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Bent u tevreden over het
openbaar groen in uw straat?
De Ronde Venen - Wat vindt u
van de openbare ruimte in De Ronde Venen? Bent u tevreden over het
openbaar groen in uw straat? Wordt
het gras op tijd gemaaid? Worden
de prullenbakken op tijd geleegd?
Wat vindt u van het onderhoud van
de stoepen en het straatmeubilair?

HERFSTBIJLAGE
2014
interieur, wonen, tuin, style, inspiratie en ideeën
Mede mogelijk gemaakt door: Scheepers-Wijfjes Zonwering • Sanidrome van Scheppingen • Kunstuitleen Timeless • Philippo Keukens • Goemans Tapijt
Fa. Hartelust • Carpentier Wonen • Gerard Keune Meubelen • Multimate Uithoorn • Boulangé Ontwerp Adviesbureau • Vincent van der Meer Hoveniers
Mijdrechtse Zonwering Specialist • Meubels en Meer de Woonoutlet • Regiobank • Schuurman tuinhuizen • 4Restyling • Jan Boellard de Groene Vakwinkel

KORT NIEUWS:

‘Samen sterk
voor kinderen’
blij met beursvloermatch
De Ronde Venen - Op maandag 22 september kon Astrid Millenaar van de Stichting ‘Samen sterk voor kinderen’ een grote stapel flyers en
visitekaartjes in ontvangst nemen. Dankzij een gemaakte
beursvloermatch met het bedrijf Walraven BV uit Mijdrecht
heeft de stichting, die zich inzet voor basisschoolkinderen in
de gemeente De Ronde Venen,
nu prachtig promotiemateriaal. Als tegenprestatie zal een
team medewerkers van Walraven BV een workshop improvisatietoneel gaan volgen. Wilt u
weten wat deze stichting voor
uw kind kan doen? Kijk dan op
www.ssvk.nl.

Karwei was zondag open: 5000 euro boete

”Aanstaande zondag gaan
we gewoon weer open!”

Mijdrecht - Als je als ondernemer van een bouwmarkt op zondag in Mijdrecht je zaak openstelt
loop je de kans een fikse boete te
krijgen. Dat overkwam Karwei deze
week. De bouwmarkt had breeduit
te kennen gegeven op zondag gewoon open te zijn. Maar dat mocht
niet want daarvoor was door de gemeente geen vergunning afgegeven. Het was geen reguliere koopzondag. Boete: 5000 euro! “Die boete accepteren we gewoon, maar het
is van de zotte dat de ondernemers
en winkeliers niet zelf mogen bepalen of ze op zondag open willen
zijn of niet. In de nabije omgeving is
dat wel al zo geregeld, zie Uithoorn.
Daar kom ik op zondagmiddag op
het Amstelplein meer bekenden tegen die daar boodschappen doen
dan zaterdagsmiddags in Mijdrecht.
En aanstaande zondag gaan we gewoon weer open. Zullen we wel een
volgende boete opgelegd krijgen.
Maar wij willen een statement ma-

ken en iemand moet een keer de
handschoen opnemen tegen die
onzinnige maatregel die door de
tijd is achterhaald”, laat Karweimanager Marco Kruse ons in een reactie weten. “Iemand die op zondag naar de kerk wil kan dat gerust
doen, een ander die wil winkelen
wordt dat belet. Dat is dwingelandij
van de eerste orde! In onze CAO is
vastgelegd dat als iemand om principiële redenen op zondag niet wil
werken, dat van ons ook niet hoeft.
Daar houden we rekening mee. Anders gezegd, bij ons wordt niemand
gedwongen om op zondag te werken. Wij hebben begrip voor ieders
mening en overtuiging. Maar laat de
inwoners vrij om zelf invulling te geven aan hun doen en laten.
De consument bepaalt zelf wanneer
hij/zij wil winkelen en boodschappen wil doen. De samenleving verandert en het winkelbezoek verandert mee. Dat danken we aan de

24 uurs economie. We moeten toch
meer gaan werken is het credo uit
Den Haag? Dat doen we dan, maar
we mogen het niet. Pas het beleid
aan!
Er is in Mijdrecht een zorgwekkende
situatie ontstaan doordat veel winkeliers er de brui aan geven. Als dit
tijdens deze raadsperiode nog drie
jaar zo door moet gaan voorspel ik
je dat er dan 37 winkels leegstaan
in plaats van 27. Kortom, laat de ondernemers zelf bepalen of ze op
zondag open willen zijn en op een
doordeweekse dag misschien niet.
Ze zijn niet verplicht, maar ze mogen! Nu is er geen keus. Inwoners
die dat willen moeten ook hier de
vrije mogelijkheid hebben op zondag te kunnen winkelen en boodschappen te doen”, aldus Kruse die
er zich alles aan gelegen zal zijn om
de bouwmarkt op zondag open te
hebben. Afgelopen zondagmiddag
was het er een drukte van belang.
Dat zegt toch voldoende…

Zal er dan eindelijk eens wat gebeuren?

Gemeente biedt locatie
Raadhuislaan 27-45 te koop aan
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Mijdrecht - Er wordt al zoveel jaar
over gesproken. Er zijn al diverse
plannen de revue gepasseerd, maar
er gebeurde niets. Ja, er gebeurde
wel iets: de woningen vervielen tot
bijna onbewoonbare panden en ook
de omgeving verpauperde. Niet zo
gek, als de huurbaas niets meer aan
de woningen opknapt. Dan is de lol
er snel af om je voortuintje nog bij
te houden. Nu heeft de gemeente blijkbaar de knoop doorgehakt.
In een brief aan de raad staat te lezen: “Het perceel wordt in de huidige staat (dus met bebouwing)
te koop aangeboden. Koper moet
dus voor eigen rekening slopen en
herontwikkelen. Het perceel is circa 945m2 groot. In de Woonvisie is
aangegeven op locaties nabij voorzieningen in te zetten op het bouwen van gelijkvloerse, toegankelijke

woningen voor ouderen. Woningzoekenden dienen in een vroeg stadium betrokken te worden, waarbij ruimte moet worden geboden
om bovenstaande doelgroep, indien geïnteresseerd, te faciliteren.
De huidige bestemming is ‘Wonen’.
Herontwikkelen met woningbouw
past dus in het bestemmingsplan.
Als eventuele nieuwbouwplannen
daadwerkelijk binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan passen, dan is niet meer nodig dan een
aanvraag
omgevingsvergunning.
Dan zijn plankosten niet aan de orde”, aldus de brief.
Afwijken
“Het is niet ondenkbaar dat toch van
het bestemmingsplan wordt afgeweken (hetzij de bouwgrenzen, hetzij in hoogte). Als dat het geval is,

is er waarschijnlijk een uitgebreide
procedure omgevingsvergunning of
een postzegelbestemmingsplan nodig. Bij de verkoop wordt duidelijk
aangegeven dat deze door en op
kosten van de koper moet worden
opgesteld. De gemeente verzorgt
de procedure waarvoor leges in rekening worden gebracht. Gedacht
moet worden aan een kleinschalige ontwikkeling van twee à drie vrijstaande woningen, passend in het
beeld van de omgeving. Geen grote
villa’s maar eerder nieuwe vrijstaande woningen, wellicht voor ouderen.
Nieuwe appartementen op deze locatie zijn niet wenselijk, in de verdere omgeving bestaan reeds meerdere plannen voor appartementen
voor diverse doelgroepen.
(Vervolg elders in deze krant).

Als u hierover wilt meepraten en
meedenken, kom dan volgende
week dinsdag 14 oktober naar de
Willisstee. De gemeente stelt momenteel een zogenaamd ‘beeldkwaliteitsplan’ op voor de openbare ruimte in De Ronde Venen. In
dit plan is te zien en staat beschreven welk kwaliteitsniveau moet
gelden voor bijvoorbeeld verhardingen, openbaar groen, zwerfafval, straatmeubilair, verlichting en
speeltoestellen. Tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 14 ok-

tober vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in De Willisstee in Wilnis kunnen inwoners hun mening
geven over de beheerkwaliteit van
de openbare ruimte en wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten dit
met zich meebrengt. Alle inwoners
van De Ronde Venen zijn van harte
welkom. In juni is tijdens een eerste
bewonersbijeenkomst al een aanzet gegeven. Het resultaat van deze
tweede avond is een bewonersscenario. Uiteindelijk zal de gemeenteraad begin 2015 een afweging maken tussen verschillende scenario’s,
waaronder het bewonersscenario,
en het definitieve beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte vaststellen. Belangstellenden voor de
avond kunnen zich aanmelden bij
Marloes Pikkemaat, afdeling Groen,
via E. m.pikkemaat@derondevenen.
nl of T 0297-291616.

De Buurtverbinding als u
hulp en contact zoekt
Regio - Voor de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen heeft
welzijnsstichting Tympaan-de Baat
een digitaal platform ontwikkeld in
de vorm van een website (www.debuurtverbinding.nl). Daarmee kunnen onder andere mensen die een
ander een handje willen helpen,
in contact komen met mensen die
wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Het gaat daarbij om lichte maar
welkome hulp op vrijwillige basis.
Bijvoorbeeld een keer de hond uitlaten als het baasje dat door ziekte of (tijdelijk) ongemak even niet
kan; helpen met snoeien van een
boom; tegels in de tuin schoonspuiten; een terras meehelpen opnieuw
te bestraten; de goot schoonmaken
of een garagedak van vallend blad
ontdoen en de afvoerputjes reinigen
wat lekkage kan voorkomen. Of een
fietsband plakken; een keer boodschappen doen voor de buurvrouw
als ze ziek is; een alleenstaande bezoeken voor een praatje; met
een rolstoelgebonden persoon een
wandelingetje maken; iemand naar
de dokter of het ziekenhuis brengen
als die geen vervoer heeft en dergelijke. Zo zijn er legio voorbeelden te
bedenken om persoonlijk of eventueel gezamenlijk iemand een keer
te helpen of met elkaar iets leuks te
doen.

Het gaat om kleine dingen die je als
buren voor elkaar kunt doen. Waar
de overheid zich financieel en sociaal steeds meer terugtrekt en een
beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid, kan dit al een bijdrage leveren aan een samenleving die sociaal voor elkaar opkomt. Of u het
nu accepteert of niet, naar zo’n samenleving gaan we op korte termijn. Meer voor elkaar doen en betekenen als dat nodig is. Het zal u
zelf ooit ook een keer overkomen
dat u hulp van een ander nodig
hebt en daar dankbaar voor zal zijn
als die (vrijwillig) gegeven wordt. De
overheid haakt financieel sowieso
af. Voorbeeld: zie de ouderenzorg.
Daar zal steeds vaker een beroep
worden gedaan op familie, vrienden en buren om bepaalde vormen
van (veelal sociale) zorg op zich te
nemen. De medische zorg wordt
wat moeilijker, maar daar is dan de
Thuiszorg voor… De gemeente kan
vooral bij het laatste een belangrijke
rol vervullen! Kijkt u maar eens op
de website van De Buurtverbinding.
U kunt aangeven de helpende hand
te willen bieden, maar ook een verzoek om hulp plaatsen. Alle inwoners van de gemeenten Uithoorn en
De Ronde Venen, jong en oud, kunnen zich laten horen en aanbieden.
Alvast bedankt!

02 Nieuwe Meerbode

• 8 oktober 2014
Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Regio - Dit keer over onze tabletworkshops, onze computercursussen en onze inloopmiddagen. Tablet is een verzamelnaam. We onderscheiden daarin twee uitvoeringen. De Ipad van Apple en de Android van diverse andere fabrikanten. Onze tabletworkshop duurt altijd twee uur. Mensen met een Ipad
zitten daarbij het tweede uur gescheiden van mensen met een Android. Tijdens de workshop wordt
voor iedereen het eerste uur ingegaan op de mogelijkheden, de instellingen die daarvoor nodig zijn

en hoe die gewijzigd kunnen worden. Het tweede uur omvat het beantwoorden van vragen. Onze cursus Windows is verdeeld in twee delen. In deel 1 leren we werken met
mappen en bestanden onder Windows 7 en 8.1, hoe die een naam te
geven en waar in de computer op te
slaan. Aan de orde komen dan de
USB stick, de CD of DVD, gevolgd
door video’s, foto’s, muziek en documenten. Deel 2 gaat over de tegels in Windows 8.1 en hoe te werken met internet en email. Onze inloopmiddagen zijn bedoeld voor le-

•

Cursus Picasa: Zes lessen te beginnen 11 november.
De inloopmiddag is elke maandag en woensdag van 14.0016.00 uur.

den die problemen hebben met hun
tablet, laptop of grote computer, zij
die een computerles willen inhalen
of mensen die met vragen zitten.

Uithoorn
Bij ’t Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan 59
’s middags van 14.00 tot 16.00
• Windows deel 1: Vier lessen te
beginnen 23 en 27 oktober.
• Windows deel 2: Vier lessen te
beginnen 20 en 24 november.
• Cursus Picasa: Zes lessen te beginnen 11 november

Mijdrecht
In de openbare bibliotheek
’s morgens van 10.00 tot 12.00
• Tabletworkshop op 11 december.
• Cursus Windows deel 1: Vier lessen te beginnen 29 oktober en
24 november
• Cursus Windows deel 2: Vier lessen te beginnen 20 en 30 oktober en 26 november

Abcoude
Cursussen en workshops
bij voldoende deelname
Let wel: De lessen zijn iedere week
steeds op dezelfde dag. Voor inlichtingen en aanmelden 0297-282938
of 06-53454196 of per email naar
seniorwebdrv@gmail.com. Zie ook
onze website op www.seniorwebderondevenen.nl

Knutselclub Kinderen Helpen
Kinderen is weer van start
De Ronde Venen - Onze eerste
knutselmaand zit er al weer op! Met
succes is er een spaarvarken gemaakt met papier-maché: een leuke techniek. De club spaart voor het
Liliane Fonds. Met het spaarvarken
kunnen de kinderen hierbij helpen!
Tijdens het 60 jarig jubileum van de
Kinderboekenweek is er in de bibliotheek door de vrijwilligers van
club geschminkt en samen met de
kinderen geknutseld. Het was een
groot succes!
Het thema voor de maand oktober is
deze maand “de Herfst “. We hebben leuke activiteiten voor de kinderen bedacht. Wat dacht je van het
maken van een lampion, een kabouterdorp en een heks. Je wordt ook,
als je wilt geschminkt als een heks!!
En als er nog tijd is maken we nog
een kunstwerk met herfstbladeren
onder het genot van een heerlijke

pompoensoep. Het recept voor deze lekkere soep krijgen je mee naar
huis, om thuis samen nog eens te
koken. Data voor deze activiteiten
zijn de woensdagen 8, 22 en 24 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. Meld
je voor deze activiteiten aan! Dan
weten wij hoeveel soep we moeten
maken.
Knutselclub Kinderen helpen Kinderen is een gezellige knutselclub
voor kinderen van af 6 jaar, 2 x per
maand op woensdag van 13.30 uur
tot 15.00 uur, in de Schepenenstraat
9 van september t/m april.
Meer informatie op onze website
www.kinderenhelpenkinderen.com.
Aanmelden voor de activiteiten kan
per e-mail kinderenhelpenkinderen@casema.nl en telefonisch 0628040492 op dinsdag en woensdag.
Informatie over het Liliane Fonds
www.lilianefonds.nl.

LinkedIn bij het vinden
van werk

Zorgen om zorg? CDA
start zorg knelpunten-lijn
De Ronde Venen - Vanaf 1 januari 2015 wordt ook de gemeente De
Ronde Venen verantwoordelijk voor
meer taken in de zorg, zoals de dagopvang en de begeleiding van mensen met een handicap. Dit heet de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Niet alleen de Wmo, maar ook de jeugdzorg komt naar de gemeente. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk om diverse groepen
mensen die geen werk hebben aan
een baan te helpen, dit heet de Participatiewet.

