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HERFSTBIJLAGE 2015
wonen, interieur, style, tuinen,inspiratie en ideeën
Mede mogelijk gemaakt door: Boulangé tuinontwerp • Timeless kunstuitleen, galerie • Van Kreuningen woninginrichting • Gerard Keune Antiek 
• Philippo keukens • Sanidump • Van der Wilt verwarming • Hoogendoorn Makelaardij • Sanidrome • Blauwhoff  bouwcenter • Outlet homedezign
• Den Ouden Binnen • Mijdrechtse Zonwering • Home Decor • Multimate • Pothuizen zonwering • Meubels en Meer • Vincent van der Meer hoveniers

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Zwaar gewond
De Ronde Venen - Zaterdag-
morgen vond er op de Ringdijk 
Tweede Bedijking in Mijdrecht 
een ernstig ongeval plaats 
waarbij een motorrijder en een 
automobilist betrokken waren. 
De automobilist kwam vanuit 
richting De Hoef aangereden 
en de motorrijder van tegen-
gestelde richting. Een voor de 
motorrijder rijdende auto stop-
te voor een versmalling om de 
tegemoetkomende automobilist 
voorrang te geven. De motorrij-
der haalde de auto echter in en 
botste frontaal op de tegemoet-
komende auto. De motorrijder 
raakte hierbij ernstig gewond.
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DEZE WEEK:

Reacties bewoners overduidelijk: 

Hertenkamp in Mijdrecht 
moet blijven
Nu is het aan de raad om in te grijpen
Mijdrecht - Het artikel van vorige 
week, over de plannen van het colle-
ge om het hertenkamp in Mijdrecht 
weg te bezuinigen, heeft heel wat 
losgemaakt bij de bewoners van 
Mijdrecht. In de krant vindt u een 
greep uit de vele mailtjes die we 
ontvingen. Opvallend is wel dat er 
slechts 1 politieke partij heeft gere-
ageerd en wel het CDA. Fractievoor-
zitter Rein Kroon: “Het hertenkamp is 
al tientallen jaren een begrip in onze 
gemeente. Het is verbazingwekkend 
met wat voor een gemak dit college 
zo’n voorstel doet. De CDA-fractie 
vraagt zich ernstig af of het college 
wel op het goede spoor zit met die 

voorgenomen plannen.” En het her-
tenkamp is niet de enige ‘vreemde’ 
bezuiniging van dit college. De ge-
meentebegroting voor volgend jaar 
is bijna klaar. Aan de uitgavenkant 
zoekt het college van burgemeester 
en wethouders naar allerlei bespa-
ringsmogelijkheden. Opvallend is dat 
het college keer op keer benadrukt 
graag met bewoners te overleggen. 
Maar wie is door de gemeente be-
naderd over het defi nitief afschaf-
fen van de boomplantdag vanaf vol-
gend jaar? De jaarlijkse besparing 
van 2.000 euro is al voor een reeks 
van jaren ingeboekt. Wie is inmid-
dels benaderd door de gemeente 

voor overleg over de toekomst van 
het hertenkamp? Wat weet het wijk-
comité van de plannen? En wat vin-
den de gekozen raadsleden er van? 
Is de communicatie bij de voorberei-
ding van het voorstel vroegtijdig en 
breed gevoerd? Is er door het colle-
ge al onderzocht of er wellicht alter-
natieven zijn? En wat vinden de ove-
rige raadsfracties van het verdwij-
nen van het hertenkamp? Of is er 
volop tijd voor overleg omdat het pas 
in 2017 gaat gebeuren? Hoewel? In 
het meerjarenoverzicht is jaarlijks al 
een besparing van 8.000 euro opge-
nomen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn gaat doorgaand verkeer 
over Irenebrug ontmoedigen
Regio - Het gaat er nu eindelijk van 
komen: de gemeente Uithoorn gaat 
op korte termijn maatregelen nemen 
die het doorgaande verkeer via de 
Prinses Irenebrug en het dorpscen-
trum moet weren. De manier waar-
op dateert al van 2008. Een en an-
der kan nu uitgevoerd worden om-
dat aanstaande donderdag 8 okto-
ber de N196 (Koningin Máximalaan) 
door de Provincie Noord-Holland of-
fi cieel aan de gemeente Uithoorn 
wordt overgedragen. Op 28 septem-
ber jl. hebben Provinciale Staten de 
overdracht bekrachtigd. Vanaf het 
moment van overdracht staat het de 
gemeente vrij de weg in te richten 
en te beheren op de door haar ge-
wenste manier. De ondertekening 

vindt plaats in het Provinciehuis te 
Haarlem door o.a. Gedeputeerde Eli-
zabeth Post van de Provincie Noord-
Holland en wethouder Marvin Po-
lak. Beide partijen zijn het eens ge-
worden over de voorwaarden waar-
onder de overdracht zal gebeuren. 
Zo blijft de Prinses Irenebrug in ei-
gendom en beheer van de Provin-
cie Noord-Holland en de Provincie 
draag 1,3 miljoen euro bij in het uit-
voeren van het (achterstallige) on-
derhoud van de N196. Van een mo-
gelijke overdracht was begin dit jaar 
al sprake, maar toen konden de par-
tijen het niet eens worden. Boven-
dien speelde toen het ‘onttrekkings-
besluit’ waarop bijna zeventig ziens-
wijzen werden ingediend. Dat laat-

ste is nu niet meer aan de orde om-
dat de plannen na de overdracht van 
heel andere aard zijn. De gemeente 
Uithoorn vindt het weren van door-
gaand verkeer noodzakelijk om de 
leefbaarheid en veiligheid van de in-
woners te waarborgen. Er rijden nog 
altijd naar schatting 10.000 voertui-
gen per etmaal via de Irenebrug vi-
ce versa door het centrum. Boven-
dien zijn er vergaande plannen om 
het centrum van het Oude Dorp 
‘aan elkaar’ te bouwen. Als dat op 
termijn van start gaat is het in ie-
der geval defi nitief voorbij met door-
gaand verkeer via het centrum. Dat 
geldt eveneens voor het landbouw-
verkeer. 
Vervolg elders in de krant.

De Ronde Venen – Rechtbank 
Midden-Nederland heeft zich 
woensdag 30 september jl. uitge-
sproken over het kort geding inzake 
de aanbestedingsprocedure van de 
sportvelden. De vordering van de ei-
sende partij is afgewezen, waardoor 
de gemeente De Ronde Venen de 
aanbestedingsprocedure niet hoeft 
te staken of opnieuw hoeft aan te 
besteden. Dit is goed nieuws voor 
de betreffende sportverenigingen. 

De Ronde Venen is de aanbesteding 
gestart om drie kunstgras voetbal-
velden (Argon, Hertha, FC Abcou-
de) aan te leggen en de aanleg van 
één kunstgras hockeyveld (HV Ab-
coude) en de aanpassing/aanleg 
van twee kunstgras korfbalvelden 
(Atlantis, De Vinken). De aanbeste-
ding liep vertraging op, omdat een 
partij eiste dat hun aanbieding als-
nog in de aanbesteding zou worden 
betrokken. De rechtbank heeft de 

vordering van de eiser afgewezen. 
Er bestaat nog een kans dat hoger 
beroep wordt ingesteld, maar het ri-
sico daarop wordt klein geacht. Er 
kan nu defi nitief gegund worden 
aan aannemer Krinkels B.V. De aan-
nemingsovereenkomst zal op kor-
te termijn worden ondertekend. De 
geplande werkzaamheden starten 
op 12 oktober a.s. De sportvereni-
gingen zijn hierover geïnformeerd. 

Nationale openbare 
aanbesteding
Voor de realisering van deze kunst-
grasvelden is overeenkomstig het 
inkoopbeleid van de gemeente een 
nationale openbare aanbesteding 
gehouden. De aanbesteding is pro-
cesmatig ondersteund door regio-
naal Inkoopbureau IJmond & Ken-
nemerland (RIJK) en voor de tech-
nische beoordeling is B.A.S. Bege-
leiding en Advies Sportterreinen 
(BAS-sport) ingeschakeld. 

Aanleg en renovatie van 
kunstgrasvelden
Goed nieuws voor de sportverenigingen 
en De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op vrijdag 25 
september ondertekenden leerlin-
gen van 5 basisscholen een over-
eenkomst met de gemeente De 
Ronde Venen. Hiermee verkla-
ren de leerlingen en leerkrachten 
zich bereid om gedurende 3 maan-
den (tot aan de kerstvakantie) hun 
schoolomgeving zwerfafvalvrij te 
houden. 

Wethouder Anco Goldhoorn onder-
tekende het convenant namens de 
gemeente. Na het offi ciële deel na-
men de leerlingen gewapend met 
handschoenen, prikstokken, hesjes, 

vuilniszakken en petjes voor de eer-
ste keer hun zorgterrein enthousiast 
onderhanden. Gemiddeld zullen ze 
er eens per twee weken op uit trek-
ken. De leerlingen hopen natuurlijk 
dat de overige bewoners ook hun 
steentje bijdragen door ofwel mee 
te helpen bij het opruimen ofwel 
zelf geen zwerfafval achter te laten, 
want ‘De Ronde Venen schoon, dat 
doen we samen!’ De deelnemende 
scholen zijn CNS Abcoude uit Ab-
coude, basisscholen Vlinderbos en 
Prinses Beatrix uit Wilnis, Basis-
school Driehuis uit Mijdrecht en ba-
sisschool St Antonius uit De Hoef. 

De Ronde Venen schoon, 
dat doen we samen!

Brandstichting 
Mijdrecht – De Mijdrecht-
se brandweer werd zaterdag-
avond opgeroepen voor een 
brandje in de papiercontainer 
die bij korfbalvereniging Atlan-
tis staat. De brand is vermoe-
delijk aangestoken.

Opbrengst
Mijdrecht - In de week van 13 
tot en met 19 september 2015 
hebben ca. 60 collectanten het 
geweldige bedrag van 3017,52 
in Mijdrecht opgehaald. Het Pr. 
Beatrix Spierfonds wil alle vrij-
willigers en alle gulle gevers 
hartelijk danken. Hopelijk mo-
gen wij volgend jaar weer op 
uw steun rekenen.

De Ronde Venen verlengt Persoons-
gebonden budgetten die afl open na 2015
De Ronde Venen - Staatssecreta-
ris Van Rijn heeft gemeenten opge-
roepen om voor 1 oktober 2015 aan 
alle cliënten met een Persoonsge-
bonden Budget (PGB) die onder het 
overgangsrecht vallen te laten we-

ten of de indicatie verlengd, aan-
gepast of stopgezet wordt in 2016. 
Omdat dit voor veel gemeenten niet 
haalbaar is heeft de staatssecreta-
ris de datum verschoven naar 1 mei 
2016. De gemeente De Ronde Ve-

nen heeft de betrokken cliënten in-
middels via een brief geïnformeerd. 
Vanaf 1 januari 2015 betaalt de ge-
meente de kosten van cliënten die 
vanuit de AWBZ over zijn gegaan 
naar de WMO en de Jeugdwet. Cli-

enten die een indicatie hebben met 
een einddatum na 31 december 
2015 vallen onder de overgangsre-
geling. Om te bepalen welke zorg 
of ondersteuning cliënten vanaf dat 
moment op basis van de WMO of 
Jeugdwet nodig hebben wordt hun 
indicatie voor 1 mei 2016 opnieuw 
beoordeeld. De indicaties van cli-
enten die eindigden in 2015 zijn al 
opnieuw beoordeeld. Zodra cliën-
ten een nieuwe beschikking heb-
ben ontvangen gaat de nieuwe indi-
catie direct in. Een uitzondering zijn 
de PGB-ers. Zij behouden hetzelfde 
budget tot 1 mei 2016. 

Proces
Voor 1 mei 2016 gaan medewer-
kers van de gemeente met de cliën-
ten in gesprek om aan de hand van 
de vraag te bepalen welke vorm van 

ondersteuning nodig is. Als een in-
woner dit prettig vindt is het moge-
lijk om zich tijdens het gesprek te la-
ten ondersteunen door een naaste, 
zorgaanbieder of ondersteuning via 
stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht. 
Van het gesprek wordt een verslag 
gemaakt. Naar aanleiding van dit 
gesprek wordt een nieuw besluit 
genomen. Daarna ontvangt de in-
woner een beschikking waarin staat 
beschreven op welke ondersteuning 
hij of zij recht heeft. De betrokken 
cliënten zijn inmiddels via een brief 
op de hoogte gebracht. Inwoners die 
onder de overgangsregeling AWBZ 
vallen en geen brief hebben ontvan-
gen kunnen dagelijks tussen 09.00 
en 10.00 uur telefonisch contact op-
nemen met de heer De Weerdt via 
0297 29 16 16 of per mail herindica-
tie@derondevenen.nl



 
02   Nieuwe Meerbode  •  7 oktober 2015

Nieuw in Mijdrecht: SO 
TRUE! Fashion vanaf maat 42
Mijdrecht - Op donderdag 1 ok-
tober 2015 opent SO TRUE! haar 
deuren aan de Dorpsstraat 33 in 
Mijdrecht, in het voormalige pand 
van Juwelencentrum Koek.
De feestelijke opening is op zater-
dag 10 oktober 2015 van 12.30 tot 
14.30 uur.
SO TRUE! is een damesmodezaak 
met eigentijdse kleding in het mid-
den- en hoge segment van maat 42 
t/m maat 54. De collectie gaat van 
trendy tot klassiek en is bedoeld 
voor jong en oud. Of je nu op zoek 
bent naar een stijlvolle, zakelijke 
outfi t, naar comfortabele dagelijkse 
kleding, naar iets feestelijks of naar 
een lekker oversized artikel, bij SO 
TRUE! ben je aan het juiste adres. 
Merken zijn onder andere Alembi-
ka, Chalou, La Stampa, Sempre Piu, 
X-TWO, No Secret, Open End en Sy-
bel. Merken die staan voor prach-
tige materialen en een onberispe-
lijke kwaliteit. Naast nieuwe collec-
tie is er ook een interessant outle-
taanbod, met een gemiddelde kor-
ting van 40% op kleding uit vorige 
seizoenen. Bij SO TRUE! vind je een 
aantrekkelijke mix van new arrivals, 
outlet en zelfs leuke vintage items, 

aangevuld met accessoires als tas-
sen, sjaals, omslagdoeken en ket-
tingen.

Droom
Eigenares Trudy Beck, gelouterd in 
het modevak en met name in de gro-
te matenmode, ziet met SO TRUE! 
een lang gekoesterde droom in ver-
vulling gaan. De inrichting met een 
antieke kast, een antieke passpiegel 
en bijzondere kleuren en materia-
len, geeft haar winkel een warme en 
toegankelijke uitstraling. Voorop bij 
SO TRUE! staan een goed en eer-
lijk advies, tijd nemen voor de klant 
en écht luisteren. De zaak heeft een 
gevarieerd aanbod. Met bijzondere 
merken als Alembika en La Stampa 
richt SO TRUE! zich ook op de vrou-
wen die wat meer willen en durven! 
Trudy Beck is een gedreven vrouw, 
die vol enthousiasme aan haar nieu-
we avontuur begint: “Als een klant 
met een blij gezicht de deur uit-
gaat, weet ik dat mijn missie is ge-
slaagd”. Als welkomstactie geeft SO 
TRUE! de gehele maand oktober 
maar liefst 30% korting op alle ar-
tikelen van de merken Alembika en 
Sempre Piu.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Een hogere buitentemperatuur 
leidt in de winter tot verminde-
ring van het gasverbruik en dus 
lagere stookkosten. Hierom zet 
de gemeente in op een toena-
me van de CO2 uitstoot, wat leidt 
tot een snelle opwarming van de 
aarde. De laatste jaren zijn er veel 
lantaarnpalen (nodig en veel-
al niet nodig) geplaatst waar-
mee het elektriciteitsverbruik ge-
stimuleerd wordt. Straatverlich-
ting wordt aangezet ruim voordat 
het donker is en gaat pas uit als 
de zon boven de horizon versche-
nen is. De gemeente zet ook in op 
elektrisch autorijden en plaatst 
met behulp van uw belasting-
geld op diverse plaatsen laadpa-
len. Een vervelende bijkomstig-
heid is dat elektrische auto’s niet 
duurzaam geproduceerd kunnen 
worden. En van de totale elektri-
citeitsbehoefte wordt de komen-

de decennia slechts een zeer be-
perkt deel duurzaam opgewekt. 
Elektrisch rijden is hierom net zo 
grijs als op benzine rijden, of nog 
grijzer. Het enige wat groen is aan 
elektrisch autorijden is de kleur 
van het autolabel. 
Het gemeentelijk klimaatbeleid 
beschrijft vooral wat het loka-
le bedrijfsleven en de inwoners 
kunnen doen. Wie op de website 
van de gemeente zoekt naar (ei-
gen) voorbeelden van duurzame 
projecten vindt een lege pagina. 
Mocht u toch willen weten wel-
ke mogelijkheden er zijn, kijk dan 
op www.energieoverheid.nl/dos-
siers/openbareverlichting.
Gelukkig hebben we als gemeen-
te De Ronde Venen wel een groen 
logo. Maar dat is niet van invloed 
op de CO2-uitstoot.

R de Vener uit Wilnis 

Gemeente DRV wil de 
vermindering van CO2-
uitstoot terugdringen

Beginnersworkshop 
tekenen en schilderen
De Ronde Venen - Atelier de 
Kromme Mijdrecht start eind ok-
tober met workshops tekenen en 
schilderen voor beginners. De work-
shops, op woensdagochtenden en 
donderdagavonden bestaan uit 4 
lessen van ruim 2 uur en kosten 
slechts 40,-. De lessen worden ge-
geven door ervaren docenten. Het 
atelier is gevestigd in de voormalige 
basisschool De Hoeksteen, De Een-
dracht 6 in Mijdrecht.
 
Basistechnieken
Voor veel mensen geldt dat ze 
een drempel over moeten, om met 
een hobby als tekenen en schil-
deren te beginnen. ‘Ik kan niet te-
kenen’, is een veel gehoorde uit-
spraak. Daarbij vergeet men dat, zo-
als bij de meeste vaardigheden, te-
kenen en schilderen wel zijn aan te 
leren. Niet iedereen heeft het in zich 
om meesterwerken te vervaardigen, 
die later  de wanden van een mu-
seum zullen sieren. Maar moet dat 
het streven zijn? Er zijn in ons land 
honderdduizenden mensen die veel 
plezier beleven aan het maken van 
kunst. Alleen al bij Atelier de Krom-
me Mijdrecht (AKM) zijn dat 150 le-
den en cursisten. Voor hen die niet 
eerder hebben getekend of geschil-
derd, is er nu een mogelijkheid om 
onder deskundige leiding kennis 
te maken met deze creatieve hob-
by. Atelier de Kromme Mijdrecht or-
ganiseert op de woensdagochten-
den van 28 oktober, 4, 11 en 18 no-
vember en de donderdagavonden 
van 29 oktober, 5, 12 en 19 novem-
ber een serie van vier lessen waarin 
de basiskennis van het tekenen en 
schilderen zal worden bijgebracht. 
Zaken als perspectief, materiaal- 
en kleurgebruik zullen in deze les-
sen worden behandeld. Het voor die 
lessen benodigde materiaal zal te-
gen een bescheiden vergoeding tij-
dens de workshop zijn te verkrijgen.
Mocht een deelnemer na afl oop 
van de workshop besluiten als cur-
sist verder te gaan, dan zal voor 
de vervolglessen van het cursus-

blok een korting van zes euro wor-
den verleend. Heeft u belangstelling 
voor het volgen van de serie work-
shops, dan vindt u meer informa-
tie over het AKM op www.atelierde-
krommemijdrecht.nl. Inschrijven kan 
per email: leden@atelierdekrom-
memijdrecht.nl.
 
Overige cursussen
Op de website van het AKM vindt u 
een overzicht van alle cursussen die 
de kunstenaarsvereniging aanbiedt. 
Op de maandagavond, woensdag-
ochtend en –avond, donderdag-
avond, vrijdagmiddag en –avond 
zijn nog plaatsen beschikbaar. Dat 
geldt eveneens voor de jeugdoplei-
dingen op woensdag- en vrijdag-
middag. Op de dinsdagavond wordt 
naar naaktmodel getekend. Ook 
voor die avond kunt u zich nog in-
schrijven. Op de website is beschre-
ven dat u ook ‘strippenkaarten’ kunt 
aanschaffen voor de lopende cur-
sussen, als u zich niet voor een 
compleet cursusblok van tien les-
sen wilt vastleggen. Zo’n strippen-
kaart kan ook een bijzonder cadeau 
voor een familielid of vriend(in) zijn.

Open Huizen Route: 
Woningen in het zonlicht!
Regio - Het was een prachtige 
dag om op zoek te gaan naar een 
droomwoning. De woningen die 
meededen aan de Landelijke ERA 
Open Huizen Route c.q. NVM Open 
Huizen Dagstonden letterlijk en fi -
guurlijk in het zonlicht. Wij vroegen 
Mirjam Ohlenbusch, één van De Ko-
ning makelaars hoe de dag is ver-
lopen.
Mirjam: “Het maakt zo’n dag toch 
wel extra mooi als het weer mee-
werkt. Veel zon, betekent veel licht 
in huis, waardoor een woning goed 
tot zijn recht komt. Voor kijkers is 
dat ook prettig want zo kunnen zij 
goed zien hoe de lichtinval in het 
huis en de tuin is. En natuurlijk, wij 
makelaars gaan ook liever met zon 

dan met regen op pad. Al met al was 
het een succesvolle dag. Naarmate 
de dag vordert hoor je van je ver-
kopers hoeveel keer zij hun huis to-
nen aan potentiële geïnteresseerde 
kopers. Normaal gesproken wordt 
een woning twee tot vier keer be-
keken, maar het is altijd weer span-
nend hoeveel geïnteresseerden er 
zijn voor een woning. 
De woningmarkt verbetert snel. In 
de grote steden is dat eerder op 
gang gekomen maar nu begint het 
ook zichtbaar te worden in Uithoorn 
en omstreken en natuurlijk Nieuw-
koop. Het aanbod is snel afgeno-
men in de goedkopere- en mid-
denklasse, waardoor er voor kopers 
steeds minder te kiezen is.

