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Bushalte Mijdrecht Centrum

Creatieve dagbesteding
voor jongeren

De Ronde Venen - Zaterdag 6 oktober werd het startsein gegeven
van Stichting Dorpsacademie. In het creatieve atelier van Jenneke van Wijngaarden werd er een hele dag gesproken, gedanst, getekend en naar muziek geluisterd. Dit om geld in te zamelen zodat geen enkele jongere in De Ronde Venen nog thuis hoeft te zitten.
Er zijn, ook in De Ronde Venen,
teintallen kinderen die (tijdelijk)
thuis zitten en niet naar school
gaan. Het vinden van passend onderwijs gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms vanwege schrijnende verhalen achter van vechtscheidingen, verwaarlozing, misbruik en onveilige gezinssituaties.
Maar ook kinderen die om andere reden te lang thuis zitten van
school. Stichting Dorpsacademie
vangt deze scholieren op en geeft
ze de ruimte om rust en zichzelf te
vinden door creatief bezig te zijn.
Aanwaaikind
De persoonlijke verhalen van kinderen die in het verleden ‘aanwaaikind’ zijn geweest op de
Dorpsacademie en nu als volwassene ongelofelijke doelen hebben bereikt, was inspirerend. Zo
was er het verhaal van Sameena
van de Mijden, bekend om haar
inzet in de strijd tegen mensen-

handel en de loverboyproblematiek en nu Nederlands kampioen
op de 100 kilometer (!). Een verhaal van hoop, vasthoudendheid
en het vinden van geluk. “Sinds ik
klein was stelde ik doelen en na
die moeilijke jaren bleek hardlopen voor mij een goede uitlaatklep. Nadat ik een marathon gewonnen had, heb ik mijn doelen
verder bijgesteld en 100 kilometer gerend. Mijn volgende doel is
een hardloopwedstrijd van ruim
200 kilometer te volbrengen binnen 38 uur. Ik heb mijn plekje gevonden”.
Wanhopig
“Er bellen heel regelmatig ouders die wanhopig zijn”, vertelt
Jenneke van Wijngaarden. “Hun
kind gaat, om welke reden dan
ook, niet meer naar school en
hangt alleen maar thuis. Wij geven structuur en zorgen dat kinderen hun zelfbewustzijn weer

terug vinden.” “Het is mooi om te
zien dat kinderen die hier op hun
slechts binnen komen de kans
grijpen om toch iets moois van
hun leven maken. Vandaag hoorden wij hoe verschillende van deze kinderen nu een mooie toekomst hebben. Daar ben ik trots
op” vult Piotr de Haan aan, voorzitter van de Stichting Dorpsacademie. “Er zijn in de gemeente te
weinig plekken waar deze kinderen naar toe kunnen. Het streven
is om alle kinderen die het nodig
hebben te ondersteunen.” En alhoewel het jammer was dat wethouder Kiki Hagen van jeugdzaken op het laatste moment moest
afzeggen, was het een geslaagde dag. Stichting Dorpsacademie
kijkt samen met de gemeente of
ze de komende jaren een groot
aantal thuiszitters een alternatief
kunnen bieden. Ieder kind verdient een toekomst.
Donaties zijn van harte welkom.
Vooral in deze opstartfase is er
geld nodig voor bijvoorbeeld materialen of inhuur van professionele expertise. Voor meer informatie en het geven van donaties:
www.stichtingdorpsacademie.nl

Wildgroei aan ﬁetsen
stoort de VVD
Mijdrecht - De afgelopen tijd
is het aantal fietsen dat gestald
wordt bij de bushalte Mijdrecht
Centrum fors toegenomen, zo
merkte de VVD op. Fractieondersteuner Luuk Smit: “Er lijkt een tekort aan plaatsen te zijn, waardoor er een rommelig beeld ontstaat en de doorgang geblokkeerd wordt”.Reizen met de fiets
en het OV is duurzaam en een prettige manier van reizen voor veel inwoners en werknemers. De aangepaste bushaltes zorgen voor veiligere in- en overstapplaatsen voor

Pijlstaartschool opent
Kinderboekenweek feestelijk!
De Ronde Venen - De Kinderboekenweek werd feestelijk geopend
met alle kinderen van de Pijlstaartschool bij elkaar. Het thema dit
jaar is ‘vriendschap, kom erbij!’ En
zo begon het ook.”Kom jij erbij? En
kom jij er ook bij?” Juf Wendy verzamelde kinderen en juffen om
haar heen; zo is het veel gezelliger

dan alleen. Daarna las juf Wendy
een verhaal voor en ook hebben
de kinderen een korte animatiefilm bekeken. De opening is feestelijk afgesloten met het lied “Kom
erbij!” Wat een feestje in de hal! De
aankomende week zullen alle kinderen aan de slag gaan met het
thema ‘vriendschap’. Ook de voor-

rondes van de jaarlijkse Voorleeswedstrijd zullen in de bovenbouwgroepen gehouden worden.
Aan het eind van volgende week
wordt de Kinderboekenweek afgesloten met de traditionele boekenmarkt en de finale van de
Voorleeswedstrijd. Wie wordt er
dit jaar voorleeskampioen?

reizigers, die hier dankbaar gebruik van maken. De VVD is hier blij
mee, maar ook de voorzieningen in
de omgeving moeten dan worden
aangepast. Het kan niet zo zijn dat
er doorgangen geblokkeerd worden waardoor voetgangers geen
vrije looproute hebben en mindervaliden er helemaal niet meer door
komen. Ook mag het parkeren van
de fiets geen beschadigingen opleveren of zorgen voor een rommelig/ onveilig gevoel. Daarom gaat
de VVD pleiten voor verruiming en
verbetering van de stallingen.

Plassenjutten op de
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Ergert u zich ook zo
aan al dat afval langs de slootkanten, stoepen en perkjes? En
schrikt u van de foto’s en filmpjes
van al het plastic dat in de oceanen drijft? Daar kunnen we met
elkaar iets aan doen! Op 20 oktober organiseert gemeente De
Ronde Venen in samenwerking
met NME-centrum De Woudreus
en watersportcentrum Vinkeveen
Haven ‘Plassenjutten’. Het najaar
leent zich er uitstekend voor om
eens te gaan Plassenjutten - jutten net als op het strand, maar
dan vanuit een kano of vanuit uw
eigen boot. De oevers van de Vin-
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Mijdrecht - Het Repair-Cafe heeft van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen om de fietsverlichting
van iedereen te controleren
en eventueel te repareren.
De fietsverlichtingsactie is
op zaterdag 13 Oktober van
11 tot 15 uur samen met de
vrijwilligers wordt Uw fietsverlichting gecontroleerd en
in orde gebracht. U vind het
Repair-Cafe in de Buurtkamer aan de G. Van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht.
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Sint en twee Pieten

Kinderboekenweek op de
Driehuisschool

Fietsverlichtingsactie

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - De Kinderboekenweek is begonnen! Dit
jaar is het thema Vriendschap. Op Sterrenschool
Driehuis gaan de kinderen
tot en met 17 oktober aan
de slag met dit thema. Op
woensdag 3 oktober werd de
Kinderboekenweek feestelijk
geopend op het schoolplein.
Daar kwamen de vriendjes ‘Lot en Jelle’, BFF’s 4-ever
(Best Friends forever) een
spreekbeurt houden over
vriendschap. Maar wat gebeurt er als 1 van de vriendjes plotseling gaat verhuizen? Een verhaal waarbij ouders en kinderen zich kostelijk vermaakt hebben op
schoolplein . Op 17 oktober
wordt het thema ook weer
feestelijk afgesloten. ’s Morgens vindt de finale van de
voorleeswedstrijd voor alle groepen plaats. Daarna
is er een boekenruilbeurs.
De kinderen kunnen hun eigen boeken die zij al gelezen
hebben inleveren. Daar krijgen zij een tegoedbon voor
om een nieuw boek uit te
kiezen. Ook komt boekhandel Mondria om 12.00 uur
langs met leuke en spannende boeken en kunnen de kinderen samen met hun ouders een boek komen kopen.
Vanaf 12.00 uur is iedereen
van harte welkom om een
kijkje te komen nemen in de
school!
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keveense Plassen herbergen een
schat aan verwaaid vuilnis en samen vuilnis rapen is veel leuker
dan alleen. Lopend meedoen
mag trouwens ook! Om 15:00 uur
luidt het startsignaal. Na een korte introductie gaan de deelnemers in kleine groepjes het water op of de omgeving in. Zwemvesten, routekaarten, grijpers en
vuilniszakken liggen klaar voor
gebruik. Na afloop is er voor iedere deelnemer koffie, thee of fris
en wat lekkers. Bent u er bij op 20
oktober om 15:00 uur? Deelname
is gratis. Aanmelden op www.vinkeveenhaven.nl
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Willemijn Berkley:

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Regio - Sinds 1992 is Instituut Périne gevestigd in Mijdrecht. Een
bezoek aan Périne betekent altijd een warm welkom, behandeDierenkliniek Amstel, Vecht &
lingen en advies aangepast aan
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
persoonlijke wensen en huidbe0297-263758, www.dkavv.nl.
hoeftes en behandeld worden
door gediplomeerde specialisten.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Als winnaar van de Beauty Award
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
(landelijke prijs voor beste salon
0297-241146
van Nederland), staat het instituut voor innovaties op het geSTICHTING THUIS STERVEN DE
bied van huidverbetering, intenRONDE VENEN
sieve huidverzorging, anti-aging,
Vrijwillige Palliatieve Terminale
acne en huidadvies.
Zorg in de thuissituatie. 7
Samen met de klant en de toedagen per week, 24 uur per dag
passing van de meest hoogwaarbereikbaar, 06-51451130.
dige producten en doeltreffende
behandelingen, zorgen zij ervoor
TYMPAAN-DE BAAT
dat de huidconditie verbeterd en
Kerkvaart 2, 0297-230280.
het meest optimaal haalbare rewww.tympaan-debaat.nl
sultaat bereikt wordt. Hoewel dit
PSYCHOLOGISCHE
vaak om intensieve behandelinHULPVERLENING
gen gaat is er bij Instituut PériDirecte psychologische
ne ook altijd ruimschoots oog en
hulpverlening
aandacht voor ontspanning. Een
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
bezoek is een moment voor jouw
huid, jezelf, even loskomen van
Drs. J.M.M. Simons Klin.
alle dagelijkse dingen. Dit ontpsycholoog/psychotherapeut/BIG
spanningselement heeft Périne
Praktijk voor psychologische
nu nog meer voelbaar en zichthulpverlening
baar gemaakt door het instituut
Dubloen 36 Mijdrecht
op te delen in twee behandelzoR. Rap, 0297-286436
nes: Zen Beauty & Skin Intensive.
Van Dijk Psychologenpraktijk
Welke route kies jij? Op de begaBehandelcentrum Careyn
ne grond van het pand van InMaria-Oord. Postadres: Herenstituut Périne aan de Genieweg
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
nummer 8 in Mijdrecht wordt je
Ingang Kerklaan, 06-44737826
als een ware VIP ontvangen, even
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
een moment voor jezelf en jouw
huid. Zen Beauty staat voor naSLACHTOFFERHULP
tuurlijke verbetering van de huid
0900-0101
met heerlijk ontspannende huidwww.slachtofferhulp.nl
verbeterende behandelingen en
fijn aanvoelende cosmeceutiBRANDWEER & POLITIE
cals. Dat zijn producten die verBrandweer 030-2404400.
der gaan waar gewone cosmetiPolitie 0900-8844.
ca stopt en zo actief meewerken
aan de persoonlijk gewenste verbetering van de huid. Goed huidwerk geeft huiswerk, en ook daar
maken de gediplomeerde specialistes van Instituut Périne een
heerlijk, dagelijks ontspan moment van. Zo heb je niet alleen
een mooiere huid, maar ook een
beperking heb, begreep ik dat ik betere balans.
hulp nodig had.”
Je kunt deze verleidelijke vorm
van huidverbetering ontdekken
Hersenz was mijn redding
tijdens een van de VIP treatments
“Bij toeval kwam ik bij Helioma- op het Skin & Lifestyle Event; zen
re terecht waar ik het behandel- beauty op zaterdag 13 oktober:
programma Hersenz ging volgen. Dit was mijn redding! Door Dr Murad
de behandeling leerde ik stapje Volgens Dr. Murad, dermatoloog
voor stapje waar mijn grenzen la- en apotheker, ziet iemand die lekgen en kon ik deze vervolgens le- ker in zijn vel zit er altijd goed uit.
ren accepteren. Ook leerde ik te Dat komt omdat, als je in balans
verwerken wat mij door het her- bent, je cellen beter functionesenletsel is ontnomen: carrière, ren en dus ook je organen. Instiontwikkeling en een plaats in de tuut Périne deelt deze mening en
maatschappij. De onzichtbaar- daarom past Dr. Murad perfect bij
heid van mijn hersenletsel maakt de visie van het bedrijf. Je huid is
het nog steeds lastig, ook al is er je grootste orgaan dat is dus dieen last van mijn schouders ge- rect zichtbaar. Maak kennis met
vallen nu ik mezelf zie zoals ik de filosofie en producten van Dr.
ben; iemand mét een beperking Murad tijdens de Dr. Murad Zen
die nog steeds een heel leuk le- Beauty Treatment. Dit is een geven heeft.” “Iedereen die ooit her- zichtsbehandeling waarbij je met
senletsel heeft opgelopen door de specialiste de verschillende aseen ongeval of beroerte gun ik pecten van jouw leefstijl en hun
dat zij leren daarmee om te gaan. invloed op jouw huid bespreekt.
Want dat brengt zoveel rust in je Zij geeft je tips en nuttige advieleven! Daarom vertel ik regelma- zen hoe eenvoudige aanpassintig over mijn ervaringen, o.a. tij- gen je er nog beter uit laten zien.
dens informatiebijeenkomsten Ondertussen wordt je huid gereivan Hersenz. De eerstvolgende nigd en gevoed en kom je heeris op 31 oktober in Aalsmeer van lijk tot rust.
17.00-19.00 uur. Meer informatie
vind je op hersenz.nl. Aanmelden Decleor
kan via hersenz@heliomare.nl
Al ruim 26 jaar werken de specialistes van Périne met dit aromatische merk. De producten van
Decléor hebben een lange traditie in het benutten van krachtige
werkstoffen uit de natuur. Bloemen en planten vormen de basis
voor heerlijk geurende etherische
oliën, die zowel een werking hebben op de huid als op de geest.
Maak kennis met de filosofie en
producten van het Franse merk
Decléor tijdens de Decléor Zen
Beauty Treatment. Tijdens deze
gezichtsbehandeling ervaar je de
weldaad van de aromatische olien terwijl je huid gereinigd en gevoed wordt en jijzelf heerlijk tot
rust komt. De medisch geschoolde bodyspecialiste van Instituut
Périne is naast het toepassen van

