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Besparen op openbare verlichting

Donker Vinkeveen 
Of langdurige uitval van de open-
bare verlichting in delen van De 
Ronde Venen daarmee van de 
baan is, wordt niet gegarandeerd. 
Eerder deze maand werkte in de-
len van Vinkeveen de straatver-
lichting niet. Hoewel de storing 
zich al op maandag 1 oktober 
voordeed in de omgeving van de 
Loopveltweg, duurde het meer 
dan een week voordat de melding 
op de juiste plek terecht kwam. 
Onduidelijk is nog waarom dat 
zolang duurde. Netbeheerder Ste-
din was afgelopen week aanwezig 
in de vergadering van een raads-
commissie om tekst en uitleg te 
geven over het voorkomen en op-
lossen van stroomstoringen. De 
fractie van CU-SGP had daarover 
eerder kritische vragen gesteld.

Onderbrekingen 
minder en korter
Volgens Stedin zou in de voe-
dingsgebieden Mijdrecht en Vin-

keveen het aantal onderbrekin-
gen juist verminderen en ook 
de onderbrekingsduur afnemen 
door de verbeteringen in de net-
structuur en de vervangingen van 
slechte kwaliteit kabels. Nieuwe 
kabels zouden ongevoelig zijn 
voor de zuurgraad van de grond. 
Stedin wil nog dit jaar beginnen 
met de vervanging van een elek-
triciteitsstation aan de Groenland-
se kade in Vinkeveen. Dat moet de 
betrouwbaarheid van het elektri-
citeitsnet verhogen. 

Aanzienlijke besparing
De overname van de openba-
re verlichting gaat de gemeen-
te 2,5 miljoen euro kosten. Vol-
gens wethouder Kiki Hagen (D66) 
is er door het raadsvoorstel een 
aanzienlijke besparing mogelijk, 
omdat er in de toekomst sprake 
zal zijn van bijna een halvering 
van de kapitaallasten. Die bespa-
ring bedraagt volgend jaar bijna 
200.000 euro. In de commissiever-

gadering was enige discussie over 
de ouderdom en de kwaliteit van 
de lantaarnmasten en de lichtar-
maturen.

Begrotingsresultaat
Vorige maand gaf een aantal poli-
tieke partijen aan om het bedrag 
van de besparing direct te willen 
benutten voor het verduurzamen 
van de straatverlichting. Dat komt 
echter niet overeen met de plan-
nen van het college. B en w wil-
len namelijk het fi nanciële voor-
deel eerst aan het gemeentelijke 
begrotingsresultaat toevoegen. 
Begin volgende maand wordt de 
programmabegroting 2019 in de 
raad besproken en vastgesteld.

Ledverlichting
Afgelopen woensdag kondigde 
raadslid Coos Brouwer namens 
het CDA aan een amendement in 
te zullen dienen om de verwachte 
besparing direct te benutten voor 
de verduurzaming van de straat-
verlichting. “Nu is er een fi nancië-
le mogelijkheid om een forse stap 
te zetten door het aanbrengen 
van ledlampen in de straatlan-
taarns. Dat onderwerp ontbreekt 
in het voorliggende raadsvoor-
stel. Laten we zo snel mogelijk 
energie besparen en de verkeers-
veiligheid verbeteren met slimme 
straatverlichting.”

De Ronde Venen - Door overname van het verlichtingsareaal 
wordt de gemeente met ingang van 2019 eigenaar van de straat-
verlichting langs de openbare paden en wegen. Het CDA wil dat 
dan zo spoedig mogelijk begonnen wordt met de omzetting naar 
ledverlichting om de stroomkosten te verlagen. Inmiddels is het 
contract met CityTec voor het beheer en onderhoud van de open-
bare verlichting met ingang van volgend jaar opgezegd. Geble-
ken was dat de jaarlijkse stilzwijgende verlenging van de over-
eenkomst niet rechtmatig was.

De Ronde Venen - Al jarenlang 
is de voorleeswedstrijd een tra-
ditie tijdens de Kinderboeken-
week. Na de spannende voor-
rondes in de bovenbouwgroe-
pen warende vier fi nalisten be-
kend: Tim uit groep 7a,  Donna 
uit groep 7b, Faye uit groep 8a 
en Stephanie uit groep 8b. Wat 
was het spannend! Wat werd er 
leuk voorgelezen door alle kandi-
daten, knap gedaan! Marlon van 
Rijn, leesconsulent vanuit de bi-

bliotheek, was uitgenodigd om 
de schooljury te versterken. De 
deskundige jury riep uiteindelijk 
Stephanie tot winnares uit. Zij las 
voor uit Sjakie in de chocoladefa-
briek van de, nog altijd populaire, 
schrijver Roald Dahl.Het publiek 
hing aan haar lippen; het was he-
lemaal stil in de grote aula. De jury 
vond vooral haar natuurlijke ma-
nier van vertellen erg goed. Step-
hanie mag nu door naar de regi-
onale ronde namens de Pijlstaart. 

ep nie  n li  voorlee
wedstrijd Pijlstaartschool

De Ronde Venen - Omdat het In-
wonersCollectief DRV de indruk 
had dat de inwoners van De Ron-
de Venen niet voldoende geïnfor-
meerd zijn over de denkrichtin-
gen die er op tafel liggen bij de 
provincie hebben zij gemeend 
om twee inloopavonden te orga-
niseren voor alle inwoners van De 
Ronde Venen.. Over beide avon-
den verdeeld zijn er ongeveer 
100 inwoners op beide avonden 
af gekomen om hun mening te 
uitten over de 4 denkrichtingen 
die er op de burelen van de Pro-
vincie liggen en waar men bin-
nenkort verder mee aan de slag 
gaat. De inwoners waren wel ver-
bolgen over het feit dat er geen 
mensen van de provincie aan-
wezig waren en dat zij niet op de 

hoogte waren van eerder gehou-
den bijeenkomsten die door de 
provincie waren georganiseerd.. 
Natuurlijk had niet iedereen de-
zelfde mening en zijn de belan-
gen van de inwoners ook ver-
schillend. Maar dat is ook precies 
wat het moet zijn volgens de be-
doeling van het InwonersCollec-
tief. Iedereen moet zijn eigen me-
ning en belang kunnen laten we-
ten. Het was dan ook mooi om te 
zien dat inwoners ook onderling 
met elkaar in gesprek gingen om 
hun eigen zienswijze toe te lich-
ten. Er ontstonden mooie ge-
sprekken waar men met weder-
zijds respect naar elkaars argu-
menten luisterde.. Hoe de pro-
vincie dit nu verder op zal pakken 
is nog onduidelijk Het Inwoners-

Inloopavonden van InwonersCollectief De Ronde Venen druk bezocht

Inwoners laten hun mening weten over 
denkrichtingen van provincie over N201

Collectief zal de formulieren met 
keuzes en meningen van de in-
woners doorspelen naar de Pro-
vincie. In overleg met de omge-
vingsmanager van de provincie is 
er afgesproken dat de opgehaal-
de meningen van de inwoners 
binnenkort aangeboden zullen 
worden. Dan ligt de bal bij de Pro-
vincie wat zij met deze feedback 
van de inwoners van De Ronde 
Venen zal gaan. Het zou mooi zijn 
als de provincie in gesprek gaat 
en in het vervolgtraject veel meer 
de inwoners betrekt. De inwoners 
van De Ronde Venen hebben la-
ten zien dat ze betrokken zijn en 
hebben hun input gegeven. Nu 
is hert de beurt aan de Provincie 
om er ook daadwerkelijk iets mee 
te doen. 

Mijdrecht - De Rondweg in 
Mijdrecht is vrijdagavond lange 
tijd afgesloten geweest in verband 
met een ongeluk wegens een aan-
rijding met een fi etsster en een 
lijnbus. Bij de oversteekplaats bij 
de coff eeshop stak een fi etsster 

over en werd vermoedelijk over 
het hoofd gezien door de chauf-
feur van de lijnbus. De vrouw raak-
te gewond en is met een ziekenau-
to naar een ziekenhuis vervoerd. 
De politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval.

Borstkanker 
in de buurt? 

Inloopavond voor 
vrouwen in ’t Anker 
Mijdrecht - Borstkanker heb-
ben (gehad) is niet niks! Voor 
de vrouw, maar ook voor 
haar gezin en naaste familie. 
Iedereen gaat er anders mee 
om, maar feit blijft dat de 
borstkanker voor velen een 
ingrijpende ziekte is. Inloop-
huis ’t Anker in Mijdrecht or-
ganiseert in oktober, de jaar-
lijkse borstkankermaand, 
een speciale inloopavond 
voor vrouwen met borst-
kanker en hun naasten. De-
ze avond vindt plaats op 24 
oktober van 19.30-21.00 uur 
in de gezellige huiskamer 
van ’t Anker, onder de kanti-
ne van sv Argon, Hoofdweg 
85A, 3641 PR in Mijdrecht. 
Heb je borstkanker (gehad) 
en wil je praten met lotgeno-
ten, je ervaringen, de tips en 
trucs met elkaar delen, kom 
dan de 24e naar Het Anker. 
Partners, kinderen en ande-
re naasten zijn ook van har-
te welkom. 

Fietsster gewond na 
aanrijding met lijnbus
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.800

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF IVN Winterwandeling 
lans de Vecht
Regio - Op zaterdag, 20 oktober 
organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn de eerste van een 
reeks van 6 winterwandelingen. 
De wandeling start in Vreeland 
en lopend langs de Vecht rich-
ting Loenen, komen de wande-
laars veel historische plaatsen te-
gen. De wandeling is rijk aan cul-
tuur, maar ook valt er te genieten 
van het prachtige landschap. Wat 
bloeit er nog? Of heeft de herfst 
nu daadwerkelijk zijn intrede ge-
daan. De route gaat langs bui-
tenplaatsen met schitterende 
tuinen. De Vecht wordt niet uit 
het oog verloren. Langs deze ri-
vier zijn hier en daar nog oever-
landjes te vinden, waarop ook in 
dit jaargetijde nog een bijzonde-

re �ora te zien is. De wandeling 
is ongeveer 9 km. lang. We ver-
zamelen op 20 oktober om 9:30 
uur,  bij de begraafplaats in Wil-
nis aan de J. Enschedeweg. Van-
daar vertrekken we met zo min 
mogelijk auto’s naar het start-
punt in Vreeland. Einde wande-
ling is om ongeveer 12.30 uur ge-
pland. Tips voor onderweg: trek 
wandelschoenen aan en neem 
ook iets warms te drinken mee 
voor de korte ‘ko�estop’.Aanmel-
den is niet nodig. Wilt u meteen 
bij het startpunt beginnen, neem 
dan contact op met Hans Tuinen-
burg, tel. 06-13 999 814. Voor in-
fo over IVN kunt u de website be-
zoeken: www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn.