De Provincie Utrecht wil de N201 bij Loenersloot verbreden en een tweede brug naast de huidige laten aanleggen om 
de doorstroming van het drukke verkeer te bevorderen

Plan voor verdubbeling 
rijstroken N201
Regio - Voor automobilisten is er 
goed nieuws op komst ook al zal 
het nog wel even duren, maar de 
Provincie Utrecht heeft aangekon-
digd dat zij het aantal rijstroken van 
de Provinciale weg N201 tussen de 
afslag met de A2 en het kruispunt 
met de N402 (de weg richting Loe-
nen aan de Vecht) wil gaan verdub-
belen. Dat impliceert dat er ook een 
tweede brug(!) naast de huidige 
moet komen. Juist die is vorig jaar 
nieuw ingevaren en is de N201 ter 
plaatse heringericht. Geloof het of 
niet, maar dit heeft het college van 
Gedeputeerde Staten onlangs op 15 
september besloten. Het was al lan-
ger bekend bij de Provinciale Sta-

ten dat de N201 in het hierboven 
genoemde tracé over onvoldoende 
capaciteit beschikt om het verkeer 
tijdens de ochtend- en avondspits 
naar behoren te kunnen verwerken. 
Tijdens de ochtendspits staat er een 
fi le voorbij Vreeland vanaf onge-
veer de rotonde in de N201 (afslag 
Nederhorst den Berg) richting A2. 
De avondspits laat hetzelfde beeld 
zien. Bottelneck is de versmalling in 
de weg – van twee naar 1 rijstrook 
- en de verkeerslichten ter hoogte 
van Loenersloot, de te smalle brug 
en de verkeerslichten bij de kruising 
met de N402. Provinciale Staten wil-
len nu het fi leprobleem aanpak-
ken door het nemen van rigoureuze 

maatregelen. Onder meer door het 
verdubbelen van het aantal rijstro-
ken tussen de kruising met de A2 
en die over de Loenerslootsebrug 
met de N402. Daarvoor wordt 60 
miljoen euro uitgetrokken. Daarvan 
is de helft bestemd voor de tweede 
Loenerslootsebrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal en de spoorlijn Am-
sterdam-Utrecht die naast de huidi-
ge moet komen te liggen. Het ande-
re deel is voor aanpassing van het 
wegtracé. Het project zal worden 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat die 
vorig jaar ook al tekende voor ver-
vanging van de oude Loenerslootse-
brug. Het is nog niet bekend wan-
neer een en ander zal gaan plaats-

vinden. Behalve deze maatregel 
zijn er plannen om tussen 2016 en 
2019 de afslag op de A2 naar Vinke-
veen te gaan verlengen. Omdat de-
ze te kort is gebleken om een veilige 
doorstroming richting Vinkeveen en 
Hilversum te kunnen bewerkstelli-
gen, ontstaan er vaak levensgevaar-
lijke situaties in de vorm van fi levor-
ming op en zelfs naast de vlucht-
strook op de rijbaan. Voor inwo-
ners van De Ronde Venen die da-
gelijks vanaf hun werk via deze af-
slag naar huis rijden, zal de verlen-
ging als een blijde boodschap wor-
den ontvangen.

Schuift het probleem op?
Vorig jaar berichtte deze krant al tij-
dens de plaatsing van de toen nieu-
we Loenerslootsebrug dat het wel-
licht beter zou zijn geweest met-
een een brug met 2 x 2 rijstroken te 
plaatsen en ook de N201 op die ma-
nier aan te passen. Volgens woord-
voerders van Rijkswaterstaat werd 
toen gezegd dat dit niet nodig was 
omdat men de capaciteit ruim vol-
doende vond. Niet dus, dat blijkt 
maar weer. Overigens blijft het pro-
bleem van fi levorming zich volgens 
ingewijden ook na de voorgestel-
de verbreding van het stuk wegdek 
voordoen, omdat voorbij de kruising 
met de N402 de weg weer gewoon 
tweebaans wordt en het verkeer 
richting Hilversum dus daar moet 
gaan invoegen. Het probleem schuift 
gewoon een stukje op. Voordeel is 
wel dat er dan meer auto’s op het 
stuk weg kunnen ‘aanschuiven’ rich-
ting Hilversum, waardoor de kruising 
met de A2 wordt ontlast en ander-
zijds er beter kan worden doorge-
reden naar de A2 vanuit de richting 
Vreeland. Als echter de verkeerslich-
ten op de kruising bij Loenersloot, 
afslag Baambrugge, op dezelfde ma-
nier worden afgesteld als nu het ge-
val is, is het probleem niet uit de we-
reld maar misschien wel ‘dragelijker’. 
Gedeputeerde Staten zeggen eraan 
te hechten dat de gemeenten Sticht-
se Vecht en Hilversum evenals de 
provincie Noord-Holland, nauw bij 
de plannen en de uitvoering moeten 
worden betrokken.

Open Huis bij 
het Johannes 
Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 10 oktober 
a.s. van 11.00-13.00 uur staat de 
deur van het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen weer open voor 
belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, 
gelegen naast het hospice, Vos-
sestaart 2 in Wilnis, zullen mede-
werkers en vrijwilligers u, onder het 
genot van een kopje koffi e, graag 
informatie geven over de organisa-
tie, de opnamecriteria, de zorg aan 
bewoners en het vrijwilligerswerk. 
Op dit moment zijn er diverse plaat-
sen voor vrijwilligers, o.a. in de zorg, 
als kok en in de huishouding. 

Vrijwilligerszorg Thuis 
Sterven biedt ondersteuning
De Ronde Venen - Op 10 oktober 
is het weer de Internationale Dag 
van de Palliatieve zorg. In aanslui-
ting hierop organiseert Vrijwilligers-
zorg Thuis Sterven Vecht & Venen 
vijf informatieavonden met als the-
ma “Leven tot het einde”. De bijeen-
komsten zijn bedoeld voor wie in de 
toekomst een beroep wil doen op de 
vrijwilligers van de stichting en voor 
hen die vrijwilliger willen worden.
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken: afscheid te moeten ne-
men van het leven. En de meeste 
mensen doen dat het liefste thuis, 
met alle dierbaren om zich heen. 
De naasten proberen de verzor-
ging op zich te nemen, maar dat 
blijkt niet altijd goed mogelijk. Laat 
staan dat het lukt om dit tot het ein-
de vol te houden, ook al is er hulp 
van de thuiszorg. Daarbij komt dat 
er door de veranderingen in de zorg 
een groter beroep wordt gedaan op 
familie, vrienden en vrijwilligers. En 
die vrijwilligers zijn er, van de stich-
ting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. 

Waken en luisteren
De stichting Vrijwilligerszorg Thuis 
Sterven telt meer dan dertig vrijwil-
ligers en is actief in de gemeenten 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen. 
De vrijwilligers ondersteunen pa-
tiënten en hun familie met aandacht 
en ‘er zijn’. Bijvoorbeeld als de man-
telzorger boodschappen wil doen of 
ter ontspanning er even tussenuit 
moet. Ook kunnen ze er zijn als de 
partner eens een nacht zonder on-
derbreking wil kunnen slapen. Door 
een goede voorbereiding zijn de 

vrijwilligers voldoende toegerust om 
te waken, te helpen bij lichte per-
soonlijke verzorging en een luiste-
rend oor voor patiënt en de naas-
ten te bieden. En dat kost u niets. 
Bij de hulpverlening wordt nauw sa-
mengewerkt met wijkverpleging en 
huisarts. Vergroting van de bekend-
heid en het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers is van belang omdat, zo-
als bekend, nieuwe wetgeving veel 
zorgtaken heeft overgeheveld van 
het Rijk naar de gemeenten en er bij 
het bieden van zorg een steeds gro-
ter beroep wordt gedaan op familie, 
vrienden en bekenden. Daardoor 
ontstaat er ook een grotere vraag 
naar de hulp van vrijwilligers. 

Locaties en data van de 
informatiebijeenkomsten:
Abcoude: ma. 12 oktober
De Angstelborgh
Dorpszicht 22, Abcoude
Vreeland: dinsdag 13 oktober
Dorpshuis Vreeland
Fetha 16, Vreeland
Mijdrecht: do. 15 oktober   
Gezondheidscentrum  
Hoofdweg 1, Mijdrecht 
Breukelen: ma. 19 oktober
Wijkcentrum Over-Noord
Vrijheidslaan 4, Breukelen
Kockengen: di. 20 oktober
Zorgcentrum Overdorp
Overdorp 6, Kockengen
De bijeenkomsten beginnen om 
19.30 en duren tot 21.00 uur. Toe-
gang en koffi e is gratis. Meer we-
ten? www.thuissterven.info of bel 
0651451130 (24 uur per dag bereik-
baar).

IVN Winterwandeling 
Langs het Zijdelmeer
Regio - Op zaterdag 17 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een winterwandeling. Tij-
dens de eerste wandeling van dit 
seizoen wandelen we rondom het 
Zijdelmeer in Uithoorn. Een mooi 
natuurlijk meer midden in de be-
bouwde omgeving. En daar is zeker 
verrassend veel natuur te beleven. 

Voor deze wandeling verzamelen 
om 9;30 uur op de parkeerplaats 
van de begraafplaats in Wilnis aan 
de J. Enschedeweg. Voor het start-
punt in Uithoorn moet u even con-
tact met ons opnemen. Lengte 9 km. 
Einde om 12.30 uur. Tips voor on-
derweg: kleedt u warm genoeg aan 
en trek stevige waterdichte schoe-
nen aan. Neem ook iets warms te 
drinken mee. Aanmelden is niet no-
dig. Voor deze wandeling verzame-
len we om 9;30 uur op de parkeer-
plaats van de begraafplaats in Wil-
nis aan de J. Enschedeweg. Voor 
het startpunt in Uithoorn kunt con-
tact met ons opnemen. De lengte 
van de wandeling is ongeveer 8 km 
en eindigt rond 12.30 uur. Meer in-
formatie: Hans Tuinenburg, tel. 06-
18082328 . Of kijk op: www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Er is foldermateriaal aanwezig en 
indien gewenst is een rondleiding in 
ons pas verbouwde hospice moge-
lijk. Wij nodigen iedereen graag uit 
eens een kijkje te komen nemen in 
ons huis, in het hart van de Ronde 
Venen, waarin ons motto ‘Leven met 
aandacht’ voorop staat. Kijk ook op 
onze website www.johanneshospiti-
um.nl  of vraag nadere inlichtingen 
via info@johanneshospitium.nl
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

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

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplAgE: 16.100

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

De bus naar Utrecht
Eens in de zoveel tijd komt 
het onderwerp weer ter spra-
ke: de rechtstreekse busver-
binding tussen de Ronde Ve-
nen en de stad Utrecht. On-
danks het feit dat het alweer 
8 jaar geleden is dat de bus 
rechtstreeks naar Utrecht reed, 
leeft dit onderwerp nog steeds 
in de gemeente. Maar, we zijn 
eraan gewend geraakt. Wie 
een avondje uitgaat neemt de 
bus naar Amsterdam. Wie in de 
regio Utrecht moet zijn neemt 
de auto. En in veel gevallen is 
zelfs de fiets sneller dan het 
OV. Voor de buitenstaander 
is het maar moeilijk te begrij-
pen: geen directe verbinding 
met een grote stad op 30 mi-
nuten afstand? Wie bedenkt 
zoiets? Het komt allemaal door 
“afspraken” tussen de Provin-
cie en de NS. Wie denkt dat de 
NS een marktpartij is, komt be-
drogen uit. De NS heeft name-
lijk bedongen dat er op bepaal-
de trajecten geen bussen mo-
gen rijden, omdat er anders te 
weinig mensen in de trein zul-
len zitten. Het is een beetje de 
omgekeerde wereld. Het open-
baar vervoer is er toch in de 
eerste plaats voor de reizigers? 
En wat te denken van de situa-
tie bij station Abcoude: Aan de 
ene kant moet een bus per se 
stoppen op een station (Breu-
kelen), terwijl het enige station 
in onze gemeente (Abcoude) 
niet eens een bushalte heeft! 
Wie de afgelopen jaren de po-
litiek een beetje heeft gevolgd 
krijgt de indruk dat De Ronde 
Venen weinig moeite doet om 
iets aan deze situatie te ver-
anderen. Ze willen wel, maar 
ze kunnen zo weinig! Achter-
eenvolgens de wethouders Jac 
Dekker (Ronde Venen Belang), 
Kees Schouten (Christen Unie/
SGP), en nu ook Aldrik Dijkstra 
(Christen Unie/SGP) struikel-
den op dit dossier. Het is hen 
allemaal niet gelukt om indruk 
te maken op de Provinciale 
bestuurders. Inmiddels is de 
OV concessie van de Provin-
cie Utrecht voor de komende 8 
jaar vastgelegd, zonder dat er 
voor de Ronde Venen iets gaat 
veranderen. 
Begin September presenteer-
de de Rekenkamer van de ge-
meente een kort onderzoek, 
waaruit bleek dat in officiële 

documenten naar aanloop van 
deze concessie helemaal niets 
was vastgelegd over de wen-
sen van de Ronde Venen: een 
rechtstreekse bus naar Utrecht 
en een bus langs station Ab-
coude. Wie valt er nu iets te 
verwijten? De wethouders die 
er de afgelopen jaren aan heb-
ben gewerkt? De gemeente-
raad? Of de Provincie die niets 
doet voor de inwoners? In 2013 
stelden raadsleden van de VVD 
en CDA vragen aan het College 
van B&W over de rechtstreek-
se bus naar Utrecht. Maar ver-
volgens deden ze niets meer. 
Raadsleden van PvdA/Groen-
links uit Abcoude dienden een 
symbolische motie in om de 
bus weer langs hun station te 
laten rijden. Maar verder lieten 
ze het erbij zitten. Ze vertrouw-
den op het College van B&W? 
Ze hadden het te druk met hun 
andere werkzaamheden? Feit 
is dat de Ronde Venen te laat 
was bij alle inspraakmomen-
ten voor de totstandkoming 
van de nieuwe openbaar ver-
voer concessie van de Provin-
cie. En dat voor de komende 8 
jaar alles weer vaststaat. Het 
meest lachwekkend is natuur-
lijk onze lokale vertegenwoor-
diger in de Provinciale Staten, 
Derk Boswijk uit Wilnis (van 
het CDA). Tijdens de campag-
ne voor de provinciale verkie-
zingen begin dit jaar liet Derk 
overal horen dat het openbaar 
vervoer, de directe verbinding 
met Utrecht en een bus naar 
station Abcoude, zijn grootste 
speerpunt zou worden. Een-
maal gekozen in de Provinciale 
Staten kreeg hij slappe knieën, 
en stemde hij zonder protest 
in met het Programma van Ei-
sen voor de nieuwe aanbeste-
ding waarin stond dat er geen 
rechtstreekse bus naar Utrecht 
mag komen. Het zal de politie-
ke onervarenheid zijn, maar la-
ter zal hij beseffen dat dit een 
gemiste kans was. Dus u weet 
het voor de volgende provinci-
ale- of gemeenteraadsverkie-
zingen: als de kandidaten be-
ginnen over het openbaar ver-
voer, dan kunt u stoppen met 
luisteren. Tot 2024 gaat die 
rechtstreekse bus naar Utrecht 
niet meer terugkomen. En ik 
kan u zelfs voorspellen: die bus 
gaat nooit meer terugkomen.

nr. 2

Mazda Donker en
Donker Automotive op 

hetzelfde adres
Aalsmeer - Op 1 oktober slaan 
Automobielbedrijf Donker en 
Donker Automotive hun han-
den in één. Twee jonge starten-
de ondernemers Jimmy Frede-
riks en Lex Hendrikse starten 
hun bedrijf onder de naam Don-
ker Automotive. Ze vestigen zich 
in de showroom bij Automobiel-
bedrijf Donker in de Visserstraat 
36 te Aalsmeer. Lex en Jimmy zit-
ten al vele jaren in het autover-
koop vak en liepen al enige tijd 
met het idee om voor zichzelf te 
beginnen.
De drijf om voor de klanten de 
juiste service te bieden en op zoek 
te gaan naar de gewenste auto 
nieuw of gebruikt willen ze gaan 
doen vanuit hun eigen onderne-
ming. Na contact met Piet Don-
ker van Automobielbedrijf Don-
ker die zelf de autoverkoop doet 
in z’n eigen bedrijf is het idee ge-
komen om hun te starten bedrijf 
Donker Automotive in de show-
room van Mazda Donker neer te 
zetten. Lex en Jimmy willen met 
“een heldere kijk op auto’s“ de 

service geven die er in een au-
tobedrijf verwacht wordt van ver-
koop tot reparatie en onderhoud. 
De werkplaats van Automobiel-
bedrijf Donker geeft hier de juis-
te aanvulling aan. Mazda Donker 
zoals vele dit bedrijf al kennen is 
al 30 jaar gevestigd in Aalsmeer. 
De nieuwe samenwerking geeft 
voor beide partijen nieuwe moge-
lijkheden om voor de klant met de 
auto voor alles te komen wat er 
mee te maken heeft. Dit kan zijn 
kopen, leasen en financieren van 
een auto en natuurlijk de onder-
houdswerkzaamheden, reparatie 
en APK. Jimmy en Lex zijn voor 
vele geen onbekende in Aalsmeer 
en wij nodigen u van harte uit om 
hun te komen feliciteren met hun 
nieuwe bedrijf Donker Automo-
tive of kennis te komen maken. 
Wij zien u graag in onze show-
room in de Visserstraat. 

De openingstijden zijn van maan-
dag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 9.00 tot 
16.00 uur. De koffie staat klaar!

De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek
Regio - Ieder jaar wordt door de RI-
KI Stichting aan de afdelingen van 
De Zonnebloem de mogelijkheid 
geboden om met gasten uitjes te or-
ganiseren, waarvan de kosten door 
deze stichting worden betaald. Het 
is de bedoeling van deze zgn. “Eén 
op één uitjes”
dat een of meerdere vrijwilligers van 
De Zonnebloem met een of meer 
gasten iets leuks gaan doen. Een 
van de uitjes was dat twee vrijwilli-
gers met twee gasten zich een dag-
je vermaakten binnen Uithoorn. Met 
mooi weer een wandeling door het 
dorp. Er werd gewandeld richting 
Thamerkerk en dan naar de ver-
nieuwde Wilhelminakade. Wat is het 
prachtig geworden zeiden de gas-
ten, die anders bijna niet in de ge-
legenheid zijn deze plaatsen te be-
zoeken. En wat gezellig met al die 
bootjes aan de kade. Na een heer-
lijke kop koffie bij de ijssalon door-
gewandeld naar het Rechthuis waar 
een heerlijke lunch werd gebruikt. 
Na afloop hiervan teruggewandeld. 
Nog een attentie gekocht voor de 
gasten die daarna voldaan en met 
dank aan de vrijwilligers en De RIKI 
Stichting huiswaarts keerden.

Vrijwilliger
Een ander uitje was “een dagje Am-
sterdam” Een vrijwilliger ging met de 
bus naar Amsterdam. Bij het Cen-
traal Station aangekomen eerst een 
kopje koffie met wat lekkers natuur-
lijk en daarna een rondvaart door de 
grachten. De gast kwam woorden te 
kort hoe mooi zij het vond om eens 
vanaf het water Amsterdam te be-
kijken. Daarna op een terras nog de 
lunch gebruikt en weer met de bus 
naar Uithoorn.

Een andere vrijwilligster ging met 
een gast een dagje naar Zandvoort. 
Na de koffie snel naar het strand. De 
schoenen uit, de broekspijpen op-
gerold en toen arm in arm een half 
uurtje door de zee gelopen. Een ge-
weldige ervaring voor de gast die 
anders vaak aan huis is gebonden. 
Nog even een winkelstraatje gepikt, 
een lekker ijsje en daarna richting 
De Hoef om de dag af te sluiten in 
De Strooppot met een heerlijke pan-
nenkoek. Op deze manier probeert 
de RIKI Stichting eenzame ouderen 
een gezellige dag te bezorgen wat 
in deze drie gevallen weer uitzon-
derlijk is gelukt.

Nieuws van SeniorWeb DRV
Regio - Bij veel mensen heeft de 
annoncering van Windows ver-
sie 10 nogal wat voeten in de aar-
de gehad. Wat moet ik doen, de up-
grade binnenhalen of wachten. Uit 
onze inmiddels opgedane ervarin-
gen adviseert SeniorWeb DRV men-
sen met een nog jonge PC (< 5 jaar) 
en draaiend onder Windows versie 
7 of 8.1 om de upgrade te installe-
ren. Zij blijven dan in beeld bij al-
le niet te vermijden ontwikkelingen. 
Lukt de upgrade niet, kom dan naar 
een van onze vaak druk bezochte 
inloopmiddagen, dan helpen wij u. 
Elke maandag- en woensdagmid-
dag tussen 2 en 4 in bibliotheek te 
Mijdrecht. Heeft u thuis nog een ou-
de PC (> 5 jaar) waarop Windows 
7 of 8.1 nog goed draait, laat dat 
dan zo. Zolang die PC het nog blijft 
doen, heeft u qua software nog ja-
ren de tijd. Onze ervaringen met 
Windows 10 zijn zeer positief. Deze 
versie is een mix van XP en latere 

versies met de nadruk op het wer-
ken met de verkenner. Veel mensen 
hebben goede ervaringen met XP, 
maar missen de kennis om te gaan 
met wat de verkenner op het ge-
bied van bestandsbeheer allemaal 
te bieden heeft. Denk aan uw foto’s, 
videootjes, muziek en documenten. 
Om die reden handhaven wij onze 
cursus bestandsbeheer. De eerst-
volgende is in Uithoorn op 26 no-
vember.