En toen had ik hersenletsel
Regio - Willemijn (41) speelde jarenlang in de landelijke squashcompetitie. Op een zondagmiddag tien jaar geleden gaat het tijdens een potje vrij spelen mis. Ze
glijdt waarschijnlijk uit en bonkt
met haar hoofd hard tegen de
muur. In het ziekenhuis wordt
een hersenkneuzing geconstateerd waarbij ze alle herinneringen aan het ongeluk kwijt is. Na
een paar dagen mag ze weer naar
huis. Willemijn: “Wat mij is overkomen deed ik de eerste jaren
af als een ongelukje. Want ach,
je zag toch niks aan me. Ik moest
van mijzelf gewoon weer mee
kunnen draaien in de maatschappij, ik was immers jong en hoopte
dat alles weer normaal werd. Nou
dat werd het niet. Eindeloos heb
ik aangemodderd, alleen, zonder
hulp van instanties.”
Overprikkeling, ontremming
en vermoeidheid
“Niemand zag dat ik snel overprikkeld raakte of doorging omdat ik de rem niet kon vinden. Of
dat ik in gezelschap snel aan mijn
taks zat. Ik nam veel te veel hooi
op m’n vork.
Daarbij negeerde ik alle signalen van mijn lichaam. Pas toen ik
zelf accepteerde dat ik echt een

Bepaal zelf de toekomst
van jouw huid
deze kennis en kunde gespecialiseerd in het laten ontspannen
van lichaam en geest. Hotstones,
Sabaaydi kruidenstempels, 5-elementen massage of weldadige
Shia-zaadjes. Maak kennis met de
filosofie en producten tijdens de
Zen Beauty Body Treatment en
ervaar de ultieme ontspanning
van natuurlijke elementen door
middel van een heel bijzondere
voet- en handbehandeling.

Skin
Of kies je voor de ‘snelweg’ met
Skin Intensive: sommige huidcondities vragen om een intensievere aanpak. Hier worden vergaande en toch ver van inspuitingen en plastische chirurgie staande probleemoplossende huidbehandelingen gegeven met de
meest geavanceerde apparatuur
en producten. Heb je de wens
om af te rekenen met bepaalde
huidproblemen? Pigmentvlekken, rimpels, roodheid, overgevoeligheid, littekens of verslapping van de huid met bijvoorbeeld hangende oogleden of
wangen? Dan word je van harte welkom geheten op de eerste
etage van Instituut Périne: Skin

Intensive. Ook dit huidwerk geeft
huiswerk, want er wordt gebruik
gemaakt van het natuurlijk herstel van de huid. Die moet dan
natuurlijk wel in topconditie zijn!
Ontdek de mogelijkheden tijdens
een van de VIP treatments op het
Skin & Lifestyle Event; skin intensive op zaterdag 13 oktober: HydroPeptide is epigenetische wetenschap. Kort gezegd: hoe zorg
je dat dat wat je via je DNA hebt
mee gekregen zich zo mooi mogelijk ontwikkelt? Intensieve producten met een stoere, stijlvolle
uitstraling. Maak kennis met de filosofie en producten van HydroPeptide tijdens de HydroPeptide Wrinkle Erasing Treatment. Tijdens deze gezichtsbehandeling
word je huid intensief gereinigd,
zodat de actieve werkstoffen tot
diep in de huid kunnen komen en
worden de rimpels rond je ogen
zichtbaar verminderd.
Skin intensive
De Beautytriangle, dat is Pascaud. Outside in, inside out en
zen beauty, de beste combinatie om de huid in optimale conditie te brengen. Dit Nederlandse merk brengt, naast cosmeceu-

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183

Omstreden
Randstedelingen
Het verhaal gaat dat de hele
Londense populatie halsbandparkieten afstamt van een
paartje dat door niemand minder dan Jimi Hendrix is losgelaten, vlak voor zijn dood eind jaren zestig.
Volgens sommigen echoën de
klanken van Jimi’s gitaar voort
in het gekrijs van deze kleurige
herrieschoppers. Halsbandparkieten in andere Europese steden kennen een wat minder
hippe oorsprong, dat zijn gewoon nakomelingen van ontsnapte kooivogels. In Nederland zijn het typische Randstedelingen, in de rest van het
land zul je ze minder tegenkomen. Eén van de grootste Nederlandse kolonies zit in Amsterdam en zoals Amsterdammers wel vaker doen, vestigen ze zich in randgemeenten
als de onze. Hun populariteit
als kooivogel danken de halsbandparkieten aan hun uiterlijk: het groene verenkleed, de
lange puntige staart en de rode snavel. De mannetjes hebben een zwarte band rond de
keel, vandaar de naam. Oorspronkelijk afkomstig uit ZuidAzië en Midden-Afrika gedijen ze hier prima als stadsvogel. In de stad is voedsel en zijn
bomen. Zonder bomen kunnen ze niet, ze slapen en nestelen erin en hun poten zijn geconstrueerd om takken te omklemmen. Op steen hebben ze
minder houvast. Boomloze terreinen haten ze en die steken
ze niet graag over. Ze vliegen
al een halve eeuw rond in Europese steden, maar zijn nog
altijd omstreden. Er zijn mensen die allerlei kwaads toeschrijven aan de vogels en er
voor pleiten ze uit te roeien,
‘want het zijn exoten die hier

ticals, innovatieve apparatuur op
de markt om de huid op een natuurlijke manier te verbeteren.
Zo ook de Softlaser, een apparaat
dat op een volledig pijnloze manier de huid zichtbaar lift. Maak
kennis met de filosofie, producten en apparatuur van Pascaud
tijdens de Pascaud Softlaser Eyelift Treatment.
Dit is een gezichtsbehandeling
met de Softlaser waarbij de bovenoogleden zichtbaar gelift
worden. Alle VIP- treatments op
deze speciale dag worden aangeboden voor het symbolische bedrag van 25 euro. Ze duren elk 30
minuten. Één VIP- Treatment per
persoon.
De huisvisagiste van Instituut Périne is aanwezig om na de Treatment een make-up touch-up
te geven. Meld je nu aan er zijn
slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: Bel 0297-273121
of mail naar info@perine.nl
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niet thuis horen’. Zo zouden
ze nestholtes afpakken van
boomklevers en grote bonte spechten. Bewijs hiervoor
ontbreekt, maar wel is aangetoond dat de veronderstelde
slachtoffers de afgelopen decennia fors in aantal zijn toegenomen, ook in de stad. Halsbandparkieten zouden schade aan fruit veroorzaken. Een
hapje fruit versmaden ze inderdaad niet, maar serieuze
schade wordt in Nederland
vooral aangericht door (inheemse) mezen. Blijft over
dat ze veel herrie maken en
ja, daar valt weinig tegenin te
brengen. Niet iedereen zal het
als een cadeautje beschouwen
dat ze de boom naast het huis
uitkiezen als collectieve slaapplaats.
Toch vinden veel mensen halsbandparkieten leuke vogels
die ze graag verwelkomen op
hun voedertafels. Daar zijn de
parkieten blij mee, want het
helpt ze de winter door. Als
je ze krijsend hoort overvliegen of wanneer je hun zelfbewuste oogopslag ziet terwijl
ze bedaard een pindaatje pellen, is het wel duidelijk hoe ze
zelf aankijken tegen hun aanwezigheid hier. ‘Trekken jullie
maar fijn grenzen, hoor’ lijken
ze te zeggen, ‘wij halsbandparkieten bepalen zelf wel waar
we thuis horen!’

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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PvdA/GroenLinks wil meer inzet op
begeleiding naar werk
De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks vraagt al jaren om meer inzicht in de resultaten van de gemeente voor wat betreft het naar
werk begeleiden van mensen en
meer inzet voor mensen met een
beperking. Tot voor de zomer was
daarvoor geen steun in de gemeenteraad en werden voorstellen die daartoe opriepen verworpen, maar in de laatste vergadering werd de oproep van PvdA/
GroenLinks gesteund middels
een raadsbreed aangenomen
motie.
Fractievoorzitter Pieter Kroon:
“We zijn blij dat de gemeente
nu eindelijk inzichtelijk gaat maken wat de resultaten van het gemeentelijke werkcentrum zijn ten
aanzien van het naar werk begeleiden van mensen. We hebben
met name zorgen over de groep
mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening terecht zou
zijn gekomen. Sinds 1 januari
2015 is de toegang tot de sociale
werkvoorziening namelijk gesloten en het is volstrekt onduidelijk wat er met mensen is gebeurd

voorziening echter op slot gegaan en mochten daar geen nieuwe mensen meer bij. Inmiddels is
ook besloten om PAUW Bedrijven
Werkcentrum
De gemeente is verantwoorde- op te heffen en de sociale werklijk voor het naar werk begelei- voorziening zelf uit te gaan voeden van mensen in de bijstand. ren als gemeente.
Daarvoor heeft de gemeente een Voor de mensen die al voor 2015
zogenaamd Werkcentrum. Dit gebruik maakten van de sociais sinds begin dit jaar gevestigd le werkvoorziening, betekent dat
aan de Rondweg in Mijdrecht en behoud van werk. Het is echter
hier worden onder meer trainin- onduidelijk wat er is gebeurd met
gen gegeven om mensen te hel- de mensen die na 1 januari 2015
pen aan werk te komen. De groep bij de gemeente hebben aangewaar het hier om gaat is ech- klopt.
ter zeer divers. Zo zijn er men- Ondanks herhaaldelijke verzoesen die met weinig hulp weer aan ken wordt er namelijk geen inhet werk komen, maar veruit de zicht gegeven in wat de gemeengrootste groep heeft extra bege- te doet om deze groep naar zinleiding nodig bij het vinden van vol werk te begeleiden en hoewerk en in veel gevallen ook bij veel daarvan al naar werk begeleid zijn.
het uitvoeren van het werk zelf.

Marktkoopman
ek
van de we

die daarna bij de gemeente hebben aangeklopt voor werk.”

Sociale werkvoorziening
In het verleden kwamen veel van
deze mensen aan het werk via de
sociale werkvoorziening. Deze
werd georganiseerd door PAUW
Bedrijven. Sinds 1 januari 2015 is
de toegang tot de sociale werk-

Inzetten op de lastiger
bemiddelbare groep
De aangenomen motie vraagt het
college om per kwartaal inzichtelijk te maken hoeveel mensen er
in- en uitstromen uit de bijstand,
en daarbij ook aan te geven of

het om mensen gaat met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Als tweede vraagt de motie om duidelijk te maken wat de
gemeente doet om mensen naar
werk te begeleiden, waar de focus op ligt voor het werkcentrum
en voorstellen te doen om meer
mensen aan het werk te helpen.
Pieter Kroon:
“Wat ons betreft moet de gemeente extra inzetten op het
naar werk begeleiden van de
grootste groep mensen, die met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zonder ondersteuning van de gemeente komen zij namelijk moeilijk tot niet aan het werk.”

Workshop beelden boetseren
De Ronde Venen - Op de zaterdagen 20 en 27 oktober organiseert
Atelier de Kromme Mijdrecht een
workshop Beelden Boetseren in
haar atelier aan De Eendracht 6
in Mijdrecht. Daarmee treedt het
AKM enigszins buiten het vaste
programma dat normaliter tweedimensionale kunst betreft: tekenen en schilderen. De workshop
omvat twee lessen van elk twee
uur en wordt op die data gegeven van 9.00 tot 11.00 uur. De lessen worden gegeven door Angelique Streefkerk van Lique’s Creations & More. De complete workshop kost €20,- per persoon, plus
€35,- voor materiaalkosten. De
deelnamekosten dienen vooraf te worden overgemaakt op rekening NL98 INGB 0000 7685 33,
Mijdrecht - Afgelopen zondag 7 Het was een zeer gezellige dag, ten name van Atelier de Kromme
oktober heeft dweilorkest DORST met een fantastische afsluiting. Mijdrecht, onder vermelding van
uit Mijdrecht meegedaan aan een Van de 12 dweilorkesten ging naam deelnemer en vermelding
wedstrijd voor dweilorkesten in dweilorkest DORST met de eerste ‘Workshop Powertex’. Het benoSeist.
prijs naar huis!!
digde materiaal wordt door Angelique verstrekt bij aanvang van
de workshop en dient dan contant met haar te worden afgerekend.

Dweilorkest Dorst wint
Driebergs dweiltje

gangspunt zijn. Om mee te doen
heb je geen ervaring nodig, deze
workshop is geschikt voor beginners en gevorderden.
Je maakt een uiltje, op hoge poten, dat op een stenen sokkel
is gemonteerd. Laag voor laag
bouw jij je creatie op en na de
tweede ochtend heb je een mooi,
eigen gemaakt kunstwerkje.
Je wordt geadviseerd een schort
en kleding aan te trekken, waar
klei en verf op mogen komen.
Neem de tweede zaterdag een
klein, hoog doosje mee waarin het beeldje meegenomen kan
worden. Ben je geïnteresseerd
in deelname aan deze workshop, meldt je dan aan via een email aan leden@atelierdekrommemijdrecht.nl of via het contactformulier op www.atelierdekrommemijdrecht.nl

Klankreis bij Stichting Paraplu
De Ronde Venen - Er is nog plaats
om deel te nemen aan de eerste
Klankreis van dit seizoen. Laat je
tijdens een klankreis meevoeren door de ontspannende werking van klankschalen en klankstaven in combinatie met zang,
tampuralier, (ocean)drum, rainstick en tal van andere klanken.
Een klankreis onderga je, heerlijk liggend op een matje of slaapzak, toegedekt met een plaid en
een fijn kussentje onder je hoofd.
Je ervaart een diepe rust door de
fijne maar diepgaande trillingen
van de klankschalen. wat ook losmakend en heilzaam kan werken.
Ieder mens vibreert op zijn eigen unieke niveau, wat constant
in beweging is. Zo kan elke klank
maar ook klankreis weer anders
ervaren worden. De klankreis
wordt maandelijks gegeven door
Jessica Erdtsieck die een passie heeft voor klank en muziek.

