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Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Bel dan zijn secretaresse 
en maak een afspraak

's avonds na 19.00 uur 
06-51687983

Sint en twee Pieten 
bij u op bezoek?
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Mijdrecht: Omg. Houtduif, Watersnip (185 kranten)
 Omg. Dukaat, Kroon (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Inclusief eindejaars-kaartjes

Provincie Utrecht geeft 
richting aan N201

Het InwonersCollectief is op de 
informatiebijeenkomst van de 
provincie Utrecht geweest over 
de toekomst van de N201. Het 
viel ons op dat er maar heel wei-
nig inwoners uit De Ronde Venen 
aanwezig waren op deze avond. 
Dat hebben wij kenbaar gemaakt 
bij de provincie. 

Als reactie hierop is ons door de 
omgevingsmanager van de pro-
vincie gevraagd om de inwoners 
uit De Ronde Venen te informe-
ren over deze richtingen en onder 
de aandacht te brengen. Zij ho-
ren juist graag hoe de inwoners 
van De Ronde Venen over deze 4 
denkrichtingen om de N201 aan 
te pakken denken. Laat uw kans 
als inwoner van de Ronde Venen 
dus niet voorbij gaan om uw me-
ning te laten horen! 

Inloopavonden
Als Inwoners Collectief willen 
graag alle inwoners de mogelijk-
heid geven om zijn/haar kijk op 
deze 4 denkrichtingen te geven 
en daarom organiseren zij 2 in-
loopavonden in De Ronde Venen. 
Op deze avonden laten wij de 4 
denkrichtingen zien die de Provin-
cie nu voor ogen heeft. U krijgt de 
mogelijkheid om uw voorkeur aan 
te geven en om uw opmerkingen 
aan de provincie te laten weten. 
Het inwoners Collectief is slechts 
de boodschapper van de 4 denk-
richtingen en hebben als Inwo-
nersCollectief de rol op zich ge-
nomen om de inwoners hierover 
te informeren en iedere individu-
ele inwoners zijn mening te laten 
horen. Deze meningen die uiter-
aard verschillend van aard kunnen 
zijn zullen zij dan objectief over-

handigen aan de provincie en zij 
kunnen dit mee nemen ter over-
denking. Bent u nieuwsgierig naar 
de 4 denkrichtingen die naar vo-
ren zijn gekomen uit de eerste fa-
se van wikken en wegen, die de 
provincie verder wil uitwerken om 
in november tot een adviesnota te 
komen aan gedeputeerde staten? 
Kom dan naar één van de inloop-
avonden en laat uw stem niet ver-
loren gaan. 

10 oktober 1e inloopbijeenkomst 
in Angstelborch, Dorpzicht 22, 
Abcoude vanaf 20.00 uur

11 oktober 2e inloopbijeenkomst 
in de Willestee, Pieter Joostenlaan 
24, Wilnis vanaf 20.00 uur

In januari zal men over gaan tot 
het richtingsgevend besluit met 
het uitwerken van één of twee 
voorkeursvarianten. Als inwoners 
is er dus nog maar weinig tijd om 
hier enige richting aan te geven. 
Inwoners van De Ronde Venen 
pak deze kans nu kan het nog!

De Ronde Venen - Om te voorkomen dat het verkeer op de N201 
nog verder vastloopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een visie 
voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen. Daarbij 
gebruikt de provincie de ideeën die zij krijgt van bewoners, be-
drijven en gemeenten uit de omgeving van deze weg. 

Vermist Johnny
Mijdrecht - Onlangs op 6 septem-
ber 2018 heeft onze kater (John-
ny) besloten om op trektocht te 
gaan. Helaas dit zonder ons hier-
van op de hoogte te stellen of 
contactgegevens echter te la-
ten. Johnny is een grote gespier-
de Blauw grijze kater. Hij draagt 
een rood halsbandje en een grijze 
vlooienband. Hij is redelijk egaal 
grijs aan de bovenkant. Zijn staart 
heeft zwarte ringen en een heel 
zwart puntje. De bef is heel licht 
grijs. Hij heeft speciaal dieetvoer 
nodig tegen blaasgruis. Hij woont 
in de Aalschover in Mijdrecht. “Wij 
zijn heel bezorgd om onze Johnny 
en zijn zusje (Dimpel) staat conti-
nue op de uitkijk in de hoop hem 
weer te mogen verwelkomen 

en daarna een grondige poets-
beurt te geven. Wij weten dat er 
veel mensen zijn die een zwer-
vende kat graag onderdak bie-
den en zelfs eten geven. Onze kat 
is op een dieet voor blaasgruis, of-
wel niet altijd de beste combina-
tie. Maar wellicht heeft iemand 
hem gezien.” Weet u iets over Joh-
nny, bel dan: Jeff rey Ligtvoet 06-
46377711.

Buurtbingo 
Present

Mijdrecht - Dinsdag 9 okto-
ber a.s. is er weer de maan-
delijkse buurtbingo in Pre-
sent aan de Johan van Re-
nessestraat 16 in Mijdrecht 
(ingang schoolplein). Wij 
beginnen zoals gewoonlijk 
om 14.00 uur met weer hele 
mooie prijzen, zoals een stof-
zuiger, een grill, een reiskof-
fer, manden met boodschap-
pen en nog veel meer. De 
bingokaartjes kosten € 0,50 
per stuk. De koffi  e en thee 
zijn gratis. Iedereen is van 
harte welkom, dus zien wij u 
graag weer op dinsdag 9 ok-
tober a.s. De bingo wordt el-
ke maand gehouden, elke 2e 
dinsdag van de maand, dus 
dit jaar ook op 13 november 
en 11 december.

De Ronde Venen - Als het goed gaat met insecten, dan gaat het 
ook goed met de natuur. Bloemen, planten en (fruit)bomen zijn 
tenslotte afhankelijk van alles dat vliegt en kruipt. De gemeente 
houdt daarom bij het onderhoud van het groen zoveel mogelijk 
rekening met insecten. Ook worden maatregelen genomen om 
insecten meer de ruimte te geven.

Ruimte voor insecten is 
goed voor de natuur

Het gaat niet goed met insecten 
in ons land. Uit onderzoek blijkt 
dat sommige soorten met meer 
dan 50 procent zijn afgenomen. 
Inwoners en natuurorganisaties 
maken zich hier zorgen over. Een 
van de organisaties die zich zor-

gen maakt is Natuurmonumen-
ten. In het ledenblad ‘Puur Na-
tuur’ werden lezers opgeroepen 
een brief naar de gemeenteraad 
te sturen met daarin tips hoe de 
gemeente kan zorgen dat insec-
ten meer de ruimte krijgen. 

Ruimte voor dieren
Bij het maaien van slootkanten 
en bermen wordt zoveel moge-
lijk rekening gehouden met fl o-
ra en fauna. Alles wordt niet meer 
kaal. gemaaid Langs de slootkan-
ten laten ze begroeiing staan. Zo 
blijft er ruimte over voor insec-
ten en andere dieren om voedsel 
te vinden en te leven. Daarnaast 
stemmen ze het maaien af op de 
bloeitijd van de bloemen in de 
bermen. Ze maaien dus niet als 
alles net in volle bloei staat. 

Insectenhotel en bijenkast
In het Wickelhofpark in Mijdrecht 
heeft de gemeente een initiatief 
ondersteund van de werkgroep 
Groen, onderdeel van het wijkco-

mité Twistvlied-Wickelhof. In het 
park is vorig jaar een insecten-
hotel geplaatst en dit voorjaar is 
daar een bijenkast bijgekomen. 
In de omgeving van het insecten-
hotel en de bijenkast wordt min-
der en op andere momenten ge-
maaid zodat er voldoende voed-
sel aanwezig is.

Meer bloemen en planten
Wethouder Hagen: ,,Komende 
jaar gaan we afwisseling in on-
ze groen versterken. Meer ver-

schillende bloemen en planten 
zorgt voor gezondere natuur en 
is goed voor insecten. In onze 
dorpen willen we het komende 
jaar meer bollen en meer (bloem-
rijke) vaste planten neerzetten. 
We beginnen hiermee in Abcou-
de en Baambrugge op plaatsen 
die in het zicht liggen, zoals langs 
hoofdontsluitingswegen en bij 
de ingangen van onze dorpen. 
Ook gaan we bomen en bloemrij-
ke heesters planten die goed zijn 
voor bijen en andere insecten.’’
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Regio - Sammy Muita, een wees-
kind uit het Keniaanse plaatsje Ti-
mau, is ernstig ziek. Bij hem is on-
langs chronische leukemie vast-
gesteld. Geld voor behandelin-
gen heeft hij niet en een verze-
kering, zoals wij die hier kennen, 
is daar al helemaal niet. “Het kan 
niet waar zijn, dat deze 23-jari-
ge jonge man, die ik op heb zien 
groeien, bij voorbaat het gevecht 
al verloren heeft, omdat hij geen 
behandelingen krijgt”. Sabine van 
Eijk doet een noodkreet. Ruim 12 
jaar geleden verhuisde Sabine 
vanuit Kudelstaart met haar gezin 
naar Kenia vanwege het werk van 
haar vriend. Zij heeft daar niet stil 
gezeten. Ze kwam in contact met 
het weeshuis St. Steven’s Child-
ren’s Home in Timau en heeft zich 
daar ten volle voor ingezet. Door 
middel van fondsenwerving bij 
en via familie, vrienden en ken-
nissen zorgde ze voor kleding, 
voedsel, maar ook grotere pro-
jecten, zoals een moestuin met 
irrigatiesysteem en opleidingen 
voor de kinderen. Anderhalf jaar 
geleden kwam daar een einde 
aan. Ze verhuisde terug naar Ne-
derland en streek neer in De Kwa-
kel. Omdat ze geen direct zicht 
meer had op de uitgaven die ge-
daan zouden worden vanuit haar 
Stichting, besloot ze met pijn in 
het hart, de bankrekening te slui-
ten. Verbonden met het weeshuis 
is ze echter nog wel. Ze blijft op 
de hoogte en brengt nog regel-
matig een bezoek.

Weeskinderen
Sammy Muita, is een van haar 
weeskinderen van het eerste uur. 
Het is een gedreven jongen, die 
zijn droom waarmaakte. Zonder 
problemen heeft hij de middel-
bare school doorlopen om ver-
volgens de opleiding tot elek-
tricien te voltooien. Regelmatig 
kwam hij nog bij het weeshuis 
langs om te vertellen hoe het 
met hem ging. Nu kwam echter 
het vreselijke bericht dat hij ern-
stig ziek is. Hij heeft behandelin-
gen nodig, maar wordt bij het zie-
kenhuis weggestuurd omdat hij 
geen rekeningen kan betalen. Fa-
milie op wie hij financieel kan re-
kenen, heeft hij niet en werken en 
dus geld verdienen, is vanwege 
zijn gezondheid nu niet mogelijk.

Haar Sammy
Voor Sabine is het onmogelijk om 
achterover te leunen en niets te 
doen. Ze komt voor “haar” Sam-
my in actie en heeft een bankre-
kening geopend waarop dona-
ties gedaan kunnen worden. Ze 
heeft contact gezocht met een 
haar bekende arts in Kenia. Via 
hem zal ze op de hoogte gehou-
den worden welke behandelin-
gen nodig zijn en de betreffende 
kosten daarvan.
Zo blijven de financiële zaken 
toch helder en in eigen hand. Ie-
dere euro die binnenkomt, gaat 
een op een naar de behandelin-
gen van Sammy.
Via Facebook “Stichting Kinderen 

van Timau” kunt u de activiteiten 
van de afgelopen 12 jaar bekijken. 
Voor vragen rechtstreeks aan Sa-
bine kunt u mailen naar: sabine-
vaneijk@hotmail.com en voor de 
zo hard benodige donaties kunt 
u gebruik maken van rekening-
nummer: NL93INGB0669451800 
t.n.v. S. van Eijk onder vermelding 
van “donatie Sammy”.
Laten we er met z’n allen voor 
zorgen, dat deze jonge man, die 
zo hard gewerkt heeft voor een 
eerlijke toekomst, nu niet alleen 
komt te staan.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
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

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 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, 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:

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

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

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

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

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.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Steun Sammy Muita in zijn gevecht 
tegen kanker

Afsluiting N201 door 
oefening hulpdiensten 
in Waterwolftunnel
Regio - De Waterwolftunnel (tus-
sen de gemeente Aalsmeer en 
Haarlemmermeer) is op 8 okto-
ber 2018 van 19.00 uur tot 00.00 
uur afgesloten vanwege een oe-
fening voor nood- en hulpdien-
sten. Het verkeer op de N201 
wordt tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer omgeleid. Het verkeer moet 
rekening houden met enige ver-
traging. Om de veiligheid in tun-

nels te garanderen is er eens per 
vier jaar een oefening voor hulp-
diensten. Brandweer, politie, am-
bulances van de veiligheidsre-
gio’s Amsterdam Amstelland en 
Kennemerland en de tunnelbe-
heerorganisatie van de provincie 
Noord-Holland (verzorgd door 
Arcadis Nederland B.V.) werken 
aan deze realistische oefening 
mee. Om het verkeer zo weinig 
mogelijk te hinderen, vindt deze 
oefening ’s avonds plaats.

Vijf dagen vrijwillig rookvrij opgesloten: 
Eerste Stoptoberhuis van start
Door Elisabetta  Santangelo

Regio - Al op de parkeerplaats 
verzamelen steeds meer mensen 
zich om voor hun auto nog even 
te roken. Voor de vijftig deelne-
mers van het Stoptoberhuis, een 
initiatief van Stoptober waarbij 
mensen zich vijf dagen lang vrij-
willig laten opsluiten, begon gis-
teren in Vinkeveen een rookvrij 
avontuur. 
Omringd door familie en vrien-
den vinden deelnemers vanuit 
heel Nederland hun weg naar 
het volstromende terrein van zeil-
school de Vinkeveense Plassen. 
Volgens de organisatie is dit de 
ideale plek voor het Stoptober-
huis: “Het is een centraal gelegen, 
rustige en ruime omgeving die af-
gesloten kan worden zodat deel-
nemers niet zomaar weg kunnen 
gaan”.
Bepakt en bezakt zoeken deelne-
mers elkaar voorzichtig op. On-
danks dat het een zonnige laatste 
septemberdag is, is de spanning 
voelbaar. Een deelneemster uit 
Vinkeveen heeft gemengde ge-
voelens. “Ik heb er zin in en maar 

ik kijk er ook wel tegen op.” zegt 
de jonge vrouw met een gespan-
nen gezicht. “Vooral de neiging 
om te roken zoals nu tijdens het 
wachten, wanneer je even niks te 
doen hebt vind ik lastig. Dat zijn 
die momenten dat ik normaal die 
sigaret pak.” 

Allerlaatste sigaret
Als de deelnemers na een tijd-
je verzocht worden om afscheid 
te nemen van de overgebleven 
vrienden en familie, gaat het echt 
gebeuren. Met tranen in haar 
ogen neemt een moeder afscheid 
van haar dochtertje en ook ande-
ren krijgen hun laatste aanmoedi-
gingswoordje.
Iedereen verzamelt zich rond sta-
tafels met asbakken wanneer een 
van de organisatoren luidkeels 
omroept: “Eindelijk het is zo ver, 
jullie mogen je allerlaatste siga-
ret roken.”
Omdat ze enkel twee minuten de 
tijd krijgen, schieten de aanste-
kers uit de broekzakken en tas-
sen, waarna ze in de zon zichtbaar 
genieten van hopelijk hun laatste 
moment als rokers. 

Detoxkliniek voor rokers
Robbert van de Graaff is versla-
vingsarts en tevens een van de 
coaches die de deelnemers gaan 
begeleiden in het stopproces. 
Terwijl de rooklucht langzaam 
verdwijnt vertelt hij dat het Stop-
toberhuis een soort detoxkli-
niek is, een afkickkliniek voor ro-
kers. “Roken wordt veelal gezien 
als een slechte gewoonte en niet 
als verslaving, omdat je vaak nog 
goed kan functioneren.” Dit is vol-
gens hem de reden dat er geen 
echte klinieken voor zijn zoals 
voor drugsverslaafden of alcoho-
listen. Van de Graaff zou van dit 
concept graag reguliere zorg wil-
len maken. Glimlachend laat hij 
zijn fantasie in de vrije loop. “Er 
zouden afspraken gemaakt kun-
nen worden met vakantieparken 
om bij leegstaande periodes dit 
soort stophuizen te organiseren.” 

Gezond eten en beweging 
Nadat de sigarettenpakjes zijn in-
geleverd lopen de deelnemers de 
knusse zeilschool binnen, de een 
met een lach op het gezicht en de 
ander met betraande ogen. Wan-

De groep vlak na het moment van de laatste sigaret. Foto Peter Franken 

neer ze met een drankje en wat 
te eten plaatsnemen voor het po-
dium geeft Debbie Prijs, een van 
de organisatoren, een welkomst-
woord. De komende dagen krij-
gen de deelnemers powertalks, 
coaching, activiteiten en enter-
tainment. “Door intensieve bege-
leiding willen wij een goede kick-
start van Stoptober geven. Stop-
pen blijft iets wat je zelf moet 
doen maar je zal hier voorzien 
worden van tips en motivatie”, al-
dus Prijs. Wanneer wordt aange-
kondigd dat er ook gezond gege-
ten en bewogen zal worden, grij-
pen twee mannen naar de schaal 
met koekjes op tafel.  “We kwa-
men toch om te stoppen met ro-
ken?”, zegt er een lacherig. Het 
beloofd een bijzondere week te 
worden. Het Stoptoberhuis duurt 
tot donderdag 4 oktober 17.00 
uur. Livestreams vanuit het huis 
zijn te volgen op https://stopto-
ber.tv 





Wilnis - Je ziet ze nog volop 
in bloei staan, zonnebloemen. 
Ook al is de herfst in volle gang. 
In mijn voortuin heb ik net de 
uitgebloeide bloemen geoogst 
om ze te drogen. De zaadjes 
voer in de winter aan de vogels 
en natuurlijk bewaar ik er een 
hoop om volgend jaar te zaai-
en. Bovendien vind ik het leuk 
om zonnebloemzaadjes ca-
deau te doen. 

Zonnebloemen in de 
gemeentetuin
Dit jaar heb ik − heel rebels 
− zonnebloemen gezaaid in 
mijn wijk, om de bijen een ex-
tra steuntje in de rug te geven. 
Langs schuurtjes en hekken 
stopte ik zaadjes in de grond. 
Er wandelde een bekende met 
haar hond langs en zag me in 
de aarde wroeten. Ze vond 
het een leuk initiatief, zij wilde 
ook wel zonnebloemen in haar 
tuin. Ik heb haar alle zaadjes 
die ik bij me had gegeven en 
ben thuis nieuwe gaan halen 
voor in de gemeentetuin.
Enkele weken later zag ik de 
eerste groene stengeltjes uit 
de grond tevoorschijn komen. 
Ik wandelde dagelijks langs 
de zaaiplekken met mijn hond 
Bindi en kon het groeiproces 
goed volgen. Op een dag wa-
ren − tot mijn verbazing en ver-
driet – de bloemen verdwe-
nen. Waarschijnlijk hadden de 
gemeentewerkers de begin-
nende zonnebloemen voor 
onkruid aangezien en ze alle-
maal ‘netjes’ weg geschoff eld. 
Een schrale troost: er was één 
bloem over het hoofd gezien...

