
mers. Jazz aan de Amstel is een ini-
tiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan 

de Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten, muziekkeuze en pretti-
ge sfeer is het elke keer weer ver-
rassend en zeer toegankelijk voor 
een breed publiek. 8 oktober be-
staat de band uit Joos van Leeu-
wen (piano), Phaedra Kwant (bas/
zang), Olaf Keus (drums), Paul van 
der Feen (sax) en Shyla Zoet (zang/
presentatie). Locatie: Sjiek aan de 
Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tus-
sen 15.30-17.30 uur. Entree 3,- eu-
ro. Daarmee vervalt de ‘Jazztoeslag’.

“Dakloos: keuze of 
noodlot?”
De Ronde Venen - NVVH-Vrou-
wennetwerk afdeling De Ronde Ve-
nen organiseert de lezing: “Dakloos: 
keuze of noodlot?” De heer Griffi-
oen zal vertellen hoe het in het wel-
varende Nederland met al zijn soci-
ale voorzieningen mogelijk is dat er 
nog steeds daklozen zijn. De heer 
Griffioen is ambassadeur van de 

daklozen in Utrecht, al 18 jaar is hij 
vrijwilliger daar. Hij heeft vele dak-
lozen gesproken en zal zijn het ver-
haal doen, zodat u een andere kijk 
krijgt op de daklozen die u bij de 
supermarkten tegen kan komen. De 
lezing vindt plaats op 10 oktober, in 
de Willistee in Wilnis en begint om 
10.00 uur

Herfstvakantie:
Kom naar ‘Kunstatelier 
De Woudreus’!
De Ronde Venen - In de herfst-
vakantie kun je iets leuks komen 
doen in NME-Centrum De Woud-
reus. Kunstenares Jenneke van 
Wijngaarden en Roos Mattijsen 
van Dorpsacademie Mus en Mu-
zen bouwen hun kunstatelier op in 
De Woudreus en bieden daar diver-
se workshops aan. Kinderen vanaf 
6 jaar (en hun volwassen begelei-
ders) kunnen komen dieren schil-
deren en/of een torentuintje ma-
ken. Dieren schilderen is heel leuk, 
alleen zitten ze nooit stil! Gelukkig 
kunnen de cursisten in de herfstva-
kantie een dier kiezen uit de collec-
tie opgezette dieren van De Woud-
reus. Zo kunnen de dieren helemaal 
rondom bestudeerd worden om ze 
vervolgens na te tekenen en te 
schilderen. Tijdens de workshop To-
rentuintje maken wordt een oude, 
kapotte bloempot getransformeerd 
met scherven, plantjes en andere 
verassende dingen tot een prachtig 
miniwereldje. Een kunstwerk waar 

je voor moet zorgen door het wa-
ter te geven maar waar je nog heel 
lang plezier van blijft houden. Deze 
unieke workshops zijn ook voor vol-
wassenen leuk, daarom zijn (groot)
ouders of begeleiders van de kin-
deren ook van harte welkom zich in 
te schijven en aan een eigen pro-
ject te werken. Het is ook mogelijk 
een hele dag te komen en ‘over te 
blijven’ op De Woudreus. Het hele 
programma is te vinden op www.
dewoudreus.nl onder de knop ac-
tiviteiten. Aanmelden verplicht. Dit 
alles vindt plaats in het NME-Cen-
trum de Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28a Wilnis en wel op dinsdag 
17, woensdag 18 en woensdag 25 
oktober. Het is voor kinderen van 6 
jaar en ouder, (groot)ouders of be-
geleiders kunnen zich ook inschrij-
ven en aan een eigen project wer-
ken. Kosten: 7,- euro per workshop 
per deelnemer

Foto’s Roos Mattijsen

Laat vallen geen struikelblok zijn!
Week van de valpreventie
De Ronde Venen - Deze week is 
het de Week van de Valpreventie. Er 
wordt landelijk aandacht besteed 
aan het feit dat een goed valpreven-
tieprogramma voor senioren veel 
leed en zorg kan voorkomen, di-
rect en in de toekomst. Verschillen-
de enthousiaste experts op gebied 
van valpreventie hebben de handen 
in elkaar geslagen om een com-
pleet valpreventieprogramma op 
de kaart te zetten in De Ronde Ve-
nen. Hieronder komen verschillen-
de mensen aan het woord, die hun 
expertise inzetten. Telefoonnummer 
voor informatie: 06 22130626.  Tele-
foonnummer om u aan te melden: 
0297 760260 (op werkdagen tussen 
10.00-11.00 uur).

Jos Kooijman, Buurtsportcoach 
Senioren:
De cijfers liegen er niet om, er zijn 
veel valpartijen onder senioren met 
vervelende consequenties. Maar ik 
wil het hier helmaal niet over cij-
fers hebben. Mijn ervaring is dat 
cijfers weinig indruk maken. Ieder-
een denkt: dat overkomt mij niet, ik 
ben niet zo dom dat ik op een wan-
kel krukje…..enz. enz. Het heeft 
echter niets met domheid te ma-
ken. Iedereen die ooit gevallen is 
roept:”Ineens lag ik! Geen houden 
meer aan.” 

Marjan Bos: cursusleidster Val-
preventie 
En dat is niet waar! Je lag niet in-
eens, dat heeft een oorzaak. In de 
cursus over valpreventie leer je on-
der andere over oorzaken van val-
len, veranderingen in je lichaam en 
te nemen maatregelen. Als je er-
gens bewust van bent, dan wordt 
het risico lager. Bijvoorbeeld: als je 
er bewust van bent dat je op een 
gegeven moment je voeten niet 
meer zo hoog optilt als vroeger…..
ben je extra alert op stoepjes. De 
meeste mensen die zich aanmelden 
voor een valpreventietest of -cursus 
hebben een nare ervaring. En dan 
denk ik: jammer, jammer ,jammer. 
Had nou maar eerder die cursus ge-
daan, dan was je misschien op de 
been gebleven. Want dat is nou pre-
cies het idee van valpreventie, op de 
been blijven! Wanneer je rond de 65 
komt, zorg dat je alvast weet wat de 
risicofactoren zijn! Misschien is dat 
niet meteen van toepassing, maar 
dan ben je alvast voorbereid voor 
als je ouder wordt. Je gaat toch ook 
niet eerst je auto in de prak rijden 
en dan bedenken dat het misschien 
handig was geweest om eerst auto-
rijlessen te nemen? Investeer in je-
zelf, je bent de moeite waard! Dat 
heb ik overigens niet zelf bedacht, 
maar er wordt continue onderzoek 
gedaan en de resultaten zijn posi-
tief: 50% valreductie als je alleen al 
weet waar jouw zwakke punten lig-
gen, nu of in de toekomst! Maar je 
moet ook voldoende bewegen, ac-
tief blijven, we gaan dus ook prak-
tisch aan de slag!

Esther Verdam, geriatrie fysio-
therapeute bij MTCMijdrecht: 
Ik ga praktisch met de deelnemers 
van de cursus aan de slag. We gaan 
trainen om steviger op de benen te 
komen te staan, dit wordt tijdens de 
lessen gedaan en daarnaast gaan 
de deelnemers ook thuis aan de 
slag. Ook gaan we aan de slag met 
valtechnieken: Hoe zorg je er voor 
dat je goed terecht komt op het mo-
ment dat je dan toch valt? Zoals Jos 
al opmerkte: we bieden een uitge-
breid programma aan. Uit de litera-
tuur blijkt dat vallen een multi-fac-

torieel probleem is. Praktisch bete-
kent dit dat we dit probleem alleen 
kunnen aanpakken door onze aan-
dacht op meerdere fronten tegelijk 
te richten. Daarom hebben we tij-
dens ons programma een theore-
tisch deel en praktisch deel, maar 
zijn ook een podo-posturaal thera-
peut en een opticien betrokken en 
wordt er een screening gedaan van 
de veiligheid in en om het huis.

Joop van Hoorn, vrijwilliger bij 
Tymaan De Baat
Misschien kent u mij van het rolla-
torspreekuur, ik ben erg begaan met 
de veiligheid van ouderen. Hoewel 
we het niet over cijfers zouden heb-
ben is het toch wel bekend dat meer 
dan 50% van de valincidenten in en 
om het huis plaatsvindt. Dus dat is 
zeker de moeite waard om aandacht 
aan te besteden. Ik stel mijn tijd be-
schikbaar om eens even met ande-
re ogen naar uw woning te kijken. 
Vreemde ogen zien weer hele ande-
re dingen ! Eventueel kunnen we u 
gelijk van advies dienen om simpele 
aanpassingen te doen. 

Valpreventie programma: 
onderstaand leest u concreet de in-
houd van het project.
Test en informatiedag: 
•	 Zaterdag	 4	 november	 2017	 van	

10.00-12.00 uur in Mijdrecht. 
Kosten: geen

Basis cursus valpreventie: 
•	 Donderdagmiddag	9,16,23,30	no-

vember 2107 van 13.30-16.00 uur 
in Mijdrecht.

 Donderdagmiddag 11,18,25 janu-
ari en 1 februari 2017 van 13.30-
16.00 uur in Vinkeveen.

  Kosten: 50,- euro incl. cursus-
boek. Dit wordt door verschil-
lende ziektekostenverzekeringen 
vergoed. Afspraak:

•	 Voor	 een	 veiligheids-check	 van	
uw woning. Kosten: geen

Vervolg cursus valpreventie: 
•	 In	februari	start	een	reeks	van	12	

trainingslessen in Mijdrecht. Kos-
ten: 50,- euro

Telefoonnummer voor informatie: 
06 22130626 . Telefoonnummer om 
u aan te melden: 0297 760260 (op 
werkdagen tussen 10.00-11.00 uur)

Geen krant?
0297-581698

Opfriscursus Verkeer bij 
Stichting 'Paraplu
Wilnis - Ook in oktober beginnen 
een aantal erg interessante cursus-
sen bij de Stichting 'Paraplu' waar-
voor nog enkele plaatsen vrij zijn 
en waarvoor nog ingeschreven kan 
worden.

Opfriscursus Verkeer en Veilig-
heid en Rijtest
De cursus is bestemd voor bestuur-
ders die (al) geruime tijd hun rijbe-
wijs hebben. In de cursus worden 
de laatste ontwikkelingen van de 
verkeersregels uitgelegd. In de cur-
sus wordt ingegaan op: Theoreti-
sche kennis van de Wegenverkeers-
wet (WVW1994); Voorrang; Uitleg 
van de verkeersborden en hun bete-
kenis; Diverse situaties aan de hand 
van hedendaagse situaties. De op-
friscursus wordt geleid door een in-
structeur van Alblas verkeersschool. 
Rijtest: Tijdens of aansluitend aan 
de Opfriscursus bestaat de moge-
lijkheid voor een vrijblijvende rijtest 
met een instructeur, waarin geke-

ken wordt of iemand aan de norm 
van het CBR voldoet in geval van een 
verplichte rijtest. Dit kan zijn voor 
het verlengen van het rijbewijs na 
het 75e jaar, of bij een lichamelijke 
beperking of  medicijngebruik. Of u 
doet het gewoon als herhalingstest. 
De rijtest duurt 20 minuten. U ont-
vangt een uitslagformulier van de rij-
test. Kosten rijtest 17,- euro aan de 
docent/ rijinstructeur te voldoen. De 
rijtest start vanuit de locatie van de 
'Paraplu'. Datum: woensdag 11 ok-
tober 2017 van 19.00-21.00 uur. Kos-
ten: 25,- euro.

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de 
website www.stichtingparaplu.nl of 
kan een inschrijfformulier worden 
ingeleverd dat kan worden gedown-
load op de website www.stichtingpa-
raplu.nl, of afgehaald en ingeleverd 
bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 
28 te Wilnis. Via e-mail kan men altijd 
terecht op info@stichtingparaplu.nl.
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Bebouwing legakkers Vinkeveense 
Plassen onder de loep

Vervolg van de voorpagina.

“Er hadden zich ongeveer 150 
mensen ingeschreven voor de-
ze avond, maar buiten dat zijn er 
kennelijk nog meer belangstellen-
den komen opdraven,” merkte een 
medewerkster van de gemeen-
te op. Dat klopte, het was letter-
lijk een ‘volle bak’ in De Boei waar 
naar schatting ruim 250 mensen 
voor het onderwerp kwamen op-
draven. Die konden zich vanaf half 
acht in de grote Demmerikzaal ori-
enteren op de plannen voor het 
nieuwe in de maak zijnde bestem-
mingsplan. Het behoud van de le-
gakkers in het kader van het unie-
ke landschappelijke patroon, het 
onderhoud en ‘het gebruik’ daar-
van en in dat kader wat men wel 
en niet mag doen op de legak-
kers, vormden daarbij de hoofd-
moot. Daarover werd tekst en uit-
leg gegeven aan de hand van the-
matafels via posters in de vorm van 
overzichten, kaarten van de Plas-
sen en tijdsplannen. Tevens werd 
door woordvoerders van de ge-
meente verteld waarom er nieuwe 
regels worden gemaakt, hoe dat 
wordt aangepakt en op ongeveer 
welk tijdstip men hierover uitsluit-
sel en duidelijkheid kan verwach-
ten. Verder gaven zij antwoord op 
de vele vragen die hen werden ge-
steld. In het (krappe) zaaltje op de 
eerste verdieping werd in drie ses-
sies door de gemeentelijke pro-
jectleider Henrike Geurkink een 
letterlijk en figuurlijk ‘warme’ pre-
sentatie over de Vinkeveense Plas-
sen gehouden, vanaf het ontstaan 
tot aan het recreatieve gebruik van 
vandaag de dag. Ook hierbij werd 
de huidige en toekomstige bebou-

wing van de legakkers aangehaald 
en andere zaken die het gebruik 
ervan met zich meebrengen. Het 
blijkt dat 80 procent van de on-
geveer vierhonderd legakkers zich 
in particuliere handen bevindt, 20 
procent is gemeentelijk.

Bouwen onder voorwaarden
Behalve belangstellenden in al-
gemene zin waren het toch voor-
namelijk nieuwe en bestaande ei-
genaren en gebruikers van legak-
kers die zich op de hoogte kwa-
men stellen wat de gemeente nu 
wel van plan is met de Plassen. 
Wethouder Anco Goldhoorn liet 
desgevraagd weten dat het be-
houd van de Vinkeveense Plas-
sen in de huidige situatie een ge-
zamenlijke inspanning vergt. “Wat 
men straks op de legakkers wil 
neerzetten, hangt van de regelge-
ving in het bestemmingsplan af. Er 
kan worden gebouwd onder voor-
waarden. De regels daarvoor wor-
den nog onderzocht of die zinvol 
zijn en daarna uitgewerkt. Op deze 
avond willen wij voornamelijk met 
de aanwezigen ‘in gesprek komen’ 
over de vraag hoe we hier met el-
kaar aan kunnen werken. Het gaat 
er daarbij om wat de eigenaren of 
gebruikers van de legakkers van 
de gemeente kunnen verwachten 
en wat de gemeente dan van hen 
mag verwachten. Het uitgangspunt 
is dus gezamenlijk aan de invulling 
werken, mede om wildgroei tegen 
te gaan,” Aldus Goldhoorn die er-
kent dat daarbij tal van belan-
gen en veel partijen een rol spe-
len waardoor het er niet makkelij-
ker op zal worden. Het ‘met elkaar 
in gesprek gaan’ mondde enerzijds 
uit in een discussie met de woord-

voerders bij de thematafels en tij-
dens de presentaties met de pro-
jectleider. Anderzijds door de vra-
genformulieren in te vullen die 
overal verspreidt lagen. Daarop 
kon men zijn/haar antwoord for-
muleren, ideeën inbrengen of na-
der ingaan op de toekomstige re-
gelgeving. In de Demmerikzaal 
werd daartoe alvast vooruit ge-
keken aan de hand van een drie-
tal thema’s, zoals bebouwing: ‘Wat 
gebeurt er als in de huidige situ-
atie het bouwsel te groot is of als 
er nu teveel bouwsels op een le-
gakker staan?’ Voorzieningen: ‘Er 
worden ook afspraken gemaakt 
over lozing van afvalwater, aanleg 
van stukje een natuur, inzameling 
van afval, opwekking van energie 
(zonnepanelen?) en andere za-
ken.’ Tot slot de inrichting van de 
akkers waarover ook duidelijke af-
spraken zullen worden gemaakt. 
Het gaat hier over de beschoeiing 
(die de eigenaar/gebruiker binnen 
drie jaar moet hebben aangelegd, 
onderhouden of vernieuwd), soort 
van beplanting, bebouwing en de 
plaats daarvan. Die vallen allemaal 
onder de nieuwe regels.