Zij werkt onder de naam SALIG
wat refereert aan Stem - Adem Lichaam - Improvisatie - Genieten. De deelnameprijs is €11,- per
keer. Zelf meenemen een matje
en een plaid, want deze zijn niet
standaard aanwezig bij de Paraplu. De sessie duurt ruim een uur
en daarna is er gelegenheid voor
een kopje kruidenthee en/of een
nadere kennismaking met de gebruikte instrumenten.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via
de website op www.stichtingparaplu.nl. U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier ook
afhalen bij de Paraplu of het gemeentehuis in Mijdrecht. Het ingevulde inschrijfformulier levert
u in bij de Paraplu op de Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via de
e-mail info@stichtingparaplu.nl
kunt u terecht voor vragen.

Rodaan Al Galidi bij
Venen Literair
De Ronde Venen - Voor de lezing
van Rodaan Al Galidi bij Venen Literair op vrijdag 12 oktober zijn
nog toegangskaarten verkrijgbaar ad € 10,-- bij de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen en bij boekhandel Mondria
Mijdrecht en The Readshop Vinkeveen. De literaire avond wordt
gehouden in De Boei in VInkeveen en begint om 20.00 uur. Rodaan Al Galidi verliet als vluchteling zijn geboorteland Irak en
kwam in 1998 in een AZC terecht
in Nederland. Na een verblijf van

enige jaren in een asielzoekerscentrum en nadat hij zich de Nederlandse taal had eigen gemaakt, ontplooide hij zich als een
succesvol schrijver, dichter en columnist. Hij werd vele malen genomineerd voor diverse literaire prijzen, in 2011 resulteerde dit
in het aan hem toekennen van
de Literatuurprijs van de Europese Unie. Zijn boek “Hoe ik talent
kreeg voor het leven” werd door
De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk verkozen tot
Boek van de Maand.

Powertex
Naast schilderen is het beelden
van klei maken de grote passie van Angelique Streefkerk. Zij
maakt haar beelden van Powertex klei, een zelf-hardende klei,
die zij zelf maakt. Wanneer de
klei is uitgehard, is het werkstuk
zelfs geschikt om buiten neer te
zetten. In deze workshop zal het
boetseren van een uiltje het uit-

Sasan Anlashi

Mediterrane gerechten
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
In de middelste rij van de
Weekmarkt komt u de kraam
tegen van een kleine man met
een fraaie naam: voluit Sasan
Movahed Anlashi. Iraniër van
oorsprong maar hij spreekt
voortreffelijk
Nederlands.
Sasan presenteert een heerlijk aanbod aan voornamelijk
Griekse producten, waaronder
die voor tapas. Maar ook producten en gerechten uit andere omliggende landen rond
de Middellandse Zee, zoals uit
Marokko en Turkije ,bijvoorbeeld Simit, Turks brood en
Turkse broodjes met humus,
alsook tapanade, pesto, broodjes falafel uit Libanon, panini
tonijn, gevulde paprika’s en
pepers met roomkaas, fetakaas,
olijven met walnoot, dadels al
dan niet gevuld, tal van pastasalades en zelfs (Arabische) en
Iraanse gerechten die hier niet
zo vaak voorkomen maar er wel
heerlijk uitzien en ongetwijfeld ook zo smaken. Om maar
kris kras wat te noemen uit
het toch omvangrijke aanbod
tegen bovendien heel aantrekkelijke prijzen! Sasan noemt er

Frizz Feest komt met 2
NEON feesten voor jeugd

De Ronde Venen - Voor de vierde keer in haar bestaan wordt er
een feest georganiseerd voor de
jeugd in Mijdrecht en omstreken.
Dit keer zijn het 2 feesten: op vrijdag 19 oktober voor middelbare scholieren uit Klas 3 en op zaterdag 20 oktober voor scholieren uit Klas 1 en 2. Het feest wordt
georganiseerd door DJ Nick Party Time en ’t Oude Parochiehuis
en wordt ondersteund door de
Jongerenadviescommissie (JAC)
van de gemeente De Ronde Venen. Deze partijen hebben eerDe Ronde Venen - Afgelopen gen blijven. Na afloop van de vie- der 3 succesvolle feesten georgazondag 7 oktober opende het ring trakteerden de koorleden al- niseerd met elke avond meer dan
koor Progression haar jubileum- le aanwezigen op koffie of thee 100 feestvierende kids tot gejaar met een feestelijk viering met een (zelfgebakken) taartje. volg. Uitgaan in Mijdrecht is hierin de St. Jan de Doper-kerk van Het bleef nog lang gezellig….
Mijdrecht/Wilnis. Het thema van
de viering was: “Samen één zijn”,
iets wat ook zeer goed bij het
koor past. 40 leden, 40 individuen, en dan toch als een eenheid,
als één geheel optreden als welklinkend koor. Het openingsnummer “You’ve got a friend” zette
meteen de juiste toon: warm, verbonden en ook dankbaar voor 50
jaar samen zingen, samen bidden, samen vieren. De voorganger pastoor Griffioen wist op treffende wijze het thema van de viering, het Evangelie van die zondag en het jubilerende koor aan
elkaar te koppelen. Twee koorleden zijn dit jaar precies 25 jaar lid:
Marjo Kooijman en Jeanette Fokker. Zij kregen aan het eind van
de viering een oorkonde, bloemen en een zilveren speld uitgereikt. Beiden spraken de wens uit
om nog lang bij het koor te mo-

Koor Progression viert
haar 50-jarig jubileum!

nog een veelvoud van op. Hij
heeft ook kant en klare Griekse
maaltijden en zelfs vegetarische producten. Alles keurig
in schalen en afgesloten transparante kunststof dozen, want
Sasan houdt wel oog op de
hygiëne. Alles wordt door hem
in eigen beheer bereid en klaargemaakt. Als u eens wat exclusiefs voor familie of vrienden
op tafel wil zetten tijdens een
feestje of zomaar in het weekend, moet beslist eens bij Sasan
op de Weekmarkt langsgaan.
Een bijzondere man die u uitgebreid over zijn producten en
gerechten kan vertellen en adviseren. Hij heeft ook vaak aanbiedingen die niet te versmaden zijn. Wie vaak op vakantie
gaat in landen rondom de Middellande Zee zal bij Sasan zeker
een aantal bekende gerechten
tegenkomen. Kunt u daarmee
thuis de herinnering aan dat
zonovergoten verblijf voortzetten. Maar ook als u geen ervaring daarmee hebt heeft Sasan
genoeg lekker dingen om er
eens kennis mee te maken. Hij
ziet u wel langskomen…

mee eindelijk mogelijk voor jongeren uit de regio van 12 tot en
met 15 jaar. Het thema is dit keer
NEON, waardoor er weer een gave lichtshow is te verwachten. Lokale sponsoren ondersteunen
het feest. Zoals de HEMA en DE
LOODS die voor prijzen zorgen
die gewonnen kunnen worden
op de avond. En voor een extra
beleving is Feel Good Salon Wilnis tijdens het feest aanwezig die
de feestgangers kan voorzien van
gave NEON tattoos. De prijs van
een kaartje is € 6,- en een kaartje
kan gekocht worden bij De Loods
in Mijdrecht of door contact op
te nemen met DJ Nick Party Time
(WhatsApp: 06 29 97 37 74).
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wordt waardering uitgesproken
voor het werk dat leerkrachten
verrichten. De dag wordt in zo’n
negentig landen wereldwijd gevierd.

Wethouder Hagen (tweede van rechts) overhandigt het fruitkistje aan leerkrachten van De Eendracht.

‘Rol van leerkracht is essentieel bij leren en opgroeien’

Leerkrachten in De Ronde
Venen in het zonnetje gezet
De Ronde Venen - Alle leerkrachten in De Ronde Venen hebben
vandaag, vrijdag 5 oktober, een
attentie ontvangen van de gemeente De Ronde Venen. De gemeente wil daarmee haar waardering laten blijken voor het

werk dat leerkrachten verrichten
in soms moeilijke omstandigheden. Wethouder Kiki Hagen, verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs, overhandigde de attentie persoonlijk aan de leerkrachten van basisschool De Eendracht

in Mijdrecht. 5 oktober is de jaarlijkse Dag van de Leraar. De dag
valt in de Nationale Onderwijsweek en is een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze
dag wordt wereldwijd stilgestaan
bij het belang van onderwijs en

Inspirerende leraar
Voor wethouder Kiki Hagen, voor
haar wethouderschap zelf werkzaam in het onderwijs, is de Dag
van de Leerkracht het moment
om leraren in onze gemeente
in het zonnetje te zetten. ,,Alles
begint met onderwijs; het is de
plek waar kinderen een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen, waar zij leren en opgroeien.
Essentieel daarin is de rol van de
leerkracht. De leraar inspireert,
daagt uit, brengt kennis over en
is bovenal de persoon die onze
jeugd het vertrouwen geeft om
zich te ontwikkelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat het onderwijs onder druk staat: er is op dit
moment al een groot lerarentekort. Gelukkig hebben onze scholen, zowel primair onderwijs als
voortgezet onderwijs, op dit moment hun formatie rond. Alle kinderen die in onze gemeente naar
school gaan, kunnen onderwijs
volgen. Voorwaardelijk voor een
gemeente waarin je gezond en
gelukkig wil opgroeien en oud wil
worden.’
Fruitkist
Om de waardering voor het werk
van leraren te onderstrepen, hebben alle scholen een fruitkistje ontvangen met daarin gezonde versnaperingen voor de leerkrachten. Wethouder Hagen overhandigde het kistje vrijdagochtend zelf aan de leerkrachten van
De Eendracht in Mijdrecht. Dat
gebeurde tijdens de koffiepauze
om de lessen niet te verstoren.
last van webshops en goedkope
producten uit China, hoe
concurreren jullie met webshops?
“Het voordeel van een winkel
blijft natuurlijk dat je alle artikelen kunt zien, voelen en passen.
Meerdere feestwinkels zijn afgelopen jaren gestopt, waardoor
onze klanten uit de hele regio komen.
We krijgen nog iedere dag nieuwe klanten binnen. We hebben
400 vierkante meter en honderden outfits om te passen, zowel
voor verkoop als voor verhuur.
Onze verhuurkostuums zijn kwalitatief beter dan wat je meestal op internet bestelt. En als je bij
ons koopt, heb je het direct in je
handen. Dus zeker als je last-minute nog een outfit nodig hebt
kan je beter bij ons langsgaan. We
denken ook graag mee. Er zullen
vast mensen zijn die wel eens kleding bij ons passen en het vervolgens op internet bestellen, maar
ik ben blij dat we ook veel klanten hebben die zien dat we meer
doen. Zijn de mouwen van een
pak te lang? Dan korten we die
bijvoorbeeld voor je in.”

Theaterworld Aalsmeer:

“Iedere dag een feestje, al 25 jaar lang”
Regio - Wie van de Aalsmeerderweg de Middenweg oprijdt kan
hem bijna niet missen: de grote clown bij de ingang van Theaterworld Aalsmeer. Deze maand
viert de winkel haar 25-jarig bestaan. Reden om eens te spreken met eigenaar Marjo de Vries,
die de zaak in 2012 overnam en
sindsdien leeft van feest naar
feest.

geleden de winkel overgenomen
van Hetty Janssens. Zij is de winkel begonnen op de Kastanjelaan, maar groeide uit het pand.
Sinds 2001 zit de winkel op haar
huidige plek aan de Middenweg.”

Wat hebben jullie de
afgelopen jaren veranderd?
“Het assortiment verandert natuurlijk mee met wat er op dit
moment populair is. Halloween
Is het ook echt iedere dag
wordt ieder jaar groter gevierd
feest bij jullie?
en de mode verandert natuurMarjo: “Het is natuurlijk ook hard lijk, dus ook onze smokings zijn
werken, maar we vinden het ie- vernieuwd. We hebben, vanwedere dag heel leuk om mensen ge de grotere vraag, de colleceerst verwonderd langs de rek- tie verkoopkleding uitgebreid en
ken te zien lopen en vervolgens ook veel meer accessoires dan
vrolijk uit het pashokje te zien ko- voorheen. De winkel hebben we
men. Of mensen nu wel of geen overzichtelijker ingericht en alle
zin hebben om verkleed naar een accessoires en decoratie zijn nu
feest te gaan: bijna iedereen gaat door de klanten zelf te pakken.
hier met een glimlach weg. Dus Direct na de overname hebben
ja, je kunt wel zeggen dat iedere we een nieuwe website laten madag een feestje is.”
ken en 3 jaar geleden hebben we
deze aangepast naar een webHoe zijn jullie de winkel
shop. De wensen van de klant
begonnen?
veranderen ook natuurlijk: we
“Na jaren bij de Bloemenveiling hebben daarom de openingstijte hebben gewerkt heb ik 6 jaar den verruimd, zodat klanten lan-

ger bij ons terecht kunnen en we
hebben een groot deel van ons
verkoop assortiment inmiddels
ook op onze website staan, zodat
mensen alvast inspiratie op kunnen doen voordat ze de winkel
bezoeken.”
Wat is de drukste periode
van het jaar?
“Waar ik me nooit zo bewust van
was is dat het eigenlijk het hele jaar feest is. Op dit moment
zien we veel mensen die de Oktoberfeesten vieren en zoeken
naar lederhose en dirndl. Halloween eind oktober, daar hebben
we onze winkel nu al op ingericht. In november is er weer een
‘Van Vlietfeest’ en daarna Sinterklaas, de Kerstdiners en carnaval.
In het voorjaar en de zomer zijn er
natuurlijk feesten, zoals De Toppers en de groep 8 musicals. Het
hele jaar worden er themafeestjes georganiseerd. Het zijn allemaal momenten waarop mensen
graag wat bijzonders aan willen
trekken.”
Veel traditionele winkels hebben

Misschien een brutale vraag,
maar hoeveel geld geven
mensen uit aan een outfit?
“Dat verschilt natuurlijk, maar
je kunt al een outfit huren vanaf
15 euro. En daarna kan je het zo
gek maken als je wilt, met pruiken, brillen, gekleurde lenzen,
schmink, bijpassende schoenen, andere accessoires. De mogelijkheden zijn echt eindeloos.
Dat weet de Aalsmeerse Pink Sint
ook. Die kwam bij ons binnen
met de vraag voor een nieuw kostuum. Tegen dat soort bijzondere
opdrachten zeggen we graag ja.
We zijn dan echt een familiebedrijf, want de ontwerpen van de
Pink Sint komen van mijn dochter.”
Hoe ziet het komende
jaar eruit?
“We zijn nu ook actief in Uithoorn.
Daar zijn allerlei artikelen te koop
bij Jouw Marktkraam in het Oude Dorp. We hopen natuurlijk
dat mensen via die winkel ook de
weg naar Aalsmeer weten te vinden. Dat is denk ik het belangrijkst, dat ook mensen buiten de
gemeentegrenzen de winkel kennen en bij ons langs komen. En
verder hopen we natuurlijk dat
mensen veel feest blijven vieren,
daar helpen we heel graag bij!”

Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwoner niet betrokken
bij eigen leefomgeving
Is de inwoner niet betrokken
of wordt de inwoner niet betrokken? Dat is de vraag.
Veel gemeenten op lokaal niveau experimenteren met
nieuwe democratievormen,
waarbij inwoners direct invloed kunnen uitoefenen op
belangrijke beslissingen in
hun eigen gemeente.
De nieuwe Omgevingswet, die
in de maak is, doet ook een
groot beroep op de betrokkenheid van inwoners bij hun
leefomgeving. Inwoners krijgen meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden om
mee te beslissen over hun eigen leefomgeving. De Omgevingswet biedt inwoners ook
uitdrukkelijk de mogelijkheid
om zelf initiatieven te ontplooien waarbij de lokale overheid de rol kan hebben van de
facilitator. De regie komt echter in handen van de inwoner.
Ook in de provincie Utrecht
zien we steeds meer voorbeelden van ‘burgerzeggenschap’.
Inwoners die actief invloed uitoefenen in hun eigen omgeving, om zo de directe woonomgeving mooier of leefbaarder te maken. In onze gemeente heeft de lokale overheid een uitgesproken ambitie: het beleid dichter bij de inwoners brengen en het beter
bij hun wensen laten aanslui-

ten. In een beleidsnota onder
de naam “Maatschappelijke
Agenda” is dat zelfs op papier
gezet. Dus er is eigenlijk geen
vraag of de Inwoner betrokken wordt door de lokale overheid want dat is dus duidelijk
de wens van gemeente en politieke
vertegenwoordigers.
Wel blijft de vraag over of de
inwoner dan wel betrokken is
bij zijn leefomgeving? Er dient
zich een nieuwe soort van democratie aan. We kunnen nu
als inwoners meer invloed krijgen dan tot op heden het geval was. Maar in hoeverre voelen inwoners van De Ronde
Venen zich betrokken bij hun
leefomgeving en bij de gemeente? Willen inwoners wel
direct invloed uitoefenen op
belangrijke beslissingen in onze gemeente?
InwonersCollectief DRV wil inwoners bewust maken van de
nieuwe rol die zij kunnen innemen in de nieuwe democratie.
Door een beweging op gang
brengen van en voor inwoners. Wij gaan inwoners informeren en betrekken bij allerlei
activiteiten, initiatieven, festiviteiten. Inwoners bewegen
om mee te gaan beslissen over
hun eigen leefomgeving. Laat
ons weten wat u hier van vindt
en mail u reactie naar: drv@inwonerscollectief.nl

Wie is Theo?
Regio - Het brillenmerk Theo is
eigenzinnig, fris, apart, vrolijk, exclusief en een beetje stout. Voor
Sijbrants & van Olst Optiek is het
dan elk jaar weer een waar feestje
om een Theo Eyewear dag te organiseren. Onder het motto “Kom
Theo hoogst persoonlijk ontmoeten” kunnen alle liefhebbers van
dit eigenzinnige merk kennismaken met bijna de gehele collectie.
Omkijken, dat is niets voor Theo.
Het Belgische merk vaart zijn eigen, onafhankelijke koers en die
is recht vooruit. Vernieuwing
brengen in design, techniek en
materialen, daar is Theo trots op.
Om steeds verrassend uit de hoek
te komen, werkt het eigen Theo
designteam regelmatig samen
met ander creatief talent. Belgisch ontwerper James van Vossel en modeontwerper Tim Van
Steenbergen zijn alvast kind aan
huis. Maar Theo schuwt ook het
buitenland niet. Een collectie samen met de Parijse Matali Crasset
bleek een schot in de roos. Theo
heeft het graag bruisend. Passie is
de drijfveer, creativiteit de graadmeter. Maar misschien wel de belangrijkste ingrediënten voor dit
merk zijn humor en plezier. En
dat zie je. Theo wil mensen gelukkig maken! Een glimlach toveren op iemands gezicht en ‘missie geslaagd’! ‘Theo loves you’, het
is een ambitieuze leuze die hen

er elke dag aan doet herinneren
hoe belangrijk de drager is. Vandaar dat Theo geen opzichtige logo’s gebruikt. Een heel team van
mannen en vrouwen zorgen er
elke dag voor dat Theo jouw vertrouwen waard is. Aan het roer
staan nu de drie zonen van Wim
Somers, de oprichter van Theo.
Het was hij die - samen met mede-opticien Patrick Hoet - Theo
uit de grond stampte. Mik, Jan en
Toon zien erop toe dat Theo zijn
eigenzinnige koers behoudt, vertrekkend vanuit Antwerpen maar
met een open blik op de horizon.
Om zelf te kunnen waarnemen
hoe ‘open die blik op de horizon’
is, is iedereen welkom om op zaterdag 13 oktober a.s. bij Sijbrants
& van Olst Optiek in Uithoorn.
Want een eigenzinnige bril van
Theo moet je echt live gezien
hebben. En wanneer je op 13 oktober een Theo-montuur met glazen koopt, ontvang je
10% korting op het aankoopbedrag, tot een maximum van € 50,. En omdat Sijbrants & van Olst
Optiek 30 jaar bestaan, geven ze
ook nog eens bij aankoop van
een tweede montuur, naar keuze,
een paar zonneglazen op sterkte cadeau! (Glazen zowel enkelvoudig als multifocaal.) Zij zien je
graag op 13 oktober in hun winkel aan de Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Een avondje nostalgie!
De Ronde Venen - Op dinsdag 16
oktober komt de heer René Kil op
bezoek bij de Christelijke vrouwenbeweging Passage Vinkeveen en Wavereen.
Op deze avond brengt René Kil
aan de hand van veel foto’s de geschiedenis van de kinderboeken-

schrijver W.G. van der Hulst tot leven. Hebt u nog boekjes thuis?
Breng ze mee. De avond begint
om 19.30 uur in het Hervormde
verenigingsgebouw Maranatha,
Herenweg 205 te Vinkeveen.
Ook op deze avond zijn gasten
weer van harte welkom.
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Eenzaamheid straks verleden tijd in De Ronde Venen? (1)

Zorg- en welzijnspartijen
bieden de helpende hand
De Ronde Venen - Als het aan de
partijen ligt die dinsdag 2 oktober aan het mini congres over het
aanpakken van de eenzaamheid
van ouderen hebben deelgenomen, zal het gevoel van eenzaamheid op termijn zo goed als verleden tijd zijn. Maar dan moet er
nog wel wat gebeuren en de betreffende mensen zullen zelf ook
in actie moeten komen. Indien
nodig kunnen ze hulp inroepen
om gebruik te maken van wat er
in die zin aan bijstand wordt geboden door diverse partijen. Achter de geraniums blijven zitten
totdat er iemand aanklopt is niet
de juiste weg. Een schakering in
herkenning van eenzaamheid, inzicht in de problematiek, het onderwerp bespreekbaar maken,
mensen die dreigen te vereenzamen daadwerkelijk hulp bieden
en de manier waarop, welke mogelijkheden er zijn en uitwisseling
van ervaringen, waren de kernthema’s van het mini congres.
Het werd door de Seniorenpartij De Ronde Venen in dorpshuis
De Willisstee van 19.30 tot 22.00
uur op een aantrekkelijke manier
georganiseerd. Gratis toegankelijk voor iedereen, jong en oud –
maar voornamelijk de laatste. Een
en ander droeg bij aan de Week
van de Eenzaamheid, een landelijk gebeuren. Zo’n tachtig belangstellenden gaven die avond
blijk van hun aanwezigheid en dat
was meer dan partijsecretaris René Borst had verwacht. (Gezien de
veelheid aan informatie die deze
avond met zich meebracht, is besloten het verslag over twee uitgaven van deze krant te verdelen. Red.)
Risicogroepen
Na het welkomstwoord van partijvoorzitter Aad van der Wilt en een
inleiding door wethouder Marja
Becker (“Je hoeft niet oud te zijn
om je eenzaam te voelen”), kreeg
gespreksleider van die avond Jos
Boermans van Coalitie Erbij het
woord. Hij is zelf vele jaren werkzaam geweest in de zorg en het
welzijnswerk en doet nu voornamelijk vrijwilligerswerk op dit gebied. Kort weergegeven gaf hij
aan de hand van lichtbeelden
met teksten hoe je eenzaamheid
kunt herkennen. De gevolgen van
die eenzaamheid kunnen zijn dat
men vaak het gevoel heeft ongelukkig te zijn, een negatief beeld
van zichzelf en van de wereld uitstralen, een groter risico op verslaving en ontsporing hebben,
meer kans lopen op gezondheidsproblemen, gemiddeld een kortere levensverwachting hebben en
vaak aan hogere maatschappelijk
kosten vastzitten. Als risicogroepen waar eenzaamheid kan toeslaan werden genoemd chronisch
zieken, mensen die gehandicapt
zijn, alleenstaanden, 75-plussers

maar ook jongeren tussen de
15 en 18 jaar(!), (ex) mantelzorgers en niet-Westerse allochtonen. Deze gegevens werden die
avond ‘voor de bühne’ gebracht
waarop insprekers en de aanwezigen in de zaal (later) met open
gesprekken konden reageren. Ter
illustratie werden kerncijfers uit
2016 voor De Ronde Venen geprojecteerd van 65 plussers. Daaruit blijkt dan 36 procent eenzaam
is, maar niet geïsoleerd; 52 procent daarentegen is sociaal weerbaar, terwijl 11 procent wel sociaal geïsoleerd is; 1 procent is contactarm en 10 procent blijkt ernstig eenzaam. Er valt dus het nodige te doen in De Ronde Venen.

Met elkaar oppakken
“Ons vertrekpunt is het bieden
van oplossingen, uitgaande van
de eigen redzaamheid van de betreffende persoon die hulp nodig
heeft en dat zelf ook wil. Daarbij
mogen we ook de groep jongeren
niet vergeten die je tot de eenzamen kunt rekenen. Het is iets wat
je persoonlijk noch als organisatie
alleen kunt uitvoeren. Dat moet
je met elkaar in de samenleving
doen,” sprak Boermans. Hij toonde
de verschillende partijen die daarbij ingezet kunnen worden, onder
andere die op het gebied van welzijn, zorgprofessionals, buurtbewoners, huisartsen, apothekers,
woningbouwcorporaties, bibliotheken, wijkzorg, vrijwilligers, de
gemeente (WMO-loket) en niet in
de laatste plaats familie en vrienden! Die moeten dan wel acteren in een samenwerkingsproces.
Diverse sprekers gingen vervolgens in op het onderwerp, ieder
met een eigen visie en beeldvorming. Een heel bijzondere wijze
om uit de eenzaamheid te komen
illustreerde Chantal Timmer, matjes coördinator bij Tympaan-De
Baat, die in die zin kennis maakte met Shirley (53) uit Vinkeveen.
Zij kreeg een aantal jaren geleden
een herseninfarct en kwam daardoor (zelf ) in de eenzaamheid terecht ondanks dat zij een gezin
heeft en zelf ervaringsdeskundige
op het gebied van eenzaamheid
was! Chantal zei dat ze altijd een
kaartje van Shirley bij zich droeg
met daarop ‘Er is altijd iemand die
licht brengt op je pad’. Ze vroeg
de zaal daarop te reageren. Ze
vertelde vervolgens dat Shirley
zich uit de eenzaamheid heeft
ontworsteld door zich met kunstzinnige vormen (schilderijen) aan
de wereld te laten zien middels
een expositie. Een heel bijzondere manier waarbij direct zij aangetekend dat niet iedereen zomaar
de gave heeft om zich met een
aandoening of beperking in kunst
te uiten. Voor Chantal die haar
voordracht met passie bracht, is
dit uniek en zij heeft haar bevindingen met Shirley destijds inge-

Volop aandacht bij de verschillende voordrachten

bracht in een werkgroep. Die bevindingen heeft Shirley overigens
omgezet in een kunstwerk wat
Chantal tijdens de avond toonde
om dit als voorbeeld met elkaar te
delen. Shirley kon die avond helaas niet aanwezig zijn. Petra Vosters, kwartiermaker van ‘De Toegang’, gemeente De Ronde Venen, gaf op haar beurt drie onderwerpen mee om later na de pauze
te bespreken aan de ‘Open Space’
tafels, t.w. Eenzaam is niet hetzelfde als alleen (heb je een keuze in
eenzaamheid?); de sociale rijkdom die de gemeente kent (wat
kan je met 43.000 inwoners delen) en de Kernteams van de gemeente die dichtbij de inwoners
staan (wat kunnen die gezamen- Jos Boermans luistert aandachtig naar Chantal Timmer
lijk betekenen?).
Wilnis Dorp Medisch Centrum
Apotheker Yvonne Jordan (Jordan
Apothekers DRV) kwam in haar
voordracht met iets bijzonders.
Er is een middel tegen eenzaamheid: het ‘knuffelhormoon’ oxytocine! “Het is niet verkrijgbaar per
pil, maar het wordt aangemaakt
bij onszelf in de hersenen als er
sprake is van positief contact met
(huis)dieren en mensen. Oxytocine zorgt er voor dat we emoties
kunnen verwerken. Zoals aaien
van dieren, elkaar aanraken, met
elkaar knuffelen, elkaar aankijken
en voor elkaar zorgen. Kortom
aandacht aan elkaar geven zorgt
voor positieve en blije gevoelens en het versterken van banden met elkaar en mensen om je
heen,” gaf Jordan als uitleg die er
bij opmerkte dat het ook wel eens
een negatief effect kan hebben
bij langere eenzaamheid. Zij verraste vriend en vijand met de opzet van een Medisch Centrum Wilnis waar aandacht en medische Samen informatie ‘delen’
zorg op maat voor ouderen centraal staan. Voorjaar 2019 moet
dat gerealiseerd zijn in het (leegstaande) pand op de hoek van de
Dorpsstraat en de Julianastraat
nabij de NH-kerk. Het wordt op
dit moment intern verbouwd om
het voor dat doel geschikt te maken. De bedoeling is er een huisartsenpraktijk in onder te brengen; tevens krijgt een specialist ouderengeneeskunde er een
ruimte. Er komt bovendien een
apotheek waar men 24/7 medicijnen kan afhalen, onder meer met
behulp van de medicijnenautomaat zoals die er ook staat bij supermarkt Jumbo op de Molmlaan.
Wilnis Dorp Medisch Centrum, zoals de nieuwe naam luidt, levert
maatwerk op het gebied van voeding, beweging, preventie en is
gebaseerd op moderne behandelmethoden. Opgemerkt zij dat
het geen onderdeel is van het gezondheidscentrum Gezond Wilnis
aan de Wagenmaker.
Wordt vervolgd...