De vergeten bloem 
Toen Bindi eind juni overleed, 
veranderde mijn dagelijkse pa-
troon: ik wandelde niet meer 
langs de plek waar de zonne-
bloem stond, en vergat die ene 
bloem.
Eind augustus kwam ik de ou-
de dame tegen die ik de zon-
nebloemzaadjes had gegeven: 
‘Kelly, wat is je zonnebloem 
prachtig geworden! Het is de 
grootste bloem die ík ooit heb 
gezien’, vertelde ze.
Nieuwsgierig ging ik die avond 
vlak voor zonsondergang op 
pad, en ja hoor: de zonne-
bloem was inmiddels minstens 
vier meter hoog, de steel was 
dikker dan mijn enkel en de 

bloem had een doorsnee van 
wel dertig centimeter. Ik werd 
warm vanbinnen en ik moest 
slikken: zo’n mooie  bloem!

Verrassingen
Ik loop er nu weer regelmatig 
langs en de reuzezonnebloem 
blijft me verrassen.
Toen de grote bloem uitge-
bloeid was, groeide er in de 
kroon een cirkel van bloeien-
de bloemen, het leek wel een 
gevulde vaas. Nu zijn ook de-
ze bloemen uitgebloeid, maar 
ontstonden er langs de sten-
gel van beneden naar boven 
overal kleinere zonnebloemen 
die nu allemaal in bloeien. Mijn 
missie is zeker geslaagd. De bij-
en kunnen nog steeds volop 
nectar uit deze bloemen halen.
Volgend jaar zaai ik weer zon-
nebloemen in de gemeente-
tuin, maar dan zet ik er wel een 
bordje bij… Zonnebloemen, 
geen onkruid!
Meer weten over de schrijver 
van deze blog: kijk op www.de-
natuurinmetkelly.blog
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ROM-melmarkt 13 oktober 2018
Mijdrecht - Het ROM-koor uit 
Mijdrecht gaat in oktober 2019 
de musical ‘Titanic’ uitvoeren.
Na de zomervakantie zijn hier-
voor de eerste koorrepetities ge-
start.
Een grote productie als ‘Titanic’ 
brengt natuurlijk fl inke kosten 
met zich mee en om de begro-
ting voor deze musical geen zin-
kend schip te laten worden, or-
ganiseert het ROM-koor op zater-
dag 13 oktober a.s. een ROM-mel-
markt.
We hopen op een leuke opkomst 
en opbrengst voor het koor. On-
ze koorleden hebben al heel wat 
interessante artikelen bij elkaar 
gespaard en gaan hun huis nog 
eens kritisch inspecteren om te 

zien of er nog leuke spulletjes zijn 
te vinden die op de ROM-mel-
markt kunnen worden aange-
boden. Iedereen die wil komen 
snuff elen is op 13 oktober tus-
sen 10.00 en 15.00 uur van har-
te welkom in de loods van Walra-
ven, Industrieweg 5 te Mijdrecht 
(t.o. de brandweerkazerne). Naast 
een ruime selectie 2de hands arti-
kelen en kleding zal daar ook een 
verloting gehouden worden met 
prachtige prijzen.
Er is een koffi  ehoek waar u ook 
thee en de traditioneel door de 
ROM-leden zelfgemaakte taart-
punten kunt kopen. Meer infor-
matie over het ROM-koor is te 
vinden op romkoor.nl en face-
book.com/romkoor.

De reuzezonnebloem
in Wilnis

Nieuwe woning 
Herenweg Vinkeveen
De Ronde Venen - De gemeen-
teraad is afgelopen donderdag 
akkoord gegaan met een nieuw 
plan voor het bouwen van een 
woning aan de Herenweg 110 
in Vinkeveen. Al in 2011 heeft 
de gemeente het betreff ende 
perceel verkocht voor een be-
drag van ruim twee ton en daar-
bij voorwaarden vastgelegd voor 
de grootte van een nieuw te bou-
wen woning. Het bouwvlak voor 
de nieuwbouw mocht volgens 
het geldende bestemmingsplan 
slechts vier meter breed en ruim 
acht meter lang zijn. Die opper-
vlakte voor een woonbestem-
ming was echter te gering voor 
de bouw van een woning voor 
een gezin. Het bouwvlak wordt 
door de medewerking van de ge-
meenteraad verruimd. Destijds 
ging het bij de verkoop offi  ci-
eel om twee afzonderlijke kavels 
en op elk perceel kon een wo-
ning worden gebouwd. Nu zijn 
de beide kavels samengevoegd 
en daardoor wordt de bouw van 
één grotere woning mogelijk. 
Omdat tegen het nu goedge-
keurde plan eerder geen bezwa-
ren zijn ingediend, is medewer-
king verleend aan het initiatief. In 
de loop der jaren heeft de initia-
tiefnemer verschillende momen-
ten overleg gevoerd met omwo-
nenden. Zo is contact geweest 
met alle vijf op het betreff ende 

eiland wonende gezinnen en met 
de nieuwe buren; zij zijn persoon-
lijk op de hoogte gesteld van de 
beoogde ontwikkeling. Het be-
stemmingsplan en de daarbij 
behorende relevante onderzoe-
ken zijn door een extern ruimte-
lijk adviesbureau in opdracht van 
initiatiefnemer opgesteld en ko-
men dan ook volledig voor reke-
ning van de initiatiefnemer. Ook 
de kosten voor de ambtelijke on-
dersteuning worden door de ini-
tiatiefnemer betaald.
De wilg en de paardenkastan-
je worden als waardevol ervaren. 
Deze bomen staan langs de ran-
den van het perceel. Er is geen 
intentie om deze bomen te kap-
pen. Als aanvullende bepaling zal 
in de omgevingsvergunning wor-
den opgenomen dat als deze bo-
men desondanks gekapt wor-
den, er voorafgaand aan de kap, 
onderzoek moet worden gedaan 
naar verblijfplaatsen van vleer-
muizen. De bouw van de nieu-
we woning aan de Herenweg 110 
valt in het niet bij de negen kolos-
sale villa’s, die worden gebouwd 
aan de nieuwe Maximalaan te-
genover het fi liaal van AH. Uit de 
verkoopbrochures van die wo-
ningen op het zogenoemde Vin-
keneiland wordt duidelijk dat de 
prijs van elk van die negen pan-
den dichtbij tot over de miljoen 
euro’s bedraagt. 

De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van donder-
dag jl. zijn er een aantal ruim-
telijke ordening voorstellen 
behandeld.
Vooral CDA wethouder Kroon 
kreeg het zwaar te verduren 
en hij werd fl ink onder vuur 
genomen door de gemeente-
raad. Ronde Venen Belang was 
het met een aantal voorstellen 
eens en met een aantal voor-
stellen oneens.
Helaas was de conclusie van 
de avond dat vooral de kwa-
liteit van de raadsvoorstellen 
fl ink omhoog moet. Tijdens de 
raadsvergadering zijn drie be-
stemmingsplannen, een be-
heers verordening en het be-
schikbaar stellen van het voor-
bereidingsbudget voor de Hof-
landschool behandeld. Ronde 
Venen Belang heeft elk voor-
stel kritisch bekeken en vond 
bij een aantal voorstellen di-
verse argumenten om tegen 
te zijn.
Daarnaast zaten de voorstel-
len slecht in elkaar en waren ze 
slecht onderbouwd. Ronde Ve-
nen Belang wil kritisch, maar 
constructief oppositie voeren. 
Op deze manier lijkt het als-
of Ronde Venen Belang over-
al tegen is, maar tot nu toe kon 
Ronde Venen Belang, door de 
kwaliteit van de voorstellen 
niet anders. 

Kritiek
Aan het einde van de avond 
werd er zelfs door een aantal 
coalitiepartijen harde woor-
den uitgesproken. CDA frac-
tievoorzitter Rouwenhorst le-
verde openlijke kritiek op het 
ambtelijk apparaat. Volgens 
hem moet de kwaliteit van de 
raadsvoorstellen subiet om-
hoog. Ook D66 was niet blij 
met de kwaliteit van de voor-
stellen. D66 fractievoorzitter 
Brunia  vond de voorstellen te 
mager. Dit zorgde ervoor dat 
D66 bij een aantal voorstel-
len demonstratief steeds één 
tegenstem leverde. Uiteinde-
lijk sloten de coalitiepartijen 
de rijen en haalden alle voor-
stellen een meerderheid. Het is 
te hopen dat de kwaliteit van 
de raadsvoorstellen omhoog 
gaat. Als dit niet het geval is 
zullen ook de coalitiepartijen 
moeten inzien dat dit zo niet 
langer kan. Ronde Venen Be-
lang zit er in ieder geval boven 
op en zal alle voorstellen kri-
tisch op de inhoud beoorde-
len. Zijn er onderwerpen waar-
van jij vindt dat Ronde Venen 
Belang er aandacht aan moet 
besteden? Laat het ons weten, 
want bij Ronde Venen Belang 
geldt: jij mag het zeggen!

Fractie Ronde Venen Belang
Maarten van der Greft

LEZERSPOST

Teleurstellende raadsvergadering 
voor iedereen

Ronde Venen Belang: 
kwaliteit raadsvoorstellen 

moet omhoog! 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Hondenpoep
In de NM is er de laatste tijd 
veel te doen geweest over (de 
overlast van) hondenpoep, bij 
voorbeeld op het -overigens 
volledig kaalgeslagen- Bellop-
ad, verderop in de Demmerik-
se polder (hoezo Natuuront-
wikkeling wat het grote bord 
van de Provincie Utrecht aan-
geeft? Ik zie hier slechts Na-
tuurvernietiging, monocul-
tuur, waar tot vorig jaar een 
breed palet van fl ora en fauna 
te bewonderen was). Maar dat 
is een andere kwestie, onder-
getekende beperkt zich hier 
tot ‘slechts’ de hondenpoep.
Er is wel een oplossing voor 
dit probleem: koop een plastic 
ballenwerper bij de bekende 
grote keten in de Lindeboom 
in Mijdrecht, kost bijna niets. 
Is uw hond zodanig opgevoed 
dat hij (midden)op openbare 
wegen en wandel/fi etspaden 
zijn grote boodschap achter-
laat? (Gemiste kans, beste pup-
pybezitter!, een hond is name-
lijk zeker te leren om te poe-
pen in het struikgewas of ho-
ge gras dat niet door mensen 
betreden wordt). Ligt er onver-
hoopt toch een ‘faecalis ín (op) 
de weg’ van uw woeste puber, 
of van uw zich nergens iets van 

aantrekkende brave adoles-
cent, of slecht ter poot zijnde 
bejaarde? Of op dat netjes ge-
maaide grasveld? Wip hem (de 
drol niet de hond….) even op 
met de ballenwerper en laat 
hem daar landen waar nie-
mand er last van heeft, in de 
struiken of de sloot. Let wel op 
tegenliggers…..
En uw handwerktuig is zo weer 
schoon door ‘m even om te 
spoelen in de alom aanwezi-
ge sloot, en/of grondig af te 
vegen in het kletsnatte hoge 
gras. Bij drek/diarree neemt u 
natuurlijk een tuinslang en wa-
terpomp mee….
Want honderden meters tot 
kilometers lopen (Bellopad!) 
met je vaak biologisch niet-af-
breekbare plastic zak kak -en 
ik snap dat er niet overal af-
valemmers geplaatst kunnen 
worden- is iets dat je liever 
niet doet. Kunt u na de worp 
en schoonmaak meteen uw 
hond weer eens lekker ach-
ter de tennisbal laten aanren-
nen voor zijn broodnodige be-
weging, met als gevolg boven-
dien minder excrementen….
Succes!

Ron Hartsink, Mijdrecht

Van donderdag 27 september 
t/m zaterdag 6 oktober is er de 
Week tegen Eenzaamheid. Ie-
dereen is wel eens eenzaam. 
Veel ouderen zijn zo uitzicht-
loos eenzaam dat ze er dood-
ongelukkig van worden. Ook 
veel jongeren kampen met 
eenzaamheid en missen so-
ciale contacten. De helft van 
de vluchtelingen die de afge-
lopen twee jaar naar ons land 
zijn gevlucht is eenzaam en 
heeft moeite om sociale con-
tacten aan te gaan met Ne-
derlanders. Zo zijn er nog veel 
meer groepen te benomen die 
last hebben van eenzaamheid. 
De simpele oplossing voor 
eenzaamheid bestaat natuur-
lijk niet, maar er lijkt wel een 
medicijn te bestaan name-
lijk persoonlijke aandacht. Ge-
woon menselijk contact blijkt 
de eenzaamheid te verzach-
ten. 
Het helpt dus al als je als mens 
gewoon een ander groet en 
eens een praatje maakt met 
iemand in je omgeving. Het 
haalt soms vooroordelen weg 
en het brengt je zelf soms 
ook nog wat. Zo een praatje 
kan je heel makkelijk maken 
in één van de buurtkamers in 
De Ronde Venen. Vorige week 
brachten wij uit nieuwsgie-
righeid eens bezoekje aan de 
buurtkamer in Wilnis en Mijd-
recht. In Wilnis werden we har-
telijk ontvangen door de gast-
vrouwen Nahid en Annemarie. 
De koffi  e was heerlijk en we 
hadden een leuk gesprek over 
van alles en nog wat. Verschil-
lende  inwoners van Wilnis na-
men gedurende koffi  etijd aan-
schuiven voor een praatje. Ik 
had een leuk gesprek met een 
gezellige dame die mij vertel-
de hoe ze na het overlijden 
van haar man bij de buurtka-
mer de buurtkamer terecht 
was gekomen. Eerst vond ze 
het best wel spannend en 
moest ze letterlijk wel met alle 
moed die ze had verzameld de 
drempel over. Nu vond ze het 
heel prettig om gewoon gezel-
lig een praatje te maken met 
wat andere inwoners. Ze voel-
de zich toch wat minder een-
zaam. Haar buurman schoof 
tijdens ons gesprek een brie� e 

onze richting op. Er stond een 
leuk mopje op geschreven en 
we moesten er samen hartelijk 
om lachen. Het bleek dat de 
vrolijk ogende  man deze vro-
lijke noot wekelijks bracht.  Er 
kwamen nog wat mensen bin-
nen en het was een gezellig 
ongedwongen sfeertje. Ze ver-
telde ons nog dat ze soms ook 
de sjoelbak tevoorschijn haal-
de en met elkaar gingen sjoe-
len. Maar ook werd er wel eens 
gezamenlijke maaltijd geno-
ten voor een paar euro. Na ons 
tweede bakkie stapten we op 
en reden we nog even naar de 
buurtkamer in Mijdrecht. Daar 
werden we vriendelijk ontvan-
gen door wat mensen die za-
ten te praten aan een tafel. Ik 
raakte in gesprek met een man 
met een mooi verhaal en was 
eigenlijk gelijk geboeid want 
soms zijn de levensverhalen 
van een medemens heel inspi-
rerend en leerzaam. Niet alles 
is namelijk zo vanzelfsprekend 
in het leven. Aan een tafel 
even verder zaten een viertal 
heren te klaverjassen. De gast-
vrouwen waren aan het koken 
en een gast hielp gezellig mee. 
Toen de tafels gedekt werden 
verlieten wij de buurtkamer 
met een voldaan gevoel.
Voor ons was deze ochtend 
wel duidelijk geworden dat de 
buurtkamer eigenlijk de ideale 
ontmoetingsplaats is voor in-
woners. Gewoon voor een bak 
koffi  e en een gezellig of inspi-
rerend praatje met elkaar. We 
raden dan ook iedereen aan 
die zich eenzaam voelt om ge-
woon eens bij een buurtkamer 
in de buurt binnen te stap-
pen. Misschien lijkt het moei-
lijk maar stap gewoon eens 
die drempel over want het 
is echt gezellig. Maar ook als 
je je helemaal niet eenzaam 
voelt maar gewoon een soci-
aal mens bent is het leuk als u 
eens een bezoekje komt bren-
gen om een praatje te maken 
met uw mede inwoners uit de 
buurt. Gewoon een bak kof-
fi e en een praatje. Zo simpel 
is geluk en gezelligheid in De 
Ronde Venen. Wij gaan zeker 
nog wat vaker op de koffi  e. En 
je krijgt er nog een koekje bij 
ook!

Column van het Inwonerscollectief DRV 
Gewoon een praatje en een bak 

koffi e de inwoners aan het woord
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Marktkoopman
van de week

Pal voor het gemeentehuis 
naast de ingang aan het Raad-
huisplein tuigen Leo en Wobbe, 
zoals ze doorgaans worden 
genoemd op de Weekmarkt, 
elke donderdag hun gezellige 
bloemenkraam op. Wobbe is 
beschikbaar om iets te vertel-
len over wat hij te bieden heeft. 
Leo was er op dat moment 
even niet. “Wij bieden uitslui-
tend snijbloemen aan in een 
hele ruime variëteit. Het kleur-
rijke assortiment halen we elke 
morgen vers van de veiling 
in Rijnsburg. Ik vind het zelf 
leuk om nog ouderwets aan 
de hand van de veilingklok in 
te kopen,” vertelt Wobbe luis-
terend naar de achternaam 
Westra. Hij is duidelijk van 
Friese komaf. “Onze kracht zit in 
het aanbieden van een breed 
assortiment tegen toch een 
aantrekkelijke prijs. Na ruim 
veertig jaar in de bloemen mag 
je veronderstellen dat ik er een 
beetje verstand van heb. Een 
tante van mij heeft hier heel 
lang op de markt gestaan, ze is 
nu 86 jaar en tien jaar geleden 
heb ik het van haar overgeno-
men. Intussen is ook de wagen 

gemoderniseerd en aangepast 
om snijbloemen mee te ne-
men en te verkopen.” Wobbe 
staat met zijn collega Leo elke 
donderdag op de Weekmarkt 
in Mijdrecht, maar vrijdags in 
IJsselstein en op zaterdag op 
de markt in het centrum van 
Rijswijk bij Den Haag. Intussen 
is er al een respectabel aan-
tal klanten aangegroeid voor 
zijn wagen die zich vergapen 
aan de fraaie snijbloemen die 
op verzoek los of als een bos 
fl eurig worden verpakt en ver-
kocht. Het wordt de klant aan-
geboden tegen een aantrek-
kelijk prijsje dat niet zelden in 
overleg wordt bepaald en afge-
sproken. Zoals dat op de markt 
betaamt. Ook dat is bij Wobbe 
althans in goede handen en bij 
Leo zal dat niet anders zijn.
Wobbe kent het klappen van 
de zweep. Reden waarom hij 
het met zijn kompaan en soms 
een handige hulp goed bij zijn 
klanten doet op de Mijdrechtse 
Weekmarkt. Mooi bosje bloe-
men voor thuis of voor een 
ander? Bepaal uw keuze bij 
de bloemenkraam van Leo en 
Wobbe!

van de week

Wobbe Westra
Snijbloemen

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.