Ongelijkheid
De meeste betrokken aanwezigen 
lieten weten geen probleem te heb-
ben met regelgeving, mits die voor 
iedereen gelijke restricties of kan-
sen biedt. Niet dat een bestaan-
de grote bebouwing op de ene le-
gakker in bijvoorbeeld de Noord-
plas mag blijven staan, waar ie-
mand met een nieuw aangekochte 
akker op de Zuidplas een veel klei-
nere bebouwing mag realiseren. 
Elders zelfs niets. “Er is nog te veel 
onduidelijkheid. De nieuwe regels 

dreigen ongelijkheid te veroorza-
ken,” aldus Ingrid Smit uit Alphen 
a/d Rijn die met haar man een le-
gakker in beheer heeft. “Daar komt 
bij dat eigenaren en gebruikers 
zelfs al een WOZ-aanslag voor hun 
bouwsel krijgen op de akker en dat 
er waterschapslasten moeten wor-
den betaald! Zelfs als er nog niks 
op staat! Nu wordt er niet gehand-
haafd. Gaat dat in de nieuwe situa-
tie ineens wel gebeuren?” Een van 
de toehoorders bij een presentatie 
merkte tijdens het vragenmoment 
op: “Er moet wel een dure schoei-
ing worden aangebracht en ook de 
beplanting is voor eigen rekening. 
Om de akkers in stand te houden 
hadden we daar eigenlijk subsi-
die voor moeten krijgen. Mensen 
hebben zo’n stukje grond gekocht, 
enerzijds om tegemoet te komen 
aan de wens om het idyllisch ka-
rakter van de Plassen te behouden 
en te beschermen, maar anderzijds 
om er zelf ook plezier van te heb-
ben of het commercieel te gelde 
te kunnen maken. Maar als daar 
straks een berg regelgeving over-
heen komt is de lol er gauw vanaf. 
Nu dreigt er een omgekeerde we-
reld. Wel voor alles betalen, maar 
vervolgens gaat een ambtenaar 
bepalen hoe iemand zijn eigendom 
mag inrichten. Als je niks mag of 
veel te weinig is het een dure grap 
aan het worden, zeker voor men-
sen die een aantal weken geleden 
tijdens de veiling een akker heb-
ben gekocht. Die voelen zich nu 
achteraf gepakt.” Dat was duidelij-
ke taal en dit sloeg aan. Velen lie-
ten weten waarom deze avond niet 
eerder was georganiseerd, vóórdat 
de veiling was uitgeschreven. Dan 
had men zich nog eens achter de 
oren gekrabd of het de investering 
wel waard zou zijn. De gemeente is 
tenslotte al twee jaar met het on-
derwerp bezig…

Het tijdsplan is als volgt. Dit jaar 
uit: afronding Milieu Effect Rap-
portage (MER). Tevens voorberei-
ding aanpak bestaande situatie 
om die in overeenstemming met 
de nieuwe regels te brengen. Be-
gin en medio 2018: principebesluit 
nieuwe regels; aanpak in de ge-
meenteraad; brede inspraakronde, 
voorontwerp bestemmingsplan; 
uitwerking aanpak bestaande si-
tuatie in een concreet uitvoerings-
plan. Eind 2018: beantwoording in-
spraakreacties en verwerking hier-
van in het bestemmingsplan; op-
starten vaststellingsprocedure van 
het bestemmingsplan voor terinza-
gelegging. Medio 2019: vaststel-
ling bestemmingsplan door de ge-
meenteraad en uitvoering aanpak 
bestaande situatie. Nog een lange 
weg te gaan dus waarbij er vanuit 
gegaan wordt dat de gemeente al-
le partijen tijdig op één lijn krijgt…

NISSAN MICRA

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

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

NÚ € 1.750
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Uithoorn houdt vast aan een-
richtingsverkeer Irenebrug
Vervolg van de voorpagina.

Aanleiding voor het instellen van 
een eenrichtingsverkeer is het vol-
gende. Het college verkeert in de 
overtuiging dat de berekende hoe-
veelheid auto’s - zo’n 8.000 per et-
maal - te groot is voor een dorps-
centrum met een prettig verblijfs-
klimaat. Bovendien voldoet het 
niet aan de eis van ‘het weren van 
doorgaand verkeer’. Met de instel-
ling van eenrichtingsverkeer zegt 
men de hoeveelheid verkeer min-
stens te kunnen halveren terwijl 
het centrum van Uithoorn vanuit 
alle windrichtingen toch goed be-
reikbaar blijft. De aangewezen rou-
te om Uithoorn per auto te verlaten 
wordt dan de N201. Omwille van de 
leefbaarheid en het verblijfsklimaat 
in het dorpscentrum is de maatre-
gel naar de mening van het colle-

ge dus onontkoombaar. Wel heeft 
het college mede op verzoek van 
de gemeenteraad een extra vari-
ant globaal laten uitwerken. Bij de-
ze variant is het bijvoorbeeld mo-
gelijk om via de Prinses Irenebrug 
het centrum te bereiken, waarbij 
de auto kan worden geparkeerd 
op een klein parkeerterrein (cir-
ca 20 auto’s) aan de voet van de 
brug. Men kan vervolgens weer te-
rugrijden via de Prinses Irenebrug 
(tegen het verkeer in of geregeld 
via verkeerslichten? Red.). Door-
rijden naar andere wijken in Uit-
hoorn is echter niet mogelijk. Daar 
is deze variant ook niet voor be-
doeld. Hoewel deze mogelijkheid 
ervoor zou kunnen zorgen dat het 
centrum van Uithoorn via de Prin-
ses Irenebrug te bereiken en ver-
laten is, kiest het college toch ook 
niet voor deze optie. Er is immers 

slechts ruimte voor een beperkt 
aantal auto’s bij de brug. Boven-
dien verslechtert dit het bereik van 
andere voorzieningen vanuit Am-
stelhoek en De Hoef ten opzichte 
van de instelling van eenrichtings-
verkeer. Kortom, als het (oude) 
centrum van Uithoorn wordt herin-
gericht ziet het er alleszins naar uit 
dat het plan om een eenrichtings-
verkeer over de Prinses Irenebrug 
in te stellen ook gewoon doorgaat. 
Tenzij de gemeenteraadsleden daar 
als volksvertegenwoordigers an-
ders over denken. 

Zie voor meer informatie over de 
gekozen variant Dorpshart aan de 
Amstel, de reacties daarop en de 
keuze voor een eenrichtingsver-
keer de website van de gemeen-
te Uithoorn www.uithoorn.nl/Am-
stelplein.

Impressie van het voorgestelde nieuwe dorpscentrum met onderaan de Irenebrug en in het midden het centrale par-
keerterrein achter de Coop

Dokter Piet op bezoek bij 
b.s. de Fontein
Mijdrecht - De kleuters van groep 
1-2A van b.s. de Fontein werden vo-
rige week verrast met een bijzonder 
bezoek. Dokter Piet kwam langs. 
En niet omdat er iemand ziek was. 
Maar omdat de groep de afgelopen 
weken het thema ‘ziekenhuis’ in de 
klas hebben. Er staan twee bedden. 
En er zijn doktersjassen, kapjes, ver-
banden, spuiten, infuus en nog veel 
meer dingen waarmee de kinde-
ren kunnen spelen. Daarbij is er ook 

de kraamafdeling. Want een aantal 
kinderen hebben net een broertje 
of zusje gekregen. Dus daar wil ie-
dereen wel iets over weten. En wie 
kan er nu meer over vertellen dan 
dokter Piet! Hij heeft veel laten zien, 
en de kinderen hadden ook vragen. 
Als verrassing kregen alle kinde-
ren kapjes, handschoenen en muts-
jes om mee naar huis te nemen. Het 
was een leerzame en gezellige mor-
gen!

Nationale Kringloopdag 
Mijdrecht - Het is feest op za-
terdag 7 oktober bij kringloop-
winkel Kringkoop in Mijdrecht 
en bij veel van de kringloop-
winkels die zijn aangesloten bij 
de Branchevereniging Kring-
loopbedrijven Nederland. On-
der het mom van ‘Het is feest bij 
de Kringloop’ is er van alles te 
doen tijdens de negende Natio-
nale Kringloopdag. 

Tijdens de Nationale Kringloop-
dag maakt het publiek kennis 
met een bijzondere branche. In 
kringloopwinkels krijgen zowel 
spullen als mensen een twee-
de kans. Om het publiek te la-
ten zien welke goede dingen 
kringlooporganisaties doen voor 
mens en milieu worden de klan-
ten a.s. zaterdag extra in het 
zonnetje gezet. Kringkoop heeft 
een feestelijk programma sa-
mengesteld, want niet voor niks 
is het thema ‘feest bij de kring-
loop’. Klanten die goederen ko-
men afgeven zaterdag krijgen 
een waardebon van 5,- euro om 
die dag te besteden in de winkel 
bijvoorbeeld, er zijn veel meu-
bels extra voordelig geprijsd en 
elk vierde stuks kleding die za-
terdag wordt gekocht is gratis!.

Feest 
Maar waarom is het zo’n goed 
idee om spullen te kopen bij 

een kringloopwinkel? Naar een 
feest gaan is natuurlijk altijd 
leuk, maar daarnaast is het ko-
pen van tweedehands spullen 
bij een erkende kringloopwin-
kel ook nog eens heel goed voor 
mens en milieu. Met het geld 
dat de kringloopwinkels binnen 
krijgen helpen kringloopwinkels 
kwetsbare mensen aan het werk 
en zorgen ze voor een duurza-
mere samenleving.

Wat vieren zij op 7 oktober? 
• Zij vieren dat alle bij BKN aan-

gesloten kringloopbedrijven 
werkgelegenheid bieden aan 
zo’n 15.000 mensen. Ruim de 
helft hiervan zijn mensen met 
een relatief grote afstand tot 
de arbeidsmarkt, zoals men-
sen met een fysieke of gees-
telijke beperking of een versla-
vingsachtergrond. Deze men-
sen krijgen dankzij de kring-
loop meer kansen in de sa-
menleving.

• Zij vieren dat we 12 miljoen 
klanten blij maken met meer 
dan 40 miljoen gebruikte ar-
tikelen en dat we het meeste 
van de overgebleven spullen 
recyclen. 

• Ze vieren dat we bijna 120.000 
ton aan CO2 uitstoot vermij-
den, waarmee we de helft van 
al het bos op de Veluwe be-
sparen.
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Advocaatjes in de dop bij Kidscollege Wilnis

Wilnis - Groep 7 en 8 van Kids Colle-
ge hebben meegedaan aan het pro-
ject “Advocaat voor de klas”. Met dit 
project laat de Nederlandse Orde van 
Advocaten leerlingen van de basis-
school kennismaken met het recht 
en de rol van de advocaat. Het pro-
ject begon met een interactieve 
workshop, gegeven door Lars Ho-

gendoorn (docent van de JuniorJu-
rist Academie). Tijdens de workshop 
leerden groep 7 en 8 onder andere 
waarom er regels en wetten zijn en 
wat een advocaat en rechter doen. 
Met een quiz werd de mening van 
leerlingen gevraagd over allerlei situ-
aties (zoals digitaal stemmen en wan-
neer je iemand mag slaan bij zelfver-

So True fashion, méér 
dan alleen grote maten

Regio - Deze week bestaat dames-
boetiek ‘So True’ in de Dorpsstraat 
twee jaar en volgens eigenaresse 
en hartelijke modegastvrouw Tru-
dy Beck gaat het met de winkel voor 
de wind. Zij zegt in die tijd een vast, 
gevarieerd en nog steeds groeiend 
klantenbestand te hebben opge-
bouwd. Klanten van uiteenlopende 
leeftijden die verrast zijn over het ni-
veau van de collectie en de kwali-
teit. “Het is een misvatting dat ik al-
leen maar grote maten in de boetiek 
heb voor oudere mensen. Nee, het 
is mode voor dames met een maatje 
méér vanwege hun lichaamsbouw 
en dat geldt ook voor jong volwas-
senen die dat inmiddels hebben 
begrepen en vaker de winkel inlo-
pen. Jonge mensen die wat ‘stevi-
ger’ zijn, langer en niet allemaal ma-
tje 38 hebben. Bij mij kunnen ze in 
de boetiek terecht voor leuke kle-
ding vanaf maat 42, wat overigens 
een gemiddelde maat in ons land is, 
tot een grote maat 54. Niks oubol-
lig, er is voor iedereen die een ma-
tje meer heeft hele mooie fashion bij 
als je het aanbod aan verfijnde kle-
ding bekijkt. Juist die jongeren kan 
je daarmee ook zo leuk aankleden,” 
aldus een bewogen Trudy. 

Gezellig
In haar gezellige boetiek bena-
dert zij haar klanten niet alleen op 
een prettige en persoonlijke manier, 
maar adviseert zij hen ook graag 
met kennis van zaken wat betreft 
de juiste maat, kleur en of de kle-
ding past bij de uitstraling van de 
persoon. Het aanbod is kleinscha-
lig en daardoor vaak exclusief, me-
de omdat Trudy zelf de kleding in-
koopt en daarbij soms de kans krijgt 
een aantal modieuze en betaalbare 
kledingstukken uit de high-fashion 
via een outlet aan haar collectie toe 
te voegen. Ze houdt bij haar keu-
ze bovendien rekening met de ver-
schillende modetrends en speelt in 
op de wens en smaak van haar klan-
ten. De collectie is steeds wisselend 
met vaak aantrekkelijke aanbiedin-
gen waarvan het prijskaartje getuigt. 
Trudy houdt van een mooi aanbod 
aan merkkleding en die heeft zij, zo-
als dat van o.a. Alembika (uit Israel), 
MAT Fashion, Sempre Piu, Frapp, 
Via Appia Due, La Stampa, Chalou, 
Yesta e.a. Behalve kleding heeft zij 
ook mooie tassen van het merk Ma-
lique by ME, originele Deens siera-
den (Smykkekunst), omslagdoeken 
en sjaals in haar boetiek. “Ik wil dat 
mensen die wat ‘voller’ zijn er ook 
geweldig uit kunnen zien met mooie 
passende kleding. Daar ga ik voor,” 

zo laat Trudy weten die zelf al meer 
dan 22 jaar in het modevak zit. De 
najaarscollectie hangt inmiddels in 
de rekken en daar zitten modieuze 
kledingstukken bij. Best de moei-
te waard om eens vrijblijvend bij So 
True binnen te stappen om de col-
lectie te bekijken.

Sociaal aspect
Behalve het aanbod in haar boetiek 
implementeert Trudy ook een soci-
ale gedachtegang in de relatie met 
haar klanten waar dat gewenst is 
en/of van pas komt. Niet zelden fun-
geert zij daarbij als een klankbord. 
Ze wil haar boetiek naar een hoger 
plan tillen zowel in creatieve zin als 
in serviceverlening, maar ook op het 
sociaal-culturele vlak. In beide laat-
ste doet zij dat inmiddels al door ook 
op afspraak te werken, onder meer 
in de avonduren of aan huis bij men-
sen die om uiteenlopende redenen 
fysiek niet in staat zijn naar de win-
kel te komen. Oudere dames, bij-
voorbeeld die in de zorgcentra wo-
nen, wil zij op maandag onder be-
geleiding de mogelijkheid bieden 
om met maximaal vier personen in 
de vorm van een werkgroepje crea-
tief bezig te laten zijn. Uitgangspunt 
is dat die dan een keer wat anders 
hebben dan de standaard dagbe-
steding. Trudy zegt ook plannen te 
hebben om met haar winkel de ko-
mende tijd meer ‘naar buiten’ te tre-
den. Met name wil zij zich wat meer 
richten op jongeren om die in haar 
winkel te ontvangen. Nieuw is het 
idee om een samenwerking met on-
dernemers in Uithoorn aan te gaan 
om bijvoorbeeld in restaurant Sjiek 
aan de Amstel een jaarlijks event 
met een kleinschalige modeshow 
te organiseren voor zowel mensen 
uit Mijdrecht als Uithoorn. Dat alles 
om zich te onderscheiden van an-
dere aanbieders van soortgelijke fa-
shion en zich meer fysiek te profile-
ren als tegenhanger van het digitale 
aanbod op internet. Maar ook op de 
koopzondagen in Mijdrecht is Tru-
dy actief waarbij zij altijd iets extra’s 
voor haart klanten in petto heeft. 
Trudy ontvangt u graag in haar boe-
tiek aan de Dorpsstraat 33 om (vrij-
blijvend) de collectie te bekijken en 
kleding te passen. De (sinds kort 
aangepaste) openingstijden zijn: 
maandag van 13.00 tot 17.30 uur; 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 17.30 uur. Tel. 0297-769203. So 
True is ook bereikbaar via Facebook. 
Of bezoek de website www.sotrue-
fashion.nl. E-mail: info@sotrue-fa-
shion.nl.

Belangrijke stap gezet naar nieuw 
zwembad voor Abcoude
Vervolg van de voorpagina.

Alternatief met lager risicoprofiel
Bultena:” Bultena uitte wel bewonde-
ring voor het werk dat de initiatiefne-
mers van het zwembad hadden ver-
zet in de afgelopen maanden. Na-
mens het CDA sloot Simone Borgste-
de zich aan bij het betoog van Bul-
tena. Volgens haar was sprake van 
een spagaat omdat er ook een geza-
menlijk voorstel is van de voetvoet-
bal- en hockeyvereniging. ( hoewel 
dat plan geen zwembadvoorziening 
heeft, red). Ze noemde het een frus-
trerend dilemma dat dat plan niet is 
doorgerekend. “Beide plannen ver-
dienen gelijke kansen. Als CDA zijn 
we voor een gedegen beleid.”

Financieel geweten
Borgstede verbaasde zich: ”Het fi-
nancieel geweten laat het bij de an-
dere fracties afweten.” Zorg over de 
financiën ontbrak bij andere fracties. 
“De degelijkheid van zo’n plan heb-
ben we nooit eerder gezien”, aldus 
Pieter Kroon namens PvdA-Groen-
Links. “We zijn in volle overtuiging 
voor.” Volgens hem was zelfs spra-
ke van “een conservatieve begroting”. 
Daarmee suggereerde hij geen ex-
tra bouwkosten te verwachten voor 
het nieuwe zwembad met sportzaal, 
waar de basisscholen ruimte krijgen 
voor bewegingsonderwijs. De bouw 
moet binnen een jaar beginnen. Vol-
gens plan kunnen de eerste baan-
tjes in de zomer van 2019 gezwom-
men worden.

Tweesporenbeleid
Al voor de zomervakantie had het 
zwembadcomité uit Abcoude de 
plannen voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Die was toen niet overtuigd 
van de hardheid van de financiële 
aannames. Daarom besloot de raad 
tot een zogeheten “tweesporenbe-
leid” om het comité tijd te geven met 
beter onderbouwde cijfers te komen 
en om gelijktijdig te onderzoeken of 
de gemeente zich niet beter kon be-
perken tot de bouw van enkele gym-
zalen. Dat laatste bleek een investe-
ring van 3,6 miljoen euro te vergen. 
Dat geld zou nodig zijn ter vervanging 
van de gymvoorziening in de zogehe-
ten Kees Bonzaal, die binnenkort niet 
meer voldoet aan de wettelijke ei-
sen. Het financiële rekenmodel van 
het zwembadcomité is in opdracht en 
op kosten van de gemeente globaal 
doorgerekend. 