De eerstvolgende Windows 10 cur-
sus begint in Mijdrecht op 28 okto-
ber. Er is nog plaats, laat van u ho-
ren! Tenslotte onze twee uur du-
rende tablet en smartphone work-
shops. Geen dwangmatig gedoe, al-
les in een vriendelijke sfeer zoals 
SeniorWeb DRV dat nu al zestien 
jaar doet. Voor info 0297-282938 
of 06-53454196 of een email naar  
seniorwebdrv@gmail.com. Tot ziens 
en groeten van Joop. Lezing over 

Eenzaamheid
Mijdrecht - Op  donderdagavond 15 
oktober komt mevrouw Dina Mazzo-
lari uit Nieuwer Ter Aa spreken bij 
Vereniging de Christenvrouw afd. De 
Ronde Venen. Het onderwerp dat zij 

Dribbel verhuist
Mijdrecht - De kinderen en leid-
sters van peuterspeelzaal Dribbel 
uit Mijdrecht krijgen het druk. Zij 
gaan zich de komende weken voor-
bereiden op een verhuizing. Na de 
kerstvakantie verhuizen de kinde-
ren van Dribbel naar het pand van 
de Stichting Speel Wijs aan de Bal-
juwsstraat. Op die plek zit al peu-
terspeelzaal Pino. Door ook Drib-
bel in hetzelfde pand onder te bren-
gen kan de stichting een aanzienlij-
ke, noodzakelijke, kostenbesparing 
realiseren. Voor de kinderen is een 
verhuizing natuurlijk niet niks: je 
vertrouwde speelplekje inruilen voor 
een nieuwe plek. Gelukkig weten de 
leidsters daar wel raad mee: na de 
herfstvakantie wordt er gepraat over 
de verhuizing en mogen de kinde-
ren helpen. Ze gaan hun favoriete 
speelgoed zelf inpakken en brengen 
dat in de laatste week voor de kerst-
vakantie naar hun nieuwe speel-

plek. De 3+ groep gaat op 1 okto-
ber al van start op de Baljuwsstraat. 
Dat is voor de kinderen van Pino fijn 
omdat zij nu ook naar de 3+ groep 
kunnen. 
Jammer om het mooie pand aan de 
Johan van Renessestraat vaarwel te 
zeggen. Ook sommige ouders moe-
ten nu iets verder om hun kind te 
halen en brengen. Maar de kinde-
ren van Dribbel spelen vanaf janu-
ari vrolijk verder met hun vertrouw-
de juffen op hun nieuwe speelplek. 
Lekker spelen met kinderen van je 
eigen leeftijd in een uitdagende om-
geving is voor ieder kind belangrijk. 
Misschien is dat ook wel iets voor 
uw peuter. Kom dan eens kijken. Ie-
dere laatste woensdagochtend van 
de maand zijn kinderen, tot 4 jaar, 
samen met hun mama en/of papa 
welkom om van 9 tot 10 uur mee te 
spelen. Dit geldt overigens voor alle 
vestigingen van stichting Speel Wijs.

deze avond zal inleiden is: Eenzaam-
heid/hechting in relaties. De avond 
is vrij toegankelijk en gasten zijn van 
harte welkom. Aanvang 20.00 uur, 
de koffie staat klaar om 19.45 uur. 
Plaats van samenkomst:  gebouw  
‘t Kruispunt, Kon. Julianastraat 22 in 
Mijdrecht. Voor meer informatie: In-
eke Aperloo, tel. 0297-281378

Knotgroep
De Ronde Venen - Knotgroep De 
Ronde Venen bestaat dit jaar 40 jaar 
en heeft 50 enthousiaste vrijwilligers 
waarvan ruim één derde vrouwen! 
Per “knotzaterdag” komen er, weer 
of geen weer, zo’n 25 à 30 enthou-
siastelingen werken. De knotgroep 
komt voort uit de Milieuvereniging 
“Leefbaar Mijdrecht en Wilnis”, een 
organisatie die is opgericht in 1974 
en zich inzette voor een beter land-
schap en milieu. Toen de Milieuver-
eniging ophield te bestaan ging de 
knotgroep zelfstandig verder onder 
de naam: “Knotgroep De Ronde Ve-
nen” o.l.v. de helaas te vroeg over-
leden Arthur van Veen die de groep 
lange tijd heeft geleid en veel nieu-
we leden heeft geënthousiasmeerd. 
Wij houden ons bezig met het on-
derhoud van kleine landschap ele-
menten onder supervisie van Land-
schap Erfgoed Utrecht (L.E.U.) in de 
Gemeente De Ronde Venen en aan-
grenzende locaties. Voor boeren 
met z.g. geriefbosjes, knotwilgen en 
hoogstamfruitbomen. Maar ook voor 
instanties als Staatsbosbeheer, Na-
tuurmonumenten, Recreatieschap 
Midden Nederland (RMN) en niet 
te vergeten St. de Bovenlanden. Wij 
helpen boeren die zelf geen onder-
houd meer kunnen doen aan knot-
wilgen en hoogstamfruitbomen. Ge-
beurt dat niet dan zou dat een ver-
waarlozing van het landschap bete-
kenen. Ook onderhouden we al ruim 
25 jaar de Oude Demmerikse kade 
en alweer 7 jaar de Spoordijk tussen 
Demmerik (Vinkeveen) en de Oude 
Demmerikse kade. Dat in goed over-
leg met Staatsbosbeheer en het Re-
creatieschap. Alles geheel gerund 
door vrijwilligers die 10 zaterdagen 
in het winterseizoen werken. Het no-
dige gereedschap en het onderhoud 
daarvan kost natuurlijk geld. Voor-
heen ontvingen wij daarvoor subsi-
die van het eerder genoemde L.E.U. 
Die kraan is vier jaar geleden dicht-
gegaan zodat wij zelf voor de kosten 
opdraaien. Van Gemeente De Ron-
de Venen krijgen wij een jaarlijkse 
bijdrage en ook Staatsbosbeheer, 
het Recreatieschap, Natuurmonu-
menten en St. de Bovenlanden ge-
ven een donatie. Deze donaties wor-
den gebruikt voor aanschaf en on-
derhoud van het gereedschap en 
natuurlijk voor koffie en soep voor 
de vrijwilligers op de knotdagen. De 
Knotgroep viert zijn jubileum op za-
terdag 17 oktober tussen 14.00 uur 
en 18.00 uur in de Woudreus te Wil-
nis en is bedoeld voor de huidi-
ge vrijwilligers, maar natuurlijk ook 
voor alle oud-vrijwilligers (die wij via 
email proberen te bereiken) en on-
ze onmisbare sponsoren. De Knot-
groep is sinds 2013 een Stichting.
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Groep 7/8 van de Antoniusschool 
beleeft geschiedenis in Fort Uithoorn
De Hoef - Maandagmorgen 28 sep-
tember, 9.30 uur. Het is een prachti-
ge, zonnige morgen. Een strakblau-
we hemel met een licht fris rand-
je. Wat een mooi begin van de (ge-
schiedenis) reis, die groepen 7 en 8 
van de Antoniusschool zullen gaan 
maken in Fort Uithoorn. In de vorm 
van het bezoeken van een toneel-
stuk over de Eerste Wereldoorlog. 
Het begin van de reis, of beter ge-
zegd; het begin van de ‘tocht’ is bij 
de steiger van De Strooppot, het 
pannenkoekenhuis in De Hoef. De 
kinderen en de juf en begeleiders 
stappen op het monumentale schip 
de Verliefd, om zich te laten vervoe-
ren naar Fort Uithoorn. Het bouw-
jaar van dit schip ligt rond 1897. Van 
vóór de Eerste Wereldoorlog dus. 
Enig uitzoekwerk leert ons dat het 
schip in de Eerste Wereldoorlog mo-
gelijk als voedsel- en veevervoerder 
dienst heeft gedaan. Wat een leuk 
gegeven, in combinatie met het be-
zoek aan het toneelstuk. 

Het toneelstuk vindt plaats in één 
van de bunkerruimtes in het Fort 
van Uithoorn. Een plek die op al-
le fronten nog steeds de geschie-
denis uitademt van de Stelling van 

Amsterdam. Intact gebleven om de 
geschiedenis ‘aan den lijve’ te la-
ten ondervinden door komende ge-
neraties. Binnenin het Fort is het 
koud, klein en donker. Het toneel-
stuk is zeer vindingrijk in elkaar ge-
zet en wordt door één persoon ge-
speeld. De combinatie van de om-
geving en het toneelstuk maakt het 
beleven van ‘de geschiedenis’ nog 

veel intenser voor de kinderen. De 
kinderen zijn dan ook muisstil en 
kijken en luisteren aandachtig naar 
het schouwspel van Dirk ‘de mi-
litair’, Stamper ‘de kok’ en de Ser-
geant. De acteur weet heel mooi in 
beeld te brengen hoe de verschil-
lende figuren de Eerste Wereldoor-
log beleven. En wat de gevolgen zijn 
van hun acties en daden. Deze ma-

Altovi speelt: 
Dekker en de opstand!
Vinkeveen - Toneelvereniging 
Altovi brengt op 24 en 31 okto-
ber het stuk ‘H4, Dekker en de 
opstand’ van Ton Davids tot leven 
op het podium van Dorpshuis de 
Boei in Vinkeveen.

Een doorsnee dag op Scholenge-
meenschap Het Sassink, maar er 
zit onheil in de lucht. Leerlingen 
gedragen zich anders, leraren 
maken zich bezorgd en er hangt 
een merkwaardige, gespannen 
sfeer. Onderhuidse spanningen 

ontladen zich in snijdende dialo-
gen, komische scenes en drama-
tische terzijdes en alles wijst erop 
dat dit moet uitlopen in een tu-
multueuze ontknoping. Maak het 
mee! Op 24 en 31 oktober a.s. in 
Dorpshuis de Boei in Vinkeveen. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 
10 euro verkrijgbaar bij de voor-
verkoopadressen: Verf & wand 
Van Asselen, Drogisterij De Bree 
en Slijterij Vreeland te Vinke-
veen en Boekhandel Mondria te 
Mijdrecht.

nier van educatie is weer eens wat 
anders dan het te lezen in geschie-
denisboeken. Het heeft zichtbaar 
indruk gemaakt op de groepen. Na 
een vragenrondje en een hartelijk 
dank aan de acteur en het Fort, is 
het weer tijd om terug te keren in de 
actualiteit. Nou ja bijna dan, eerst 
nog even een stukje terugvaren op 
een historisch monumentaal schip.

Uithoorn gaat doorgaand verkeer 
over Irenebrug ontmoedigen

Vervolg van voorpagina.

Wel blijft de Irenebrug dan dienst 
doen voor verkeer dat het Amstel-
plein als bestemming heeft en ter 
plaatse van een parkeervoorzie-
ning (garage) gebruik kan maken. 
De brug gaat dus niet ‘dicht!’ In-
woners van met name Amstelhoek 
en De Hoef kunnen er met de auto, 
motor, (brom)fiets en als voetganger 
gebruik van blijven maken om in het 
centrum te komen. Ook voor ‘door-
gaande (brom)fietsers’ zal het geen 
probleem zijn. Dat zal duidelijk wor-
den aangegeven in de tijdelijke en 
definitieve herinrichtingsplannen. 
Zover is het echter nog niet. 

Drie stappenplan
Er is eerst sprake van de uitvoering 
van een drie stappenplan. Dat plan 
is door de gemeente opgezet om 
fasegewijs doorgaand verkeer via 
het centrum niet meer toe te staan. 
Daartoe worden verkeersmaatre-
gelen voorbereid om een tijdelij-
ke (her)inrichting van de N196 ter 
hoogte van de Dorpsstraat mogelijk 
te maken. Het gaat daarbij om het 
weggedeelte tussen Prinses Irene-
brug en de kruising met de Thamer-
laan/Laan van Meerwijk om dat te 
bereiken. Na afronding van de in-

spraakprocedure voor de diverse 
verkeersbesluiten neemt het colle-
ge daarover een besluit.
Maar eerst stap 1. Die bestaat uit 
twee onderdelen: 1A en 1B. Bij 
1A wordt een aantal acties uitge-
voerd waarvoor geen verkeersbe-
sluiten noodzakelijk zijn. Zo wor-
den de verkeerslichten bij de voet-
gangersoversteek ter hoogte van de 
Dorpsstraat op aanbod afgesteld: 
het voetgangerslicht staat altijd op 
groen tot zich een auto aandient. 
Ook de verkeerslichten bij de krui-
sing met de Laan van Meerwijk krij-
gen een andere instelling. Op zich 
is dat gunstig voor het verkeer in 
de Noord/Zuid richting want daar-
door zal tijdens de (avond)spits de 
filevorming aanzienlijk kunnen af-
nemen op de Thamerlaan. Waar no-
dig gaat de gemeente ook de belij-
ning van de weg aanpassen. Deze 
werkzaamheden worden in oktober 
en november uitgevoerd.
Het tweede onderdeel is stap 1B. 
Dat betreft het nemen van onder 
meer verstrekkende verkeersbeslui-
ten die nodig zijn om het betreffen-
de weggedeelte tijdelijk anders in te 
richten. Voor deze verkeersbeslui-
ten geldt wél een inspraakprocedu-
re(!). De start hiervan staat gepland 
in november dit jaar. Vooruitlopend 

zijn. Het opstarten van de tender-
procedure heeft om uiteenlopen-
de redenen echter wat op zich laten 
wachten. En dus moeten wij als ge-
meente ook een afwachtende hou-
ding aannemen alvorens er plannen 
op tafel komen,” laat de wethou-
der weten. Vervolgens komt daar 
nog een procedure achteraan om-
dat ook het bestemmingsplan moet 
worden aangepast. Alle kans dus 
dat de tijdelijke inrichting van het 
stukje N196 tussen de Dorpsstraat 
en de Laan van Meerwijk er komt.

Oplossing landbouwverkeer?
Tijdens de toelichting op de plannen 
die wethouder afgelopen vrijdag 
voor de verzamelde pers gaf kwam 
natuurlijk onvermijdelijk de vraag 
aan de orde of de problematiek voor 
het landbouwverkeer bij de uitvoe-
ring van de plannen is opgelost. 
Om kort te gaan: niet dus. “Wij zien 
het landbouwverkeer ook als door-
gaand verkeer. Er zijn twee moge-
lijkheden: omrijden via de brug bij 
Vrouwenakker en de N231 (Noord-
Zuid route/Legmeerdijk), of de la-
ding met een dieplader over de weg 
vervoeren waarmee je dan wel door 
het Amstel aquaduct mag. Een an-
dere optie is wachten op het besluit 
van de Tweede Kamer waarbij land-
bouwvoertuigen met een snelheid 
van 65 km/uur over de Provinciale 
weg door het aquaduct mogen rij-
den. Dat is een landelijke maatregel. 
De landbouwvoertuigen krijgen dan 
wel een kenteken en de chauffeur 
moet een rijbewijs hebben. Dan is 
het probleem van de passage over 
de Irenebrug voor hen opgelost.” Al-
dus een vastberaden wethouder die 
en passant opmerkte dat hij met be-
trekking tot de huidige plannen re-
gelmatig contact heeft met zijn col-
lega wethouder in De Ronde Venen. 
“En die snapt best waar we mee be-
zig zijn.”

Hoe bemoeilijken?
Wij vroegen aan de gemeente op 
welke wijze zij aan weggebruikers 
duidelijk gaat maken dat het cen-
trum straks niet meer voor door-
gaand verkeer toegankelijk is. Een 
woordvoerder van het project liet 
ons het volgende weten: “Hoe we 
dit soort zaken in de praktijk pre-
cies vorm gaan geven, wordt op dit 
moment nader uitgewerkt. Deze de-
taillering is onderdeel van de voor-
bereiding van stap 1B in het stap-
penplan. De vraag kan pas concreet 
worden beantwoord op het mo-
ment dat de voorbereidende beslui-
ten voor het realiseren van de tijde-
lijke inrichting ten aanzien van de 
Wegenverkeerswet en de Wet ruim-
telijke ordening worden genomen 
(en de bijbehorende inspraakmo-
gelijkheden starten). Wat op dit mo-
ment al helder is, is dat daar waar 
straks een inrijverbod gaat gelden, 
dit te zijner tijd in ieder geval wordt 
aangegeven door middel van ver-
keersborden. Daarnaast zullen er 
‘fysieke maatregelen’ worden ge-
troffen waardoor het stukje N196 
bij het kruispunt Laan van Meer-
wijk niet meer toegankelijk zal zijn 
voor het autoverkeer. Overigens zo-
danig, dat laad- en losverkeer wel 

toegang houdt tot de laad- en los-
plaats naast de AH en het autover-
keer wel toegang heeft vanaf de 
Irenebrug tot de parkeerplaats vi-
ce versa. Voor de handhaving van 
het inrijverbod voor vrachtwagens 
en landbouwverkeer zou mogelijk 
een hoogtebegrenzer nuttig kun-
nen zijn: één in Amstelhoek en één 
in Uithoorn. De mogelijkheden hier-
toe worden nu nader verkend. Als 
onderdeel van stap 1B uit het stap-
penplan wordt nu bekeken hoe wij 
de provincie Utrecht, de gemeente 
De Ronde Venen, LTO Noord en de 
provincie Noord-Holland betrekken 
bij deze verdere detaillering.”

Onderhoudsbeurt N196
Over de Provinciale bijdrage voor 
het uitvoeren van het (achterstalli-
ge) onderhoud van de N196 deelde 
de woordvoerder nog het volgende 
mee: “De provinciale bijdrage voor 
het onderhoud is bestemd voor de 

hele weg. Dus vanaf de Dorpsstraat 
tot de kruising met de Legmeerdijk 
op de grens met Aalsmeer. We gaan 
er voor zorgen dat de veiligheid blijft 
gewaarborgd en dat de weg (Konin-
gin Máximalaan) de komende win-
ter doorkomt. Hiervoor worden vóór 
de winter op enkele plekken asfal-
twerkzaamheden uitgevoerd, wordt 
waar nodig de wegbelijning opge-
frist en worden de lampen vanwe-
ge einde levensduur in lantaarnpa-
len vervangen. Tevens wordt er nog 
dit jaar onderhoud gepleegd aan de 
betonnen duikerbrug nabij de Poel-
weg, zodat deze nog jaren meekan. 
De maatregelen voor 2016 en verder 
worden nog nader bepaald. Dit ge-
beurt in samenhang met het beheer 
van de hele gemeentelijke openba-
re ruimte.” Tot zover de berichtge-
ving van de gemeente. Wij houden 
u van de komende ontwikkelingen 
op de hoogte. 
Wordt vervolgd dus.

Leny Bark: “Shiatsu geeft 
mij rust van binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeer-
de: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het flink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer had gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten 
behandelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.”

Shiatsu is een Oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fietsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Meer weten of een afspraak ma-
ken? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

op de overdracht had het college in 
het najaar van 2014 toen een ont-
werp vastgesteld voor de tijdelijke 
inrichting van het wegvak tussen 
de Prinses Irenebrug en de Laan 
van Meerwijk/Thamerlaan. Dat ont-
moette toen veel weerstand – vooral 
vanuit De Ronde Venen - waartegen 
bijna zeventig zienswijzen werden 
ingediend! Het ontwerp is nu weer 
van stal gehaald. Verder vrezen de 
bewoners aan de Thamerlaan en 
Prins Bernhardlaan met de voorge-
stelde maatregelen dat het verkeer 
voor hun deur in Noord-Zuid rich-
ting zal gaan toenemen. Alles wat 
naar de N201 gaat richting A2 en 
terug kan dan niet meer via de kort-
ste weg over de Irenebrug. De prak-
tijk zal uitwijzen of dit ook bewaar-
heid zal worden.

Afweging herinrichting
Stap 2 is het daadwerkelijk reali-
seren van deze tijdelijke inrichting. 
Dat gebeurt nadat de procedures 
uit stap één zijn afgerond. Voordat 
met de uitvoering wordt begonnen, 
maakt de gemeente eerst de afwe-
ging of de investering van 75.000 
euro die deze tijdelijke herinrich-
ting kost, opweegt tegen de perio-
de waarvoor dit wordt aangelegd. 
Dit is afhankelijk van de periode 
die ligt tussen stap één en het rea-
liseren van de definitieve inrichting. 
Dit laatste wordt stap 3: de daad-
werkelijke realisatie van uitbreiding 
van het winkelcentrum inclusief het 
daarbij behorende nieuwe dorps-
plein. De gemeente wil twee vlie-
gen in een klap slaan, namelijk de 
verbouwing van het winkelcentrum 
gebruiken om het doorgaande ver-
keer te weren. In de jaarstukken van 
2014 stond dat met de verbouwing 
van het Amstelplein in het derde 
kwartaal van 2016 kon worden ge-
start en dat er dan in 2018 een brui-
send winkelcentrum kan staan… 
Dat wordt nu door wethouder Polak 
omzeild: “Eigenaar Achmea zoekt 
via een tenderprocedure ontwikke-
laars die een plan willen ontwikke-
len waarbij vanzelfsprekend kwali-
teit en prijs doorslaggevend zullen 



“Het zijn maar 
kinderen”

CDA-Raadslid Jan Rouwenhorst: “Je kunt je 
afvragen of we ons er druk over moeten maken. 