Herfstconcertje New Gospel Sensation
Regio - Op zondagmiddag 21 
oktober geeft de bekende gos-

pelgroep the New Gospel Sen-
sation een intiem herfstconcert-

je bij dans- en partycentrum Co-
lijn in Uithoorn. In een program-
ma van 2x30 minuten zingen ze, 
slechts begeleid met piano, een 
aantrekkelijke mix van gospel- en 
popliedjes. The New Gospel Sen-
sation is bekend van o.a. optre-
dens bij de kerstshow van de Top-
pers, het concert van Tino Martin 
in de Ziggo Dome en verschillen-
de tv optredens. Eerder dit jaar 
gaven ze al een uitverkocht con-
cert in Uithoorn. Het optreden a.s. 
zondag begint om 15.30 uur. Zaal 
open om 15.00 uur. Toegang €5,- 
en €1,- voor kinderen. Reserveren 
kan op de website www.newgos-
pelsensation.nl of telefonisch via 
Vocal Company muziekproduc-
ties op 0297-521718.

Fotoworkshop De Ronde 
Venen viert 20-jarig jubileum

Regio - De Ronde Venen - Dins-
dag 9 oktober vierde Fotowork-
shop De Ronde Venen haar o�ci-
ele 20-jarig jubileum. In de Stee-
inn in de Willestee was een infor-
mele bijeenkomst voor de leden 
en hun partners georganiseerd. 
Na een heerlijk gebakje met kof-
�e of thee, verwelkomde voorzit-
ter Karim Kat de aanwezigen en 
gaf het woord aan   Atie Wester-
dijk, lid van het eerste uur. Atie 
memoreerde de wijze waarop de 
club in 1998 ontstond en hoe de 
(analoge) foto’s werden gepre-
senteerd en besproken. Ook gaf 
ze een indruk van de clubavon-
den, exposities en de ‘fotosafa-
ri’s. Dat laatste bleek destijds nog 
wel eens hachelijke situaties op 
te leveren want hoewel er een 

gemengde groep op fotosafari 
ging,  fotografeerden de vrouwen 
meestal met elkaar en de man-
nen idem dito. Vervolgens raak-
ten beide groepjes elkaar kwijt en 
was het een hele toer om elkaar 
terug te vinden in een nog rede-
lijk GSM-loze tijd.

Vast onderdeel
Clubavonden en exposities zijn 
nog steeds een vast onderdeel 
van Fotoworkshop De Ronde Ve-
nen. De club is wel volwassen ge-
worden. Meegegroeid met de 
tijd, meegegroeid met alle ont-
wikkelingen binnen de fotogra-
�e en digitale mogelijkheden. 
Waar het begon met 15 leden, 
zijn er nu zo’n 40 leden die elkaar 
inspireren en motiveren. Inmid-

dels zijn er ook sprekersavonden 
waarop professionele fotografen 
vertellen over hun vak en er zijn, 
nog steeds, fotosafaris’s. Die gaan 
tegenwoordig echter gewoon in 
gemengd gezelschap…  Aanslui-
tend aan haar verhaal onthulde 
Atie het nieuwe en eigentijdse lo-
go van de club. Een mooi fris en 
strak logo. Omdat ze natuurlijk  in 
de eerste plaats een Fotoclub zijn, 
mocht ieder lid zijn of haar leuk-
ste/mooiste/beste foto meebren-
gen die in de loop van de clubja-
ren gemaakt was. Dit resulteerde 
in een diverse serie foto’s over al-
lerlei thema’s en van analoog tot 
digitaal. Deze ‘jubileumfoto’s’ zul-
len op een van de vaste locaties 
tentoongesteld worden.Vervol-
gens was er tijd om onder het ge-
not van een hapje en drankje met 
elkaar te sparren over fotogra�e, 
herinneringen op te halen en ou-
de jubileum fotoboeken in te kij-
ken. Het was een gezellige avond 
en de service en de catering wa-
ren als altijd perfect. Als u ook ge-
interesseerd bent in fotogra�e en 
eens sfeer wilt proeven op een of 
twee clubavonden dan kan dat 
vrijblijvend. Neem dan contact 
op met onze secretaris op info@
fotoworkshopdrv.nl. Voor meer 
informatie en foto’s: www.foto-
workshopdrv.nl (© Fotoworkshop 
De Ronde Venen)

WOKtober aktief
De Ronde Venen – “Wij zijn een 
groep gezellige vrouwen die we-
relds dansen. Omdat wij in lunch-
tijd onze werelddansen uitvoe-
ren, iedere dinsdag van 12.00-
13.30 uur in Dansschool Nicole, 
komen er regelmatig wok-recep-
ten langs. Wij proberen ook uit 
onze danslanden speci�eke re-
cepten te verzamelen: Hongaar-
se Goulash, Russische huzarensa-

lade, Griekse Tzaziki, Amerikaan-
se donuts. Zoals je op de foto 
ziet bereiden wij ons voor op de 
kerstdagen: een dansuurtje met 
rode accenten en een recept van 
kerstkransjes. Maar dansen is na-
tuurlijk het belangrijkste onder-
deel! Kom gerust eens een kijk-
je nemen en natuurlijk zijn ook 
mannen van harte welkom! Wie 
durft?”.

Kinderboekenweek met 
kleedjesmarkt op de Fontein!
Mijdrecht - Zoals elk jaar is er 
veel aandacht geschonken aan 
de Kinderboekenweek op de Fon-
tein. Alle kinderen in de hal bij de 
opening aanwezig. Het thema 
‘vriendschap’ kwam hierbij duide-
lijk naar voren.
Alle groepen kregen een boek 
mee voor in de klas. En.... een ver-
rassingsdoos! De kinderen moch-
ten voor elkaar in de klas een lie-
ve vriendschapskaart maken en 

daarna in de doos doen. Op de In-
loopavond, die plaats vond aan 
het einde van de Kinderboeken-
week, lag er voor iedereen een 
persoonlijke vriendschapskaart 
op hun tafel.
Naast deze activiteit mochten 
de kinderen van de bovenbouw 
weer voorlezen voor de kleuters. 
En werd er voor het eerst een 
‘kleedjesmarkt’ georganiseerd. 
Alle kinderen mochten hun eigen 

boeken verkopen voor  €0,50. En 
natuurlijk ook weer boeken ko-
pen voor €0,50. Het was een ge-
slaagde middag waarop alle kin-
deren daarna lekker aan het lezen 
waren in hun eigen boek.
Op de afsluitende Inloopavond 
stond Mondria weer in de hal om 
boeken te verkopen aan de ou-
ders en kinderen. 
Het was een geslaagde Kinder-
boekenweek!



 17 oktober 2018 03

De Ronde Venen - Het mini con-
gres over de aanpak van een-
zaamheid dat dinsdagavond 2 ok-
tober door de Seniorenpartij De 
Ronde Venen was georganiseerd 
in dorpshuis De Willisstee, zorg-
de voor zoveel zinvolle informa-
tie over het onderwerp dat het 
verslag daarvan niet in één uit-
gave van deze krant kon worden 
opgenomen. Vandaar dat geko-
zen is om het in twee delen te pu-
bliceren. Tijdens het congres gin-
gen diverse sprekers voor de pau-
ze uitgebreid in op het herkennen 
en aanpakken van eenzaamheid 
bij inwoners waar dit speelt en de 
manier waarop dit kan gebeuren. 
Talloze partijen kunnen hier in 
een samenwerkingsverband aan 
bijdragen, maar het kan al begin-
nen bij de bewoner in zijn buur-
tje of wijk om een oogje in het zeil 
te houden.
Na de pauze droeg het team van 
Tympaan-De Baat, vertegenwoor-
digd door directeur Mieke Telder, 
haar collega en projectcoördina-
tor Charita Zaal en vrijwilliger In-
dy Davis, in belangrijke mate haar 
steentje bij aan deze avond. Indy 
Davis met een voordracht over 
haar ‘Buddy project jongeren en 
ouderen’. Daarbij ging zij in op het 
verbinden van jongeren met ou-
deren met het doel om hun ta-
lenten, (technische) kennis, hob-
by’s met elkaar te delen. Bijvoor-
beeld om ouderen bekend te ma-
ken met technische kennis over 
het gebruik van de smartphone, 
pc, laptop en dergelijke. Kortom 
een koppeling tot stand te bren-
gen met het doel dit te gebruiken 
om eenzaamheid uit te bannen 
door in contact te blijven met de 
buitenwereld.