Miljoenen euro’s
Het zwembadcomité mag die 3,6 mil-
joen euro voor de gymzalen nu ge-
bruiken voor de bouw van de sport-
zaal in het zwembad. Bovenop dat 
bedrag stelt de gemeente De Ronde 
Venen een borg beschikbaar van 4,4 
miljoen euro. Dan kan het zwembad-
comité vervolgens voor hetzelfde be-
drag een langlopende banklening af-
sluiten. Gedurende de zomerperiode 
bleek dat de besturen van zowel de 
voetbalvereniging FC Abcoude als de 
Hockey Vereniging Abcoude al vanaf 
begin 2017 in overleg waren met het 
college. Beide verenigingen wilden 
op hun naast elkaar gelegen sport-

complexen zowel nieuwe kleedka-
mers als een gezamenlijke kantine en 
een multifunctionele sporthal bou-
wen, mits de zwembadplannen geen 
doorgang konden vinden. 

VVD zonder financiële zorg
VVD-fractievoorzitter Rudolf van Ol-
den had voorafgaande aan de raads-
vergadering steeds publiekelijk fel 
stelling genomen tegen het zwem-
badinitiatief. Het zou gaan om een 
onverantwoorde uitgave van over-
heidsgeld. Ten overstaan van de gro-
te groep toehoorders, die voor het 
zwembad waren gekomen, bracht de 
VVD-leider tijdens de raadsvergade-
ring een heel ander verhaal. Zo stel-
de hij de vraag of de raad wel ver-
trouwen in een burgerinitiatief heeft 
als dat meer is dan het realiseren van 
een extra verkeersdrempel. “Gun-
nen we als raad dit initiatief aan een 
woonkern? De VVD heeft vertrou-
wen in het zwembadinitiatief! Het is 
een schoolvoorbeeld van krachten-
bundeling en maatschappelijk meer-
waarde.” 

“Komt tijd, komt raad”
Namens D66 sprak Eelco Doorn van 
een zeer goed uitgewerkt plan. “Het 
is werkelijk fantastisch! Bestuur is 
meer dan rekenen. De essentie is 
vertrouwen hebben in deze burgers 
en hun initiatief. We zijn van nature 
optimistisch en komt tijd, komt raad.” 
Het meetellen van de maatschappe-
lijke meerwaarde noemde Doorn ver-
frissend. Volgens D66 zouden er geen 
zorgen hoeven te zijn over de ge-
meentelijke borgstelling van 4,4 mil-
joen euro. Namens Lijst 30-11 had 
Jonathan van Diemen weinig woor-
den nodig. Hij zei vertrouwen te heb-
ben vanwege de wijze waarop hij de 
initiatiefnemers bezig had gezien.  

“Wethouder kan ervan leren”
Joris Kneppers uitte namens Lijst 8 
Kernen lof voor de initiatiefnemers en 
de inwoners van Abcoude. “We zijn 
altijd heel duidelijk voor een zwem-
bad geweest. De collega’s moeten dat 
ook doen, want het komt echt vanuit 
de inwoners. Die hebben enorm hun 
best gedaan en daar hebben we be-
wondering voor. Het is een enorm 
goed plan en daar kan de wethouder 
wel wat van leren. Het gaat om een 
langdurige wens van inwoners. Waar-
om we het steunen? Dit is echt een 
goed voorbeeld van de participatie-
maatschappij. We moeten niet blijven 
hangen in de oude politiek. Hier krijg 
je veel voor terug. Ik doe een oproep 
om volmondig voor te stemmen. Toon 

lef, toon durf en ga erachter staan.” 
Kneppers noemde het zonde van het 
geld om alsnog onderzoek te doen 
naar het alternatief van de voetbal- 
en hockeyverenigingen. Overigens 
zou dat gaan om een bedrag van on-
geveer 8.000 euro, aldus RVB-fractie-
voorzitter René Bultena. 

Ter zekerheid en controle
Namens de fractie van CU-SGP dien-
de Wim Stam een amendement in 
“ter verdere zekerheid en controle”. 
Dat wijzigingsvoorstel kon na een 
schorsing rekenen op de steun van 
Ronde Venen Belang en het CDA. 

Deze twee partijen trokken name-
lijk hun eerder aangekondigde mo-
tie in, omdat daarvoor geen raad-
smeerderheid was. Daardoor was er 
al een meerderheid voor het amen-
dement nog voordat erover gestemd 
was. Kern van het aangenomen wijzi-
gingsvoorstel is dat zowel de exploi-
tatiebijdrage van 3,6 miljoen als de 
borg van 4,4 miljoen euro niet mo-
gen worden overschreden. Ook mag 
er voor de gemeente geen bijkomen-
de onzekerheid zijn de financiering. 

Champagne
Na de stemming over het gewijzig-
de raadsvoorstel uitten alle fracties 
en andere betrokkenen hun opluch-
ting en vreugde. De raadsfracties 
die zich voorstander van het zwem-
bad hadden getoond, beschouwden 
het raadsbesluit als “groen licht”. Dat 
gold ook voor de vele aanwezigen op 
de publieke tribune, die luid applau-
disseerden. De VVD-voorzitter trok in 
de hal zelfs een champagnefles open 
en toastte daar met de VVD-fractie 
en VVD-wethouder op de goede af-
loop. (zie bijgaande foto’s) . Zelfs cri-
tici van het zwembadplan toonden 
zich tevreden na de stemming. 

dediging).Na de workshop gingen de 
leerlingen een aantal weken zelf aan 
de slag met het tijdschrift Recht & 
Wet, vol informatie over de Grondwet, 
privaat- en publiek recht, de rechter-
lijke macht en de advocatuur. 

Rechtbank
Het afsluitende hoogtepunt volg-
de na vier weken: een oefenrecht-
bank. Er werden twee rechtszaken 
gevoerd. De leerlingen mochten al-
lemaal een rol kiezen: rechter, advo-
caat, officier van justitie of verdach-
te. De leerlingen hadden zich voor de 
rechtszaken goed voorbereid en ar-
gumenten bedacht waarom zij in het 
gelijk gesteld moesten worden. De 
rechters, advocaten en officieren van 
justitie kregen een toga aan. Onder 
begeleiding van twee echte advo-
caten (Susan Kool en Martine Reu-
rings) werden de rechtszaken ge-
voerd. De meester van groep 7 had 
zelfs ook een rol als getuige in één 
van de zaken en moest hiervoor eerst 
tegenover de rechters de eed afleg-

gen. Na alle pleidooien en vragen van 
de rechters werd de zitting gesloten. 
De rechters trokken zich terug om 
de zaken te bespreken en kwamen 
daarna met een vonnis. Eén groep 
leerlingen was het niet eens met het 
vonnis van de rechters en kondig-
de direct aan om in hoger beroep te 
gaan. Alle leerlingen werden voor het 
harde werken beloond met een spe-
ciaal wetboekje dat beschikbaar was 
gesteld door Wolters Kluwer en een 
zakje chips.

Ook wethouder Schuurs dronk een glaasje mee

De VVD voorzitter Hans Groenewegen trok een fles champagne open

Proost!

SeniorWeb DRV
Van klassikaal naar 
individueel 
De Ronde Venen - De belang-
stelling voor de cursussen Win-
dows 10 en bestandsbeheer loopt 
terug. Aan de ene kant omdat bei-
de programma’s qua opzet niet zo 
gek veel zijn veranderd vergeleken 
met vorige versies. Aan de ande-
re kant door het verschil in kennis 
tussen beginners en gevorderden 
dat zich vooral klassikaal open-
baart. Maar er zijn nog meer din-
gen die een rol spelen bij de over-
dracht van de nodige kennis. Denk 
aan de internet en e-mailprogram-
ma’s en al die apps die zich bezig 
houden met foto’s, tekstverwer-
king en andere dingen. Vooral voor 
beginners een grote opgave om dit 
alles, klassikaal in een enkele cur-
sus, onder de knie te krijgen,

Individueel
Reden voor SeniorWeb DRV af te 
zien van klassikale cursussen en 
over te gaan naar individuele be-
geleiding om op die manier de di-
gitale vaardigheden bij de gebrui-
ker te vergroten. Dit laatste vindt 
plaats tijdens de inloop op maan-
dag- en woensdagmiddag. In de 
nu nieuwe opzet kunnen leden 
van seniorWeb zich tussen 14.00 

en 15.00 uur melden in de bieb te 
Mijdrecht voor alles wat te maken 
heeft met de meegebrachte desk-
top, laptop, smartphone of tablet. 
Zij die ter plekke privéles willen, 
kunnen dat meteen afspreken.

Fit
Om digitaal fit te blijven ligt er 
voor bezoekers van ons leercen-
trum die geen lid van SeniorWeb 
zijn een cadeaubon klaar. Als die 
is ondertekend krijgt betrokkene 
tot eind 2018 een gratis lidmaat-
schap van Seniorweb Nederland 
en alles wat daaraan vastzit. Eer-
der geplande cursussen gaan, af-
hankelijk van de belangstelling 
(minimaal 5 deelnemers) tot na-
der order, gewoon door. Dit zijn in 
Mijdrecht: Windows 10 op 1 no-
vember, Bestandsbeheer op 12 
oktober, Google foto’s op 27 no-
vember en Albelli fotoboek ma-
ken op 14 november. In Uithoorn 
begint de cursus Albelli fotoboek 
maken op 13 november. Voor meer 
info telefonisch 0297-282938 of 
06 5345 4196. Een mailtje naar 
seniorwebdrv@gmail.com helpt 
ook. Zo niet dan resteert www. 
seniorwebderondevenen.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Scau presenteert: 
‘Diamanten in de sneeuw’
Regio - Al regelmatig te zien en te 
horen geweest in Podium Witteman: 
de jonge, Nederlandse zanger Ra-
oul Steffani met zijn prachtige stem, 
die klankrijk en expressief is. Daar-
mee won hij als eerste bariton ooit 
de Elisabeth Evertsprijs 2016 (een 
tweejaarlijkse prijs voor een jong, 
Nederlands muziektalent van uit-
zonderlijk niveau) en het Grachten-
festival Conservatorium Concours 
2016. Hij heeft o.a. masterclasses 
gevolgd bij Thomas Hampson en 
Elly Ameling. Momenteel studeert 
hij bij Margreet Honig aan de Dut-
ch National Opera Academy in Am-
sterdam. Raoul is zeer actief binnen 
het liedgenre, maar zingt ook veel 
in oratoria en opera (al twee keer 
in de NTR ZaterdagMatinee!). Zijn 
begeleider is de jonge pianist Daan 
Boertien, die in 2010 prijswinnaar 
was van het Prinses Christina con-
cours. In 2015 ontving hij de ‘Kunst 
aan de Dijk Prijs voor Jong Talent’. 
Daan volgde o.a. masterclasses bij 
Enrico Pace en Naum Grubert. Sa-
men met Raoul staat hij in de fina-
le van Dutch Classical Talent 2017-
2018. In het voorjaar van 2018 zul-
len zij samen liedrecitals geven in 
de meest vooraanstaande concert-
zalen van Nederland, zoals Muziek-
gebouw Eindhoven en het Concert-
gebouw te Amsterdam. De finale zal 
plaatsvinden in TivoliVredenburg te 
Utrecht op 29 april 2018.
Trots

En nu dus al te horen in Uithoorn! 
De Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU) is er bijzon-
der trots op dat zij een podium kan 
bieden aan deze twee aanstormend 
talenten. Zij brengen een  (laat)ro-
mantisch liedrecital met liederen 
van broer en zus Robert en Clara 
Schumann, Richard Strauss en Jean 
Sibelius, repertoire dat niet dage-
lijks voorbij komt. 
Laat u betoveren door een stem 
die klinkt als een klok! Losse kaar-
ten à 14,- euro (jongeren onder de 
16 jaar betalen slechts 7,- euro!) 
zijn vanaf tien dagen vóór het con-
cert te koop bij The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en bij Bru-
na (Amstelplein). Ze zijn ook online 
te bestellen via de vernieuwde web-
site: www.scau.nl  Daar is tevens het 
programma en andere informatie te 
vinden over dit bijzondere recital. 
Op de website zijn ook nog steeds 
abonnementen te bestellen voor 
zes of vier evenementen/concerten 
naar keuze. Een abonnement maakt 
dat je gaat! 

Het liedrecital door Raoul Steffa-
ni en Daan Boertien vindt plaats op 
zondag 15 oktober a.s. in de Tha-
merkerk aan de Amstel en begint 
om 14.30 uur. Om 14.00 uur gaan de 
deuren van de zaal open en gaan de 
resterende losse kaarten in de ver-
koop.

“Verstilde en versteende 
Herinneringen succesvol”
Regio - Afgelopen weekend is de 
expositie met bovengenoemde titel 
in Art Galerie Boven Verwachting in 
Wilnis goed bezocht. Sonja Bruning 
had haar sculpturen tentoongesteld 
die gretig van de hand gingen. De 
overige werken van Hilde Streefkerk 
zijn nog te zien tot en met 19 okto-
ber. Hilde schildert vanaf 1995 en 
volgde lessen volgens de oude tech-
niek uit de 17e eeuw aan de Volks-
universiteit in Amsterdam. Haar wer-
ken zijn realistisch en bestaan uit 

stillevens en stadsgezichten vervaar-
digd in olieverf. De werkwijze is laag 
over laag waardoor een diepe trans-
parantie ontstaat. Hilde is lid van het 
“Olieverfcollectief Lijnden”. Open op 
afspraak; 06-38312891 of vrij bin-
nenlopen op de donderdagochtend 
van 5, 12 of 19 oktober, dat is tij-
dens de repetities van het meezing-
koor Mijdrecht-Wilnis tussen 9.00 
en 12.30 uur. De expositie is rolstoel 
toegankelijk. Het adres:  Herenweg 
298a, Wilnis

De Fontein Mijdrecht
Kinderboekenweekopening
Mijdrecht - Zoals elk jaar was er 
weer een opening  voor de start 
van de Kinderboekenweek op b.s. 
de Fontein. Dit jaar is het thema: 
‘Gruwelijk eng’. En dat kon je dui-
delijk merken. Het toneelstuk ging 
over Bangerick die naar bed moest. 
Maar eerst kwam hij allemaal ob-
stakels tegen onderweg. Het en-
ge schilderij, de krakende trap en 
op de radio had hij ook nog ge-
hoord dat er een cobra ontsnapt 

was. Die zal vast onder zijn bed! Ge-
lukkig kon Bangerick zijn angst een 
beetje opzij zetten, omdat hij hulp 
had van Stoerick. De kinderen heb-
ben genoten van het toneelstuk. Als 
verrassing kregen alle groepen een 
spannend boek mee naar hun klas. 
In de komende weken zullen zij nog 
meer spannende en vooral gruwe-
lijk enge verhalen horen. Het was 
een mooi begin van de Kinderboe-
kenweek 2017!

Je hebt niet alleen kanker…
De Ronde Venen - Sinds begin 
augustus staat “de bus” weer in 
Mijdrecht. Ruim 6000 vrouwen van 
50 tot 76 jaar ontvangen een uit-
nodiging voor het Bevolkingson-
derzoek borstkanker. Borstkanker 
is een van de meest voorkomen-
de vormen van kanker in Neder-
land. Maar liefst 1 op de 8 vrouwen 
krijgt het. Dat wil zeggen dat in deze 
maanden vele vrouwen in De Ron-
de Venen de mededeling krijgen. 
Je wereld stort in, lijkt te vergaan. 
Van alles staat je te wachten: onze-
kerheid, angst en veel andere emo-
ties, allerlei behandelingen met on-
bekende bijwerkingen. Alles om het 
grote kwaad in je lijf aan te pak-
ken. Gelukkig zijn de nare behan-
delingen meestal effectief en is de 
overlevingskans heel groot. Maar de 
borstkanker heeft een enorme im-
pact op jou en je naasten! 

Inloopavond
’t Anker organiseert in oktober, de 
jaarlijkse borstkankermaand, een 
speciale inloopavond voor vrouwen 
met borstkanker. Deze avond vindt 
plaats op 31 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur in het Spoorhuis in Vinke-
veen (Demmerik 68, 3645 ED). Ben 
je in deze maanden “uit de bus ge-
komen” of heb je (ooit) borstkanker 
gehad en wil je praten met lotgeno-
ten, de tips en trucs met elkaar de-
len, kom dan de 31e naar het Spoor-
huis in Vinkeveen. Een mammaca-

reverpleegkundige is aanwezig om 
evt. medische vragen te beantwoor-
den. Je bent van harte welkom! 

In je eentje
Al is je naaste omgeving lief en 
zorgzaam, jij moet die hele weg in 
je eentje gaan. In de behandelperio-
de zelf ben je misschien heel strijd-
baar. Je zit “onder de medische pa-
raplu” en wordt goed in de gaten 
gehouden. Na de behandeling(en) 
als operatie, bestralingen, chemo -, 
anti-hormoonkuren en/of immuun-
therapie ben je er klaar mee. Maar 
dan begint het soms pas. De onze-
kerheid, het verloren vertrouwen in 
je lijf, de angst voor terugkeer, de li-
chamelijke naweeën. 