Want het zijn voor de gemeente geen grote 
bedragen. In de gemeentebegroting gaat het in 
totaal om bijna 100 miljoen. Bij de voorbeelden 

gaat het naar verhouding dus eigenlijk om 
centenwerk met weinig fi nanciële impact. Maar 

toch. Nog steeds zie ik allerlei ouders met kleine 
kinderen bij het hertenkamp. Het is bijna niet 

weg te denken uit Mijdrecht. Dertig jaar geleden 
fi etste ik minstens één keer per week met onze 

kleine kinderen naar het hertenkamp. Steeds was 
dat leuk. Kleinschalig en makkelijk bereikbaar. 

Het parkje werd goed onderhouden. 

Het zou mooi zijn als ouders met kleine kinderen 
er naar toe kunnen blijven gaan. Nu zie ik in 
het hertenkamp bomen met dode takken en 
dat vlak bij het looppad. Waarschijnlijk is dat 

weloverwogen beleid dat geen geld kost. 
Als zou blijken dat een meerderheid het 

hertenkamp niet ziet zitten en er graag van af 
wil, ja dan heeft het college een sterk punt. Zelf 

ben ik niet zo onder de indruk van een besparing 
van 8.000 euro op het hertenkamp. Dat geldt 

ook voor het schrappen van 2.000 voor de 
boomplantdag.  Dat is juist een hartstikke leuke 

activiteit voor kinderen van de basisschool. Het zal 
toch niet zo zijn dat het college denkt: “Ach het 
zijn maar kinderen en die doen er nu even niet 
toe in de grote mensenwereld van de politiek.”

Reacties 
bewoners 
overduidelijk: 
Hertenkamp 
in Mijdrecht 
moet blijven
Nu is het aan de raad 
om in te grijpen
Vervolg van de voorpagina

Belachelijk
Na aanleiding van het artikel in de krant over 
het hertenkamp wil ik graag laten weten dat 
ik het een belachelijk plan vind om het te la-
ten verdwijnen. Het geld wat daar voor nodig 
is word gebruikt als excuus maar is niet de 
rede. Waarschijnlijk willen ze daar op termijn 
woningen neer zetten dat levert immers geld 
op. In het uiterste geval is het een mogelijk-
heid om te kijken of er bijv. 1500 mensen be-
reid zijn om €5,-/ jaar neer te tellen voor het 
behoud van het hertenkamp als alternatieve 
fi nancieringsbron. Of 750 mensen €10,-  In 
beide gevallen doneer ik. 

Dimitri Baldé 

Verbazing
Met verbazing lees ik in de Nieuwe Meerbo-
de dat het Hertenkamp niet meer binnen de 
begroting past en dus moet verdwijnen. Wat 
een verarming! Regelmatig bezoeken wij met 
onze kleinkinderen het kampje. Het is altijd 
weer een plezier om te zien hoe de kleintjes 
hun natuurervaringen opdoen in deze vrien-
delijke setting. We ontmoeten er andere opa’s 
en oma’s of ouders met kinderen, die ook dit 
eenvoudige plezier zoeken. Het lijkt mij toch 
dat deze bezuiniging, verkeerde zuinigheid is. 
Ik zou met klem willen verzoeken om op uw 
begroting van vele tientallen miljoenen een 
andere post te zoeken om dit kleine bedragje 
van 7500 euro te compenseren. 

Monique Butzelaar

Kosten
Wij vinden dat het Hertenkamp moet blijven. 
Graag willen we ook wat meer weten over 
de kosten van het Hertenkamp en de kos-
ten van een groengebied. Van wie zijn de her-
ten? Wordt er voor de verzorging van de her-
ten en het onderhoud betaald door de ge-
meente? Of is dit vrijwilligerswerk van Har-
ry Wahlen? Wordt een groengebied dan een 
honden uitlaat plek misschien? Of een hang 
plek voor  …? 

M. Romeijn en M.E.

Verrast
Het bericht n de Nieuwe Meerbode over het 
mogelijk verdwijnen van het hertenkamp, 
heeft mij verrast. Ik woon nu sinds 1987 in 
Mijdrecht in de wijk  Molenland. Wij komen 
uit een gemeente met ongeveer de helft aan 
inwoners (14.000 voormalige gemeente Ro-
zenburg ZH) waar een grote kinderboerde-
rij was. In Mijdrecht was dat niet, maar ge-
lukkig was het hertenkamp er. Toen onze kin-
deren klein waren gingen wij heel regelma-
tig daar naar toe. Inmiddels is het 2015. De 
wereld verandert. En Nederland en Mijdrecht 
ook. We willen nu meer toe naar de participa-
tie maatschappij. Op zich een richting waar-
in ik mij als Christen democraat kan herken-
nen. Immers dan wordt de verantwoordelijk-

heid zo laag mogelijk neergelegd 
(subsidiariteit) De burgers kunnen 
veel meer dingen samen oplos-
sen. Daar hebben we de overheid 
niet voor nodig. En dan dat be-
richt over het sluiten van het her-
tenkamp. Hoe past dat nu in de 
denkrichting van de participatie-
maatschappij?  De burgers wor-
den bij dat besluit niet betrokken. 

Geen participatie dus. Jammer. Een 
gemiste kans voor het gemeentebe-

stuur. Het besluit is nu nog een voor-
nemen. Beter ten halve gekeerd dan 

ten hele gedwaald. De gemeente kan 
alsnog besluiten in contact te treden met 

de bevolking en vragen of de burgers willen 
participeren om het hertenkamp open te hou-
den. Ik zou dat een goede zaak vinden. Dan 
laat de gemeente zien dat het streven naar 
een participatiemaatschappij geen holle fra-
se is, maar ook echt serieus genomen wordt. 

Roel Rotshuizen

Oproep
In reactie op uw oproep voor reacties m.b.t. de 
plannen om het hertenkamp in Mijdrecht  te 
laten verdwijnen wil ik graag laten weten dat 
ik vind dat het hertenkamp juist moet blij-
ven. Die benodigde 7500 euro per jaar moe-
ten toch echt wel in de begroting  terug te 
vinden zijn. 

Ron van de Klundert

Kersverse
Middels deze mail wil ik laten weten dat wij 
als kersverse opa en oma het heel jammer 
zouden vinden wanneer het hertenkamp zou 
verdwijnen, ook wij vinden dat de benodigde 
7.500 euro per jaar geen probleem zou moe-
ten zijn. 

John en Andrea Snoek

Triest
Het zou toch wel heel erg triest zijn als het 
hertenkamp zou verdwijnen! Het is een 
prachtig stukje Mijdrecht waar velen met kin-
deren en of kleinkinderen gelopen, gezeten of 
gespeeld hebben. Ik denk dag � 7500,00 niet 
zo veel geld is voor een gemeente. Een raar 
idee dat het ene groengebied, met herten, 
kippen, ganzen e.d. plaats moet maken voor 
een ander soort groengebied zonder al deze 
dieren. Heel vreemd! Ik hoop dat de Gemeen-
te op een ander idee gebracht kan worden. 

Bernadette de Bree

Verdwijnt
Ik zou het erg jammer vinden als de herten-
kamp verdwijnt. Weliswaar zijn mijn eigen kin-
deren groot, maar toen ze klein waren was het 
altijd een leuk en goedkoop kort uitje. Mis-
schien kunnen we er een crowdfunding voor 
organiseren? Als iedereen die wil dat dit leu-
ke stukje Mijdrecht behouden blijft, een jaar-
lijkse bijdrage wil leveren van zeg €10,00 `a 
€20,00 dan moet dat toch lukken? 

Irene Venneker

Jammer
Hier even een reactie naar aanleiding van het 
artikel over het verdwijnen van het herten-
kamp. Ik zou het echt super jammer vinden 
als het hertenkamp gaat verdwijnen. Ik vond 
het als kind altijd heel leuk om hierheen te 
gaan. Vooral als er ook jonge hertjes zijn. Nog 
steeds loop ik hier dagelijks langs en vind t zo 
gezellig al die ouders of opa’s en oma’s die 
even de hertjes gaan voeren. Ik verwacht ik 
februari mijn eerste kind en zou het echt heel 
jammer vinden als ik dan niet samen naar de 
herten kan. Echt een groot gemis!

Marinka kuijper 

Herinneringen
Het hertenkamp is nostalgie wat moet blijven 
bestaan. Mooie herinneringen uit mijn kin-
dertijd. Bij beide kinderen (21 jaar en 17 jaar 
geleden), was het eerste uitstapje na de be-
valling richting het hertenkamp. Tijdens het 
opgroeien van de kinderen waren deze be-
zoekjes zeker wekelijks vaste prik. Nergens 
in mijdrecht kan je met hele kleine kinderen 
naar toe. Dan blijft alleen de speeltuin over, 
erg karig voor zo’n groot dorp. 

Miriam Kooijman 

Genieten
Het hertenkamp mag echt niet weg!!! Ik ge-
niet er elke dag van als ik naar huis rijd. Mijn 
kinderen vinden het ook geweldig!!! 

Julie Bodegom 

Hardlopen
Zojuist na mijn uurtje hardlopen door de 
Mijdrechtse polders trof ik in de brieven-
bus de Nieuwe Meerbode van vandaag aan. 
Daarbij viel mijn oog op het artikel over het 
mogelijk verdwijnen van het hertenkamp uit 
het dorpsgezicht van Mijdrecht. Wat een an-
dere bestemming ook wordt, een nieuwe in-
richting kost altijd weer geld, tenzij men het 
bouwrijp gaat maken en de nieuwe inrich-
tingskosten door een investeerder laat op-
brengen die dat wellicht aan nieuwe bewo-
ners doorberekend. Waar het mij om gaat is 
dat ik begrip kan opbrengen voor het feit dat 
de gemeente door kortingen op het gemeen-
tefonds en andere bezuinigingen kritisch naar 
de inhoud van haar begroting kijkt om de bur-
gers in de gemeente niet met onaanvaardba-
re hoge kosten op te zadelen via gemeente-
lijke belastingen en zodoende de begroting 
sluitend te kunnen houden/maken. We moe-
ten allemaal onze huishoudportemonee be-
heren en inkomsten en uitgaven in een ze-
kere balans te houden om niet in de proble-
men te komen.

Begroting
Bij de behandeling van de gemeentebegro-
ting ga ik er vanuit dat de hoofdlijnen van die 
begroting zoals te doen gebruikelijk binnen 
de democratische politieke besluitvorming in-
houd heeft gekregen. Maar geldt dat ook voor 
het wegcijferen van het hertenkamp als on-
losmakelijk binnen de kern van Mijdrecht be-
horend dorpselement? Zou het de gemeen-
tepolitiek niet sieren als men een voor veel 
mensen binnen Mijdrecht belangrijk dorps-
element die mensen niet direct betrekt bij de 
inhoud van besluitvorming?
We hebben heden ten dage kunnen zien hoe 
besluitvorming in Den Haag heeft geleid tot 
een actie via GeenPeil.nl om de Nederland-
se burgers eindelijk eens, buiten het 4-jaar-
lijkse kruisje, directer te betrekken bij de be-
sluitvorming en te inventariseren wat er bin-
nen de bevolking leeft bij tussentijdse onder-
werpen. Een referendum binnen de kern van 
Mijdrecht behoeft echt niet via de stembus te 
geschieden, de digitale wereld biedt vele mo-
gelijkheden hierin te voorzien.

47 cent
En waar hebben we het feitelijk over, euro 
7500,=. Als we alleen de kern van Mijdrecht 
nemen dan hebben we het over 16.215 inwo-
ners (ik laat de andere kernen gemakshalve 
even buiten beschouwing, maar misschien 
leven daar ook mensen die waarde hechten 
aan het hertenkamp) uitgaande van de stand 
van 1 januari 2015 zoals de gemeentelijke in-
ternetsite noemt Deel ik dat aantal inwoners 
op de 7500,- euro dan kom ik op een jaar-
lijks bedrag van 0,47 euro per inwoner. Maar 
stel dat de helft het niet uitmaakt of er wel of 
geen hertenkamp gehandhaafd blijft, dan nog 
kom ik op een bijdrage van 0,94 euro per in-
woner per jaar uitgaande van 8000 inwoners. 
Zou het niet via een advertentie in uw blad 
De Nieuwe Meerbode, met daarin een na-

dere uitleg, te sonderen zijn in hoeverre het 
leeft binnen de gemeenschap van Mijdrecht 
en hoe zij denken over het verdwijnen van het 
hertenkamp. Democratische mening inventa-
risatie en als men het dan nog niet wil, tsja 
de meerderheid heeft zijn zegje kunnen doen. 
Misschien het idee eens delen met een aantal 
inwoners die daaraan waarde hecht. Ik hoop 
zelf binnenkort mijn jaarlijkse fotoronde met 
herfstkleuren binnen DE Ronde Venen weer 
te kunnen maken en daarin is het herten-
kamp als vaste locatie opgenomen. Gewoon 
omdat het een karakteristiek element in de 
woonkern Mijdrecht is en moet blijven. Zo, nu 
ik dit even van me afgeschreven heb is het 
tijd om het loopzweet van mij af te spoelen. 

Jan Leijen

Vervangen?
Wie haalt het in zijn hoofd om het herten-
kamp te vervangen door een groengebied!!!! 
We zijn er zelf met onze kinderen altijd naar 
toe gewandeld en we hopen in de toekomst 
met onze kleinkinderen daar ook nog van het 
hertenkamp te kunnen genieten. Dus kort 
gezegd HET HERTENKAMP MOET BLIJVEN 
. Veel van het onderhoud wordt nu al gedaan 
door de heer Wahlen. 

P.M. Kuijper.

Peuters
Met verbazing lees ik dat de gemeente het 
plan heeft om het hertenkamp te vervangen 
door een groenstrook. Ik ben leidster op peu-
terspeelzaal Pino gevestigd aan de Baljuw-
straat en wij gaan elke seizoen wel met de 
peuters naar het hertenkamp om daar een 
kijkje te nemen. Nu met de herfst gaan we 
weer bladeren zoeken bij het hertenkamp 
voor de herfsttafel en ook de herten worden 
dan niet vergeten. Het zou toch doodzon-
de zijn als zo’n uniek plekje uit de gemeente 
gaat verdwijnen. En we praten over een be-
drag van maar 7500 euro. Er wordt binnen 
de gemeente op andere vlakken voldoende 
met geld gesmeten, waar we als burger niets 
meer van terug zien. Dit is een plek dat moet 
behouden blijven. 

Namens alle leidsters van peuterspeelzaal 
Pino, Ineke Kuijper-Veenstra.

Gek geworden
Ik ben het er niet mee eens dat het herten-
kamp verdwijnt, het is voor kinderen heel be-
langrijk om met dieren om te gaan, gemeen-
te gebruik je verstand en probeert een ande-
re oplossing te vinden. 

Een bezorgde inwoner, P.Vermeulen

Jammer
Ik vind � 7500,00 zeker niet te veel om het her-
tenkamp te behouden! Dan zijn er wel ande-
re zaken waarop bezuinigd kan worden. Wat 
ook in de krant staat dit is een plek waar veel 
ouders/grootouders met hun kinderen naar 
toe gaan en dat moet dus zeker NIET weg! 

Cynthia Pothoff

Hondenbelasting
Misschien is het een idee om het hertenkamp 
te fi nancieren met de geïnde hondenbelas-
ting. In dat potje zal nog wel geld zitten. 

A.Veerhuis, Kievit 17, Mijdrecht.

Onvoorstelbaar
Wij vinden het nauwelijks voorstelbaar dat 
een voorziening, die dagelijks vele inwo-
ners van alle leeftijden al 45 jaar veel ge-
noegen verschaft, ter wille van een bespa-
ring van enkele duizenden euro’s per jaar 
zou moeten worden opgeheven. De ge-
meente dient andere prioriteiten te stellen, 

temeer daar er toch al nauwelijks groen-re-
creatie binnen het dorp beschikbaar is. 

Marijke en Co de Vries

Gedicht
ok ok we spreken niet van een grote ramp
bij het verdwijnen van het hertenkamp
maar spijtig zou het zeker zijn
veel (groot) ouders vinden het fi jn
even te ontspannen bij die mooie dieren
waar de KINDEREN even kunnen vertieren
Het hertenkamp is plaatselijk erfgoed
Moet het bijven bestaan? JA HET MOET
Voor een bedrag van 0,50 cent per persoon
niet verdwijnen maar blijven GEWOON
Desnoods de belasting maar 50 cent verho-
gen
dat zullen wij inwoners dan maar gedogen. 

Corine Schönhage

Tegen
RGMC de Jonuit Mijdrecht is TEGEN het 
stoppen van de gemeentelijke bijdrage aan 
het hertenkamp. Heel veel mensen, waaron-
der ook ik,  beleven daar heel veel plezier aan. 

Rob de Jong

Geschrokken
Ik schrok erg van het voornemen om het Her-
tenkamp te laten verdwijnen door de ge-
meente. Het is juist het enige wat Mijdrecht 
tot iets bijzonders maakt, en veel plezier geeft 
aan alle omwonende. Zelf in de bronstijd met 
het gebalk, is het leuk om te ervaren dat de 
natuur zijn eigen ritme heeft. Ik zou het daar-
om ook erg vinden als dit zou verdwijnen.Ver-
der zijn er nog 100-den redenen te bedenken 
wat het harten kamp betekend voor mensen.
Maar vooral voor de liefde en zorg die Fam. 
Wahle er in steekt, vindt ik het belangrijk dat 
ze weten dat er mensen zijn die hun steunen.
€7500,- is voor de gemeente maar een klein 
bedrag, aangezien het onderhoud van het 
park qua maaien en snoeien ook best veel 
kost. Ik begrijp dat de gemeente moet be-
zuinigen, maar is het dan geen idee om (een 
stichting te starten en) een collecte ieder jaar 
te doen om het hertenkamp te behouden. en 
de rest van het benodigde bedrag wordt dan 
bijgelegd door de gemeente. Ik weet zeker 
dat met de buurt er best wat geld opgehaald 
kan worden, ook als jullie krant daarmee kan 
helpen met een redactioneel stuk te plaatsen. 
Het spaart de gemeente geld, en zorgt ho-
pelijk ook voor saamhorigheid in onze buurt. 

Brenda uit Mijdrecht 

Dit is slechts een greep uit de velen re-
acties. Hopelijk zal de politiek bij de be-
grotingsvergadering hierop terugkomen 
en dit plan terugdraaien. Zij zijn uitein-
delijk de ‘ baas’ van de gemeente. 

Wij houden u op de hoogte!

Hierbij een kleine greep 
uit de mailtjes die onze 
redactie ontving:
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EHBO VERENIGING WILNIS NEDERLANDS KAMPIOEN
Wilnis - Het EHBO team van 
EHBO vereniging Wilnis liet za-
terdag 3 oktober tijdens het 
nationaal kampioenschap van 
KNV EHBO Nederland 14 teams 
uit de andere provincies ruim 
achter zich en sleepte het Ne-
derlands kampioenschap bin-
nen. 15 EHBO teams uit Neder-
land streden in Odijk voor de 
nationale titel. De EHBO teams 
gingen de uitdaging aan met 
10 ongevallen, 3 theorie proe-
ven en 2 vaardigheidsproeven. 

Eerste keer
Het EHBO team Wilnis heeft 
zich in april tijdens de provin-
ciale vaardigheidsproeven ge-
kwalifi ceerd voor de KNV EHBO 
Nationale Vaardigheidsproe-
ven. Op zich al een mooie pres-
tatie. Het driekoppige team - 
met teamleider Thea van Kleef 
en Anja de Jong en Kitty Reu-
rings - deed voor de eerste keer 
in deze samenstelling mee aan 
de Nationale vaardigheidsproe-
ven. “We wilden minimaal de 
7e plaats halen. Dat we eerste 
zijn geworden hadden we nooit 
verwacht”.

Vreemde taal
Het EHBO team is de hele mid-
dag in touw geweest. Ach-
ter elkaar heeft het team met 
10 verschillende ongevallen 
met steeds 2 tot 4 slachto� ers 
hun EHBO vaardigheden laten 
zien aan de jury. De slachtof-
fers worden nagespeeld door 
goed opgeleide Lotusslachtof-
fers, die alles heel waarheids-
getrouw naspelen en grime-
ren. Een enorme diversiteit aan 
verwondingen en situaties pas-
seerde de revue. Van drugs- en 
drankgebruik, nekletsel en een 
beroerte tot gebroken leden-
maten en anafylactische shock. 
“We hadden ook een slachto� er 
dat we totaal niet verstonden. 
Zij bleek Hebreeuws te spre-
ken. Dat was een uitdaging om 
erachter te komen wat zij man-
keerde en haar gerust te stel-
len,” aldus het Wilnisse EHBO-
team. Daarnaast heeft het 
team met 3 theorie proeven en 
2 vaardigheidsproeven ook nog 
bewezen de EHBO vaardighe-
den en kennis meester te zijn. 