Deelname op maat
Een ander goed opgezet project 
dat door Tympaan-De Baat on-
der de aandacht wordt gebracht 
is ‘Welzijn op Recept’, zijnde ‘de 
stap naar meer plezier in het le-
ven’. Het werd uitgelegd door pro-
jectcoördinator Charita Zaal. Wel-
zijn op recept is een project dat 
meehelpt mensen (op maat) aan 
iets te laten deelnemen, aange-
past aan hun fysieke en geeste-
lijke situatie. ‘Welzijn op recept’ 
speelt daarop in. Het gaat daarbij 

om mensen die geen medicatie 
nodig hebben of een verwijzing 
naar een psycholoog, maar graag 
zelf aan de slag willen. Via de huis-
arts en/of hulpverleners van wel-
zijnsinstellingen kunnen mensen 
die de eenzaamheid willen ont-
lopen zich melden en aangeven 
dat zij willen deelnemen aan een 
bepaalde activiteit. Daarvan zijn 
er diverse in de vorm van arran-
gementen. Bijvoorbeeld samen 
met buurtgenoten activiteiten 
ondernemen; met elkaar in be-
weging zijn; in de natuur nieuwe 
inspiratie opdoen; met elkaar ge-
nieten van kunst en cultuur; deel-
nemen aan een gespreksgroep of 
een cursus; deelnemen aan yo-
ga of mindfullness, maar ook vrij-
willigerswerk – mits men daartoe 
in staat is – wat actie, contacten, 
plezier en ontwikkeling met zich 
meebrengt. Het is niet nodig om 
dat alle dagen van negen tot vijf 
te doen. Het moet leuk blijven en 
op te brengen zijn. Na de keuze 
wordt een ‘welzijnsrecept’ uitge-
schreven door de huisarts of an-
dere zorgverlener waarna een 
stappenplan volgt en men zich 
gaat aanmelden bij de betreffen-
de activiteit.
Dit in het kort over het ‘Welzijn op 
recept’. Tympaan-De Baat heeft 
hierover een folder uitgebracht 
met uitgebreide informatie. Dat 
wordt ook kenbaar gemaakt op 
de website www.tympaan-de-
baat.nl (klik op de link ontmoe-
ten; ‘Welzijn op recept’ staat bij 
een van de onderwerpen). Wie 
dat makkelijker vindt kan ook bel-
len (0297-230280) of bij een van 
de Servicepunten in De Ronde 
Venen terecht (0297-587600) om 
zijn of haar wensen kenbaar te 
maken.

Open Space
Na een korte onderbreking deden 
nagenoeg alle aanwezigen graag 
mee aan de verschillende tafelge-
sprekken in de ‘Open Space’ waar 
het onderwerp met verschillende 
stellingen aan de orde werd ge-
steld. Per tafel konden de aanwe-
zigen zich daar drie minuten lang 
naar hartenlust uitleven met ei-
gen ideeën en voorstellen in re-
latie tot hetgeen zij voor de pau-
ze van de insprekers hadden ge-

Deelname aan de ‘Open Space’

Inbreng van deelnemers als steekwoorden op grote vellen

Na de Open Space wordt de inbreng van een ieder ter dis-
cussie gesteld

Het team van Tympaan-De Baat: v.l.n.r. Indy Davis, Mieke Telder, Charita Zaal en Chantal Timmer

hoord. Vervolgens werd verkast 
naar een andere tafel met ande-
re stellingen. Een interactief ge-
beuren dat bij een aantal aanwe-
zigen het idee van ‘het zal wel een 
stroperige en langdradige avond 
worden’ volledig een andere wen-
ding gaf. De antwoorden en uit-
komsten op de stellingen werden 
met steekwoorden en in korte be-
woordingen op grote vellen pa-
pier geschreven. Ze werden ver-
zameld waarbij de inhoud tot slot 
vanaf het podium samen met ‘de 
zaal’ ter discussie werd gesteld. De 
conclusies worden gebruikt voor 
de planvorming bij het opzetten 
van een praktisch plan van aan-
pak voor de werkgroep, bestaan-
de uit professionals en betrok-
ken personen, die de eenzaam-
heid onder ouderen in De Ronde 
Venen in kaart gaat brengen. Na 
afloop was er niet voor niets een 
verdiend applaus met een com-
pliment voor de organisatie en de 
sprekers. Degenen die de avond 
hadden bijgewoond zeiden goed 
geïnformeerd te zijn over de aan-
pak van eenzaamheid, maar stel-
den en passant dat niet alleen ou-
deren, maar ook jongeren vaak 
eenzaam blijken te zijn en als men 
nu toch het probleem gaat aan-
pakken, men hier ook aandacht 
aan moet schenken.

Signaal aan de samenleving
De Seniorenpartij heeft met de 
deelnemers aan dit mini congres 
over de aanpak van eenzaam-
heid een helder en praktisch sig-
naal naar de samenleving gege-
ven om er gezamenlijk wat aan te 
doen. Dat dit inmiddels wordt op-
gepakt bewijst het initiatief van 
apotheker Yvonne Jordan met 
haar plan voor de opzet van Wil-
nis Dorp Medische Centrum. Het 
zal ongetwijfeld vervolg krijgen 
met de praktisch en op maat ge-
sneden inbreng van andere zorg- 
en welzijnspartijen in samenwer-
king met de gemeente. Dat dit 
naar buiten is gekomen is de gro-
te verdienste van deze avond ge-
weest die mede mogelijk werd 
gemaakt door de gemeente De 
Ronde Venen, Tympaan-De Baat, 
Coalitie Erbij, SC Johnson, Service 
Apotheek De Ronde Venen (Jor-
dan) en Van der Wilt Gerbera’s.

Zorg- en welzijnspartijen 
bieden de helpende hand

Eenzaamheid straks verleden tijd in De Ronde Venen? (2)

Met dank aan Marja Becker, Yvonne Jordan, Jos Boermans, René Borst, Charita Zaal, Chantal Timmer en Aad 
van der Wilt (v.l.n.r.). Niet zichtbaar: Indy Davis en Mieke Telder.
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Marktkoopman
van de week

In de middelste rij op de Week-
markt in Mijdrecht, zo tegen 
de Dorpstraat aan, komt u 
de fraaie verkoopwagen van 
Bram van Diermen tegen. Niet 
eigenaar Bram, maar Ben Loef 
neemt de zaken waar. Hij staat 
hier met zijn team dat de lief-
hebber een werelds aanbod 
aan uiteenlopende soorten 
(verse) vis en visspecialiteiten 
voorschotelt. Natuurlijk inclu-
sief de Hollandse Nieuwe, maar 
ook een ovenschotel zalm, ver-
se Zeeuwse mosselen en warm 
gebakken kibbeling en lek-
kerbekjes, om er maar enkele 
te noemen. Overigens zijn de 
aanbiedingen op de foto niet 
meer actueel. Waar aan de orde 
worden visgerechten ter plaat-
se in de wagen gefrituurd of in 
de oven bereid. “Wij hebben 
hier alle soorten vis voor onze 
klanten en wel zo vers als het 
maar kan in de vorm van ge-
bakken vis, gerookte vis, zelfge-
maakte salades, ovenschotels 
en noem maar op. Dat wordt 
allemaal in eigen beheer bereid 
en klaargemaakt in ons bedrijf 

in Bunschoten/Spakenburg. 
Daar komen we ook oorspron-
kelijk vandaan; het mooiste vis-
sersdorp van Nederland,” laat 
Ben enthousiast weten. “Helaas 
moeten we onze liefhebbers 
van paling soms teleurstellen; 
niet omdat we het niet kunnen 
leveren, maar meer vanwege 
de hoge prijs die ervoor moet 
worden betaald. Het is het 
juweel onder de vis en bijna 
niet te betalen. Ik hoop dat de 
palingstand zich de komende 
jaren gaat herstellen en dat dan 
ook de prijs omlaag gaat.” Fresh 
Fish staat volgens Ben nog niet 
zo lang op de Weekmarkt; hij 
denkt zes of zeven jaar. De ul-
tra moderne verkoopwagen 
met diverse bereidingsgarni-
tuur is zo’n 8 meter lang en van 
breed luifels voorzien zodat 
klanten droog staan en  er zelfs 
een hapje kan worden genut-
tigd aan een tafeltje in een van 
de hoeken. Fresh Fisch munt 
verder uit door aantrekkelijke 
(markt)prijzen. En daar ga je als 
consument toch voor. Mooi wel 
op de Weekmarkt in Mijdrecht!

van de week

Ben Loef
The World of Fresh Fish

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

Woningbouw en grondbeleid
De Ronde Venen - De program-
marekening 2019 van de ge-
meente De Ronde Venen is de 
afgelopen week in de diverse 
raadscommissies besproken. Een 
van de meest opvallende thema’s  
in de besprekingen was de toe-
komstige woningbouw en de rol 
en betekenis daarin van de ge-
meente. Aanleiding is ongetwij-
feld de aandacht voor het grond-
beleid en de resultaten van de 
grondexploitaties. Die bron van 
aanzienlijke winst voor de ge-
meente droogt namelijk op.  
Woonwensen en woningbehoef-
te
De gemeente staat  voor een gro-
te complexe woningopgave. Het 
streven is om de woningvoorraad 
in De Ronde Venen betaalbaar te 
houden en om aan te sluiten op 
de woonwensen en woningbe-

hoefte van de inwoners. Daarbij 
speelt de vraag in hoeverre de 
gemeente echt kan sturen op een 
gevarieerd aanbod  van nieuw-
bouwwoningen in de koop- en 
huursector. In de programmare-
kening 2019 staat dat de Ronde 
Venen een woningvoorraad no-
dig heeft van voldoende kwali-
teit, flexibiliteit en omvang om 
bestaande en toekomstige inwo-
ners goed te laten wonen. 

Meer woningen
Tussen 2016 en 2025 moeten 
1200 woningen worden. Vanaf 
2030 geldt een verwachte groei 
van 2700 inwoners. Ook die zul-
len moeten wonen, De grote di-
versiteit aan woningzoekenden 
vraagt om verschillende soorten 
woningen: voor lage tot hoge in-
komens, voor jong tot oud, voor 

Buurtkamer Mijdrecht dagje weg!
Mijdrecht - De gasten van de 
buurtkamer in Mijdrecht hadden 
na maanden sparen een geweldi-
ge dag met een mooi najaar zon-
netje. Ze brachten een bezoek-
je aan de Sfeerstal in Nieuwveen. 
Met een bus en een paar extra 
auto’s vertrokken ze naar Nieuw-
veen waar ze eerst genoten van 

een bakje koffie met gebak en 
daarna een overheerlijke lunch. 
Sommige genoten nog van de 
prachtige tuin bij dit schitterende 
weer. Het was een uitje om aan 
terug te denken. 
Heeft u ook zin om er op dinsdag- 
of donderdagochtend eens weg 
te zijn uit uw huis?