REACTIE VAN EEN LEZER

Veel inwoners van De Ronde Venen zullen in eerste instantie weinig
merken van al deze veranderingen.
Maar wie nu mantelzorger is, een
PGB heeft of bijvoorbeeld een Wajong uitkering krijgt zal al snel merken dat dingen anders gaan. CDA:
“ Het CDA maakt zich zorgen over
deze veranderingen. Natuurlijk zullen wij bij het controleren van alle
beleidsplannen duidelijk aandacht
vragen om deze verandering zo
goed mogelijk uit te voeren.
Maar helaas bereiken ons nu al signalen dat instellingen geen indicaties afgeven of dat mensen nu al
naar de gemeente worden terugver-

wezen. Mensen worden onzeker en
vragen zich af; krijgt onze demente moeder of krijgt ons kind met
een handicap nog hulp? Natuurlijk kan het Servicepunt in de gemeente De Ronde Venen u ook verder de weg wijzen. Toch kunnen er
vragen en knelpunten blijven bestaan en die wil het CDA graag horen. Daarom hebben Ria de Korte
en Simone Borgstede namens het
CDA De Ronde Venen initiatief genomen om een zorg knelpuntenlijn in het leven te roepen. Wordt
u van het kastje naar de muur gestuurd met uw zorgvraag? Komt u
er niet meer uit? Bel dan het speciale CDA zorg knelpunten lijn: 0617070768 of stuur een mail naar
CDADRV@gmail.com.
Wij bieden een luisterend oor en
zullen uw voorbeeld aandragen bij
de gemeente. Snelle oplossingen
kunnen wij niet garanderen maar
wij gaan ons best voor u doen. Juist
door het melden van knelpunten
kunnen we zorgen dat de voorzieningen nog beter worden en goed
aansluiten bij de praktijk. Want als
het aan ons ligt merkt u ook alleen maar de positieve kanten aan
de veranderingen in de zorg!”, aldus
het CDA

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Rotonde N212
In de krant van 1 oktober jl. stond
een stukje over de aanleg van de
rotonde in de N212. Hier is te lezen dat de wijze van communiceren over de (voorgenomen) aanleg op zijn minst merkwaardig
genoemd kan worden. Wat ook
merkwaardig is, is de opmerking
dat een dodelijk ongeval de aanleiding voor aanleg zou zijn. Hier
is sprake van een vergissing waarvan de oorsprong onduidelijk is.
Hoe tragisch ook, het dodelijk ongeval van enkele jaren geleden

vond niet plaats OP de kruising,
maar ernaast en had dus niets met
de kruising zelf te maken. Eenzelfde soort ongeval kan straks na
aanleg van de rotonde opnieuw
plaatsvinden op de Pastoor Kannelaan of op elke willekeurige andere laan, weg of straat. Een weg
is zo veilig als de onveiligste weggebruiker.
Niek Boele
Veenweg 140
3648 HC Wilnis

Regio - Ben je op zoek naar nieuw
of ander werk, dan is LinkedIn niet
meer uit het sollicitatieproces weg
te denken. Een profiel op LinkedIn
betekent zichtbaar en vindbaar zijn
voor een toekomstige werkgever of
recruiter. Tegenwoordig maken recruiters volop gebruik van LinkedIn. Het is een goudmijn aan CV’s
en kandidaten. Maar welke LinkedIn
profielen zijn voor hen interessant of
welke vallen direct af? Als je jouw
LinkedIn-profiel inzet om nieuw of
ander werk te vinden, doe het dan
wel goed! Vertel welke baan je wilt
en laat je resultaten zien. Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanprofessional van Rooskleurig Coaching, ziet veelvuldig dat mensen op
hun LinkedIn profiel hebben staan
dat ze ‘op zoek zijn naar een nieuwe
uitdaging’. Met die vermelding kan
niemand iets. Je moet anderen laten
weten wat je zoekt en kunt. Dit doe
je door duidelijk te laten zien waar
je verstand van hebt. Vertel waar je
goed in bent, waar je nog beter in
wilt worden en waarvoor en waarom
je gevraagd wilt worden. Beschrijf
welke resultaten je in het verleden
hebt geboekt en wilt inzetten in je
nieuwe uitdaging. Hiermee kunnen
anderen met je mee zoeken en je
aanbevelen of in contact brengen
met eigen netwerkcontacten.
Als je LinkedIn nog niet gebruikt of
wel, maar niet weet wat je er allemaal precies mee kan, is deze LinkedIn training iets voor jou. Roos-

kleurig Coaching geeft op een praktische en heldere manier uitleg over
het invullen van alle onderdelen van
je profiel, ook de Summery, je specialties en zoekwoorden. Het verzamelen van aanbevelingen. Het deelnemen aan groepen op je vakgebied,
vacatures of interesses. Het volgen
van bedrijven. Verdere manieren om
contact te zoeken om je netwerk te
vergroten en het vinden van vacatures. Na afloop van de training kan
je zelfstandig aan de slag met solliciteren en netwerken op LinkedIn. De LinkedIn training is woensdag 29 oktober a.s. van 09.00u tot
12.00 uur in Uithoorn. Prijs per deelnemer, inclusief werkboek en consumpties is slechts 45,00 excl. Btw.
Aanmelden? Bel naar 06 53 13 50
15 of stuur een e-mail naar info@
rooskleurigcoaching.nl. Ken je mensen die op zoek zijn naar nieuw of
andere werk? Tip ze dan over deze
LinkedIn training. Informatie vind je
op de website www.rooskleurigcoaching.nl of de advertentie elders in
deze krant.
Bij Rooskleurig Coaching draait het
om werk. Je kunt er terecht voor
loopbaanbegeleiding bij het maken
van een beroepskeuze, outplacement bij ontslag, uitgebreide sollicitatietrainingen en coaching op de
werkvloer of bij het starten van een
eigen bedrijf. De aanpak is persoonlijke, praktisch en doelgericht. Meer
weten? Bel of mail gerust voor een
gratis intakegesprek.

Per 1 januari zijn er veertien
nieuwe verkeersborden
Regio - Nederland kent vanaf 1 januari 2015 maar liefst veertien nieuwe verkeersborden. Het gaat om
twaalf F- en twee L-borden. Dat
blijkt uit een besluit van wijziging
van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz van Haegen deze week
naar buiten heeft gebracht. Volgens
de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan
de duidelijkheid in het verkeer in
een aantal situaties.
Het is voor het eerst sinds jaren dat
er zoveel borden tegelijk bij wet
worden toegevoegd. In 2006 gebeurde dat voor het laatst: het waren er toen acht. De minister stelt
overigens dat wegbeheerders bij de
invoering van het besluit niet op stel
en sprong de bebording aan hoeven te passen. “Omdat deze borden in het teken staan van het bieden van mogelijkheden tot verduidelijking van de huidige praktijk en
niet een drastische verandering tot
doel hebben, kunnen wegbeheerders werken met hun eigen planning”, zo schrijft ze in haar besluit.
Ze stelt daarbij dat het doorvoeren
van de nieuwe verkeersborden ‘beperkte financiële lasten’ kan veroorzaken voor de wegbeheerder. Met
de nieuwe borden bestaat in de eerste plaats de mogelijkheid tram- of
busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven.

sneller door te kunnen rijden. “Grote voordelen zijn dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om
de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer
door overig verkeer gebruikt kunnen worden als oneigenlijke parkeerplaats”, zo valt te lezen. Ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee aan
te geven. “Dat is wenselijk, omdat er
een duidelijke behoefte is gebleken
om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom
zijn in de praktijk inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf
bedachte borden geplaatst.” Volgens Schultz van Haegen doet die
veelvormigheid aan borden enigszins afbreuk aan de duidelijkheid,
terwijl duidelijkheid scheppen juist
het motief was om die zelf bedachte
borden te plaatsen. “Er is voldoende
motief om nu een standaardmodel
aan te bieden”, zo verduidelijkt de
minister. Bij Alblas verkeersschool is
er al op ingespeeld tijdens de theorielessen; ‘’Onze docenten nemen
dit al mee om de leerlingen bijtijds
hiervan kennis te laten nemen. Voor
de leerlingen die thuis leren kan er
problemen ontstaan doordat de theorielesboeken die ze gebruiken verouderd zijn’’. Aldus Frank Korlas van
Alblas verkeersschool.

Dit in plaats van de huidige algemene verkeersborden met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Dezelfde verandering gaat gelden voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die
alleen bestemd is voor lijnbussen
en vrachtauto’s of uitsluitend voor
vrachtauto’s.
Ook moet volgens de minister eenduidigheid in de bebording voor
passeerstroken gecreëerd worden,
waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden

Het CBR gaat met de uitgevers van
verkeersleermiddelen om tafel, zodat duidelijk is wanneer zij de nieuwe borden in hun lesboeken hebben verwerkt, zo laat het bureau
voor rijvaardigheidsbewijzen weten.
“Het CBR zal ruim van tevoren aan
de opleiders en kandidaten aangeven vanaf wanneer het de nieuwe
borden opneemt in de vragen voor
de theorie-examens.” Voor het praktijkexamen geldt dat de examenkandidaten moeten weten wat de
borden betekenen, zodra ze die op
de weg tegenkomen, aldus het CBR.

Nederlanders op zoek
naar een huis!
Uithoorn - Het vertrouwen in de
woningmarkt is terug bij woningkopers. Dat heeft de Open Huizen Dag
afgelopen zaterdag laten zien. Makelaars vertellen over de grote drukte. Mirjam Ohlenbusch van ERA De
Koning Makelaardij vragen wij naar
het succes van deze dag.
“Zoveel bezichtigingen als op afgelopen zaterdag, heb ik normaal niet
eens in een maand. Het was druk
met – veelal serieuze - woningkijkers. Ik kwam mensen tegen die ik
eerder al ontmoet had. Deze mensen hebben hun eigen woning al
verkocht en kopen binnen een aantal weken een ander huis. Bijna alle verkopers die meededen hebben
bezoekers gehad en een verkoper
mocht zelfs tien bezoekers ontvangen!”
Helemaal onverwacht is het niet
vertelt Mirjam: “Een jaar geleden is
de omslag in de markt gestart en
vanaf medio mei, juni van dit jaar zie
je dat het vertrouwen in de woningmarkt terugkomt. Er worden meer
huizen verkocht dan vorig jaar. Ook
in de zomermaanden is het lekker
druk geweest.”
Drukte
Waar is die drukte door te verklaren?
Mirjam: “De lage hypotheekrente

speelt een belangrijke rol. Wanneer
de hypotheek gesloten kan worden
bij de bank, hoor je niemand meer
over de hoogte van de maandlasten.
Logisch, deze zijn, door de lage hypotheekrente, historisch laag.
Daarnaast speelt de schenkingsvrijstelling mee. In 2014 mag je
100.000,- belastingvrij schenken als
dit geld gebruikt wordt voor het kopen van een woonhuis.”
Mirjam en haar collega Corina kijken terug op een geslaagde dag.
“Onze opdrachtgevers hebben een
mooie Open Huizen Dag gehad. Zij
hebben hun huis gepresenteerd en
je moet toch maar weer zorgen dat
alles netjes is want er is maar een
kans voor een eerste indruk. Nu is
het aan ons om de komende weken te kijken wie van deze woningkijkers straks hun woondroom gaan
waarmaken met een van deze woningen. U begrijpt dat wij staan te
popelen na zo’n mooie dag afgelopen zaterdag”
Was u verhinderd afgelopen zaterdag en u bent op zoek naar een
woning? U bent welkom bij ons op
kantoor of bel ons voor het maken
van een afspraak, ERA De Koning
Makelaardij, Reghthuysplein 12 in
Nieuwkoop, 0172-427300.

Stichting Hulphond bij
Vereniging De Christenvrouw
De Ronde Venen - Op donderdagavond 16 oktober komt mevrouw
Sylvia Meijer uit Soest bij Vereniging
De Christenvrouw vertellen over het
werk van Stichting Hulphond. Aangezien zij zelf in het dagelijks leven
de hulphond nodig heeft, kan ze als
ervaringsdeskundige veel over vertellen over de hulp die haar hulphond haar geeft. Maar uiteraard
komt ook het werk van de stich-

ting Hulphond uitgebreid aan bod.
De avond is vrij toegankelijk en zowel leden als gasten zijn van harte
welkom.
De avond wordt gehouden in gebouw ‘t Kruispunt, Kon. Julianastraat 22 in Mijdrecht. Aanvang
20.00 uur, de koffie staat klaar om
19.45 uur.
Voor meer informatie: Adeline Stam,
tel. 0297- 257151

Spirituele familiebeurs in
Centrum de Zonnewijzer
De Kwakel - Nicole van Olderen
(eigenaresse van Nicky’s Place in
Haarlem) organiseert op zondag
26 oktober voor de eerste keer een
beurs in De Kwakel en is op zoek
naar regionale mensen die zich op
deze beurs willen presenteren. Heb
je een eigen praktijk in de regio en
ben je bezig met het wel en wee van
de mens? Dan ben ik op zoek naar
jou!
De Kwakel ligt op een bedrijventerrein vlak aan Uithoorn vast en
op korte afstand van Mijdrecht,

Aalsmeer, Hoofddorp en Amstelveen. Een perfecte locatie om eens
voet aan andere grond te zetten! Ik
noem maar een aantal voorbeelden:
astrologe, hot Stone massage, iriscopist, magnetiseur, stoelmassage,
medium, tarotkaartenlegger, engelenheling, kindercoach, voedingsdeskundige. Heb je zin en tijd om
mee te doen? Neem contact met mij
op via de mail nickysplace@gmail.
com of bel mij op 06-41041509.
Lees de komende weken meer hierover in deze krant.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema.
Heeft zilver-grijs bandje met belletje om. Is 14 weken oud.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijs poes. 10 jaar, heet Gijsje
en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

“Onze” school in Tanzania

Gevonden:
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- Mijdrecht, Ringdijk 2e Bedijking: Zwart-witte kat.
- Mjidrecht, Viergang: Groen-gele grasparkiet.
- Mijdrecht, Florijn/Sterling: Rood-witte kat met een
Loombandje om.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse lichtbruin met witte kat..

Kleuters Hoflandschool op
bezoek bij de brandweer
Mijdrecht - Tijdens de opendag
van de brandweer heeft groep 1/2
het mooiste werk ingeleverd. Als
prijs mochten we met de brandweerauto naar de kazerne toe.
Daar konden de kinderen met de
brandslang buiten spuiten, zijn de
auto’s bekeken en hebben ze informatie gehad over de brandweer.

Natuurlijk konden de kinderen ook
vragen stellen. De kinderen waren heel enthousiast en hebben er
veel van geleerd. Dit was een mooie
afsluiting van ons project over de
brandweer.
Wij willen op deze manier de brandweer nogmaals bedanken voor de
leuke ochtend!

Feest! Kinderboekenweek
Pijlstaartschool
Vinkeveen – Woensdagmorgen 1
oktober moesten alle kinderen van
de Pijlstaartschool in de hal verzamelen. Met ruim 300 leerlingen was
het gezellig vol maar er was plaats
voor iedereen. De opening van de
Kinderboekenweek kon beginnen.
Met het traditionele ‘Een kloddertje roze hierrrrrr, een kloddertje roze
daarrrrr... kwam Tante Til de Kinderboekenweek weer openen. Dit jaar
is het de 60e editie van de Kinderboekenweek, het thema is dan ook
‘feest’. Tante Til vertelde dat juf Debby het verhaal ‘een taart voor kleine
Beer’ van Max Velthuijs ging voorlezen en dat de juffen een mooi toneelstuk hadden ingestudeerd.
Kleine Beer is jarig en Varkentje
bakt een chocoladetaart voor hem.
Haas vindt dat je eerst moet proeven voor je iets weggeeft en Eend
is het daarmee eens. Zo komt het
dat Kleine Beer een half opgege-

Kinderboekenfeestweek
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen woensdag
werd de kinderboekenweek op de
Sint Jozefschool feestelijk geopend.
Omdat de kinderboekenweek voor
de 60ste keer wordt gehouden, is
het thema dit jaar Feest. In de gymzaal van de school kwamen alle klassen bijeen om de onthulling
van de genomineerde kinderboeken mee te maken. Kregen de klassen vorig jaar nog bezoek van een
echte auteur, dit jaar kwamen allerlei hoofdpersonen uit verschillende kinderboeken zelf langs, zoals
Haas van schrijver Max Velthuijs en
de Rode Prinses van schrijver Paul
Biegel. Beer van Bonny Becker had
geen zin om langs te komen, zelfs
niet op zijn verjaardag. Maar ver-
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Is uw huisdier zoek?

Open dag
NzuriPlaza
Mijdrecht – Op zaterdag 11 oktober kun je je vanaf 10:00 tot 16:00
heerlijk laten verwennen. Schoonheidssalon Nzuri geeft gratis een
hannah huidconditie-check het is
natuurlijk altijd handig om te weten of er nog verbeterpunten zijn in
de huidverzorging. Bij BNN en Newlook kan je gratis je nagels laten
oppimpen. Get styled zal je haar
gratis stylen en je voorzien van een
prachtige make-up. Pedicure Carla Kenbeek geeft advies over voetverzorging, nagelreparaties, ortheses en nagelbeugels. Ook zal Slimness aanwezig zijn om te vertellen
hoe ze te werk gaat. Je hoeft je nergens voor op te geven je kan gewoon binnenlopen. Om 14:00 is er
een spetterende mode show van
Fashion by Anna. Na de modeshow
worden er maar liefst 150 goodiebags uitgedeeld. In het weekend
van 11 oktober bestaat SunCare
Mijdrecht alweer 4 jaar. Dit moet
natuurlijk gevierd worden. Dat betekent dat je de hele zaterdag kan
zonnen voor maar 5,00 euro (max.
15 min.) Tot 16:00 staat het gehele
team voor jou klaar.
De zonnestudio is uiteraard tot
20:00 open!! Bezoek de website
“www.nzuriplaza.nl en bekijk het
filmpje van de vorige open dag! Alvast bedankt!