Nieuwe EHBO 
cursus oktober
Het EHBO team volgt de EHBO 
herhalingslessen bij EHBO ver-
eniging Wilnis. De EHBO ver-
eniging zet daarnaast ook le-
den in voor EHBO bij evene-
menten en activiteiten. Op 28 
oktober start EHBO vereni-
ging Wilnis met een nieuwe 
EHBO cursus. Er zijn nog een 
paar plaatsen open. Informatie 
opvragen of opgeven kan via 
info@ehbowilnis.nl of kijk op de 
website www.ehbowilnis.nl. 
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Stijgende lijn Meisjes 
Atalante A1
Vinkeveen - De eerste wedstrijd 
voor het meisjes A1 team van Ata-
lante tegen Keistad was even “een 
koude douche” in deze hoge-
re poule. Ze werden overrompeld 
door waarschijnlijk de gedoodverf-
de kampioen (?) uit Amersfoort. Be-
nieuwd wat hen nog meer te wach-
ten stond speelden de meiden op 
vrijdag avond 2 oktober hun twee-
de wedstrijd.
De eerste set tegen Oberon uit 
Weesp begon goed, Oberon was 
een meer gelijkwaardige opponent. 
Lange tijd ging het gelijk op. Hal-
verweg de set slopen er wat fout-
jes in waardoor het team uit Weesp 
afstand nam. Atalante kwam nog 
wel wat terug maar te laat en ver-
loren de eerste set. De tweede set 
eigenlijk een eender beeld. Beide 
teams ups en downs waarbij Vinke-

veen net iets meer foutjes. Ook deze 
set 20-25 verloren. In de derde set 
kwam de ommekeer. Na een preek 
van coach Immerzeel was het team 
gebrand om toch nog de laatste sets 
te winnen. Het team was meer gefo-
cust en speelde slimmer. Er werden 
punten gescoord met de aanval-
len van Ellen, Marliot en Paula. Ook 
verdedigend werd er meer van de 
grond gehaald. De eerste setwinst 
in deze klasse was binnen!
In de vierde set zat de flow er he-
lemaal in. De meiden deden er nog 
een schepje bovenop. Vooral ver-
dedigend lieten ze nagenoeg niets 
meer door. Dit in combinatie met 
een service reeks van Sayuri (14 
punten!) wonnen de meiden de-
ze riant met 25-10. De meiden heb-
ben er helemaal zin in en willen de-
ze stijgende lijn zeker voortzetten!!

Argon Basketball bedankt 
haar scheidsrechters
Mijdrecht - In de week van de 
scheidsrechters bedankt SV Argon 
Basketball haar scheidsrechters. 
Tom de Vries en Jorik Steen ont-
vingen als symbool voor alle Argon 
scheidsrechters tijdens de thuis-
wedstrijd van U16/2 een bedank-
brief van het bestuur. Het is niet al-
tijd gemakkelijk om scheidsrechter 
te zijn en een wedstrijd in goede ba-
nen te leiden. Spelers, coaches en 
publiek zijn het niet altijd eens met 
beslissingen en laten scheidsrech-
ters dit op soms onplezierige wijze 
weten.
Als scheidsrechter wordt er dan ook 
veel van je gevraagd en het bestuur 
van Argon Basketball is daarom 

enorm trots op de vele scheidsrech-
ters uit onze vereniging. Elke week 
fluiten onze leden met veel plezier 
en enthousiasme een wedstrijd flui-
ten voor of na het spelen van hun 
eigen wedstrijd. Onder leiding van 
Tom de Vries en Jorik Steen werd de 
wedstrijd van J16-2 tegen Forwar-
dians uit Voorhout helaas met ver-
lies voor de Argonauten afgesloten. 
Daarna speelden deze jongens zelf 
in het U22 team tegen Cobra Nova 
uit Leidschendam.
Argon won deze spannende wed-
strijd met 1 punt verschil. Scheids-
rechters van Argon Basketball, nog-
maals bedankt voor het fluiten van 
mooie wedstrijden!

Argon pas in tweede helft 
langs Volendam
Mijdrecht - De wedstrijd in Volen-
dam was er een met twee volslagen 
verschillende helften. In de eerste 
helft waren er maar bar weinig mo-
gelijkheden voor Argon dat terug-
gedrongen werd op eigen helft. Na 
een wissel en een paar omzettingen 
ging de tweede helft een stuk be-
ter, halverwege stond de 0-1 op het 
bord en in minuut 90 werd de eind-
stand bepaald 0-2.

Eigen helft
De eerste dertig minuten werd Ar-
gon vaak terug gedrongen op de ei-
gen speelhelft. De technische te-
genstander, dat voor het eerst dit 
seizoen op volle sterkte aantrad, 
zou blij geweest zijn met een punt. 
Maar daar kwam het vandaag niet 
van. Menigmaal vond het Argon’s 
sluippost Romero Antonioli op weg 
naar het doel, hij voorkwam met een 
paar knappe reddingen een tegen-
doelpunt. Zoals vermeldt moest An-
tonioli al na vijf minuten ingrijpen 
bij een laag schot van Eric Veer-
man. Een ook bij een vrije trap op de 
rand van de zestien van Tim Veer-
man was de sluitpost van Argon pa-
raat. Met nog een kwartier te gaan 
pleegde coach Patrick Loenen een 
tactische wissel. Marlin Bot werd 
gewisseld en Chris Daal nam in 
de defensie plaats en ook werden 
er enkele omzettingen gedaan. Er 
kwamen nog een paar mogelijkhe-
den in de eerste helft, op aangeven 
van Randy Hondius kopte Bas Pel 
naast en even daarna drukte Hondi-
us zelf al maar doelman Sander Bin-
ken van Volendam tikte de bal over 
de lat. Op slag van rust moest Anto-
nioli nog attent reageren op een in-
zet van Tim Veerman.
In de tweede helft kwam Argon dan 
eindelijk in de gelegenheid om het 

veldoverwicht en de mogelijkheden 
die daaruit voortkwamen om te zet-
ten in doelpunten. Cyrano Morrison 
had inmiddels de plaats ingenomen 
van Bas Pel. De eerste mogelijk-
heid was voor Ian van Otterlo maar 
zijn schot ging over en ook een vrije 
trap van Fernando Pique werd weg-
gekopt, in de rebound vond Jas-
per Werkhoven keeper Binken in de 
baan van het schot.
Vervolgens was een inzet Jaap Mo-
lenaar een prooi voor Antonioli. Na-
dat Argon bij een hoekschop van 
Volendam met de schrik vrij kwam, 
was bij een uitval over rechts Sy-
rano Morrison zijn verdediger kwijt 
en bediende hij Fernando Pique op 
maat die vervolgens doelman Bin-
ken van Volendam het nakijken 
gaf 0-1. Daarna kwam Volendam 
wel wat meer opzetten, Nick Mole-
naar mikte net over de kruising en 
een vrije kans van Nick Tuyp maak-
te Antonioli onschadelijk. Wilco 
Krimp moest ook een keer assiste-
ren op de doellijn en in dezelfde fa-
se moest Antonioli gestrekt naar de 
hoek. Met Soner Gedik op de plaats 
van Pique ging Argon de slotfa-
se in. Nadat Syrano Morrison eer-
ste nog op doelman Binken stuit-
te was het in dezelfde minuut So-
ner Gedik die met een slim steek-
balletje Ian van Otterlo bediende die 
vervolgens zijn puike wedstrijd met 
een doelpunt afrondde. 0-2. In mi-
nuut 96 kreeg Volendam nog een 
vrije trap, de mogelijkheid om nog 
wat aan het doelsaldo te doen, maar 
ook nu was doelman Antonioli weer 
spelbreker.Gezien het spelbeeld in 
de tweede helft een verdiende over-
winning voor Argon.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Alexandria ’96 uit Rotterdam. 
Foto:sportinbeeld.com

Jeugdige talenten CSW. Vlnr: Charlotte, Beaudin, Joy, Esmee en Michelle

Toch winst voor hoogste 
dames jeugdteam CSW
Wilnis - In de afgelopen twee we-
ken verloor het hoogste dames 
jeugdteam van CSW maar liefst 7 
van haar 16 speelsters door bles-
sures. Daar kwam afgelopen week 
nog een afzegging bij en zo bleven 
er voor de subtopper tegen Maars-
sen MA1 nog maar 7 fitte speelsters 
over: Sarah, Ryanne, Jany, Britt, 
Femke, Romy E. en Vera. Plus de van 
een slepende blessure terug ko-
mende Wendy als halve kracht. Een 
gelopen race zou je zeggen; pun-
ten inleveren, uithuilen en hopen 
op betere tijden. Omdat het CSW ‘s 
eer te na was om de wedstrijd af te 
zeggen, zijn ze hals over kop toch 
gaan ‘shoppen’ bij de lagere jeugd-
teams, met MC1 als hofleverancier. 
Uit dat team werden Esmee, Char-
lotte, Beaudin en Michelle, 4 kei-
goede beloften van nog geen 14 jaar 
oud, aan de selectie toegevoegd. De 
MB1 leverde een belangrijke bijdra-
ge door supertalent Julia een helft 
te laten meevoetballen. Supersub 
Isa liet haar eigen wedstrijd bij MA2 
schieten. En terwijl de wedstrijd al 
begonnen was, werd Wilnis’ trots op 
nationaal niveau Joy uit de C1 hals 
over kop ingevlogen.
Met de opdracht vooral veel plezier 
te maken, de bal rond te laten gaan, 
de ‘jeugd’ positief te coachen en 
keihard te werken, werden de mei-
den om 12.15 uur de kunstwveldvan 
Maarssen ingestuurd. Daar open-
baarde zich waarachtig een klein 
mirakel. Het bijeen geraapte groep-
je jongelingen bleek elkaar opmer-
kelijk goed te kunnen vinden. Een 
unieke mix van ervaring, jeugdige 
onbevangenheid en talent zorgde 
ervoor dat de rood blauwen uit Wil-
nis het spel al snel domineerden.

Goed verdedigend werk, gevolgd 
door soepele aanvallen en mooie 
kansen; Maarssen kwam er nau-
welijks aan te pas. Slechts één ding 
ontbrak: doelpunten! En omdat die 
maar uitbleven, riepen de meiden 
het onheil in feite zelf over zich af. 
Geschutter in de verdediging werd 
keihard afgestraft en leidde tot een 
weliswaar onverdiende, maar zeer 
realistische goal voor Maarssen; 
1-0. Een mentale dreun was uitge-
deeld. En terwijl het team de klap 
nog aan het verwerken was, viel tot 
overmaat van ramp ook de 2-0. Op-
nieuw een mokerslag! Een bekeken 
pot zou je zeggen en zo dachten 
de massaal uit Wilnis meegereisde 
supporters (inclusief bijna alle ge-
blesseerden; klasse meiden!) er ook 
over. Maar niets bleek minder waar. 
De meiden herpakten zich wonder-
baarlijk en toonden een onwaar-
schijnlijke veerkracht door vlak voor 
rust nog de 1-2 op de borden te 
schieten. Uit een rommelige situa-
tie die voorafgegaan werd door een 
prima aanval scoorde spits Femke 
koelbloedig. De tweede helf begon 
zoals de eerste eindigde, een beter 
spelend CSW, maar Maarssen die 
constant dreiging bleef houden. De 
ban werd uiteindelijk gebroken door 
Joy die na prima teamspel niet al-
leen lat en paal, maar ook tweemaal 
het net wist te raken. 2-3 Voor CSW. 
Het resterende deel van de wed-
strijd leverde behalve een enorme 
hoeveelheid spanning en een gele 
kaart voor een speelster van Maars-
sen wegens wangedrag geen doel-
punten meer op. En dus gingen de 
drie punten geheel tegen alle ver-
wachtingen in - via de Mac (!) - mee 
terug naar Wilnis.

Atlantis 1 kan geen vuist 
maken tegen Velocitas 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 1, dat gesponsord 
wordt door de Rabobank, alweer 
de één na laatste wedstrijd van het 
eerste veldseizoen. De tegenstander 
was Velocitas 1 uit Leiderdorp. Op 
papier de zwaarste wedstrijd. Velo-
citas is een oude bekende voor At-
lantis. Vorig seizoen kwamen beide 
teams elkaar ook al tegen.
Atlantis wist beide wedstrijden niet 
te winnen. Vorige week heeft Velo-
citas voor het eerst dit seizoen ver-
loren. Dit bood perspectief voor At-
lantis. Atlantis heeft wat goed te 
maken omdat het team, na een flit-
sende start van het seizoen, twee 
mindere wedstrijden achter elkaar 
had neergezet. Helaas wist Atlantis 
het tij niet te keren en verloor met 9 
-17 van een sterk spelend Velocitas.

Zure
Na de zure eerste verliespartij vori-
ge week, is er hard getraind om een 
betere wedstrijd neer te zetten om 
het Velocitas zo moeilijk mogelijk 
te maken. Het was dan ook Atlantis 
die als eerste de score wist te ope-
nen met een afstandsschot. Velocti-
as wist hierop snel een antwoord te 
geven en trok de stand weer gelijk. 
Het grootste gedeelte van de eerste 
helft ging het gelijk op. Atlantis wist 

Velocitas goed bij te houden, maar 
aan het eind van de eerste helft wist 
Velocitas toch een gat van drie pun-
ten te slaan. Met een stand van 6 – 
9 werd er gerust. Atlantis had een 
goede eerste helft neergezet. Alleen 
even wat scherper in de verdediging 
en aanvallend wat puntjes op de i 
zetten en dan zou het goed moeten 
komen. Niets was minder waar. De 
scherpte ontbrak in de tweede helft. 
Er werden onnodige fouten ge-
maakt aan de kant van Atlantis. Ve-
locitas kon verder uitlopen en Atlan-
tis wist pas laat in de tweede helft 
weer tot scoren te komen.
De ploeg uit Leiderdorp ging met 
een overwinning van 9 – 17 weer 
naar huis. Volgende week zaterdag 
10 oktober staat de laatste veldwed-
strijd op het programma.
Er zal afgereisd worden naar Am-
stelveen om tegen Oranje Nassau 1 
te korfballen. Oranje Nassau draait 
tot nu toe een prima seizoen. Met 
maar één verliespartij staan ze op 
een gedeelde eerste plaats in de 
poule.
Er zal dan ook deze week weer hard 
getraind moeten worden door At-
lantis. U bent allemaal van harte 
welkom om Atlantis 1 aan te komen 
moedigen om 15.30, sportpark het 
Loopveld in Amstelveen.

Weer winst voor de 
meiden van CSW f4M!
Wilnis – Zaterdag jl werd er gevoet-
bald tegen de jongens van Roda 23. 
De meiden hadden er zin in. Binnen 
1 minuut stond het 1-0 voor CSW. 
Dat beloofde wat te worden. Maar 
zo snel als het eerste doelpunt viel, 

zo lang duurde het voordat het 2-0 
werd. Even bijkomen in de rust en 
de meiden gingen er weer vol te-
genaan. In de tweede helft vielen de 
doelpunten wat makkelijker en werd 
er ruim gewonnen met 8-1!

Scholierenchallenge 
Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Ben jij die spor-
tieve middelbare scholier, die samen 
met vrienden, vriendinnen of klas-
genoten mee wil doen aan de 5K 
van de Zilveren Turfloop? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!
De scholierenchallenge een nieuw 
concept binnen de organisatie van 
de Zilveren Turfloop. De scholie-
ren kunnen zich bij hun middelba-
re school opgeven om in teamver-
band de 5 kilometer te lopen tij-
dens de Zilveren Turfloop op 1 no-
vember a.s. In een team doen 4 tot 
7 leerlingen mee. De vier snelste tij-
den tellen, want: winnen is belang-
rijker dan meedoen! Welke school 
gaat de eerste editie van de Scho-
lierenchallenge winnen? Informeer 
bij je school hoe je je kunt inschrij-
ven. De inschrijving is open voor alle 
middelbare scholen in de wijde om-

geving van Mijdrecht. De start van 
de 5K is bij sporthal De Phoenix aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. De start 
is om 11.10 uur. Voorafgaand aan 
de start wordt van elk deelnemend 
team een teamfoto gemaakt.
Bij de 25e jubileumeditie van de Zil-
veren Turfloop, kunnen scholieren-
teams kosteloos deelnemen aan de 
5K. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door verschillende bedrijven. In-
dien uw bedrijf interesse heeft, één 
van de scholierenteams te spon-
soren (bv. door deel te nemen in 
een bedrijfsshirt) is dit mogelijk. U 
kunt contact opnemen door een 
mail te sturen naar: info@zilveren-
turfloop.nl. Meer informatie over de 
Scholierenchallenge en de Zilve-
ren Turfloop is te vinden op www.
zilverenturfloop.nl. See you on No-
vember 1st!

Cobi van der Velden (Mijdrecht) en Cees Vos (Amstelhoek), winnen de eerste 
prijs bij de wedstrijd voor de 6e lustrumviering van Golfclub Veldzijde
Foto: Marlies-Fotografie, Mijdrecht

Golfclub Veldzijde viert 
zesde lustrum
Wilnis - 3 oktober jl. heeft Golfclub 
Veldzijde haar 6e lustrum gevierd. 
Dit dertigjarig bestaan was alle re-
den om een wedstrijd te organiseren 
die de spelers de vrijheid gaf om de 
ronde op hun tien favoriete holes te 
spelen en te overwegen de drie lus-
trumholes te gebruiken. Zo waren in 
het kader van het 6e lustrum deze 
dag 30 holes beschikbaar. Daarnaast 
werden de leden toegeblazen, werd 
de vereniging bezongen in een lied, 
en bleek de dansvloer in het clubhuis 
te klein toen Mariska van Kolck op-
trad. Zaterdag zijn drie groepen van 
zo’n 50 spelers na elkaar de baan 
in gegaan. De prijzenkast was goed 
gevuld. Voor degene die als eer-
ste een hole-in-one zou slaan, had 
John Zwarts van Juwelier Van Beek 
in Mijdrecht een golfhorloge ter be-
schikking gesteld. Dat gebaar werd 
zeer gewaardeerd maar het horloge 
kon niet uitgereikt worden. Uitein-
delijk werden vier prijswinnaars bij 
de heren en vier prijswinnaars bij de 
dames bekend gemaakt tijdens de 
feestavond in het clubgebouw aan 
de Bovendijk in Wilnis. Vermeldens-
waard is dat de eigenaren van Pr-
ego Mannenmode, en tegenwoordig 
ook damesmode, de winnaars van 
de cadeaubonnen in hun Mijdrecht-
se winkel zullen zien. 

Zegevieren
De zegevierende winnaars van de 
wedstrijd waren Cobi van der Vel-
den (Mijdrecht) en Cees Vos (Am-
stelhoek). Zij zullen in het vervolg 
nog beter zicht hebben op de bal, 
want zij wonnen ieder een Icewatch 
zonnebril en kleine verrekijker van 
Optiek van der Zwaard in Mijdrecht. 
Na dit officiële gedeelte van het pro-
gramma werd verder genoten van 
het buffetdiner dat door Golfpark 
Wilnis was bereid en uitgestald.
Bloaskapel Vleuten gaf bij een 
spannende tijdelijke lustrum afslag-
plaats vanaf het terras ondersteu-
ning aan de spelers met passend 
tromgeroffel. Eind van de middag 
werden de gasten door Hallo Hallo 
verwelkomd. Het door hen geschre-
ven clublied kreeg bijval bij het re-
frein en herkenning alom. Mariska 
van Kolck kwam naar hetclubhuis in 
Wilnis om in de avond de 180 borre-
lende en etende mensen in bewe-
ging te krijgen. De dansvloer was 
snel vol en de leden van Golfclub 
Veldzijde stonden te swingen op de 
nummers die Mariska vol enthousi-
asme zong. Zowel de leden van de 
vereniging als de eigenaar, mana-
ger en het personeel van Golfpark 
Wilnis kijken terug op een geslaag-
de viering.