In dit pand komt ‘Wilnis Dorp Medisch Centrum’
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Tweede editie De Ronde
Venen Marathon

AH Jos van den Berg Scholierenveldloop
Regio - Atletiekvereniging AKU
organiseerde woensdag 3 oktober voor de 36e keer de scholierenveldloop en het evenement
kon zich weer verheugen in een
enorme belangstelling. Meer dan
800 leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Uithoorn/De Kwakel
en deels het Veenlandencollege
uit de Ronde Venen hadden zich
aangemeld.
De geweldige sfeer op de atletiekbaan werd uiteraard door
een heerlijk najaarszonnetje versterkt en om 14.30u. stond de
eerste groep van 75 kinderen van
groep 3 klaar voor de start. De
belangstelling van ouders, oma’s
en opa’s, leerkrachten, etc. was
enorm en mede daardoor gingen de kinderen als een raket van
start.
De strijd om de eerste plaatsen
was natuurlijk groot maar het
was prachtig om te zien dat elk
kind enthousiast zijn eigen wedstrijd liep en onder de aanmoedigingen langs de kant probeerde zo snel mogelijk over de finish
te komen.

Naast de individuele wedstrijd
die elk kind leverde, was er natuurlijk de strijd om de wisselbeker voor de school. Bij het basisonderwijs was de wisselbeker
de laatste jaren steeds voor de
Springschans, maar de geruchten gingen al dat met name bij
school de Zon uit de Kwakel de
kinderen enthousiast werden gemaakt om mee te doen.
En dat had succes want de kinderen van de Zon slaagde er in om
de wisselbeker naar De Kwakel te
brengen. De Springschans moest
nu genoegen nemen met een 2e
plaats en direct daarop volgde de
Kwikstaart.
Het Veenlandencollege, vorig
jaar al winnaar van de wisselbeker, had zich met extra trainingen
voorbereid op deze editie van de
loop en dat betaalde zich uit want
veel leerlingen waren vooraan te
vinden bij de finish en daarmee
hielden zij zich het Alkwin College en het Thamencollege achter zich, hoewel de verschillen dit
jaar klein waren en met name het
Alkwin college volgend jaar op
wraak zint.

Start
Elke start was weer een belevenis op zich met een enorme grote
groep kinderen onder het startdoek die gespannen wachtte op
het startschot. De kinderen van
groep 4 spanden de kroon, meer
dan 115 kinderen stonden aan de
start.

Uitslagen Basisscholen
Groep 3 Jongens
1. Roel Verlaan
2. Jip Hofmijster
3. Jake Reijnen
Meisjes
1. Josephine de Jong
2. Joy van Dijk
3. Evi Schoen

Groep 4 Jongens
1. Nico
2. Tas Plasmeijer
3. Noah van Setten
Meisjes
1. Babet van Rijn
2. Suus Hogenboom
3. Maud van Kessel
Groep 5 Jongens
1. Robin
2. Julian van Gelder
3. Tijn Voges
Meisjes
1. Charlotte Ridder
2. Nynke Veen
3. Alice van den Berge Regaldo
Groep 6 Jongens
1. Elias Wiesener
2. Florian Faber
2. Mark Westra
Meisjes
1. Esmee Kriger
2. Fleur Hofmijster
3. Sofia Hofstede
Groep 7 Jongens
1. Gijs Ammerlaan
2. Roy van der Hoorn
3. Teun Haak
Meisjes
1. Danique van Ettinger
2. Ralycia Finies
3. Elise Schipper
Groep 8 Jongens
1.Bas van Ede
2. Glenn Koorn
3. Jorn Snel
Meisjes
1. Angel Harting
2. Nikita Harting
3. Lexie Romme
Voortgezet onderwijs

Klas 1 Jongens
1. Colin Alewijnse
2. Sven Bakker
3. Jop van Rijn
Meisjes
1. Juna van der Waall
2. Soraya Ruigrok
3. Floortje Hijman
Klas 2 Jongens
1. Romijn van Vliet
2. Anouan Bouhlan
3.Bruno Nieuwkoop
Meisjes
1. Gwen Alewijnse
2. Irena Sligtenhost
3. Alyssa Hoekman
Klas 3 en hoger Jongens
1. Mudalib OsmanElbi
2. Joeri Maliekhadien
3. Maikel Honing
Meisjes
1. Lotte Zethof
2. Kirsten Heemskerk
3. Elaine van Bakel
Leerkrachten/ouders Heren
1. Paul Weijer
2. Tim Verlaan
3. Lennart Kok
Dames
1. Marleen Vos
2. Marielle van Scheppingen
3. Mathilda van Soest
AKU als organiserende vereniging kan weer terugkijken op een
zeer geslaagd evenement en wil
langs deze weg alle vrijwilligers
bedanken voor hun onmisbare
inzet en sponsor AH Jos van den
Berg voor de ondersteuning van
de scholierenveldloop.

Topweekend voor UWTC
Regio - Zaterdag 6 oktober stond
de nationale veldrit van Montfoort op het programma. Om 10
uur werden ruim vijftig amateurs
weggeschoten. UWTC lid Bart de
Veer pakte kopstart en reed de
eerste 5 rondes continue voorop.
Met nog 2 rondes te gaan kwamen Klaas Groenen uit Boxtel en
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde in het wiel van Bart, en gingen hem voorbij. In de laatste
ronde moest Bart deze 2 mannen
laten gaan, maar hij reed onbedreigd naar de 3e plaats. Klaas en
Atse kwamen wiel aan wiel over
de streep en het was voor de jury
een hele klus om te bepalen wie
de winnaar was. Tommy wist in
de laatste ronde nog enkele renners te passeren en finishte op
de 4e plaats. Bas had na één ronde al pech met zijn fiets, een afgelopen tube, en moest verder op
zijn reserve fiets. Uitslagen van
de UWTC leden: 3 Bart de Veer, 4
Tommy Oude Elferink, 19 Bas de
Bruin, 38 Maarten Postma en 40
Dennis Moolhuijsen. Bij de masters 40+ reed Mark Touwen naar
de 23e plaats en Frank Jansen
werd 40e.
Bart de Veer
UWTC talent Bart de Veer, woonachtig in Vreeland, is ondanks
zijn 21 jaar al ruim 16 jaar lid van
UWTC. Op de leeftijd van 4 jaar
is hij begonnen met bmx-en en
dat heeft hij niet onverdienstelijk gedaan. Toen hij 13 jaar oud
was kwam hij in de winter in aanraking met het veldrijden en hier
was hij gelijk helemaal weg van.
Op 14 jarige leeftijd heeft hij de
overstap van de bmx naar de
wielren gemaakt. Die overstap
ging niet helemaal vanzelf en de
eerste jaren heeft hij flink moeten afzien bij de wielren wedstrij-

den. Maar zijn doorzettingsvermogen liet hij toen ook al zien.
Gelost, gedubbeld, helemaal alleen rijden, het leek hem niet te
storen en Bart reed de wedstrijd
gewoon uit! De afgelopen 2 jaren
heeft hij al mooie uitslagen gereden in het cyclocross seizoen. En
in 2018 lijkt hij echt door te breken.
Naar Gouda
Zondag 7 oktober ging de reis
naar Gouda, hier werd gestreden om de Cees Slingerland Bokaal. Bij de amateurs/sportklasse had Bart wederom een kopstart. Er ontstond een kopgroep
van 6 renners met daarbij Bart
en Tommy. Bij het ingaan van de
laatste ronde nam Bart het voortouw over en ging volle bak door.
Hij pakte een klein gaatje en wist
dit tot de finish vol te houden. De
eerste overwinning voor Bart, en
hiermee zijn doel voor dit seizoen
reeds bereikt. Tommy wist het
succes nog groter te maken door
in de sprint de 3e plaats op te eisen. Nederlands Kampioen Yannick Runhart maakte het podium
compleet. Bas de Bruin werd 8e
en Dennis Moolhuijsen 45e. Menno kwam supporteren, hij is helaas nog niet fit genoeg om weer
aan de start te verschijnen. Bij de
dames wist Elleke Claessen het
succes voor UWTCX nog groter
te maken. Elleke werd 3e! Een 10e
plaats voor Judith van Maanen,
14e Laura Gorter en 18e Rebecca Cornelisse. Bij de masters 40+
werd Mark Touwen 18e en Frank
Jansen 29e.
Wiebes s
Lorena Wiebes heeft haar seizoen beëindigd met een podiumplaats. De renster van Parkhotel Valkenburg werd derde in

Regio - Na de zeer succesvolle 1e editie van 2017 vindt op 18
november 2018 de 2e editie van
Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon plaats. De
start en finish zijn wederom in het
centrum van Abcoude en de marathon en duomarathon doen alle 8 kernen van De Ronde Venen
aan.
De 1e editie van De Ronde Venen Marathon kende maar liefst
775 inschrijvers op de hele marathon, duomarathon (waarbij
twee lopers afwisselend lopend
en fietsend de marathon afleggen) en de 10 km. Onder hen veel
deelnemers uit De Ronde Venen,
maar ook deelnemers uit heel
Nederland en zelfs België. De gekleurde sliert lopers ging door de

weilanden, over de voormalige
spoorbaan, langs riviertjes, door
alle kernen en natuurlijk over
het Botsholpad. De deelnemers
maakten kennis met de mooiste
plekken van de gemeente. De reacties van de lopers waren dan
ook overweldigend: het schitterende parcours, de goede organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social media geroemd.
Op 18 november 2018 belooft het
wederom een spektakel te worden. Er hebben zich inmiddels al
weer 445 lopers ingeschreven via
www.inschrijven.nl. Kijk op www.
derondevenenmarathon.nl voor
meer informatie en volg de voorbereidingen op de Facebookpagina van de marathon.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 2 oktober speelden we de vierde zitting van de eerste competitieronde. Matty Overwater & Loes
Wijland lieten in de B-lijn zien
hoe het moet en eindigden met
een klinkende score van 66,15%.
Hoewel….zo’n hoge score haal je
niet alleen door met zijn tweetjes
goed te bridgen, daar heb je toch
echt de hulp van de tegenstanders bij nodig.
Overigens loog de score van
paar nummer twee er ook niet
om: 64,06% voor Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit. Met enige afstand eindigden op de derde plaats Cobie Bruine de Bruin
& Ada Maarsseveen met 56,25%.

Op vier Willie Woerden & Elly
Boeringa met 55,63% en de topvijf werd afgesloten door Ploon
Roelofsma & Marja Slinger met
55,21%.
A-lijn
In de A-lijn een verrassende zege
voor Eugenie Rasquin & Riet Willemse met 62,50%. Op twee Elly
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar
met 59,52%. De derde plaats was
voor An van Schaik & Ria Verkerk
met 58,33%, vierde werden Janny Streng & Sonja Reeders met
54,17% en een op gedeelde vijfde plaats Refina van Meijgaarden
& Cathy Troost en Annet Roosendaal & Rini Tromp met 52,98%.

Riet & Wim Beijer
komen op stoom
de GP Beghelli in Italië voor vrouwen. Elisa Balsamo eiste de zege
op, Marta Bastianelli werd tweede. Wiebes kende een sterk seizoen. De Europees kampioene
bij de junior-vrouwen van 2017
won in haar eerste jaar bij de elite-vrouwen de Dorpenomloop
van Aalburg, de Salverda Omloop
van de IJsseldelta, de GP Goos en
een rit in de BeNeLadies Tour. Ook
stond de Mijdrechtse op het podium in Dwars door de Westhoek,
de EPZ Omloop van BOrsele, de
Omloop van de Westhoek, Veenendaal Veenendaal, Flanders La-

dies Classic en bij twee ritten in
de Boels Ladies Tour. (bron: cyclingonline.nl)
Amsterdamse cross
De ACC gaat op zondag 14 oktober van start in Nieuwveen!
Rondom zwembad Aarweide
wordt weer een prachtige cross
uitgezet door de UWTC leden.
Publiek is van harte welkom om
het spektakel te komen aanschouwen. Programma: 10.30
uur jeugd, 12.00 uur 40+, 13.30
uur 40-, 13.32 uur dames & nieuwelingen.

Regio - Maandag 8 oktober 2018
werd met 32 paren de 5e ronde van de 1e parencompetitie
van Bridgevereniging Uithoorn
(B.V.U) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg.
In deze 5” promotie & degradatie ronde pakten in de A-lijn Monique Verberkmoes & Jan v Beurden de 1e plaats met 60% op de
2e plaats eindigde Bep & John
de Voijs met 58,75% en op de 3e
plaats werd beslag gelegd door
Cees Harte & Jos v Leeuwen met
57,50%
In de totaalstand eindigde Wies
Gloudemans & Marcel Dekker op
de 1e plaats de degradanten zijn
Riki Spook & Hans Geels + Jos v
Leeuwen & Cees Harte
In de de B-lijn ging de 1e plaats
naar Riet & Wim Beijer met met
67,55% op de 2e plaats eindigden Dieny Verhoeff & Mart v/d
Voort met 63,39% en op de 3e
plaats eindigde de nieuwe combinatie Ans Breggeman & Henk
v Dijke met 58,23% die de aanpassingstijd achter zich gelaten
hebben. Naar de A-lijn promoveren een nieuwe combinatie Jan
Broeckmans & Kees Visser een

GEEN KRANT?