Klinkhamerlocatie: van 
aanmodderen naar doorpakken?
De Ronde Venen - De zogehe-
ten “Klinkhamerlocatie” langs 
de Baambrugse Zuwe is al meer 
dan tien jaar een blok aan het 
been van de gemeente. Het ene 
na het andere plan mislukte. Nog 
steeds zijn voor de herontwik-
keling geen richtinggevende of 
definitieve ruimtelijke scenario’s 
gemaakt. Dat geldt ook voor de 
naastgelegen zandeilanden vier 
en vijf, die in eigendom van het 
recreatieschap zijn. 

Strategische koop?
De aankoop van de Klinkhamer-
locatie door de gemeente - voor 
meer dan een miljoen euro - was 
ooit bedoeld om de openbare 
toegankelijkheid van de Vinke-
veense plassen te vergroten. Eén 
ding is zeker: dat doel is tot op he-
den met die aankoop nog steeds 
niet bereikt. 
De nieuwste gedachte - ver-
woord in een informatienota van 
de gemeente - is een samenhan-
gend programma voor de Vin-
keveense plassen te ontwikke-
len. Dat plan moet nog voor het 
eind van het jaar bekend worden 
gemaakt. Voor de uitvoering van 
het Toekomstplan is zelfs een pro-
grammanager aangesteld.

Ruimtelijke knelpunten
Een en ander moet leiden tot een 
gefundeerd, innovatief, meerjarig 
programma voor de recreatieve 
ontwikkeling van de Vinkeveen-
se Plassen.
Nu is wederom vastgesteld dat 
het gebied een aantal ruimtelijk 
knelpunten heeft.
Zo zou de entree erg smal en 
slecht herkenbaar en bovendien 
weinig uitnodigend zijn. Dat zou 
komen door de destijds afge-
brande snackbar “Het Duikertje” 
en de ontoegankelijkheid van 
de Klinkhamerlocatie. Bovendien 
zou de onderhoudsloods van het 
recreatieschap precies in de zicht-
lijn van de plassen liggen. Ook 
het parkeren en de ligging van 
de trailerhelling zijn aangeduid 
als problematisch. Kortom, alle-
maal problemen maar allerminst 
nieuw te noemen.
De mogelijkheden van het ge-
bieden worden allerminst benut, 
ondanks een toenemende vraag 
naar dagrecreatie. Van doordach-
te PR en gebiedsmarketing is 
sinds de aankoop van de Klinkha-
mer geen sprake geweest. Voor 
veel inwoners was dat een onbe-
grijpelijke keuze van toenmalige 
colleges. 

Kom dan gezellig eens een kop-
je koffie drinken in de buurtka-
mer. Ze doen spelletjes, kaarten 
en kletsen er wat op los. Om 12.00 
uur kunt u voor €5,- mee eten, er 
wordt dan een verse 3-gangen-
menu gekookt. U vindt de buurt-
kamer aan de Gijsbert van Aem-
stelstraat 5.

Eerlijk en open
De gemeente verschuilt zich nu 
in de informatienota niet langer 
en stelt det gehele gebied een 
matige ruimtelijke kwaliteit heeft, 
verwaarloosd is en dat sprake is  
van achterstallig onderhoud. Die 
situatie doet zich overigens al ja-
ren voor. De opgaven en uitda-
gingen die er liggen kunnen niet 
worden ‘opgelost’ door een enke-
le partij. Wordt het ooit nog wat 
met het gebied? 
In de visie van het college van 
b en w hebben de Vinkeveen-
se plassen de potentie om ver-
der ontwikkeld te worden en  
om “een nog aantrekkelijker re-
creatief aanbod te bieden in een 
mooie omgeving”. Om tot een 
gezamenlijke en vooral ook sa-
menhangende aanpak te komen 
vindt het college het belangrijk 
om kennis en mogelijkheden slim 
te benutten en bundelen. De uit-
komst moet vorm krijgen in een 
samenhangend Programma voor 
de Vinkeveense Plassen. Dat zal 
moeten passen in het nieuwe be-
stemmingsplan voor het plassen-
gebied, dat over een jaar gereed 
moet zijn.
De gemeente wil met alle betrok-
kenen - particuliere grondeigena-

ren en het recreatieschap -  laag-
drempelige openbare recreatie, 
zoals duiken, watersport, zeilen 
en vissen.
Het toekomstig toeristisch-recre-
atieve aanbod  moet beter aan-
sluiten op de vraag “en het liefst 
een jaarrond karakter bieden”. 
Dat vereist een betere benutting 
van de gunstige ligging tussen 
Amsterdam en Utrecht.

Ontwikkelmogelijkheden
Onduidelijk is wat de gemeen-
te beoogt met “meer ontwikke-
lingsmogelijkheden voor onder-
nemers”, die gericht moeten zijn 
op het  versterken van economi-
sche pijlers, zoals verblijfsrecrea-
tie en horeca. 
Weliswaar is de afgelopen maan-
den “gewerkt aan een gebieds-
visie en een ruimtelijk scenario”, 
maar juridisch en financieel ble-
ken die “niet haalbaar”.
Ook is op dit moment niet duide-
lijk wat een en ander precies be-
tekent voor de Klinkhamerlocatie.
Dat geldt zowel voor de korte als 
lange termijn.
Het idee is nu om de herontwik-
keling van dit gebied mee te ne-
men in het Programma- en ex-
ploitatieplan van het Recreatie-
schap.
De gemeente ziet in deze ‘op-
schaling’ mooie kansen, zoals het 
binnenhalen van nationale of Eu-
ropese subsidies voor het hele 
Plassengebied met stevige im-
pulsen voor marketing en bereik-
baarheid.
In afwachting daarvan zouden tij-
delijke functies ontwikkeld moe-
ten worden om bezoekers “op 
een andere manier” kennis te la-
ten maken met het gebied.
In de informatienota wordt aan-
gegeven om in het zomerseizoen 
2019 een aantal van die tijdelijke 
functies op de Klinkhamerlocatie 
toe te staan, zoals evenementen 
als “foodtruck, thee- of moestuin, 
triatlon, en mud race”. 

Eigenaren en omwonenden
Het nu voorliggende, samenhan-
gende programma is het ver-
volg op de marktconsultatie die 
al eind 2017 heeft plaatsgevon-
den Ondernemers konden toen 
hun ideeën inbrengen voor al-
le zandeilanden, waaronder ook 
de zandeilanden 4 en 5. Volgens 
de gemeente is bij het maken van 
keuzen contact  met huidige ei-

genaren en omwonenden. Daar-
na wordt bezien hoe “de markt 
het beste betrokken kan worden”. 
Het is de bedoeling dat onderne-
mers direct bij het onherroepelijk 
worden van het nieuwe bestem-
mingsplan Plassengebied (najaar 
2019) een omgevingsvergunning 
kunnen aanvragen om in 2020 te 
starten met de ontwikkelingen 
en bedrijfsvoering.

huurders en kopers. Het accent 
ligt op de woonwensen van de 
leeftijdsgroepen tot ongeveer 40 
jaar en op de woonwensen van 
65-plussers. 
Veel is vastgelegd in de geactua-
liseerde Woonvisie van 2016 en in 
prestatieafspraken met  woning-
bouwcorporatie GroenWest. De 
gemeenteraad heeft vastgelegd 
dat bij private nieuwbouwpro-
jecten wordt gestreefd naar 30% 
betaalbare koopwoningen, zo-
dat voor inwoners met een laag 
middeninkomen betaalbare wo-
ningen beschikbaar komen. De 
vraag is of die “betaalbaarheid” 
wel echt betaalbaar is. Bij projec-
ten met GroenWest vindt overleg 
plaats om binnen hun woningop-
gave voldoende sociale woning-
bouw in de huursector te reali-
seren.

Nadruk op inbreiding?
Binnen afzienbare tijd worden 
de grote woningbouwprojecten, 
zoals het Land van Winkel in Ab-
coude (ruim 200 woningen), Vin-
keveld in Vinkeveen (100 wo-
ningen), De Maricken in Wil-
nis (500 woningen) en de - nog 
te ontwikkelen -Stationsloca-
tie in Mijdrecht afgerond. Al ja-
ren is bekend dat deze laatste lo-
catie zwaar verliesgevend zal uit-
pakken voor de gemeente. In de 
komende jaren  worden de mo-
gelijkheden benut om in de ker-
nen kleinschalige woonprojecten 
te ontwikkelen, de zogeheten in-
breiding. Deze toevoeging van 
ongeveer 1250 woningen is no-
dig om in de vraag vanaf 2030 te 
voorzien.

Ruimte bij provincie?
Bij nieuwbouw wordt eerst geke-
ken naar ruimte in Mijdrecht, zo-
als de Prins Bernhardlaan, de Go-
sewijn van Aemstelstraat en het 
gebied rond De Meijert. In Wil-
nis gaat het om de Voorbijloca-
tie aan de Herenweg. Vervolgens 
komen de kernrandzones, zoals 
de Tuinderslaan aan de rand van 
Mijdrecht en het terrein van de 
Vobi in Vinkeveen in het vizier. Als 
laatste worden oplossingen ge-
zocht in het verleggen van de ro-
de contouren. Dat zijn de “stenen” 
begrenzingen met het groene,  
landelijke gebied, die bepaald 
zijn door de provincie.

Herziening grondbeleid?
Uitgangspunt van het huidige 
grondbeleid is dat de gemeen-
te optreedt als regisseur en pro-
jectontwikkelaars faciliteert. Wet-
houder Rein Kroon (CDA) - ruim-
telijke ordening - benadrukte dat 
de gemeente voor de toekomst 
geen grond in eigendom heeft 
voor grootschalige woningbouw. 
Het is aan de gemeenteraad om 
te bepalen of het huidige, passie-
ve grondbeleid aangepast moet 
worden. Die heroverging kan 
nodig zijn om maatschappelijk 
wenselijke ontwikkelingen in de 
volkshuisvesting beter te kunnen 
realiseren. Wil en kan de gemeen-
te weer op zoek naar eigen grond 
voor toekomstige woningbouw 
en hoe zit het met de afweging 
van de financiële risico’s?





de Nachtwachter daar rekening 
mee gehouden. Een potje nacht-
sel en een flesje nachtwater spe-
len een belangrijke rol in de voor-
bereiding op de ontmoeting. En 
als de duisternis in het woud voor 
de dagmensen ondraaglijk be-
gint te worden, heeft hij wat op-
geslagen zonlicht achter de hand.