• Nieuwe Meerbode

stopt in een kliko wilde hij best wel
even iets van de denkbeeldige taart
proeven. Na het zingen van het kinderboekenweeklied en ‘Lang zullen
we lezen’ werd ook nog een aantal
jarige kinderen extra in het zonnetje gezet. Razend enthousiast over
de leuke voorstelling liepen de kinderen in polonaise terug naar hun
klassen. Daar wordt de komende
dagen verder gefeest met een voorleeswedstrijd, een boekenruilmarkt
en natuurlijk het lezen en voorlezen van heel veel kinderboeken. De
kinderboekenweek duurt tot 12 oktober. Het grappige toneelspel van
twee moeders en de directeur van
de school vormde een knallend
goed begin.

ten verjaardagstaart krijgt, maar hij
is er toch heel gelukkig mee. Na het
verhaal mochten de kinderen dansen op het Kinderboekenweeklied
Feest. Alle kinderen hebben de opdracht meegekregen om voor donderdag 9 oktober overheerlijke taarten, muffins, cakepops etc. te maken. De hele week zal de school in
een feestelijke stemming zijn. Donderdagavond tijdens de schriftjesavond krijgen alle leerlingen een
verrassing. De verrassing voor de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zal
anders zijn dan die voor de groepen 5 t/m 8. Deze avond zal hoe dan
ook een feestelijk tintje krijgen. Vrijdag 10 oktober zal de Kinderboekenweek op de Pijlstaartschool afgesloten worden met de traditionele voorleeswedstrijd onder begeleiding van een vakkundige jury. De
kinderen uit groep 7 en 8 die mee
doen met de voorleeswedstrijd wensen wij heel veel succes!

Wij brengen een bezoek aan de
Debrabant School. Het schoolgebouw is door OS DRV gefinancierd alsmede de stevige muur
als omheining van het schoolterrein, een ziekenboeg (hier heeft
iedereen malaria) en een scheikunde lokaal. De school ziet er
geweldig goed uit, goed onderhouden, goed in de verf, alles
schoon en netjes opgeruimd +
een schooltuin in een bebouwde,
maar toch nog groene, omgeving.
Het scheikunde lokaal ziet er ook
heel verzorgd uit.
De school heeft ook problemen te
verwerken. Er sterven jonge mensen. Lang niet iedereen kan medicijnen of medische hulp betalen. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Als een leerkracht voor
de klas zomaar dood neervalt is
dat een traumatische ervaring
voor de leerlingen. Het gebeurt..
...
Maar desondanks zijn de leerlingen en leerkrachten vol optimisme heel goed bezig.
Een later bezoek is aan de basisschool, die meer dan 10 jaar geleden is gestart door Sr. Annette
voor 500 kinderen. Bij de opening
van de school stonden er 1500
kinderen voor de deur! Nu is de
school uitgebreid tot 5400 kinderen. In elke klas zitten meer dan
100 kinderen. De schoolbankjes
zijn uit de lokalen gehaald zodat
er meer kinderen in de klas passen. Ook hier is de sfeer heel opgewekt en optimistisch.
Tanzania is sinds 1961 onaf-

hankelijk. Later kwamen de eilanden Zanzibar en Pemba erbij. De eerste president was Nyerere. Hij stichtte een partij natie en regeerde tot 1985. Hij voerde het Swahili als gemeenschappelijke taal in. Zijn visie was ujamaa: hij creëerde in vruchtbare
gebieden nieuwe zelfvoorzienende dorpen met werkende irrigatiesystemen. Boeren uit dichtbevolkte, niet vruchtbare, gebieden
konden hier een nieuw bestaan
opbouwen. De invloed van Nyerere was groot, Tanzania werd in

die tijd internationaal de knuffel
van ontwikkelingswerk. Tegenwoordig is zijn invloed nog steeds
merkbaar. De verschillende bevolkingsgroepen leven in vrede samen, maar is wel een meer
partijen democratie.
Nel Bouwhuijzen
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Zal er dan eindelijk eens wat gebeuren?

Gemeente biedt locatie
Raadhuislaan 27-45 te koop aan
Vervolg van de voorpagina.
De mogelijk extra parkeerbehoefte
moet op eigen terrein worden opgelost. Dit betekent dat er rekening
kan worden gehouden met de parkeerbehoefte van de huidige woningen. Deze parkeerbehoefte kan in
mindering worden gebracht op de
totale parkeerbehoefte aan parkeren. Er moet wel rekening worden
gehouden met het mogelijk opheffen van parkeerplaatsen door de realisatie van inritten. In het kader van
de aankoop heeft een verkennend
en aanvullend bodemonderzoek
plaatsgevonden. Conclusie is dat de
bodemkwaliteit van het perceel geschikt is voor de aan- en verkoop.
Zoals gezegd heeft de locatie een
dubbelbestemming. Gelet op het
feit dat de locatie al jaren een woonfunctie heeft, ligt het voor de hand
dat dit geen belemmering vormt.

Met Waternet is inmiddels ambtelijk contact gelegd en verzocht om
reactie op de voorgenomen herontwikkeling”
Renoveren geen optie
In 2009 heeft de raad besloten een
koop/verkoopovereenkomst (ruilovereenkomst) aan te gaan met
GroenWest in verband met de
nieuwbouw op de locatie Prinsenhuis te Mijdrecht. Het perceel aan
de Bernhardlaan voor de nieuwbouw is in 2011 door de gemeente
aan GroenWest geleverd. De gronden zijn niet tegelijk overgedragen.
Eerst moest de nieuwbouw aan de
Bernhardlaan worden gerealiseerd,
zodat de huurders van Raadhuislaan 27-45 de mogelijkheid hadden om te kunnen verhuizen naar
de nieuwbouw op de locatie Prinsenhuis. De levering van het perceel

aan de Raadhuislaan door GroenWest aan de gemeente gaat binnenkort plaatsvinden. Bij de raadsbehandeling is aangegeven dat uw
raad wordt betrokken bij de herontwikkeling van het perceel aan de
Raadhuislaan. In de tussenliggende
periode heeft met GroenWest overleg plaatsgevonden of zij niet alsnog zelf de locatie Raadhuislaan in
eigendom willen houden. GroenWest heeft aangegeven dat zij zich
wil houden aan de gesloten overeenkomst. GroenWest heeft meegedeeld dat de bestaande woningen zeer gedateerd zijn. Daardoor
vinden zij renoveren geen optie. Het
herontwikkelen van sociale huurwoningen op deze plek is voor GroenWest financieel niet haalbaar. Het
ontwikkelen en bouwen van vrije
sectorwoningen ziet GroenWest niet
meer als haar corebusiness.

Bedenkingen
De bestemming van de locatie is
“wonen”. Dat kan zo blijven. Herontwikkeling van de kavel biedt ruimte voor 2 á 3 vrijstaande woningen. Dit sluit aan op de gedachte
uit 2009. De bedoeling is om op deze plek de markt zijn werk te laten
doen. Vanuit de Woonvisie is de locatie Het perceel Raadhuislaan 2745 wordt na aankoop op de markt
te koop aangeboden. Voor de herontwikkeling van het perceel is een
Nota van uitgangspunten vastgesteld.. Bedenkingen en eventuele wensen kan de raad uiterlijk tot
21 oktober 2014 kenbaar te maken.
Het perceel wordt te koop aangeboden met een richtprijs van 440.000,k.k. Indien en voor zover aanpassing
van het bestemmingsplan nodig is
in het kader van een herontwikkeling, zal de reguliere planologische
procedure worden gevolgd.
De omgeving wordt schriftelijk geinformeerd over de verkoop en de
ontwikkelingsmogelijkheid. Indien
er geen wensen en/of bedenkingen
worden ingebracht zal de omgeving
worden geïnformeerd en wordt een
makelaar ingeschakeld voor de verkoop van het perceel.

West End hit Taxi Taxi in
Aalsmeer

Leerlingen Beatrixschool
leren de bomen kennen
Wilnis - Lopend door een bos of
zelfs het speelwoud in Wilnis realiseer je je niet altijd dat er zoveel
verschillende bomen en struiken
zijn. Groep 5/6 van de Pr. Beatrixschool uit Wilnis weet nu wel beter.
Tijdens het natuurpad van het NME
door het speelwoud in Wilnis hebben zij wel 9 verschillende bomen

en struiken leren kennen. Ze moesten kijken, voelen, tekenen en soms
mochten ze zelfs proeven.
Na het beantwoorden van de vragen
hebben de bomen in het speelwoud
geen geheimen meer voor ze. Het
was een leuke, leerzame middag in
de buitenlucht.

Portretschilderten met acryl
De Ronde Venen - In een korte
cursus oefenen in portretschilderen waarbij ook het schetsen aan
bod komt. Die mogelijkheid biedt de
Stichting ‘Paraplu’ waarbij men ook
ontdekt welke mogelijkheden acrylverf meer te bieden heeft dan men
misschien al weet.
De cursus is zowel voor beginners
als voor gevorderden. Benodigdheden: houtskool en kneedgum, enkele niet te kleine portretfoto’s, een
schilderdoek of -paneel niet kleiner
dan 50 x 60 cm., een palet of bord
voor acrylverf en penselen en acrylverf. Met 6 kleuren van een goede
studie-kwaliteit, bijv. Talens of Galeria, heeft men al voldoende verf.
Men heeft zeker nodig: Karmijn
(Crimson)-rood, Citroen-of Azo-

geel, Ultramarijn-blauw, van Dijckbruin of Burnt Sienna, donkere Sapgroen en Titaan-wit. Bijkomende
kosten 4,00 voor o.a. model en papier in de eerste les aan de docent,
Nel Huurman, te voldoen.
De cursus bestaat uit 6 dagdelen
op vrijdag van 13:30 - 16:00 uur te
beginnen op vrijdag 31 oktober a.s.
Kosten 38,00.

Regio - Taxi Taxi, de bekende komedie hit uit 1983 van de Britse toneelschrijver en acteur Ray Cooney,
komt naar Nederland en heeft nog
steeds niets aan kracht verloren!
Negen jaar lang was de voorstelling, bekend onder de naam Run for
Your Wife, te zien op het Londense
West End. Dit succes bleef internationaal uiteraard niet onopgemerkt.
Producent De Komedie Compagnie
brengt komend theaterseizoen de
succesvolle klucht naar de Nederlandse theaters. De met Nederlanders en Vlamingen gemengde cast,
bestaande uit onder anderen Sander de Heer, Hymke de Vries, Bartho Braat en Arijan ‘Adje’ van Bavel, zoekt onderling de humoristische grenzen op en garandeert een
avond vol hilariteit en de daarmee
gepaarde lachsalvo’s. Op woensdag
15 oktober is de voorstelling vanaf 20.00 uur te zien in Crown Theater Aalsmeer. Kaarten zijn online te koop via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via SeeTickets: 0900-1353 (45 cpm).
Theaterhit
Een theaterhit uit de pen van Ray
Cooney kan alleen maar veel goeds
beloven. De populaire Brit heeft gedurende zijn carrière vele successtukken geschreven met theatervoorstellingen die wereldwijd nog
steeds gespeeld worden en in diverse talen zijn vertaald. Taxi Taxi
is in Nederland eerder op de planken gebracht onder de titels Goede
Buren en Kink in de Kabel. Maar dit
keer krijgt Taxi Taxi een extra dimensie, want nog nooit werd dit verhaal
gespeeld in combinatie met twee
landen. Door Nederland en België

als uitgangspunten te nemen, kunnen de kleine verschillen van beide
culturen ook een rol spelen en dit
geeft een extra push aan de humoristische klucht. Naast de reeds genoemde Nederlanders completeren Vlamingen Britt van der Borght,
Dirk Lavrysen en Dirk van Vooren
de cast. De Komedie Compagnie
heeft Taxi Taxi afgelopen seizoen al
in een volledig Vlaamse versie met
veel succes in België gespeeld. De
goede recensies en enthousiaste
reacties smaakten naar meer. Met
het binnenhalen van een aantal Nederlandse acteurs kreeg het nieuwe avontuur snel vorm en kan de
Komedie Compagnie zich wederom verheugen op een mooi Taxi Taxi
seizoen in een vernederlandst jasje.
Het verhaal
De Hollandse taxichauffeur John
werkt dicht bij de grens van België
en leidt al jaren een dubbel leven.
Hij is namelijk getrouwd met twee
vrouwen, een Vlaamse waar hij mee
in België woont en een Hollandse
waar hij mee in Nederland woont.
Ondanks zijn altijd zo strakke planning komt hij in de problemen wanneer hij met een hersenschudding
in het nabij gelegen ziekenhuis belandt. Hij schakelt zijn Vlaamse
buurman Stan in om te redden wat
er te redden valt, maar heeft hierbij
geen rekening gehouden met twee
nieuwsgierige agenten én het temperament van zijn vrouwen… Kaarten zijn online te koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl,
telefonisch via SeeTickets: 0900-1353 en,
indien nog voorradig, bij de kassa
van het theater aan de Van Cleeffkade verkrijgbaar.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de Stichting
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis. Via email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl

er naast het fruitbakje ook voor iedere gast nog een plantje beschikbaar was. Naast de vrijwilligers van
De Zonnebloem hebben ook leerlingen van de Praktijkschool met begeleiders een aantal gasten de verrassing bezorgd. Een ontmoeting
tussen jong en oud is leerzaam voor
de leerlingen van de Praktijkschool
en de ouderen zien ook dat er echt
wel positieve jongeren zijn die een
bijdrage willen leveren aan de omgeving. Bij het aanbieden van bakje en plantje werd vaak een praatje gemaakt wat weer voor wat afleiding voor de gast betekende. En
dat was juist het doel van de week
tegen de eenzaamheid. De dankbaarheid straalden van de gezichten van de ontvangers en dit werd
vaak ondersteund door mondelinge
bedankjes. Dit geeft ook extra voldoening voor diegenen die de verrassing bezorgen.
“Er kan zoveel meer dan je denkt” is
een van de slogans van De Zonnebloem. En met deze actie is dit weer
eens aangetoond.

Bomenwandeling in
Vinkeveen
De Ronde Venen - Welke boom is
dat? Vraagt u zich dat ook wel eens
af, als u een fraaie boom ziet? En
waarom verliezen de meeste bomen
in de herfst hun bladeren? Kun je
de bomen dan nog wel herkennen?
Ja hoor, dat kan zeker! In de herfst
zijn er gelukkig ook volop vruchten die je daarbij kunnen helpen. In
de dorpskernen van De Ronde Venen en Uithoorn staan vele duizenden bomen, verdeeld over tientallen
soorten. Wie hier graag meer over
wil weten is welkom op een bomenwandeling van IVN De Ronde Venen
& Uithoorn, dit keer in Vinkeveen.
De wandeling gaat door de dorpskern onder leiding van een IVN-natuurgids. Wilt u daarnaast ook op
eigen gelegenheid rondwandelen

De Ronde Venen - Instituut Périne en License To Live & De Culinaire Huiskamer Vinkeveen, slaan
hun handen in één en organiseren
16 oktober a.s. tussen 19.00 uur en
20.30 uur een verrassende inspiratie
kennismakingsavond:

De Ronde Venen kunsten cultuurbeleid ‘14-’18
de cultuurwebsite uitinderondevenen.nl en de lokale omroep. Daarnaast biedt zij cultureel ondernemers onder andere een cultuurconsulente en een platform om kennis
en ervaringen te delen en elkaar te
versterken. Hierdoor kan de rijkdom
aan verschillende initiatieven, organisaties en verenigingen in De Ronde Venen blijven bestaan en verder groeien. Bijvoorbeeld met evenementen als het Stellingfestival,
Straattheaterfestival, Uitmarkten en
de Manifestatie Russische Herfst.
Maar ook talloze koren, muziek- en
toneelverenigingen, dansgroepen
en vele kunstenaars die nu al grotendeels zonder bemiddeling van
de overheid floreren. In de nota beschrijft de gemeente per beleidsveld, van amateur- en podiumkunst,
lokale media tot beeldende kunst,
waar aandachtspunten liggen en
welke koers voor de komende jaren
gekozen is. Prestatie-indicatoren
vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Samen met kunst- en cultuurorganisaties ontwikkelt de gemeente hiermee een basis voor toekenning van mogelijke subsidies.