0297-581698

knappe prestatie en Tonny Godefroy & Harry Rubens. Tot degradatie zijn gedoemd Co Beumer & An
Pronk en Greet & Rolf Rahn
In de C-lijn pakte good old Jaap
Bark & Nelly Jansen de 1e plaats
met 58.51% op de 2e plaats Corry
v Tol & Kees Geerlings 55,00% en
op de 3e plaats Cor de Bok & Tom
van Meijgaarden met 54,20%
gepromoveerd zijn Corry v Tol &
Kees Geerlings en Nelly Jansen &
Jaap Bark
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl
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Lionsclub organiseert opnieuw
bridgetoernooi op meerdere locaties
De Ronde Venen – Bridgeliefhebbers opgelet: op zaterdag
27 oktober organiseert LIONSCLUB MIJDRECHT-WILNIS alweer
voor de elfde keer de Lions Running Bridgedrive. In het centrum
van Mijdrecht openen tien hore-

cagelegenheden hun deuren om
spannende bridgewedstrijden te
faciliteren. Waarom het een running bridgedrive heet? Omdat
de bridgeparen iedere ronde op
een andere locatie spelen! De locaties liggen allemaal op loopaf-

heerlijke lunch geserveerd in de
gelegenheid waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt
gespeeld tot ongeveer 16.15 uur,
waarna de prijsuitreiking en de
afsluiting plaatsvinden in Chinees
restaurant Lotus Corner.
stand van elkaar. Door de wisse- Het inschrijfgeld is €55,- per paar,
lende locaties én de uitdagen- inclusief een smakelijke lunch en
de tegenspelers is de Lions Run- een kopje koffie. Er worden 28
ning Bridgedrive ieder jaar weer spellen topintegraal gespeeld;
een groot succes. De Lions leiden de uitslag wordt berekend door
het evenement in goede banen de computer. Het winnende paar
en fungeren als gastheer op de ontvangt niet alleen de welbediverse locaties. En het belang- kende Lions Wisselbeker, maar
rijkste: de opbrengst van de dag ook een bijzondere hoofdprijs!
gaat naar het Inloophuis ‘t Anker.
Ben jij een echt bridgetalent?
Aanmelden
Schrijf je dan gauw in! Het aanTussen 09.45 en 10.15 kunnen tal inschrijvingen is beperkt, dus
deelnemers zich aanmelden bij stuur snel een e-mail naar lionsrestaurant Rendez Vous aan het bridgedrive@gmail.com
Raadhuisplein in Mijdrecht. Na De opbrengst van de dag is voor
de opening verspreiden de spe- Inloophuis ’t Anker. ’t Anker heeft
lers zich door het centrum om de als doelstelling het ontplooien
bridge-uitdagingen aan te gaan. van activiteiten ten behoeve van
Dit jaar zijn de locaties: Rendez diegenen die met kanker te maVous, la Farola, Lunchroom Tof, ken hebben of krijgen, www.inChinees restaurant Lotus Cor- loophuishetanker.nl. Meer inner, iSushi Restaurant, Lunch- formatie is verkrijgbaar bij Henroom Arabille, Il-gusto Ristorante, ny van Nieuwkerk (06-54366528;
MoYi Cafetaria sushi & meer, Res- hennyvnieuwkerk@gmail.com) of
taurant Burgerlijk en De Ijssalon. bij Willibrord Blom (06-51173731,
Na de derde ronde wordt er een whmblom@gmail.com).

Argon geeft niet thuis in derby tegen
FC Aalsmeer
Mijdrecht - Argon speelde in de
derby tegen FC Aalsmeer een
slordige wedstrijd en leed dan
ook een nederlaag die het zich
zelf kan aanrekenen. Argon coach
Ron van Niekerk sprak na afloop
zelfs van een collectief falen.
Het begon na een half uur toen
doelman Romero Antonioli zich
ver buiten zijn heiligdom begaf
en de bal misliep, Aalsmeer profiteerde daarvan.
Drie minuten voor rust zag het er
in verdedigend opzicht ook niet
goed uit en konden de gasten uit-

lopen naar 0-2. Op slag van rust
kon Argon de aansluitingstreffer
incasseren maar vanaf elf meter
stuiterde de bal via de paal weer
in het veld.
Na de thee had Aalsmeer eigenlijk de betere mogelijkheden
maar ook die ploeg deelde in de
malaise. Vlak voor tijd verkleinde Argon achterstand tot 1-2, nu
werd er van elf meter wel het net
getroffen. Teleurstellend.
Moeilijk
Prachtig weer en veel aanloop

Ian Refos scoort vanaf elf meter. Foto: Hans van Gelderen

dus ging het publiek er een goed
voor zitten, helaas men kwam er
bekaaid af. Slordig spel voerde
aan beide zijden de boventoon.
De bal in de ploeg houden viel
ook niet mee en echte scoringskansen waren ook op een hand
te tellen. We zagen een voorzet
van Marwan Fennich die door
een Aalsmeer verdediger enigszins van richting werd veranderd
maar doelman Nick van der Wiel
reageerde attent. Aan de andere
kant lanceerde Martin Campbell
een voorzet die voor het doel van
Argon langs schoot. Toen zagen
we twee pogingen van Argonspelers, Marvan Fennich schoot
op de keeper en een vrije trap van
Ilias Latif ging naast. Aalsmeer
liet zich ook regelmatig zien, na
een hoekschop kopte verdediger Eder Medina Delgado naast
en kreeg Giliano Eijken een dot
van een kans. Een foutje van de
Argondoelman leverde een vrije
trap binnen de zestien op maar
Chelton Linger profiteerde niet.
Even later was het wel raak voor
de Aalsmeer, nadat Berry Kramer
te hoog had gemikt bij een kopbal profiteerde Calvin Koster van
een misser van Romero Antonioli die ver buiten het strafschop-

Bridge-uitslagen
Bridgevereniging Mijdrecht

den door het team Nel leeuwerik 68,23% gevolgd door team
Wiersma met 59,38% en team Telling met 57,50%.
De volgende wedstrijddagen zulMijdrecht - De herfstcompeti- wedstrijdpunten, gevolgd door len uitwijzen hoe de posities zultie begint bij BVM aan een nieuw team Schiphorst met 16 punten len worden verdedigd. Donderfenomeen: het viertallen. Of zo- en de teams Voskamp en Elen- dag werd de zesde ronde geals sommigen zeggen het echte baas beide met 13 punten. Naast speeld met soms verrassende uitcompetitiebridge.
deze viertallen competitie werd slagen.
Maandag 1 oktober was het zover een speciale parencompetitie ge- In de A-lijn gaat de strijd om
en de viertallen slepen de mes- speeld door de overige leden van de koppositie steviger worsen, speelden scherp om het bes- BVM.
den: 1. team Elisabeth van den
te uit de biedingen te halen en Het ging er hier stevig aan toe berg 63,54%, 2 team Jan Bunnik
om aan het eind van de vond een met lastige biedingen en moei- 61,46% en 3. team Pieter Koopmooie score te hebben. Het team lijk speelbare spellen. De bes- mans 58,85%. Met deze goede
Koeman draaide het beste met 18 te oplossingen werden gevon- scores bleef de kopgroep in de

gebied de bal niet onder controle kreeg en dat had een doelpunt tot gevolg. 0-1. Vlak voor
rust werd het nog erger voor Argon toen Martin Campbell in de
rebound voor de 0-2 zorgde. Vlak
voor rust kon Argon de aansluitingstreffer scoren, Marwan Fennich kwam ten val, zelf nam hij
plaats achter de bal en vanaf de
stip schoot hij op de paal.
Zelfde spelbeeld
Na de thee eenzelfde spelbeeld,
Epi Kraemer werd ingezet en
Dennis Filippo bleef in de kleedkamer achter. Het bracht wel wat
meer power voorin maar effectief werd het allemaal niet. Calvin Koster kreeg namens de gasten een pracht kans maar kopte
naast en Rachad Madi kopte te
zacht in om de Aalsmeer keeper
te verrassen.
Met Tim Steij en Jasper Werkhoven als verse krachten probeerde
coach Van Niekerk nog iets te forceren maar het was Aalsmeer dat
via Junior Tiller en Giliano Eijken
gevaarlijk waren. Vier minuten
voor tijd kreeg Argon zijn tweede
strafschop van de wedstrijd. Epi
Kraemer viel en scheidsrechter
Dam wees erg gemakkelijk naar
de stip. Ian Refos schoot wel raak
1-2. In blessuretijd schoof Rachad
Madi namens Argon de bal van
dichtbij naast.
Zaterdag gaat Argon op bezoek
bij ARC.
totaalstand ongewijzigd: Van den
berg, Van der meer en De Jong.
In de B-lijn scoorden de teams
als volgt: 1. Team Geri Stapper
69,17%, 2. Team Elenbaas 68,33%
en 3. Paula Kooijman 55,83. De
topposities worden ingenomen
door team Kooijman, team Elenbaas en team Ineke Hollaardt.
In de C-lijn was de dagscore: 1.
team Inge Geerlings 59,90%,
2.team Diny de haas 57,29% en 3.
team Ruud Pfeiffer 56,25%. Ook
hier zijn de topposities goed bezet door team Ria Versteeg, team
Diny de Haas en team Annie
Schouten.

Jonge Argonauten
groeien in de wedstrijd
Regio - Mijdrecht - Afgelopen zaterdag speelde het jongste Argon Basketball team in Sporthal
de Eendracht hun derde wedstrijd tegen de Woodpeckers uit
Houten. In de openingsminuten van de wedstrijd waren deze jonge basketballers nog onder
de indruk van de tegenstanders
en verloren ze veel punten. Basketball is een wedstrijd met veel
spelregels en veel disciplines. De
scheidsrechter van dienst, Ineke Spraakman, legde daarom elke goed uit waarom ze floot en
hoe ze het anders hadden moe-

Kwinkslag wint Oktober Actief
De Ronde Venen - Het mixteam
van Badmintonvereniging Kwinkslag te Vinkeveen heeft jl. donderdagavond 4 oktober een uitstekende thuiswedstrijd gespeeld in
sporthal De Boei.
Het was de eerste inloopavond
van Oktober Actief en daar waren een aantal enthousiaste mensen op afgekomen. Deze mensen konden gelijk aanschouwen
hoe het er in de competitie aan
toegaat. Het mixteam heeft met
7-1 gewonnen van BC ‘t Gein uit

Nieuwegein. Dit is voor Kwinkslag de derde wedstrijd van dit
seizoen welke deze donderdag
gespeeld is en staan momenteel
in de top 3 van de poule.
Kom gewoon langs op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.30
uur dan kunt u meedoen in sporthal De Boei te Vinkeveen.
Dat kan natuurlijk via Oktober Actief, een initiatief van Gemeente De Ronde Venen, maar daarna
mag u ook zo bij ons langskomen.

Het blijft spannend in
de Biljartcompetitie
De Ronde Venen - Bar Adelhof 1 en Lutis Ventilatietechniek/
Springbok delen de koppositie in
de eerste divisie
Maar ook Stieva/De Kuiper 1 staat
er met een wedstrijd minder gespeeld goed voor. Stieva/De Kuiper trad deze week thuis aan tegen De Springbok 1. En het werd
een spannend duel op een hoog
niveau. Nico de Boer van De
Springbok zorgde voor een goede start door Michael de Kuiper
in 21 beurten te verslaan. Maar
Maarten Heijman, die een prima seizoenstart kent, bracht Stieva/ De Kuiper meteen weer terug
door Cees Duinker in 19 beurten
te kloppen. Nico Koster zette vervolgens Stieva/De Kuiper weer
op voorspring door Robert Daalhuizen te kloppen. In de slotpartij nam Kees de Zwart het namens
het thuisteam op tegen Jim van
Zwieten. En het ging na een flitsende start van Jim (serie van 13
in zijn eerste beurt) t/m beurt 19
gelijk op. Nadat de productie bij
beide spelers vier beurten haperde, was het Jim die de partij in 24
beurten uit maakte en daarmee
De Springbok op gelijke hoogte bracht (40-40), waarmee beide
teams goede zaken deden.
Uitstekend
Koploper Adelhof 1 trad thuis aan
tegen de kampioen van het vorig seizoen De Merel/Heerenlux 1.
Bob van Kolck begon uitstekend
voor het thuisteam door in slechts
15 beurten (moyenne 2.200) Walter van Kouwen te kloppen. Kees
Griffioen deed met een 12-9 overwinning tegen Edwin v/d Schaft
wat terug voor De Merel, waarna
Anne Beeker Adelhof 1 toch weer
duidelijk op voorsprong bracht
door Bert Fokker in 24 beurten
met 12-6 te kloppen. In de partij
tussen de kopmannen trad Chaz
Jans namens Bar Adelhof aan tegen de speler van jaar van het vorig seizoen John Vrielink voor wie
dit de eerste partij was dit seizoen. En John was het nog niet
verleerd want hij trok in slechts
9 beurten (moyenne van 17,777)
de partij naar zich toe (12-5) met
o.a. een serie van 40. Maar ondanks deze laatste partij ging de
winst met 38-34 naar Bar Adelhof.
Lutis Ventilatietechniek/Springbok speelde deze week thuis tegen team 3 van De Merel/Heerenlux. Allan Knightly zette voor het
thuisteam zijn goede seizoenstart voort door Cor van Wijk in 29
beurten met 12-6 terug te wijzen.
Vervolgens speelden Ger Ruimschoot een spannende pot tegen
Hans van Rijn die na ook 29 beurten in een remise eindigde.