Stichting de Paraplu
Wilnis - Stichting Paraplu biedt in 
oktober een leuke workshop aan 
waarin je kennis maakt met het 
materiaal powertex.Tevens start 
een cursus Windows bestandbe-
heer voor een ieder, die nog wat 
wil bijspijkeren op dat gebied. De 
cursus Workshop Abstracte Balle-
rina van Powertex wordt gehou-
den op zaterdag 11 oktober van 
19.00-22.00 uur. Om mee te doen 
aan deze workshop heb je geen 
ervaring nodig, dus beginners 
en gevorderden zijn welkom. 
Meenemen:een schort en kleding 
waar klei en verf op mag komen 
en een klein hoog doosje waarin 
je de ballerina kan transporteren. 
Heb je een latexallergie, neem 
dan je eigen handschoenen mee! 

Windows bestandbeheer
Deze cursus start 12 oktober start 
vrijdag 12 oktober van 19.30 
-21.30 uur. In deze cursus, vor-
zorgd door een docent van Se-
niorweb, leer je hoe je mappen 
en bestanden kunt ordenen in je 
computer.

Aan de orde komen:
- Hoe om te gaan met bestan-

den en mappen. Het gaat hier-
bij over foto’s, documenten, 
filmpjes en muziek

- Hoe maak ik een map of be-
stand en waar zet ik die neer.

- Hoe zet ik een bestand op een 
USB-stick

- Hoe ga ik om met bestanden 
van Internet en E-mail

Er zijn laptop’s aanwezig, maar 
neem bij voorkeur je eigen lap-
top mee

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via 
de website op www.stichtingpa-
raplu.nl. U kunt het programma-
boekje met inschrijfformulier ook 
afhalen bij de Paraplu of het ge-
meentehuis in Mijdrecht. Het in-
gevulde inschrijfformulier levert 
u in bij de Paraplu op de Pieter 
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via on-
ze email info@stichtingparaplu.nl  
kunt u terecht voor vragen. Ons 
laatste nieuws staat ook op www.
facebook.com/paraplustichting.

Basisschool de Eendracht viert startfeest
Mijdrecht - Op vrijdag 28 sep-
tember vierde basisschool OBS 

De Eendracht het traditione-
le startfeest - én het 45-jarig be-

staan - van de school samen met 
ouders, grootouders, en leer-

lingen. Het werd een spectacu-
lair feest en de Eendracht muren 
galmden van plezier aan de bin-
nen- en buitenkant van het 45 
jaar oude pand. Op het school-
plein stond een groot springkus-
sen en werd er ook een grandi-
oos waterfeest georganiseerd 
door de brandweer van De Ron-
de Venen. In de school was ge-
zorgd voor een gave disco, ve-
le spelactiviteiten met prachti-
ge prijzen en een oer gezellig 
restaurant met heerlijk eten en 
Mijdrechts beste schepijs als toe-
tje! Het mooiste cadeau aan het 
team van leerkrachten? De glun-
dere gezichten van de leerlingen 
en de geweldige sfeer...met veel 
dank aan de vele sponsors van 
dit gave feest! Een speciaal woord 
van dank aan alle helpende han-
den om dit feest voor ons alle-
maal mogelijk te maken!

Stamboom Onderzoek
De Ronde Venen - De werkgroep 
genealogie van Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden orga-
niseert op donderdagavond 4 ok-
tober een informatieve bijeen-
komst. Nu het stamboom pro-
gramma “Zoekakten” op inter-
net niet meer geraadpleegd kan 
worden gaan we samen met u op 
zoek naar alternatieven en tips. 
Op verzoek besteden wij ook nog 
enige aandacht aan het genealo-
gisch zoekprogramma “Wie Was 

Wie”. Dank zij de inbreng van ruim 
twintig archief instellingen kun-
nen in deze database niet alleen 
zo’n 125 miljoen persoonsver-
meldingen geraadpleegd wor-
den maar ook nog eens 46 mil-
joen akten. Plaats van handeling, 
Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht, 
de zaal is open vanaf 19.15 uur en 
we starten om 19.30 uur. De toe-
gang is gratis maar graag vooraf 
even aanmelden: stef.veerhuis@
outlook.com

Week van de valpreventie
De Ronde Venen - Deze week is 
het de Week van de Valpreventie. 
Er wordt landelijk aandacht be-
steed aan het feit dat een goed 
valpreventieprogramma voor se-
nioren veel leed en zorg kan voor-
komen, direct en in de toekomst. 
Verschillende enthousiaste ex-
perts op gebied van valpreventie 
hebben de handen in elkaar ge-
slagen om een compleet valpre-
ventieprogramma op de kaart te 
zetten in De Ronde Venen. Hier-
onder komen verschillende men-
sen aan het woord, die hun ex-
pertise inzetten.Voor info: 06 
22130626 . Om u aan te melden: 
0297 760260 (op werkdagen tus-
sen 10.00-12.00 uur)

Buurtsportcoach Senioren:
“De cijfers liegen er niet om, er 
zijn veel valpartijen onder senio-
ren met vervelende consequen-
ties. Maar ik wil het hier helmaal 
niet over cijfers hebben. Mijn er-
varing is dat cijfers weinig indruk 
maken. Iedereen denkt : dat over-
komt mij niet, ik ben niet zo dom 
dat ik op een wankel krukje... enz. 
enz. 
Het heeft echter niets met dom-
heid te maken. Iedereen die ooit 
gevallen is roept:”Ineens lag ik! 
Geen houden meer aan.” 

Cursusleidster Valpreventie 
“En dat is niet waar! Je lag niet 
in eens , dat heeft een oorzaak. 
In de cursus over valpreventie 
leer je onder andere over oorza-
ken van vallen, veranderingen in 
je lichaam en te nemen maatre-
gelen. Als je ergens bewust van 
bent, dan wordt het risico lager. 

Bijvoorbeeld: als je er bewust van 
bent, dat je op een gegeven mo-
ment je voeten niet meer zo hoog 
optilt als vroeger…..ben je ex-
tra 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 
gedaan, dan was je misschien op 
de been gebleven. Want dat is 
nou precies het idee van valpre-
ventie , op de been blijven! Wan-
neer je rond de 65 komt, zorg dat 
je alvast weet wat de risicofacto-
ren zijn! Misschien is dat niet met-
een 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 mis-
schien handig was geweest om 
eerst autorijlessen te nemen? In-
vesteer in jezelf, je bent de moei-
te waard!
Dat heb ik overigens niet zelf be-
dacht, maar er wordt continue 
onderzoek gedaan en de resul-
taten zijn positief: 50% valreduc-
tie als je alleen al weet waar jouw 
zwakke punten liggen, nu of in de 
toekomst! Maar je moet ook vol-
doende bewegen, actief blijven, 
we gaan dus ook praktisch aan 
de slag.” 

Fysiotherapeute: 
“Ik ga praktisch met de deelne-
mers 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 deelne-
mers ook thuis aan de slag. Ook 

Synode Rondom ‘Dordt’ 
1, 2, en 3
De Ronde Venen - Dit jaar is het 
400 jaar geleden dat Dordrecht 
een half jaar lang (13 november 
1618 – 9 mei 1619) het centrum 
van Europa was. Meer dan 100 
predikanten, professoren en po-
litici kwamen in opdracht van de 
Staten-Generaal in Dordrecht bij-
een tijdens de Synode van Dordt 
om te proberen een eind te ma-
ken aan een religieus en politiek 
conflict in de Nederlandse Repu-
bliek. Een historische gebeurtenis 
die bepalend is geweest voor het 
ontstaan van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden en 
het latere Koninkrijk der Neder-
landen.

Tijdens de Synode van Dordrecht 
wordt opdracht gegeven voor 
de eerste officiële vertaling van 
de Bijbel in het Nederlands. Ge-
financierd en geautoriseerd door 
de Staten-Generaal krijgt het de 
naam Statenvertaling. De Sta-
tenbijbel (1637) zou een blijven-
de invloed hebben op het stan-
daard Nederlands, dat in die tijd 
een bredere acceptatie verkreeg 
en een literaire traditie ontwikkel-
de. Op drie momenten wil het In-
terKerkelijk Overleg aandacht be-
steden aan “Dordt”

Maandag 15 oktober 2018
20.00 uur in De Schakel te Wilnis. 

Voedselbank inzamelingsactie bij 
supermarkten
De Ronde Venen - Voedsel-
bank De Ronde Venen houdt za-
terdag 6 oktober tussen 8.30 en 
17.00 uur een inzamelingsactie 
bij Albert Heijn in de Passage in 
Mijdrecht en bij Jumbo in Vinke-
veen.
Voedselbank De Ronde Venen 
verstrekt wekelijks voedselpak-
ketten aan inwoners in de ge-
meente die daarvoor in aanmer-

king komen. Momenteel hebben 
ze 115 huishoudens in hun be-
stand. In totaal gaat het om zo’n 
350 personen.
Men werkt met ruim 70 onbetaal-
de vrijwilligers.
De voedselbank probeert elke 
week het voedselpakket zo even-
wichtig mogelijk samen te stellen 
door de voedingswaarde en soort 
van de afzonderlijke producten 

gaan we aan de slag met valtech-
nieken: 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 uitgebreid programma aan. 
Uit de literatuur blijkt dat vallen 
een multi-factorieel probleem is. 
Praktisch betekent dit dat we dit 
probleem alleen kunnen aanpak-
ken door onze aandacht op meer-
dere fronten tegelijk te richten. 
Daarom hebben we tijdens ons 
programma een theoretisch deel 
en praktisch deel, maar zijn ook 
een podo-posturaal therapeut en 
een dietist betrokken en wordt er 
een screening gedaan van de vei-
ligheid in en om het huis”.

Vrijwilliger 
“Misschien kent u mij van het rol-
latorspreekuur, ik ben erg begaan 
met de veiligheid van ouderen. 
Hoewel we het niet over cijfers 
zouden hebben 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 an-
dere ogen naar uw woning te kij-
ken. Vreemde ogen zien weer he-
le andere dingen ! Eventueel kun-
nen we u gelijk van advies die-
nen om simpele aanpassingen te 
doen.” 

Valpreventie programma: 
Onderstaand leest u concreet de 
inhoud van het project.

Test en informatiedag: 
Zaterdag 20 oktober 2018 van 
10.00-12.00 uur in het nieuwe ge-
zondheidscentrum in Wilnis. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden, 

wel graag van te voren aanmel-
den. 

Basis cursus valpreventie 
Donderdagmiddag 8,15,22,29 
november 2018 van 13.30-16.00 
uur in De Willisstee. Een uur the-
orie en een uur praktijk . Kosten: 
€ 50,-- incl. cursusboek. Dit wordt 
door verschillende ziektekosten-
verzekeraars vergoed. 

Afspraak:
Voor een veiligheids-check van 
uw woning. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden

Vervolg cursus valpreventie
Bij voldoende belangstelling 
wordt nog een vervolgcursus 
van een aantal trainingslessen 
van een uur aangeboden. Tele-
foonnummer voor informatie: 06 
22130626. Telefoonnummer om 
u aan te melden: 0297 760260 
(op werkdagen    tussen 10.00-
12.00 uur)

in het pakket zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. Men is 
daarbij echter afhankelijk van di-
verse aanvoerkanalen waarbij 
niet altijd te voorspellen valt wat 
voor producten er binnenkomen. 
Om de nodige aanvullingen op 
de voedselpakketten te kunnen 
realiseren wordt er dus met span-
ning naar het resultaat van de 
winkelactie uitgekeken. De win-

kelactie werkt als volgt. In de su-
permarkt staat een kraampje van 
de voedselbank waar diverse arti-
kelen zijn uitgestald.
Het zijn veelal houdbare huis-
merkproducten waar de voedsel-
bank grote behoefte aan heeft. 
Na het afrekenen kan men na de 
kassa de producten doneren bij 
de inzamelkraam van de voedsel-
bank. 
Het grote voordeel van deze win-
kelacties is dus dat men als dona-
teur zeker weet dat het gekozen 
product voortreffelijk aansluit bij 
de gewenste samenstelling van 
het voedselpakket.

Deze avond verdiepen we ons in 
de historische context en inhoud 
van de Synode en gaan we met 
elkaar in gesprek over de vraag: 
Hoe verhoudt de “stelligheid” van 
Dordt zich tot onze “moderne” 
geloofsbegrippen. Van harte wel-
kom, toegang en koffie/thee gra-
tis. Informatie: ds. Piet Ravensber-
gen predikant@pknontmoetings-
kerk.nl 06 51112285

Zaterdag 24 november 2018
Dordrecht - We brengen een be-
zoek aan het museum Hof van 
Holland, waar de Synode werd 
gehouden en wandelen daar-
na naar de Grote Kerk van Dor-
drecht, waar de opening heeft 
plaats gevonden en die een be-
langrijke rol speelde tijdens de 
Dordtse Synode. Hier zullen wij 
rondgeleid worden. Vertrek uit 
Wilnis 12.30 uur.

Aanmelding: Trudi de Vries, trudi-
devries@ziggo.nl 0297 283609

Donderdag 17 januari 2019
20.00-22.00 uur in De Rank te 
Mijdrecht. De psalmen vormen 
de bron van het christelijke lied. 
In vele soorten en maten zijn de 
psalmen getoonzet door de eeu-
wen heen. Achter de Bijbelse 
woorden zitten ook heel mense-
lijke verhalen rondom ontstaan 
en uitvoering. Ds. Erick Versloot 
zal ons zingenderwijs meenemen 
op een reis door de tijd. De perio-
de rondom de Synode van Dordt 
zal daarbij extra belicht worden. 
Tussendoor worden de liederen 
toegelicht en ingeleid, informa-
tief en meditatief. U bent van har-
te uitgenodigd aan deze “drie-
luik” mee te doen, maar u kunt 
ook een keuze maken. Van harte 
welkom!
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Jeugdbrandweer finales 
komen naar Mijdrecht
Mijdrecht - Brandweerlieden 
in spe komen zaterdag 6 okto-
ber naar Mijdrecht om te strij-
den voor De Landstitel. Zeker 20 
jeugdbrandweerkorpsen uit het 
hele land komen naar Mijdrecht-
se om daar hun vaardigheden te 
laten zien op de wedstrijdbanen. 
Daar worden zij getoetst op de 
kennis, het veilig en verantwoord 
handelen bij brand en de samen-
werking in het team. De ploegen 
die naar Mijdrecht komen zijn al 
door de voorrondes, kwart- en 
halve finale heen, maar strijden 
nu voor de landstitel. Het korps 
die de wedstrijd wint is lands-

kampioen 2018 en krijg de schaal 
mee naar huis.

Het jeugdbrandweerkorps uit 
Mijdrecht organiseert de wed-
strijd en heeft twee uitdagende 
branden in scene gezet. Over de 
exacte locatie kan nog geen me-
dedeling worden gedaan, omdat 
het jeugdbandweerkorps uit Vin-
keveen ook strijdt voor de eerste 
plek. Iedereen die zaterdag 6 ok-
tober de ploegen wil aanmoedi-
gen of gewoon een kijkje wilt ne-
men bij de wedstrijden kan zich 
melden bij de brandweerpost in 
Wilnis aan de Pieterjoostenlaan.

Maria-Oord
Uitbreiding Gouden 
Koffiemomenten
Vinkeveen - Niets is heerlijker 
dan samen koffie drinken. Ca-
reyn Maria-Oord is in novem-
ber 2017 gestart met één Gou-
den Koffiemoment in de maand. 
Vanwege het succes wordt het 
uitgebreid naar elke twee we-
ken en wordt de nieuwe locatie 
restaurant Brinkzicht. Het initia-
tief komt van Stichting Gouden 
Dagen. Zij streven naar een sa-
menleving zonder eenzaamheid. 
Dat kan heel eenvoudig door bij-
voorbeeld samen te genieten van 
een gratis kopje koffie en iets lek-
kers. Gouden Koffie geeft daar-
door de mogelijkheid om onge-
dwongen bij elkaar te zitten. Ca-
reyn Maria-Oord zorgt samen 
met het Gouden team ervoor dat 
er vanaf 8 oktober elke twee we-
ken een Gouden Koffiemoment 

wordt georganiseerd. Tijdens 
Gouden Koffie wordt gratis kof-
fie geschonken voor ouderen uit 
de Ronde Venen. Om de uitbrei-
ding van de koffiemomenten te 
vieren is er éénmalig en wel op 8 
oktober aansluitend aan het kof-
fiemoment poffertjes eten voor 
een leuke prijs van 1,50 euro per 
portie. De poffertjes zijn verkrijg-
baar vanaf 11.45 uur bij de poffer-
tjeskraam bemand door twee le-
den van het Gouden Team in res-
taurant Brinkzicht Careyn Maria-
Oord te Vinkeveen

Hieronder de planning 
tot eind december 2018
Ma 08 oktober 10.30-11.30 uur
Ma 22 oktober 10.30-11.30 uur
Ma 05 november 10.30-11.30 uur
Ma 19 november 10.30-11.30 uur

Nu nog te huur maar vanaf 9 oktober het tijdelijke onderkomen van Pri-
mera De Jong

Primera De Jong in De Lindeboom 
tijdelijk naar andere stek
Mijdrecht - Vanaf dinsdag 9 ok-
tober vindt u de vertrouwde Pri-
mera in winkelcentrum De Lin-
deboom niet meer in de passa-
ge tegenover de Boni. De winkel 
is tijdelijk verhuisd naar de ande-

re kant, bij de ingang in de Dorps-
straat. De winkelruimte tussen De 
Croissanterie en D-Reizen op nr. 3 
biedt de komen de maanden on-
derdak aan de Primera. Reden is 
dat de ingang van het winkelcen-

trum aan het Haitsmaplein voor 
een langere periode dicht gaat 
wegens de verbouwing van su-
permarkt Boni. Tevens wordt dat 
deel van de passage gewijzigd en 
gerenoveerd, waarin op termijn 
ook het tweede deel van de hui-
dige winkelruimte van Primera 
wordt meegenomen. “We verhui-
zen een groot gedeelte van onze 
winkelinventaris waar onze klan-
ten de meeste belang bij hebben 
naar de tijdelijke locatie. Daaron-
der voor zover mogelijk natuurlijk 
alle rookwaren, het hele loterijge-
beuren, de cadeauartikelen, de 
tijdschriften en de OV-automaat, 
een aantal wenskaartenmolens, 
natuurlijk het postagentschap en 
noem maar op. 