Regio - De periode 25 september
tot 4 oktober is landelijk uitgeroepen als “Week tegen de Eenzaamheid”. In dit kader heeft de Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek
het plan opgevat alle gasten, en dat
zijn er ruim honderd en zeventig,
een verrassing te bezorgen. De RIKI
Stichting had bij De Zonnebloemafdelingen aangegeven dat als de afdeling een goed idee had om de
gasten te verrassen er een bijdrage voor de uitvoering hiervan van de
RIKI Stichting tegemoet kon worden
gezien. Het idee was alle gasten een
mooi fruitbakje aan te bieden. Een
goed idee en nog gezond ook en
dat vond de RIKI Stichting ook. Op
dinsdagmorgen om half tien hebben twee vrijwilligers van De Zonnebloem de fruitbakjes opgehaald
bij de Goudreinet aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Vanuit het
verzamelpunt werden de fruitbakjes ’s middags opgehaald door een
groot aantal vrijwilligers, dat voor
het bezorgen bij de gasten ging zorgen. Een extra verrassing was dat

door de Rondeveense of Uithoornse kernen en daarbij bomen leren herkennen, dan is het IVN- Bomenboekje voor u een prima gids.
Dit rijk geïllustreerde boekje bevat
beschrijvingen van 32 boomsoorten met allerlei kenmerken, gebruik
door de mens, volksverhalen en nog
veel meer. Aan de hand van bijgevoegde kaarten kunt u zelf een route kiezen om deze bomen in uw eigen omgeving te zien. Het boekje is
voor 7,50 verkrijgbaar bij de gids.
De wandeling start om 10 uur en
duurt uiterlijk tot 12 uur. Afgelastingen staan ca. 1 uur voor aanvang op
de website van IVN De Ronde Venen en Uithoorn. Het vertrekpunt is
bij de Boei in Vinkeveen, Kerklaan
32

Beauty en good food

Delen en Beleven centraal

De Ronde Venen - In nauwe samenwerking met organisaties uit
het kunst- en cultuurveld heeft gemeente De Ronde Venen de nota ‘Delen en Beleven’ opgesteld.
Het college van B en W heeft op 30
september 2014 besloten deze nota voor te leggen aan de gemeenteraad. De nota biedt kaders voor het
kunst- en cultuurbeleid in De Ronde Venen van 2014 tot 2018 en versterkt de eigen kracht van de sector.
De gemeente wil een aantrekkelijk
kunst- en cultuuraanbod voor een
brede groep mensen garanderen.
Een aanbod ook waarbij inwoners
de kans krijgen om talenten optimaal te benutten en te ontplooien.
In nauw overleg met het kunst- en
cultuurveld heeft zij kaders ontwikkeld waarmee zij een culturele basis
garandeert en concrete ondersteuning biedt zodat organisaties hun
creativiteit volledig kunnen inzetten
ten behoeve van kunst en cultuur in
De Ronde Venen.
De gemeente zorgt voor basisvoorzieningen als bibliotheken, cultuureducatie voor het basisonderwijs,
kunstwerken in de openbare ruimte,

Zonnebloemgasten
Uithoorn/Amstelhoek verrast

Beauty and good food
Als vast cliënt van ons instituut,
stellen wij u graag als eerste op
de hoogte van deze inspirerende
avond.

Leven zonder geluidsoverlast
Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in
kantoor of woning? Schouten Spanplafonds heeft de oplossing.
Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. Har-

de vloeren en wanden, geen gordijnen, etc. Deze interieurs hebben
dan ook vaak last van zeer hinderlijke galm. De kern van onze oplossing ligt in de unieke combinatie
van een geluiddempend, naadloos,
akoestisch spanplafond. Het akoestische spanplafond van Schouten is
een micro geperforeerd spanplafond. Door het toepassen van een
akoestisch spanplafond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de akoestiek in elke
ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt de klant de voordelen van
een super strak spanplafond. Kom
naar de plafondshow op zaterdag 7
en zondag 8 december van 10.00 tot
16.00 uur. Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan de Dorpsstraat
82 in Nibbixwoud. Telefoon: 0229571391.
Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant

men gemakkelijk en lui geworden
als het gaat om koken. Veel mensen
lijken afhankelijk te zijn van het aanbod in de supermarkten en letten te
weinig op echte verse producten.
Gelukkig zie je dat er een grote verschuiving gaande is op het gebied
van productontwikkeling, waarbij
producenten steeds meer de aandacht leggen op biologische superfoods. Eigenlijk zoals men vroeger
leefden en van het land aten.

Puur & Eerlijk
Puur, eerlijk en terug naar de basis,
is hetgeen waar Mart Gillis chef-kok
en eigenaar van License To Live &
De Culinaire Huiskamer Vinkeveen
voor staat. License To Live brengt
het restaurant bij u thuis en verzorgt
ieder event op locatie. De Culinaire
Huiskamer te Vinkeveen is een culinaire studio voor groepen. Hier worden workshops, proeverijen en thema avonden gegeven, op het gebied
van de biologische, Italiaanse, Franse, Japanse en moleculaire keuken.
Mart Gillis hamert op de Puurheid
en Basis van het presenteren en bereiden van “food”.

Puur & Smaakvol
Tijdens deze bijzondere avond kijken we waarvoor eten ook alweer
bedoeld is en gaan we dieper in
op bereidingen en vergeten groenten. Ervaar hoe je zo puur mogelijk gerechten kunt bereiden, zonder smaakverlies en toevoegingen
uit een pakje. Heerlijk en gezonde
smoothies, helemaal zelfgemaakt,
in plaats van kant-en-klaar uit een
flesje. Wat zijn de verhoudingen op
ons bord en wat is de juiste hoeveelheid om te eten? Proef zelf hoe puur
en smaakvol eten kan zijn! Mart Gillis en Instituut Périne nodigen u van
harte uit en hopen hiermee een inspiratiebron te kunnen zijn voor u!

Back to basic
Périne, eigenaresse van instituut Périne, zal u korte informatie geven over voeding en supplementen in relatie tot de huid. Omdat schoonheid deels van binnenuit komt, wordt er gekeken naar het
belang van gezond eten. Mart Gillis
gaat samen met u weer terug naar
de basis, maar wat was dat ook alweer? Door de dagelijkse drukte is

16 oktober: Beauty & good food
Maak kennis met de relatie van voeding en huid en kom naar de inspiratie kennismakingsavond Puur
& Eerlijk op 16 oktober a.s. tussen
19.00 uur en 20.30 uur. Bestel tijdig
uw toegangskaarten à 15,00 via info@perine.nl of in het huidadviescentrum van Instituut Périne. (dagelijks geopend van 9.00–12.00 uur en
zaterdag van 9.00–16.00 uur).
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Rob en Jopie van der
Weide 65 jaar getrouwd

Kinderen van de Schakel op
excursie naar Zuiderhof
Vinkeveen - Leerlingen uit groep 7
van de Schakel uit Vinkeveen hebben afgelopen vrijdag een heuse expeditie naar Zuiderhof gedaan. De
jongens en meisjes waren namelijk
uitgenodigd om samen met de bewoners van woonzorgcentrum Zuiderhof zelfportretten te maken.
De bewoners als modellen en de
kinderen onder leiding van juf Jacqueline als kunstenaars. Zonder
goede voorbereiding geen goed
eindresultaat, daarom was de hulp
van een schilderende oma ingeroepen. Zij heeft de dag voorafgaand
aan het bezoek, een presentatie gehouden over het maken van portret-

ten. Zeer aandachtig werden alle instructies en tips ter harte genomen
die de dag erop goed gebruikt werden. Niet alleen met potlood maar
ook met penseel en verf aan de
slag. Met als extra opdracht: geen
huidskleur uit een potje, maar zelf
mengen van de kleuren wit, rood en
geel. In de gezamenlijke ruimte van
Zuiderhof waren lange tafels opgesteld.
De bewoners zagen er tiptop uit en
toonden zichzelf als zeer geduldige modellen. De kinderen gingen
vol overgave aan het werk, dit onder
het genot van limonade en koek. De
sfeer was prima, uiterste concentra-

tie! Tussen de ouderen en kinderen
ontstonden gezellige gesprekken,
leuke verhalen, en niet alleen over
vroeger maar natuurlijk ook over
de portretten. Het resultaat mocht
er zijn, iedereen had een gezellige
ochtend en het resultaat was kleurrijk en zeer gelijkend! Er waren dan
ook vele complimentjes en waardering was van de gezichten af te lezen. De portretten zijn voor de bewoners, de kinderen hebben als
herinnering een mooie foto met hun
model en gemaakte portret. Kortom: een zeer geslaagde morgen en
een top prestatie van deze leerlingen van groep 7.

Seniorencomplex viert 20-jarig bestaan
Wilnis - Deze maand is het 20 jaar
geleden, dat de eerste bewoners in
het seniorencomplex aan de Burg.
De Voogtlaan in Wilnis kwamen
wonen. Dat wilden zij niet ongemerkt voorbij laten gaan, en dus zijn

ze gaan sparen voor een feestelijk
dagje uit. Het complex bestaat uit 36
woningen, en in 15 daarvan wonen
de senioren al vanaf het begin.
Op een mooie donderdag vertrokken zij met de bus naar de Veluwe,

Winterbandenoutlet bij
Renault Nieuwendijk
Regio - Heeft u winterbanden nodig? Bij Renault Nieuwendijk kunt
u tijdens de winterbandenoutlet
op 9, 10 en 11 oktober bij de vestiging in Hillegom terecht voor gebruikte banden tegen bodemprijzen.
De banden zijn geschikt voor alle automerken, dus niet alleen voor
Renault, Dacia of Nissan.
Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling dan een zo-

merband. De samenstelling is aangepast aan de weersomstandigheden. Wanneer de temperatuur daalt,
wordt rubber namelijk stugger.
De aangepaste rubbersamenstelling van een winterband blijft flexibel tijdens winterse weersomstandigheden. Ook het profiel verschilt
ten opzichte van de zomerband. Het
profiel is voorzien van zogenaamde
‘lamellen’. Tijdens het rollen van de

waar ze de zandsculpturen in Garderen bekeken. Een heerlijke high
tea vormde de afsluiting van deze
fantastische dag, die mede mogelijk
is gemaakt door een donatie van de
woningbouwvereniging Groen West.

Mijdrecht - Het kabinet van Koning Willem Alexander heeft het
maar druk met de felicitaties van
diamanten en briljanten huwelijken die regelmatig in De Ronde Venen worden gevierd. Dit keer wederom een ‘briljant’: 65 jaar bij elkaar en nog steeds lachen en van
elkaar houden. Zo ver hebben Rob
van der Weide en Jopie van Willigenburg het samen geschopt. “Gewoon Rob en Jopie hoor, niet zo formeel met die doopnamen. Zo kent
iedereen ons hier in Veenstaete en
daarbuiten. Doe maar gewoon, we
zijn al gek genoeg om het in de
krant te zetten,” laat Jopie gekscherend weten. “Alhoewel we het toch
ook wel leuk vinden”, fluistert ze er
achteraan. Zij is geboren in Veenendaal op 9 augustus 1927. Haar man
Rob zag het levenslicht op 31 januari 1922 in Amsterdam. “In het WestIndisch Huis van de Westindische
Compagnie, waar toen mijn ouders
woonden,” vult Rob aan. Zij trouwden op 5 oktober 1949 voor de wet
in Veenendaal en op dezelfde dag in
die plaats ook voor de protestante
kerk. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren, twee meisjes en een
jongen. Inmiddels zijn er 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het
briljanten feestje werd samen met
familie en vrienden in Avifauna uitbundig gevierd.
Rob heeft nagenoeg zijn leven lang
tot aan zijn pensionering in 1985
voor de PUEM (Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij) gewerkt als inspectieambtenaar en
technisch tekenaar. Samen met Jopie en zijn gezin is hij dikwijls verhuisd. “Dat was omdat je van je
werkgever zo dicht mogelijk bij je
werk moest wonen. Uiteindelijk
kwamen we in Mijdrecht terecht
omdat Vinkeveen mijn werkgebied
werd. Daar kregen we een woning
toegewezen op de Mouton in Hofland-Zuid. Veenstaete is ons laatste
adres. Hier zijn we zo’n 20 jaar geleden naartoe verhuisd. Wij waren
de eerste bewoners van dit appartementencomplex waar ik zelf nog
aan meegeholpen heb met het tekenen van het ontwerp van de woningen,” aldus Rob die net zoals Jopie een gezellige prater is.
Het werd ‘aan’ op de fiets
Hoe ze elkaar hebben ontmoet?
“Rob moest vlak na de oorlog in
Veenendaal elektriciteitsmeters in
woningen controleren. Hij werk-

te vanuit het kantoor van de PUEM waar mijn vader leidinggevend
was. Hij zat met zijn collega’s tussen de middag in het prieeltje en
zagen mij steeds vanuit huis op de
fiets stappen om naar mijn werk te
gaan,” vertelt Jopie in detail alsof ze
het gister heeft meegemaakt. “Op
een keer vroeg mijn baas of ik iets
naar Amersfoort wilde brengen. Dat
ging op de fiets zoals je toen overal naartoe fietste. Mijn moeder vond
dat toch wel erg ver voor een meisje alleen en toen bood Rob zich aan
om met mij mee te rijden op zijn
fiets. Op de terugweg bij Woudenberg kreeg ik een lekke band. Ik
was een van de eerste mensen die
een fiets had met luchtbanden om
de wielen. Plakken ging niet en toen
ben ik voorop de stang van de fiets
bij Rob gaan zitten die mijn fiets aan
de hand heeft meegenomen. Zo zijn
we thuis gekomen en toen was het
eigenlijk ook een beetje aan. Je ziet
het, na dat uitstapje en een poosje verkering zijn we al 65 jaar nog
steeds bij elkaar.” Werken heeft zij
na haar trouwen niet meer gedaan.
“Dat was toen niet aan de orde. Wel
heb ik later heel veel vrijwilligersen verenigingswerk gedaan. Samen met Rob, want die heeft zich in
de afgelopen jaren volledig gewijd
aan allerlei activiteiten op het sociaal-maatschappelijke vlak, cultuur,
het verenigingsleven en de sport.”
Rob sportte zelf ook, zelfs tot op hoge leeftijd. Jopie zette zich in bij het
Rode Kruis, de EHBO, de vereniging
van Plattelandsvrouwen en nog veel
meer. “Je doet zoiets goed en voor
100 procent, want anders moet je

het niet doen,” laat Jopie weten. Samen met Rob heeft ze honderden
kilometers gefietst door heel Nederland, waarbij 100 km op een dag
niks was… en ze waren dol op kamperen (met de vouwkampeerwagen). Dat is nu niet meer aan de orde. De laatste jaren hebben zij zich
verdienstelijk gemaakt met het organiseren en uitvoeren van allerlei
leuke activiteiten voor de bewoners
van Veenstaete.
Ze zijn in die zin nog actief geweest
tot ongeveer anderhalf jaar geleden. Maar nu is het mooi geweest.
Anderen organiseren het nu. Maar
ze doen nog wel overal aan mee!
Vanzelfsprekend werden de felicitaties van Koning Willem Alexander en die van de Commissaris van
de Koning trots getoond. “Ze hebben ons in elk geval niet vergeten,”
merkt Jopie lachend op. Dat heeft
de gemeente ook niet gedaan. Er
was een fraai bloemstukje bezorgd
en burgemeester Maarten Divendal
kwam langs om persoonlijk zijn gelukwensen aan het jubileren echtpaar over te brengen. Hij bracht traditiegetrouw als cadeautje het boek
‘De Plassen’ mee waar het echtpaar
bijzonder blij mee was omdat juist
Vinkeveen daarin wordt uitgebeeld.
Bruidspaar, de redactie van deze
krant feliciteert u van harte met het
bereiken van deze mijlpaal in uw leven.
De leeftijd mag er zijn, maar uw gezondheid ook! Het zou nog wel eens
kunnen leiden tot een wat hogere
status dan briljant. Als het u gegeven is komt het elk jaar dichterbij:
platina! Dat zou helemaal uniek zijn.

band vervormt het profiel en grijpen
de lamellen zich vast op het wegdek.
Tijdens de winterbandenoutlet-dagen kunt u eventueel gelijk een afspraak maken voor montage van
uw nieuwe banden. Let op: controleer goed uw bandenmaat voordat
u nieuwe winterbanden aanschaft,
zodat u zeker weet dat ze onder uw
auto passen. Een greep uit de aanwezige maten is te vinden op de
website: www.renault-nieuwendijk.
nl. De medewerkers van Nieuwendijk zien u graag bij de winterbandenoutlet in de vestiging aan de
Arnoudstraat in Hillegom!

Behandeling stagnaties die pijn veroorzaken

Laat je lijf tintelen met
een Shiatsu massage
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd.
“Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam”, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012
is haar San Bao Praktijk gevestigd in
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg
283 staan bedrijvenunits en daar
huurt zij haar praktijkruimte. “Soms
wordt die druk ook uitgeoefend met
de elleboog, knie of voet. Vandaar
dat er therapeuten zijn die over het
lichaam lopen, maar ik doe dat niet.
Met Shiatsu behandel ik stagnaties,
die in het lichaam pijn veroorzaken.
Daarom kan de behandeling even
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt
vooral ontspannend.
En ik ga nooit door de pijngrens
heen.” Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding,

zoals een joggingbroek en t-shirt.
Je ligt op een futon, een soort bedje op de grond. Een behandeling begint met een diagnose. Petra van der
Knaap vraagt naar je klachten: waar
je pijn hebt, wanneer, en wat voor
pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of
‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de
tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet. Ze voelt op je buik
naar energiezones en voelt aan je
pols. Daarna start de behandeling.
Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn hebt. Van
der Knaap oefent druk uit op benen,
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze
aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je
zere rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je
merken dat de pijn verdwenen of
verminderd is.
Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de oorzaak van je klacht be-

’Feest!’ in de Bibliotheken
De Ronde Venen - Woensdagmiddag 1 oktober ging de Kinderboekenweek in alle bibliotheken in
De Ronde Venen van start met een
groot feest. Dit jaar is het voor de
60e Kinderboekenweek en daarom
is het thema Feest! En er is gefeest
en gedanst in Abcoude met De Theaterschool van Marjolein Macran-

Feest op
Twistvliedschool

handelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar
omdat het zo lekker ontspannen
is. Daarnaast wordt het ook nog
eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend pakket hebt. Meer informatie? Kijk op
www.sanbaopraktijk.nl.