Lotgenoten
Zowel in de behandelperiode als 
er na, is het fijn om met lotgeno-
ten van gedachten te wisselen. Zij 
weten wat je meemaakt(e), zij heb-
ben soms aan een half woord ge-
noeg en vinden je niet zeuren of 
klagen. Lotgenoten vind je o.a. in 
z.g. inloophuizen. In Mijdrecht is in-
loophuis Het Anker twee dagen in 
de week geopend voor (borst)kan-
kerpatiënten en hun naasten. Lot-
genotencontact vindt daar automa-
tisch plaats tijdens de koffie en tij-
dens diverse (niet verplichte) acti-
viteiten (Hoofdweg 85b, 3641 PR in 
Mijdrecht, gebouw sv Argon). Voor 
nadere inlichtingen: 06-18072867

Eerste prijs gevuld speculaas 
geen toevalstreffer
Regio – En wéér is ambachtelijke 
bakker Jan Westerbos met zijn pro-
ducten in de prijzen gevallen. Het 
loopt in de richting van Sinterklaas 
en dan komt ook gevuld speculaas 
in het vizier. Het lag nauwelijks in de 
winkel of Jan had er alweer een prijs 
mee gewonnen vanwege de uitzon-
derlijke kwaliteit, smaak en de zui-
vere ingrediënten. “Een landelijk 
opererende inkoopvereniging, met 
afdelingen in de provincies, daagt 
bakkers uit heel het land uit om be-
paalde producten te maken en die 
in te leveren. In dit geval speculaas. 
De producten wordt door een des-
kundige jury gekeurd. In elke pro-
vincie komt er een winnaar uit de 
bus. Voor de provincie Utrecht viel 
ik in de prijzen. De bereiding en het 
bakproces vonden in het bakkerij-
gedeelte achter de winkel in De Lin-
deboom plaats,” vertelt Jan opgeto-

gen. Twee jaar geleden viel hij ook 
al in de prijzen, eveneens met zijn 
gevuld speculaas. Toen in de Pro-
vincie Noord-Holland omdat zijn 
product in de bakkerij in De Kwa-
kel was gebakken. Vorig jaar kreeg 
hij een eervolle vermelding voor zijn 
gevulde speculaas. Dan kan je dit 
geen toevalstreffer meer noemen. 
“Misschien komt het omdat wij on-
ze amandelspijs zelf maken en dat 
scheelt in de smaak. Bovendien 
wordt onze gevulde speculaas op 
een ambachtelijke manier geprodu-
ceerd, zoals zo veel van onze brood- 
en banketbakkersproducten. Dat 
geldt voor zowel de vestiging in 
Mijdrecht als in De Kwakel.” Aldus 
Jan die er voor zijn klanten meteen 
een smakelijke actie aan vast heeft 
geknoopt in de vorm van een aan-
bieding. Zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.
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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.

Dat moet zo…., omdat het 
een gemeentebepaling is….

Ruige slootkanten behouden

Een keer per jaar de slootkant 
maaien, dit jaar wat later gewor-
den, om in het voorjaar/zomer 
te genieten van bloeiende wilde 
bloemen zoals: fluitenkruid, koe-
koeksbloem, pijlkruid, zwanen-
bloem e.d. Goed voor de bijen en 
insecten, die samen met vogels 
en amphibieen een kringloop in 
stand houden. Andere bewoners 
van de Gemeente stellen het juist 
op prijs, dat een monocultuur van 

alleen gras wordt doorbroken. Er 
ontbreken al zoveel bloemen in 
de graswoestijn van Het Groene 
Hart. De Gemeente Amstelveen 
geeft al jaren een goed voorbeeld 
hoe het ook kan. Onveilig voor 
kinderen ? De hoger opgroeiende 
slootkant vormt een barriere voor 
kinderen om naar het water te 
lopen 

A.A. van Uchelen 

Als inwoner van Mijdrecht ben ik 
blij dat de gemeente de slootkan-
ten niet maait. Het niet maaien 
van de slootkanten heeft name-
lijk een groot voordeel voor de 
natuur. Vlinders, bijen en andere 
nuttige en/of mooie insecten 
profiteren van deze ruigtes. De 
brandnetel die veel mensen als 
ongewenst onkruid beschouwen 
is belangrijk voedsel voor de rup-
sen van vele soorten vlinders. De 
kattestaart heeft de afgelopen 
weken langs verschillende sloot-
kanten in bloei gestaan met zijn 
vele mooie paarse bloemetjes. 
Daar komen veel bijen en andere 
insecten op af om nectar te eten. 
Dit zijn maar twee voorbeelden 
van planten die in de slootkan-
ten groeien. Persoonlijk ben ik 
om deze reden heel blij dat de 
gemeente de slootkanten op veel 
plekken niet maait. Wanneer ze 
tevens kunnen bezuinigen op 

deze wijze, dan is dat een bijko-
mend voordeel. 

Anita van Amerongen 
MijdrechtTwee Koninklijke 

onderscheidingen 
De Ronde Venen - Mevrouw 
A.E.H. van Schaik-Overwater heeft 
zondag 1 oktober een koninklijke 
onderscheiding ontvangen. De in-
woner van Waverveen is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De onderscheiding werd tij-
dens een speciale bijeenkomst in 
de Urbanuskerk in Nes aan de Am-
stel bij haar opgespeld door bur-
gemeester Divendal. De heer A. 
Keizer uit De Hoef zou zaterdag 
30 september tijdens een bijeen-
komst in dorpshuis De Springbok 
in De Hoef zijn koninklijke onder-
scheiding hebben ontvangen. Hij is 
echter op donderdag 28 september 
overleden.

Angela
Angela van Schaik (1957) is sinds 
1990 zeer actief als vrijwilliger in de 
parochie van de Sint-Urbanuskerk 
in Nes aan de Amstel. Al meer dan 
twintig jaar is zij de drijvende kracht 
achter de kinderbijbelclub. Daarin 
maken kinderen uit de eerste groe-
pen van de basisschool kennis met 
verhalen uit de bijbel en wordt cre-
atief gewerkt rond christelijke the-
ma’s. Ook is zij al meer dan twin-
tig jaar betrokken bij de voorberei-
dingen van kinderen die hun Eer-
ste Heilige Communie doen. Zij is 
de drijvende kracht achter de werk-
groep MOV (Missieontwikkeling en 
Vredesweek). De werkgroep be-
staat uit leden van de parochies 
van De Kwakel, Aalsmeer, Uithoorn 
en Nes aan de Amstel en is verant-
woordelijk voor de organisatie en 
invulling van de jaarlijkse Vastenac-

tie. Ook organiseert ze enkele keren 
per jaar de verkoop van producten 
van de Wereldwinkel in de kerk en 
is ze lid van het koor. Ook is ze lid 
van het begrafeniskoor dat zingt bij 
uitvaarten en fungeert ze als gast-
vrouw bij verschillende gelegenhe-
den. Naast haar werkzaamheden 
voor de rooms-katholieke kerk ver-
richt zij ook mantelzorgtaken, zowel 
voor familieleden als bekenden.

Bram
Bram Keizer (1943-2017) was ja-
renlang zeer actief als inwoner van 
De Hoef en betrokken bij tal van 
ontwikkelingen en activiteiten in 
het dorp waar hij was geboren en 
getogen. Hij zette zich op verschil-
lende manieren in voor De Hoef, 
zowel formeel als informeel. Het in-
standhouden en verbeteren van het 
prettige woon- en leefklimaat in de 
kern is altijd zijn drijfveer geweest. 
Hij was initiatiefnemer van tal van 
activiteiten, soms op de voorgrond, 
maar steeds vaker op de achter-
grond. Hij vervulde een zeer actie-
ve en betrokken rol als secretaris 
van de stichting die dorpshuis De 
Springbok beheert. Hij stond altijd 
klaar, was vaak aanwezig en zorg-
de voor een vlekkeloze organisatie. 
Uit de groep die voor De Hoef het 
Wijkplan 2006 maakte, is op initia-
tief van Keizer het Dorpscomité De 
Hoef voortgekomen. Door zijn initi-
atieven zijn er in en rond De Hoef 
vele verbeteringen doorgevoerd 
met betrekking tot wonen, verkeer, 
veiligheid, de school en andere be-
langrijke zaken.

Geen krant?
0297-581698
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Schoolkorfbal KV De 
Vinken razend populair!
Vinkeveen - Woensdagmiddag 
27 september stond het jaarlijkse 
schoolkorfbal van korfbalvereniging 
De Vinken op de agenda.
Maar liefst 155 kinderen stonden te 
trappelen om samen met hun klas-
genootjes een middag te korfballen. 
Verdeeld over 32 teams en 15 vel-
den werden wedstrijden gespeeld, 
afgewisseld met sneldoelen, een es-
tafette en een hindernisbaan.
In de loop van de dag brak het heer-
lijke najaarszonnetje door en met 
een temperatuur van ongeveer 20 
graden was het perfect weer voor 
een fantastisch toernooi.
Deze gezellig en sportieve mid-
dag werd begeleid door spelers en 
speelsters van De Vinken, aange-
vuld met een aantal behulpzame 

ouders. Via deze weg nogmaals be-
dankt voor deze geweldige hulp! 

Startschot
Om 13.00 uur werd het startschot 
gegeven en begonnen de teams 
met sneldoelen: scoor met je team 
in tien minuten zoveel mogelijk 
doelpunten door om de beurt op de 
korf te mikken. Hierna werd gestart 
met de eerste wedstrijdronde. Ver-
deeld over 5 poules werden op het 
grasveld en kunstgras wedstrijden 
gespeeld.
Na 3 ronden was het tijd voor spel 
nummer 2, de estafette. Elk team-
lid rent zo snel mogelijk een rond-
je om de velden en geeft de pitten-
zak door aan de volgende, uiteinde-
lijk werd berekend welk team (ge-

Zilver behaald op het Nederlands 
Kampioenschap ploegentijdrit!

Regio - Stijn Ruijter uit Uithoorn en 
Sven Nijhuis uit Wilnis (trainingsle-
den UWTC Uithoorn) vertrokken za-
terdag 30 september jl., naar Dron-
ten voor het Nederlands Kampioen-
schap tijdrijden. Samen met hun 2 
ploeggenoten Jesse de Rooij en 
Niels van Ekeren kwamen zij uit 
voor Monkey Town Cycling Team 
te Purmerend als junioren forma-
tie. Monkey Town Speelparadijs 
is welbekend in Uithoorn. Sven en 
Stijn wisten dat het een spannen-
de dag zou worden. Vijf teams wa-
ren favoriet voor het podium waar-
onder Monkey Town Cycling Team. 
Het parcours was 34,2 km lang en 

ging vooral over lange wegen en 
dijken van de Flevopolder. Vanaf de 
start werd er meteen hard gereden 
en het tempo van gemiddeld ruim 
47 km per uur, werd er goed inge-
houden. Na 24 km wisten de jon-
gens zelfs een directe concurrent 
in te halen. De renners hadden al-
les gegeven en kwamen na een tijd 
van 43,09 over de finish.
Deze tijd bleek snel genoeg te zijn 
voor de 2e plek. Het team UWTC de 
Volharding uit Utrecht was hun he-
laas net te snel af. Stijn en Sven, de 
2 renners uit de regio, hebben met 
dit mooie resultaat hun seizoen af-
gesloten.

Lijnie en Cobie ladderden 
het best
Uithoorn - De voorlaatste avond 
ladderbridge was voor Lijnie Tim-
mer & Cobie Bruine de Bruin die 
met 67,01% allen, zowel in de B- 
lijn als overall, overklasten. Renske 
& Kees Visser kwamen met 63,19%  
als tweede door , eveneens in de-
ze lijn als totaal. Voor de anderen 
bleven er aldus weinig procenten 
te verdelen over. De best of the rest 
waren Bep de Jong & Ben ten Brink 
die als derde paar op 54,86% kwa-
men. De overige paren bleven allen 
onder de vijftig procent en verdwe-
nen zo geruisloos in de bridgeano-
nimiteit. In de C- lijn was de zesti-
ger voor Adrie & Ko Bijlsma die met 
hun 61,25% ook ruim afstand na-
men. Op twee eindigden Anneke & 
Bram van der Zeeuw met 54,17%, 
gevolgd door Tini Geling & Jo We-
vers die met 53,13% derde werden. 
De plaatsen vier en vijf werden ge-
deeld door Irene Hassink & Henri-
ette Omtzigt en Gerda van Liemt & 
Els van Wijk met voor beide paren 
51,56%.

A-lijn
In de A-lijn maakten Rina de Jong & 
Gerard van Beek diepe indruk door 
met 60,71% met de winst aan de 

haal te gaan. Jan de Jong & Theo 
Klijn voerden hier het achtervol-
gende peloton aan als tweede met 
55,65%, gevolgd door Nel & Adri-
aan Koeleman die met 54,46% der-
de werden. Maria Baas & Klaas Ver-
rips verrasten bridge vriend en vij-
and toch wel door in deze top lijn 
met 54,17% heel erg netjes vierde te 
worden. Ankie Bots & Agnes Kroes 
lieten als vijfde met 53,57% tenslot-
te nog elf paren achter zich in het 
stof bijten! Nog één avond te gaan 
en dan is men inmiddels wel weer 
“ladderzat” en kan de paren compe-
titie van start gaan.
Ging het ladderen niet zo florissant 
en wilt u met het paren beter pres-
teren, dan krijgt u daarvoor de kans 
vanaf zaterdag 7 oktober. Dan start 
eveneens in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn “Bridge in de Winter”, zo-
wel voor Beginners als Gevorder-
den. Voor inlichtingen bridge.in-
dewinter@gmail.com of telefoon 
06-15115388. Voor het bridgen op 
woensdagavond van De Legmeer 
kunt u uw licht opsteken bij het se-
cretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl of telefonisch 0297 
567458.

middeld gezien) de snelste tijd had 
neer gezet. Na een bekertje limona-
de, een spekje of een biscuitje was 
het tijd voor de volgende 4 wed-
strijdronden. Elke wedstrijd vielen 
de doelpunten rijkelijk en het fana-
tisme spatte ervan af. Na zeven ron-
des met korfbalwedstrijden, was 
het tijd voor het laatste spelonder-
deel; de hinderbaan. Zo snel moge-
lijk legde alle deelnemers het par-
cours af en ook hier werd gekeken 
welk groepje (gemiddeld gezien) de 
snelste tijd had neergezet. 

Prijzen
Tijd voor het verdelen van de prij-
zen, voor elke poule stonden 3 be-
kers klaar voor de winnaars van de 
wedstrijden. De winnaars van de 

spelletjes mochten een lekker zak-
je chips uitkiezen. 
In poule 1 (groep 4) eindigde team 
Konijn (Jozefschool) op de 1e 
plaats, team Fret (Vlinderbos) op 
de 2e plaats en team Rat (Pijlstaart) 
op de 3e plaats. De spelletjes wer-
den gewonnen door Rat. In poule 2 
werd team Den Haag 1e (Schakel), 
Utrecht (Jozefschool) 2e en Gro-
ningen (Willespoort) 3e. De spelle-
tjes werden gewonnen door team 
Eindhoven (Willespoort). In poule 3 
eindigde Groen (Jozefschool) op nr 
1, Blauw (Pijlstaart) op de tweede 
plaats, zij wonnen tevens de spelle-
tjes en Geel (Willespoort) op nr 3.  
In de grootste poule met acht teams 
werd Narcis (Kids College) 1e, Mar-
griet (Julianaschool) 2 en Tulp (Kids 
College) 3e. Lelie (Schakel) was 
de winnaar van de spelletjes. In de 
oudste poule van vandaag is Mer-
curius (Willespoort) eerste gewor-
den, Pluto (Jozefschool) tweede en 
Venus (Jozefschool) derde. Pluto 
won hier ook de spelletjes.

Pupil van de week bij 
Argon

Mijdrecht – “Ik ben Justin van 
Leeuwen en ik ben bijna 10 en vind 
voetbal het leukste wat er is, daar-
om ging ik ook uit mijn dak toen 
ik hoorde dat ik pupil van de week 
ben.
Mijn hobby´s zijn: Voetballen Gamen 

en buiten spelen.
Ik zit vanaf mijn 5e op voetbal en ik 
vind het super. Mijn favoriete voet-
balclub is: Ajax. Ik zit op De Wind-
roos in Mijdrecht en zit in groep 7. 
Mijn favoriete speler is Kasper Dol-
berg en Jasper Cillessen”.

Hertha JO11-1 speelt gelijk tegen 
Sporting Almere
Vinkeveen - Zaterdag 30 septem-
ber speelde het sterrenteam van 
Hertha de thuiswedstrijd in Vinke-
veen tegen Sporting Almere. Hertha 
kwam 3 keer op achterstand maar 
het was Kick de Pijper die met 3 
goals telkens de achterstand weer 
weg werkte. Al met al een terecht 
gelijk spel. De wedstrijd tegen Spor-
ting Almere was van een heel an-
der kaliber. Een sterke tegenstander 
met goede voetballers. In deze wed-
strijd moest Hertha laten zien tot 
waartoe ze in staat zijn. En Hertha 
deed dit. In de eerst 15 minuten wist 
Almere niet wat ze overkwam. Hert-
ha was vele malen sterker, echter 
werd er verzuimd dit ook in de score 
zichtbaar te maken. Direct na de af-
trap wist Mats via Thiago Kick te be-
reiken. De keeper van Almere was 
nog scherp en blokte het schot. Niet 
kort daarna speelde Mike midden 
door naar Mats. De bal komt daarna 
bij Kick terecht die over rechts naar 
voren loopt en voor geeft op Mats. 
Zijn schot gaat net 1 meter naast. 
Dat Hertha het overwicht heeft blijk 
wel uit het feit dat ze 3 corners ach-
ter elkaar krijgen. Helaas komt hier 
geen goal uit. Bram stuurt na 8 mi-
nuten Thiago naar voren die zijn 

schot in de handen van de keeper 
ziet belanden. Na 13 minuten kruipt 
Almere wat uit zijn schulpt. Dit re-
sulteert direct in een grote kans. 
Het is de paal die ervoor zorgt dat 
het nog 0-0 blijft. Sam is scherp en 
zorgt dat de bal tijdig weg wordt ge-
schopt voordat Almere alsnog weet 
te scoren.