Matchpunten
Wim Berkelaar won voor De Merel deed namens van Peter Stam.
Vervolgens kwam Lutis kopman
ten oplossen om zodoende de John Beets uit tegen Dorus van
jonge basketballers te leren van der Meer. John was fantastisch op
hun fouten. Gaande weg zag je dreef en gaf Dorus geen kans en
de basketballers groeien in de maakte zijn 110 te maken caramwedstrijd onder goede aanmoe- boles uit in slechts 14 beurten.
diging van hun beider coaches En hiermee kwam de eindstand
Geert Jan en Kalvin. Basketball op 43-35 en deed Lutis Ventilais een sport waarbij voetenwerk tietechniek/Springbok uitstekennet zo belangrijk is als het drib- de zaken en nestelt zich met 166
belen of schieten op de basket.
Naar mate de wedstrijd vorderde beter en de wedstrijd ging na
zag je meer samenspel en goede de fatale opening dan ook gelijk
passes naar elkaar om een ope- op. Hoewel de jonge basketbalning te forceren. En een enkeling lers de wedstrijd hebben verloren
scoorde dan ook een driepunter. met 37-59 mogen ze trots zijn op
Ook het verdedigen ging steeds dit resultaat, want ze hebben met

matchpunten naast Bar Adelhof
1 aan kop in de competitiestand.
De Biljartmakers, de nummer drie
in de ranglijst, moest deze week
uit spelen bij DIO, dat met het
vernieuwde team nog een beetje op dreef moet komen dit jaar.
Maar DIO kwam verrassend goed
voor de dag. Jos van Wijk, Koos
Zwerver en Cees de Jong wonnen
namens DIO van Nick v/d Veerdonk, Jan Zwietering en Jan van
Kranenburg, waarna het aan kopman Bert Loogman van De Biljartmakers was om wat terug te doen
tegen Jan Koridon. En dat lukte
want Bert had slechts 17 beurten
nodig om zijn 100 caramboles te
maken, waarbij vooral zijn serie
van 28 fraai was. Totaal stand desondanks 40-31 voor DIO.
ASM blijft aan kop in
de tweede divisie
ASM speelde woensdag tegen middenmoter De Kromme
Mijdrecht 1. Bertus Oostveen en
Cor Ultee pakten namens ASM
de volle 12 matchpunten door
Eduard Vreedenburgh en Willem
v/d Graaf te verslaan. Maar Toon
Kwant deed namens De Kromme Mijdrecht wat terug door in
30 beurten routinier Hennie Versluis te verslaan. Maar ASM kopman Hendrik Versluis stelde de
overwinning veilig door in slechts
17 beurten en een keurig moyenne van 3,470 Kees Westkamp te
kloppen. Eindstand 41-31 voor
ASM, dat daarmee de koppositie
versterkte. Naaste concurrent Bar
Adelhof 2 speelde uit bij De Merel/Heerenlux 2. Dat werd een gelijk opgaande strijd waarbij helaas alle spelers wat onder hun
niveau bleven. Wiebe Elzinga en
Anton Wibier pakten de volled
12 matchpunten voor Bar Adelhof tegen Gijs van Vliet en Ralphn
Dam. Daar tegenover stonden
twee overwinningen voor De Merel door Krelis v/d Linden en Gerard Roling tegen Henk de Vries
en Jos van Wijk. Eindstand 4141, waarmee Bar Adelhof zich op
de tweede plaats handhaaft. De
Springbok 2 ontving maandag De
Kromme Mijdrecht 2 en was goed
op dreef. Joop Lauwers won sterk
in 25 beurten van Frans Versteeg
en ook Jack Baak pakte 12 punten
door van Ronald Gunther te winnen. Eric v/d Bosch redde de eer
voor De Kromme Mijdrecht door
van Chris Draaisma te winnen,
maar kopman Willem Holla stelde
de ruime overwinning veilig met
een zege op Jos Vermeij. Eindstand 44-32. Tenslotte speelde
The Peanut Bar 1 thuis tegen Stieva/De Kuiper 2. In deze gelijk opgaande wedstrijd wonnen Jos Bader en Bernard Schuurman hun
partijen voor The Peanut Bar en
waren Ruud Breyen en kopman
Ton Bocxe succesvol voor Stieva/
De Kuiper. Toch won The Peanut
Bar nipt met 36-35.
Maar de sterspelers waren deze
week Bert Loogman van De Biljartmakers met het hoogste serie
percentage (28 caramboles, 28%)
en John Vrielink van de Merel/
Heerenlux 1 met de kortste partij (160 caramboles in 9 beurten).
deze wedstrijd alweer meer punten gescoord dan in de voorgaande wedstrijden bij elkaar opgeteld. Als deze groei zich doorzet is
dan nemen ze de volgende keer
de winst mee naar huis!
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Cursusproject De Ronde
Venen heeft nog plaats

TwirlPower scoort goed
op twirlwedstrijd

De Ronde Venen - Het Cursusproject DRV heeft nog plaats op
de volgende workshops en lezingen:
27. Wajir, van hopeloos naar
hoopvol, 1x dinsdagavond
van 20.00-22.00 uur op 16 oktober o.l.v: Adriaan Groeneveld. In de Boei, Kerklaan 32,
Vinkeveen. Cursuskosten €7,-.
30. Lezing Voedselbank, 1x dinsdagavond van 20.00-22.00
uur op 30 oktober o.l.v: Rinze
Jellema/Karin Schrama. In De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Cursuskosten: €7,-.
33. Mozaïek sieraden, 1x donderdagavond van 19.00-22.00
uur op 1 november. o.l.v: Gonda Santing. De Boei, Kerklaan
32,Vinkeveen. Cursuskosten:
€7,- Materiaalkosten: €20,35. Kattengedrag, 1x vrijdag-

Mijdrecht - TwirlPower, de twirl
afdeling van Show- en Marchingband VIOS, deed zaterdag 29 september mee aan een twirlwedstrijd in Nunspeet. Hier hebben
zij mooie prijzen weten te behalen! Bijna alle onderdelen deden
mee aan deze wedstrijd. Er werd
zelfs een nieuwe dans gepresenteerd door Sanne van der Kroef
en anderen waren op jacht naar
plaatsingspunten voor het NK. De
shows werden vol enthousiasme
neergezet en er werden vele medailles gewonnen. En Ensemble
A (senioren), behaalde genoeg
punten om zich te plaatsen voor
de Nederlandse Kampioenschappen op 16 december dit jaar! In
totaal zijn er nu 4 optreden geplaatst voor het NK. Een topprestatie voor een kleine vereniging!
Op 20 oktober 2018 organiseert
TwirlPower ook zelf een twirlwedstrijd onder leiding van de bond
NBTA Nederland. In sporthal De
Phoenix zullen 121 sporters hun
twirl show zullen laten zien aan
een jury. Er zijn verplichte onderdelen, waaronder ook het spectaculaire 2-baton, maar ook veel
vrije dansen met de baton. En natuurlijk KidsTwirl, waar de jeugd
laat zien de toekomst te zijn voor
deze sport.

avond van 19.00-21.00 uur op
2 november. o.l.v: Nienke Bijvoets. De Boei, Kerklaan 32,
Vinkeveen. Cursuskosten:€7,-.
Materiaalkosten: €0,30.
36. Het mooiste wat je kunt worden is JEZELFF. 3x dinsdagavond van 19.30-21.30 uur op
6-13-20 november. o.l.v: Joke
Stapper. De Boei, Kerklaan 32,
Vinkeveen.
43. Tuinbeeld, 1x zaterdagochtend van 10.0 -12.00 uur op 17
november, o.l.v: Resi van Zijl,
Energieweg 12, Mijdrecht.
45. Vadertje Vorst, de Rus Frequentie: 1x vrijdagavond van
20.00-22.00 uur op 30 november, o.l.v: Rene Moorman. De
Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen.
Voor meer informatie hierover,
bezoek onze site www.cursusproject.nl/rondevenen.

Een gezellige rondvaart
met Zonnebloem
Regio - Op een zonovergoten
woensdag in de laatste week
van september reed De Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek
met twee bussen, 80 gasten en
begeleiders, naar Maarssen aan
de Vecht. Om daar aan boord te
gaan voor een rondvaart langs
de buitenplaatsen van de Vecht.
In de Gouden Eeuw lieten rijke
kooplieden uit Amsterdam kasteelachtige woonhuizen bouwen om tijdens de zomers de hitte van de stad te ontvluchten. Nu
zoveel eeuwen later stralen zij
nog steeds de glorie van weleer
uit. De theekoepeltjes langs de
waterkant zijn befaamd. Met een
beetje fantasie kan men zich daar
dames voorstellen met lange gewaden die zich vorstelijk door
het dienstpersoneel van thee
en snoeperijen laten voorzien.

De heenweg voerde over binnenweggetjes, via o.a. de Loosdrechtse plassen en de Maarsseveense plassen. Een prachtige
toeristische route. Uit de reacties
van de gasten na afloop blijkt dat
men volop van deze dag genoten
heeft.

Mijdrecht - TwirlPower, de twirl
afdeling van Show- en Marchingband VIOS uit Mijdrecht, gaat
weer starten met ShowKidz. Vanaf maandag 29 oktober start er
een blok van 8 GRATIS lessen
ShowKidz. De lessen zijn op de
maandag; 29 oktober, 5 november, 12 november, 19 november,
26 november, 3 december, 10
december en 17 december is de
grote afsluiting. De lestijden zijn
van 17.00 tot 18.;00 uur.
Wie houd er niet van bewegen!
Dansen en swingen, maathouden op de muziek, bewegen met
de baton (stok) of met Pompons.
Allemaal leuke activiteiten voor
meisjes èn jongens vanaf 5 jaar.
In 8 gratis lessen komen al deze onderdelen aan bod en zullen
we met z’n allen een show instuderen. Maar natuurlijk hebben we
samen ook veel plezier.
De lessen zijn in het clubgebouw
“De Notenkraker” van VIOS aan

de Windmolen 77 in Mijdrecht.
De 8e les zal een demonstratie
les worden. Een echt optreden
met showkleding en publiek. Alle ShowKidz laten dan zien wat ze
geleerd hebben en krijgen na afloop een certificaat van deelname. Natuurlijk kan je, als je wilt,
daarna doorstromen naar de beginnersgroep bij TwirlPower.
Al het lesmateriaal is gratis. Een
baton krijg je gedurende de
ShowKidz periode mee naar huis,
zodat je ook zelf thuis kan oefenen.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Geef je dan snel op voor de GRATIS ShowKidz-lessen. Mail naar
Showk idz@vios-mijdrecht.nl
of PetraFaas@hotmail.nl met je
naam, leeftijd en telefoonnummer. Je krijgt dan een mailtje terug met een bevestiging en er
ligt de eerst les dan een gratis lesboek voor je klaar!

Eerste verlies voor
Atlantis 1

Terechte nederlaag CSW
Wilnis - CSW leed zaterdag zijn
eerste nederlaag van het seizoen.
Het verloor op eigen veld van een
prima spelend Huizen dat afgelopen seizoen nog in de hoofdklasse speelde. Vanaf het begin was al
duidelijk dat CSW een zeer moeilijke middag tegemoet zou gaan
en dat bleek achteraf helemaal
waar te zijn. De gehele wedstrijd
was Huizen de bovenliggende
partij en CSW kon daar niet zoveel
tegenoverstellen. De eerste kans
was dan ook al snel voor Huizen.
Bij een vlot lopende aanval kwam
een speler van Huizen oog in oog
te staan met doelman Rahim Gok
die vervolgens prima redding
bracht. Daarna plots een kans
voor CSW na een foutieve terugspeelbal maar de inzet van Vincent van Hellemondt ging naast
het doel. Het goed voetballende
Huizen kreeg nog een prima kans
na een voorzet vanaf de rechterkant. De inzet van de spits ging
echter voorlangs. De hoekschoppen van Huizen brachten ook veel
gevaar maar doelman Gok was
prima op dreef. CSW was niet in

ShowKidz gaat weer van
start

Sport
Twirlen is een sport. Omdat je
dans, ritmisch gymnastiek, ballet en twirlen tegelijk laat zien. De
combinatie van dit alles maakt
dat het een aparte sport is, maar
wel een sport waar je je creativiteit helemaal in kwijt kan. TwirlPower zelf doet zelf natuurlijk ook
mee op deze wedstrijd. Met maar
liefst 13 onderdelen zet TwirlPower zichzelf goed op de landelijke twirl kaart. TwirlPower heeft
solisten, duo’s en ensembles die
allemaal hun eigen show laten
zien. Publiek is welkom op deze dag in sporthal De Phoenix in
Mijdrecht. Komt u ook kijken? De
dag begint om 09:30u. De toegangsprijs is laag, €5,- voor volwassenen en €3,- voor kinderen
tot 12 jaar en 65+. Met uw kaartje kunt u de hele dag in en uit lopen. Het sportcafé is open, dus u
kunt daar altijd terecht voor een
hapje of een drankje. Wil je al eerder kennismaken met de twirlsport? Kom dan eens kijken tijdens een les op de dinsdagavond
van 17.00-18.00 uur , de jongste
leden van 18.30-20.00 uur, solistische onderdelen en van 20.0021.00 uur de meiden (senioren)
vanaf 15 jaar. Of stuur een e-mail
naar: twirlsters@vios-mijdrecht.nl

staat om het Huizen lastig te maken en kon de spitsen maar nauwelijks bereiken. Voor CSW kwam
de rust als geroepen en het mocht
de handen dichtknijpen dat er
nog niet was gescoord. Na rust
hetzelfde spelbeeld en na een uur
spelen kwam Huizen verdiend op
een 0-1 voorsprong. Een voorzet
vanaf links werd binnengetikt bij
de eerste paal. CSW had het lang
volgehouden maar moest nu op
jacht naar de gelijkmaker maar
kansen leverde dat niet op. Toen
Huizen 20 minuten voor tijd op
0-2 kwam was de wedstrijd helemaal gespeeld. Een prachtige krul
vanaf de linkerkant verdween in
de uiterste hoek, een prima goal
van de uitblinkende linksbuiten.
CSW voerde 2 wissels door met
het inbrengen van de broers Cornelissen. Het werd daarna wel iets
dreigender maar Huizen beschikt
ook over een goede defensie. Huizen wist dat de buit binnen was
en tikte de wedstrijd uit en na het
laatste fluitsignaal was iedereen
het er wel over eens dat Huizen
de terechte winnaar was.