Mijdrecht - Vorige week woensdag
is de kinderboekenweek begonnen.
Dit jaar is het thema ‘Feest!’
Op de Twistvliedschool mochten alle kinderen van thuis een feestbeest
meenemen, om samen een feestje
te vieren. De ochtend werd begonnen met een gezamenlijke feestdans. Daarna mochten de oudere
kinderen de jongere kinderen voorlezen. Tenslotte maakten ze een
feestketting voor hun feestbeest.
Het was een fantastische feestochtend voor de kinderen en hun feestbeesten.

der, in Mijdrecht en Vinkeveen werd
gedanst o.l.v. docenten van Kunst
Rond de Venen en in Wilnis was
een workshop met blaasinstrumenten. In alle vestigingen is hard gewerkt aan enorme schilderijen met
hulp van Jenneke van Wijngaarden
van Dorpsacademie Mus en Muzen.
Tijdens de Kinderboekenweek krij-

gen kinderen die een bezoek brengen aan de bibliotheek een feestelijk drankje (zolang de voorraad
strekt).
Foto’s van het Kinderboekenweek
‘Feest!’ zijn te zien op de Facebookpagina ‘Bibliotheek Angstel
Vecht en Venen’ en op de website
www.bibliotheekavv.nl
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Verlies Hertha E3

Ton Bocxe toont zijn
kwaliteiten
De Ronde Venen - Afgelopen
week was de tweede ronde in de
beker. Gezien de uitslagen, 6 van
de 11 wedstrijden eindigden in 5-4,
moesten alle teams flink aan de bak
om de punten binnen te slepen. De
verschillen waren dus maar klein,
maar ook in de wedstijden waar de
winst groter was ging het niet vanzelf. Een volle winst van 9-0 werd
nergens behaald. Ton Bocxe (Stieva/Aalsmeer) liet tegen CenS 2 weer
eens zijn kwaliteiten zien. Zweder
van Dalen (CenS 2) was het slachtoffer van Ton’s dadendrang, die deze week zowel de kortste partij,18
beurten en de hoogste serie (39 caramboles, 39%), op tafel legde. Mede hierdoor haalde Stieva nog het
extra punt binnen, de ander 6 waren voor CenS 2. ASM 1 tegen de
Merel/Heerenlux 2 was een wedstrijd waar alle speler er tegenaan moesten. De Merel/Heerenlux
haalde hier het extra punt binnen,
4-5. Bar Adelhof 3 tegen Adelhof 1
ging om en om. Cock Verver en Robert Daalhuizen pakten twee punten voor Adelhof 3 en Richard van
Kolck en Jeroen Schijf deden dat
voor Adelhof 1. Adelhof 1 deed over
het geheel iets beter en pakte het
extra punt. De Springbok 2 tegen
Bar Adelhof 2 verliep wat de verdeling van de wedstrijdpunten vrijwel hetzelfde als Bar Adelhof 3 tegen Adelhof 1. Ook hier was het aan
het einde van de partijen 4 tegen
vier. Hier deed de Springbok 2 het
net iets beter, 5 tegen 4 als einduitslag. De Kromme Mijdrecht 1 speelde goed tegen de Springbok 1. Weliswaar ging de eerste partij van de
Kees Westkamp tegen de goed spelende Kees de Bruijn verloren maar

Arie van Yperen deed dat in de laatste partij tegen Hans Bak ook en
zo was ook hier alles in balans. De
Kromme Mijdrecht 1 kreeg het extra punten voor de inspanning, 5-4.
De Kromme Mijdrecht 2 speelde
ook thuis met als tegenstander de
Schans/Lutis ventilatietechniek. Jos
Verweij en John Beets gaven elkaar
tot aan het eind geen duimbreed toe
en deelden dan ook de punten. Ronald Gunther won zijn partij tegen
Henk Doornekamp maar Lenette
Engel en Egon van de Heijden redden het niet tegen Alex Driehuis en
Donny Beets, einduitslag 3-6.
Paddestoel 1 en 2 mochten het onderling uitvechten. De Paddestoel 2
was in vorm. Drie partijen werden
er gewonnen en ook het extra punt
was voor Paddenstoel 2. De Paddestoel 1 kon slechts 2 punten meer
naar “huis” nemen.
De Merel/Heerenlux en ASM 2 streden ook voor ieder punt, ook hier 2
winstpartijen voor de een en twee
winspartijen voor de ander. ASM
2 speelde net een iets hoger gemiddelde en de eindoverwinning is
daardoor met 4-5 voor ASM 2. CenS
1 tegen de Kuiper/Stee Inn was ook
weer een 4-5’je. Eerst wint de Kuiper/Stee Inn dan tweemaal CenS 1
en laatste partij is weer voor de Kuiper/Stee Inn. Opnieuw een wedstrijd waarbij aan het eind goed rekenen de beslissing brengt en in
dit geval is de winst voor de Kuiper/Stee Inn. DIO, dat ieder jaar eigenlijk meedoet om de kopposities
lijkt de vorm weer te krijgen. Alleen
Koos Zwerver moest de punten inleveren bij Bart Dirks, de andere 7 waren voor DIO.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 10 oktober
2014 is er in Café de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel.
0297-263562 prijsklaverjassen om
fraaie prijzen. Het klaverjassen start
om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom,aanwezig zijn om 19.45
uur voor de inschrijving.

1 Cees Lof
2 Herman v.d.Waa
3 Pleun Vis
4 Sjaan Kolenberg
5 Sonja v.d. Waa

Er zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is winnaar of winnares bekend.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook
zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond was;

Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijs-klaverjas competitie 2014/2015,in 2014 dus 10 en 24
oktober, 7 en 21 november, 5 en 19
december. Voor 2015, 2,16 en 30
januari,13en 27 februari, 13 en 27
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei,
5 en 19 juni en 3 juli dit alles onder
voorbehoud.

7751 punten
7102 punten
6904 punten
6800 punten
6764 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Lenny de Melker met 5050 punten

Vinkeveen - Zaterdag speelde de
heren van de E3 tegen De Meern,
beide ploegen nog puntloos dus
moest er geknald worden. Na 50
minuten zijn de jonge Herthanen helaas de verliezers, maar gezien het feit dat ze voor het eerst in
hun nieuwe samenstelling speelden valt er voor de “staf” nog genoeg winst te behalen met deze fanatieke groep. Dat is wel duidelijk.
Eerste helft zon en wind tegen, gunstig geloot zou je normaliter zeggen.
Hertha aan de kick-off, en daar gingen de mannen. Nog wat onwennig
aan de nieuwe posities die sommige spelers hadden toegewezen gekregen, werd de wedstrijd begonnen. Gelijk op gaand in het begin,
maar De Meern zet gelijk de druk
er op. De Meern hanteert veelvuldig
de lange bal. Hadden verleden week
een tegenstander die op de brommert leek, vandaag zagen we zijn
tweelingbroer vermoedelijk in actie. Wat een beul. Maar helaas ook
snel. Tot aan de 15de minuut kan
Kevin Buitendam zijn doel schoon
houden. Een aanval van De Meern
waar er een aantal spelers vrij voor
Kevin komen te staan, betekend de
1-0. Kom op mannen, nu wij. Maar
het is De Meern dat gevaarlijker is,
de jonge Herthanen worden achteruit gedrongen. Ze vechten voor wat
ze waard zijn, prachtig om te zien
de vecht- en werklust. Helaas is het
twee minuten later weer raak, 2-0.
We krijgen nog één goede mogelijkheid uit een aanval. De bal komt
voor de voeten van Sander, die de

bal aanneemt, goed legt en uithaalt.
Helaas beland zijn schot op de hoek
van paal en kruising. De terug stuiterende bal is helaas een prooi voor
De Meern die direct uit de counter
de 3-0 maakt. Gelukkig kan Corné
iets later iets terug doen, met een
bekeken schuiver laat hij de keeper
kansloos, 3-1. Maar of de duvel er
mee speelt, kort na de aftrap is het
toch weer De Meern die de marge
terug brengt naar 3. De verdedigers
van Hertha komen een paar stappen te kort en maken de verkeerde
keuzes, 4-1. Nog voor de rust wordt
het nog erger, De Meern maakt de
5-1.In de rust worden de mannen
gewezen op de foutjes die geconstateerd zijn langs de lijn. De mannen zeggen de opdrachten te begrijpen, en weten wat ze moeten
doen. Tweede helft zon en wind in
de rug. De Meern trapt af en Hertha klapt er weer direct op. De posities blijven beter bezet, er gaat maar
één man naar de tegenstander die
balbezit heeft. De rest van het team
pakt een tegenstander op waardoor
de tegenpartij het lastiger krijgt een
vrije man te vinden. Dat is de verdienste van ons team, onze mannen,
er is dus winst geboekt! Super om ze
zo fanatiek bezig te zien, een compliment meer dan waard. Helaas
weet De Meern 4 minuten voor tijd
nog 1 x te scoren, 6-1. Eerste wedstrijd in de nieuwe samenstelling
is dus verloren maar er is genoeg
winst te boeken met dit team en dat
geeft vertrouwen voor de toekomst.
Een mooie uitdaging!

In het begin was het direct al duidelijk dat CSW de betere ploeg was.
De ploeg was veelal in balbezit en
het wachten was eigenlijk op het
eerste doelpunt. Die kansen waren
er wel degelijk maar de doelman
van VOP en de paal stonden vooralsnog een vroege voorsprong in
de weg. Aan de andere kant moest
Jordy Wens handelend optreden
na een uitval van VOP. VOP kreeg
ook nog enkele hoekschoppen
maar Wens was steeds de situatie
de baas. Na twintig minuten spelen
kwam CSW eindelijk op voorsprong.
Een slim steekballetje van Jay Klaas
Wijngaarden belandde bij Mike Cornelissen die uit de draai met links
inschoot. De ban was gebroken en
nog voor rust kwam CSW op 0-2.
Cornelissen bediende Wijngaarden
op maat die vervolgens zijn tegenstander uitkapte en met links de bal
schitterend in de verste hoek krulde.
Heer en meester
Na rust een ontketend CSW dat
heer en meester was in deze wed-

strijd en al heel snel de voorsprong
uitbreidde. Cornelissen won een
kopduel waardoor de bal voor de
voeten kwam van de vrijstaande
Vincent van Hellemondt die zich
geen moment bedacht en de keeper het nakijken gaf. De 0-4 kwam
wederom van de voet van Vincent
van Hellemondt. Na een prachtige voorzet van Wijngaarden schoot
hij prima uit de lucht met rechts tegendraads in. Sander Kunkeler leek
de voorsprong verder uit te bouwen
na een goede actie op rechts maar
zijn stiftballetje ging maar net voorlangs. Na een actie in de zestienmeter waarbij Cornelissen werd gevloerd kreeg CSW een penalty toegekend. Nick van Asselen ging achter de bal staan en gaf de keeper
geen schijn van kans en schoot zodoende de 0-5 op het bord. CSW liet
het hier niet bij en ging verder op
jacht naar een grotere uitslag. Het
kwam op 0-6 toen Justin Blok alleen
op de doelman afging na een schitterende dieptebal van Elroy Baas.
Blok faalde niet oog in oog met de
doelman en schoot beheerst binnen. De eindstand van 0-7 kwam
op naam van Mike Cornelissen. Na
prima voorbereidend werk van Sander Kunkeler kapte Cornelissen de
doelman op fraaie wijze uit om vervolgens met links de bal in het lege
doel te plaatsen.

Wilnis - Op een hele mooie zaterdag ochtend begint de derby tegen
Argon. Het is een spannende eerste
helft geweest. We hebben allebei
mooie kansen gehad, maar de eerste helft bleef het 0-0 zeker door onze geweldige keepster Seda Steenbergen, die een paar hele mooie
reddingen heeft gemaakt. Na onze peptalk, van onze coach Paul en
leidster Ineke, ging het na de rust al
een stuk beter. Al heel gauw had Eline van Dijk het eerste doelpunt gemaakt en al snel daarna had Eline
het tweede doelpunt gemaakt, daarna nog een doelpunt van Eline. Dus
een zuivere hattrick voor Eline. Maar
dan was er een kans voor Argon en
die schoten ze erin. De eind stand
van een geweldige wedstrijd is 3-1
voor CSW ME1.

HVM MB1, wat een reis,
topklasse!

Pupil van de week Daan
Kentrop scoort
Mijdrecht - Daan Kentrop was afgelopen weekend de pupil van de
week in de wedstrijd van Argon tegen Zevenhoven. Daan is een vrolijke knul van 10 jaar. Hij is de mannelijke helft van een tweeling. Zijn
zus Tara speelt sinds enkele weken in ME1. Daan is alweer enkele jaren lid van Argon en via de interne competities UEFA en CHAMPIONSLEAGUE en de E9 waarin
hij vorig seizoen met zijn gezellige
team het voorjaarskampioenschap
behaalde nu spelend in de E7. Zijn
sterke punt is zijn fitheid in combinatie met zijn rappe benen en serieus wapenfeit. Zijn vriendelijke karakter speelt hem in duels nog wel

wat parten maar hij maakt de progressie door die past bij een gozer
van zijn leeftijd. En belangrijker nog
hij beleeft veel plezier aan het spelletje. Daan gaat lekker op school en
zijn hobby’s zijn naast dus het voetbal: Minecraft, lezen en sparen van
allerlei belangrijke en soms ook
minder belangrijke dingen. Zijn favoriete club is Feyenoord hoewel
zijn vader hier een hand in lijkt te
hebben. Een idool binnen het profvoetbal heeft hij nog niet, wie weet
komt dat nog. Hij is zeer trots om
Pupil van de Week te zijn en heeft
met een mooi schot tegen de keeper
van Zevenhoven gescoord.
Foto: sportinbeeld.com

Mijdrecht - De reis van deze groep
meiden begon eigenlijk een paar
seizoenen geleden onder coach
Thom Fokker in de MC1 ( 1e klasse) met diverse kampioenschapen
en promoties tot gevolg. Vorig seizoen nam Erik-Jan van Tol het stokje
over en ging op hetzelfde hoge niveau door met wederom een zaalen veld kampioenschap als gevolg.
Deze constante reeks had als bonus dat de meiden dit seizoen zich
mochten proberen te plaatsen voor
de topklasse. Het coachingsteam
werd uitgebreid met Rick Fokker,
om zo niks aan het toeval over te
laten. Een lang verhaal kort, 4 van
de 5 wedstrijden werden overtui-

gend, soms spannend maar ieder
geval winnend afgesloten en met
royaal het beste doelsaldo werden
deze toppers overtuigend eerste in
hun poel, en gaan ze na de herfstvakantie door in de Topklasse, uniek
voor HVM Mijdrecht en deze meiden. Maar de reis gaat nog verder.
In de voorjaarsvakantie gaan zij op
trainingsstage naar Spanje.
Er zijn nog plekken beschikbaar
op de sponsortrui die hier voor gemaakt gaat worden, Sponsoren
kunnen zich melden bij één van de
meiden: Sterre, Sophie, Julia v W,
Julia G, Manon, Merel, Merith, Celine, Eva V, Eva B, Jana, Femke, Hester, Jamie-Lee.

Kwinkslag Mix team
speelt in nieuw shirt

Zevenklapper CSW
Wilnis - CSW was zaterdag op bezoek bij VOP uit Amersfoort en keerde terug met een riante 0-7 overwinning. Een uitslag die overigens
nog veel hoger had uit kunnen vallen gezien de vele kansen die CSW
zich deze wedstrijd wist te creëren.

Weer winst voor CSW
meiden E1

Meiden van Hertha ME1
verpletteren KDO
Vinkeveen - Voor de vierde keer
op rij hebben de meiden van Hertha ME1 met overmacht gewonnen.
Afgelopen zaterdag speelden zij een
thuiswedstrijd tegen KDO. De tussenstand tijdens de rust was al 120. De meiden wisten elkaar feilloos
te vinden. De achterhoede (Ismene,
Femke, Mo, Britt) zorgde ervoor dat
de bal op de goede helft bleef. Sienna, als middenvelder, wist de ballen
goed door te spelen naar voorhoede
(Sterre, Mandy). Die maakten bijna
iedere voorzet af met een doelpunt.
Daniek stond in het doel, en heeft
geen bal langs zien komen.
De tweede helft ging het minder
vlotjes. Er werd minder overgespeeld, en de bal werd af en toe ge-

mist. Maar ook bij de tegenstander
was het vuur er uit. Daardoor kon de
eindstand 18-0 worden.
De meiden van Hertha ME1 hebben hiermee 55 doelpunten weten
te scoren in 4 wedstrijden. Er is 1
tegendoelpunt gevallen. Vorig jaar
speelden ze in dezelfde poule, en
hadden meer moeite om de wedstrijden te winnen. De meiden vullen elkaar goed aan. Ze profiteren
van elkaars kwaliteiten, en vullen
aan waar nodig. Hertha ME1 is een
prachtig voorbeeld van teamwerk
en samenwerking. De meiden hopen in de tweede helft van het seizoen iets meer tegenstand te krijgen. Want winnen is leuk, maar een
goede wedstrijd spelen nog leuker.