Foutje
Toch is het Almere die na 17 minu-
ten als eerste het net weet te vin-
den. Door een fout in de verdedi-
ging van Hertha kan een speler van 
Almere alleen op Mike aflopen. Hij 
is scherpt in tikt de 0-1 binnen. Dit 
is tegen de verhouding in. Gelukkig 
is het niet kort daarna Mike die van-
af de achterlijn direct Kick weet te 
bereiken met een strakke pass. Kick 
rent alleen op de keeper van Alme-
re af en schiet snoeihard tussen zijn 
benen door de 1-1 binnen. En Hert-
ha blijft de druk erop houden. Thia-
go en Raslen combineren er aan de 
rechterkant op los en bereiken Kick 
die deze keer de bal niet goed raakt 
waardoor de keeper eenvoudig de 
bal kan pakken. Vlak voor rust krijgt 
Almere een corner. De kleinste man 
van het veld, Sam, kopt de bal weg. 
Hertha wil de counter inzetten, maar 
Almere pakt de bal af en staan zo 
ineens alleen voor keeper Mike. Met 
een prachtige duik heeft Mike de 
bal klemvast en blijft het gelijk. 

Ander beeld
De tweede helft laat een heel ander 
beeld zien. Almere past zijn spel wat 
aan en krijgt meer grip op de wed-
strijd. In de 3e minuut is het dan ook 
raak. Almere krijgt een corner. De-
ze wordt nog weggewerkt, echter 
de afvallende bal komt voor de voe-
ten van een Almere speler die van-
af 12 meter de bal net onder de la-
ten in de goal schiet. 1-2. Lang kan 
Almere niet genieten van deze voor-
sprong. In de volgende minuut komt 
de bal via Mike en Thiago bij Kick 
terecht. Zijn eerste schot wordt door 
de keeper nog gepareerd echter de 
bal weet hij niet vast te houden en 

Donny en Evert geven 
visitekaartje af
De Ronde Venen - De wed-
strijd tussen De Biljartmakers en 
De Springbok 1 was biljartspekta-
kel van het hoogste nivo. Nick van 
de Veerdonk was tegen Ger Ruim-
schoots in slechts 15 beurten uit.  
Donny Beets van De Springbok 
deed slechts 13 beurten over zijn 
partij tegen Jan Kranenburg. Bert 
Loogman was met een hoogste se-
rie van 34 in zijn partij tegen John 
Beets die vorige week slechts 11 
beurten nodig had in topvorm. In 
23 beurten en een gemiddelde van 
4.782 had Bert zijn winst. Bart Dirks 
had 31 beurten nodig maar was wel 
goed voor de winst op Allan Knight-
ley. Het werd 39-25 voor de Biljart-
makers. Met de aantekening tijd 
voor een nieuw laken en stofzui-
gen alstublieft werd het 34 om 33 in 
het voordeel van CenS. Evert Drie-
huis van Cens zette een hoogste se-
rie van 19 op de score, goed voor de 
hoogste serie van de week met 38% 
van zijn te maken punten.
Dio won met 41 tegen 38 van De 
Springbok 1. Jim van Zwieten pak-
te de volle winst in slechts 20 beur-
ten op Paul Schuurman. Bert Dijks-
hoorn was tegen Michel Bak in 
slechts 21 beurten uit. Hans Bak 
zorgde voor volle winst op Cor Ba-
vinck in 30 beurten voor De Spring-
bok. Koos Zwerver wist nipt van Jan 
van Veen te winnen. Stieva-De Kui-
per 2 verloor nipt met 36 om 37 van 
De Kromme Mijdrecht2. Jos Verme-
ij en Eric v/d Bosch waren de eni-
ge die de volle 12 punten behaal-
den. Stieva-De Kuiper 1 deed be-
tere zaken door een 40 – 36 over-
winning op Bar Adelhof 1. Richard 
Schreurs wist in 25 beurten Kees de 
Zwart te temmen en pakte de vol-

le 12 punten. Ray Kramer, Martien 
Heijman en Michael De Kuiper wa-
ren de puntenpakkers voor Stieva-
De Kuiper 1. De 3 heren bemachtig-
de de volle 12 punten op respectie-
velijk Richard van Kolck, Chas Jans 
en Anne Beeker.
Bar Adelhof 3 kreeg een flinke ne-
derlaag aan de broek van Vetus-De 
Merel 1 onder leiding van John Vrie-
link. John scoorde een hoogste se-
rie van 41, speelde gemiddeld 8.824 
en was tegen Robert in slechts 17 
beurten uit.  Walter van Kouwen was 
in slechts 20 beurten uit.  Kees Grif-
fioen en Bert Fokker in 29 beurten.  
Het werd 25 om 48.
De Springbok 2 onder leiding van 
Willem Holla deed goeie zaken te-
gen De Merel-Heerenlux 2. Willem 
Holla, Jack Baak en Hen Kandelaar 
pakte de volle winst. Toon van Dijk 
redde de eer voor de Merel door 
winst op Chris Draaisma. Het werd 
44 om 36 in het voordeel van De 
Springbok 2.
De Merel-Heerenlux 3 won met 43 
om 37 van The Peanutbar 1.  Kop-
man Dorus van der Meer won nipt 
van Gerrit Schuurman. Wim Berke-
laar behaalde een ruime winst op 
Anthonie Schuurman. Cor van Wijk 
haalde een remise uit zijn partij te-
gen Bernard Schuurman door in de 
nabeurt zijn laatste puntje te scoren. 
De eer voor The Peanutbar werd ge-
red door Jos Bader, hij won in 37 
beurten van Caty Jansen.
Op zaterdag 14 en zondag 15 okto-
ber is de rechtstreekse finale drie-
banden-C  om het persoonlijk kam-
pioenschap van Biljartfederatie De 
Ronde Venen in De Lachende Rui-
ter te Nieuwer Ter Aa. De aanvang is 
beide dagen om 10.00 uur.

zo lukt het Kick om wederom de ge-
lijkmaker te maken. Het staat 2-2. 
In een volgende aanval krijgt Loek 
de bal op rechts en stuurt Julian 
wat naar voren. De voorzet wordt 
helaas op de paal gekopt. Alme-
re scoort direct in tegenaanval hun 
3e van de dag. Een prachtige vol-
ley zorgt ervoor dat Hertha weer op 
achterstand staat. In de 17e minuut 
komt Thiago na een mooie aan-
val tot schot. Zijn bal beland op de 
weer op paal. Met nog 5 minuten te 
spelen stijgt de spanning. Zowel in 
het veld als er langs. De toeschou-
wer moedigen de spelers aan en het 

is enorm spannend. Lukt het Hert-
ha om nog langs zijn te komen of is 
het toch Almere die de overwinning 
mee zal nemen. 2 minuten voor tijd 
gooit Sam de bal in naar Kick. De 
Bal belandt bij Loek echter schiet 
hij deze bal over. Hertha gaat er vol 
voor en creëert meerdere kansen. 
Zo krijgt Mats een schotkans die 
door de keeper nog gepakt wordt. 
In de allerlaatste seconde van de 
wedstrijd is het weer Kick die raak 
schiet. Zijn eerste schot gaat via de 
keeper nog tegen de paal (3e keer). 
De terugkaatsende bal komt bij Thi-
ago op links die voorzet. Voor de 
tweede keer in 1 minuut schiet Kick 
weer tegen de paal (4e keer). De bal 
komt terug en in de kluts is het dan 
toch raak voor Kick. Hij schiet de 
3-3 in en dat wordt gevierd alsof de 
overwinning is behaald.
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Streekderby blijft lang 
spannend
Mijdrecht - Zaterdag 30 november 
was het zover, dé streekderby tus-
sen Atlantis, gesponsord door Ra-
bobank, uit Mijdrecht en De Vinken 
uit Vinkeveen. Om 14.00 mochten 
beide 2e teams met elkaar de strijd 
aangaan. Scheidsrechter F. van der 
Meer mocht deze altijd strijdlustige 
wedstrijd leiden. Voor de wedstrijd 
gaf de coach van Atlantis 2, Mark 
Goverse, het team nog tips en tricks 
mee, maar toen mocht het echt be-
ginnen. 
De eerste helft ging zeer gelijk op. 
Atlantis opende de score, waar al 
vrij vlug weer een antwoord op-
kwam. Door twee fraaie acties wist 
de thuisploeg twee mooie doelpun-
ten op het scorebord erbij te zetten. 
Die bleven langere tijd staan, maar 
uiteindelijk wist de Vinken weer op 
gelijke hoogte te komen. Een punt 
voor de Vinken en een punt voor At-
lantis. Een punt voor Atlantis en een 
punt voor de Vinken. Zo werd het 
uiteindelijk 5-5 met rust. 

Doelpuntenfestijn
Het was geen doelpuntenfestijn, 
maar wel spannend om naar te kij-
ken. Waar aan de ene kant van At-
lantis het vak zeer veel druk zette op 
het vak van De Vinken en goed de 
opdrachten van coach Mark Gover-
se opvolgden, werd het het andere 
vak goed lastig gemaakt, waardoor 
ze lastig tot scoren kwamen.
Beide teams kwamen opper gemoti-
veerd uit de kleedkamer en dat was 
te zien.

Weer vielen er twee doelpunten aan 
beide kanten en was er al nog geen 
gat in de score. Vanaf de 7-7 kwam 
de ploeg van De Vinken los door 4 
punten achter elkaar te scoren. Tus-
senstand van 7-11 met nog onge-
veer 12 minuten te spelen. De thuis-
ploeg moest er alles aan doen om 
deze stand nog goed te trekken, 
maar door een sterke verdediging 
en het uitspelen van de juiste spe-
lers mocht Atlantis het gat kleiner 
maken naar 2 doelpunten in voor-
deel van de ploeg uit Vinkeveen. 

Achterstand
Met nog een minuut of 5 op de klok 
werd de achterstand verkleind naar 
1 punt. Het zou nog spannend wor-
den, wat deze derby’s eigenlijk al-
tijd wel zijn. Op ongeveer 1,5 mi-
nuut voor tijd werd het gat gedicht 
en was de score gelijk, 11-11. Bei-
de ploegen waren gedreven voor de 
winst en gaven in de laatste minuut 
alles. Helaas mocht het niet meer 
baten en werden de punten eerlijk 
verdeeld tussen Mijdrecht en Vin-
keveen. 
Een wedstrijd waar Atlantis zich met 
veel strijdlust doorheen heeft gesla-
gen, de sterke punten van de Vin-
ken zwak hebben gemaakt en last 
minute dat ene punt nog naar bin-
nen heeft geknokt. Wij bedanken de 
scheidsrechter, die een goede wed-
strijd heeft gefloten, de invallers en 
alle supporters, want er stond weer 
een enthousiaste menigte aan de 
zijlijn, zelfs in de regen.

Arie van Vliet kampioen 
van Biljartclub de Merel
De Ronde Venen - Arie van Vliet 
is kampioen geworden van Biljart 
Club de Merel/Heerenlux uit Vin-
keveen van het seizoen 2016/2017 
Arie speelde afgelopen competitie 
het constantst en dus de terechte 
kampioen met 281 punten.
Als goede tweede Dennis Kraak 
die vooral in de tweede helft van 
de competitie opdreef was met 276 
punten en als derde Toon van Dijk 
met 264 punten, de kortste par-
tij ging naar Jeroen van Rijn met 
11 beurten en de hoogste serie was 
voor Dorus van der Meer met een 
serie van 83!!! B.J.C. de Merel /Hee-
renlux verven (onderdeel van CTM) 

zal de naam ook dragen op haar kle-
ding tijdens De Ronde Venen com-
petitie en op de clubavonden, de 
Merel bestaat op dit moment uit 27 
leden en kan er nog wel wat leden 
bij hebben, zowel heren als dames 
zijn van harte welkom, de speel-
avond is op dinsdag en de aanvang 
van de avonden is 20.00 uur en we 
starten op dinsdag 10 oktober met 
de competitie.
Voor meer informatie kan u zich 
wenden naar Café de Merel, Arken-
park MUR 43, 3645 EH Vinkeveen, 
tel. 0297-263562 of 06-47944950 of 
06-47944949 of e-mail thcw@xs4all.
nl.

Sport- en spelgroep “De Ronde Venen”

30 jaar jubileum
De Ronde Venen - Deze kleine 
Sport- en Spelgroep De Ronde Ve-
nen is 30 jaar geleden opgericht met 
als doel om mensen met een hart- 
of vaatziekte weer aan het spor-
ten te krijgen. Het blijkt dat na een 
hartaanval of een operatie sommige 
mensen wat angstig blijven om zich 
in te spannen met als gevolg dat zij 
zich steeds minder gaan bewegen. 
Ook voor mensen met een lichame-
lijk beperking door reuma, diabetes 
of bij revalidatie is deze sportles ui-
termate geschikt. De deelnemers 
weten van elkaar wat zij wel of niet 
kunnen en dat geeft een gevoel van 

saamhorigheid. Na een warming-up 
wordt er een half uur gesport met of 
zonder materiaal zoals bijv. badmin-
ton of bal en gewerkt aan de con-
ditie. Het laatste half uur wordt er 
volleybal gespeeld met aangepas-
te regels (de bal mag stuiten), zo-
dat een ieder op eigen niveau kan 
meedoen. Tijdens de actie Oktober 
Actief kunt zonder OktoberActief-
pas gratis meedoen aan deze ge-
specialiseerde sportles o.l.v. Car-
la van Nieuwkerk. Maandag 16.00-
17.00 uur in sporthal De Willisstee in 
Wilnis. Inl. Hugo Mulders tel. 0297-
263866 of Ton Vis 286453.

Atlantis A1 boekt overwinning
Mijdrecht - Het is zaterdag 30 sep-
tember. De dag waarmee de maand 
september werd afgesloten. Het 
was een maand waar de regenre-
cords en warmterecords werden 
verbroken. Aan Atlantis A1 de taak 
om het doelpuntenrecord te verbre-
ken. Dit kon de door Van Walraven 
gesponsorde ploeg waarmaken te-
gen KZ Danaïden A2 uit leiden. Het 
werd al snel duidelijk dat Atlantis A1 
de bovenliggende ploeg was in de 
wedstrijd. Een dominantie waar een 
Kim Jong-un U tegen zegt. Atlantis 
wist het echter niet om te zetten in 
doelpunten. Er werd wel gescoord, 
maar de thuisploeg kwam in de eer-
ste helft niet verder dan 7 doelpun-
ten. Hier deed Atlantis zich te kort 
mee. Aan de andere kant liet Atlan-
tis wel haar verdedigende kwalitei-
ten zien. De ploeg uit Leiden kwam 
niet verder dan 1 doelpunt in de eer-
ste helft.

Rust
In de rust werd de ploeg uit 
Mijdrecht toegesproken om het 
tempo in de aanval te versnellen 
en de duimschroeven in de verde-
diging aan te draaien. In de tweede 
helft werd gelukkig meer gescoord. 
Het tempo ging omhoog en de kan-
sen werden afgerond. Dit is het spel 
wat de supporters langs de kant wil-
de zien.
Ondertussen zaten de reserves te 
trappelen om in te vallen. Zij wilde 
zich graag ook van hun beste kant 
laten. Hun geduld werd beloond en 
alle vier de reservespelers werden 
ingezet. Twee van de vier invallers 
wisten bovendien te scoren.
Dat is natuurlijk erg mooi om te 
zien. Uiteindelijk wist de ploeg uit 
Mijdrecht met 17-4 te winnen en 
werd de ploeg uit Leiden uit hun lij-
den verlost na het laatste fluitsig-
naal.

Argon laat voorsprong uit 
handen glippen
Mijdrecht - In de eerste helft kwam 
Argon vanaf elf meter al snel op 
voorsprong, echter het verzuimde 
om de score verder op te voeren. Na 
de thee kwam opponent Nootdorp 
feller dan Argon uit de startblokken. 
Een lage harde hoekschop werd bij 
eerste paal ingetikt. Voeg daarbij 
een ongelukkige handsbal van Lo-
renzo Zorn (van dichtbij tegen de 
arm) en Nootdorp mocht ook van elf 
meter aanleggen, de bal werd feil-
loos ingeschoten, eindstand 1-2. 
Door deze uitslag nestelt Argon zich 
stevig in de onderste regionen van 
de hoofdklasse A.

Beter dan vorige week
Argon speelde beter dan vori-
ge week, maar dat kan ook aan 
de Nootdorpers liggen die de eer-
ste helft geen grote indruk achter-
lieten. Al in minuut één stuitte Mark 
van der Weijden op de doelman, na 
een schot van Stefan Tichelaar. Even 
daarna bracht een hoekschop van 
Younes Ouaali keeper Yannick Au-
gustinus bijna in verlegenheid, ech-
ter hij ranselde de bal goed weg. 
Aan de andere kant greep Rome-
ro Antonioli tijdig in toen Maurice 
Kerkhof te dichtbij kwam. Een voor-
zet van Jordly Petronia bereikte net 
niet Patrick Lokken. Maar in minuut 
17 was het dan toch raak toen Adil 
Choukoud Mark van der Weijden 
aan zijn shirtje trok. Scheidsrechter 
De Cock wees naar de stip en Pa-
trick Lokken schoot raak. 1-0. Even 
daarna moest keeper Augustinus 
van Nootdorp zich laten vervangen 
door Simonis. Veel verschil maakte 

het niet want keeper Simonis werd 
niet echt op de proef gesteld. Noot-
dorp daarentegen probeerde Ar-
gondoelman Antonioli wel te tes-
ten. Een doorschietende bal zet-
te Said vrij voor de Argondoelman 
echter de bal belandde op de vuis-
ten van Antonioli. Dat gebeurde ook 
vlak voor rust toen Korteling op doel 
kopte. Argon kreeg die eerste helft 
ook een vrije trap maar de bal van 
Younes Ouaali werd door Ian Refos 
naast gekopt.