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde, het door van Walraven gesponsorde, Atlantis 1 uit
tegen Viko in Vianen. Bij vlagen
liet Atlantis haar goede spel zien,
maar kwam deze dag te kort om
er een echte wedstrijd van de maken. De wedstrijd eindigde in een
25-17 in het voordeel van Viko.

zijn voor de Mijdrechtenaren. Viko kon al snel uitbouwen naar
een 4-1 voorsprong, voordat Atlantis weer mee begon te scoren. Atlantis leek tot de 6-4 nog
aardig bij te blijven, maar hierna
werd het gat alleen maar groter.
De ploegen gingen rusten met
een 11-6 tussenstand. De tussenstand schrok Atlantis niet af, want
Op de zonovergoten zaterdag- zij hadden vorige week nog laten
middag startte Atlantis de aan- zien dat zij in staat waren om een
val met Jelmer, Jeroen, Sharon groot gat te dichten als iedereen
en Joyce. In het andere vak was scherp was.
er een kleine wijziging, want vlak
voor vertrek raakte Lars helaas Scherper
geblesseerd aan zijn rug. Geluk- Dit was helaas niet het geval. Na
kig kon het eerste team van At- de rust was het ook weer Viko
lantis beroep doen op zijn klei- dat veel scherper was in het afne, niet zo kleine, broertje Rick. straffen van de foutjes van AtlanDeze jonge god had al een hele tis. De voorsprong van Viko werd
wedstrijd gespeeld in het twee- groter. Na een tijdje werd Lynn in
de team, maar speelde er zon- de ploeg gebracht voor de zieder enige problemen nog eentje ke Sharon en natuurlijk scoorde
uit. Het vak werd aangevuld door ze vrijwel direct! Atlantis begon
Sander, Amy en Janneke.
er weer een beetje in te geloven
en kwam nog terug tot een 21Voorsprong
17. Was er nog tijd genoeg voor
De wedstrijd ging van start en een stunt? Er moest meer risico
het duurde even voordat bei- genomen worden in de verdede ploegen de korf konden vin- diging om te bal te onderschepden. Atlantis opende de sco- pen, maar ook hier wist de thuisre door een doelpunt van Jel- ploeg wel raad mee, er werd opmer en pakte hierdoor de voor- timaal geprofiteerd en Viko wist
sprong van 0-1. Dit bleek helaas hierdoor de wedstrijd af te sluiten
meteen de laatste voorsprong te met een 25-17.

Klaverjassen de Merel
De Ronde Venen - Prijsklaverjassen op vrijdag 12 oktober
2018 om fraaie prijzen in Café de
Merel Arkenpark MUR. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en
is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, tel. 0297263562, e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie

2018/2019: 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december.
Voor 2019: 4 en 18 januari, 1 en 15
februari, 1, 15 en 29 maart,12 en
26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni
en 5 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Gerry Ruimschoot
7539 pnt
2. Greet Koot
7272 pnt
3. A.v. Scheppingen
7080 pnt
4. An Pothuizen
6853 pnt
5. Frans Bierstekers
6792 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Herman v.d.Waa met 4805
punten.

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag
13 oktober is er weer klaverjassen van de Biljartclub “De Hoef”.
De kaartavonden worden dit seizoen georganiseerd op 13 oktober, 17 november, 8 december,
12 januari, 9 februari, 9 maart en
13 april. Kampioen van het sei-

zoen is degene die over 5 van de
avonden de meeste punten verzameld. U betaald €3,- om mee
te spelen en het 2e kopje koffie
is gratis. Het kaarten begint om
20.00 uur. Zaal is open om 19.30
uur. De avond is in de Springbok
Oostxzijde 61 A in De Hoef.

‘Ik wil de natuur aan mijn
‘kinderen
Ik wil de natuur
aan mijn
doorgeven.’
kinderen doorgeven.’Kijk op toegift.nl en

ontdek
hoe
uw idealen
Kijk op
toegift
.nl en
kunnen
voortleven.
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven.
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Basisschool De Zon wint Scholierenveldloop
Regio - De kinderen van basisschool De Zon hebben 36e editie gevolgd door Ruben Baas (58e)
van de AH Jos van den Berg Scholierenveldloop gewonnen. Een en Maes Thijessen (59e).
record aantal van 139 kanjers stonden op de atletiekbaan van
Meisjes groep 4
AKU aan de start.
Babet van Rijn en Suus HogenDe kinderen van groep 3 lieten jes groep 3 voor een prach- boom zorgde bij de meisjes
zich gelijk zien bij de start, met tig succes. Joy eindigde na een groep 4 voor het volgende suc23 kinderen waren de jongens en sterk gelopen race op een knap- ces. Babet die in de top 10 bij
meisjes goed vertegenwoordigd. pe 2e plaats. Hierdoor kreeg zij de jongens finishte kwam met
AKU atleet Roel Verlaan kwam na op het podium de zilveren me- overmacht als winnares over de
een spannende strijd met Jip Hof- daille omgehangen. Lise Burg- streep en ontving de gouden memijster als winnaar over de finish graaf behaalde een mooie top daille. AKU atlete Suus Hogenen ontving de gouden medaille. 10 klassering door als 7e over boom maakte het `Zonfeest` nog
Roel liep vanaf de start op kop en de finish te komen. Fay Worpel mooier door als 2e over de streep
gaf na een sterke eindsprint de- finishte knap als 12e, kort ge- te komen. Isabelle Staats en Finity
ze positie niet meer uit handen. volgd door Esmee Godschalk op van Eijk lieten zich ook erg goed
Jip, de jongste deelnemer met 5 een 16e plaats. Ziva van Lennep van voren zien en finishte beide
jaar, liep een geweldige race en en Fleur van der Meer maakte er in de top 10. Isabelle passeerde
pakte de zilveren medaille. Jake samen een spannende strijd van als 8e de finish en Finity kwam als
Reijnen maakt het feestje op het en kwamen als 20e en 21e over 10e over de streep. Pien Ammerpodium compleet door de bron- de finish. Tos Plasmeijer mocht laan en Elise Freij maakte er een
zen medaille te veroveren. Jos- na een prachtige eindsprint de spannende strijd van, Pien kwam
hua Kooijman finishte op een zilveren medaille om zijn nek als 14e over de streep, gevolgd
mooie 4e plaats. Jonas de Groot hangen en zorgde voor nog een door Elise op een 15e plaats.
en Bram Fransen zorgde voor 6 ereplaats voor de Zon. Skye Sla- Maaike Pouw liep een sterke wedtop 10 klasseringen. De jongens ter en Mika Bakker zorgde voor strijd en kwam als 21e over de
kwamen na elkaar op de 6e en een mooie strijd om de 8e plaats. streep, vlak voor Anouk en Stevie
7e plaats over de streep. Steffen Uiteindelijk finishte Skye op een Zwanenburg. De tweeling finishvan Eijk, Stijn Otto en Andruw 8e plaats voor Mika op een 9e te als 23e en 24e. Alexandra Berk
Bouwmeester waren erg aan el- plaats. Stan Buskermolen liep en Eline Maijenburg mogen heel
kaar gewaagd en finishte vlak een sterke race en eindigde in trots zijn op hun prestatie. Na een
bij elkaar op de 12e, 13e en 14e een groot deelnemersveld op mooie race finishte de meiden op
plaats. Mees van Tol volgde knap een 13e plaats. Bram Stokman een 35e en 36e plaats.
op een 16e plaats, kort voor Tim perste er een sterke eindsprint
Wechseler en Finn Bakker op een uit en finishte hierdoor op een Jongens groep 5
18e en 19e plek. Guus van der Ja- 18e plaats, gevolgd door Tygo Stan van Rijn zorgde bij de jongt, Thijs Hartsink en Mika Rekel- Hogervorst (19e) en Mats van gens groep 5 voor een goede
hof kwamen na een mooie eind- Rijn (20e). Pepijn Veen liep knap top 10 klassering door als 10e
sprint als 21e, 22e en 23e over de naar een 30e plaats, vlak voor Al- over de streep te komen. Sem Koeindstreep.
bert Bredzel op een 34e plaats. ningen volgde kort na een sterDean van Kessel finishte op een ke eindsprint op een 13e plaats.
Prachtig succes
mooie 46e plaats. Stijn van Kes- Jaylen van der Hoort, Siep van
Joy van Dijk zorgde bij de meis- sel kwam als 56e over de finish, Kessel, Luc Fokker, Diego de Ko-

ning en Rens van der Belt waren erg aan elkaar gewaagd en finishte kort na elkaar op een 17e,
18e, 20e en 22e plaats. Felix Bijlsma kwam knap als 28e over de
streep, kort gevolgd door Morris
Heij en Dex Doeswijk op een 30e
en 31e plaats.
Bij de meisjes groep 5 lieten Sophie Amelink (5e) en Britt van der
Knaap (7e) zich sterk van voren
zien en finishte beide in de top
10. Yfke Meijer liep een geweldige race en finishte knap op een
11e plaats. Isis Nijholt en Gioia
Kozian waren erg aan elkaar gewaagd. Beide meiden lieten veel
wilskracht zien en finishte op een
goede 19e en 20e plaats.
Bij de jongens groep 6 stonden maarliefst 14 toppers aan
de start. Eno Plasmeijer zorgde
voor een knappe 5e plaats. Renzo van Veen, Jelle de Roij en Santi van Kessel maakte er een mooie
battle van. Renzo finishte als 11e,
gevolgd door Jelle (12e) en Santi op een 13e plaats. Rens Cornelissen zat vlak achter de jongens en finishte als 15e. Tygo
Winter en Maes Kandelaar kwamen beide in de top 20 over de
streep op een 17e en 19e plaats.
Guus Pouw en Joep de Haan liepen beide een mooie race en finishte achter elkaar op een 31e
en 32e plaats, kort gevolgd door
Jesper Veen op een 35e plaats
en Noud Schalkwijk. Noud finishte als 37e, voor Lukas Labordus
(39e) en Daniel Freije (41e). Rutger Pos knokte zich heel knap
naar een 49e plaats. Bij de meisjes

groep 6 volgde Fleur Hofmeijster het voorbeeld van haar broertje Jip en kwam ook heel knap als
2e over de finish en ontving net
als Jip de zilveren medaille. Dana Hogenboom had een sterke
eindsprint en finishte hiermee in
de top 10 op een mooie 5e plaats.
Liselotte Staats liep een geweldige wedstrijd en ook zij behaalde een top 10 klassering door als
9e over de streep te komen. Cato
Stokman kwam na een goede finish als 15e over de streep, kort
gevolgd door Sophie Adriaansen
op een 17e plaats. Maren de Vries
kwam heel sterk als 22e over de
finishstreep, vlak voor Shani Musa op een mooie 24e plaats. Fiene
Lek liep met een glimlach en goede eindsprint naar een 26e plaats.
Gijs Ammerlan zorgde bij de jongens groep 7 voor de 3e gouden medaille. Na een spannende strijd met Roy van den Hoorn
mocht Gijs plaats nemen op de
hoogste trede van het podium.
Roy liep een geweldige race en
mag erg trots zijn op de zilveren
medaille. Dani Janssen finshte
erg kort achter de top 3 en finishte op een goede 4e plaats. Boaz
Romme, Tim Weijers en Luuk van
Oostwaard kwamen strijdend als
6e, 7e en 9e over de streep. Een
bijzondere prestatie waar 6 jongens in de top 10 eindigen. Thijs
van Rijn mag erg trots terugkijken op zijn 12e plaats. Joppe Hesselink liep een goede wedstrijd
en kwam als 19e over de streep.
Gijs van Dijk finishte knap op een
21e plaats, vlak voor Milan Voorn
op een 25e plaats. Lynn van de
Neut en Aukje van Rijn liepen
beide een geweldig snelle race
en finishte beide in de top 10e.
Lynn finishte knap als 8e en Aukje kwam als 10e over de streep.
Iris van der Laan mag erg trots terugkijken op haar debuut en haar
12e plaats. Iris van der Meer finshte op een knappe 20e plaats, kort
gevolgd door Eva Voorn op de
24e plaats.

en Lisa Meijer maakte er onderling een spannende strijd van en
kwamen na elkaar als 4e, 5e en 6e
over de streep. Lika Voorn kwam
heel knap als 8e over de finish,
gevolgd door Noor den Haan die
na een sterke finish als 9e eindigde. Ellis Kouwenhoven finishte op
een knappe 11e plaats, vlak voor
Femke de Roij op een 13e plaats.
Marin Nijholt finishte knap op de
17e plaats, gevolgd door Anne
van Kessel (18e), Chrissy van der
Put (19e), Lynn in ´t Veld (20e) en
Evi Versluis (21e). Maartje Brozius
mag heel trots zijn op haar prestatie. Maartje stond aan de start
met een blessure en kwam knap
als 22e over de streep, gevolgd
door Dewi Maijenburg. Natalia Boruc en Danie ter Beek perste er nog een knappe eindsprint
uit en kwamen als 26 en 27e over
de streep. Pol Plasmeijer en Noah
van Leeuwen, die beide sinds kort
meetrainen bij AKU finishte knap
in de top 10. Pol kwam als 7e over
de streep, gevolgd door Noah op
een 8e plaats. Daan Blits liep naar
een knappe 11e plaats, vlak voor
Thijs van der Terp (13e) die ondanks een blessure toch aan de
start stond. Milo van de Hoorn
finishte op een 16e plaats. Sven
Hoogenboom en Finn Doeswijk
maakte er onderling een mooie
strijd van en finishte op een 23e
en 24e plaats. Lex van en Belt
kwam als 28e over de streep, vlak
voor Boaz van Zaanen (30e). Ruben Voorhorst en Mika Labordus
liepen beide een goede wedstrijd
en kwamen knap als 32e en 33e
over de finish. Jorg Wilms toonde
erg veel wilskracht en liep naar
een 35 plaats. Naast de kinderen stonden er nog 4 kanjers van
juffen aan de start. Marielle van
Scheppingen volgde het voorbeeld van haar dochter en kwam
als 3e over de streep en ontving
de brozen medaille. Juf Esther
stond na een paar jaar van afwezigheid weer aan de start en finishte op een 4e plaats. Juf Jessica en Juf Natasja maakte beiGroep 8
de hun debuut en finishte, meDe kinderen uit groep 8 maak- de door heel veel enthousiaste heel veel indruk door met 32 me van alle leerlingen en ouders
kanjers aan de start te staan. Af- heel knap op een 6e en 7e plaats.
gezien van alle schitterende pres- Bij de mannen werd meester Tim
taties, mogen de leerlingen heel naar de finish geschreeuwd en
trots zijn op hun enthousias- mocht de zilveren medaille in
me die zorgde voor een prachti- ontvangst nemen.
ge sfeer. Bij de meisjes finishte 6
toppers in de top 10. AKU atlete Alle kinderen mogen heel trots
Lexie Romme zorgde voor weer terugkijken op een prachtig reeen podiumplaats en ontving na sultaat. Het enthousiasme, de
een sterke race de bronzen me- prestaties en de inzet maakte het
daille. Suus Kuiper, Sara Pouw een schitterende middag.