Vinkeveen - Donderdag 2 oktober
was er weer een thuiswedstrijd voor
het Mix Team van badmintonvereniging Kwinkslag en wel in een geheel
nieuw shirt. Dit keer moesten wij het
opnemen tegen Vianen. Een leuk
jong team dat we vorig seizoen ook
in onze poule tegenkwamen en we
bij de uitwedstrijd met vlaaien werden beloond. Wederom was het erg
spannend de herendubbel is overtuigend gewonnen en de damesdubbel was een spannende 3 setter, waarbij uiteindelijk Kwinkslag
met een stand van 24-22 de overwinning behaalde. Top dames!
In de singles hebben we wat punten
laten lopen, alleen Ton wist zijn single te winnen.
De mixen waren ook verdeeld Ton
en Jolanda hebben hier een punt
weten te behalen en voor Berry en
Mirjam ging dit helaas niet lukken.
Uiteindelijk is de eindstand 4-4 geworden, deze stand gaan we zeker
in de returnwedstrijd in ons voordeel uitspelen.
Helaas zullen we het dan zonder
vlaai moeten stellen, aangezien de
dames van Vianen niet meer bij de
Vlaaierie werkzaam zijn.
Op donderdag 30 oktober zal onze volgende thuiswedstrijd zijn in
sporthal De Boei te Vinkeveen, kom
gerust eens een kijkje nemen tussen 20.00 en 22.30 uur.
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contact en het “naar de mensen toe komen” doordat
je naar buiten treedt, erg gewaardeerd wordt. De
setting van zo’n Wooninspiratie dag is hiervoor
perfect!” Judith Verlaan, Installatie bedrijf Walraven.
“Een sfeervolle beurs met veel diversiteit en
saamhorigheid onder de deelnemende Uithoornse
bedrijven en bezoekers. Prachtige locatie dankzij de
gastvrijheid van Ans en Henk Kooyman .” Piet Visser,
C1000 Visser.
‘’Het was een hele gezellige geslaagde dag! Met
leuke mensen die zich lieten inspireren door de vele
verschillende bedrijfskraampjes en ondernemers die
aanwezig waren. Bij elk kraampje kreeg je wel iets
kado, tot groot plezier van de aanwezige mensen!’’
Ayesta Visser, Bloemen aan de Amstel.
“Een geslaagde Wooninspiratie Dag, volgend jaar
weer!” Gerard Keune, Gerard Keune Meubelen.
“Unieke gelegenheid voor de bij de Wooninspiratie
Kaart betrokken bedrijven om de onderlinge
contacten aan te halen. En op creatieve wijze met
elkaar te sparren hoe ze elkaars expertise kunnen
gebruiken om de lokale woningmarkt te bedienen
en versterken.” Marlies Akkermans, Notariskantoor
Akkermans Meuleman.

Wooninspiratie

Wonen in de gemeente
Uithoorn wordt steeds leuker!

Z

aterdag 4 Oktober heeft de allereerste
Wooninspiratie Dag plaatsgevonden en er
zullen er vast nog vele volgen. Een mooie
gelegenheid voor lokale ondernemers
om bestaande en ook nieuwe producten
en diensten te presenteren op woongebied aan de
inwoners van de gemeente Uithoorn. De bezoekers
ontdekten dat Uithoorn op elke woonwens een
antwoord heeft. Gastbedrijf Kooyman sierbestrating
nam op een geweldige manier de honneurs waar.
C1000 Visser heeft voor een uitstekende catering
gezorgd, waar alle bezoekers en deelnemers zeer
content mee waren.

De Wooninspiratie Kaart
De Wooninspiratie Dag komt voort uit de Wooninspiratie Kaart, deze wordt verspreid door de
lokale makelaars. Dit is een initiatief van Bontekoe
Verkoopstyling, om (nieuwe en bestaande) inwoners
van de gemeente Uithoorn, te laten profiteren van de
voordelen en kwaliteitsproducten en - diensten van
lokale bedrijven.

Dit zeiden de deelnemende
ondernemers erover:
Driek de Beij, Installatie bedrijf de Beij. “Mooie

geslaagde dag gehad met de wooninspiratie dag bij
Henk Kooyman. De locatie was schitterend en de
totale markt goed opgezet door Geraldine Bontekoe.
Na een rustige start kwam het later op de dag lekker
op gang en hebben we gericht advies kunnen geven
over de toepassing van domotica in en om de woning.
Tevens hebben we veel informatie kunnen verstrekken over het langer zelfstandig thuis wonen door de
Comfort installateur!
Mijn dank gaat uit naar de firma Kooyman en
Geraldine Bontekoe voor een geweldige dag! In het
bijzonder wil ik C1000 Piet Visser bedanken voor de
voortreffelijke catering!”
Een gezamenlijke reactie van Topmovers P.A. van
Rooyen en Homan beveiliging: “Locatie Kooyman is
prima en heeft een goede en gezellige sfeer. Opzet
van kraam speels geplaatst. Helaas te veel andere
evenementen in de regio, incl. grote woonbeurs Rai.
Koffie en broodjes goed verzorgd door Piet Visser.
Volgend jaar zijn wij weer aanwezig!”
“Goed Georganiseerd!” Pieter Dungelman, Multimate.
“Goede Locatie!” Jos van Vliet, Homedecor.
“Een gezellige dag met leuke contacten. Ook het
enthousiasme bij andere deelnemers was inspirerend.
Ook leuk om te zien waar iedereen zich mee bezighoudt. Voor herhaling vatbaar!” Marieke, van der

Wurff Makelaars.
“Een inspirerende dag, die zeker voor herhaling
vatbaar is!” Emmelien Huisman, Emmelien Huisman
Makelaardij.
“Gezellig, een goed initiatief! Behoorlijk goede
aanloop, volgend jaar weer?” Henry Holsteijn,
Amstelhoorn Notariaat.
De inlijsteraar, Gerrit Hoogebeen: “Deze beurs biedt
wat Uithoorn, bij een aantrekkende woningmarkt
nodig heeft.”
“Het was een woon inspirerende dag met woongerichte bezoekers. Als mijn bezoekers doen wat ze
aangaven, dan heb ik zeker 4 a 5 aanvragen extra de
komende week.” Nils, De Wilde Schilderwerken.
“De wooninspiratie beurs was leuk en origineel opgezet. De onderlinge sfeer was ook zeer goed. Voor een
eerste keer vind ik het geslaagd.” Frans en Manja Den
Haan, Multiservice.
“De locatie was top en de deelnemers zeer enthousiast.” Jeroen Bergman, Eigenhuis Keukens.
“De Wooninspiratie dag was heel goed geregeld, zeer
verzorgd! Wat voor ons als bedrijf het meest verrassend was: mensen bleken van Walraven wel van naam
te kennen, maar vonden het leuk om ons eens “live”
te ontmoeten op deze manier. Ook bestaande klanten
reageerden zeer positief. Zo blijkt hoe persoonlijk

“Geweldig leuke dag, met enthousiaste reacties van
bezoekers. Volgend jaar 2 dagen!” Susan Schijff,
Suus! Interieurontwerp.
“Kooyman B.V. kijkt terug op een geslaagde, inspirerende en gezellige dag in een sfeervolle ambiance.”
Nadine Rekelhof, Kooymans sierbestrating en
tuinhout.

Kortom, u ziet, “Wonen in de gemeente
Uithoorn wordt steeds Leuker!”
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Tuinieren met oog voor het milieu
is goed mogelijk. Uw tuin wordt
daar alleen maar mooier van!
Als u een tuin heeft, vindt u het
waarschijnlijk prettig als uw
planten het goed doen, zonder
last van plagen en ongedierte. En
u wilt voorkomen dat uw tuin en
terras worden overwoekerd door
onkruid. Goed tuinonderhoud en
slimme inrichting zijn van belang
als u onkruid en ongedierte geen
kans wilt geven in uw tuin.
Tips voor onderhoud en inrichting
van uw tuin:

TUINEN

Natuurlijk tuinieren: zo doet u dat!
Mieren, wat kan ik er aan doen?

M

ieren zijn zeer nuttige dieren die
schadelijke insecten en afval in de
tuin opruimen. In principe is bestrijding van mieren in de tuin dus niet
nodig. Maar binnenshuis kunnen ze
voor overlast zorgen. Hoe houdt u mieren buiten de
deur? Het belangrijkste advies: voorkomen is beter
dan genezen. Mieren komen af op etenswaren. Ruim
etenswaren dus direct op en bewaar eten (vooral
zoetigheid) goed afgesloten. Voorkom dat mieren uw
huis binnen kunnen komen, dicht kieren en naden
aan de buitenkant van uw huis.
Komen mieren toch uw huis binnen, maak dan
gebruik van deze middeltjes:

• Breng mieren in de war door hun geurspoor
schoon te maken met zeep of leg sterk geurende
kruiden op het mierenpaadje.
• U kunt de mieren doden met huismiddeltjes,
zoals stroop gemengd met gist en water.
• Strooi kiezelgoer op het nest of op de
mierenpaadjes. Kiezelgoer is een fijn poeder
dat bestaat uit de celwanden van afgestorven
kiezelalgen. Dit natuurlijke middel doodt
echter ook andere insecten.
• Wilt u het nest bestrijden, dan kunt u kokend
water over het nest gieten. Vindt u dit te
drastisch, dan kunt u ook het nest uitgraven
en verplaatsten naar een andere plek.

Als de mierenoverlast groot is en milieuvriendelijke
middelen niet helpen, kunt u chemische middelen
overwegen. Spuitbussen op basis van zeepachtige
stoffen (kaliumzouten van vetzuren) breken relatief
snel af. Ze belasten het milieu daardoor minder dan
andere bestrijdingsmiddelen. Spuit deze middelen op
en rond de nesten en mierenpaadjes. Mierenlokdozen
en sommige mierensprays bevatten chemische
stoffen die de mieren indirect doden: ze nemen het
gif mee naar hun nest. Mierenlokdozen bevatten
imidacloprid. Dit middel staat ter discussie, omdat
het ook giftig is voor bijen.
Kijk voor meer informatie op
www.milieucentraal.nl/mieren

• Voorkom het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, verwijder daarom
regelmatig onkruid met de hand.
• Gezonde tuinplanten hebben minder snel
last van plagen. Kies daarom planten,
struiken en bomen die passen bij het
klimaat en de bodem en houd rekening
met zon en schaduw bij het plaatsen.
• Een goede bodem zorgt voor planten met
weerstand tegen plagen. U kunt de bodem
zelf optimaliseren, met compost,
mest of humus.

Meer weten?
Deze tips over tuinieren worden u
aangeboden door de onafhankelijke
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
Op de website www.milieucentraal.nl vindt u
nog meer informatie over natuurlijk tuinieren.

“Onkruid? Prima weg te houden
met regelmatig onderhoud”

C

arin Vermeulen uit Overdinkel heeft een
tuin van 200 m2 achter haar huis. “Toen ik
het huis vier jaar geleden kocht, was de tuin
voornamelijk bestraat. In die tijd regende
het een keer zo hard dat al het water mijn
schuur in liep. Voor mij was dat wel een extra reden
om snel aan de slag te gaan met het inrichten van de
tuin. Hoe meer bestrating, hoe minder makkelijk het
water weg kan lopen.”

[tk]Onkruid

Onkruid bestrijden op bestrating

O

nkruid op het terras en andere bestrating
is te bestrijden door een goede
aanleg van de bestrating en regelmatig
onderhoud. Gebruik bij de aanleg van
bestrating schoon zand, en leg er worteldoek onder. Er is ook speciale voegvulling die het
kiemen tegen gaat. Veeg de bestrating regelmatig,
dan krijgen onkruid, algen en mos geen kans. Goed
wieden werkt ook: in tuincentra kunt u haakvormige
handwiedertjes kopen tegen onkruid tussen stenen.
U kunt ook deze huismiddeltjes inzetten:
• Giet kokend water over onkruid tussen de voegen
• Giet verdund schoonmaakazijn op het onkruid,
gebruik één deel schoonmaakazijn op tien
delen water
• Gebruik een gasbrandertje om onkruid weg te
schroeien. Let hiermee op in de buurt van
schuttingen of ander ontvlambaar materiaal
Werken deze middeltjes niet voldoende en wilt u

gebruik maken van bestrijdingsmiddelen? Kies dan
een bestrijdingsmiddel op basis van vetzuren. Nadeel
is dat u hoge doseringen nodig heeft, en herhaling
nodig is. Veel meer omstreden zijn middelen op
basis van glyfosaat (vooral bekend onder merknaam
Roundup). Deze bestrijden wel sommige hardnekkige
onkruiden, omdat ook de ondergrondse delen van
de plant worden gedood. Het is erg giftig voor waterdieren. Met ingang van november 2015 verbiedt
de overheid daarom alle middelen op basis van glyfosaat voor particulier gebruik op bestratingen. Een
bestrijdingsmiddel mag namelijk geen schadelijke
restanten achterlaten in het oppervlaktewater. In de
praktijk betekent dit dat geen enkel chemisch middel
nog gebruikt mag worden op bestrating.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed, en
gebruik organische vetzuren èn chemische bestrijdingsmiddelen niet in de buurt van sloten en vijvers,
of als het gaat regenen. Deze middelen zijn namelijk
giftig voor waterleven. En lever restanten van al deze
middelen in bij het klein chemisch afval.

De tuin heeft Carin zelf ontworpen. “Ik heb een
plattegrondje van de tuin gemaakt en daar op
ingetekend waar ik welke planten wilde hebben. Bij
de aanleg van het terras is er speciaal voegenzand
gebruikt, zodat onkruid minder snel ontkiemt. Dat
zand spoelt echter wel weg als het regent, dus je
moet het blijven gebruiken. Ik ga onkruid op het
terras nu vooral tegen door regelmatig te krabben
tussen de tegels. Als het net heeft geregend en de
grond nog vochtig is, is onkruid het makkelijkste
weg te halen.” Chemische middelen gebruikt Carin
niet. “Het is prima bij te houden als je regelmatig wat

onkruid weg haalt. Chemische middelen gebruik ik
liever niet als het niet nodig is.”

[tk]Vlinders en vogels
Carin heeft bij de aanleg van de tuin gelet op bomen
en struiken die vogels en insecten aantrekken. ”Ik
heb een vlinderstruik staan, voor de vlinders. Ook heb
ik een fruitboompje, rozen, hortensia’s en lavendel
staan. De klimop gaat dit najaar weer bloeien, daar
komen ook vlinders op af. Laatst spotte ik zelfs een
valk in mijn tuin, mooi toch?” Hoezeer Carin dan haar
best doet om dieren in haar tuin te krijgen, sommige
beestjes houdt ze liever buiten. “Vorig jaar zomer
had ik erg veel last van mieren in de keuken. Ik heb
toen mierenlokdoosjes gebruikt omdat ik niet wist
hoe schadelijk die kunnen zijn voor bijen. Nu ik dat
wel weet, zou ik nooit meer zo’n mierenlokdoosje
gebruiken. Ik heb sindsdien een nieuwe deur laten
plaatsen en gaten en kieren gedicht. Dit jaar heb ik
nog geen enkele mier gespot in huis!”

Foto: Ron van der Kolk
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4restyling

‘Mensen blij maken
met hun interieur’

D

at is waar 4Restyling voor staat, aldus
Chantal Honing uit Wilnis. Iedereen heeft
wel een woonwens of wil iets veranderen
aan het interieur. Maar hoe moet je
beginnen, waar moet je aan denken, wat
is handig? Dat is het moment om 4Restyling in te
schakelen. Het maakt niet uit of het om een kleuradvies gaat, andere opstelling van de meubels of zelfs
een verbouwing. U krijgt advies op maat voor elke
woonwens en elk budget, voor zowel particulieren als
bedrijven. Om uw wensen te realiseren, bekijken we
eerst samen de ruimte. We bespreken de functie van
de ruimte, welke stijl u aanspreekt en wat het budget
is. Het advies kan mondeling maar ook als compleet
styling plan met materialen en een plattegrond.
Vaak wordt er gedacht dat interieur styling advies
duur is, maar in 1,5 uur tijd kunt u veel vragen en tips
krijgen. Deze maand krijgt u zelfs 10% korting op alle
styling adviezen. Ook voor vastgoedstyling, optimale
presentatie voor de verkoop van uw woning en
woningfotografie kunt u bij 4Restyling terecht. Bekijk
de website www.4restyling.nl voor meer informatie.
Of neem contact op voor een kennismakingsgesprek,
mail naar info@4restyling.nl of bel 06-1022 5262.

rond te kijken. Naar wat wij horen doen mensen hier
inspiratie op. We importeren rechtstreeks meubelen
en woonaccessoires uit onder meer Zuidoost-Azië.
Indonesië en de Filippijnen en sinds kort ook uit
China. Dat betekent ook dat we er nieuwe collecties
bij krijgen. Daarnaast leveren wij standaard meubelen
als kasten en tafels uit eigen productie. Omdat we
die rechtstreeks van de fabriek betrekken heeft dat
als prettige bijkomstigheid dat de klant bij ons veel
goedkoper uit is. Sterker nog, die zijn spraakmakend
laag in verhouding tot de hoge kwaliteit. We willen
echt de goedkoopste zijn. Daarnaast hanteren we
snelle levertijden en geven drie jaar garantie op de
banken.”