Mijdrecht - Het gaat er niet om of 
je ‘m pakt, maar hoe je ‘m pakt ! Dat 
is wat voor keeperstrainer Glenn 
Berkelaar het uitgangspunt is als hij 
het woord neemt en praat over hoe 
hij zijn keepers naar een hoger ni-
veau wil tillen. Berkelaar is met zijn 
20 jaar nog een jonge trainer, maar 
hij heeft overwicht en hij is bevlo-
gen. In klare taal maakt hij zijn leer-
lingen duidelijk waar zij zich zon-
dagochtend op zijn training aan te 
houden hebben en op welke punten 
zij zich moeten verbeteren om pro-
gressie te kunnen maken. Als ta-
lentvolle keeper doorliep hij de vol-
ledige Argon selectiejeugdteams tot 
en met de A1 op eerste divisieni-
veau maar het ontbrak hem aan een 
tekort aan lengte om de stap naar 
het betaalde voetbal te kunnen ma-
ken. Maar als student laatste jaar in 
Sport & Beweging heeft hij zijn ken-
nis opgedaan als selectiekeeper en 
als trainer en programma ontwikke-
laar bij de Ajax keepersclinics, be-
nut om in mei 2015 de Keepers-
school Berkelaar te gaan opzetten 
en met een vliegende start in sep-

tember 2015 hebben zich inmid-
dels 44 keepers aangemeld. Uit de 
regio (Legmeervogels, CSW, Argon 
en Hertha) maar ook van daarbuiten 
(Nieuwegein en Flevoland) staan 
de doelverdedigers in een jonge-
re groep van 6 tot 12 jaar en in een 
ouder groep van 12 tot 18 jaar op 
zondagochtend om respectievelijk 
09.30 uur en 11.15 uur op het Argon 
terrein in hun tenues klaar voor spe-
cifieke keeperstrainingen. Want dat 
is waar het bij veel verenigingen aan 
ontbreekt benadrukt Berkelaar. Die 
keepersgerichte aandacht gericht 
op techniek, voetenwerk en wed-
strijdgerichte training, dat is waar zij 
aan tekort komen en waar wij hen 
bij helpen. En als hij het over “wij” 
heeft dan doelt Glenn Berkelaar op 
zijn staf. Met de jarenlange ervaring 
van oud 1e elftal keeperstrainer Ge-
rard Zaal, met Argon’s 1e elftalkee-
per Romero Antonioli en met de ta-
lentvolle B1 keeper Yannickn man-
nen die de kneepjes van het kee-
perswerk goed aan hun leerlingen 
overbrengen. Daarnaast heeft zijn 
school ook oog voor scounting, of 

het nu gaat om het ontdekken van 
talenten uit niet-selectieteams of 
om begeleiding van keepers naar 
BVO’s. Het doel is elke keeper op 
welke niveau dan ook beter te ma-
ken en verder te helpen. “Kom maar 
eens kijken op zondagochtend aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht” roept 

hij keepers toe of kijk op de websi-
te van keepersschool Berkelaar en 
als je enthousiast bent, kom gerust 
langs voor een kennismaking een 
praatje of wat uitleg. Want elke kee-
per met ambitie kan hier zijn of haar 
vooruitgang boeken.
Foto: sportinbeeld.com
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Bike Motion Benelux, de 
beurs voor de sportieve fietser
Regio - Bike MOTION is dé plek 
waar wielrenners, mountainbikers 
en trekkingfietsers alles vinden voor 
hun passie. De meest toonaange-
vende fietsbeurs van de Benelux is 
dit jaar van 16 t/m 19 oktober in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Vind je nieuwe 
fiets of precies dat onderdeel wat 
je nodig hebt. Ruim 600 merken la-
ten zien wat zij voor het aankomend 
seizoen in petto hebben. Fietskle-
ding wordt steeds innovatiever. Voel 
de materialen en vernieuwingen die 
een nieuw tenue nóg praktischer en 
mooier maken. Coole gadgets en 
accessoires brengen je in verleiding.
 Bezoek de stuntshows, het work-
shoptheater of de Meet&Greets met 
profs. Berijd het testparcours of kom 
naar het bike fitting lab. Tijdens de 
speciale Ladies Night op vrijdag ha-
len merken alles uit de kast voor de 
vrouwelijke fietser. Ook voor kinde-

ren is genoeg te beleven. Zij kunnen 
zich uitleven op de speciaal voor 
hen ingerichte tracks.
Op zoek naar inspiratie voor jouw 
volgende fietsavontuur? Ook dit 
vind je op Bike MOTION. Van af-
zien op de Mont Ventoux tot toeren 
tussen de wijnranken in het zonni-
ge Italië. Meer weten over voedings- 
en training? Experts helpen je ver-
der met hun adviezen die jouw fiets-
prestaties verbeteren. Bike MOTION 
Benelux, 16 t/m 19 oktober 2015, 
Jaarbeurs | Utrecht. Openingstijden: 
dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur en 
op vrijdag tot 21:00 uur. Kaarten aan 
de kassa kosten 16,-.
Meer informatie: www.bikemoti-
onbenelux.nl. De Nieuwe Meerbo-
de heeft enkele kaarten beschik-
baar, welke donderdag vanaf negen 
uur zijn af te halen (1 per persoon) 
op=op.

David Endt en Dick de Groot 
verzorgen Mijdrechtse voetbalavond
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond 1 oktober werd het 
clubhuis van Argon aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht druk bezocht. Tal-
rijke voetballiefhebbers uit de regio 
waren aangeschoven om naar de 
vele anekdotes en inside informa-
tion van niemand minder dan Da-
vid Endt en Dick de Groot te komen 
luisteren. Onder leiding van erelid 
Paul Reurings werd het vermakelij-

ke avond. David Endt, kenner van 
zowel het Nederlandse als Italiaan-
se voetbal en bekend van het zon-
dagavond televisie programma stu-
dio voetbal, wist als jarenlange elf-
talleider van Ajax mooie herinnerin-
gen op te halen uit de succesvolle 
periode van de club zoals het win-
nen van de Champions league in 
Wenen en het behalen van de we-
reldtitel in Japan. Maar ook zijn ge-

Hoe rolden de biljart-
ballen afgelopen week?
De Ronde Venen - Zondag 27 sep-
tember was de 1e voorronde van 
de Persoonlijke Kampioenschap-
pen. De primeur was voor de 3 ban-
den in C-poule. Twaalf spelers en 
speelsters hadden zich aangemeld 
om een plek in de finale te verove-
ren. Helaas zijn er maar zes finale-
plekken en dus moet de helft afval-
len. Sander Pater, Peter Stam, Don-
ny Beets, Bas Krabbendam, Jos Ba-
der en Desmond Driehuis staken 
boven hun concurrenten uit en zij 
sleepten allen een finaleplaats in 
de wacht! Deze finale wordt op 10 
en 11 oktober in “de Lachende Rui-
ter” gespeeld en dan zal de eer-
ste biljartkampioen 2015-2016 be-
kend worden. Daarnaast was er af-
gelopen week de reguliere competi-
tie. Said Metalsi (Bar Adelhof 2) liet 
zich goed zien. Hij produceerde de 
hoogste serie van de week (10 ca-
ramboles, 32,26%) en speelde ook 
de kortste partij (31 caramboles in 
17 beurten). Dit laatste moet hij wel 
delen met Robert Daalhuizen van 
Bar Adelhof 2 (50 caramboles in 
17 beurten). Bar Adelhof 1 ontving 
clubgenoot Bar Adelhof 2, een ge-
lijk opgaande strijd maar gelijkspel 
bestaat nu eenmaal niet. Bar Adel-
hof maakte net iets meer caram-
boles om de winst met 5-4 binnen 
te halen. Lutis/De Springbok ont-
ving DIO. DIO is dit jaar op vroeg 
op stoom en ook Lutis/de Springbok 

moest er met 0-9 aan geloven. De 
Merel/Heerenlux 1 blijft ook lekker 
bezig, met 6-3 werd de kampioen 
van vorig seizoen, de Merel/Heeren-
lux 3,naar huis gestuurd. Bar Adel-
hof 2 kon, ondanks het zeer sterke 
spel van Said Metalsi onvoldoen-
de vuist maken om de winst in huis 
te houden. Kees de Zwart en Mi-
chael de Kuiper speelden daarvoor 
te goed, uitslag 4-5. Haalde Stieva/
Aalsmeer vorige week flink uit tegen 
de Springbok 1, deze week moesten 
zij zelf het onderspit delven. De Me-
rel/Heerenlux gaf slecht drie punten 
“weg”, 6-3. Bij de Springbok 2 is de 
vorm er nog niet. Thuis tegen ASM 1 
kon alleen Chris Draaisma zijn par-
tij in winst omzetten, de andere 7 
punten waren voor de ASM’ers. De 
Kromme Mijdrecht 3 speelde tegen 
het team in vorm, de Biljartmakers. 
Jos Vermeij maakte het Bert Loog-
man erg lastig en dwong in de na-
beurt op fraaie wijze een gelijkspel 
af. Helaas was daarmee het kruit 
van de Kromme Mijdrecht wel ver-
schoten, eindstand 1-8. De Krom-
me Mijdrecht 2 kon het niet bol-
werken tegen CenS. Willem van de 
Graaf won wel van Peter van Velzen 
maar daarna stelden Evert Driehuis, 
Edwin van de Schaft en Desmond 
Driehuis orde op zaken en haalden 
daarmee de 2-7 overwinning en de 
koppositie in de tussenstand in de 
2e divisie binnen.

Glenn Berkelaar: Het gaat erom hoe je ‘m pakt

nuanceerde visie op de actuele dis-
cussies over Ajax kwam aan bod. 
Oud speler en trainer Dick de Groot, 
momenteel teammanager van jong 
Ajax gooide natuurlijk een Am-
sterdams blufsausje over de gehe-
le avond en raakte niet uitgespro-
ken. Maar met een knipoog wees 
gespreksleider Paul Reuring hem 
erop dat Dick’s A2 in het verleden 
toch regelmatig aan de Hoofdweg 

de punten aan Argon A1 moest la-
ten. Het was al met al een mooie op-
warmer voor de UEFA League wed-
strijd die later op de avond te zien 
was met commentaar van de beide 
gastsprekers. Al met al een zeer ge-
slaagde avond wederom tot stand 
gekomen door inspanningen van 
peter Schoonderwoerd, Jan Faber 
en Sandor Harmens. 
Foto: sportinbeeld.com

Mini’s in de mist
Mijdrecht - zij hun voetbalwed-
strijdjes op een klein veldje met 
kleine goaltjes. Elke zondagochtend 
van 10.00 tot 10.30 uur is het raak 
en ook afgelopen weekend speel-
den zij hun inmiddels 4e wedstrijd 
van het seizoen. De mini F-jes van 5 
jaar maken er een mooie show van 
en vermaken hun ouders, opa’s en 
oma’s op de vroege zondagochtend. 
Fanatiek rennen zij door elkaar in de 
shirtjes van aansprekende voetbal-
clubs en afgelopen weekend was 

het Juventus dat tegen Barcelona 
moest aantreden. Het was mistig 
maar geen enkele reden voor wed-
strijdleider Leon van Dijk die al jaren 
met succes het mini F-jes voetbal 
organiseert, om over afgelasting te 
denken. Er werd gevoetbald en ook 
flink gescoord, met name door Bar-
celona. Op de foto kan Senne Zaag-
sma door de Juventus spelertjes 
niet van scoren afgehouden worden 
en zet hij de 8-0 op zijn naam.
Foto: sportinbeeld.com 31e Turfrace Warmond - Vinkeveen - Warmond

Vinkeveen - In het weekend van 
25 t/m 27 september was het weer 
tijd voor de Turfrace. Een wedstrijd 

tussen oude vrachtschepen om een 
zak turf van Vinkeveen naar War-
mond te brengen.

Monsterzege voor De Vinken
Vinkeveen - Op zaterdag 3 okto-
ber werd de een na laatste wed-
strijd buiten gespeeld door het vlag-
genschip van De Vinken. Hoewel de 
ploeg al goede wedstrijdelementen 
heeft laten zien, kon het de wed-
strijdpunten nog niet erg vasthou-
den.
Deze laatste uitwedstrijd werd ge-
speeld bij de naburige korfbal-
vereniging De Corvers in Hilver-
sum, waar nog authentiek gespeeld 
wordt op gras. Het begin van de 
wedstrijd ging in een hoog tempo 
gelijk op, maar De Vinken wist met 
een kleine voorsprong de rust in te 
gaan. In de tweede helft kregen de 
tegenstanders korfballes van De 
Vinken en konden de punten mee 
terug naar Vinkeveen.

Gras
De Corvers opende de wedstrijd 
sterk en was dan ook duidelijk meer 
in haar element op het gras en een 
klein veld dan De Vinken. Een eer-
ste tegendoelpunt werd echter snel 
gemaakt door Masha Hoogeboom, 
die ook deze wedstrijd in de aan-
val begon , samen met aanvoerster 
Annick Stokhof en de heren Jel-

le Mul en Gideon Leeflang. In het 
andere vak waren de heren Kelvin 
Hoogeboom en Rutger Woud ook 
zuiver met het schot, waardoor De 
Vinken voor het eerst deze wedstrijd 
een gat kon slaan. 
Kelvin en Rutger werden ook de-
ze wedstrijd vergezeld door Eme-
se Kroon en Eva Hemelaar. De Cor-
vers wist nog één keer een tegen-
antwoord te geven door een vrije 
bal en een schot uit de ruimte net-
jes binnen te schieten. Met vijf doel-
punten op rij liet De Vinken zien 
dat ze onterecht onderin de rang-
lijst staat. Een mooi schot van Eva 
Hemelaar, korte kans van Rutger 
Woud, een doorloopbal van Masha 
Hoogeboom, een korte kans van 
Annick Stokhof en een schot van 
Kelvin Hoogeboom zorgden voor 
een 3-8 tussenstand. In de aanval 
van Corvers liet de ploeg een hoog 
baltempo zien met veel bewegende 
blokken, waardoor het verdedigend 
zwaar was voor de ploeg uit Vinke-
veen. Voor het rustsignaal wist De 
Vinken echter nog drie keer de korf 
te vinden.
In de rust, met een stand van 7-11 
op het scorebord, kon er tevreden 

terug gekeken worden op de eer-
ste helft. Na een oppepper van ver-
zorger Ron en een uitgebalanceer-
de speech van trainer-coaches Re-
né Westdorp en Fred Straatman was 
het plan voor de tweede helft duide-
lijk. In de aanval moest de ploeg nog 
geduldiger spelen en de juiste men-
sen op de juiste plek zetten. En ver-
dedigend moest het roer om, om De 
Corvers de illusie te ontnemen dat 
er wat te halen viel.

Feilloos
In de tweede helft werd dit plan 
feilloos uitgevoerd door het Vin-
keveense Abn-Amroteam. Er werd 
door de ploeg in de tweede helft 
even vaak gescoord als in de eer-
ste helft. Met zes doelpunten op rij 
van Eva Hemelaar, Kelvin en Masha 
Hoogeboom, Gideon Leeflang, An-
nick en Rutger Woud (2x) stond De 
Vinken maar liefst tien doelpunten 
voor op de tegenpartij. De Corvers 
kon geen grip krijgen op het tac-
tisch verdedigende spel van de Vin-
keveners en wist in de tweede helft 
maar twee keer te scoren. Na twee 
doelpunten van Jelle Mul en schot-
je van Emese Kroon werd de eind-

stand door De Corvers gebracht op 
9-22. 
Aanstaande zaterdag speelt De Vin-
ken zijn laatste buitenwedstrijd van 
dit jaar op eigen veld. Volgende 
week is niet alleen de laatste bui-
tenwedstrijd van De Vinken 1, maar 
ook de laatste wedstrijd waarin Eva 
Hemelaar zal beginnen in de basis. 
Genoeg redenen om te komen kij-
ken en aan te moedigen op het Vin-
kenveld. 

De 7 deelnemende schepen starten 
op vrijdagmorgen om half acht in 
Warmond om zo snel mogelijk naar 
Vinkeveen te varen. Uiteraard wordt 
er gezeild. Maar als de wind het laat 
afweten wordt er geroeid, worden er 
lange vaarbomen gebruikt en mag 
er ook gejaagd worden.
De bemanningsleden lopen dan op 
de wal om aan de jaaglijn de boot 
voort te trekken. Een zware klus 
dus. De Zwaan uit Vinkeveen is ook 
dit jaar weer kanshebber voor een 
goede klassering maar Avondrood 
met zijn bemanning zit ze dicht op 
de hielen. 
Zaterdag vertrekken de schepen 
weer uit Vinkeveen bij het clubschip 
van de watersportverenging WVA. 
Ze krijgen dan een zak turf mee 
met een officiële vrachtbrief. Het is 
hard werken om door de smalle slo-
ten en vaarten van Vinkeveen, Wil-

nis en Mijdrecht te komen. Het weer 
is fantastisch en onderweg worden 
ze aangemoedigd door enthousias-
te toeschouwers.
Het einddoel van vandaag is de Tol-
huissluis aan het einde van de Am-
stel.
Op zondag vertrekt Avondrood met 
een kleine voorsprong. Er staat die 
dag een mooie wind maar op alle 
schepen wordt er desondanks ge-
roeid en geboomd om de vaart er in 
te houden. De ervaren bemanning 
van De Zwaan ziet kans om Avond-
rood na een paar slimme manoeu-
vres in te halen, maar wat hebben 
ze er hard voor moeten werken dit 
jaar. De Zwaan wordt de winnaar 
van de race met een verschil van 1 
minuut en 17 seconden op Avond-
rood. De Ronde Vener en de Lan-
ge Wapper, beide ook uit Vinkeveen, 
worden 3e en 6e.



Klaverjassen in De Springbok
De Hoef - De Biljartclub “De 
Hoef”organiseert klaverjassen in 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef 
op 12 september, 10 oktober,14 no-
vember ,12 december, 9 januari, 13 
februari, 12 maart en 16 april. Het is 
een gezellig samenzijn en er zijn al-
le avonden leuke prijzen te winnen.

Eind van het seizoen worden de pun-
ten van 5 van de 8 avonden opgeteld 
en kunt u nog 1 van de 3 hoofdprij-
zen winnen. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Zaal is open om 19.30 uur 
Wij zien u graag voor een gezellige 
kaartavond in de Springbok aan de 
oostzijde 61 a in De Hoef.

Schoolkorfbaltoernooi
De Vinken
Vinkeveen - Woensdagmiddag 30 
september werd voor de 55ste keer 
het schoolkorfbaltoernooi georgani-
seerd bij KV De Vinken. Op sport-
park de Molmhoek streden in totaal 
12 teams voor de winst. In het heer-
lijke najaarszonnetje werden door 
alle teams wedstrijden gespeeld, 
daarnaast mochten zij ook sneldoe-
len, een estafette lopen en een hin-
dernisbaan afleggen.
Teams van de Sint Jozefschool, De 
Schakel, De Pijlstaart, de Konin-
gin Julianaschool, de Ichthusschool 
en de CNS stonden om 13.00 uur 
klaar op het veld om er een leuke 
en sportieve middag van te maken. 
Verdeeld over 3 poules werden door 
alle teams 3 wedstrijden gespeeld, 
afgewisseld met spelletjes. Door en-
thousiaste leiding, ouders, broertjes, 
zusjes, meesters en juffen werden 
de spelers en speelsters hard aan-
gemoedigd. Met zowel de spelle-
tjes, als de wedstrijden ging het in 
alle poules gelijk op, maar aan het 
eind van de middag konden er maar 
een paar teams met de 1e prijs naar 
huis.

In de poule van groep 4/5 ging team 
Olifant van de Jozefschool er met 
de 1e prijs vandoor, zij wonnen de-
ze middag alle 3 de wedstrijden! De 
spelletjes werden gewonnen door 
team Buffel, een combinatieteam 
van de CNS en De Pijlstaart. 
In de poule van groep 6/7 was team 
Oranje van de Koningin Juliana-
school de winnaar. Bij de spelle-
tjes won team Rood van de Ichthus-
school, zij wisten maarliefst 60 keer 
te scoren met het sneldoelen. 
In de poule van groep 6/7/8 was 
met 3 gewonnen wedstrijden team 
Parijs van De Schakel de winnaar. 
Bij de spelletjes was team Milaan 
van de Sint Jozefschool de winnaar, 
zij scoorden met het sneldoelen 81 
keer!
Nadat alle teams hun prijs in ont-
vangst hadden genomen en een 
echt Vinkentasje in bezit hadden, 
zat het schoolkorfbal er voor dit jaar 
weer op. Alle leiding, het barperso-
neel, de enthousiaste toeschouwers 
en natuurlijk de deelnemers zelf; 
hartstikke bedankt voor de geslaag-
de middag en tot volgend jaar!

Mooie afsluiting
De Vinken B1
Vinkeveen - De laatste wedstrijd 
van De Vinken B1 werd enthousi-
ast gadegeslagen door Freek Keijzer 
van sponsor Sport Medisch Cen-
trum De Bron. In zijn woonplaats Al-
phen aan den Rijn speelde de Vin-
keveense ploeg haar laatste veld-
wedstrijd. De eerste ontmoeting 
tussen beide ploegen eindigde na 
een spannende strijd in een over-
winning voor De VInken.

Klusje
Het klusje zou geklaard moeten 
worden zonder Ravi Brockhoff en 
Tom Vis. Nadat de wedstrijd een 
kwartiertje later begon, ontspon 
zich de eerste tien minuten een ge-
lijkopgaande strijd. Beide ploegen 
kregen kansen en wisten er twee 
te benutten. De mooiste daarvan 
was de dieptebal van Finn Kroon die 
Iris de Boer mooi afrondde. Na de-
ze start was de koek voor de thuis-
ploeg op. De Vinken nam het heft in 
handen en liep redelijk snel en mak-
kelijk uit naar 2-6, via Femke Vous-
ten, Zoë van Dasler, Iris de Boer en 
Finn Kroon. Daarna stokte het een 
tijdje. De thuisploeg deed wat het 
kon in de aanval, maar de verdedi-
ging gaf geen krimp. Vlak voor rust 
een prima momentje voor de Vin-
keveners. Max de Haan zag in zijn 
ooghoeken Zoë van Dasler onder 
de korf wegtrekken en bedacht zich 
geen moment. Zoë rondde vervol-
gens keurig af: 2-7.

Confortabel
Met deze comfortabele stand ging 
De Vinken de rust in. Er leek geen 
vuiltje in de lucht. Maar in het be-
gin van de tweede helft bleek dat 
Tempo zich nog geenszins gewon-
nen gaf. Via een afstandsschot en 
een strafworp kwam het weer te-
rug in de wedstrijd: 4-7. Aan De Vin-
ken, dat op dat moment wat slordi-
ger speelde, de taak om de rust te 
bewaren. Lieke van Scheppingen 
gaf het goede voorbeeld. Van een 
lekkere afstand knalde zij raak: 4-8. 
Maar een minuut later was het weer 
een verschil van drie: 5-8. Een peri-
ode met veel inspeelfouten aan Vin-
kenzijde brak aan. Maar net als in 
de eerste helft hield de verdediging 
goed stand. Halverwege de tweede 
helft was het Zoë van Dasler die de-
ze doelpuntloze periode doorbrak. 
Van afstand scoorde zij 5-9. Dat was 
de definitieve nekslag. Tempo gaf de 
moed ietwat op en De Vinken liep 
zelfs uit naar 5-10 via Robin Troost. 
In de laatste paar minuten scoorden 
beide ploegen nog eenmaal en dat 
bracht de eindstand op 6-11.
Een verdiende overwinning voor De 
Vinken B1 dat terug kan kijken op 
een mooi veldseizoen. Na afloop 
ging de ploeg nog even vrolijk op de 
foto met de sponsor en de gekregen 
bidons. Op naar het zaalseizoen, dat 
over een paar weken begint. Daar-
in geheel nieuwe tegenstanders. We 
zijn benieuwd.