Propjes
Het wordt wel propjes daar want 
de ruimte is veel kleiner dan de 
bestaande winkel die dan voor-
lopig op slot gaat of hooguit als 
voorraadruimte gaat dienen,” laat 
Hans de Jong van de Primera we-
ten. “We doen dit noodgedwon-
gen omdat de ingang van De Lin-
deboom begin volgende week af-
gesloten is omdat ze de passage 

en de Boni verder gaan verbou-
wen,” vervolgt Hans die ons en 
passant de tijdelijke winkelruim-
te toont die inderdaad een stuk 
kleiner is dan de bestaande. “De 
Boni heeft een eigen tijdelijke in-
gang aan het Haitsmaplein, maar 
alle winkels in De Lindeboom zijn 
straks slechts bereikbaar via de 
toegang aan de Dorpsstraat. Veel 
van mijn klanten hebben moei-
te met dat ‘omlopen’ en het is ge-
bleken dat mij dat wel duizend 
klanten per week aan omzet kost. 
Daar ben ik natuurlijk niet blij 
mee. Die verbouwing duurt mij al 
veel te lang. Het geluk is dat we 
straks met de noodwinkel pal te-
genover de buitendeur zitten en 
dat de mensen zo bij ons kunnen 
binnenlopen. Ik hoop dat dit eni-
ge soelaas biedt. Wij willen in elk 
geval onze klanten als vanouds 
van dienst zijn. Zij kunnen daarbij 
ook van alle faciliteiten en dien-
sten gebruik blijven maken van 
ons postagentschap. Dat blijft ge-
woon in bedrijf, maar wel op de 
nieuwe tijdelijke locatie. Kortom, 
graag zien wij onze klanten op 
dinsdag 9 oktober in onze tijde-
lijke winkel. We hanteren de ge-
bruikelijke openingstijden.” Al-
dus Hans de Jong van de Prime-
ra die verwacht dat, als alles mee-
zit, hij pas rond februari komend 
jaar weer naar zijn oorspronkelij-
ke winkel kan terugkeren.

Najaarsmarkt Kringloopdag 
Stichting Ceres
Regio - Op zaterdag 6 oktober 
2018 is het feest bij Stichting Ce-
res vanwege de Nationale Kring-
loopdag. In navolging van de 
voorjaarsmarkt, wordt tijdens de 
Nationale Kringloopdag de ‘na-
jaarsmarkt’ gehouden. Het be-
looft niet alleen een dag met leu-
ke acties en activiteiten te wor-
den. In de winkel is een hele gro-
te afdeling gemaakt met alleen 
maar nieuwe artikelen . Uiter-
aard schenkt Ceres een lekkere 
kop koffie, thee en voor de kin-
deren een glas limonade. Zie te-
vens de advertentie elders in de-
ze krant of kijk op de website 
van Stichting Ceres Kringloop-
centrum (www.ceres-kringloop.
nl). De kringloopbranche geeft 
niet alleen spullen een tweede 
kans maar, wat veel mensen nog 
niet weten, geeft ook mensen 
een tweede kans en zet zich in 
voor het ondersteunen van goe-
de doelen. Voor veel mensen in 
Uithoorn, De Kwakel en omlig-
gende plaatsen is de kringloop-
branche ‘iets vreemds’. En onbe-
kend, maakt onbemind. Daarom 
is het goed om eens een kijkje te 
komen nemen bij Stichting Ce-
res. Heerlijk snuffelen tussen de 
enorm uitgebreide sortering ar-
tikelen. De kledingafdeling van 
Stichting Ceres is uniek te noe-
men en de boeken- en platenaf-
deling is vorig najaar volledig ge-
moderniseerd. Tevens heeft Ceres 
dit jaar heel veel nieuwe artikelen 
in de verkoop tijdens de najaars-
markt op deze Nationale Kring-

loopdag. Leuk om alvast inkopen 
te doen voor de Sinterklaas en de 
Kerst!

Waarom is kringlopen 
goed, wat levert het op?
Als u spullen inlevert of koopt bij 
een kringloopwinkel levert u een 
belangrijke bijdrage aan het mi-
lieu. Door spullen nog een twee-
de leven te geven zorgt u voor 
een vermindering van de afval-
berg en hoeft er niet iets nieuws 
geproduceerd te worden. 
Niet alleen het milieu, maar ook 
mensen hebben profijt van de 
kringloop. De opbrengst van de 
verkochte spullen wordt zowel 
geïnvesteerd in mensen die het 
moeilijk hebben om op de regu-
liere arbeidsmarkt een baan te 
vinden als in goede doelen (lan-
delijk en plaatselijk). 

Activiteiten
Op deze Nationale Kringloopdag 
vinden bij Stichting Ceres diver-
se activiteiten en acties plaats. 
Zo kunnen kinderen zich tussen 
11.00 uur en 15.00 uur prachtig 
laten schminken. De klanten die 
op deze Nationale Kringloopdag 
voor minimaal € 10 afrekenen bij 
de kassa ontvangen van Stichting 
Ceres een handige attentie. En 
voor iedereen is er gratis koffie, 
thee of limonade met iets lekkers. 
Kortom, kom zaterdag 6 okto-
ber a.s. tussen 10 en 16 uur naar 
de winkel van Stichting Ceres aan 
de Industrieweg 33 in Uithoorn 
(0297-568608). 

Schoolkorfbal De Vinken 
razend populair!
Vinkeveen - Woensdagmiddag 
26 september stond het jaarlijk-
se schoolkorfbal van korfbalver-
eniging De Vinken op de agen-
da. Maar liefst 180 kinderen ston-
den te trappelen om samen met 
hun klasgenootjes een middag 
te korfballen. Verdeeld over 33 
teams en 15 velden werden wed-
strijden gespeeld, afgewisseld 
met sneldoelen, een estafette en 
een hindernisbaan. Onder het 
genot van een heerlijk najaars-
zonnetje en met een tempera-
tuur van ongeveer 20 graden was 
het perfect weer voor een fantas-
tisch toernooi. Deze gezellige en 
sportieve middag werd begeleid 
door spelers en speelsters van De 
Vinken, aangevuld met een aan-
tal behulpzame ouders. Via deze 
weg nogmaals bedankt voor de-
ze geweldige hulp! 

Startschot
Om 13.00 uur werd het start-
schot 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 eer-
ste wedstrijdronde. Verdeeld over 
8 poules werden op het grasveld 
en kunstgras wedstrijden ge-
speeld. Na 3 ronden was het tijd 
voor spel nummer 2, de estafet-
te. Elk teamlid rent zo snel mo-
gelijk een rondje om de velden, 
uiteindelijk werd berekend welk 
team (gemiddeld gezien) de snel-
ste tijd had neer gezet. Na een 
bekertje limonade, een spekje of 
een biscuitje was het tijd voor de 
volgende 3 wedstrijdronden. El-
ke wedstrijd vielen de doelpun-
ten rijkelijk en het fanatisme spat-
te ervan af. Na zes rondes met 
korfbalwedstrijden, was het tijd 
voor het laatste spelonderdeel; 
de hindernisbaan. Zo snel moge-
lijk legde alle deelnemers het par-
cours af en ook hier werd geke-

ken welk groepje (gemiddeld ge-
zien) de snelste tijd had neerge-
zet. Tijd voor het verdelen van de 
prijzen, voor elke poule stonden 3 
bekers klaar voor de winnaars van 
de wedstrijden. De winnaars van 
de spelletjes mochten een lek-
ker zakje chips uitkiezen. In poule 
1 (groep 4) eindigde team Groen 
(Schakel) op de 1e plaats, team 
Blauw (Willespoort) op de 2e 
plaats en team Rood (Pijlstaart) 
op de 3e plaats. De spelletjes wer-
den gewonnen door Geel (Wil-
lespoort). In poule 2+3 (groep 
5) werd team Ananas 1e (Scha-
kel), Kers (Jozefschool) 2e en Ap-
pel (Vlinderbos) 3e. De spelletjes 
werden gewonnen door team 
Aardbei (Willespoort). In poule 4 
eindigde Toad (Willespoort) op nr 
1, Bowser (Pijlstaart) op de twee-
de plaats, zij wonnen tevens de 
spelletjes en Luigi (Willespoort) 
op nr 3. In de poule met groep 7 
werd Den Haag (Jozefschool) 1e, 
Leeuwarden (Schakel) 2 en Am-
sterdam op doelsaldo (Vlinder-
bos) 3e. Arnhem (Pijlstaart) was 
de winnaar van de spelletjes. In 
de oudste poule (groep 8) waren 
het alle scholen uit Wilnis die de 
prijzen meenamen; LDODK (Kids 
college) is eerste geworden, For-
tuna (Willespoort) tweede en PKC 
(Julianaschool) derde. DVO won 
hier de spelletjes. Na een zeer ge-
slaagde dag met een hoop win-
naars, heerlijk weer en fantasti-
sche hulpen, hopen we iedereen 
volgend jaar weer terug te zien. 
Voor kinderen die het zo leuk vin-
den dat zij mee willen trainen? 
Dat kan! Leerlingen uit groep 4, 
5 en 6 mogen op maandag of 
woensdag van 18.00-19.00 uur-
komen trainen en leerlingen uit 
groep 7 en 8 van 19.00-20.00 uur. 
Voor kinderen van de groepen 1, 
2 en 3 is er a.s. zaterdag 6 oktober 
van 10.00 tot 11.00 uur een ge-
zellige, sportieve kennismakings-
ochtend op het korfbalveld. 

Winst voor Atlantis 3
Mijdrecht - Voor Atlantis 3 stond 
deze zaterdag Pernix 5 op het 
programma. Met mooi weer, en 
een goede wedstrijd van vori-
ge week in het achterhoofd, ging 
het team gemotiveerd het veld 
op. In de aanval begonnen Da-
vey, Kevin, Tamara en Marijn en in 
de verdediging begonnen Koen, 
Niels, Joyce en Aisha. Het eerste 
doelpunt viel aan de kant van At-
lantis maar helaas volgde er hier-
na een kleine achterstand. Al snel 
werd deze achterstand omge-
keerd en had Atlantis weer de lei-
dende positie in de wedstrijd. Tij-
dens de rust was de stand 4-3. Na 

de rust kwam Atlantis terug op 
het veld, vastberaden om te win-
nen. Dit was ook goed te merken 
in het spel, want het eerste kwar-
tier na rust vielen er veel doel-
punten aan de kant van Atlantis. 
Toch wist Pernix nog even terug 
te komen, maar de leidende posi-
tie gaf Atlantis niet meer uit han-
den.
Na een goede wedstrijd eindig-
de de stand in 11-7, mede dank-
zij onze onmisbare invallers. Vol-
gende week zal Atlantis 3 afreizen 
naar Rijnsburg waar ze om 15.30 
uur tegenover Madjoe 3 komen 
te staan.

Ma 03 december 10.30-11.30 uur
Ma 17 december 10.30 -11.30 uur
Ma 31 december 10.30-11.30 uur

Meedoen
Kom voor een Gouden Kopje kof-
fie langs op maandag 8 okto-
ber op de Herenweg 69 Vinke-
veen (restaurant Brinkzicht). Te-

Veenland, tafeltennis 
dendert door
De Ronde Venen - Het 1e jeugd-
team van Veenland speelde in het 
voorjaar voor het eerst in lande-
lijk C en behaalde verrassender-
wijs de 2e plaats, vlak achter kam-
pioen Houten.
De competitieleider keek naar de 
persoonlijke scores en besloot 
hen toe te laten tot landelijk B. 
Dat vertrouwen bleek gerecht-
vaardigd: na 4 wedstrijden staan 
ze op de 2e plaats op 1 punt ach-
ter TOGB. Het werd 5-5 tegen Hil-
versum, 5-5 tegen TOGB en 6-4 
tegen Taveba. Afgelopen zater-
dag werd Hutaf verslagen met 
7-3. Victor moest even in zijn rit-
me komen, omdat hij nog weinig 
speelde en ziek was. Nu speelde 

hij tegen Matthijs weer bekeken 
door geduldig schuifwerk af te 
wisselen met keiharde onhoud-
bare smashes en won in 5 games. 
Teun, de benjamin van 12, vocht 
zich emotioneel terug en wist ook 
in 5 games te winnen van Jesper. 
Hetzelfde deed Leon, het nieuwe 
teamlid, met gedurfd aanvallen 
tegen Jesper: na 0-2 achter wist 
hij toch te winnen, dat was zijn 2e 
winstpartij.
Victor en Martijn wonnen makke-
lijk het dubbelspel, 1 game zelfs 
met 11-1. Martijn staat nu met 
78% gewonnen partijen boven-
aan.. Aanstaande zaterdag spe-
len ze vanaf 13 uur in Willisstee te 
Wilnis tegen Bit.nl uit Ede.

vens zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers die het Gouden Team kun-
nen uitbreiden waardoor er nog 
meer mogelijkheden komen om 
de koffiemomenten uit te brei-
den. Aanmelden kan tot 8 okto-
ber door een mail te sturen naar 
vrijwilligers.mariaoord@careyn.nl 
- Tel. 0297-219306.
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IVN Vogelexcursie
De Hoge Dijk Abcoude
Regio - Op zaterdag 6 oktober 
organiseert de vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een mooie excursie naar 
De Hoge Dijk. Een klein maar 
prachtig natuurgebied onder de 
rook van Amsterdam. Je vindt 
hier rietmoerassen, bos, struweel, 
een waterplas en sloten. Voor vo-
gels ideaal om te verblijven. Ver-
schillende eendensoorten kun-
nen we  op het water aantreffen 
zoals, krakeenden, dodaarsen, 
wilde eenden, kuifeenden,  mis-
schien al smienten, verder futen 
en meerkoeten. In de bomen en 
struiken: vinken,  putters, mezen, 
misschien goudhaantjes en sijs-
jes. Soms een specht. Er kan een  
ijsvogel langsflitsen. In de lucht 

kan van alles overkomen, ganzen, 
torenvalk, buizerd, meeuwen. Als 
je gelukt hebt zie of hoor je een 
waterral. Hoe is het met het ha-
viksnest? We verzamelen om 8.30 
uur bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis 
en verwachten daar om 12.00 uur 
weer terug te zijn. Per auto mee-
rijden is mogelijk. Trek waterdich-
te schoenen aan en neem iets te 
drinken mee en vergeet de ver-
rekijker niet. De excursie is gra-
tis. Aanmelden is niet nodig. In-
formatie: Peter Betlem tel : 06-
53743460.
Zie voor andere activiteiten de 
website:  ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn.

Zaterdag 13 oktober Bibliotheek Mijdrecht

Voorlichting 
studiekeuzeadvies
Regio - Middelbare school scho-
lieren die in het eindexamenjaar 
zitten, moeten vóór 1 mei 2019 
hun studiekeuze gemaakt heb-
ben als ze in september van dat 
jaar willen gaan studeren. 
Sommige opleidingen in het ho-
ger onderwijs hebben een be-
perkt aantal plaatsen. Zij kunnen 
een maximum aantal studenten 
aannemen; een numerus fixus. 
Hiervoor moet je je op uiterlijk 15 
januari aanmelden. De tijd begint 
al te dringen en binnenkort star-
ten de eerste open dagen voor 
opleidingen weer. Noloc erkend 
studiekeuzecoach Rose-Marie 
Lucas van Rooskleurig Coaching 
“het is best lastig om op jeugdi-
ge leeftijd te kiezen voor een stu-
die en te bedenken wat voor werk 
je later wilt gaan doen. Een stu-
diekeuze maken is iets heel per-
soonlijks en een belangrijke be-
slissing. Er is veel aanbod en al-
les lijkt even boeiend te zijn. Maar 
hoe ga je uitzoeken welke studie 
er het beste bij jou past? Hoe kies 
je? En wat kan je als ouder doen 
om je kind te helpen bij het stu-
diekeuze proces?”. 

Voorlichting
Om hiermee te helpen organi-
seert Rooskleurig Coaching een 
GRATIS voorlichtingsmiddag ‘hoe 
maak ik een studiekeuze?’ Deze is 
bedoeld voor scholieren, die een 

MBO, HBO of WO studie gaan kie-
zen en voor hun ouders. Tijdens 
de voorlichtingsmiddag kom je 
meer te weten over het maken 
van een studiekeuze en is er vol-
op ruimte voor het stellen van 
vragen. Na afloop krijg je nog 
eens tips en adviezen mee naar 
huis. Scholieren die meer tijd no-
dig hebben om in één keer de 
juiste studiekeuze te kunnen ma-
ken, willen steeds vaker kiezen 
voor een tussenjaar. Rooskleurig 
Coaching introduceert daarom 
de mogelijkheden van ‘Tussen-
jaarcoaching’, waarmee zij scho-
lieren en hun ouders goed onder-
bouwd kan begeleiden bij de af-
weging ‘doorstuderen of een tus-
senjaar’ en bij de invulling van 
een tussenjaar. 
Aanmelden doe je door een 
WhatsApp bericht te sturen naar 
06-53135015. 
De voorlichtingsmiddag is op za-
terdagmiddag 13 oktober van 
14.00-15.15 uur in de Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen, Dr. J. 
van der Haarlaan 8, 3641 JW te 
Mijdrecht.

De voorlichting is toegankelijk 
voor iedereen, ook als je geen lid 
bent van de bibliotheek.  
Meer informatie vind je op www.
rooskleurigcoaching.nl of zie de 
advertentie verder op in deze 
krant.

Theehuis winkelcentrum Amstelplein 
wordt PLEIN57
Regio - De bekende lunchroom 
het Theehuis in winkelcentrum 
Amstelplein is voorlopig een aan-
tal weken gesloten wegens een 
intensieve verbouwing en voor 
een nieuwe inrichting. De hore-
cagelegenheid is door de voor-
malige exploitant Mark Schoorl 
per 1 oktober overgedragen aan 
de nieuwe eigenaar Mickel Spie-
ringhs (34) die zijn ambities des-
gevraagd de vrije loop laat en 
hoog heeft ingezet.
De ruimte van de lunchroom laat 
hij strippen en verbouwen en er 
komt een nieuwe keuken en bar. 
Ook krijgt de plek waar de vitrine 
van de vlaaien stond in de passa-
ge een ander aanzien in de vorm 
van een nieuwe gevel. De kleur-
stelling van de ruimte wordt lich-
ter, er komt een ander meubilair 
en ook de verlichting wordt ge-
wijzigd. Al met al zal een en ander 
bijdragen aan een geheel nieuwe 

uitstraling. Maar dat is niet alleen 
daaraan te danken, want ook het 
complete menu verandert van sa-
menstelling en presentatie.
De lat wordt daarbij creatief ge-
zien een stuk hoger gelegd dan 
tot nu toe het geval was. Kortom, 
Mickel wil zijn gasten straks een 
hogere culinaire beleving bieden 
dan alleen maar standaard. Hij is 
ook in voor het vieren van een 
verjaardag of een jubileum, voor 
de bridgeclub maar ook de ver-
zorging van de catering voor be-
drijfspersoneel en de ambtenarij 
als dat door omstandigheden zo 
uitkomt.
Na de intensieve verbouwing 
en inrichting wil Mickel, als al-
les meezit, zijn geheel vernieuw-
de horeca-etablissement met een 
aantrekkelijke welkomst-aanbie-
ding (her)openen op zaterdag 10 
november a.s. onder de nieuwe 
naam PLEIN57.