Gezin
Stukje bij beetje worden de dag-
mensen ingewijd in de gehei-
men van de nacht. Na de tocht le-
vert de Nachtwachter de deelne-
mers weer bij het startpunt af en 
gaat vervolgens zelf terug naar 
het westen, de nacht in. Rond een 
kampvuurtje en kunnen de dag-
mensen nog even nagenieten en 
hun ervaringen uitwisselen. Ge-
schikt voor gezinnen met kinde-
ren van 6 jaar en ouder. Waar: bij 
NME-Centrum De Woudreus. Kos-
ten: €5,- per kind . Wanneer: za-
terdag 27 oktober, we starten om 
19.00 uur én om 20.00 uur. Wat: 
bijzondere avondwandeling om 
de natuur in het donker te bele-
ven. Deelname: Aanmelding via 
www.dewoudreus.nl. sluitings-
datum voor inschrijving is 24 ok-
tober. 

Nacht van de nacht 
achtergrond informatie
Om aandacht te vragen voor de 
toenemende lichtvervuiling en 
de effecten daarvan voor natuur 
en milieu, wordt er jaarlijks op 
de laatste zaterdag in oktober de 
“Nacht van de Nacht” gehouden. 
In heel Nederland worden lichten 
gedoofd en worden activiteiten 
voor het publiek georganiseerd 
om te genieten van de schoon-
heid van de nacht én de functie 
van de duisternis. Nederland is 
inmiddels één van de meest ver-
lichte landen ter wereld. De Ne-
derlandse nacht wordt elk jaar 
drie tot vijf procent lichter en ech-
te duisternis is hierdoor bijna niet 
meer te vinden. Lichtvervuiling 
ontneemt het zicht op de sterren-
hemel en nachtdieren raken hier-
van in de war. Ook kan nog veel 
energie bespaard worden door 
minder en efficiënter te verlich-
ten. Om hier aandacht voor te 
vragen organiseren de Provinci-
ale Milieufederaties en Stichting 
Natuur en Milieu, samen met de 
deelnemende gemeenten, de 
“Nacht van de Nacht”. Op www.
nachtvandenacht.nl is een over-
zicht van alle activiteiten in Ne-
derland te vinden. 

Een steentje bijdragen
Iedereen (burgers en/of bedrij-
ven) kan ook een steentje bij te 
dragen aan de “Nacht van de 
Nacht”. Bijvoorbeeld door bin-
nenshuis minder lichten laten 
branden en de buitenlamp en 
etalageverlichting op deze avond 
uit te doen. NME-centrum De 
Woudreus is verder elke woens-
dagmiddag van 13.00 tot 16.30 
uur geopend (gratis toegang). 
Adres: Pieter Joostenlaan 28a 
(achter de Willisstee), 3648 XR 
Wilnis. Website: www.dewoud-
reus.nl E-mail: nmederondeve-
nen@odru.nl  Twitter & Facebook: 
@NMEDeWoudreus.
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Activiteiten in de herfst-
vakantie NME centrum

De Ronde Venen - Buiten kleu-
ren de bomen bruin en laten zij 
de blaadjes vallen. De wind waait, 
en af en toe valt er een regenbui. 
Het is weer herfst en bijna herfst-
vakantie. NME centrum de Woud-
reus organiseert leuke activitei-
ten in de herfstvakantie! Kom bij-
voorbeeld van pompoenen een 
lampion maken en eet pompoen-
soep uit de vuurketel. Of doe mee 
aan de paddenstoelentocht, spin 
een suikerspin, weef een spinnen-
web en doe mee aan de ‘herfst-

kleuren vindseltocht’. Genoeg te 
beleven! Met een strippenkaart 
kunnen kinderen de activitei-
ten doen. Ze mogen zelf bepa-
len welke activiteiten ze uitvoe-
ren en in welke volgorde. Kortom 
het belooft een mooi herfstfeest 
te worden!

Wanneer: Woensdag 24 oktober 
en donderdag 25 oktober
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Leeftijd: 4+, jongere broertjes of 
zusjes zijn ook welkom. Vanaf 8 

Vrijwilligers Rode Kruis
De Ronde Venen - Jaarlijks orga-
niseert Kerngroep De Ronde Ve-
nen van het Rode Kruis een eten-
tje voor de vrijwilligers om elkaar 
ook eens informeel te ontmoe-
ten. Dit jaar was dat afgelopen 
donderdag in Het Rechthuis aan 
den Amstel in Uithoorn. Een eten-
tje dit keer met naast een feeste-
lijk tintje ook een wat beladen ka-
rakter. In totaal waren er 31 vrij-
willigers en partners. Een mooie 
gelegenheid om in een groot ge-
zelschap de Erkenningen voor 
Trouwe Dienst uit te reiken: Ine-
ke Haveman 20 jaar, Gerda Riet-
stap eveneens 20 jaar en Pieter 
Koopmans en Jan ten Wolde, bei-
den 10 jaar. De versierselen wer-
den hen opgespeld door de Kern-
groepcoördinator Helma van der 
Meer. Dit was de laatste keer dat 
er een vrijwilligersetentje is ge-
organiseerd. Vanuit de landelijke 
Rode Kruis organisatie is er een 
koerswijziging, die erop neer-
komt dat vanaf 2020 de Sociale 
Hulp activiteiten onder hun vlag 
niet kunnen worden voortgezet. 
In De Ronde Venen zijn het me-
rendeel van de vrijwilligers van 
plan om bij elkaar te blijven en 
zoveel mogelijk activiteiten voort 
te zetten. In dit verband worden 
er gesprekken gevoerd, plannen 
gemaakt, budgetten gezocht en 
is er een actieve zoektocht naar 
organisaties waarmee samenge-
werkt zou kunnen worden. De 
naam van het Rode Kruis zal niet 
geheel komen te vervallen in De 
Ronde Venen. Evenementen- en 
Noodhulp blijft namelijk wel be-
staan. 

Nog onbekend
Wanneer en hoe dit alles zal 
plaatsvinden is nog niet bekend, 
maar vanaf dit najaar en in 2019 
zal dit stap voor stap zijn beslag 
krijgen. Het belang van Sociale 
Hulp – juist in deze tijd – wordt 
door de vrijwilligers zo belang-
rijk gevonden, dat zij alles op al-
les willen zetten om door te gaan 
voor de inmiddels ruim 175 deel-
nemers. Enkele activiteiten, zo-
als de Telefooncirkel, Handwerk-
groep De Kom, Thuisbezoek en 
de Spelletjesmiddag worden in 
afwachting van de nieuwe opzet 
overigens gewoon voortgezet.
De vrijwilligers die altijd, ieder op 
zijn of haar eigen gebied, klaar 
staan doen dit allemaal belange-
loos. Deze keer werden zij ook 
eens in het zonnetje gezet en 
ontvingen allemaal een herfst-
stukje. Zij werden uitbundig be-
dankt voor hun inzet door Helma 
van der Meer, Kerngroepcoördi-
nator. Met een optimistische blik 
naar de toekomstige nieuwe or-
ganisatievorm sprak zij de hoop 
uit elkaar weer allemaal te treffen 
als alles opnieuw is opgetuigd.
Voor al haar werkzaamheden 
tot nu toe werd tot slot Helma 
bedankt namens alle vrijwilli-
gers door Cor Westerdijk, voor-
malig Bestuurslid van de Afde-
ling Stichts Weidegebied en nog 
steeds een actieve vrijwilliger. Hij 
sprak daarbij de hoop uit dat zij 
met evenveel enthousiasme lei-
ding zal geven aan de nieuwe or-
ganisatie en zeker ook in de voor-
bereidingen op de weg daarnaar 
toe.

Autobedrijf Van Yperen neemt 
Vakgarage Mijdrecht over
Mijdrecht - Met ingang van 1 
september 2018 is Co Kentrop 
van Vakgarage Mijdrecht met zijn 
personeel overgegaan naar Au-
tobedrijf van Yperen. “Deze stap 
was voor Co de juiste beslissing. 
Zijn klanten zijn nu nog beter af 
door de bredere dienstverlening 
bij Van Yperen. Door de overna-
me is gerealiseerd dat klanten 
ontzien worden in hun mobili-
teit en indien nodig aanvullend 
gebruik kunnen maken van scha-
deherstel, ruitreparaties, vervan-
gend vervoer en 24 uur mobili-
teitshulp. Tevens bieden wij een 
groot assortiment aan (hybride) 
occasions alsook nieuwe wagens 
op bestelling,” laat Jos Priem we-
ten. Voor Van Yperen is door de 
overname de weg verder ingesla-
gen richting de ‘universele dea-
ler’ die naast het reguliere onder-

houd de afgelopen jaren geïn-
vesteerd heeft in technische ken-
nis van ‘hybride’ techniek. Door 
de grote vraag naar hybride au-
to’s is naast de zakelijke rijder ook 
de milieubewuste consument toe 
aan hybride rijden. Om die reden 
is de slogan ‘Van Yperen sterk in 
elk merk’ ons begrip voor de re-
gio Mijdrecht, Aalsmeer en om-
streken. Wilt u ook klant wor-
den? Maak gerust een afspraak. 
U bent van harte welkom! Het 
snel groeiende autobedrijf zoekt 
per direct bovendien een erva-
ren automonteur. Als beloning 
staat er voor hem een modern in-
gerichte en nagelnieuwe Snap-
On gereedschapskar klaar! Kom 
jij ons team versterken? Autobe-
drijf Van Yperen, Constructieweg 
2, 3641SB, Mijdrecht. Tel. 0297-
284610. Vraagt u naar Jos Priem.

Jos Priem (Van Yperen) en Co Kentrop (Vakgarage Mijdrecht) benadruk-
ken hun samenwerking

jaar mogen kinderen ook zonder 
ouders komen.
Kosten: €5,- per deelnemend kind
Aanmelden: niet nodig, loop vrij 
bij ons naar binnen.