Houtkacheltjes

Meubels en Meer

Meubels en Meer groots
in aanbod en advies

W

ie bij Meubels en Meer de
Woonoutlet binnenstapt zal met
verbazing kennisnemen van de
brede collectie vaak unieke meubels
en bijzondere woonaccessoires
die hier in bijna 2.500 vierkante meter showroom
worden gepresenteerd. Een en ander in de vorm
van lifestyle opstellingen. Daaronder houten naturel
kasten, geverfde kasten, boekenkasten, bankstellen,
fauteuils, stoelen, tafels, bijzondere gordijnsoorten
- waaronder schelpengordijnen (gemaakt van
oesterschelpen), exclusieve verlichting, lampen en
alles wat daarbij hoort voor de woninginrichting in
verschillende stijlen. Dat alles kan in diverse maten
worden geleverd, dus voor zowel grote als kleine
woningen. Tevens bedden, boxsprings, matrassen,
dekbedden en kussens. De collecties wisselen steeds,
dus is er dikwijls wat nieuws te bewonderen. Ook

als het gaat om inrichting en aankleding van (delen
van) bedrijfsruimten, (directie)kantoren, hotels en
restaurants kan men bij Meubels en Meer terecht
voor een heel bijzonder aanbod en styling. Meubels
en kasten zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige
materialen, zoals massief teak en eiken, dus geen
spaanplaat met fineer. Het is te zien en te voelen in
de showroom voor wie zich wil overtuigen. U bent
harte welkom waarbij u vrijblijvend beneden en op
de eerste verdieping - Outlet sale en beddenafdeling - rustig kunt rondkijken. Vervolgens hebt u In
combinatie met de website www.meubelsenmeer.nl
de mogelijkheid om door u bekeken en uitgezochte
meubels en woonaccessoires online te bestellen.
Want Meubels en Meer heeft tevens een (grote) webwinkel. Betalen kan op verschillende manieren, ook
online via iDeal bijvoorbeeld. En er is nog een site
in de maak ten behoeve van een nieuwe webshop.

Voorts zijn de sociale media voor Meubels en Meer
bij uitstek geschikt om het assortiment bekend te
maken. Mede om die reden is er ook op Facebook
een pagina om te ‘liken’.

goedkoper
Sinds eigenaar Paul Pappot zich begin vorig jaar
met zijn bedrijf in woninginrichting vestigde aan de
Rendementsweg 12, parallel aan de Industrieweg en
vlak tegenover Bos Houtloods, is het bij hem alleen
maar bergopwaarts gegaan. “Wij hebben er twee
ervaren verkopers bij die uit de meubelbranche
komen en tevens stylist zijn. Zij kunnen goede
adviezen geven bij de inrichting van de woning en
daarbij passende meubels. Daarnaast hebben we er
meer woonaccessoires bij gekregen in steeds wisselende collecties. Dat maakt het aantrekkelijk voor
iedereen die belangstelling heeft voor wonen om hier

Achter in de winkel wil Pappot een grote keuken
maken. Hij maakt verder bekend dat de collectie
wordt uitgebreid met fraaie houtkacheltjes in acht
verschillende modellen en van uitstekende kwaliteit.
Ze worden gepresenteerd in een nog op te zetten
sfeerkamer. “Die gaan we ook verkopen en we zijn
daarin de goedkoopste van Nederland. Verder is er
toenemende vraag naar spiegels en ook die worden
aan de collectie toegevoegd. Met de totale opzet
onderscheiden wij ons van anderen, maar ook door
de bijzondere meubels en accessoires in regelmatig
wisselende collecties. Wij ontwikkelen eigen
concepten en zoeken daar de bijpassende modieuze
meubels, eigen stoffen en accessoires bij. Omdat de
lifestyle opstellingen meer ruimte vergen zijn we de
showroom onlangs weer met 400 vierkante meter
gaan uitbreiden,” aldus Paul. “Het is voor de klant
ook prettig te weten dat die een aanspreekpunt heeft
bij ons in de winkel als er wat aan de hand is met
het hier of via de webshop gekochte artikel en er
sprake is van garantie. De winkel in Mijdrecht is goed
bereikbaar en we zijn altijd aanwezig. Jammer dat
er nog geen doorsteek is gemaakt voor het verkeer
tussen de Industrieweg en de Rendementsweg aan
deze kant. Nu moet je via de Veenweg ter hoogte
van Dirk Stam het industriegebied inrijden om hier
te komen. Vaak is dat moeilijk uit te leggen en het
scheelt bovendien klanten. Wie bij ons iets koopt kan
het zelf meenemen maar ook laten bezorgen. Dat
geldt vooral voor de wat grotere meubelstukken.
Die worden op locatie zo nodig gemonteerd en
geplaatst.” Bij Meubels en Meer de Woonoutlet bent
u van harte welkom in de showroom of op de website
voor de webwinkel. Paul Pappot wenst u daarbij veel
winkelplezier. Voor vragen en/of opmerkingen kunt
u altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen.
Tel. 0297-253886 of e-mail: info@meubelsenmeer.nl.
Website: www.meubelsenmeer.nl. Openingstijden: ma
van 12.00-18.00 u, di t/m vrij van 10.00-18.00 uur en
za van 10.00-17.00 uur.
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Dikke winst voor
hockeymeisjes HVM MF2
Mijdrecht - Wat een schitterende
wedstrijden hebben de meisjes van
HVM MF2 (Bo de Beer, Linde Broszat, Kenzy van Dijk, Roos Dinant,
Koosje Susijn, Donna de Wit en Elodie de Zwart) afgelopen zaterdag
tegen de meisjes van U.H.C. Qui Vive MF4 gespeeld. Het was de laatste wedstrijd van de voorcompetitie

Atalante heren 1 dendert door

en het was duidelijk te zien dat de
meisjes van HVM MF2 de afgelopen weken veel geleerd hebben van
de coaches Judith Joosten en Dagmar Ort.
Er werd heel goed naar elkaar overgespeeld, voordat er werd gescoord.
Het was ontzettend leuk om de
meisjes zo te zien hockeyen!

Argon erg moeizaam
langs SV Zevenhoven

G.V. Mijdrecht’79 organiseert
Het Grote Gymfeest
Mijdrecht - Bijna 200 gymclubs
in heel Nederland organiseren van
15 tot en met 22 oktober de derde
editie van Het Grote Gymfeest. Ook
bij G.V. Mijdrecht’79 kunnen kinderen vanaf twee jaar deelnemen aan
een uitdagend programma vol beweging. Via workshops en proeflessen, waaronder gymmen, turnen,
springen, dansen en misschien wel
freerunning, maken kinderen kennis met de gymsport. Met Het Grote
Gymfeest wil de KNGU kinderen in
beweging krijgen en enthousiasmeren voor de gymsport.
Het Grote Gymfeest is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Olympisch kampioen Epke Zonderland,
trotse ambassadeur van Het Grote Gymfeest: ‘‘Ik vind het gaaf om
zoveel mogelijk kinderen in Nederland enthousiast te maken voor

de gymsport en met zijn allen lekker te bewegen!” Jaap Wals, directeur KNGU: “Het succes van de eerste en tweede editie van Het Grote Gymfeest was ongekend. Tienduizenden deelnemers vonden de
weg naar een gymclub bij hen in de
buurt. Direct na afloop meldden zich
steeds honderden nieuwe leden aan
bij gymclubs verspreid in Nederland. Onze ambitie is iedereen vanaf jonge leeftijd een leven lang te laten bewegen. Het Grote Gymfeest
is een fantastisch middel om dat te
stimuleren. Het Gymfeest is bovendien een leuk uitje voor kinderen in
de herfstvakantie. Er is altijd wel een
gymclub dichtbij.” Alle informatie
over Het Grote Gymfeest is te vinden op www.hetgrotegymfeest.nl.
Ontdek welke clubs meefeesten van
15 tot en met 22 oktober en meld je
aan! Voor meer informatie ga naar
www.gvm79.nl

Mijdrecht - Argon heeft het zich
onnodig erg moeilijk gemaakt tegen SV Zevenhoven, in een bijzonder slappe eerste helft kon het maar
weinig inspiratie opbrengen. De
gasten uit Zevenhoven profiteerden
van een misverstand in de Argondefensie en kwamen op voorsprong.
Na de thee kreeg de wedstrijd eindelijk een ‘derbygevoel’ en werd er
met meer inzet gestreden. Met nog
een half uur te gaan viel de aansluitingstreffer en pas in het laatste
kwartier moest Zevenhoven buigen:
2-1. De eerste helft was aan Argonzijde bijzonder slap, de ploeg nam
te weinig iniatief en verscheen sporadisch voor doelman Martijn Brouwer. Ook door de vele blessurebehandelingen zag het spel er bijzonder traag en rommelig uit. Epi Kraemer kreeg in de beginfase een mogelijkheid maar van een meter afstand mikte hij over. Vervolgens zagen we halverwege de eerste helft
een vrije trap van Bas Pel en een inzet van Kraemer die Brouwer goed
pareerde. Tien minuten voor de
pauze kwam Zevenhoven op voorsprong, een misverstand tussen Wilco Krimp en doelman Donny Kool
werd door de attente Pieter Koen
van der Plas goed afgestraft. 0-1.
Even daarna ging Argon door het
oog van de naald, bij een inzet kon
Dennis Filippo de bal maar net van
de doellijn halen.
Hardwerkend
De tweede helft zagen we ander
spelbeeld, Argon kwam beter gemotiveerd de kleedkamer uit. Dennis
Filippo bleef in de kleedkamer ach-

ter en Jesse Loenen nam zijn plaats
in. De eerste mogelijkheid deed was
voor Argon, de hardwerkend Jasper Werkhoven zette Epi Kraemer
aan het werk. Maar doelman Brouwer bleek nog niets in kwaliteit ingeleverd te hebben, hij greep goed
in. Maar even later moest hij toch
buigen toen Riad Lilipaly op aangeven van Soner Gedik voor hem verscheen 1-1. Met nog een half uur
te gaan mocht dan toch topscorer Ian van Otterlo zijn opwachting
maken, hij verving Kraemer. Zevenhoven deed in die fase wel wat terug, zo ging een kopbal van Coen
Ravesloot maar net naast en ook
werd een doelpunt van Zevenhoven door scheidsrechter O’Niel afgekeurd vanwege buitenspel. Even
daarvoor zagen twee doelpogingen
van Argon maar Zorn schoot in de
handen van Brouwer en van Otterlo knalde naast. Met nog ruim tien
minuten te gaan ging Zevenhoven
dan toch door de knieën, een vrije
trap van Jasper Werkhoven werd
door de lange Bas Pel onhoudbaar ingekopt 2-1. Daarna werd
het nog even spannend, vooral omdat de scheidrechter zeven minuten extra tijd inlaste en Zevenhoven
vaak voor het Argondoel verscheen.
In die extra tijd testte Rian Lilipaly
nog twee maal doelman Brouwer
maar die bleef onverstoorbaar. Jesse Loenen deed mee in de Argontraditie van vorige week en liep in
de slotfase onnodig tegen een rode kaart aan. De winst was uiteindelijk wel verdiend maar SV Zevenhoven was een waardige opponent.
Foto:sportinbeeld.com

Schaatsles? Ga mee met
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - IJsclub Nooit
Gedacht uit Wilnis verzorgt al jaren
schaatslessen voor de jeugd van 6
tot 13 jaar. Wil je meer dan krabbelen? Ga je al lekker op het ijs, maar
wil je het schaatsen op noren écht
goed leren? Doe dan elke zaterdagmiddag mee op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Schaatsgroepen worden ingedeeld op basis van
leeftijd en niveau en worden begeleid door enthousiaste jeugdinstruc-

teurs. Plezier en les gaan hand in
hand. Voor het seizoen 2014-2015
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Dit jaar is de eerste les op 11 oktober. Iedere week tot half maart elke
zaterdag van 16.55 tot 17.55 uur lekker het ijs op.
Aanmelden? Stuur een mail naar
René Nobel, jeugdcoördinator van
IJsclub Nooit Gedacht:
jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl.

Fietspassie in hogere versnelling op beurs
voor sportieve fietsers in Jaarbeurs
stijl en willen op de fiets genieten
van de natuur en het buiten zijn. Bijzonder event op de beurs voor de
vrouwen is de Ladies Night op vrijdagavond 17 oktober. Met clinics
racefietsen, sleutelen en onderhoud,
de NTFU fietsvrouwenborrel, inclusief een glaasje prosecco, een MTBclinic op het testparcours en interviews met o.a. Marianne Vos. De bezoeksters krijgen een goodiebag
met enkele leuke, praktische gifts
en informatie. De vrouwen hebben
dankzij een korting op hun kaartje
voor Ladies Night een streepje voor
op de mannen, maar die zijn tegen
de gewone toegangsprijs natuurlijk
ook welkom deze avond.

Regio - Voor iedereen die van sportief fietsen houdt organiseert de
Jaarbeurs van 17 tot en met 19 oktober Bike Motion Benelux. Op deze
populaire beurs vinden de liefhebbers alles om de eigen prestaties
te verbeteren en hun fietspassie in
een hogere versnelling te zetten. Clinics en workshops bieden de laatste inzichten over fietshouding, voeding en persoonlijk advies over ideale trainingsmethoden. Importeurs en
fabrikanten van fietsen, accessoires en kleding introduceren de collecties voor het nieuwe seizoen, bij

elkaar wel 600 merken. Ook tal van
aanbieders van fietsvakanties en
sportvoeding op de beurs, die steevast wordt aangedaan door bekende
renners uit het profpeloton voor ontmoetingen met hun fans.

Finale City Mountainbike
Ook op vrijdag is de finale van City Mountainbike, een serie van vijf
UCI-evenementen waarbij mountainbikers op een parcours dwars
door de stad racen. In de laatste
wedstrijd meten zij hun krachten op
een uitdagend parcours in hal 12
van de beurs. Als er geen races of
trainingen plaatsvinden, staan voor
bezoekers mountainbikes klaar om
de nieuwste Shimano XTR-groep op
het parcours te testen.

815.000
De omvang van de groep Nederlanders die actief is op racefiets, mountainbike of een andere sportieve
fiets groeit gestaag en is inmiddels
toegenomen tot 815.000. Ook steeds
meer vrouwen voelen zich aangetrokken door deze gezonde levens-

Rondje sportief fietsen
Op zondag 19 oktober kunnen liefhebbers voor het beursbezoek eerst
nog een mooi rondje sportief fietsen
met de Bike MOTION Challenge. Tot
stand gekomen in samenwerking
met NL Toert, organisator van o.a. de
Classico Borreti en de Bauke Molle-

ma. Deelnemers kunnen profiteren
van een combi-tarief met toertocht
en beursbezoek op zondag. Aanmelden kan op de site. De start, tussen 8.00 en 10.00 uur, en finish zijn
bij de Jaarbeurs. De ronde is 90 km,
volledig uitgepijld, heeft bevoorradingsposten onderweg, technische
en medische assistentie. Iedereen
krijgt een stuurbordje. Na afloop kan
de fiets veilig in de bewaakte fietsenstalling bij de Jaarbeurs, kunnen
de deelnemers douchen, zich laten
masseren en opgefrist al het moois
op de beurs bewonderen.
Andere activiteiten
Ook op de beursvloer kunnen de
bezoekers volop aan de slag, onder
andere op een pumptrack om tussen de demonstraties door fietsen
te testen.
Andere activiteiten zijn de werkplaats Men at Work voor zelfbouwers, het Framebouwers Plein voor
sportieve fietsers dromen van een
custom fiets, het Bikefitting Lab
voor bezoekers die zich afvragen
of zij een goede zithouding hebben en de Prestatiestraat voor de
fanatieke fietsers die altijd op zoek
naar mogelijkheden om de prestaties te verbeteren. De Belgische trialspecialist Kenny Belaey geeft dagelijks spectaculaire shows en in
het Fiets Theater zijn elke presentaties over alles wat met sportief
fietsen te maken heeft. Meer informatie, openingstijden en kaartjes
met korting in de voorverkoop op
www.bikemotionbenelux.nl

Vinkeveen - De derde 3-1 overwinning voor Atalante Heren 1 in de
promotieklasse is een feit. Ditmaal
moest UVS uit Amsterdam eraan
geloven. En hoe. Met name in de
eerste set zullen de Amsterdamse
studenten niet echt geweten hebben wat hen allemaal overkwam.
Want Atalante begon, net als in de
eerste thuiswedstrijd, overdonderend. De servicedruk was goed, zodat UVS amper aan aanvallen toekwam. De pass was stabiel en Frans
kon naar hartelust zijn aanvallers
in stelling brengen. En in de aanval zat heel veel power. Bij 8-3 en
16-5 vluchtte de UVS coach in een
time-out, maar dat brak het ritme
van Atalante niet. Met name Leroy
leek zowel aanvallend als blokkerend vleugels te hebben. Toen de
rook was opgetrokken stond er een
25-8 eindstand van de eerste set
op het scorebord. Zoals in de voorgaande twee wedstrijden kende
Atalante één mindere set. In de eerste wedstrijd was dat de vierde, uit
tegen VCH de derde en ditmaal vielen de Vinkeveners in de tweede set
wat terug. De snelle 2-6 achterstand
kwam even hard aan en UVS ging
er in geloven. De passing werd minder waardoor de aanval van Atalante stokte. Na een goede serviceserie
van Frans leek het lek bij 14-15 gedicht, maar UVS ging beter spelen
en liep uit naar een 20-25 setwinst.