Zaak met potentie
Mickel Spieringhs is gepokt en 
gemazeld in de horeca. Zijn he-
le familie stamt uit dat vakge-
bied en is afkomstig uit Brabant. 
Zijn eeneiige tweelingbroer heeft 
een goed lopende horecaonder-
neming in Tilburg en dat is wat 
Mickel ook wil: een zelfstandig 
ondernemer die streeft naar een 
succesvolle horecazaak. Mickel is 
vanuit het ‘Brabantse’ met een fik-
se dosis kennis van de horeca ‘in 
het westen’ terecht gekomen en 
heeft zijn sporen bij restaurants 
en bedrijven verdiend. Hij is chef-
kok, in velerlei opzicht creatief en 
weet ook als gastheer hoe hij zijn 
gasten dient te benaderen. Een 
man die weet wat hij wil. “Ik was 
al lang op zoek naar een horeca-
gelegenheid op een geschikte 
locatie waar ook wat van te ma-
ken is. Een zaak niet te groot en 
niet te klein maar wel met poten-
tie,” vertelt Mickel. Toen kwam ik 
deze zomer in contact met Mark 
en zijn we om tafel gaan zitten en 
ik was meteen enthousiast. Het 
lijkt mij een geweldige uitdaging 
om hier in winkelcentrum Am-
stelplein een goede lunchroom 
neer te zetten die boven de mid-
delmaat uitsteekt. Ik wil dat er-
van gaan maken wat ik voor ogen 
heb. Dat geldt ook voor het culi-
naire aanbod met producten en 
gerechten waar mensen door-
gaans van houden, met een leu-
ke ‘twist’ eraan, een aantrekkelijke 
en bijzondere manier van presen-
teren, samen met mooi servies en 
glaswerk. Daar wil ik mij in onder-
scheiden. Ik heb een collega van 
mijn vorige werkgever zover ge-
kregen dat hij met mij mee gaat 

Mickel Spieringhs (li.) gaat het Theehuis van Mark Schoorl (re.) nieuw le-
ven inblazen

om als kok in de keuken te wer-
ken. Hij is een hele goede! Ik blijf 
weliswaar wel de supervisie hou-
den, maar ga eerder in het lunch-
roomgedeelte als gastheer optre-
den. Verder kan ook het perso-
neel dat bij Mark in dienst was ge-
woon bij mij verder gaan als men 
dat wil.”

Druk met verbouwen
Niet alleen binnen maar ook bui-
ten ziet Mickel mogelijkheden 
voor zijn lunchroom. Hij heeft de 
beschikking over het buitenter-
ras op het Amstelplein waar hij 
wat mee wil en als hij toestem-
ming krijgt zou hij voor zijn gevel 
in de passage misschien ook wel 
iets gezelligs kunnen neerzet-
ten. Maar dat komt volgend voor-
jaar allemaal nog aan de orde. 
Kortom, Mickel zit vol met plan-
nen die, zo aanhorend, best een 
grond van realiteit in zich bergen 
om ze uit te voeren. Voorlopig 
gaat hij na de officiële opening 
zes dagen per week open; nog 
niet op zondag, maar dat kan ver-
anderen als daar genoeg belang-
stelling voor is.
Al doende maakt hij zich ook 
maar op voor de intocht van Sin-
terklaas in het winkelcentrum; 
dat is een week na de opening 
van zijn lunchroom. Intussen 
heeft Mickel zich vanuit Amstel-
veen met zijn gezin gevestigd 
in de nieuwbouwwijk De Maric-
ken in Wilnis, de plaats waar zijn 
vrouw ook vandaan komt. Op 
keurige afstand van de zaak. De 
komende weken is hij druk met 
het toezicht op de uitvoering 
van de verbouwing. Vanaf zater-
dag 10 november kunt u ken-
nis maken met dat wat de nieu-
we lunchroom PLEIN57 in winkel-
centrum Amstelplein u te bieden 
heeft. Nieuwsgiering? Gewoon 
binnenstappen en ervaar zelf of 
het de moeite waard is!

Ga mee op een Tijdreis 
naar de Toekomst
De Ronde Venen - De Dorps-
academie in Wilnis organiseert 
op zaterdag 6 oktober een tijd-
reis “Reisgids voor woelige tijden”. 
Hiermee hoopt de Dorpsacade-
mie geld op te halen om kinderen 
die ongewild thuis zitten een zin-
nige dagbesteding te geven. Te-
veel kinderen in De Ronde Venen 
kunnen niet naar school omdat 
er geen plek voor ze is. Ze zijn ‘te 
moeilijk’, komen niet mee op een 
gewone school en zitten hierdoor 
hele dag thuis. Jenneke van Wijn-
gaarden, directeur van de Dorps-

academie, wil een plek bieden 
voor deze kinderen. Hier is geld 
voor nodig. Daarom organiseert 
ze een Tijdreis.
Iedereen mag mee. De kosten 
zijn Euro 65 voor de hele dag. Rei-
zigers worden mee genomen op 
een fascinerende tijdsreis met 
o.a. Aldith Hunkar en Jan Jaap 
van Peperstraten. Lunch en hap-
jes zijn inbegrepen. De dag be-
gint om 9.30 met een inloop. Rei-
zigers zijn rond 16.00 weer thuis. 
Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsacademie.nl. 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs geeft nog meer
‘Samen ‘voor elkaar’
De Ronde Venen - Het is bij-
na zover! Nog een paar dagen 
en dan opent de kinderkleding- 
en speelgoedbeurs haar deu-
ren. 7 oktober kan er van 12:00-
15:00 van hartenlust gewinkeld 
worden voor 4 prachtige goe-
de doelen. Nu het ook echt kou-
der begint te worden, is het een 
mooi moment om voor een zacht 
prijsje mooie en kwalitatieve na-
jaars- en winterkleding te shop-
pen. Van klein tot groot, voor al-
le kinderen is er wat te vinden 
want er zal van maat 74 tot en 
met maat 176 aanwezig zijn. Ver-
tel het voort en neem je vrienden, 
familie en kennissen mee, want 
iets goeds doen is zelden zó leuk! 
Locatie: Klein Binnenrust, Hoog-
straat 23 in Abcoude, achter Ca-
fé Restaurant De Eendracht. Do-
naties of meedoen?: info@voorel-
kaar.org Meer informatie op onze 
website: www.voorelkaar.org

Verkeer kan voortaan sneller doorstromen
Werkzaamheden rotonde Mijdrechtse 
Dwarsweg/N212 afgerond
Wilnis - De werkzaamheden 
aan de rotonde op de kruising 
Mijdrechtse Dwarsweg/N212 na-
deren hun voltooiing. Vrijdag 5 
oktober is alles gereed en wordt 
de nieuwe bypass na de och-

tendspits opengesteld. Nu is de-
ze nog afgebakend met rood/wit-
te staanders. Het verkeer uit ver-
schillende richtingen kan na de 
openstelling sneller doorstro-
men. Wethouder Alberta Schuurs 

(Verkeer) is blij dat het werk ach-
ter de rug is en dat de doorstro-
ming is verbeterd. “Verkeer ko-
mend van de Mijdrechtse Dwars-
weg en dat afslaat richting Wilnis 
of Woerden kan nu van de bypass 
gebruikmaken en maakt dus ei-
genlijk geen gebruik meer van de 
rotonde. Verkeer dat uit andere 
richtingen komt hoeft daardoor 
minder te wachten om voorrang 
te verlenen. Verkeer kan het kruis-
punt van wegen dus sneller pas-
seren, aldus de wethouder.
De werkzaamheden aan de ro-
tonde zijn uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Utrecht. Aan-
vankelijk zou het werk in augus-
tus worden afgerond. Omdat de 
aanleg van de verlichting op de 
rotonde meer tijd in beslag nam 
is dat niet gelukt. Als laatste wor-
den op maandag 1 en dinsdag 2 
oktober de lichtmasten vervan-

gen. De nieuwe bypass gaat zor-
gen voor een betere doorstro-
ming, een betere verkeersveilig-
heid en voor een betere ontslui-
ting van de nieuwe woonwijk 
De Maricken. Gelijktijdig met het 
aanleggen van de bypass heeft 
de provincie Utrecht groot onder-
houd uitgevoerd aan de rotonde, 
zodat deze weer 20 jaar mee kan.

Aanpassingen bij de Geerbrug
De werkzaamheden aan de N212 
verplaatsen zich nu in de rich-
ting van de Geerbrug. De hui-
dige aansluiting van de N463 
(vanuit Woerdense Verlaat) op 
de N212 wordt in het najaar van 
2019 vervangen door een roton-
de. De ondergrond moet daar-
voor eerst voldoende stevig zijn. 
Daarom worden er binnenkort 
grote zakken zand (‘bigbags’) ge-
plaatst op de bestaande veenlaag 
zodat deze kan inklinken. Als de 
grond volgend najaar voldoen-
de is ingeklonken, kan de roton-
de worden aangelegd. In die peri-
ode wordt er ook een veilige fiets-
oversteek gemaakt bij de Geerka-
de en krijgt de Geerbrug tevens 
een grote opknapbeurt.
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Afzuigkap lijkt steeds meer op een lamp 

Aandacht 
voor detail
De keuken van nu moet op z’n minst dezelfde sfeer uitstralen als de 
woonkamer. Een leefruimte die uitnodigt om uren in te vertoeven. 
Geen standaard keuken, maar een zorgvuldig samengesteld 
interieur.

Voor iedere tapijtstijl een andere tint

Laat je creativiteit
in huis de vrije loop
Bij het kiezen van een tapijt of vloerkleed denk je als eerste aan kleur. 
Welke modische, ingetogen of naturelle kleur past het beste bij jouw persoonlijke woonstijl? 

Dat geldt dan ook voor de on-
derdelen van de keuken. Stan-
daard is tegenwoordig niet meer 
aan de orde. Zelfs de afzuigkap 
heeft een styling ondergaan. Zo-
wel in techniek als in vormge-
ving zijn de collecties de laatste 
jaren naar een hoger niveau ge-
tild. Hierdoor krijgt de afzuig-
kap de allure die past bij de he-
dendaagse keuken. Een keuken 
die meer en meer transformeert 
naar een eenheid met de living. 
Wat opvalt zijn de ‘lamp’-model-
len binnen de nieuwste program-
ma’s. ‘Lampachtige’ afzuiginstal-

laties die living en keuken sa-
menbrengen, zonder teveel aan-
dacht te vragen. Geen apparaat 
dat er een beetje bijhangt, maar 
tijdloze meubelstukken, met oog 
voor detail. Voorzien van specia-
le led-verlichting die niet alleen 
kan dimmen, maar ook van warm 
wit naar koud licht verandert met 
een simpele druk op de knop. 
Ideaal als je de sfeer wenst te 
veranderen. Zo zie je tijdens het 
werk alles goed, maar creëer je tij-
dens het diner wellicht wat meer 
sfeer. Super stoer, elegant en heel 
praktisch.

Inhakend op de nieuwste woon-
trends kun je met tapijt alle kan-
ten op in je interieur. Laat je crea-
tiviteit de vrije loop! Een paar voor-
beelden: Houd je van rust en ruim-
te dan is het kleuradvies om pas-
tel kleuren te kiezen en deze op 
de wanden door te laten lopen. Je 
kunt ook voor een verfkleur kie-

Nieuwe collecties geïnspireerd op fashion

Bedtextiel moet
kleur bekennen

De prachtige dessins uit de 
najaarscollectie hebben rijke 
kleurstellingen met folkloristi-
sche invloeden. Structuren en 
breisels geven de dekbedover-
trekken een warm karakter. De 
collecties zijn opgedeeld in 
verschillende thema’s met dek-
bedovertrekken die qua kleur 
en stijl perfect bij elkaar pas-
sen. Er wordt door de produ-
centen continu gezocht naar 
nieuwe materialen en tech-
nieken om collecties samen te 
stellen. Zo heeft de najaarscol-
lectie van Beddinghouse als 
noviteit stonewashed katoen, 
in de kleuren blauw en grijs. 
Een andere noviteit is het �a-
nel als toevoeging op het uni-

programma. Inspelend op de 
behoefte van de consument 
worden ook steeds vaker extra 
lengtes aangeboden voor de 
overtrekken.
De verschillende thema’s ge-
ven ieder een eigen draai 
aan de kleurrijke slaapkamer. 
Mooie herfsttinten en patro-
nen zijn geïnspireerd op de ja-
ren zestig en het thema ‘Colour 
Obsession’ komt met extre-
me kleuren zoals donkerrood, 
groen, blauw en okergeel ge-
combineerd met roze accen-
ten vrolijk voor de dag. Zoek je 
wat luxe dan kies je voor �anel-
len en satijnen overtrekken. Je 
kunt alle kanten op. Als je maar 
durft te combineren.
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Afzuigkap in de vorm van een lamp voor in de keuken. Foto: Wave

Als je de trends volgt, ziet jouw slaapkamer er binnenkort 
kleurrijk uit. De nieuwe collecties slaapkamertextiel zijn 
geïnspireerd op de fashion- en interieurwereld. 
Ook daar draait op dit moment alles om kleur.

Het wordt een vrolijke boel in de slaapkamer..Foto: Beddinghouse

zen die net iets donkerder of lich-
ter is voor een toon-op-toon e�ect. 
Er ontstaat meer dynamiek in het 
interieur door meer met contrast 
te spelen en een vloerkleed te ne-
men in een contrasterende kleur 
ten opzichte van de wand. In plaats 
van je interieur helemaal wit te ma-
ken, wat vaak wat kil overkomt, ga 

je met een pastelgrijze vloerbe-
dekking voor een licht interieur en 
combineer je dit met lichtgekleur-
de houten meubelen. Door witte 
muren en witte accessoires te ge-
bruiken doet het geheel fris en hel-
der aan. Liefhebbers van het lande-
lijk-moderne interieur willen voor-
al natuurlijke kleuren en materia-

len in huis. Gebruik lichtbruine tin-
ten in het vloerkleed voor een hon-
derd procent naturel e�ect en mix 
dit met de nieuwe trendkleur pas-
tel groen op de wanden. Voor een 
modisch interieur is colourful de 
‘way-to-go’. Maak hippe combina-
ties met meerdere kleden in een 
gra�sch blokpatroon.

Met tapijt kun je alle kanten op in het interieur. Foto: Parade Colour King
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De kantoren van de Westein-
der Adviesgroep in Aalsmeer en 
Zoetermeer zijn open tijdens de 
Open Huizen Dag. Vergroot je sla-
gingskans bij de aankoop van je 
nieuwe woning en kom langs tus-
sen 11.00 en 15.00 uur voor een 
gratis en vrijblijvend oriëntatie-
gesprek. Onze hypotheekspecia-
listen staan voor je klaar en reke-
nen voor wat je � nanciële moge-
lijkheden zijn. De Westeinder Ad-
viesgroep is al jaren hét adres in 
de regio voor onafhankelijk hypo-
theekadvies. Een huis is voor veel 
mensen de grootste � nanciële 
uitgave in hun leven. Vaak den-
ken mensen als eerste aan hun 
eigen bank als het gaat om een 
hypotheek. Bijna altijd adviseert 
de bank een product uit hun ei-
gen assortiment en bijna altijd is 
dat niet de beste oplossing. “Ge-

lukkig weten heel veel mensen 
ons kantoor te vinden voor echt 
onafhankelijk advies” aldus Jan 
Bruine de Bruin, de adviseur die 
al vanaf het begin bij de West-
einder Adviesgroep werkzaam is. 
Op de vraag waarom onafhanke-
lijk advies beter is dan het advies 
van een bank, antwoordt Jan: “Wij 
ontvangen geen enkele vergoe-
ding van welke bank of verzeke-
raar dan ook. Dit betekent dat we 
geen enkel belang en ook geen 
voorkeur hebben voor een aan-
bieder. In onze adviezen wordt 
maar met één belang rekening 
gehouden en dat is het belang 
van de klant. Omdat wij de hy-
potheekmarkt door en door ken-
nen en de aanbieders continue 
met elkaar vergelijken op ren-
te, voorwaarden en kwaliteit van 
de dienstverlening, kan dit gedu-

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Op zaterdag 6 oktober is er de NVM Open Huizen Dag

Westeinder 
Adviesgroep opent 
haar deuren

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Jan Bruine de Bruin

Hans Rozendal

rende de looptijd van een hypo-
theek heel veel geld schelen. Bo-
vendien is iedereen anders. Wij 
verdiepen ons eerst grondig in je 
persoonlijke situatie en gaan dan 
pas aan de slag met een oplos-
sing. Onze oplossing is dus altijd 
maatwerk. Daarmee is het voor 
ons nog niet klaar, wij zijn pas te-
vreden als alles geregeld is en je 
over leuke zaken zoals de inrich-
ting van je nieuwe huis kunt gaan 
nadenken,” besluit Jan. Hans Ro-
zendal, een van de vier vennoten 
van de Westeinder adviesgroep 
vervolgt: “Je ziet steeds meer ban-
ken en verzekeraars hun kantoren 
sluiten. Iedereen moet zijn zaken 
via het internet gaan regelen. Ge-
heel tegen deze trend in vind je 
op de website van de Westeinder 

Adviesgroep nergens een link om 
zelf een pensioen, hypotheek of 
verzekering af te sluiten. Wij ge-
loven niet in doe-het-zelven met 
� nanciële risico’s. Financiële pro-
ducten zijn per de� nitie niet een-
voudig, dat hebben de gebeurte-
nissen in de afgelopen jaren wel 
aangetoond. Wij zijn ervan over-
tuigd dat, als we elkaar beter le-
ren kennen, de kwaliteit van het 
advies beter zal zijn. Beter dan 
wanneer je zelf bij je � nanciële ri-
sico’s een oplossing probeert te 
bedenken. In een persoonlijk ge-
sprek kunnen onze deskundige 
adviseurs haar� jn bepalen welke 
oplossing het beste bij de betref-
fende situatie past. Dit hoeft lang 
niet altijd een verzekeringsoplos-
sing te zijn. Daarom komen wij 

graag met je in contact. Zodat we 
in een persoonlijk gesprek kun-
nen laten zien hoe wij voor jou 
van toegevoegde waarde kunnen 
zijn.” “Wij hebben op onze web-
site een groot aantal gebeurte-
nissen geschetst waarbij je onze 
hulp goed kunt gebruiken”, ver-
volgt Hans Rozendal. “En zo kun 
je ons dan ook zien, als een per-
soonlijke � nanciële raadgever. 
Een visie die nogal afwijkt van 
wat gebruikelijk is, maar die ons 
veel uiterst tevreden klanten op-
levert. En dat is wat ons vak leuk 
maakt en waar we het voor doen.”
Kom langs tijdens de Open Hui-
zen Dag. Je bent van harte wel-
kom! Op voorhand een afspraak 
maken mag uiteraard maar hoeft 
niet.