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 9 
oktober 2015 is er in Cafè de Merel 
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 

De uitslag van de laatst 
gespeelde prijsklaverjas avond
1 Martien de Kuijer 6764 punten
2 Ria Landwaart  6732 punten

3 Cees Lof  6706 punten
4 Henk Jasperse  6684 punten
5 Frans v.d.Berg  6658 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Wim Hofsteatter met 4203 punten.

De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-
den gespeeld; dus 9 en 23 okto-
ber,6 en 20 november,4 en 18 de-
cember. Dan in 2016; 8 en 22 janu-
ari,5 en 19 februari,4 en 18 maart, 
1,15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 
24 juni en 8 juli is de laatste klaver-
jas-avond van de competitie van het 
jaargang 2015/2016 dit alles onder 
voorbehoud. 

Kampioen de Vinken F1 
gehuldigd
Vinkeveen - Vorige week was het 
jongste team van de Vinken al kam-
pioen geworden en afgelopen za-
terdag werden ze na afloop van de 
wedstrijd officieel gehuldigd. De 
kersverse kampioenen bestaande 
uit Lisa Vousten, Valentina Eenen-
naam, Eva Haveman, Lotte Kortz, 
Elske van Kreuningen, Sem Berke-
laar en Jeroen de Rooij moesten 
eerst nog een wedstrijd spelen te-
gen DKV Victoria F1. 
De coaches Zoë van Dasler en Mark 
de Rooij waren er helaas niet bij om-
dat deze zelf moesten spelen. De 
wedstrijd werd nu gecoacht door 
voorzitter Frans-Karel de Rooij. De 
Vinken ging goed van start en bin-
nen enkele minuten stond het Jum-

boteam met 3-0 voor. Na het eerste 
tegendoelpunt ging de doelpunten-
machine vrolijk door tot 8-2 met de 
rust. 
Na de rust deed DKV wat terug en 
werd de tussenstand van 9-5 be-
reikt. En zoals een echte kampioen 
betaamd, werd de wedstrijd daar-
na makkelijk uitgespeeld en won-
nen de kampioenen met maar liefst 
14-7. Leuk om te vermelden dat bij-
na iedereen heeft gescoord: Jeroen 
en Valentina (5x), Sem (2x) en Lisa 
en Elske beide één keer. Na afloop 
werden de medailles en bloemen 
uitgereikt en stond de pers klaar 
voor de foto’s. In de kantine werd 
het feestje verder gevierd met limo-
nade en aardbeientaart.

Atlantis B1 is ongeslagen 
kampioen!
De Ronde Venen - Het door TTC 
Projecten gesponsorde team van 
Atlantis B1 trad zaterdag 3 oktober 
aan tegen Thor B1 uit Harmelen. Vo-
rige week zaterdag wist Atlantis al 
dat zij kampioen zijn van de veld-
competitie. Het doel, om ongesla-
gen kampioen te worden, was ech-
ter nog niet gerealiseerd. Het was 
aan Atlantis de taak om dit doel te 
verwezenlijken. Voor eigen publiek 
opende Atlantis op een mooie ma-
nier de score. Door uitstekende on-
dersteuning van de heren wisten 
de dames van het eerste aanvals-
vak meerdere keren in scoringspo-
sitie te komen. Dit leidde uiteindelijk 
tot een mooi doelpunt, waardoor At-
lantis snel op 1-0 voorsprong kwam. 
Atlantis liet in de eerste helft mooie 
aanvallen zien. Hoewel er diverse 
kansen door Atlantis werden ge-
creëerd, werden deze niet altijd ver-
zilverd. Hierdoor wist de ploeg uit 
Mijdrecht in de eerste helft zes keer 
te scoren. De ploeg uit Harmelen 
wist vier keer te scoren in de eer-
ste helft. Dit had soms te maken met 
gebrek aan scherpte, maar soms lag 
het ook aan mooie afstandsschoten 
van de tegenpartij.

Uitstekend
In de tweede helft werd er uit-

stekend verdedigd. De ploeg uit 
Mijdrecht hield de tegenstander 
goed onder druk. En door goede 
onderlinge communicatie wist de 
verdediging de uitploeg vast te zet-
ten. Hierdoor kon Thor in de twee-
de helft maar twee keer scoren. In 
aanvallend opzicht wist Atlantis di-
verse aanvallen op te zetten. Er wer-
den veel kansen gecreëerd. Alleen 
had Atlantis weer moeite om op-
gelegde kansen af te ronden. Des-
ondanks wist Atlantis in de twee-
de helft zes keer te scoren. Daar-
om luidde de eindstand 12-6 in het 
voordeel van Atlantis. Al met al werd 
er een goede wedstrijd gespeeld. Er 
moet alleen iets meer worden af-
gerond, maar daar komt ook een 
beetje geluk bij kijken. Na het laat-
ste fluitsignaal verliet de ploeg uit 
Mijdrecht euforisch het veld. Atlan-
tis werd door de Technische Jeugd-
commissie en sponsor gehuldigd. 
Atlantis mag trots zijn op de presta-
tie. Ondanks het feit dat de coaches 
wisten dat de B1 op hoger niveau 
kan spelen, hebben de spelers het 
ontzettend waargemaakt door on-
geslagen kampioen te worden. Een 
zeer knappe prestatie! Nu zal Atlan-
tis zich opmaken voor de zaalcom-
petitie. Ook hier probeert de ploeg 
uit Mijdrecht mee te doen in de top. 

Atlantis E3 ongeslagen 
kampioen
De Ronde Venen - Op de prach-
tige herfstdag zaterdag 3 oktober, 
speelde Atlantis E3 de laatste veld-
wedstrijd korfbal tegen Fiducia uit 
Breukelen.
Het team speelde voor een ongesla-
gen kampioenschap dus het beloof-
de een spannende wedstrijd te wor-
den en dat werd het. Beide teams 
waren aan elkaar gewaagd. In de 
eerste helft had Atlantis het heft in 
eigen hand en ging met een 6-4 
voorsprong de rust in.
In het derde kwart revancheerde Fi-
ducia zich en werd het 6-6. Coach 
Max wist het team echter goed te 

motiveren. Het ging gelijk op, iede-
re keer dat Atlantis een punt scoor-
de herpakte Fiducia zich, maar in de 
laatste minuut scoorde Atlantis als-
nog het winnende punt en toonde 
zich hiermee de terechte winnaar 
van de veldcompetitie.
Het team is goed op elkaar inge-
speeld en we verwachten weer een 
aantal spannende wedstrijden in de 
zaalcompetitie die na de herfstva-
kantie start.
Op de foto het vermoeide maar 
trotse team. Van links naar rechts 
Robin, David, Lodi en naast coach 
Max, Iris.

Atalante jongens B2 
‘onderuit’ bij Nederhorst
Vinkeveen - Na hun eerste wed-
strijd met veel enthousiasme en 
goed spel gewonnen te hebben, be-
gon Atalante JB2 met goede moed 
in en tegen Nederhorst den Berg 
JB1.
De eerste set begon wat rommelig 
omdat bij de eerste service van Ne-
derhorst, Layla en Mike elkaar een 
fikse kopstoot gaven toen ze bei-
de vol overgave voor de bal gin-
gen. Layla kon door, Mike werd voor 
de zekerheid gewisseld met Ivar. 
Het team hervond zich goed en het 
werd een erg spannende set. Bei-
de teams speelde zeer fraai volley-
bal, wat resulteerde in lange rallies 
en mooie aanvallen. Helaas konden 
de paar puntjes die in het begin van 
de set door alle hectiek waren laten 
liggen, niet meer ingehaald worden 
en verloor JB2 met 25-21. De twee-
de set leek JB2 over de teleurstel-
ling van het verlies van hun eerste 
set dit seizoen heen te moeten ko-
men, want voor ze het door hadden 
stonden ze tien punten achter. In de 
loop van de set kwam het enthousi-
asme weer wat terug; Mark en Marc 
dweilden de grond achter ons blok 

met sterk pass-werk en Layla zet-
te Nederhorst onder druk met haar 
service, maar helaas konden ze ook 
deze set de achterstand niet verklei-
nen. Toen Thomas ook nog een bal 
in zijn gezicht geschopt kreeg, was 
deze set zo goed als over (25-13).
In de derde en vierde set probeer-
de JB2 weer hun spel van de eer-
ste set op te pikken: netjes spelen, 
alles in drieën. Met goede setups 
van Ivar en Mike en mooie smashes 
van Thomas en David, probeerden 
ze het spel naar zich toe te trekken. 
Helaas ging Nederhorst den Berg 
de ballen in 1 of 2 keer over het net 
te spelen. Dit haalde Atalante beet-
je uit het ritme. Soms een slordige 
pass, waarmee de lange mannen 
van Nederhorst aan het net de pun-
ten voor het uitkiezen hadden met 
hun blocks en smashes. Het zijn al-
leen de punten die tellen (en niet 
het spel netjes in 3-en) en Neder-
horst maakte die net iets meer. Zo 
werden de laatste twee sets beide 
met 25-20 verloren.
Het JB2 team van Atalante kijkt wel 
uit naar de revanche als deze man-
nen naar Vinkeveen komen

HVM MB1 pakt 
belangrijke punten!
Mijdrecht - Zaterdag 3 oktober 
speelden de meiden van HVM B1 
hun 4e wedstrijd in de voorcompe-
titiein de sub-topklasse. Met twee 
wedstrijden gewonnen en 1 gelijk-
spel staan ze bovenaan. Maar de 
verschillen worden wel kleiner en 
dus ook spannender om door te 
mogen gaan naar de TOP-klasse.
Het team dat eerste staat in de-
ze poule gaat sowieso door en de 
tweede plaats moet nog gaan strij-
den in de play-off wedstrijden. Za-
terdag was Amsterdam MB2 hun 
tegenstander en dan ook nog spe-
len in het Wagner Stadion. Dat gaf 
toch een extra spanningselement. 
Maar vanaf het begin van de wed-

strijd werd er keihard gewerkt door 
de meiden van de MB1! In de eerste 
helft scoorde Jamie Lee Boersma de 
1-0 en dat gaf de meiden nog meer 
power om door te gaan. Toch gingen 
ze met een gelijke stand ze de rust 
in. Na 5 minuten tweede helft werd 
er weer door Jamie Lee gescoord en 
dat hebben ze vast weten te houden 
tot het einde van de wedstrijd. Eind-
stand 2-1!!De eerste plaats in de 
poule is behouden. Volgende week 
is de tegenstander Hurley MB2 die 
tweede staat. Een thuiswedstrijd 
voor HVM MB1! Dus kom allen om 
16.30 uur de meiden aanmoedigen 
zodat ze na de herfstvakantie TOP-
klasse kunnen gaan spelen.
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Je bent op zoek naar 
een kast op maat? een 
buitendeur op maat? 
douchecabines, een bin-

nendeur? Geen punt, dan kunt u 
terecht bij Multimate in Uithoorn. 
Zij zijn daar echt specialist in. 
In deze woonmaand wil Pieter 
Dungelmann dit nog wel een 
keer extra onder de aandacht 
brengen. “ Wij maken alles 
geheel compleet op maat, naar 
de wens van de klanten. En het is 
niet moeilijk aan te vragen. Voor 

een offerte hebben we alleen de 
globale maten nodig en wil de 
klant bijvoorbeeld een kast in een 
speciale maat, dan kunnen ze via 
een 3 D programma een indruk 
krijgen van alle mogelijkheden. 
Ze gaan naar www.raffito.com 
en een kind kan de was doen. 
Echter om te voorkomen dat er 
toch nog dingen fout gaan wij bij 
de klant langs om zelf de situatie 
te bekijken en de maat op te 
nemen.  
En natuurlijk wordt alles na 

aanschaf door onze specialiste 
gemonteerd. Maar Multimate 
Uithoorn is natuurlijk meer dan 
dit. Het is een allround service 
bouwmarkt, die 7 dagen per 
week geopend is. Het is een ruim 
opgezette bouwmarkt, met vak-
kundig personeel en een ruime 
parkeergelegenheid voor de deur. 
 
Multimate 
Wiegerbruinlaan 4A Uithoorn 
0297-564100
www.multimate.nl

De specialist in maatwerk:

Multimate in Uithoorn

Daar waar de badkamer 
vroeger niet meer dan 
een wasruimte was, is 
het nu dé ruimte in huis 

om in te ontspannen en uitgebreid 
aandacht te geven aan persoon-
lijke verzorging.  
Herkent u dit?  
Wilt u uw badkamer verbouwen 
om nog meer comfort toe te 
passen, zodat u ongestoord tot 
rust kunt komen? Bij het bad-
kamer verbouwen en badkamer 
ontwerpen houdt Sanidrõme 
van Scheppingen rekening met 

design, maar functionaliteit en de 
zekerheid van een vakkundige 
badkamer installatie en afwerking 
zijn daarbij even zo belangrijk.

Historie badkamerspecialist 
Sanidrõme van Scheppingen
Eigenaren Wim en zijn vrouw Ans 
van Scheppingen zijn ruim 40 jaar 
geleden begonnen met een eigen 
installatie- en loodgietersbedrijf. 
In 1992 is zoon Remco in de zaak 
gekomen, die in de toekomst het 
bedrijf zal overnemen. Sanidrõme 
van Scheppingen is in 2007 ver-

huisd naar een nieuwe badkamer 
showroom aan de Voorling in De 
Kwakel, van waaruit ze inmiddels 
al voor veel klanten de betere 
badkamer hebben ontworpen en 
geïnstalleerd.

A-merken badkamers, sanitair 
en badkamertegels
Sanidrõme van Scheppingen 
houdt de assortimentsontwikkelin-
gen op het gebied van badkamers, 
sanitair en badkamertegels 
nauwlettend in de gaten. Als 
badkamerspecialist kijken we met 

de kritische ogen van onze klant 
en de ervaring als vakman, want 
wij willen zeker weten dat wij voor 
u kwaliteit in huis halen. Dat is 
ook de reden dat wij uitsluitend 
A-merken badkamers, sanitair en 
badkamertegels voeren.

Badkamer verbouwen 
van A t/m Z
In de inspirerende showroom 
van Sanidrõme van Scheppingen 
staan diverse opstellingen voor de 
badkamer, toiletruimte en wellness 
ruimte. Vanuit onze jarenlange 

Uw badkamer verbouwen doet u met 
Sanidrõme van Scheppingen in De Kwakel

kennis en ervaring op het gebied 
van de badkamer verbouwen 
creëren wij op basis van uw 
persoonlijke wensen, beschikbare 
ruimte en budget de badkamer, 
toiletruimte of wellness ruimte 
die het beste bij u past. Tot in 
het kleinste detail. Vertrouw bij 
het badkamer verbouwen op uw 
Sanidrõme badkamerspecialist 
die u kan adviseren, de betere 
badkamer ontwerpt in 3D en deze 
ook nog eens vakkundig kan 
installeren. In dit hele traject van 
badkamer verbouwen begeleidt 
Sanidrõme van Scheppingen 
u van A t/m Z en heeft u één 
aanspreekpunt.

Oktober comfortmaand
In de showroom van Sanidrõme 
van Scheppingen zijn de laatste 
comforttrends op badkamer-
gebied opgesteld. Tijdens de 
themamaand oktober heeft 
Sanidrõme van Scheppingen 
interessante comfortacties 
met de merken Sphinx, Geberit 
AquaClean en HSK. Vraag ernaar 
in de showroom of kijk op www.
sanidrome.nl/vanscheppingen. 

Sanidrõme van Scheppingen
Voorling 14 De Kwakel
Tel: 0297 – 329872
www.sanidrome.nl/
vanscheppingen 

Veel tuinliefhebbers zijn bang
om hun planten regelmatig
bij te knippen. Maar in feite
is snoeien niets anders dan

het gezond houden van de natuur.
Met als doel om er nog meer ple-
zier aan te beleven. Door te snoeien 
help je bomen, klimmers en strui-
ken de eerste jaren in de goede 
richting. Als ze zijn volgroeid, dan 
zorgt snoei voor verjonging van de 
plant. Snoeien stimuleert namelijk 
nieuwgroei. Maar wanneer snoei 
je bepaalde planten? Dat verschilt 
per soort. Kijken we naar het najaar 
waarin we nu zijn beland, dan snoei 
je vooral planten om ze stabiel te 
houden bij storm. Ook klimplanten 
kun je op deze wijze fatsoeneren 
tegen de muren. Richting de 
winter snoei je vervolgens bomen 
en struiken die gaan bloeden als 
je dit tijdens de groei zou doen. 
Of struiken en klimmers die het 
moeilijk hebben.  

Voorbeelden van planten die je 
mag snoeien in de winter? De 
acer (november), de dak plataan 

Verwaarloosde tuin krijgt een nieuw leven

Snoeien voor gezonde natuur
Snoeien doet bloeien. Het is een bekende uitspraak. Niet iedereen houdt zich er aan, maar door te
snoeien kun je zelfs een oude, verwaarloosde tuin nieuw leven inblazen.

Daarom zetten we wat tuin-
tips op een rijtje. Voordat 
de winter begint, zorg je 
natuurlijk dat het gazon 

bladvrij is gemaakt. Anders kan 
het gras verstikken. Is de winter 
eenmaal begonnen, probeer dan 
zo min mogelijk op het bevroren 
gazon te lopen. Het kan het gras 
slechte plekken bezorgen. De tuin-
paden kunnen tijdens vorstperiodes 
gevaarlijk glad worden. Strooi liever
geen zout, maar strooizand. Dat 
is veel minder schadelijk voor de 
planten. Vorstgevoelige planten kun 
je beschermen met droge bladeren, 

wat stro, dennetakken of een juten 
doek. Controleer deze planten 
regelmatig en zorg dat ze niet uit-
drogen omdat je ze hebt afgedekt. 
Heeft het gesneeuwd, dan is dit 
al een uit stekende beschermlaag 
voor planten. Sneeuw isoleert 
namelijk heel goed. Heb je thuis 
een vijver, dan is het handig een 
deel van de vijver ijsvrij te houden. 
Hier bestaan speciale ijsvrijhouders 
voor, die werken met een lucht-
pomp of luchtstenen die je in de 
vijver legt. Ga niet hakken, want de 
vissen kunnen daar gestrest door 
raken en zelfs doodgaan.

Ook in de winter de handen uit de mouwen

Tuin verdient altijd aandacht
Een prachtig sneeuwlandschap en schaatsen op het ijs. De winter 
kan prachtig zijn en zorgt voor mooie taferelen. Bijvoorbeeld in de 
tuin. Wat veel mensen vergeten, is dat de tuin ook in deze koude
en donkere periode aandacht verdient.

(november tot en met februari), de 
druif en leilinde (december, janu-

ari), de appel (januari en februari) 
en de blauwe regen (februari).

Foto: Wolf-Garten

Foto: Plant Publicity





Homedecor is een interi-
eurwinkel, gespecialiseerd 
in het inrichten van 
woningen en bedrijven. 

Homedecor is al 18 jaar gesitueerd 
in Uithoorn en inmiddels al weer 
3 jaar in een geheel nieuw pand 
aan de Wiegerbruinlaan, naast 

de Multimate. Exclusieve merken, 
deskundig advies, uitstekende 
kwaliteitsproducten maakt dat 
Homedecor voor uw woning of 

Home Decor gespecialiseerd 
in woning en bedrijfsinrichting

bedrijf de juiste stijl in huis heeft. 
Zij zijn pas tevreden als ú tevreden 
bent! Om dit te kunnen realiseren, 
luisteren zij goed naar uw wensen, 
adviseren zij u en komen zo 
gezamenlijk tot de juiste keuze. 
Nu de wintertijd weer in aantocht 
is, is het ook weer tijd om aan rol-
luiken te denken. De zonnescher-
men gaan in de winterstand en de 
rolluiken , die tevens geluidwerend 
zijn en verduisterend, houden ook 

de warmte binnen en de inbrekers 
buiten. Voor een rolluik op maat en 
een goed advies bent u bij Home 
Decor bij het juiste addres. 

Stoffering
Natuurlijk vindt u bij Home Decor 
ook de nieuwe collectie woonstof-
fering voor het aankomende 
seizoen. Het weer kleuriger en 
speelser, alles wordt wat losser. 
Nieuw in de zaak zijn Livingstone 

Pvc vloeren, vloerbedekking, vinyl 
en Homeselect (laminaat). Dit 
zijn twee nieuwe merken die zijn 
toegevoegd aan het ruime assor-
timent wat er al voorhanden was. 
Kortom, zeker de moeite waard om 
eens een kijkhje te gaan nemen.

Home Decor
Wiegerbruinlaan 4 Uithoorn
0297-569846
www.homedecor.nl

Tegenwoordig zijn badka-
mer en toilet volwaardige 
‘leefruimtes’ in huis. Je 
kunt er ontspannen en tot 

jezelf komen. De sfeer van de rest 
in het huis zie je hier terug. De 
basis van de meeste badkamers 
is functioneel, waarbij de details 
de ambiance bepalen en de 
badkamer compleet maken. Veel 
sanitairmerken spelen in op de 
behoefte van mensen om hun 
eigen badkamer te ontwerpen 
met modulaire systemen.

Inspiratie kan je op doen bij 
Bouwcenter Blauwhoff 
In de showroom kun je van je 
ideeën werkelijkheid maken. 
Jouw nieuwe droombadkamer 
heeft een eigen stijl en karakter. 
De inrichting van de sanitaire 
ruimtes kent twee trends: de 

natuurlijke sfeer met natuurlijke 
materialen als hout en natuur-
steen en de minimalistische 
badkamer met een industriële 
look en materialen als chroom 
en glas. Daarnaast kiezen steeds 
meer mensen ervoor om de bad- 
en slaapkamer te combineren tot 
één grote ruimte.  
Op de website van Bouwcenter 
Blauwhoff (bouwcenterblauwhoff.
nl) kan je zelf aan de slag 
met het ontwerp van jouw 
droombadkamer. De Bouwcenter 
BadkamerCreator biedt je een 
interactieve 3D-ervaring voor 
het bekijken van producten en 
het plannen en decoreren van 
ruimtes. Maar we kunnen ook 
samen een 3D-ontwerp maken, 
waardoor je de ideale beleving 
krijgt, van hoe jouw badkamer er 
uit komt te zien.