Vrijwilligers 
Ben jij een struiner, iemand die 
het niet erg vindt om nat en vies 
te worden? Word jij blij van vuur 
maken en vind je modder leuk? 
Wij hebben een geschikte locatie 
en materialen en bieden onder-
steuning om stoere activiteiten 
voor kinderen mee vorm te ge-
ven. Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op: 0297-273692 of nme-
derondevenen@odru.nl  NME-
centrum De Woudreus is verder 
elke woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.30 uur geopend (gratis toe-
gang). Adres: Pieter Joostenlaan 
28a (achter de Willisstee), 3648 
XR Wilnis.

Nacht avontuur 
Op zaterdag 27 oktober 2018, tij-
dens de nationale viering van 
‘Nacht van de nacht’, kun je in het 
Speelwoud mee op avondwan-
deling met de nachtwachter. Het 
valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken 
met de nacht van het Speelwoud. 
Als ‘ervaringsdeskundige’ heeft 

VVD zet vrijwilligers in het zonnetje
De Ronde Venen - De VVD is 
heel blij met vrijwilligers die 
zich belangeloos inzetten op al-
lerlei gebieden binnen de ge-
meente De Ronde Venen. Door 
dit werk wordt de gemeente 
De Ronde Venen steeds mooi-
er en beter bewoonbaar. In dit 
geval hebben is er  koffie ge-
dronken, met vlaai van Vlaaerie 
La Farola uit Mijdrecht, met de 
vrijwilligers van de Buurtbus De 
Hoef van lijn 526 in Eetcafé De 
Schans te Vinkeveen. Hier is ook 
gesproken met een zevental 

vrijwilligers die rijden op klei-
ne busjes van busmaatschappij 
Syntus. De chauffeurs vormen 
een eigen vrijwilligersvereni-
ging met een eigen bestuur die 
de organisatie voor het rijden in 
handen heeft. In totaal zijn er 50 
vrijwilligers die via een rooster-
schema éénmaal per week een 
rit van vier uur rijden. Dit gaat 
volgens een dienstrooster van 
maandag tot en met zaterdag. 
Het tracé van de bussen is tus-
sen Breukelen en Uithoorn. Het 
doel is de ontsluiting van plaat-

sen waar normaal gesproken 
geen openbaar vervoer kan ko-
men. De busjes mogen maxi-
maal acht passagiers vervoe-
ren. Deze lijndienst is toegan-
kelijk voor iedereen. Voor de 
buurtbus kunt u gewoon uw 
OV-chipkaart gebruiken voor 
de reguliere tarieven. Is de OV-
chipkaart geladen met een spe-
ciaal item voor de buurtbus dan 
is deze zelfs goedkoper dan de 
reguliere bus. Alle informatie 
over Buurtbus 526 is te vinden 
via www.buurtbus526.nl

Op de foto zijn de volgende personen aanwezig v.l.n.r.: Enno Steenhuis Geertsema (dienstleider), Adriaan Wor-
tel, Maj Vriesendorp (secretaris), Michel van Dijkman Raadslid VVD, Gerrit de Pater (voorzitter), Henk Weenink 
(dienstleider), Joke Harte, Kees Heus, Sandra Vreugdenhil Raadslid VVD
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Jaarlijks
BOEKENFEEST

  bij OBS De Eendracht met allemaal vrienden!Mijdrecht - Boekenmarkt...een jaarlijkse 
traditie in oktober! Gezellig met elkaar 
genieten van de allermooiste boeken! 
Ouders, leerlingen maar ook opa’s en 
oma’s genieten van snuff elen tussen de 
boeken, onder het genot van een lekke-
re kop thee of koffi  e. Aan de jongsten is 
ook goed gedacht: hartjeskoekjes om 
de vriendschap te vieren en heerlijke li-
monade. Tal van spelletjes en prachtige 
loterijen geven de traditionele avond 
de herkenbare warme Eendracht sfeer. 
De ‘kraam’ met nieuwe boeken van de 
plaatselijke boekhandel staat als van-
ouds op de bekende plek en trekt weer 
veel belangstelling. Met stapels nieu-
we en oude boeken keert iedereen te-
vreden huiswaarts: de R zit weer in de 
maand, maar met een goed boek is het 
goed overwinteren.
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In onze column van vorige 
week stelde wij nog de vraag 
of de inwoner van De Ronde 
Venen wel genoeg betrokken 
wordt en is  bij haar/zijn leef-
omgeving. Deze week kregen 
wij daar al snel een antwoord 
op. Hoewel wij nog heel veel 
achter de schermen bezig zijn 
om een inwonersbeweging 
in gang te zetten ,voelden wij 
ons geroepen om toch al wat 
te moeten organiseren voor de 
inwoners.  
We vonden het nodig om de 
inwoners te informeren over 
de ontwikkelingen over de 
N201. Wij hadden de indruk 
dat de provincie de inwoners 
niet voldoende betrok bij de 
plannen voor de toekomst van 
de N201. We wilden ook dat de 
inwoners de mogelijkheid ge-
boden werd om aan de pro-
vincie te laten weten wat men 
vindt van de nu op tafel lig-
gende 4 oplossingsrichtingen. 
We moesten snel schakelen en 
met beperkte middelen heb-
ben we 2 inloopavonden geor-
ganiseerd. 
Gezien de grote opkomst blijkt 
wel degelijk dat de inwoners 
van De Ronde Venen betrok-
ken zijn bij hun eigen leefom-
geving. Het was voor ons ook 
prettig om te horen dat men 
het waardeerde dat wij dit 
hadden georganiseerd. Na een 
korte uitleg van onze kant wat 
wij als InwonersCollectief wil-
len gaan doen voor de inwo-
ners van De Ronde Venen was 
men over het algemeen posi-
tief over onze bedoeling en de 
beweging die wij in gang wil-
len zetten. Maar wie zijn wij 

dan. Wij willen graag met het 
InwonersCollectief DRV een 
afspiegeling zijn van de inwo-
ners van De Ronde Venen. Een 
beweging van en voor alle in-
woners die de stem van alle 
inwoners een podium wil ge-
ven. Dat hoeft niet per se de 
stem te zijn van de meerder-
heid maar kan ook heel goed 
de stem van de minderheid of 
een individu zijn. Maar ook wil-
len wij de verbindende factor 
zijn tussen alle goede buurt en 
wijk initiatieven die er al zijn. 
We hebben nu gemerkt dat de 
inwoners wel degelijk betrok-
ken zijn. Het moet wat ons be-
treft niet bij één avondje blij-
ven. We moeten veel vaker 
als inwoners samen optrek-
ken en onze stem laten horen. 
Liefst nog vooraf oplossingen 
aandragen in plaats van ach-
teraf klagen. Om onze bewe-
ging echt een kans van slagen 
te geven en onze stem echt te 
doen gelden is het natuurlijk 
van belang dat de inwoners 
dit ondersteunen want dan 
kan er een inwonersbeweging 
op gang  komen die zal leiden 
tot een duurzame inwoners-
organisatie die echt een stem 
van betekenis krijgt in de loka-
le democratie. Die samen met 
lokale politiek en gemeente 
op gelijkwaardig niveau loka-
le vraagstukken of initiatieven 
gaat oppakken. Daar hebben 
we dan natuurlijk wel inwo-
ners voor nodig die deze ge-
dachte en beweging steunen.  

Laat ons weten wat u hier van 
vindt en mail uw reactie naar:  
drv@inwonerscollectief.nl 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Inwoner is betrokken bij 
eigen leefomgeving

Dubbelop feest bij Assurantiekantoor 
Van Wijngaarden Vinkeveen

De Ronde Venen - In het week-
end van 5 en 6 oktober was het 
dubbel feest bij Assurantiekan-
toor Van Wijngaarden. Op vrij-
dag werd het nieuwe bedrijfs-
pand van Assurantiekantoor Van 
Wijngaarden aan Kerklaan 12 te 
Vinkeveen o�cieel geopend en 

op zaterdag was er een gezellig 
open huis waarbij het 50-jarig 
bestaan werd gevierd. De fees-
telijkheden vingen op vrijdag 
aan voor genodigden. Na ont-
vangst met een glaasje prosec-
co werd het pand o�cieel ge-
opend door de grondlegger van 

het kantoor, de heer Henk van 
Wijngaarden. 

Doorknippen
Na het doorknippen van het 
lint gingen de deuren open en 
kon iedereen het gehele pand 
aan Kerklaan 12 van binnen be-
wonderen. Ook architect Roland 
Borst, die met Studio 110 een 
schitterende plek bovenin het 
pand heeft en die het ontwerp 
van het pand voor zijn rekening 
heeft genomen, was aanwezig 
om iedereen een aanblik te gun-
nen in zijn kantoor boven het as-
surantiekantoor. Na de bezichti-
ging van het pand gingen de fes-
tiviteiten door met een gezellig 
foodfestival. Een hartelijke dank 
gaat uit naar de klanten van het 
assurantiekantoor die dit food-
festival mede mogelijk maakten: 
Bbq-events met de BBQ -loco-
motief van Bob van der Spruijt, 
de foodtruck van Eet- en Drink-
café de Buurvrouw uit Wilnis, Su-
shistop uit Vinkeveen, David Ha-
gue uit Mijdrecht met bijzondere 
veganistische gerechten en Res-

taurant Bon met zijn minitruck 
‘C’est Bon chez Bon ‘. De drankjes 
werden verzorgd door Slijterij To-
pido en de Ko�eTukTuk uit Woer-
den zorgde voor een lekker bak-
kie ko�e of thee. 

Onthulling 
19.30 uur volgde nog een feeste-
lijke onthulling, want na 50 jaar 
werd het tijd voor een nieuw lo-
go. Deze onthulling werd gedaan 
door de medewerksters van het 
assurantiekantoor. Om te zorgen 
dat het nieuwe logo goed bij de 
gasten bleef hangen, werden er 
bij de ko�e heerlijke petit-fours 
geserveerd met het nieuwe logo.
Zoals dat bij een festival hoort, 
zorgde VWbusje.com voor de 
muzikale omlijsting. Op zaterdag 
gingen de deuren open voor al-
le klanten en ook die werden en-
thousiast door het team ontvan-
gen met ko�e/thee en de pe-
tit fours ter kennismaking met 
het nieuwe logo. Voor de kinde-
ren was er een groot springkus-
sen. De klanten van het kantoor 
konden deelnemen aan een lo-
terij. Ieder uur werden onder de 
bezoekers mooie prijspakket-
ten verloot en aan het eind van 
de dag nog twee hoofdprijzen, 
waaronder een prachtige elektri-
sche �ets.