Al ruim 18 jaar richt Richard zich 
vooral op bedrijfsonroerend goed 
in eigen beheer, maar start per 1 
oktober 2018 als erkend en gere-
gistreerd vastgoedmakelaar voor 

Aalsmeer e.o. en (ver) daarbuiten. 
Dit doet hij samen met zijn vrouw, 
Bianca Wegbrands, geregistreerd 
vastgoedstyliste en woningfo-
tograaf, opgeleid door House 

of KIKI, bekend van verschillen-
de woonprogramma’s op RTL 4. 
Als echte ondernemers zijn Ri-
chard en Bianca er van overtuigd 
een aanvulling te zijn in de huidi-

Vliegende start

Lankamp Real 
Estate Advisors B.V.
Met zijn aanbod van 1 procent courtage bestormt Richard Lankamp als aan- en verkoop makelaar de 
huizenmark in regio Aalsmeer e.o. en de Spaanse Huizenmarkt aan de Costa Blanca.

Op zaterdag 6 oktober wordt weer de hal� aarlijkse Open 
Huizen Dag georganiseerd. De NVM Open Huizen Dag is voor 
woningverkopers en woningzoekers een belangrijke dag waarop 
woningen massaal vrijblijvend bezichtigd kunnen worden. De NVM 
Open Huizen Dag kan nog altijd rekenen op grote belangstelling. 
Op deze dag doet ca. 25% van het totale woningaanbod in 
Nederland mee en houden tienduizenden woningbezitters Open 
Huis. Voor wie een huis zoekt, is het heel aantrekkelijk om in de 
gewenste regio een aantal huizen zonder afspraak te kunnen 
bekijken en vergelijken. Voor wie zijn huis wil verkopen, biedt de 
NVM Open Huizen Dag de kans om zijn woning aan een groter 
aantal geïnteresseerden te laten zien.

ge makelaardij. Veel mensen heb-
ben een negatief beeld van make-
laars. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. wil laten zien dat het ook 
anders kan. Niks mooie pakken, 
snelle scooters, ingewikkeld vak-
jargon of vlotte babbels. Gewoon 
boter bij de vis. Mensen goed hel-
pen (zelf ) hun huis te verkopen. 
En tegen de laagst mogelijke kos-
ten. Als erkend Vastgoedpro ma-
kelaar weet Richard goed waar 
hij over praat. Na een jarenlange 
succesvolle carrière als vrijwillig-, 
en beroeps brandweerman en 
brandweero�  cier te zijn geweest, 
kroop het bloed toch waar het 
niet gaan kon: het makelaars vak. 
Richard dacht: ‘het is nu of nooit. 
Laat ik in het diepe springen en 
met enthousiasme en passie ma-
kelaar worden. Niet afwachten 
maar actief en gedreven voor u 
aan de slag als het gaat over ver-
koop, aankoop of taxatie van een 
woning. Als woningverkoper of 
woningkoper wilt u alleen het al-
lerbeste. Dat betekent een ma-
kelaarskantoor dat beschikt over 
vakkennis, de juiste marketing-
middelen, uitgebreid netwerk, in-
tegriteit, creativiteit en professio-
naliteit. Wij werken met verschil-
lende pakketten op maat zoals, 
een Start Pakket, een Plus Pakket 
en een All-In Pakket met eventu-
eel NO CURE, NO PAY garantie. 
Daarmee onderscheiden we ons 
echt van de reeds gevestigde ma-
kelaars. Bij ons kunt u kiezen; wat 
kunnen wij voor u doen en wat 
wilt u zelf doen. En dit alles tegen 
een eerlijke en betaalbare prijs! 
Bianca zegt: ‘Als vastgoedonder-
nemers zien wij mogelijkheden 
en denken we in oplossingen met 
de klant mee. Onze speerpunten 

zijn; goed luisteren, deskundig 
en helder advies geven en maxi-
male service verlenen. Wij vinden 
betrokkenheid en persoonlijk ad-
vies heel belangrijk. We zeggen 
wat we doen en we doen wat we 
zeggen! Wij komen altijd naar de 
klant toe en hebben geen 9 tot 5 
mentaliteit. 

Een huis kopen in Spanje?
Lankamp Real Estate Advisors B.V. 
is ook uw Nederlandstalige make-
laar bij het vinden van uw droom-
huis in Spanje. Zoekt u een wo-
ning aan de prachtige Costa Blan-
ca in Spanje, wij staan voor u 
klaar om u te helpen. Als uw Ne-
derlandstalige vastgoedadviseur 
zoeken en vinden wij via ons be-
trouwbare partner netwerk de 
villa of het appartement dat vol-
doet aan al uw wensen. Wij staan 
u terzijde gedurende het gehe-
le aankoopproces en zelfs daar-
na, zodat u zorgeloos kunt genie-
ten. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. is een erkend Vastgoed-
pro makelaarskantoor. Tegen mi-
nimale kosten kan uw woning al 
op Funda geplaatst worden. Ri-
chard komt graag bij u langs voor 
een vrijblijvend kennismakings-
gesprek met gratis waardebepa-
ling. Wilt u eens vrijblijvend ken-
nis met ons maken? Pak dan nu 
de telefoon en bel: 06-53 53 27 
04 of bekijk onze website: www.
lankamp-realestate.nl. Vastgoed-
pro makelaars behartigen altijd 
het belang van hun klant en dit in 
de lijn met de opgestelde Ere Co-
de. Tevens werkt een Vastgoed-
pro makelaar volgens Algemene 
Consumentenvoorwaarden die 
tot stand zijn gekomen in over-
leg met de Consumentenbond 

en Vereniging Eigen Huis. Om-
dat Lankamp Real Estate Advisors 
B.V. een nieuw makelaarskantoor 
is starten zij gelijk met een mooie 
actie die geldt tot het december 
2018. 

Huizen(ver)kopers winnen 
makelaarskosten terug
Klanten van Lankamp Real Esta-
te Advisors B.V. pro� teren tot en 
met december 2018 van een bij-
zondere actie. Iedereen die in 
deze periode een huis verkoopt 
of aankoopt via ons maakt kans 
om de bemiddelingskosten te-
rug te winnen. Dat kan oplopen 
tot een vergoeding van 2.500 
euro per winnaar! Tijdens de ac-
tie ‘Uw eigen makelaar op on-
ze kosten’ maakt elke klant die 
tijdens de actieperiode een op-
dracht geeft voor de aan- of ver-
koop van een woning kans op de-
ze prijs. Voorwaarde is wel dat de 
transactie binnen 2 jaar wordt af-
gerond. Lankamp Real Estate Ad-
visors B.V.: “Onze klanten kunnen 
vanzelfsprekend rekenen op ons 
vakkundige advies en professi-
onele presentatie van hun wo-
ning. Een mooie bijkomstigheid 
is dat iedere opdrachtgever in de-
ze periode kans maakt dat we dat 
gratis doen.” Onze branchever-
eniging Vastgoedpro trekt tot en 
met december 2018 elke maand 
een winnaar die de vergoeding 
ontvangt. In totaal worden er tij-
dens de actieperiode vier (ver)ko-
pers verblijd met de prijs. 

Wilt u meer weten over deze 
actie? 
Pak dan nu de telefoon en bel: 06-
53 53 27 04 of bekijk onze web-
site: www.lankamp-realestate.nl 
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Handige katoenen opbergzakken praktisch en sfeervol

Een kinderkamer
vol vrolijkheid
In een huis met kinderen wordt geleefd. Daar mag het best een vrolijke bedoening zijn. 
Ook de kinderkamer verdient vrolijkheid. Met een leuk bed, mooi behang en niet te vergeten de woonaccessoires.

Daarmee doen we de trap, die 
doorgaans een prominente en 
zichtbare plek in huis inneemt, te-
kort. Gelukkig herkennen steeds 
meer architecten de schoonheid 
van een trap en maken ze er een 
echte blikvanger van. In nieuwe 
woningen en in bestaande wonin-
gen. Trappen hebben we in ver-
schillende vormen en maten. De 
meeste woningen kennen open 
trappen in de woonkamer of hal. 
Een dergelijke trap die niet ver-
stopt is achter een deur, kan een 
interieur maken of kraken. De 
schoonheid van een trap heeft te 
maken met het gebruikte materi-
aal en de vorm. De eenvoudigste 
vorm is de rechte trap in een schui-
ne lijn naar boven. Heb je weinig 

ruimte, dan is een spiltrap ge-
schikt. Deze trap, ook wel draaitrap 
of wenteltrap genoemd, draait in 
een ronde vorm rond een centra-
le as naar boven. Naast de vorm is 
het materiaal van belang. Er is on-
derscheid te maken tussen trap-
pen van hout, natuursteen, me-
taal en glas. Hout heeft een war-
me en natuurlijke uitstraling, maar 
vergt regelmatig onderhoud. Glas 
en metaal kunnen wat killer over-
komen, maar doen het in een mo-
dern interieur erg goed. Heb je al 
een trap dan hoef je je geen zor-
gen te maken over de vorm. Heel 
trendy is het om je bestaande trap 
een nieuw leven te geven. Trapre-
novatie! Het bezorgt je interieur 
een compleet nieuwe look. 

Die horen namelijk in een kinder-
kamer om er echt een feestje van 
te maken. Verborgen schatten, 
mooie spullen, grappige lijstjes. 
Daar worden de kinderen blij van. 
Gelukkig zijn er voldoende leu-
ke, sfeervolle en praktisch oplos-
singen. Creëer bijvoorbeeld een 
gezellig plekje waar je kind uren 

Met accessoires maak je jouw 
interieur compleet

Fluweel in de
woonkamer
Veel woninglabels richten zich 
volledig op accessoires en ha-
len hun inspiratie overal van-
daan. Ook komend seizoen 
hebben de trendwatchers zich 
�ink uitgeleefd. Met als re-
sultaat mooie collecties met 
kleurrijke eettafeltjes, bonte 
kussens, trendy lampen en an-
tiek ogende stoelen. 
Een accessoire geeft net die 
extra touch aan je interieur en 
maakt je woning echt persoon-
lijk. Bijzonder is dat de labels ie-
der op hun eigen manier nieu-
we trends lanceren. Het acces-
soire merk Kaat Amsterdam 

haalt dit keer bijvoorbeeld haar 
inspiratie uit reizen over de he-
le wereld en ontmoetingen 
met nieuwe mensen en cultu-
ren. Deze indrukken zijn ver-
taald in unieke schatten voor 
in huis. Een mooie collectie 
sierkussens, plaids en spreien 
brengen werelddelen als Afri-
ka, Azië, Amerika en Europa en 
zelfs de Noordpool tot leven. 
Luxe �uweel, in warme aard-
se kleuren, afgewisseld met 
exotische prints en stoere be-
tonachtige kleurstellingen zijn 
kenmerkend voor het komend 
seizoen.

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Een mooie tafel, een comfortabele bank of een leuk behang. 
Op alle fronten geef je jouw woning een eigen verhaal. Met 
trendy accessoires maak je jouw interieur helemaal af.

Met mooie accessoires geef je jouw woning een eigen verhaal.
Foto: Kaat Amsterdam

wil spelen op een lekker zacht 
vloerkleedje in de vorm van een 
wolk of ster. Heel handig zijn de 
katoenen opbergzakken. Je trekt 
de zak open, speelt uren op het 
kleedje dat dan op de grond ligt 
met allerlei spulletjes er bij en 
heb vervolgens geen gedoe met 
opruimen. Dat gaat in een sim-

pele handbeweging. Een gezelli-
ge slaapkamer creëer je ook door 
ook leuke combinaties te maken. 
Een vrolijk nachtlampje of spaar-
pot in de vorm van een papieren 
boot, vos, olifant of wolk. Speel-
goed dat tegen een stootje kan 
en er zo mooi uitziet dat het nooit 
in een kast verdwijnt.

Verder verdient de muur op 
de kinderkamer aandacht. Een 
mooie vintage poster, een we-
reldkaart van kurk, een prachtig 
groot magneetbord of een letter-
bord met een mooie quote. Ge-
nieten. En je maakt de kamer af 
met een vrolijke slinger boven je 
bed.

Meer dan een verplicht nummer in huis 

Trap als eyecather 
In het interieur
Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vaak 
een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het liefst 
voor standaarduitvoeringen, meestal in hout.

Maak leuke combinaties in de kinderkamer. Foto: StudioZomooi.nl
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Mijdrecht - Er werd met heel 
veel verlangen uitgekeken, een 
schoolreisje met de hele school 
naar een pretpark! OBS De Een-
dracht viert haar 45 jarig bestaan 
met allerlei feestelijkheden, zo-
als een bezoek aan de EFTELING 
op dinsdag 25 september en een 
groot slotfeest op vrijdag 28 sep-
tember! Vrolijke kinderen, juffen 
en meesters gingen in de vroe-
ge morgen op pad richting Kaats-
heuvel. Zelfs het weer deed die 
dag zijn best om het allemaal 
nog feestelijker te maken. Het 

zonnetje scheen uitbundig en zo 
kon iedereen in een aangename 
temperatuur genieten van al die 
prachtige attracties. Aan het ein-
de van de jubileumweek werden 
de feestelijkheden afgesloten 
met een gezellig feest voor jong 
en oud. Vele spelletjes met prach-
tige prijzen om te winnen, heer-
lijk voedsel, een springkussen en 
een disco vermaakten alle gas-
ten kostelijk. Met heel veel dank 
aan alle sponsors die het mogelijk 
maakten dit gezellige schoolfeest 
te realiseren.

Feestelijkheden rondom

45-jarig bestaan
OBS De Eendracht!
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Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Halverwege de 
herfstcompetitie zijn er tekenen 
van een heftige puntenstrijd.
In de maandagcompetitie wordt 
in de A-lijn de kop aangevoerd 
door team Daniel Aartse Tuijn 
met 54,09%, gevolgd door team 
Marja hartman 53,65% en team 
Gerard Telling met 52,94%. In de 
B-lijn zijn de posities voor team 
Corine Cooke met 57,10% met als 
achtervolgers team Jopie de Jong 
54,76% en team Johan Voskamp 
54,22%. Tenslotte de posities in 
de C-lijn: aan kop team Wim Bos-
man 56,76%, gevolgd door team 
Caro Toebosch 44,41% en team 
Cees Verweij met 54,61%.
In de donderdagcompetitie  gaat 
de onderlinge strijd om de pun-
ten toenemen.

In de A-lijn is team Gerard van der 
Meer met een kleine voorsprong 
koploper met 56,71%, gevolgd 
door team Elisabeth van den Berg 
56,12% en team Hermien de Jong 
52,14%.
De B-lijn is op dit moment prooi 
van eam Paula Kooijman 61,33% 
met net daar achter team Ine-
ke Hollaardt 57,39% en team Jan 
Elenbaas 55,75 %. De C-lijn strijdt 
verder onder aanvoering van 
team Ria Versteeg 59,56% met 
team Diny de Haas 59,16% op de 
hielen en daarachter team Annie 
Schouten56,26%.
Komende weken geven we weer 
de standen per speeldag.
Wilt u meebridgen neem dan 
contact op met het secretariaat: 
0297-287333. 

Het biljartveld ligt open
De Ronde Venen - Na de ge-
speelde wedstrijden in de derde 
competitieweek ligt het speel-
veld helemaal open. Geen en-
kel team heeft meer de volledige 
100% score en er zijn nog geen 
onoverbrugbare verschillen op 
de ranglijst. 
Bar Adelhof 1 nieuwe 
koploper 1e divisie
In de eerste divisie haalde Bar 
Adelhof 1 met 45-29 uit waar-
door ze de kop van de ranglijst 
hebben overgenomen van direc-
te tegenstander De Biljartmakers. 
Petra Slimmers, Edwin v/d Schaft 
en Anne Beeker wonnen overtui-
gend hun partij. Alleen Chaz Jans 
verloor van Bert Loogman, maar 
Chaz wist er ook nog 9 punten uit 
te slepen. Anne Beeker schoot uit 
zijn slof door de partij in 16 beur-
ten uit te tikken, desondanks was 
dat niet de kortste partij van de-
ze week. De Springbok 1 herstel-
de zich knap door na twee ver-
liespartijen DIO gedesillusio-
neerd met 45-32 terug te sturen 
naar Vinkeveen. Cees Duinker, 
Hans Bak en zijn zoon Michel Bak 
speelden gedegen naar winst. De 
afsluitende partij tussen Jim van 
Zwieten en Ray Kramer was een 
stuk spannender. Ray Kramer kon 
het puntenverlies van DIO beper-
ken door in de laatste paar beur-
ten net iets beter te finishen dan 
Jim. Promovendus The Peanut 
Bar 2 presteert nog wisselend, 
maar de vergaarde 33 punten te-
gen het zeer ervaren team van De 
Merel/Heerenlux 3 is zeker een 
prima resultaat. Rohan Janmaat is 
in vorm, dat laat hij de laatste we-
ken meerdere malen zien. Zie on-
deraan dit artikel voor meer lof-
zang. De beste prestatie van de-
ze week werd geleverd door Lu-
tis Ventilatietechniek/Springbok. 
Zij versloegen bij De Merel het 
Heerenlux 1 team met 47 tegen 
31. Allan Knightly, Peter Stam en 
John Beets behaalden de 100% 
score. De partij tussen Ger Ruim-
schoot en Kees Griffioen duurde 
langer dan normaal en eindigde 
in een niet vaak voorkomende re-
mise, wat voor beide 11 punten 
opleverde.
Uitslagen 1e divisie
De Biljartmakers –
Bar Adelhof 1 29-45
De Springbok 1 – DIO 45-32
The Peanut Bar 2 –
De Merel/Heerenlux 3 33-35
De Merel/Heerenlux 1 –
Lutis Ventilatietechniek 31-47
Teams aan elkaar 
gewaagd in 2e divisie
Na drie competitieronden staan 
de teams erg dicht bij elkaar op 
de ranglijst. ASM steekt er met 
128 punten bovenuit, daarna vol-
gen vijf teams binnen slechts 6 
punten (118 tot 112). Drie teams 

die een wedstrijd minder hebben 
gespeeld kunnen zich daar later 
nog bijvoegen. Ook aan de uit-
slagen van deze is te zien dat de 
teams aan elkaar gewaagd zijn. 
Beide Kromme Mijdrecht teams 
haalden 39 punten, terwijl het 
eerste team met 1 puntje ver-
schil verloor van De Springbok 2 
en het tweede team gelijkspeel-
de tegen CenS. Kees Westkamp 
van De Kromme Mijdrecht (DKM) 
1 behaalde 7 punten, terwijl de 
andere verliezers 8 punten be-
haalden. Dat leverde net dat ene 
puntje verschil in de eindstand 
op. De gelijke eindstand tussen 
DKM 2 en CenS kwam voort door 
enerzijds 9 punten voor Jos Ver-
meij en 6 punten voor Eric v/d 
Bosch van DKM tegenover 8 pun-
ten voor Desmond Driehuis en 7 
punten voor Rinus Lanooy van 
CenS. Stieva/De Kuiper 2 had 
geen moeite op bezoek bij De 
Merel met het Heerenlux 2 team. 
Ton Bocxe, Derk en Hans Mooijen 
haalden soeverein de 12 punten 
binnen. Good old Hans Levy hield 
de eer voor De Merel/Heerenlux 2 
hoog door te winnen van Aria ten 
Cate. Tot slot versloeg ASM met 
40-34 Bar Adelhof 2, waardoor de 
koppositie verstevigd werd. Hen-
nie en Hendrik Versluis alsme-
de Bertus Oostveen speelden op 
hun gebruikelijke niveau, wat vol-
doende was voor drie keer winst. 
Sophia Oostveen voegde slechts 
4 punten toe aan de eindstand 
door te verliezen van Jeffrey Cor-
nelisse.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 –
De Springbok 2 39-40
De Kromme Mijdrecht 2 –
CenS 39-39
De Merel/Heerenlux 2 –
Stieva/De Kuiper 2 29-42
Bar Adelhof 2 – ASM 34-40

De kortste partij van deze speel-
ronde komt op naam van Hans 
van Rijn in 13 beurten. Puike pres-
tatie, Hans.Rohan Janmaat had in 
de tweede speelronde slechts 11 
beurten waren. Doordat de uit-
slag te laat binnen was werd dat 
toen niet vermeld als kortste par-
tij. Bij deze alsnog. Nu is hij weer 
de beste, dit keer echter door zijn 
hoogste serie van 18 caramboles 
(32,1%). Gefeliciteerd, Rohan.