Bouwcenter Blauwhoff
Aalsmeerderweg 225 Aalsmeer
0297-324281
www.bouwcenterblauwhoff.nl

Sanitair

In dit ‘mannelijke’ interieur zie 
je geen frutsels, alles heeft een 
functie en dat geeft het interieur 
een bijzonder karakter. Toch is 

het interieur ook comfortabel voor 
vrouwen dankzij de zachte tapijten, 
diepe kleuren en het trendy 
behang. Iedereen voelt zich hier 
op zijn gemak. Mannelijk wonen 
betekent niet dat het huis eruit 
moet zien als een uitgewoonde 
mancave. Er is hier geen plaats 
voor een ver sleten Chester eld, 
wel voor een luxe doorgestikte 
lederen bank in cognackleur of een 
relaxstoel. Zitten is een werkwoord 
in de woonkamer. De combinatie 
met een industriële of houten vloer 
met een hoogpolig tapijt en een 
vlak kleed zorgt zelfs voor een luxe 
uitstraling, terwijl de kleur op de 
muur de ruimte een warm karakter 
bezorgt. Met mannelijk wonen kun 
je alle kanten op. Door meer staal 
en industriële ramen te gebruiken, 
krijgt de inrichting de uitstraling 
van een werkplaats. Maar je kunt 
het ook dichter bij jezelf houden 
door deze materialen niet toe te 
passen. Dit thema biedt daardoor 
voldoende mogelijkheden om er 
een geheel eigen stempel op te 
drukken!

Industrieel wonen is rauw, ruig en stoer

Mannelijk wonen zonder frutsels
Het is de absolute trend van deze tijd: industrieel wonen oftewel rauw, ruig en stoer. Het nieuwe
wonen is niet voor watjes. Meubels hebben oude en simpele vormen en lijken soms rechtstreeks uit
de werkplaats te komen.

De haard is weer helemaal
in. Niet eens zozeer om 
een ruimte te verwarmen, 
maar vooral om sfeer te 

creëren. De keuze in haarden is 
groot. Je kunt gaan voor gas of 
elektrisch, maar hout maakt het 
allemaal pas echt levensecht. Mooi 
detail is dat het rendement van 
houtkachels nog altijd hoog ligt. 
Kijken we naar het design dan kun 
je alle kanten op. De traditionele 
haard of de eigentijdse houtkachel, 
het kan allemaal. Heel fraai is 
een houtkachel uitgevoerd in 

Sfeer met een echte houtkachel

Sfeermaker bij uitstek
Een haard zorgt voor extra gezelligheid tijdens de donkere dagen 
van het jaar. Vooral de echte houtkachel is een sfeermaker bij 
uitstek. De keuze daarin is tegenwoordig groot.

Bron: Woonmodetrends.nl

donker antraciet met een strakke, 
gietijzeren deur. Deze is mooi te 
plaatsen onder een bestaande 
schouw. Maar je kunt ook kiezen 
voor uitvoeringen die vrijstaand in 
de woonkamer te plaatsen zijn. Die 
geven je met de inrichting ook wat
meer vrijheid. Voor verbrande 
handen hoef je niet bang te zijn. 
Nieuwe hout kachels zijn voorzien 
van afneembare ‘koude’ hand-
grepen en soepele luchtschuiven 
voor optimale luchtregeling. Zowel 
boven als achter voorzien van een 
schoorsteenaansluiting.

Foto: Dik Geurts





Op zaterdag 3 oktober 
jl. heeft de landelijke 
Open Huizen Dag weer 
plaatsgevonden. 

Uiteraard stonden de deuren 
van het appartementencomplex 
“Molenstaete” ook weer open 
voor geïnteresseerden. “Degene 

die tijdens de vorige open dag op 
5 september wegens de  drukte 
geen kans heeft gehad, kreeg nu 
alsnog de gelegenheid om langs 
te komen voor een bezichtiging 
of rondleiding”, aldus Project-
ontwikkelaar Frans van Berkel. 
De belangstelling was wederom 

groot! Inmiddels zijn er in korte 
tijd 3 appartementen verkocht en 
1 verhuurd. Op dit moment zijn 
er nog maar enkele beschikbaar! 
Neem gerust contact op met 
Hoogendoorn Makelaardij voor 
een vrijblijvende bezichtiging. 
(tel: 0297-591122)

Appartementencomplex 
“Molenstaete”

“ik voel mij dankbaar 
en bevoorrecht dat ik 
hier, hopelijk nog vele 
jaren, mag wonen”. 
Bewoonster 
huurappartement.

Regelmatig nieuwe aanvoer

Carla de Klerk Interieur nu 
Outlet Homedezign

Ik had in principe besloten om 
te stoppen met de winkel in de 
vorm zoals wij deze hadden. Ze-
ker geen makkelijke beslissing, 

dit bedrijf zit immers al meer dan 
100 jaar in de Zijdstraat”, aan het 
woord Guido de Klerk, die graag 
wil vertellen over de verandering 
binnen zijn interieur winkel. “De 
reden was voor mij de locatie, 
die maar niet verbeterd. Maar 
ook zeker het sterk veranderende 
consumenten gedrag. In de retail 
is het in deze tijd gewoon echt 
belangrijk dat je locatie goed is. De 
consument is niet meer zo trouw 
aan een winkel zoals vroeger. Een 
winkelgebied moet echt iets te 
bieden hebben wil een consument 
er heen gaan. Iedereen weet dat dit 
in de Zijdstraat nog lang niet zo is. 
Zodoende wordt de spoeling aan 
klanten veel te dun om echt wat 
groei te realiseren en continuïteit 
te waarborgen. Het is niet dat ik 
moest stoppen wegens fi nanciële 
problemen, maar meer dat ik dacht: 
Oké, dit is het hoogst haalbare voor 
mij hier. Ik ben nu 40 geworden 
en op een punt gekomen in mijn 
leven dat ik ga nadenken over de 
rest van mijn werkzame leven. Dat 
zag ik met mijn winkel zoals het 

was op deze locatie niet zitten, dus 
ik besloot een totaal opruiming te 
houden en te stoppen met een paar 
maanden. Die totaal opruiming 
ging zo goed dat ik besloot om een 
aantal goede relaties/fabrikanten 
van mij te bellen en ze te vragen 
om mij te ondersteunen hierin. Ik 
heb ze gevraagd om hun overtollige 
voorraden, showroommodellen, 
beursmodellen en meer bij mij in 
de  winkel te zetten tegen een sterk 
gereduceerde prijs. Zij willen er ook 
vanaf en zitten er immers ook mee 
in hun magazijn. Dat hebben wij 
vervolgens gedaan met meubels, 
karpetten en woonaccessoires van 
goede kwaliteit met een design. 
Dat slaat tot op heden goed aan bij 
de consument, omdat ik de korting 
natuurlijk ook aan de consument 
kan aanbieden, kortingen die 
kunnen oplopen van 25 tot 60 
procent op nieuwe producten van 
uitstekende kwaliteit. Dit deed mij 
doen besluiten om er een outlet van 
te maken. Maar dan wel één waar 
wij kwaliteit blijven verkopen tegen 
een lagere prijs dan de normale 
verkoopadviesprijs. De bedoeling is 
om met regelmaat nieuwe aanvoer 
van onze voorraad te laten komen, 
zodat het vernieuwend blijft en er 

veel beweging in de winkel zit. Het 
leuke is dat ik pas kort van te voren 
weet wat die nieuwe voorraad is. 
Bijvoorbeeld van een goede relatie 
van mij die een aantal merken 
woonaccessoires heeft. Elke keer 
als hij voorraad over heeft of een 
beurs heeft gedraaid, komt dat 
naar de winkel en gaan wij dat 
verkopen tegen een lagere prijs. De 
naam van de outlet het trouwens: 
Outlet Homedezign. Homedezign 
is onze huidige webwinkel waar 
wij al een paar jaar mee draaien. 
Die naam leek mij wel geschikt om 
voor de fysieke Outlet te gebruiken. 
Op dit moment zijn wij bezig om 
een speciale site te maken voor 
de Oulet waar wij alle artikelen in 
zullen zetten om zo ook een groter 
marktgebied te bereiken dan alleen 
Aalsmeer en omstreken. Immers 
voor een mooi meubel van een 
goed merk tegen een veel lagere 
prijs wil een consument wel wat 
verder rijden.” 
Guido de Klerk tot slot: “Oh, en het 
belangrijkste is misschien wel dat ik 
het hartstikke leuk vind om te doen 
en er positieve energie van krijg! 
Iedereen is van harte welkom in 
onze showroom op het vertrouwde 
adres in de Zijdstraat nummer 9.”

De laatste technologische 
ontwikkeling op gebied 
van keukens is het 
zogenaamde “bioboard”. 

Dit is een combinatie van houtve-
zels met samengeperst mais. Dit 
materiaal is beter recyclebaar en 
is lichter en sterker. Kortom, een 
duurzame moderne keuken. 

Ook voor de nieuwste trends qua 
kleuren en ontwerpen bent u bij 

Philippo aan het juist adres. Op 
1 november kunt u Philippo Keu-
kens vinden op het “Amstelveens 
Ladies Event”. Philippo Keukens 
staat hier met een Quooker 
demonstratie. U kunt hier de 
Quooker Fusion zien, proberen of 
aanschaffen. Wilt u een unieke 
Quooker in uw keuken, moet 
u er snel bij zijn. De fabrikant 
heeft namelijk een limited 
edition Quooker met 24 karaats 

bladgoud op de markt gebracht. 
Kortom, voor uw keuken, 
inbouwapparatuur of werkblad 
gaat u naar Philippo Keukens! 
U bent van harte welkom voor 
kopje koffi e en een uitgebreid, 
professioneel adviesgesprek. 

Philippo Keukens
Aalsmeerderweg 83 Aalsmeer
0297-361606
www.philippo.nl

Bij Philippo Keukens vindt u dit
najaar de allernieuwste trends

Kinderkamer versier je met beeldend behang

Muur die een verhaal vertelt
Behang is helemaal trendy. Na een tijdperk waarin we onze wanden 
het liefst verfden, zijn tegenwoordig steeds meer mensen met rollen 
behang in de weer. Vooral om grote foto’s of tekeningen tegen de 
wand te ‘plakken’.

Behang is helemaal trendy. 
Na een tijdperk waarin 
we onze wanden het liefst 
verfden, zijn tegenwoordig 

steeds meer mensen met rollen 
behang in de weer. Vooral om grote 
foto’s of tekeningen tegen de wand 
te ‘plakken’. Met levensgrote af-
beeldingen creëer je een compleet 
eigen sfeer in de kamer of slaap-
kamer. Jouw vakantiebestemming, 
jouw foto, jouw kinderen. Alles kun 
je tegenwoordig op behang laten 
printen en aan de wand hangen. 
Ook voor kinderen is fotobehang 
leuk en leerzaam. Het bevordert de 
creativiteit van het kinderlijk brein. 
Des te leuker is het dat we steeds 

meer specifi eke ontwerpen voor 
kinderen voorbij zien komen. Zoals 
heel recent nog Pluk van de Pet-
tefl et en Floddertje, beiden creaties 
van Annie M.G. Schmidt met 
tekeningen van Fiep Westendorp. 
Ze zijn als vrolijk behang voor de 
kinderkamer verkrijgbaar. Bedacht 
door KEK Amsterdam. En op deze 
manier zijn er veel meer afbeel-
dingen van illustraties uit bekende 
kinderboeken om te vormen tot 
een muur die verhalen vertelt. Een 
aanwinst voor elke kinderkamer.
Kinderen kunnen daarmee hun 
fantasie de vrije loop laten. Het 
zijn namelijk stuk voor stuk kleine 
verhaaltjes op de muur. 

Foto: KEK Amsterdam

Groenblijvers vormen een vaste basis

Het hele jaar een groene tuin
Met groen om je heen voel je je aantoonbaar prettiger. Toch laten veel planten in het najaar hun 
blad vallen. Daarom is het belangrijk een goede keuze te maken bij de aanplant van je tuin om 
ook in de koude maanden te genieten van de groene natuur.

Om tuin of terras het hele 
jaar door te voorzien 
van groen, kun je kiezen 
voor tuinplanten die 

permanent hun blad behouden. 
Groenblijvers vormen een vaste 
basis in de tuin en afhankelijk van 
het seizoen geven ze bovendien 
iets extra’s: bloemetjes, besjes 
of bijzondere bladverkleuringen. 

Het najaar is een prima moment 
om dergelijke planten een plek 
in tuin of pot te geven. Want op 
deze wijze kun je ook jouw terras 
groen houden. De top vijf van 
groenblijvers zijn de glansmispel 
oftewel de photinia. Maar ook de 
leucothoe, sneeuwbal (viburnum), 
schijnhulst (osmanthus) en pieris 
zijn erg fraai.Foto: VisionPictures

Genieten in de badkamer 

Aandacht voor comfort en design
Volkomen terecht beleefde de badkamer de laatste jaren een revival, met extra veel aandacht voor 
design, comfort en ontspanning. 

Voldoende ruimte, een 
barrièrevrij ontwerp 
en functioneel slimme 
ingrepen zorgen ervoor 

dat élke generatie plezier beleeft 
aan de meest ontspannende plek 
in huis. Maar waarop moet je 
precies letten? Wij zetten enkele 
aandachtspunten op een rij. 
Voor zo’n ‘generatiebadkamer’ is 
voldoende bewegingsruimte een 
must. Indien mogelijk houd je daar 
bij de bouw al rekening mee. Dan 
de keuze voor een bad of douche. 
Voor een comfortbadkamer is het 
antwoord glashelder: beide. De 
combinatie van bad en douche 
zorgt ervoor dat elke generatie 
aan haar trekken komt. Met de 
leeftijd neemt ook het belang 
van een makkelijk toegankelijke 
inloopdouche toe. Die is niet alleen 
optisch ruimtelijker, maar ook een 
investering in de toekomst. 
Een andere uitdaging in het 
badkamerontwerp is de plaatsing 
van het toilet. Experts raden aan 
om - als de ruimte het toelaat - de 

wc in een aparte ruimte onder 
te brengen of een schuifdeur te 
plaatsen waarachter de wc schuil 
kan gaan. En kies producten die 
het leven in de badkamer mak-

kelijker maken. Een elektronisch 
badarmatuur bijvoorbeeld, bewaakt 
de juiste watertemperatuur en stopt 
de watertoevoer automatisch als 
het bad vol is. 

Foto: Viega

Nieuwe generatie vinylplanken in hout of betonlook

Het beste van twee werelden
De natuurlijke elegantie van hout en steen, gecombineerd met de 
praktische voordelen van slijtvast vinyl. Voor wie niet kan kiezen 
tussen vorm en functie, bestaan er nu prachtige vloeren die het 
beste van twee werelden combineren. 

Vinyl is niet meer van echt te 
onderscheiden en geschikt 
voor iedere ruimte in huis. 
Er zijn prachtige collecties 

met duurzame planken of tegels 
van vinyl met een uitgesproken 
beton- of houtuitstraling. Van 
een fascinerende houtnerf met 
gedetailleerde textuur tot een 
koele betonlook met een vleugje 
glitter. Deze duurzame planken 
en tegels zijn natuurlijk gewoon 
gemaakt van slijtvast vinyl. Dankzij 

een speciale beschermlaag wordt 
de vloer beschermd tegen vocht 
en vlekken en krijgt de keuken of 
badkamer toch die tijdloze look, 
geïnspireerd door de rijkdom van 
de natuur. Het aardige is dat er 
amper meer grenzen bestaan in de 
uitstraling van de vloer. Met tal van 
verschillende dessins en kleuren 
kun je een register van stijlen 
opentrekken, van Scandinavisch 
fris tot dynamisch en gedurfd. Je 
kunt je dus fl ink uitleven.

Foto: Moduleo





Lekkere bank geeft gevoel van vrijheid

Meer sfeer met kleurige kussens
De bank is uitgegroeid tot een stijlelement in de woning. Maar 
ook eentje die comfortabel moet zitten of liggen. Omdat het een 
investering voor jaren is, mag je best even stil staan bij de keuzes 
die je maakt.

Want met eenzelfde 
meubel kun je nog 
steeds regelmatig een 
ander gezicht aan de 

bank geven. Bijvoorbeeld door 
sfeer te creëren met kussens. En 
ga bijvoorbeeld eens niet voor een 
grote hoekbank die je maar op 
één manier kunt neerzetten. Veel 
leveranciers bieden de mogelijkheid 
binnen een programma losse ele-
menten aan te schaffen waardoor 
je steeds een ander gezicht aan de 
huiskamer geeft. Door te combine-
ren. Met een bankstel creëer je een 
eigen leefwereld. Natuurlijk moet de 

bank in eerste instantie goed zitten. 
Dat betekent dat je niet alleen naar 
de zitbreedte moet kijken, maar 
ook naar de zitdiepte en zithoogte. 
Je wilt niet met je voeten boven de 
grond bungelen.  De keuze in stof 
of leer is oneindig groot. Wil je er 
trendy bijhoren, dan kies je voor 
een wat sobere basiskleur die je 
met kussens opfl eurt. Een zachte 
loungebank met een nonchalante 
look doet het goed. Dankzij in-
novatieve mogelijkheden zijn 
banken steeds vaker aan te passen 
en verstelbaar aan de persoonlijke 
relaxpositie. Wel zo handig. 

Foto: Rolf Benz

Heerlijke temperatuur uit de muur

Onzichtbare verwarming 
Onvoldoende oppervlakte voor vloerverwarming? Zelfs dan is het niet nodig om radiatoren te plaatsen. 
De combinatie met wandverwarming zorgt voor een energiezuinige warmteafgifte en koeling. 

De Romeinen wisten het al: 
vloer- en wandverwarming 
combineren prima. De 
onzichtbare verwarming of 

koeling in de wand is plaatsbespa-
rend en vriendelijk voor het milieu 
vanwege de lage aanvoertempe-
raturen. Het grote voordeel is dat 
wandverwarming zowel in grote als 
kleine ruimtes prima functioneert. 
De leidingen laten zich in de 
praktijk zeer fl exibel plaatsen rond 
ramen of onder een hellend dak, 
waar de plaatsbesparing een extra 
grote troef is. Het systeem in de 
wand heeft opvallend weinig plaats 
nodig. Wandverwarming kan tijdens 
nieuwbouw en verbouw worden 
toegepast. Voor renovatie ontwik-
kelde bijvoorbeeld producent Viega 
een systeem van gipsvezelplaten 
met geïntegreerde verwarmings-
elementen, die rechtstreeks op 
de onderconstructie worden 
gemonteerd. De isolatie tussen 
de spanten blijft daarbij perfect 
behouden. Voor een optimaal 

Laat je verrassen door de Schaub Lorenz retro-koel-/vriescombinaties 
verkrijgbaar in 8 trendy kleuren!

Bewaar uw lekkernijen in stijl en geef uw keuken een retro-look met 
één van deze vrolijke koelkasten. Stuk voor stuk afgewerkt in chroom, 
met energie-effi ciëntieklasse A++ en bovendien erg voordelig. 
Ontdek ze bij uw vakhandelaar in 3 formaten. Vanaf € 449.   

Geniet van het leven, geniet van Schaub Lorenz.

Meer weten? Surf naar www.schaublorenz.nl.  
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gebruik van de oppervlakte zijn er 
elementen in verschillende groottes 
en uitvoeringen verkrijgbaar. De 
elementen bieden bovendien 
koelcapaciteit. In combinatie met 

bijvoorbeeld een warmtepomp, 
kan de kamertemperatuur hierdoor 
met wel vier graden naar beneden 
worden gehaald. Heel prettig voor 
slaapkamers onder dak.

Foto: Viega

Greeploze keukens zijn weer helemaal in. En daarbij moet de 
keuken het liefst een uitgesproken kleur krijgen. Dat is allemaal 
mogelijk als we de nieuwste keukencollecties onder de loep nemen.

Minder handgrepen, 
maar evenveel kwaliteit, 
comfort en keuze van 
inrichting. Met een 

horizontaal of verticaal profi el. 
Daarmee verrassen de keuken-
producenten ons deze winter. De 
keuze tussen alle elementen is 
zo groot dat iedereen zijn eigen 
moderne keuken op maat kan 
samenstellen. 
Opvallend is dat de greeploze 
keuken weer terug is van wegge-
weest. Maar dit keer niet in rustige 
kleuren, maar juist de uitgesproken 
trendy kleuren doen het goed. Ze 

zorgen voor een vrolijke uitstraling. 
De focus ligt duidelijk op design, 
gebruiksgemak en comfort.  Om 
het designaanbod nog toegankelij-
ker te maken, zijn er ook keuken-
modellen met fraaie afwerkingen in 
hoogglanslak, gekleurde profi elen 
en geïntegreerde ledverlichting met 
afstandbediening. 
Leuk voor de mensen met wat 
minder ruimte in huis, is dat de 
keuze in kleine keukens en budget-
ten sterk is gegroeid. Ook daarvoor 
zijn prima betaalbare eigentijdse 
keukens beschikbaar. En ook hier 
draait alles om maatwerk.

Keulen met zuivere lijnen en greeploos

Felle kleur zorgt voor vrolijkheid 

Foto: EggoFoto: Dutch Design Brand
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