Regio - Alweer voor de zevende 
keer organiseerde instituut Péri-
ne uit Mijdrecht afgelopen zater-
dag het Skin & Lifestyle event. De 
meeste keren waren op het event 
ook andere ondernemers uit de 
regio aanwezig, maar dit jaar was 
het anders. Périne vertelt:” insti-
tuut Périne staat al meer dan 26 
jaar bekend om haar expertise 
op het gebied van het verbete-
ren van de huid. Onze specialistes 
zijn geschoold in kennis en kun-
de van de huid. We kijken niet al-
leen naar de conditie van de huid, 
maar ook naar de achtergrond 
van de persoon, de leefstijl. Hoe 
meer balans er is, hoe mooier en 
beter de huidconditie is. Dat is 
ook de reden waarom we zo vaak 
samenwerken met andere speci-
alistes die met hun werk ook (in)
direct invloed uitoefenen op de 
huid. Maar zoals gezegd is het dit 
jaar anders, we willen graag ons 

vernieuwde concept laten zien. 
We zijn ruim een jaar geleden be-
gonnen met het uitzetten van Pé-
rine 2.0; the next level zeg maar. 
Het verbeteren van de huidcon-
ditie vanuit twee kanten beke-
ken. Ook al deden we dit al, nu 
hebben het nog duidelijker neer-
gezet”. En dat zien we bij binnen-
komst op het event. Een gezelli-
ge drukte en zoals altijd worden 
we vriendelijk ontvangen, wordt 
ons een heerlijk drankje aange-
boden en staan er gezonde hap-
jes klaar. Want, zo zegt Périne, ook 
voeding heeft veel invloed op de 
huid, maar dat weet je inmiddels 
natuurlijk wel, grapt ze.

Skin Intensive
Périne neemt mij eerst mee naar 
boven. Vanaf heden wordt dat 
Skin Intensive genoemd. Hier 
worden vergaande en toch ver 
van inspuitingen en plastische 

chirurgie staande probleemop-
lossende huidbehandelingen ge-
geven met de meest geavanceer-
de apparatuur en producten.  De 
behandelruimtes zijn ruim van 
opzet en strak qua stijl ingericht. 
Pascaud, Dermatude; metathe-
rapie (needling) en HydroPepti-
de zijn de merken die behande-
lingen ondersteunen. Qua be-
handelingen moet je denken aan 
apparatuur voor o.a. huidver-
strakking, liften en verstevigen 
en het verbeteren structuur, po-
riën, conditie van lichaam en ge-
zicht. Thuis zetten de cliënten de 
behandeling voort met bijbeho-
rende producten. Ben ik verplicht 
om de producten te gebruiken 
vraag ik aan Périne? Goed huid-
werk, geeft huiswerk, vertelt ze. 
Verplicht klinkt vrij negatief, ons 
gaat het om het resultaat. Het is 
het totaal plaatje dat moet klop-
pen om het beste resultaat te 

Beauty’s next level
kunnen krijgen. Hele slechte cos-
metica bestaat niet, maar er is wel 
heel veel verschil. Als je, zoals wij 
dat doen, echt met de huid bezig 
bent door intensieve behandelin-
gen te geven, dan heeft de huid 
daar wel de juiste ondersteunen-
de producten bij nodig. De werk-
sto�en vullen elkaar aan waar-
door de behandelingen langer en 
beter kunnen doorwerken. Dat 
wil dus niet zeggen dat andere 
merken niet goed zijn, maar het 
wil wel zeggen dat die producten 
niet zijn gemaakt voor die betref-
fende behandeling. Wij zijn daar 
zelf ook heel stipt in. We combi-
neren nooit merken, omdat de 
ene werkstof nu eenmaal niet de 
andere is en elkaar ook negatief 
kan beïnvloeden. Ondersteun je 
de huid niet op de juiste manier, 
dan werken we huidverslechtend 
i.p.v. huidverbeterend en dat wil-
len we natuurlijk niet.

Zen-beauty
Beneden wanen we ons ineens 
in een hele andere wereld. In de-
ze ruimtes worden de zen-beau-
ty behandelingen gegeven. De 
heerlijke geuren komen ons al 
tegemoet zodra we de gang in-
lopen. De salons zijn stijlvol en 
sfeervol ingericht, waarbij de be-
leving centraal staat. Hier behan-
delen we de huid uiteraard ook 
met het doel om de conditie te 
verbeteren, maar dat doen we 
op de manuele manier, licht Péri-
ne toe. Zen Beauty staat voor na-
tuurlijke verbetering van de huid 
met heerlijk ontspannende huid-
verbeterende behandelingen en 
�jn aanvoelende cosmeceuti-
cals,. Dat zijn producten die ver-
der gaan waar gewone cosmeti-
ca stopt en zo actief meewerken 
aan de persoonlijk gewenste ver-
betering van de huid. De behan-
delingen worden ondersteund 
door Decléor en Murad. De pro-
ducten van Decléor hebben een 
lange traditie in het benutten 
van krachtige werksto�en uit de 
natuur. Bloemen en planten vor-
men de basis voor heerlijk geu-
rende etherische oliën, die zowel 
een werking hebben op de huid 

als op de geest. Murad is ontwik-
keld door Dr. Murad, dermato-
loog en apotheker uit Amerika. 
Bij deze behandeling worden de 
verschillende aspecten van leef-
stijl en hun invloed op jouw huid 
besproken. Uiteraard geldt hier 
ook; goed huidwerk, geeft huis-
werk, om het beste voor de huid 
te bereiken.

Masseuse en 
bodybehandelingen
In de Zen-Beauty gedeelte is ook 
een aparte ruimte ingericht voor 
de bodymassages en behande-
lingen. Bij binnenkomst valt met-
een het speciale voetenbad op 
met verse rozen erin. Périne ver-
telt; speciaal voor vandaag heb-
ben we een behandeling ge-
maakt waarbij de roos centraal 
staat. Naast de rozengeur die uit 
de di�user komt, zit er ook rozen-
water in het voetenbad en krij-
gen de mensen naar a�oop een 
heerlijk kopje rozenthee. Ieder 
seizoen ontwikkeld onze body-
specialiste een speciale massa-
ge, die men naast de andere mas-
sages, kan ondergaan. Een van 
de meest gevraagde massage is 
de Sabaaydi; een kruidenstem-
pel massage, maar ook de thai-
se massage en rug-nek-schouder 
worden vaak uitgevoerd. 

Een uniek concept onder 
één dak
Met deze dag heeft Périne een 
eerste stap gezet naar Périne 2.0. 
Een uniek concept dat op deze 

manier nog niet in Nederland is 
neergezet. Kies je voor de ‘snel-
weg’ met Skin Intensive, omdat 
sommige huidcondities nu een-
maal vragen om een intensievere 
aanpak of kies je voor Zen Beau-
ty, waar de natuurlijke manuele 
verbetering en beleving van de 
huid centraal. Hoe het concept in 
de toekomst verder wordt neer-
gezet houdt Périne nog even ge-
heim, maar dat het mooi wordt 
en innovatief is, daar zijn wij van 
overtuigd. Met een tegoedbon 
van De ijssalon voor een heerlijk 
kopje Ijsko�e verlaat ik voldaan 
het bedrijf.

Instituut Périne is gevestigd op 
Genieweg 8 te Mijdrecht. Meer 
info op www.perine.nl
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De Vinken schiet tekort
Vinkeveen - Ook tegen het be-
zoekende Woudenberg wist De 
Vinken haar opgebouwde voor-
sprong niet te behouden. Na een 
redelijke eerste helft (6-5 rust-
stand) gaven de Vinkeveners de 
winst toch uit handen: 13-15.
Door afwezigheid van Emese 
Kroon begon Eva Hemelaar in de 
basisacht van Dirk van der Vliet. 
Samen met Dorien Verbruggen, 
Gideon Lee�ang en Jerom Stok-
hof begon Eva in de verdediging. 
Fenne Claassen, Annick Stokhof, 
Kelvin Hoogeboom en Rutger 
Woud begonnen in de aanval.
Aanvoerster Annick opende met 
een vrije bal en een strafworp de 
score: 2-0. Na de 2-1 zorgden Jer-
om Stokhof en Rutger Woud voor 
een verdere uitbouw van de voor-
sprong: 4-1. 
Alleen, echt los kwam het team 
van Kindermodehuis niet. Wou-
denberg klampte steeds weer 
aan en slordig spel van de thuis-
ploeg, gekoppeld aan een on-
voldoende zuiver schot, maakte 
de wedstrijd onnodig spannend. 
Om en om scorend bereikte bei-

de teams bij 6-5 de rust. (Voor De 
Vinken scoorden Eva Hemelaar 
en Kelvin Hoogeboom de vijfde 
en de zesde tre�er). In de tweede 
helft startte Jelle Mul op de plek 
van Kelvin Hoogeboom. Ondanks 
de steeds aanwezige voorsprong 
kwam Woudenberg telkens terug. 
De bezoekers roken hun kans en 
steeds trefzekerder was het tien 
minuten voor tijd de bezoekende 
ploeg die de leiding in de score 
overnam: 12-13. Dirk van der Vliet 
deed zelfs een beroep op zijn all-
time topscoorster Mariska Meul-
stee. Die kon nog wel voor 13-13 
zorgen, maar daarna viel de score 
voor de thuisploeg toch echt he-
lemaal stil. Woudenbergs topsco-
rer (met zeven tre�ers) ging nog 
wel door en hij bepaalde de eind-
stand op 13-15. (De andere scores 
van De Vinken in de tweede helft 
waren van Rutger (2x) Dorien, An-
nick, Fenne en Eva) De Vinken be-
zet nu plek zeven op de ranglijst. 
Eén punt achter Woudenberg en 
één punt voor op de tegenstan-
der van komende zaterdag: Vi-
king uit Wijk bij Duurstede.