CSW verdiend langs
FC Aalsmeer
Wilnis - CSW behaalde zater-
dag op bezoek bij FC Aalsmeer 
zijn tweede competitiezege. Het 
werd een nipte 1-2 overwinning 
maar deze uitslag was meer dan 
verdiend en had gewoon hoger 
uit moeten vallen. Vooral tegen 
het einde van de wedstrijd had 
CSW de wedstrijd allang in het 
slot moeten gooien. CSW was za-
terdag duidelijk de bovenliggen-
de partij. Het kreeg al na 3 mi-
nuten spelen een flinke opsteker 
d.m.v. een snelle voorsprong. Een 
hoekschop van Menno v.d. Lee-
den werd ingekopt door Maikel 
Pauw, eerst was er nog de red-
ding maar op de inzet van Vin-
cent van Hellemondt was ieder-
een kansloos. FC Aalsmeer was 
duidelijk van slag en de ploeg 
kwam maar moeilijk aan voet-
ballen toe. Natuurlijk ook de ver-
dienste van CSW dat messcherp 
was in de duels. CSW kreeg diver-
se mogelijkheden op een twee-
de treffer. 

Tweede 
Zo speelde Erik Mulder van Helle-
mondt aan die vervolgens schit-
terend wegdraaide van zijn te-
genstander maar zijn schot be-
landde op het been van de doel-
man. Deze doelman moest ook 
handelend optreden bij scho-
ten van Kenzo Brown en Jelle 
v.d. Bosch maar CSW was niet at-
tent bij de terugspringende bal-
len. Ook Justin Blok was een paar 
keer gevaarlijk vanaf de rechter-
kant maar steeds kon het gevaar 
worden geweken. Aan de ande-
re kant moest Rahim Gok han-

delend optreden na een knappe 
aanval van FC Aalsmeer. Een inzet 
van dichtbij werd door de doel-
man prima gekeerd. CSW moest 
10 minuten voor rust toch de 
gelijkmaker toestaan. Een hoge 
voorzet van de linksback van FC 
Aalsmeer werd onhoudbaar inge-
kopt. Een domper voor CSW dat 
de voorsprong toen allang had 
moeten vergroten.

Verdediging
Na rust begon FC Aalsmeer iets 
meer aan te dringen maar de ver-
dediging van CSW gaf totaal niets 
weg. Ook bij hoekschoppen en 
vrije trappen waren de wilnissers 
de baas. CSW bleef goed voetbal-
len maar was vaak iets te slordig 
bij de laatste bal. Toch kwam de 
ploeg na een uur spelen dik ver-
diend op voorsprong. Mike Cor-
nelissen bediende met en geni-
ale hakbal van Hellemondt die 
vanaf de rand zestienmeter de 
doelman met een bekeken schot 
het nakijken gaf. Daarna was het 
wachten op meer doelpunten 
van CSW mede ook omdat FC 
Aalsmeer niet meer in staat was 
om het CSW echt lastig te maken. 
Een schuiver van Mike Cornelis-
sen ging maar net voorlangs en 
ook Dave Cornelissen was dicht 
bij de 1-3.
Vlak voor tijd nog een prima aan-
val van CSW waarbij de bal te-
recht kwam bij Mulder maar zijn 
schot ging over het doel. Zo-
doende bleef het bij 1-2 en was er 
maar 1 ploeg die recht had op de 
overwinning deze middag en dat 
was CSW.

Atalante dames 2 wint 
overtuigend
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
tegen Smashing Velsen ’96 D1 in 
IJmuiden. Het spel was iets min-
der swingend dan de week er-
voor, maar wederom wist Atalan-
te met veel overtuiging en zon-
der al te veel moeite de volledi-
ge vijf punten mee naar Vinke-
veen te nemen. Met een gebles-
seerde speelster als coach op de 
bank en twee invalsters van da-
mes 3 begon Atalante ietwat wie-
belig aan de wedstrijd. Er werd 
gespeeld op center court, waar-
door er aan drie kanten van het 
veld heel veel ruimte was. Dit was 
even wennen, waardoor Atalante 
niet heel flitsend begon. Het was 
zeker niet slecht, maar er waren 
wat schoonheidsfoutjes. De Vin-
keveense ploeg was echter dui-
delijk de bovenliggende partij en 
met 13-25 ging de eerste set naar 
Atalante. De tweede set ontbrak 
het Atalante aan schwung. De te-
genstander ging, met een nieuwe 
spelverdeelster binnen de lijnen, 
beter en sneller spelen en Atalan-
te had soms wat moeite met het 
goed inschatten van in- en uitbal-
len. Smashing Velsen bleef lang 
bij, maar ook deze set kwam Ata-
lante nooit echt in de problemen. 

Met 18-25 pakten de Vinkeveen-
se dames een 0-2 voorsprong. 
De derde set liet Atalante geen 
spaan heel van Smashing Velsen. 
Deze set was de servicedruk opti-
maal en werd er rustig en gede-
gen gevolleybald. De combinatie 
spelverdeling / aanval liep gewel-
dig en daardoor kon er aan het 
net lustig op los geslagen wor-
den. Dankzij een snelle 7-25 over-
winning in deze set was de winst 
in de wedstrijd veilig gesteld.
De vierde set liet de Vinkeveen-
se equipe de touwtjes iets vie-
ren, waardoor Smashing weer de 
kans kreeg in de wedstrijd te ko-
men. Atalante speelde soms on-
nodig wat slordig, maar dat is op 
zich helemaal niet raar met aller-
lei nieuwe mensen op andere po-
sities binnen de lijnen. Het team 
is nog in opbouw en dat was de-
ze wedstrijd net even duidelijker 
te zien dan de vorige. Het basis-
niveau van Atalante lag echter 
veel hoger dan dat van Smashing 
en dus kwamen de dames in het 
geel/groen ook deze set geen en-
kele keer in de problemen. Met 
15-25 ging de vierde set en de 
daarbij horende vijf punten naar 
Atalante.

Jeroen van Rijn wint prijs-
biljarten Heerenlux/De Merel
De Ronde Venen - Jeroen van 
Rijn is afgelopen week winnaar 
geworden van het  prijs-biljarten 
van biljartclub Heerenlux/De Me-
rel, met overmacht was hij de al-
lerbeste in de voorronden om in 
de finale meedogenloos af te re-
kenen met Cor van Wijk die dus 
kansloos 2de werd.
De strijd om plaats 3 werd ge-
wonnen door Eric Aarsman  die 
Wim Berkelaar versloeg en Wim 
dus 4de werd, als 5 de Toon van 
Dijk en als 6de Kees Griffioen, 

biljartclub Heerenlux/De Merel 
kan nog nieuwe leden gebrui-
ken zowel voor de interne com-
petitie op de dinsdagavond als 
voor De Ronde Venen competi-
tie, komt de dinsdag u niet ge-
legen dan kunt u zich op geven 
voor de donderdagavond vereni-
ging D.I.O. wij spelen op 2 biljarts 
opgeven en informatie kan bij Ca-
fé Biljart de Merel Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen of per te-
lefoon 0297-263562 of per mail 
thcw@xs4all.nl.

Terechte winst voor 
Argon tegen WV-HEDW
Mijdrecht - Argon heeft in de 
eerste thuiswedstrijd de winst in 
Mijdrecht kunnen houden. Het 
goede voorbeeld van de pupil 
van de week Twan de Jong vond 
navolging. Vlak voor rust scoor-
de Argon de 1-0 en met nog 
een kwartier op de klok volgde 
de 2-0. De bezoekers probeerde 
daarna nog wat aanvallende ac-
ties op te zetten maar de effecti-
viteit liet WV-HEDW deze middag 
in de steek.

Eerste helft
De eerste mogelijkheden wa-
ren voor de bezoekers, Berends 
Schouts liep bij een voorzet van 
links onder de bal door en een 
vrije trap van Ashraf Azzouz kon 
ternauwernood door Romero An-
tonioli uit de hoek worden ge-
haald. Even daarvoor had Argon 
kunnen profiteren van een mis-
verstand tussen keeper Jordy 
Helmens en een verdediger maar 
Marwan Fennich schoof de bal 
net langs de verre paal. In die fase 
halverwege de eerste helft raak-
te Argon wel snel de bal kwijt en 
waren er nogal wat kleine over-
tredingen. Met nog en kwartier 
op de klok kreeg WV-HEDW een 
mooie gelegenheid om op voor-
sprong te komen. Joost Heij ver-
scheen voor doelman Antonio-
li maar maakte het niet af. Nadat 
een vrije trap van Marvan Fennich 
en een kopbal van Dennis Filippo 
een prooi werden voor doelman 
Heimens profiteerde drie minu-
ten voor rust Ilias Latif van een 
handig steekballetje waarna hij 
doelman Heimens verraste met 
slim boogballetje. 1-0.

Deur op slot
Na de rust werd doelpuntenma-
ker Ilias Latif om tactische rede-
nen ingewisseld voor Yannick Van 
Doorn. Van Doorn schoof naar 
achteren en Bas Boelhouwer ging 
het middenveld versterken. Dat 
lukte aardig en hoewel WV-HEDW 
er van alles aan deed om de aan-
sluitingstreffer te forceren, echte 
kansen konden niet worden ge-
noteerd. De eerste poging aan 
Argonzijde was een schot van 
Marwan Fennich dat afketste op 
een verdediger en zo in handen 
kwam van Heimens. Ook een lob-
je van Lorenzo Zorn kwam in han-
den van de WV sluitpost. Met Epi 
Kraemer voor Fennich ging Ar-
gon de laatste 25 minuten in. Eer-
ste zagen we nog een poging van 
Azzouz maar Antonioli greep in. 
Een overtreding op Madi bracht 
Argon een vrije trap die door Re-
fos werd ingeschoten, keeper 
Heimens keerde de bal maar in 
de rebound sloeg Epi Kraemer 
toe 2-0. Daarna raakte Romario 
Aroma het zijnet. Even daarvoor 
kwam Tim Steij in de ploeg voor 
Madi en zagen we WV-HEDW nog 
een paar doelpogingen wagen. 
Dennis Filippo haalde nog bal 
van de doellijn en in dezelfde mi-
nuut werd de bal net op tijd weg-
gewerkt.
En verdiende over winning voor 
Argon dat in WV-HEDW een tech-
nisch vaardige tegenstander had, 
echter de doelpuntenmachine 
moet nog op gang komen bij de 
Amsterdammers.
Zaterdag speelt Argon weer thuis, 
nu komt ‘buurman’ FC Aalsmeer 
op bezoek.

Bas Boelhouwer van Argon in actie. (foto Hans van Gelderen)

Mijdrecht - Op 5 oktober is er 
weer een nieuwe Bingo bij Ar-
gon.  De hoofdprijs is twee en een 
halve minuut winkelen bij de Bo-
ni. Zaal open 19:15 uur aanvang 
Bingo 20:00 uur. Het eerste kop-
je koffie of thee is gratis.

Bingo bij Argon

Schaatsseizoen IJsclub Nooit 
Gedacht gaat van start
De Ronde Venen - De maand ok-
tober is weer begonnen en dat 
betekent ook dat de ijsbanen in 
Nederland hun deuren weer ope-
nen en er weer volop geschaatst 
kan worden. Een mooi moment 
om met schaatslessen te starten 
bij IJsclub Nooit Gedacht.
IJsclub Nooit Gedacht verzorgt al 
ruim 40 jaar schaatslessen voor 
kinderen uit de Ronde Venen in 
de leeftijd van 6 tm 12 jaar. Iede-
re zaterdagmiddag om 17:00 uur 
wordt er een uurtje les gegeven 
op de Jaap Edenbaan in Amster-
dam.
Hierbij leren de kinderen onder 
begeleiding van ervaren begelei-
ders de schaatstechniek onder de 
knie te krijgen. In de lessen  wordt 
spelenderwijs geleerd om recht 
op de schaatsen te staan en zij-
waarts af te zetten.
Kinderen die voor het eerst op 
schaatsen staan leren op de krab-
belbaan de eerste beginselen van 
de schaatstechniek. Het is be-
langrijk dat zij vooral vertrouwd 
raken met het ijs en dat zij zich 
kunnen voortbewegen op de 
dunne ijzers. 
Vaak kunnen zij al na enkele les-
sen goed uit de voeten en gaan 
zij met de groep een enkel rond-
je schaatsen op de grote 400 me-
terbaan.

Techniek
Ook voor de kinderen die wat lan-
ger schaatsen is er aandacht voor 
de techniek. Daarnaast schaatsen 

zij meer zelfstandig rondjes over 
het ijs. De één doet dat op een 
rustig tempo, gezellig met een 
vriendje of een vriendinnetje , 
de ander is bloedfanatiek en pro-
beert zo veel mogelijk rondjes in 
een uur af te leggen. Voor elk kind 
er is bij IJsclub Nooit Gedacht de 
mogelijkheid om te schaatsen op 
het eigen tempo.
Schaatsen is niet alleen een ge-
weldig leuke buitenactiviteit, het 
is ook nog eens goed voor de mo-
torische ontwikkeling.
Heb je eenmaal de schaatstech-
niek onder de knie, dan heb je 
hier je hele leven plezier van. 
denk niet alleen aan het natuur-
ijs, maar ook aan het skeeleren in 
de zomer.
Over natuurijs gesproken, hoe 
fijn is het dat je kind dan al lekker 
kan schaatsen en dat het schaat-
sen van een (kleine) toertocht 
dan al mogelijk is.
Bij IJsclub nooit Gedacht is nog 
volop plek om te gaan schaat-
sen. De kosten zijn beperkt, voor 
€ 95,- kun je een heel seizoen, ie-
dere week, schaatsen. Naast de 
schaatslessen zijn er nog andere 
leuke activiteiten op het ijs, zoals 
de Sinterklaasmiddag en  de Elf-
stedentocht. het seizoen sluiten 
we altijd af met een afscheids-
middag met sport en spel.
ook enthousiast? meld je dan aan 
via de website www.ijsclubnooit-
gedacht.nl. Voor vragen kan er 
gemaild worden naar: jeugdcoor-
dinator@ijsclubnooitgedacht.nl
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Ladderalert bij 
Bridegclub De Legmeer
Regio - Vrij naar OO7’s James Bond 
stond de start van de vierde avond 
ladderbridge deze keer in het te-
ken van “stirred- not shaken”. En 
dat had niets met een droge mar-
tini te maken, toch? Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen ble-
ken het beste bestand tegen die 
emoties en namen de hoogste tre-
de in met een prima 65,39%. Ruud 
Lesmeister & Ger Quelle volgden 
op de voet met 64,93% en heb-
ben dus ook geen last van hoog-
tevrees. Er waren nog twee paren 
die een zestiger voor hun rekening 
namen: Gerda van Liemt & Els van 
Wijk met 62,38 en Wies Gloude-
mans & Gijs de Ruiter met 61,11% 
bereikten zo dus ook dit hoge ni-
veau. Renske & Kees Visser voer-
den het vijftiger peloton aan met 
57,52% toepasselijk als vijfde met 
daar weer vlak achter Tini Geling 
& Jo Wevers die op 57,29% uit-
kwamen. Gerda Schavemaker & 

Jaap Kenter vervolgden hun weg 
naar boven met nu 57,06% als ze-
vende en Joop van Delft & Frans 
Kaandorp deden het wat rustiger 
aan als achtste met 56,02%. Tom 
de Jonge & Herman Vermunicht 
hadden een goede avond als ne-
gende met 55,56% waarna Hel-
een & Mees van der Roest de top 
tien afsloten met 55,44%.In de tus-
senstand voeren Ruud en Ger met 
nog twee avonden te gaan met 
een gemiddelde van 63,49% de 
gehele club aan. De achtervolgers 
zijn in het gedrang op de lader niet 
meer helemaal duidelijk zichtbaar, 
dat vereist dus nog enige studie. 
Wilt u zich hier ook indringen, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: e-mail gerdaschavema-
ker@live.nl, tel. 06-83371540.

Bridgeclub Harten-
vrouw/Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 25 sep-
tember vond de derde zitting 
plaats van de eerste competitie-
ronde van het seizoen. Dat be-
tekent dat we op de helft zijn 
van deze ronde. De hoogste sco-
re viel in de A-lijn. Refina van Me-
ijgaarden & Cathy Troost eindig-
den daar als eerste met 61,67%. 
Op de tweede plaats een mooie 
59% voor Annet Roosendaal & Ri-
ni Tromp en op drie met 57,92% 
An van Schaik & Ria Verkerk. In de 
B-lijn scoorde het eerste paar ook 
een 60-plusser: Coby Bruine de 
Bruin & Ada Maarsseveen behaal-
den 60,42%. Op twee eindigden 
Fien Leeftink & Greet van de Bo-

venkamp met 56,77% en de der-
de plaats was voor Willie Woerden 
& Ellen Boeringa met 51,56%. Dan 
nu ook de voorlopige competitie-
stand: In de A-lijn bestaat de top 
3 uit eerder genoemde Refina & 
Cathy, Ina Melkman & Jetty Wee-
ning en Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck. In de B-lijn voeren Coby 
& Ada het peloton aan met Mat-
ty Overwater & Loes Wijland op 
de tweede plaats en Inge Dyrbye 
& Thea Stahl op drie. De verschil-
len zijn lang niet onoverbrugbaar. 
Zowel in de A- als in de B-lijn staan 
de eerste zeven paren tussen de 
50 en de 57%. Het kan nog een 
spannende strijd worden.