Weer strafschop
Na de thee kwam Nootdorp beter 
uit de startblokken dan Argon, voor-
al Maurice Kerkhof, de snelle rech-
tervleugelspeler, veroorzaakte me-
nigmaal onrust in de Argondefen-
sie. Ook Hollenberg kreeg een mo-
gelijkheid maar hij schoot over. Na 
ruim tien minuten kreeg Nootdorp 
een hoekschop, de bal kwam laag 
in en bij de eerste paal frommelde 
Korteling de bal binnen 1-1.
Argon kreeg weinig mogelijkheden 
om de wat aan de stand te doen en 
het was Antonioli die eigenlijk er-
ger voorkwam. Een schot van Kerk-
hof werd met geluk gekeerd en met 
nog een kwartier te gaan kreeg Lo-
renzo Zorn van dichtbij de bal tegen 
zijn arm. De strafschop werd door 
Aimen raak geschoten 1-2. Daarna 
probeerde Argon nog iets te veran-
deren aan de stand, echter de de-
fensie van Nootdorp bleef overeind. 
Een teleurstellend Argon dat van-
middag niet echt aan klantenbin-
ding deed.Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij RVVH in Ridderkerk.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 6 oktober is er weer 
de maandelijkse BINGO bij de Lijn-
kijkers, de bingo vindt plaats in de 
kantine van sport vereniging Argon.
De hoofdprijs is 2 minuten winkelen 
bij de Boni.

Zaal open om 19.15 uur en de aan-
vang is 20.00 uur, en natuurlijk is het 
eerste kopje koffie weer gratis.

Met het meedoen aan deze BINGO 
steunt u de jeugd van Argon.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag  28 sep-
tember is de vierde ronde op de 
groene tafels gespeeld met voor de 
een verrassende resultaten en voor 
de ander teleurstelling over de sco-
res. Sommige paren hebben zich 
herpakt en zijn weer op de weg naar 
de ereplaatsen, andere dalen wat af. 
De resultaten van de bridgemiddag 
laten dit weer zien. De uitslagen in 
de lijnen zijn A-lijn:  1. Jan Bunnik 
& Corry Twaalfhoven 64,90%, 2. Lin-
neke van Oefelen & Corrie de Jong 
64,84 %, 3. Pieter Koopmans & Ot-
to Hoogendijk 54,79 . B-Lijn: 1. Theo 
Lambers & koos Wieling  67,08%%, 

2. Rene de Jong & Tineke Schreurs 
61,25%,  3. Tiny Tijssen & Bea van 
den Heuvel 60,00%. C-lijn:1. Han-
nie Visser & Ria Versteeg 73,13%, 
2, Bart Groeneveld & Bea Veerlaan 
61,88%, en 3. Heermine Elmoudi & 
Lenny van Diemen 69,63%. Deze 
scores hebben de rangeschikking 
op diverse plaatsen ingrijpend ge-
wijzigd. In de A-lijn gaan aan de lei-
ding: team Jan Bunnik, in de B-lijn 
team Rene de Jong en in de C-lijn 
team Hannie Visser. Bent u geïnte-
resseerd neem dan contact op met 
het secretariaat e-mail: secretariaat.
bvm@gmail.com.

Atalante dames 2: niet 
lullen maar poetsen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 
speelde dames 2 haar tweede wed-
strijd van het seizoen. Ditmaal was 
coach Sjaak Immerzeel van de partij 
en kon beschikken over de volledige 
selectie. Het door GT.Bunck gespon-
sorde team kwam fantastisch uit de 
startblokken, kende daarna wat las-
tige sets, maar herpakte zich prima 
en ging met de volle winst weg uit 
het druilerige Weesp. De eerste set 
startte coach Immerzeel met Nadi-
ne Brockhoff op spelverdeling, Irma 
Schouten op diagonaal, Paula Pas-
set en Ellen Marques op midden en 
tot slot Marilot Molewijk en Nancy 
Lijten op buiten. Atalante kwam zeer 
goed uit de startblokken dankzij een 
fantastische servicereeks van Ellen 
en Nancy. Binnen no-time was er 
een ruime voorsprong opgebouwd, 
die niet meer uit handen werd ge-
geven. Wel slopen er af en toe wat 
slordigheidjes en onwennigheidjes 
in, waardoor Oberon 2 meer pun-
ten kreeg dan strikt noodzakelijk. 
De eerste set was met 15-25 prooi 
voor de Vinkeveense meiden. Set 
2 werd gestart met een compleet 
nieuw achterveld: Carin van Kou-
wen op midden, Sayuri Iwasaki op 
buiten en Anne-Wil de Haan op de 
diagonaal. Dit was even wennen en 
daar maakte Oberon met een goe-
de serviceserie goed gebruik van. 
Atalante kwam er niet echt aan te 
pas en maakte in deze fase veel on-
nodige fouten. Toch bleef de ploeg 
knokken en kwam terug in de set. 
Irma kwam even binnen de lijnen 
om de druk wat op te voeren en het 
spel te versnellen. Er kwam meer af-
wisseling en Atalante zat weer lek-
ker in de set. Op de service van we-
derom Ellen werd het beslissen-
de gat geslagen en met 22-25 was 

set twee ook voor Atalante. Set 3 liet 
een compleet ander spelbeeld zien. 
Oberon had gemerkt dat er kansen 
lagen en bleef goed serveren, waar-
door Atalante onder druk kwam te 
staan. Het kraakte aan alle kanten 
en Atalante kwam niet meer tot sco-
ren. Toch werd een achterstand el-
ke keer weer goedgemaakt, mede 
door stofzuiger Sayuri. Ook was de 
foutenlast, net als in de vorige wed-
strijd, laag bij Atalante. Er werd niet 
gescoord, maar er werden ook wei-
nig directe fouten gemaakt. Anne-
Wil en Marilot zijn door mooie voor-
beelden zijn. Aan het einde van de 
set liep het niet meer goed bij Ata-
lante en Oberon scoorde er lustig op 
los. Met 23-16 achterstand kwam 
topserveerder Carin echter aan ser-
vice. Ze serveerde Atalante hele-
maal terug in de set en bracht het 
team zelfs op setpoint. Die werd he-
laas niet verzilverd, waarna Oberon 
gelijk maakte. Nu was het wederom 
Carin die met een fraaie druik Ata-
lante staande hield en de set werd 
binnen geharkt. Met 24-26 was de 
wedstrijd gewonnen. De vierde set 
werd weer gestart in de basisop-
stelling. Atalante bleef wat slordig, 
maar Paula en Ellen werden op het 
midden gretiger. Door hun leng-
te en alertheid werd menig scherpe 
pass van Oberon direct afgestraft. 
De mooiste aanval van de wedstrijd 
werd ook in deze set gemaakt. Ma-
rilot leverde een bovenhandse pass 
perfect af bij verdeler Nadine, die op 
haar beurt de set-up panklaar ach-
terover legde voor Irma en zij beuk-
te de bal genadelos binnen. Hierna 
kon het niet meer stuk bij Atalan-
te en met 21-25 ging ook de laat-
ste set naar de Vinkeveense equipe. 
LetsGoYellow!!!

Zilveren Turfloop op
5 november a.s.
De Ronde Venen - Atletiekver-
eniging De Veenlopers organiseert 
jaarlijks de Zilveren Turfloop,  het 
grootste sportevenement van De 
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
bestaat uit een aantal onderdelen: 
de Rabo GeZZinsloop, de Scholie-
renchallenge, de Businessloop en 
natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km pres-
tatielopen. 

GeZZinsloop en G-run
Voor de kinderen is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 
bijna 1 km, waarvan het
parcours door het sportpark voert. 
De deelname hieraan is gratis. Elk 
kind ontvangt een sportief aanden-
ken.
Aansluitend aan de GeZZinsloop zal 
de G-run gelopen worden. Deze run 
is bestemd voor mensen met een 
verstandelijke beperking en hun 
begeleiders. De atletiekvereniging 
is trots dat het gelukt is ook deze 
groep mensen te verwelkomen tij-
dens de Zilveren Turfloop.

Scholierenchallenge
Voor de middelbare scholieren is er 
de Scholierenchallenge. Zij kunnen 
in teams deelnemen aan de  5 km. 
De inschrijving is geopend, ook voor 
scholen buiten de Ronde Venen. 
Aanmelding loopt via de scholen.
De Businessloop is bedoeld voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
in teamverband de 5 of 10 km  en de 
gezamenlijke tijd telt voor het uitein-
delijke resultaat. Net als voorgaan-
de jaren is de belangstelling van de 
bedrijven uit de ruime omtrek van 
Mijdrecht heel groot. 
Tenslotte kunnen de deelnemers 
kiezen om individueel mee te lo-
pen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft 
de atletiekvereniging in samenwer-

king met de gemeente het parcours 
langs de Kromme Mijdrecht ver-
keersvrij gemaakt. Dat betekent dat 
u als deelnemer of toeschouwer niet 
meer alert hoeft te zijn op voorbij-
razende wielrenners of knetterende 
brommers, maar kunt genieten van 
het prachtige uitzicht op de Krom-
me Mijdrecht.

Goed doel
Een deel van de inkomsten van de 
startgelden  van de Zilveren Turfloop 
wordt ieder jaar gedoneerd aan een 
goed doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Buurtgezinnen De Ronde Ve-
nen. Buurtgezinnen.nl is er voor al-
le gezinnen, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan ont-
lasting en ondersteuning bij de op-
voeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren 
ouders die een gezin in hun buurt 
willen helpen. Dat kan uiteenlopen 
van af en toe logeren tot opvang 
van een kind op vaste dagen in de 
week. En van oppassen tot samen 
iets leuks doen met de kinderen. 
Maatwerk dus. Steungezinnen krij-
gen geen vergoeding voor hun on-
dersteuning; het is vrijwilligerswerk. 
Steunouders hebben een belang-
rijke rol die soms moeilijk kan zijn. 
Daarom worden zij op hun beurt 
ondersteund door Buurtgezinnen.
nl. Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtgezinnen.nl/de-ronde-
venen/ Daar kunt u ook lezen welke 
gezinnen op dit moment ondersteu-
ning nodig hebben.

Inschrijven
Meer informatie over de onderdelen 
van de Zilveren Turfloop is te vin-
den op de website: www.zilveren-
turfloop.nl Inschrijven voor de re-
creatie- en wedstrijdloop kan nu al 
via www.inschrijven.nl



Beestachtig korfbal voor 
groepen 1,2 en 3
Vinkeveen - Op de grijze zaterdag-
ochtend van 30 september werd bij 
korfbalvereniging De Vinken het 
schoolkorfbal voor de groepen 1, 2 en 
3 georganiseerd. In het bijzin van veel 
publiek met trotse ouders en opa’s 
en oma’s deden kinderen in de leef-
tijd van bijna 4 tot 7 jaar allemaal leu-
ke spelletjes.

Dieren
Het thema van het schoolkorfbal was 
dieren, aangezien het bijna dierendag 
is. Alle spelletjes stonden in het teken 
van dieren, om zo via een leuke ma-
nier in aanraking met korfbal te ko-
men. Het openingsspel was “kat en 
muis”, waarna de kinderen in groep-
jes de verschillende onderdelen af-
werkten. Uiteraard was er een on-
derdeel korfschieten, maar ook tjoek-
bal en dierenknuffels mikken. Vol en-
thousiasme en fanatisme namen de 
bijna dertig als dier geschminkte kin-

deren deel aan het afsluitende par-
cours. Aan het einde kregen alle kin-
deren, onder genot van een heer-
lijk glaasje limonade, een mooie Vin-
kentas met gadgets, waaronder een 
kaart om nog een keer te komen mee 
trainen. 

Kangoeroes
Al vanaf 3,5 jaar kun je terecht bij 
De Vinken. Je bent dan een kangoe-
roe. De kangoeroes trainen één keer 
in de week op zaterdagochtend van 
10 tot 11 uur op Sportpark de Molm-
hoek, Mijdrechtsedwarsweg 4 en na 
de herfstvakantie in sporthal de Boei. 
In de ‘training ‘maken de kinderen op 
een zeer speelse wijze kennis met o.a. 
de korf en de bal. Zij spelen nog geen 
korfbal en dus ook geen wedstrijden. 
Een paar keer per jaar zijn er speci-
ale kangoeroefeestjes. Voor meer in-
formatie over korfbal en De Vinken: 
zie de internetsite: www.de-vinken.nl

Hertha mini’s gaan ervoor!
Vinkeveen - Iedere woensdag ma-
ken ruim 25 mini’s kennis met het 

voetballen bij Hertha. De mini’s wor-
den in 3 groepen verdeeld en in cir-

HSV’69 dames voetbalteam is weer van start!
De Hoef - Het voetbal seizoen is 
weer begonnen. Het damesteam 
speelt nu een jaar mee in de  com-
petitie. Dankzij Stieva Metaalgroep 
spelen ze in mooie tenu’s. Het ge-
zellige voetbalteam kan nog wel een 
paar voetbalspeelsters gebruiken. 
Waarbij ze onder andere een vaste 
keepster zoeken. Ken je iemand of 
lijkt het je leuk om het Hoefse da-
mesteam te komen versterken. Ben 
je tussen de 18 en 25 jaar oud, stuur 
dan een bericht naar hun Facebook-
pagina ‘HSV’69 Dames 1 voetbal’ en 
spel een keer vrijblijvend mee op de 
woensdagavond bij de training.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De vijfde speeldag 
2 oktober leverde veel spektakel 
op. De rangschikkingen werden 
door elkaar gegooid door de di-
verse en onverwachte oplossin-
gen voor de bridgeproblemen. In 
de drie lijnen zijn de uitslagen als 
volgt:
A-lijn:
1. Wim Slijkoord &
  Nico van der Zwaard  60,83%
2. Corrie van der Wilt &
  Jacqueline Bots  58,33%
3. Dick Elenbaas &
  Ad Zijerveld  57,06%
B-Lijn:
1. Riet Fronik &
  Madelon van der Stap  61,67%
2. Hermien de Jong &
  Barry van Reeve  60,83%
3. Joke & Eric Schiphorst  60,00%

C-lijn
1. Ans de Ruiter &
  Rietje Tijssen  58,44%
2. Nienke Hesselink &
  Trudy Morssink  56,25%
3. Maria baas &
  Jan Breedijk  54,69%.
Het was weer een bijzonde-
re avond. Spannend wordt het 
nu naar het einde van de eer-
ste sessie. In de A-lijn leiden Da-
niel Aartse Tuijn/Theo de Cocq 
van Delwijne, in de B-Lijn Ria van 
Bergen /Jose Lepelaar en in de 
C-lijn Jopie de Jong/Lenie Koe-
vermans. Er volgen nog twee ron-
des en dan zijn de herfstkampi-
oenen bekend. Bent u geïnteres-
seerd neem dan contact op met 
het secretariaat email: secretari-
aat.bvm@gmail.com.

De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van donderdag 
28 september is het besluit geno-
men om de sociale Werkvoorziening 
Pauw bedrijven op te heffen. Er bre-
ken onzekere tijden aan voor hon-
derden mensen die voor werk af-
hankelijk zijn van de ondersteuning 
van Pauw. Wethouder Goldhoorn 
kon weer weinig concrete antwoor-
den op de vragen geven. Maar dat 
hoefde ook niet. VVD, RVB en CDA 
hadden vooraf al laten weten dat zij 
het voorstel zouden steunen. Dat 
is de meerderheid in de raad, dus 
stond van te voren de uitslag vast. 
De oppositie liet duidelijk weten 
het voorstel om Pauw op te heffen 
niet te steunen als er niet duidelij-
ker kon worden gemaakt wat het 
besluit voor de betrokken werkne-
mers betekende. Op geen enkele 
vraag kwam een helder, laat staan 
concreet antwoord. En de wethou-
der die raadslid Pieter Kroon (PvdA-
GroenLinks-lokaalSociaal) een paar 
keer betichte van het spreken ‘in 
karikaturen’ deed zelf niets anders.
Net als tijdens de commissie verga-
dering gaf Goldhoorn geen concre-
te antwoorden op de vragen. Heel 
veel zaken moeten nog uitgezocht 
worden en zijn daarom nog ondui-
delijk. Dit is inclusief de financië-
le gevolgen van het besluit. De co-
alitie liet het allemaal langs zich 
heen gaan. Waar ze normaal kri-
tisch zijn op voorstel zonder goe-
de financiële onderbouwing heb-
ben ze hier tijdens de raadsverga-
dering geen punt van gemaakt. Dit 
terwijl de financiële gevolgen nu al 
in de tonnen lopen en de komen-
de jaren alleen maar groter worden. 
Ook de vraag van Thijmen Klinkha-
mer (D’66) waarom er dan nu zo no-
dig een besluit moet worden geno-
men kreeg geen helder antwoord. 
Terwijl uitstel van het besluit, gezien 
de vele vragen die er nog zijn, ook 
bij wethouder Goldhoorn, heel lo-
gisch zou zijn geweest.

Spel
Dat hier een politiek spel gespeeld 
werd, was voor iedereen duidelijk. 
Waarom de raadsleden denken dat 
de inwoners dit niet zullen merken 
is niet duidelijk. Heel veel medewer-
kers van Pauw wonen in De Ronde 
Venen. Zij hebben allemaal familie 
en vrienden die zich, terecht, grote 
zorgen maken over het werk de ko-
mende jaren. Zij willen niet dat hun 
broer, zoon of vriend straks verplicht 
is naar de dagbesteding te gaan in 
plaats van, zoals nu, een volwaardi-
ge baan te hebben. De ‘werkgaran-
tie’ die de wethouder geeft is een 
wassen neus. Zelf kon hij nog niet 
aangegeven hoe die garantie er uit 
gaat zien. Deze betrokken inwoners 
zullen de ontwikkelingen op de voet 
blijven volgen. En het vertrouwen in 
de politiek zal (opnieuw) een flinke 
knauw krijgen als blijkt dat mensen 
die nu trots zijn op hun werk bin-
nenkort alleen nog maar terecht 
kunnen bij de dagbesteding. 
Ook de financiële gevolgen zullen 
alle inwoners van De Ronde Venen 
voelen. De eerste acht ton zijn al uit-
gegeven aan het Werkcentrum en 
er zullen de komende jaren alleen 
maar meer kosten komen. Waar-
om de gemeente De Ronde Ve-
nen zo handelt ? wel de wethouder 
blijft verzekeren dat het de beste en 
goedkoopste oplossing is. “De men-
sen van de pers ( wij, red) begrijpen 
het niet. Ze kunnen bij me langs ko-
men hoor, dan leg ik het ze graag 
uit”. Klinkt aardig, maar zoals de 
wethouder het tijdens de raad uit-
legt, veel anders zal het niet worden. 
Heel veel burgers en raadsleden be-
grijpen de wethouder ook niet, dus 
zal een gesprek weinig nieuws 
brengen. Maar als zelfs staatssecre-
taris Jetta Klijnsma riep in een tweet 
alle gemeenten op om vooral de So-
ciale Werkvoorziening te behouden.
Maar de meerderheid van de raad 
heeft besloten…Pauw bedrijven 
wordt opgeheven.