Dat was even schrikken zo vroeg in
de wedstrijd. Maar mochten de Amsterdammers al hoop hebben gehad op nog wat extra puntjes, dan
werd die al vroeg in de derde set de
kop ingedrukt. Want ook nu kwam
Atalante furieus uit de startblokken.
Servicedruk van Iwan, goed uitgevoerde driemeter aanvallen en twee
killbloks van spelverdeler Jeroen
zorgden voor een 16-5 tussenstand.
De 23-11 kwam op het scorebord na
een perfect uitgevoerde staffel. Bas
was de bliksemafleider waarna Erik
volledig vrij kon proberen een gat
te slaan in de vloer van de Vinkeveense sporthal. Het werd uiteindelijk 25-11 in de derde set.
Dat niveau trok Atalante ook in de
vierde set door. Al snel was het 12-3
en toen ook Yorick in zijn achtste (!)
set van de avond (eerder won hij met
H2 met 3-1 van VHZ) in het midden
goed doorkwam, was het verzet van
UVS definitief gebroken. Met 25-14
werd de derde 3-1 overwinning op
rij veilig gesteld. Een prachtig begin
voor Atalante in de promotieklasse. Al is het tegen tegenstanders
die waarschijnlijk in het rechter rijtje van de competitie gaan eindigen.
De echte toppers moeten nog langs
komen. Maar de eerste twaalf punten zitten alvast veilig in de tas, want
met een krappe selectie is handhaving in de promotieklasse vooralsnog de doelstelling dit jaar.

Meiden van Hertha ME1
verpletteren KDO
Vinkeveen - Voor de vierde keer
op rij hebben de meiden van Hertha ME1 met overmacht gewonnen.
Afgelopen zaterdag speelden zij een
thuiswedstrijd tegen KDO. De tussenstand tijdens de rust was al 120. De meiden wisten elkaar feilloos
te vinden. De achterhoede (Ismene,
Femke, Mo, Britt) zorgde ervoor dat
de bal op de goede helft bleef. Sienna, als middenvelder, wist de ballen
goed door te spelen naar voorhoede
(Sterre, Mandy). Die maakten bijna
iedere voorzet af met een doelpunt.
Daniek stond in het doel, en heeft
geen bal langs zien komen.
De tweede helft ging het minder
vlotjes. Er werd minder overgespeeld, en de bal werd af en toe ge-

mist. Maar ook bij de tegenstander
was het vuur er uit. Daardoor kon de
eindstand 18-0 worden.
De meiden van Hertha ME1 hebben hiermee 55 doelpunten weten
te scoren in 4 wedstrijden. Er is 1
tegendoelpunt gevallen. Vorig jaar
speelden ze in dezelfde poule, en
hadden meer moeite om de wedstrijden te winnen. De meiden vullen elkaar goed aan. Ze profiteren
van elkaars kwaliteiten, en vullen
aan waar nodig. Hertha ME1 is een
prachtig voorbeeld van teamwerk
en samenwerking. De meiden hopen in de tweede helft van het seizoen iets meer tegenstand te krijgen. Want winnen is leuk, maar een
goede wedstrijd spelen nog leuker.
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Tijdelijk of langere tijd hulp nodig?

ge invulling van de zorgvraag. SeT
maakt afhankelijk van de hulpvraag
gebruik van haar netwerk professionele zorgverleners er wordt dus een
vergoeding gevraagd voor de geboden hulp maar altijd op basis van
mensen en niet op basis van taken.
Steun en Toeverlaat kunt U inschakelen voor o.a. de volgende hulpvragen:
• hulp bij het huishouden
• wandeling - theaterbezoek een praatje
• begeleiding en vervoer naar
afspraak
• slaapwacht
• ondersteuning bij ziekte en
overlijden partner
• persoonlijke verzorging
• ziekenhuisbezoek
• voorkomen van eenzaamheid
bij ouderen
• medische zorg
• bereiden en samen nuttigen
maaltijd
• ontlasten mantelzorger
U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos voor meer informatie bellen met Marie-Jose van Hussen 0614060755 of mailen met mjvhussen@gmail.com.

Eerste startnummer Zilveren
Turfloop overhandigd aan VOKU
Regio - De Zilveren Turfloop wordt
jaarlijks gehouden op de eerste
zondag in november. De organisatie hiervan is in handen van atletiekvereniging De Veenlopers. Dit jaar
is VOKU als sponsor duidelijk zichtbaar op de startnummers die de
deelnemers zullen dragen.
VOKU is al sinds 1985 een vakkundig aannemersbedrijf met een goede reputatie, gespecialiseerd in o.a.
kunststof kozijnen van het merk
WERU en serres & uitbouwen van
het merk Veranda Nederland.
Paulien Voortjes-van Aalst mocht
het eerste startnummer in ontvangst
nemen uit handen van Irma van
Eeken namens de organisatie Zilveren Turfloop. Ze koos startnummer
1985 dat verwijst naar het jaar dat
het bedrijf VOKU werd opgericht.
Ook dit jaar zal de Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2014/2015. Aan dit
circuit, dat tot de grootste van het
land behoort, doen acht regionale
lopen mee. Bij elke loop krijgen de
deelnemers het aantal punten dat
gelijk is aan hun plaats op de ranglijst. De punten worden bij elkaar
opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Circuit 2014/2015. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl Nabij sporthal De Phoenix
kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd
is er de Rabo GeZZinsloop over een

afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert.
De deelname aan de GeZZinsloop
is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen als
5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen.
Men loopt in teamverband en de
gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor
deze Businessloop enorm.
Parcours
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
De start van de Zilveren Turfloop
is vanaf 11.00 uur. De start van de
RABO Kinderloop is om 10.15 uur.
In de sporthal De Phoenix vindt ook
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

Contract ondertekening
Hockey Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht – Vrijdag 10 oktober zullen de contractondertekeningen plaatsvinden van de nieuwe tenue-sponsoren van Hockey
Vereniging Mijdrecht, deze staan
op alle shirts van onze wedstrijdspelers, te weten Advisor, Rabobank, Van Zijtveld accountants,

Profile, Clubcolors en DuoSports.
Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom voor deze feestelijke gebeurtenis en ook zal er om 18.00
uur het nieuwe waterveld officieel
worden geopend en zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden voor
jong en oud.
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Atlantis B2 Kampioen!!

Neem contact op met,
Steun en toeverlaat
Regio - Steun en Toeverlaat is opgericht voor iedereen die tijdelijk
of voor een langere periode extra
verzorging, hulp en / of aandacht
kan gebruiken. S-e-T is een ideaal
platvorm welke in stichtingsvorm
de juiste zorggever verbind aan de
zorgvrager. Oprichtster Marie-Jose
van Hussen constateerde als ondernemer en vrijwilliger in de gezondheidszorg dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is
voor de persoonlijke wensen en behoefte van zorgvragers. Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor achterliggende praktische en psychische
problemen niet altijd helder worden met als gevolg dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten
verlopen. SeT koppelt mensen aan
mensen en niet enkel een zorgvraag
aan een zorggever. Set begrijpt
dat hulpvragen niet altijd makkelijk is voor veel mensen. Hulp bij
het schoonhouden van je huis, medische hulp en of gewoon een matje om mee te wandelen en te praten....SeT koppelt de juiste mensen
en bereikt daarmee een zorgvuldi-

• Nieuwe Meerbode

De jongste volleybal jeugd
van Atalante trapt af!
Vinkeveen - Op een mistige zaterdagochtend, de 14e oktober, begon
het tweede miniteam van Atalante (Atalante Girlpower) in Haarlem
aan haar eerste toernooidag. Op
zo’n eerste minidag is het altijd even
aftasten voor de teams. De teams
worden opgegeven op een niveau,
maar het kan zijn dat nieuwe en ervaren teams in een poule zitten. Na
de eerste minidag zal de poule-indeling zich meer nivelleren per niveau.
Girlpower bestaat uit Emma, Tessa
K. en Daan die bekend zijn al met
niveau 4. Aangevuld met Maxe, Eva
en Manouk die vorig jaar nog niveau
3 speelden. Het ging zeker niet verkeerd, maar daar stonden wel grotere meer ervaren tegenstanders.
De eerste twee wedstrijden werden mede daardoor ook ruim verloren. Als laatste partij hadden ze
een meer gelijkwaardige tegenstander SAS. Dat ging heel leuk gelijk
op, echte rally’s en er werd hier heel
netjes gelijk gespeeld. Dus gedeeld
3/4e geworden samen met SAS.

Dan het eerste team, inmiddels omgedoopt in de Atalante Wicky’s. Ook
een nieuw samengesteld team. In
dit team spelen Roos, Jikke en Isa
al langer niveau 6. Isis, Iris en Tessa speelden vorig jaar nog niveau
4. Voor de coaches was het wel een
wennen; Isis, Iris en Isa.. en dat in 1
team. Met de namen gingen dus wel
eens de mist in..
Deze dames weerden zich op de
eerste minidag heel goed! De vele positieve aanmoedigingen van
de kant zorgden voor een enthousiast spel bij het team. Het team mag
in 2-en de bal erover spelen, maar
liet ook een groot aantal mooie ballen in 3-en zien! Hun solide kracht
is dat zij nagenoeg niet fout serveren, waardoor dit altijd wel punten
oplevert! Het voordeel voor hen was
dat zij meer gelijkwaardige partijen
hadden en mede door hun positieve
inzet de eerste plaats hebben binnen gehaald met twee gewonnen
wedstrijden en een gelijk spel! Een
hele mooie prestatie op zo’n eerste
minidag!

Hertha MC1 meiden goed
op weg
Vinkeveen - De meiden van Hertha
MC1 zijn het seizoen goed gestart.
Nadat ze vorig seizoen als kampioen zijn geëindigd zijn de meiden
dit jaar vol goede moed in een sterkere competitie verder gegaan. Na
4 competitiewedstrijden staan de
meiden wederom aan kop in een

competitie van 14 teams. Ook in de
beker staan de meiden op de eerste
plaats. Afgelopen zaterdag hebben
ze bij prima weersomstandigheden
onderstaande teamfoto bij Roda 23
in Amstelveen gemaakt. De wedstrijd werd overigens met 3-8 gewonnen.

Staande van links naar rechts: Steffi Roth, Tysha te Beest, Anne-Floor van der
Horst, Lakeysha van Spankeren, Valerie Scheffer, Iris Petersen, Melissa Brandenburg, Nikki Blomvliet en Sadie Girigorie. Onder van links naar rechts: Rosalie Eerdhuyzen, Anouk Kroon, Nikki de Kuiper, Anne van der Linden, Sumirè
Iwasaki en Amparo Baas

Mijdrecht - Op zaterdag 4 oktober speelde Atlantis B2 een uitwedstrijd tegen ESDO B1. Het zou een
spannende wedstrijd worden. Tot
nu toe had het door Van Walraven
Bouw- en Installatiematerialen gesponsorde team nog niet verloren
en als deze wedstrijd gewonnen
werd zou het kampioenschap binnen zijn. Voordat de wedstrijd begon
werd de scheidsrechter nog even in
het zonnetje gezet. In het kader van
“de week van de scheidsrechter”
ontving de scheidsrechter een bos
bloemen uit handen van de coach
van ESDO. Atlantis begon in de vertrouwde opstelling met in de aanval
Lieke van Scheppingen, Emma Rietveld, Felice van der Schaft en Leonie
Kruiswijk. In de verdediging startten
Zoë Trompert, Anna Schouten, Amber van Dijk en Nina van Schaïck.
Reserves Sander van der Sluijs en
Sam Verweij waren deze week bereid gevonden om het meiden team
te ondersteunen. De eerste helft
moest het team er nog even in komen. Emma gooide er een prachtige dieptebal in maar helaas scoorde
ESDO snel tegen. Gelukkig had Zoë
inmiddels de smaak te pakken en
gooide de bal ringloos door de korf.
In de rust werd de ploeg van Atlantis nog even op scherp gezet door

een peptalk van coach Ton Kentrop.
Dit kon helaas niet voorkomen dat
ESDO snel tegen scoorde. Gelukkig kwamen de dames van Atlantis
dit weer snel te boven. Lieke scoorde tweemaal op aangeven van Felice. ESDO scoorde nogmaals tegen
maar Zoë en Felice zorgden ervoor
dat de wedstijd toch nog goed afliep voor het Atlantis team door beiden nog een keer te scoren. In de
slotfase maakten ook Sander en
Sam nog hun opwachting zodat ook
zij nog een steentje konden bijdragen aan deze overwinning. Met het
KAMPIOENSCHAP op zak keerden de dames uitgelaten en blij terug naar Mijdrecht waar coach Carel Beijeman, die er helaas vanwege
zijn eigen wedstrijd niet bij kon zijn,
het team opwachtte om samen een
drankje te drinken en deze prestatie te vieren. De spelers en coaches
van de B2 willen Elise van Walraven,
Saskia Veenboer en Lynn Loman bedanken voor hun eerdere invalbeurten dit veldseizoen en Sandra Loman voor het regelen van de reserves. Zaterdag 11 oktober speelt de
B2 nog een uitwedstijd bij OVVO om
12.35. Hierna wordt het team gehuldigd in de kantine van Atlantis. U
bent allen van harte uitgenodigd om
dit mee te komen vieren.

Goede Start Vrouwen 1 CSW
Wilnis - Het lijkt erop, dat het eerste vrouwenteam van CSW de weg
terug –zij het aarzelend- gevonden
heeft. Na 1 jaar hoofdklasse zakte
het team terug naar de tweede klasse; vorig jaar wisten de dames zich
met een sterke slotfase op dat niveau te handhaven. Nu kan het jonge team van trainer Rob van Dijk
gaan proberen een plaatsje in het
linker rijtje te veroveren. Het merendeel van de selectie is nog geen
20 en samen met enkele routiniers
kan het team de komende jaren nog
een stuk beter worden. Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen
VVOG is de doelstelling met 5 wedstrijden, 8 punten en de vijfde plaats
op de ranglijst voorlopig gerealiseerd.
Tegen VVOG begon CSW zaterdag
overrompelend. Al na 1 minuut was
centrumspits Kayleigh Groen er als
de kippen bij om na een aktie van
Mijke Voorbij via de keepster van
VVOG de score te openen. Toen
Iris van Dijk na 5 minuten dezelfde
keepster met een lobje verschalkte, leek er voor CSW een grote overwinning in het verschiet te liggen.
Maar dat pakte toch anders uit; de
meiden uit Harderwijk stroopten de
mouwen nog eens op en probeerden met name fysiek CSW te overbluffen. Na 20 minuten had dit succes, CSW kon achterin de bal niet

goed uitverdedigen en keepster Rosalie van der Meer moest capituleren voor een bal in de kruising: 2-1
en de wedstrijd was weer helemaal
open. CSW had het nog eventjes
moeilijk, maar de ploeg uit Harderwijk kwam toch niet dichterbij. Vijf
minuten voor de rust leverde Lorena
Fontijn een mooie aktie af, die eindigde tegen de onderkant van de
lat. Hafize Sevilmis kon koppend het
karwei afronden (3-1).
Na de rust kwam VVOG furieus uit
de startblokken en ging hier daar
best wel eens over de schreef; CSW
leek wat geïmponeerd. De verdediging kwam wat onder druk te staan
en kwam een paar keer goed weg.
Na een kwartier was het over met
de Harderwijkse aanvalsdrift en
CSW kon weer doorgaan om met
redelijk verzorgd voetbal de controle over de wedstrijd te houden. Uitblinkster Lorena Fontijn kwam in
de slotfase twee keer dicht bij een
goal met een schot en een kopbal
tegen de lat. In het laatste kwartier
kon CSW de voorsprong zonder al
te veel moeite vasthouden en geloofde VVOG niet meer in een positief resultaat.
Vijf minuten voor het eind soleerde
Lorena nog maar eens langs 2 tegenstanders en een fraaie lob betekende de knock out voor de tegenstander van deze zaterdag : 4-1.

Avond over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie
Wilnis - Op woensdag 15 oktober
a.s. zal in De Schakel een zeer interessante lezing worden gehouden
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze Waterlinie was een verdedigingslinie met water als wapen. Als de vijand eraan kwam konden stroken weiland onder water
worden gezet tussen Muiden en de
Biesbosch. De linie deed dienst van
1815 tot 1940.
Laat u meevoeren met het verhaal
van de inundaties en beleef op indringende wijze de onderwaterzet-

ting aan de hand van de video-animaties van Kees Schipper uit Hilversum. Kees Schipper is sinds 2000
actief als gids op Forteiland Pampus, onderdeel van de Stelling van
Amsterdam en van de Hollandse
Waterlinie. De avond wordt georganiseerd door Passage christelijkmaatschappelijke
vrouwenbeweging afd. Wilnis. Locatie: De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aanvang 20.00 uur. Er is koffie vanaf
19.45 uur. Leden en ook gasten zijn
van harte welkom.

Bingo bij Argon

hoofdprijs is een mand met streekproducten met een waarde van
170,-. Zaal open 19.00 uur, de aanvang is 20 uur, en natuurlijk is het
eerste kopje koffie weer gratis. Met
het meedoen aan deze bingo steunt
u de jeugd van Argon.

Mijdrecht - Op 10 oktober organiseert de Lijnkijkers de maandelijkse
bingo in de kantine van sport vereniging Argon. De bingo van deze
maand heeft als thema “Herfst”, de

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