Doe je mee aan de Rabo GeZZinsloop?
Regio - Atletiekvereniging de 
Veenlopers organiseert elk jaar de 
Zilveren Turfloop op 4 november. 
De dag begint natuurlijk met de 
sportieve uitdaging voor de kin-
deren: De Rabo GeZZinsloop. Dit 
is een sportieve loop van 1 kilo-
meter door het sportpark aan de 
Hoofdweg. Natuurlijk kun je je 
best doen om de eerste prijs te ha-
len, maar we zijn trots op alle kin-
deren die over de finish komen. 
Daarom is er voor iedereen een 
aandenken. Je kunt al meedoen 
als je vier jaar oud bent. Er wordt 

gelopen in zes categorieën: meis-
jes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, 
meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens 
t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en 
jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het 
nog spannend vindt, om alleen te 
lopen, mag een van je ouders na-
tuurlijk gezellig met je meelopen. 

Argon
Er wordt gestart op de parkeer-
plaats bij voetbalvereniging Ar-
gon. Daar staan startvakken, aan 
de kleur op je startnummer kun 
je zien in welk startvak je kunt 

gaan staan. Vanaf de start lo-
pen je eerst door het park, rond-
om de voetbalvelden, en dan fi-
nish je op de lekker brede Hoofd-
weg. Genoeg ruimte om dege-
ne die voor je loopt in te halen 
net voor de finish! Direct na de fi-
nish van de jongste kinderen is de 
prijsuitreiking in de sporthal. Tij-
dens de prijsuitreiking worden er 
leuke (sport)prijzen verloot, dus 
kom zeker even kijken bij de prijs-
uitreiking. Je ouders kunnen ook 
meelopen met een van de lange-
re afstanden: 5, 10 of 16,1 km. Voor 

meer informatie zie de website: 
www.zilverenturfloop.nl De Zilve-
ren Turfloop is een onderdeel van 
het Zorg en Zekerheidcircuit. De-
ze bestaat uit acht lopen in de re-
gio. De Rabo GeZZinsloop is cool, 
er doen veel kinderen mee, het zal 
dus druk zijn bij de start. Vraag je 
ouders de auto thuis te laten, en 
op de fiets of lopend te komen. 
Je kunt je inschrijven in sport-
hal de Phoenix of een mailtje stu-
ren naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl. Dan ligt je startnum-
mer al voor je klaar in de sporthal.

Superscore voor Jan 
Broeckmans & Kees Visser
Regio - Maandag 1 oktober 2018 
werd met 33 paren de 4e ronde 
van de 1e parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. In deze 4e ronde 
pakten in de A-lijn Marijke & Ger v 
Praag met 61,67% de 1”plaats op 

de voet gevolgd door Wies Glou-
demans & Marcel Dekker met 
60% op de op de 3”plaats eindig-
de Henk v/d Schinkel & Jan v Beur-
den met 59,17 %. In de onderste 
regionen beleefde Huub v Gef-
fen & Lambert Koeter een diep-
te punt in hun bridge carriere met 

32,92% ook Cees Harte & Jos v 
Leeuwen hadden hun avond niet 
met 35,42%. In de de B-lijn ging de 
zege met 72,92% naar Jan Broeck-
mams & Kees Visser op de 2”plaats 
eindigde met ook een prachti-
ge score van 71,88% Tonny Gode-
froy& Harry Rubens op de 3”plaats 
eindigde Ans Breggeman & Henk 
v Dijke met 63,75% in de onder-
ste regionen hadden Jeanette & 
Bep Braakman ook hun avond niet 
met 30.63% evenals Fons Roelof-
sma & Ton Ter Linden met 31,77%. 

In de C-lijn pakte Corry v Tol & Kees 
Geerlings opnieuw de 1”plaats met 
60,31% op de 2”plaats het combie 
paar Lia Guijt & Marieke Schaken-
bos met 51,82% en op de 3”plaats 
Jacqueline Beukers & An Volkers 
met 51,20% op de laatste plaatsen 
eindigde Anja Baars & Marja Calis 
met 46,77% en Cor de Bok & Tom v 
Meijgaarden met 39,84% Volgen-
de week de laatste ronde van deze 
1”parencompetitie waarbij de ver-
schillen klein zijn voor zowel pro-
motie als degradatie.

‘ Om mijn vrouw
te eren koos ik
een fonds op naam.’

‘De notaris 
heeft  alles

goed voor ons 
geregeld.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven door na
te laten aan een goed doel.
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Uithoorn - Zondag 30 september 
j.l. organiseerde AKU de jaarlijk-
se clubkampioenschappen. Een 
leuke wedstrijd, bedoeld voor 
AKU atleten en hun familieleden, 
vrienden en vriendinnen. Net als 
voorgaande waren de ook dit jaar 
de weergoden goed gezind. Een 
perfect zonnige en windstille dag 
voor zowel sporter als toeschou-
wer. Beiden waren dan ook in 
grote getalen aanwezig op de at-
letiekbaan. In totaal hadden 133 
atleten, verdeeld over 24 catego-
rieën, zich ingeschreven. De deel-
nemers konden kiezen om deel 
te nemen aan de meerkamp, de 
3000 meter of de 1000 meter G-
RUN. 

De mini pupillen 
De mini pupillen mochten het 
spits afbijten. De mini pupillen 
startten hun 4-kamp met balwer-
pen. De jongste pupillen waren 
met maar liefst 17 atleten waar-
van 12 jongens en 5 meisjes, va-
riërend in de leeftijd van 4 t/m 7 
jaar. Senn Koek en Tygo van Dij-
ken namen bij het balwerpen de 
leiding met worpen van maar 
liefst 14 meter. Liam Röling, Ru-
ben van Vliet en Roel Verlaan be-
haalden veel punten bij het ver-
springen door ruim over de 2 
meter te springen. Deze jongens 
streden om de medailles. Uitein-
delijk kwamen Liam, Ruben en 
Roel op het podium om een me-
daille in ontvangst te nemen. Bij 
de meiden kwamen Suus Hogen-
boom, Josephine de Jong, Evi 
Schoen, Rowan van Kempen en 
Mila Wegbrands in actie. Met een 
balworp van maar liefst 11,46 m 
nam Suus direct de leiding. Dit 
hield ze bij alle onderdelen vast. 
Josephine en Evi zaten met alle 
onderdelen dicht bij elkaar, maar 
Josephine maakte het verschil op 
het verspringen met maar liefst 
2,20 m. Uiteindelijk won Josep-
hine zilver en ging Evi met een 
bronzen plak naar huis. 

C pupillen 
Ook in deze categorie een leuke 
strijd bij de negen jongens om 
het podium. Thijs Schoen nam bij 
het verspringen de leiding met 
eens sprong van maar liefst 3,17 
meter, op de voet gevolgd door 
Sem Rossing en Tim Taanman. 
Sem was het snelste op de 40 me-
ter spring en Tim won het bal-
werpen met maar liefst 21,33 m. 
De 600 meter zou bepalend zijn 
voor wie het goud, zilver en brons 
omgehangen kreeg. Uiteindelijk 
stond Sem op het hoogste po-
dium na een snelle race in 2.17 
min,. Thijs kwam als 3e over de 
streep en bleef zo concurrent Tim 
voor in het klassement waardoor 
hij met het zilver naar huis ging. 
Bij de meisjes C was het verschil 
tussen de winnares van de meer-
kamp en de andere meiden erg 
groot. Met bijna het dubbele aan-
tal punten, mocht Nynke Veen op 
het hoogste podium plaats ne-
men. Met name op het versprin-
gen maakte zij het verschil met 
een sprong van 2,82 meter. 
Op de 600 meter kreeg zij serieu-
ze concurrentie van Marit Wiedijk 
die met dezelfde tijd over de fi-
nish kwam. Marit werd in het klas-
sement 3e, vlak achter Naomi Ke-
teku die een razendsnelle 40 me-
ter liep in een tijd van 7,6 sec.. 

B pupillen
In deze categorie verschenen er 
acht jongens aan de start. Flori-
an Faber, Jannick de Jong, Day-
iro Thomas, Mark Westra, Aki-
ra Kerr, Finn Verhaar, Andy Ba-
ron en Arco Kolhoop. Dat Flori-
an het goud zou winnen, was na 
een sprint in 7,0 sec en een bal-
worp van maar liefst 34,84 meter, 
vrij duidelijk. Akira was op de 600 
meter met een tijd van 2.04 min. 
veruit de snelste van het veld 
en eindigde in het klassement 
als 2e.  De strijd om de 3e plaats 
was in deze categorie groot. Na 

3 onderdelen stond Dayiro Tho-
mas op een 3e plaats, mede door 
zijn verre sprong van 3,31 meter.  
Fleur Hofmijster pakte met name 
op de looponderdelen veel pun-
ten, waardoor zij een zilveren me-
daille in ontvangst mocht nemen. 
Zij eindigde met een verschil van 
maar 80 punten voor Dana Ho-
genboom die de bal het verst van 
de meiden het veld in werp (20,07 
meter) Dana liep tevens de 3000 
meter waar zij ook nog eens een 
zilveren medaille mee won. 

A pupillen
bij de A pupillen wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de 
eerstejaars en tweedejaars. Bij de 
eerstejaars jongens startten Ky-
an Valentijn en Ryan Taylor. Bei-
de sprongen 1,05 meter hoog en 
zaten ook bij de andere onderde-
len dicht bij elkaar. Kyan won het 
goud, Ryan het zilver. Elin van Dij-
ken, Tess van Tol en Dagmar van 
den Berg kwamen bij de meiden 
A1 in actie. Elin won maar liefst 
drie van de vier onderdelen en 
ontving hiermee het goud. Tess, 
die dezelfde tijd op de sprint had 
als Elin (10.0 sec), won ook het ko-
gelstoten met een afstand van 
bijna 5 meter. Dagmar kreeg de 
bronzen medaille omgehangen 
en behaalde haar meeste pun-
ten bij het hoogspringen. Bij de 
A tweedejaars deden elf fanatie-
ke jongens mee. Morris de Kuijer 
bleek hier oppermachtig en won 
alle vier de onderdelen met bij-
zonder goede prestaties. Hij liep 
de 60 meter in 9,0 sec en sprong 
1,30 meter hoog. Noah van Leeu-
wen en Koen Kaijen behaalden 
een hoogte van 1,15 meter. Zij 
eindigden op een respectievelijk 
2e en 4e plaats in het klassement. 
Het brons ging naar Pol Plasme-
ijer die zijn debuut had. Hij stoot-
te de kogel maar liefst 6,30 meter 
weg en liet Noah en Morris niet 
ver voor zich op de 600 meter. Net 
als bij de jongens, was ook bij de 
meisjes hier één iemand opper-
machtig. Klasgenootje van Mor-
ris, Maud Schrama, wist ook al-
le vier de onderdelen te winnen. 
Met een afstand van 6,19 meter, 
stootte zij de kogel ruim 2 meter 
verder dan de nummer twee. Ook 
op de 600 meter liet ze de andere 
meiden bijna tien seconden ach-
ter zich. Vriendin Anouk Nieuw-
koop eindigde op een knappe 2e 
plaats en verbaasde zichzelf met 
deze mooie prestaties. Zij sprong 
maar liefst 1,10 meter hoog. In-
dra Rossing won het brons, mede 
door het behalen van een hoogte 
van 1,15 meter. 

D junioren
Bij de D junioren werd, net bij de 
C junioren, gestreden om de titel 
van de vijfkamp. Abel Kloppen-
burg wist het goud te veroveren 
met prachtige prestaties op de 
springnummers: hoogspringen 
(1,30 m) en verspringen (3,90 m). 
Wilhelm Burger won het zilver, 
mede door zijn mooie worp bij 
het speerwerpen. Op één cm na 
wierp hij 20 meter. Met maar liefst 
30 punten verschil in het eindto-
taal, werd Robbin Gunther 3e. 

Zijn snelle 4.00 min op de 1000 
meter was net niet voldoen-
de voor het zilver. Bij de meiden 
wist Jade Lindhorst, ondanks de 
prachtige prestaties van de an-
deren, iedereen op elk onder-
deel achter zich te laten en maak-
te zij een verbluffende indruk op 
het publiek. Ze sprong maar liefst 
1,30 meter hoog, 4,06 meter ver 
en liep de 60 meter in minder dan 
9 sec.  De 2e en 3e plaats lagen 
heel dicht bij elkaar, deze meiden 
waren erg aan elkaar gewaagd. 
Esmée Meering was op het speer-
werpen en de 1000 meter sterker 
dan Lois Wielage, die de sprint en 
het hoogspringen won. Met ver-
springen was het verschil nihil (6 
cm) Esmée ging met het zilver 
naar huis en Lois met het brons. 

C junioren
Ook hier was de strijd om het 
podium groot en waren de ver-
schillen klein. Bor Meijer, Wou-
ter Voorn en Derk Pranger waren 
zeer aan elkaar gewaagd. Bor won 
de 100 meter (14,0 sec), het hoog-
springen (1.40 m) en het versprin-
gen (4.07) Wouter kwam als eer-
ste over de finish op de 1000 me-
ter (3.40 min) en Derk behaalde 
veel punten met het hoogsprin-
gen (1,40 m) en het speerwerpen 
(21,27 m). Uiteindelijk stond Bor 
op het hoogste podium, gevolgd 
door Wouter. Derk won de bron-
zen medaille. Sien Saadat, Ma-
rit Lodema, Julia Meering en Di-
ana Taeme streden bij de meiden 
om het podium. Marit wist de 100 
meter te winnen in een tijd van 
12,1 sec, Sien prikte de speer op 
17,55 m ver de grond in en won 
daarmee dat onderdeel en Julia 
won het hoogspringen met een 
hoogte van 1,25 m. Diane liep 
net als Julia een tijd van 13,6 sec 
op de 100 meter en behaalde in 
het klassement de 4e plaats. Sien 
won na een snelle 1000 meter het 
goud, Marit het zilver en Julia het 
brons. 

B junioren
Sjoerd Polder, Marijn Houdijk 
en Simon Klappe waren voor-
af al verzekerd van een medail-
le. Maar wie ging naar het huis 
met het goud, zilver en brons?  Si-
mon wist het onderdeel speer-
werpen te winnen en wierp de 
speer 25,31 meter weg. Marijn 
won het onderdeel kogelstoten 
met een afstand van 8,00 meter 
en Sjoerd was het sterkst op de 
loopnummers. De 100 meter liep 
hij in een tijd van 13,0 sec en met 
een tijd van 2.27 min op de 800 
meter was hij de anderen te snel 
af. Voor het eindklassement be-
tekende dit, met een minimaal 
verschil van 40 punten, een gou-
den plak voor Sjoerd, een zilveren 
voor Marijn en een bronzen voor 
Simon. Bij de meiden streden ze 
met z’n vieren om een medail-
le. Vera Zonneveld leek echter al 
snel te sterk voor de andere vier. 
Zij liep maar liefst een seconde 
harder dan de nummer twee en 
wist ook beide springnummers te 
winnen. Paulien Idema was ver-
uit het snelst op de 800 meter en 
Tamara van Lingen wist de speer 
24,02 meter ver weg te werpen. 
Melissa Jansen behaalde op drie 
van de zes onderdelen een twee-
de plaats, maar miste de punten 
van het hoogspringen. Zij eindig-
de als 4e. Vera ontving de gouden 
medaille, Paulien won het zilver 
en Tamara (A junior) het brons.
 

3000 meter
Buiten de meerkamp, konden at-
leten zich ook inschrijven voor de 
3000 meter. Er verschenen maar 
liefst 17 atleten aan de start. De 
jongste atleten waren Jay van 
Kempen, Sem Rossing en Dana 
Hogenboom die met hun 8 jaar 
veel indruk maakte op het pu-
bliek. Daarnaast deden atleten 
uit verschillende leeftijdscatego-
rieën mee, waaronder de 70- ja-
rige Jos Snel en meerdere atle-
ten van Ons Tweede Thuis in Uit-
hoorn.  Bij de mannen ging het 
goud naar Jorrit Koek die in een 
tijd van 11.57 min. Finishte, op 
de hielen gevolgd door Bram 
van Schagen die vijf seconden 
later over de streep kwam. C ju-
nior Benjamin Klooster won het 
brons in 12.26 min. Bij de dames 
werd Pauline Idema 1e in een tijd 
van 14.03 min. Haar B-pupil die ze 
trainen geeft, Dana Hogenboom 
eindigde nog geen halve minuut 
achter haar en won het zilver. Lie-
ve van Avezaath won het brons in 
een tijd van 16.23 min. 

1000 meter G-RUN
AKU heeft sinds 2015 een trai-
ningsgroep met atleten van Ons 
Tweede Thuis, onder begeleiding 
van René Noorbergen, die weke-
lijks met elkaar trainen. Dit jaar 
stond er ook voor hen een 1 km 
op het programma en daar werd 
flink op ingeschreven. Met maar 
liefst 14 atleten verschenen zij 
aan de start. Onder luid gejuich 
en aanmoediging van alle atle-
ten en toeschouwers, liepen zij 
vol trots de 1000 meter. Bram van 
Schagen had zelfs na zijn 3000 
meter nog genoeg adem over om 
de 1000 meter te winnen in een 
tijd van 4.02 min. en mocht na af-
loop zijn tweede medaille opha-
len. Richard Villerius Elias won 
een zilveren medaille in een tijd 
van 6.25 min. Het brons was voor 
René Meekel die nauwelijks kon 
geloven dat hij 3e was. Hij liep 
een tijd van 6.36 min. Robin Fie-
ge werd bij de dames 1e in een 
tijd van 5.22 min. Fanous Akpi-
nar, die ook al een goede 100 me-
ter had gelopen in 17.7 sec., pak-
te hier een zilveren medaille in 
een tijd van 5.50 min. Britt Stol-
ker deed 6.36 min. Over de 1000 
meter en dit was voldoende voor 
een prachtige 3e plaats. Ook zij 
mocht het podium beklimmen. 
Marinda van den Wollenburg, Ti-
ne, Dennis Elias , Sander Spiering, 
Arnold van Soest en Marco Brou-
wer liepen vielen net buiten de 
prijzen, maar mogen trots zijn op 
hun mooie resultaat. Wij nemen 
ons petje voor hen af. 

Zonnige en sportieve 
clubkampioenschappen bij AKU