Raad besluit tot opheffing 
Pauwbedrijven

cuitvorm wordt er dan getraind met 
een voetbal en elkaar, waarbij ple-
zier voorop staat. Trainer Frans weet 
door zijn enthousiasme en duide-
lijkheid ieder kind te motiveren om 

lekker mee te doen. Zoals iedere 
week werden er afgelopen zaterdag 
30 september ook weer onderlin-
ge wedstrijdjes gehouden. De kin-
deren zijn dan ingedeeld in teams, 
zoals: Manchester United, Borussia 
Dortmund, Real Madrid, Chelsea en 
Lazio Roma. Ze krijgen echte voet-
baltenues aan, wat het nog leuker 
maakt. 
Via een poule-systeem wordt er dan 
3x een kwartier onderling tegen el-
kaar gespeeld. Tussendoor is er na-
tuurlijk tijd voor limonade. De spe-
lers sluiten hun voetbalochtend af 
met 2x penalty schieten op doel. 

Onder leiding van Sander zijn er el-
ke week nieuwe teams en nieu-
we wedstrijden, waarbij het geleer-
de wordt toegepast en de kinderen 
veel plezier met elkaar hebben.

De Ronde Venen - Seniorenpartij 
De Ronde Venen organiseert ken-
nismakingsbijeenkomsten voor se-

nioren van De Ronde Venen. Hier-
bij wil de partij zich voorstellen en 
in gesprek gaan met de senioren 

Kom kennis maken met 
seniorenpartij

uit onze gemeente. Onder het ge-
not van een kopje koffie/thee wil de 
partij de punten uit het verkiezings-
programma met geïnteresseerden 
delen. Tevens willen wij van de in-
woners horen, of zij eventueel nog 
aanvullingen hebben op ons verkie-
zingsprogramma. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom in Wilnis 

op maandag 9 oktober in de Wil-
lisstee, in de Stee-Inn, Pieter Joos-
tenlaan 24. Op woensdag 11 okto-
ber in de Buurtkamer in Mijdrecht. 
Gijsbrecht van Aemstelstraat 5 en 
donderdag 12 oktober in Abcoude, 
Angstelborgh. Dorpszicht 22. Aan-
vang alle bijeenkomsten zijn van 
14.00 tot 16.00 uur.
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 BLAUWHOFF 
 BOUWCENTER

 BOULANGE ONTWERP 
 ADVIESBUREAU

 CARLA DE KLERK 
 INTERIEUR

 CARPENTIER 
 KEUKENS EN WONEN

 DEN OUDEN WONEN
 FA. HARTELUST
 FINANCIELE 

 DIENSTEN MIJDRECHT
 GERARD KEUNE 

 MEUBELEN BV
 GOEMANS TAPIJT 

 EN SLAAPCOMFORT
 HOME DECOR
 KUNSTUITLEEN-GALERIE 

 TIMELESS
 MEUBELS EN MEER
 MIJDRECHTSE 

 ZONWERING SPECIALIST
 MONTEL AMSTELVEEN
 MULTIMATE 

 UITHOORN BV
 PHILIPPO KEUKENS
 SCHEEPERS-WIJFJES 

 ZONWERING
 SIMON DE BRUIN  

 SLAAPCOMFORT
 VAN BERKEL 

 AANNEMERS LEIMUIDEN
 VAN KREUNINGEN
 VINCENT VAN DER MEER 

 HOVENIERS
 VOKU.COM BV
 WESTEINDER 

 ADVIESGROEP
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Felkleurige fornuizen stelen de show

Italiaanse sfeer in de keuken

De keuken is uitgegroeid tot het 
hart van ieder huis, dé plek waar 
alles binnen het gezin gebeurt. 
Logisch dat er steeds meer aan-
dacht aan deze leefruimte wordt 
geschonken. Een keuken met 
saaie kleuren, is niet meer van 
deze tijd. Het mag, nee moet, uit-
bundiger.

Grote losse koelkasten en fornui-
zen met felle kleuren passen in 
het Italiaanse thema. Steeds vaker 
wordt hier voor gekozen. Je kunt 
binnen dit thema wel weer voor 
verschillende combinaties kiezen. 
Geïnspireerd op beroemde Itali-
aanse kustplaatsjes combineren 
heldere Mediterrane kleuren bij-

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire be-
stemming. Maar we kunnen Italië ook in onze eigen keuken ha-
len. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting 
stijlvol aan te passen.

De keuken is uitgegroeid tot het hart van ieder huis. Foto: Smeg

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl
Slaapkamer krijgt stoere look

Zwart en wit staan voor stijlvol. 
Zeker als de kleuren verwerkt 
worden in passende dessins. Zo-
als dekbedovertrekken geba-
seerd op mooie tegels, die je te-
genkomt in landen zoals Marok-
ko. Oftewel het effect dat zwart 
in de ene hoek uitloopt naar wit 
in de andere hoek. Een dergelijk 
dekbedovertrek is enerzijds stoer, 
maar door de patroontjes krijgt de 
overtrek toch een vriendelijke uit-
straling. 
Wil je liever een wat chiquere 
uitstraling dan ga je voor zwart- 

en grijstinten in combinatie met 
oranje en zachtroze. Het geeft je 
slaapkamer een moderne en tren-
dy uitstraling. Je kunt ook kiezen 
voor een natuurtrend met hori-
zontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapka-
mer. 
Verder zijn de ruitpatronen dit sei-
zoen niet weg te denken uit het 
trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurde-
sign een terugkerend thema. Deze trend wordt komend seizoen 
vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combi-
natie van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een 
warme uitstraling.

voorbeeld prachtig bij roestvrij-
staal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-
sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs 
en antraciet. Met deze kleuren 
krijgt de retrokeuken een leven-
dige en professionele uitstraling. 
Daarbij biedt een groter fornuis 
gewoonweg meer mogelijkheden. 
Met grote kookplaten - met zes 
branders - inclusief wokopties, 
wordt het koken een feest. 

Zwartwit dessins combineren fraai met heldere kleuraccenten.
Foto: Beddinghouse

Draadloze technieken maken het 
wonen aangenamer
Radio luisteren in de 
badkamer

Veel moderne woningen worden 
voorzien van innovatieve technie-
ken, die het wonen aangenamer, 
veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met el-
kaar is verbonden, ook op het ge-
bied van muziek. Een nieuwe in-
novatie is bijvoorbeeld de Bus-
ch-Radio BT-connect. Na het in-
schakelen maakt deze inbouwra-
dio automatisch verbinding met 
het als laatste verbonden blue-
tooth-apparaat. De RDS FM-radio 
wordt in de muur ingebouwd en 
is voorzien van een geïntegreer-
de digitale versterker en bijpas-

sende inbouwluidspreker. Het re-
sultaat is een fraai geluid en op-
timaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruim-
tes zonder problemen te installe-
ren in gangbare inbouwdozen. De 
radio gaat automatisch aan wan-
neer je binnenkomt of het licht 
aandoet. Overigens zijn er ook 
oplossingen zonder bluetooth! Je 
ontvangt dan je favoriete FM-zen-
ders via wifi . Digitaal - dus met 
een goede geluidskwaliteit - zon-
der ruis en storingen.

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist 
vanaf je smartphone streamen? Dat kan tegenwoordig op een 
simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badka-
mer, slaapkamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer. Foto: Busch

Hulpje in de 
keuken

Warme kleuren met winterviolen
Snelle metamorfose 
van de buitenkamer

Een opgeruimd aanrecht kan 
lelijk worden ontsierd met 
een rondslingerend, onhy-
giënisch vaatdoekje. Toch is 
dat de praktijk van alledag. 
Het is namelijk praktisch om 
dat vaatdoekje altijd binnen 
handbereik hebben. Geluk-
kig is daar nu een oplossing 
die de vaatdoek uit het zicht 
brengt. Die zorgt dat de vaat-
doek niet meer onhygiënisch 
over de rand van de spoel-
bak hangt, maar een plek 
krijgt waar deze hoort. Een 
magnetische vaatdoekhou-
der is het ‘ei van Columbus’. 
De houder is zonder gereed-
schap te plaatsen in bijna al-
le spoelbakken! Er zijn twee 
uitvoeringen in roestvrij staal: 
een gebogen en een rechte 
versie. Hoe handig wil je het 
hebben.

Ze zijn inmiddels weer vol-
op verkrijgbaar... winterviolen! 
Met violen geef je in een hand-
omdraai een boost aan de bui-
tenkamer.

Het najaar is de tijd om het balkon, 
het terras of de tuin gereed te ma-
ken voor de winter, want de zo-
merbloeiers en vaste planten zijn 
nagenoeg uitgebloeid. Wie denkt 
dat het balkon of terras maanden-
lang kleurloos blijft, heeft het mis. 
Winterviolen bloeien in de winter-
maanden dapper door. 
Ze trekken zich van wind, regen 
of vorst nauwelijks wat aan. Rood, 
geel, paars of wit: herfst en winter 
waren nog nooit zo kleurrijk!
Een paar potten gevuld met kleur-

De houder is zonder 
gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

rijke violen zorgen al voor een 
sfeervolle buitenkamer. Populai-
re winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Door deze violen 
in rieten manden te zetten, cre-
eer je een warme en landelijke 
sfeer. Een modern effect krijg je 
door knalgele violen te gebruiken 
in ‘strakke’ potten. Violen zijn ide-
aal om de buitenkamer op te vro-
lijken.
Winterviolen zijn gemakkelijke 
plantjes. Ze hebben geen plan-
tenvoeding nodig, enkel water! 
Tijdens vorstperiodes laten de 
bloemetjes hun kopjes hangen, 
maar wanneer de temperatuur 
weer boven het vriespunt komt, 
richten ze zich omhoog en kijken 
ze weer stralend de wereld in. 

Winterviolen trekken zich van wind, 
regen of vorst nauwelijks wat aan.
Foto: Bloemenbureau Holland
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Tegenwoordig zijn badkamer en 
toilet volwaardige ‘leefruimtes’ in 
huis. Je kunt er ontspannen en tot 
jezelf komen. De sfeer van de rest 
in het huis zie je hier terug. De ba-
sis van de meeste badkamers is 
functioneel, waarbij de details de 
ambiance bepalen en de badka-
mer compleet maken. Veel sani-
tair merken spelen in op de be-
hoefte van mensen om hun ei-
gen badkamer te ontwerpen met 
modulaire systemen. In de show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
kun je je dromen, werkelijkheid 
maken. Jouw nieuwe droombad-
kamer heeft een eigen stijl en ka-

rakter. Denk aan de grote diversi-
teit in stijlen zoals: industrieel, stijl-
vol wit, retro, klassiek en bijvoor-
beeld comfort, dat in alle gemak-
ken voorziet. Daarnaast kiezen 
steeds meer mensen ervoor om de 
bad- en slaapkamer te combine-
ren tot één grote ruimte. De show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
laat veel verschillende stijlen zien. 
Op het grote tegelplein kan je zelf 
aan de slag. Hier kun je als het wa-
re een eigen moodboard creëren 
van jouw droom badkamer. 
De showroom is elke werkdag van 
8.30-17.00 uur en op zaterdag van 
9.00-17.00 uur open.

Bouwcenter Blauwhoff
Jouw droombadkamer
Ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of heb je al ideeën, 
maar kun je nog wel wat hulp gebruiken? Bij Bouwcenter Blauw-
hoff slaag je gegarandeerd.

Landelijk wonen wint aan populariteit 
Knusheid van 
het buitengebied

Maar hoe ziet de sfeer van ‘lan-
delijk wonen’ er eigenlijk uit? 
We zetten een aantal ingrediën-
ten op een rijtje. Zoals de eiken-
houten leefkeuken met betonnen 
werkblad, het vrijstaande fornuis 
en het kookeiland van bijna vier 
meter doorsnede. Als kloppend 
hart van de woning. Fraai, prak-
tisch en een feest om in te verblij-
ven. Het geheim aan een landelij-
ke keuken is de eenvoud in com-
binatie met originele variaties. Zo-
als in de badkamer waar je kiest 
voor een volledig vrijstaand bad. 
Met meubelen en accessoires die 
stuk voor stuk die warme en tijd-
loze sfeer uitstralen. 

Heel belangrijk bij landelijk wo-
nen is de keuze voor vloeren. Een 
doorleefd parket in de eet-, woon- 
en slaapkamer doet het goed, 
maar ook authentieke tegels in de 
keuken, badkamer en op het ter-
ras zijn erg fraai. 
Met sfeerverlichting maak je het 
plaatje af. Een stoer armatuur 
boven het keukeneiland of een 
mooie
plafondlamp geïnspireerd op het 
verleden. Belangrijk is dat je je ei-
gen ideeën de kans geeft. Besef 
dat er op het gebied van inrich-
ting niet één enkele waarheid is. 
Probeer gerust te experimenteren.

Landelijk wonen is in! Steeds vaker kiezen mensen voor een huis 
buitenaf. En als dat niet mogelijk is, proberen ze hun huidige wo-
ning aan te kleden in een landelijke stijl. Om vrijheid en knus-
heid te creëren.

Creëer vrijheid en knusheid met een landelijke inrichting.
Foto: Wonen Landelijke Stijl

Snel de lamp verplaatsen of 
verwijderen
Licht op de plek 
waar het nodig is 
Nederlanders veranderen steeds vaker de inrichting van hun wo-
ning. Het zo nu en dan aanpassen van het interieur maakt ons 
blij. Maar dan blijkt opeens dat het stroompunt niet meer op de 
juiste plek zit boven de eettafel en de lamp dus niet meer goed 
hangt. 

Iedereen is er wel eens tegen-
aan gelopen. Het lichtpunt dat net 
even verkeerd zit. Natuurlijk kun 
je de leidingen laten verleggen 
en het plafond opnieuw stuken. 
Of zelfs draad langs het plafond 
hangen, maar mooi is het allemaal 
niet. En soms heel prijzig. Nu is er 
een nieuwe innovatieve oplossing: 
de Lightswing. Een product, waar-
mee je elke hanglamp tot 80 cen-
timeter van het lichtpunt kunt ver-
plaatsen. Alle kanten op! Hiermee 
krijg je licht op de plek waar je het 
nodig hebt. 

De Lightswing is gemakkelijk 
te monteren over het bestaan-
de lichtaansluitpunt in je plafond. 
Vervolgens hoef je de lamp maar 
om de as te draaien en hij hangt 
zonder ingewikkelde aanpas-
singen op de gewenste plek. Dit 
geldt voor elke hanglamp tot 3,5 
kilogram. De Lightswing beschikt 
over een handige stekker; één klik 
en ieder type hanglamp is een-
voudig te bevestigen of tijdelijk te 
verwijderen. Het maakt de moge-
lijkheden om je huis opnieuw in te 
richten een stuk groter.

Licht is belangrijk in de woning! Foto: Illumade

Montel Amstelveen
Jouw droombadkamer

“De winkel was nog maar amper 
open en de mensen wisten ons 
gelijk te vinden in Amstelveen. Ve-
le Aalsmeerders kenden ons nog 
van de meubelwinkel aan de Oos-
teinderweg. Zodoende hadden 
we gelijk de loop en de bekend-
heid” aldus Jeroen.
Daarbij hielp de naamsbekend-
heid van het mooie merk Mon-
tel ons natuurlijk ook. De kwaliteit 
en de gunstige prijs geeft bij veel 
mensen een prettig gevoel. Tel 
daar nog bij op dat we nog steeds 
de vertrouwde service verlenen en 
je hebt een prachtig concept. Na 
5 jaar zijn we inmiddels een stuk 
groter geworden. We hebben af-
gelopen zomer heel hard gewerkt 
aan het vergroten van de show-
room. We zijn van 1000m2 naar 
2000m2 gegaan. Een verdubbe-
ling! Dat hebben we niet alleen in-
gevuld met Montel, maar we heb-
ben wederom een ondernemen-
de stap gezet. We zijn een nieuw 
concept begonnen. Dit nieuwe 
concept Enzo Luca moet nog ver-
der landelijk uitgerold worden. Wij 
zijn echter de eerste die dit op de-
ze manier nu hebben staan. Rem-
co vult Jeroen aan: “Enzo Luca 
biedt een prachtige collectie aan 
rijkelijk uitgevoerde zitmeubelen 
met daarnaast andere woonka-
mer meubelen zoals eethoeken, 
dressoirs, wandkasten, tv meube-
len en salontafels. De stijl is echt 
afwijkend te noemen. Stoer/chic/
urban/groots... noem het zoals je 
wilt, maar het spreekt nu al enorm 

veel mensen aan.” De winkel ziet 
er dan ook echt prachtig uit. Aan-
gekleed met bijzondere elemen-
ten zoals een grote boksbal en 
een citybike aan de muur. Al met 
al echt een aanrader om eens in-
spiratie op te doen. Jeroen: “We 
bieden net zoals vroeger bij van 
der Schilden nu weer een totaal-
concept en kunnen vele dingen 
op maat en kleur laten aanpas-
sen. Niets is ons vreemd. De ser-
vice blijft gewoon zoals men van 
ons gewend is. Of we nu een zit-
meubel naar het buitenland moe-
ten vervoeren of een bank per 
bootje over het water moeten be-
zorgen. We draaien onze handen 
er niet voor om. Remco: “Al moe-
ten we de koffie met de fiets rond-
brengen door de winkel, we doen 
het met liefde en passie voor het 
meubelvak en de klant.” De bei-
de neven hebben duidelijk lol in 
hun vak. 
Als laatste zegt Jeroen: U bent 
van harte welkom om te genie-
ten van de prachtige collectie’s, 
Montel en Enzo Luca. Loop ge-
rust even binnen om de winkel te 
komen bekijken. Bovendien kunt 
u deze maand onze banken inruil 
actie weer verwachten bij Mon-
tel. Tot 350 euro retour voor je ou-
de bank! Hou de brievenbus en tv 
maar goed in de gaten. Wij staan 
voor u klaar. Graag tot ziens in on-
ze mooie winkel.

U vindt Montel aan de Binderij 4, 
Amstelveen – Bovenkerk

Het is al weer precies 5 jaar geleden dat Jeroen v.d. Schilden sa-
men met neef Remco hun prachtige Montel winkel openden in 
Amstelveen. Een dappere stap in een moeilijke tijd voor de meu-
belbranche. Nu vijf jaren verder kunnen zij beide terugkijken op 
een zeer succesvolle meubelzaak.

Westeinder Adviesgroep
Starters op de woningmarkt

Je hoeft maar om je heen te kij-
ken of een willekeurige huizen-
site te bezoeken en je weet dat 
de huizenprijzen de laatste jaren 
sterk zijn gestegen. Dit fenomeen 
deed zich in eerste instantie voor-
al in de grote steden voor, daar is 
vrijwel geen betaalbare woning 
meer te vinden met als gevolg dat 
nu ook de prijzen in de omliggen-
de gemeentes de pan uit begin-
nen te rijzen. 
De groep die bijzonder veel last 
heeft van deze gekte op de wo-
ningmarkt zijn de starters. Dit zijn 
de mensen die voor het eerst een 
woning willen kopen.
Tijdens de financiële crisis zijn 
de regels rondom het verstrek-
ken van hypotheken sterk aange-
scherpt. Hierdoor is onder andere 
het bedrag dat je maximaal kunt 
lenen ten opzichte van de waar-
de van de woning verlaagd. Dit 
feit in combinatie met de geste-
gen huizenprijzen maakt het voor 
een starter bijna een mission im-
possible om een eigen huis te ko-
pen, zo lijkt het. De adviseurs van 
de Westeinder Adviesgroep mer-
ken dan ook dat er veel starters 
de moed al opgeven voordat ze 
begonnen zijn met zoeken naar 
een woning. Ten onrechte!

De Westeinder Adviesgroep helpt starters op de woningmarkt. 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor de informatie-
bijeenkomst op 16 oktober 2017.

neemt. Juist door de overspan-
ne markt moet je soms in kor-
te tijd een beslissing nemen. Dit 
geldt met name bij starters en de-
ze groep heeft dan ook nu meer 
dan ooit de behoefte aan goede 
voorlichting over hun specifieke 
mogelijkheden bij het kopen van 
een huis. Daarom organiseert de 
Westeinder Adviesgroep op 16 
oktober aanstaande van 19.00 uur 
tot 21.00 uur, in samenwerking 
met Huisman | Hoogendoorn ma-
kelaars en notaris Geert Labor-
dus, een gratis informatiebijeen-
komst speciaal voor starters. Deze 
laagdrempelige bijeenkomst vindt 
plaats in het kantoor van de West-
einder Adviesgroep gelegen aan 
de Zwarteweg 96 in Aalsmeer. 
Bovendien zijn er experts aanwe-
zig waaraan je gratis en vrijblij-
vend al je vragen kunt stellen.
De Westeinder Adviesgroep is 
sinds jaar en dag een vertrouwd 

adres in Aalsmeer, Uithoorn en 
omgeving en heeft al veel men-
sen geholpen bij de financiering 
van hun woning. Het voordeel van 
dit kantoor is dat zij onafhanke-
lijk zijn. Dit betekent dat er geen 
enkele band is met welke bank 
of hypotheekverstrekker dan ook. 
Hierdoor staat er maar één belang 
centraal en dat is het belang van 
de klant.
Bezoekers van de informatiebij-
eenkomst ontvangen na afloop 
een interessante starterskit met 
nuttige informatie en kunnen ge-
bruik maken van speciale star-
tersacties bij de Westeinder Ad-
viesgroep, Huisman | Hoogen-
doorn makelaars en notaris Geert 
Labordus. 
Schrijf je nu snel en gratis in op 
www.westeinder.nl/startersactie 
of bel ons op 0297-384980. Be-
perkt aantal inschrijvingen mo-
gelijk.  

Er is meer mogelijk 
dan je denkt
Er is heel veel informatie op in-
ternet te vinden op het gebied 
van woningaankoop en woning-
financiering. Maar helaas is veel 
van die informatie onduidelijk, in-
gewikkeld en in sommige geval-
len zelfs ronduit onjuist. Alleen al 
de veelheid aan informatie en re-
gels doet menigeen de moed in 
de schoenen zinken. Daar wil de 
Westeinder Adviesgroep wat aan 
doen. Er is in heel veel gevallen 
meer mogelijk dan je in eerste in-
stantie zou denken. Door het ge-
ven van eerlijke voorlichting over 
de (on)mogelijkheden van het 
verkrijgen van een eigen woning 
wil de Westeinder Adviesgroep de 
vooroordelen wegnemen. De er-
varing leert dat als je beter voor-
bereid de woningmarkt betreedt 
de kansen dat je er in slaagt een 
woning te bemachtigen sterk toe-
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U vindt daar ruim 2500 m2 aan 
wooninspiratie. Meubels en Meer 
heeft een gevarieerd assortiment 
wat bestaat uit kasten, tafels, stoe-
len, banken tot aan lampen en 
woonaccessoires. Zij verkopen 
veel unieke meubelstukken voor 
een scherpe prijzen! U kunt het as-

sortiment in meubelen, verlichting 
en woonaccessoires ook online be-
kijken op www.meubelsenmeer.nl.  
Meubels en Meer heeft buiten de 
zaak in Mijdrecht aan de Rende-
mentsweg 12D-F-G ook een ves-
tiging in Amsterdam aan de Zeil-
straat 44-46.

Meubels en Meer
2500 m2 wooninspiratie 
in Mijdrecht

Simon de Bruin Slaapcomfort
De vormgever van 
uw nachtrust

 Wilt u gratis stylingadvies of wilt u wooninspiratie opdoen? Kom 
dan eens gezellig een kijkje nemen bij Meubels en Meer in 
Mijdrecht.

Naamgever en eigenaar Simon de 
Bruin startte zijn zaak meer dan 
27 jaar geleden op industrieterrein 
Bovenkerk. Groot geworden als de 
specialist in (water-)bedden, is De 
Bruin een bekende ondernemer in 
de regio, zelfs tot over de grenzen 
die vele klanten een comfortabele 
nachtrust heeft kunnen geven. ‘We 
hebben een prachtige collectie 
voor een goede en comfortabele 
nachtrust, zegt De Bruin. Van box-
springs tot ledikanten en van bed-
bodems tot matrassen bent u bij 
Simon de Bruin Slaapcomfort aan 
het juiste adres. We verkopen ook 
nog steeds waterbedden, maar we 
zijn natuurlijk met onze tijd mee-
gegaan,’ zegt De Bruin.

Still going strong
Gevestigd pal tegenover woon-
centrum Co van der Horst staat 
kwaliteit en service al jaren zeer 
hoog in het vaandel. In de loop 
der jaren zag de ras-ondernemer 
beddenspeciaalzaken om hem 
heen komen en gaan, maar Si-
mon de Bruin is still going strong. 
Hij maakte door de jaren heen een 
aanzienlijke kwaliteitsslag en de 
ruime showroom is een genot om 
te bezoeken.

Niches
Voornamelijk gericht op de niches 
in de markt verrast de uitgekiende 
collectie van de ‘vormgever van uw 
nachtrust’ menig bezoeker. Ook de 
persoonlijke benadering is prettig. 
‘De klant heeft bij ons een naam 
en is meer dan alleen ordernum-
mer,’ zegt de Bruin, doelend op de 
grote ketens waarvan hij zich wil 
onderscheiden. ‘We luisteren altijd 
goed naar wat de klant wil en ge-
ven vervolgens eerlijk advies.’ 

Filosofie 
Simon de Bruin is een volwaardi-
ge speciaalzaak. ‘Maar dat bete-
kent niet dat we alleen maar dure 
producten hebben,’ zegt De Bruin, 
die zijn zaak samen met zijn vrouw 
Annemieke met grote passie runt. 
‘We hebben voor elk budget een 
bed. Onze filosofie is vooral dat 
prijs en kwaliteit goed in even-
wicht moet zijn.’

Sfeervolle showroom
De showroom is sfeervol en volle-
dig up-to-date en de nieuwste ma-
trassen, bedden en textiel, geven 

Wat een fraaie zaak en wat een vriendelijke bejegening. Simon 
de Bruin Slaapcomfort is al meer als een kwart eeuw een ge-
vestigde naam in Amstelveen en omstreken en weet zijn klan-
ten altijd te verrassen met een bijzonder fraaie collectie bedden 
en toebehoren, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding volledig in 
evenwicht is.

Simon de Bruin met zijn vrouw Annemieke in de showroom aan Binderij 1.

Een stoer huisje waar kinderen graag in gaan slapen. Foto: Saartje Prum

Trendy: slaaphuis waar je ook in 
mag spelen
Frisse kleuren in 
de kinderkamer

Kunstuitleen-galerie Timeless

Diverse ontwerpers komen nu met 
collecties waar kinderen dolen-
thousiast van worden. Met bloe-
mig beddengoed, mooie kussens 
met prachtige details en bijpas-
sende wandlampjes om het hele-
maal af te maken. En wil je jouw 
kamer extra opleuken, dan hang je 
fleurige slingers op. Om je vingers 
bij af te likken! 
Een heel bijzonder ontwerp voor 
de jonge generatie is het slaap-
huisje oftewel het poppenhuis. 
Schattig en knus. Je slaapt ’s 

nachts als een prinses (of prins) 
bovenin en hebt overdag ruim-
te genoeg om onderin te spelen 
en je spullen op te bergen. Dub-
bel plezier! 
Saillant detail: het bed is ook heel 
praktisch voor kleine kinderen. 
Het matras is op borsthoogte ge-
maakt, dus je leest jouw kroost 
makkelijk voor en zonodig kun je 
ze in bed verschonen. Wat wil je 
nog meer? Het huisje is zo leuk 
dat kinderen graag naar bed gaan. 
En dat is dan ook wel weer prettig.

Kinderen worden blij van frisse kleuren. Zeker jonge meiden we-
ten wel raad met zoete tinten in hun slaapkamer. Die kom je dan 
ook overal tegen.

Inwoners van Uithoorn en ande-
re belangstellenden  konden het 
gebouw komen bekijken en te-
vens horen, van aanwezige des-
kundigen wat de nieuwe plannen 
zijn voor deze locatie. Kunstuit-
leen Timeless werd benaderd om 
het nu leegstaande gebouw wat 
op te fleuren met enkele kunst-
werken, wat zij natuurlijk erg leuk 
vonden, aangezien zij in de toe-
komst een ruimte krijgen in dit 
pand. Dus hebben zij hun auto-
tje volgeladen met mooie kunst-
werken en zijn richting de Hoek-
steen gereden om daar een ruim-
te op te fleuren. Het leuke was dat 

er ook enkele meubels van Riet-
veld stonden waaronder een gro-
te replica van “de Stokke-stoel“ en 
een originele kerkbank. Druppels-
gewijs kwamen de belangstellen-
de binnen en konden onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie 
het pand bezichtigen en genieten 
van de kunstwerken en horen hoe 
het werkt bij onze galerie-kunst-
uitleen. Mocht u meer informatie 
willen over onze galerie-kunstuit-
leen,  dan kunt u kijken op onze 
website  www.kunstuitleen-time-
less.nl, en natuurlijk bent u altijd 
welkom in ons huidige filiaal op de 
Ondernemingsweg 45 te Uithoorn.

Afgelopen monumentendag, stond de deur van het gebouw de 
Hoeksteen open voor het publiek. Zoals u wellicht weet, is dit ge-
bouw ontworpen als kerk door de bekende architect Rietveld en 
is later gebruikt als bibliotheek. 

210 cm = 10% meerprijs

Limited Edition
Continental

Limited Edition
verstelbaar 
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nu tijdelijk voor

4.59500

160/180x200
van € 6.357,00

Limited Edition
verstelbaar

nu tijdelijk voor

5.99500

160/180x200
van € 7.732,00

Viking textielpakket
bestaande uit:
   een hoeslaken
   een molton
   dekbedovertrek 

GRATIS

210 cm = 10% meerprijs

Drie jaar op rij het beste beddenmerk 
uit Zweden. En dát vieren we met 
onze unieke Limited Editions.

gratis hoofdbord
gratis bedtextielpakket

de winkel een luxe en comfortabe-
le uitstraling en het liefst zou je di-
rect op een van de bedden neer-
strijken. ‘We gaan ieder jaar di-
verse beurzen af om de beste en 
mooiste bedden in onze collec-
tie op te nemen. En ja, alle bedden 
proberen we eerst zelf, voordat we 
ze in onze collectie opnemen. We 
willen weten dat het goed is.’

Betrokken
Simon de Bruin loopt altijd net een 
stapje harder en is zeer betrokken 
bij zijn klanten. ‘Als iets niet naar 
wens is lossen we dat ook op. En 
onze klanten waarderen onze ex-
pertise en advies, dat wordt steeds 

belangrijker en daar zetten we 
hoog op in.’

Binderij 1
Telefoon 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl

Na jarenlang juridische strijd is 
het bestemmingsplan  “Nieuw 
Calslagen” onherroepelijk ver-
klaard door de Raad van State. 
“We hebben een flinke strijd moe-
ten leveren, maar het is zover” al-
dus Frans van Berkel (Projectont-
wikkelaar). Volle vaart vooruit met 
positieve energie. We zijn momen-

teel al aan het bouwen en  de ani-
mo is groot! Er zijn al een aantal 
kavels met woning verkocht en de 
gesprekken met potentiële kopers 
kunnen ter plaatse van het project 
aan de Westeinderplassen wor-
den gevoerd.  (Het bouwteam van 
Van Berkel Aannemers – Nieuw 
Calslagen)

Groen licht voor Calslagen!









INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

Hark het blad in het najaar 
van het gras 
Een mooi gazon
vergt onderhoud

Tijdens het seizoen moet je het 
gras regelmatig maaien. Dat oogt 
niet alleen mooi, maar bevordert 
ook de groei van het gras. Veel 
sproeien lijkt in een droge periode 
verstandig, maar dat is het hele-
maal niet. Een volgroeid gazon is 
diep geworteld en kan tegen een 
stootje en droogte. 
Voor een sterke grasmat is het 
verstandig om het gazon na de 
winter te bekalken. Kalk bevor-
dert de opname van voedingsstof-
fen bij het bemesten van het gras. 
Eén of twee keer per jaar moet je 
het gazon verticuteren. Dat kun 
je ook aan het eind van het sei-
zoen doen. Daarvoor gebruik je 
een verticuteerhark. De messen 

van de hark doorsnijden het gras, 
waardoor lucht en water makkelij-
ker bij de wortels kunnen komen. 
Met verticuteren haal je ook met-
een alle mos en onkruid omhoog.
Als de herfst is begonnen, moet je 
regelmatig de gevallen bladeren 
van het gazon harken. Dit voor-
komt schimmels en ziekten. Ge-
bruik hiervoor een gewone blad-
hark of een bladblazer. Dat werkt 
het eenvoudigst. Het zijn geen 
grote werkzaamheden, maar als 
je het een beetje bijhoudt, valt het 
allemaal reuze mee.

Haal in het najaar regelmatig 
het blad van het gras. 
Foto: Plant Publicity

Voor een mooi gazon moet je het hele jaar attent zijn. Niet dat 
het nou zoveel werk kost, maar je moet wel even in actie komen.

Schenk extra aandacht aan 
buitenmeubelen 
Onderhoudsbeurt
voor tuinmeubilair

Veel mensen kiezen nog steeds 
voor houten tuinmeubelen. De 

trend, die we al enkele jaren heb-
ben vastgesteld, vertaalt zich in 

Nu de donkere dagen zijn aangebroken, moet je eigenlijk even 
aandacht schenken aan de tuinmeubelen. Dankzij goed onder-
houd blijft het tuinmeubilair er langer stralend uitzien. 

Na een stevige reiniging zijn de meubelen als nieuw. Foto: V33

een terugkeer naar het natuurlijke 
en het authentieke in een tuin, die 
steeds meer als een volwaardig 
verlengstuk van het huis gezien 
wordt, maar dan in open lucht. Dat 
betekent dat er veel hout wordt 
toegepast, dat echter wel onder-
houden dient te worden. Het zou 
zonde zijn om straks in het voor-
jaar te moeten constateren dat 
de meubelen zijn aangetast door 
de barre weersomstandigheden 
van de winter. Het kan dus geen 
kwaad om de houten producten 
- stoelen, tafels, eventueel zelfs 
een tuinhuis - een kleine revitali-
seringskuur te geven. De meube-
len hebben door het jaar heen veel 
te lijden. 
De seizoenen laten sporen ach-
ter op het hout. Diverse producten 
geven het hout hun glans terug, 
waarna ze nog jaren mee kunnen. 
Er zijn speciale onderhouds- en 
reinigingsproducten op de markt 
net als speciale shampoos. Daar-
mee gaat het vuil er eenvoudig af. 
En wees gerust. Heb je er nu nog 
geen zin in… het mag ook in het 
voorjaar.
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