Atalante met 3 teams 
aanwezig op tweede minidag
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
13 oktober vond de tweede mi-
nidag van dit seizoen plaats en 
deze keer in Haarlem. Door het 
mooie weer was het erg druk op 
de weg richting de kust.
Hierdoor ontstonden diverse �-
les waardoor de eerste wedstrijd 
van de middag helaas niet echt 
gespeeld kon worden. Atalante 3 
zou het spits afbijten. Door diver-
se afmeldingen bestond het team 
vandaag uit Yorell en Jens. Geluk-
kig wilde de zus van Jens, Froukje 
die zelf bij Atalante 2 speelt, wel 
meedoen. De 1e   set hebben we 
moeten laten gaan, maar in de 2e   
set konden ze even spelen op ni-
veau 3.
Wel voor spek en bonen, want de-
ze wedstrijd hebben we op ver-
lies moeten zetten door het druk-
ke verkeer. Vervolgens mocht 
Atalante 1 op niveau 6 van start. 
Bestaande uit Lynne, Renske, Ti-
sa en Lisa. Jort zou in de tweede 
wedstrijd ook aansluiten. Helaas 
zijn beide sets verloren met 27-
18 en 26-18, maar er werd mooi 
in 3en gespeeld. 

Overwinning
Daarna was het weer de beurt 
aan Atalante 3. Maar ook de 1e   
wedstrijd van Atalante 2 vond 
nu plaats. Omdat Froukje nu met 
haar eigen team speelde bij Ata-
lante 2, ging Jort invallen bij Ata-
lante 3. De 3 jongens hebben de-
ze wedstrijd keurig hun manne-
tje gestaan tegen de 4 tegen-
standers. Een mooie overwin-
ning van 28-17 en 24-14. Bij Ata-
lante 2, ook niveau 6 en bestaan-
de uit Rinske, Shiwa, Jelwa, Car-
lijn en Froukje, kwamen de mei-
den net wat tekort in de 1e   set. 
Deze is verloren met 18-15. Bij de 
2 e  set was er een kleine discus-
sie over het tellen (in ons nadeel). 
Maar ook dan was deze set verlo-

ren gegaan. Er stond 27-9 op het 
telbord.  In de 4e   ronde was het 
weer de beurt aan Atalante 1. De-
ze wedstrijd speelden ze met zijn 
5en. Het ging erg goed. Want bei-
den sets zijn gewonnen met 24-
18 en 20-16. 

Dubbel
De volgende ronde was weer een 
dubbele wedstrijd. De laatste 
wedstrijd van Atalante 1 en ook 
de laatste van Atalante 3. Jort van 
Atalante 1 deed mee met Atalan-
te 3, samen met Froukje zodat 
Atalante 3 de laatste wedstrijd 
gelukkig met zijn 4en kon spelen. 
En dat deden ze heel goed. Het 
was erg leuk om te zien hoe ze er 
voor gaan. En ook erg mooi om te 
zien hoe iedereen elkaar wil hel-
pen ook als speel je op een ander 
niveau! Een mooie winst met 35-
17 en 31-22. Op naar de volgende 
keer met hopelijk een compleet 
team en zonder �le! Atalante 1 
speelde 2 wedstrijden achter el-
kaar. Je merkte de vermoeidheid 
een beetje. Daarnaast moesten ze 
ook nog tegen een team dat al 2 
jaar op niveau 6 speelde. Dus he-
laas is deze verloren met 23-12 en 
26-12. Op naar de volgende! 
Als laatste mocht Atalante 2 nog 
twee wedstrijden achter elkaar 
spelen. Tijdens het inspelen raak-
te Jelwa geblesseerd. Hierdoor 
was het team even uit de concen-
tratie. Deze is verloren met 26-14 
en 25-10. Maar de laatste wed-
strijd pakten ze het weer keurig 
op. Net zoals de vorige minidag 
werden er nog maar twee wed-
strijden gespeeld. Hierdoor werd 
het lekker rustig in de zaal. En dat 
werkt goed voor deze meiden 
lijkt het wel! Een mooie winst in 
de laatste wedstrijd van 23-11 en 
25-10. Met een goed gevoel naar 
huis en nog even van de zon ge-
nieten!

Hélp!! Dringend
bridgers gezocht!!

Wilnis - De seniorensoos op 
woensdagmiddag in de Willis-
stee is inmiddels een vaste, ge-
zellige speelmiddag voor veel 
Ronde Veners tussen de 55 en 
90 jaar geworden.
Het aantal klaverjas- en bil-
jart liefhebbers groeit gestaag. 
Met het aantal bridgers gaat 
het echter helaas de verkeer-
de kant op. Als een bridger uit-
valt door bijvoorbeeld ziekte, 
dan heeft de partner meteen 
ook een probleem. Bridgers 
willen uiteraard graag blijven 
kaarten, maar we moeten ge-
noeg bridgetafels kunnen be-
mensen. Op dit moment kun-
nen wij, met hulp van inval-
lers, maximaal 6 tafels bemen-

sen. Ideale situatie zou zijn om 
de 5 bridgerondes met 8 tafels 
te kunnen spelen. Bridgers zijn 
niet verplicht een jaarbijdrage 
te betalen. De kosten bedragen 
€2,50 per middag, inclusief een 
kopje ko�e of thee met een 
koekje. De speeltijd is van 13.30 
tot ca. 16.30 uur.

Om het bridgen als vast onder-
deel van de woensdagmiddag-
soos te kunnen handhaven zijn 
wij dus op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste bridgers.... u bent 
meer dan welkom!!

Voor aanmelden en/of infor-
matie kunt u bellen met Gerard 
van der Meer, tel. 0297-281711.

Korver Makelaars hoofd-
sponsor Argon Jo15-3
Mijdrecht - Korver Makelaars 
weet de woningen in De Ronde 
Venen op juiste waarde te taxe-
ren,  maar hun expertise hebben 
zij niet nodig om deze Argonau-
ten o.l.v. Jan Lucas op juiste waar-
de in te schatten, dat straalt er 
vanaf. Dit team krijgt het voor el-
kaar dat inzet, kwaliteit, discipli-
ne, maar vooral plezier samen-
komen wat resulteert in geweldi-
ge wedstrijden met schitterende 
uitslagen. Korver Makelaars be-
loont deze sportieve inzet met 
prachtige pakken zodat zij bij uit- 
en thuiswedstrijden als eenheid 

voor de dag komen.
De succesvolle bekerwedstrij-
den en de nummer 1 positie in de 
competitie blijft ook niet onop-
gemerkt binnen Argon. Het is ‘De 
Club van 100’ die de Argonauten 
voor teambuilding stuurt naar de 
Bowlingbaan in Mijdrecht. On-
der het genot van een hapje en 
drankje heeft de Jo15-3 vrijdag-
avond de bowlingbaan onvei-
lig gemaakt. Aan het eind van de 
avond kreeg het team de schitte-
rende nieuwe pakken in hun be-
zit uit handen van sponsor John 
Korver.

Veldzijde Jeugd Open Golfwedstrijd 
bij Golfpark Wilnis
Wilnis - Op een stralende zonnig 
dage werd door Golfclub Veldzij-
de op zondag 14 oktober jl. het 
13e Veldzijde Jeugd Open toer-
nooi georganiseerd. 58 jeugd-
spelers tot 21 jaar speelden op 
de golfbaan van Golfpark Wilnis. 
Vele ouders en belangstellenden 
volgden de resultaten. Vrijwilli-
gers van Golfclub Veldzijde die als 
spotters fungeerden gaven de re-
sultaten tussentijds door aan de 
wedstrijdleiding in het clubhuis.
De spelers zijn in twee handicap-
categorieën gestart. Door de spe-
lers met een handicap van 12.1 
tot 32.0  werd een stableford 
wedstrijd gespeeld. De prijzen 
gingen naar Josephine Bouwman 

met 45 stablefordpunten (1e), 
Dyon Lorist werd tweede met 37 
stablefordpunten  en Merel Koek 
eindigde als derde met 36 stable-
fordpunten.  Vermeldenswaard is 
dat bij de top 3 spelers in deze ca-
tegorie de eerste en derde prijs 
naar een meisje ging. Josephi-
ne won de beker voor de sterkste 
jeugdige golfer in deze categorie 
en nam de beker voor het beste 
meisje mee naar huis. Merel Koek 
speelde een thuiswedstrijd als lid 
van Golfclub Veldzijde.

Jeugdspelers
De beste jeugdspelers met een 
handicap van +9.9 tot 12.0 (in 
golftermen de laagste handi-

Klaverjassen
Vinkeveen – Vrijdag 19 oktober organiseren Koos en Joop weer 
de maandelijkse klaverjasmiddag  dorpshuis De Boei Kerklaan 32 
in Vinkeveen. De grote zaal is open om 13.00 uur, en om 13.30 
uur precies begint het kaarten. Het is een gezellig evenement 
met erg veel prijzen, dus voor iedere kaarter aanbevolen.

cappers) hebben een strokeplay 
wedstrijd gespeeld. Door een van 
de spelers werd een eagle ge-
slagen op hole 5. Dat is echt een 
heel knappe prestatie. Waar een 
goede golfer vier slagen nodig 
heeft om de afstand van de afslag 
tot de hole te overbruggen, pres-
teerde Leon Moerkerk het om dat 
in slechts 2 slagen te doen. Dat 
verdient een diepe buiging. 
Max Schreuder werd 1e met 73 
slagen op de baan die door een 
pro in 72 slagen gedaan kan wor-
den.  De tweede plaats was voor 
Stefan Heesakkers die 75 slagen 
nodig had, gevolgd door Mar-
tijn van der Steen met 76 slagen.  
Bij de meisjes was Nikki Hofstede 
met 83 slagen de beste.

Laag
Dankzij Paans Koek, Juwelier van 
Beek, Verleun | uw advocaat, Mo-
duleo design �oors,  ABN AM-
RO MeesPierson, Manneken Pis 
(Vlaamse friet) en Golfpark Wil-
nis kon het inschrijfgeld voor de 
jeugdige spelers laag gehouden. 
Uit het inschrijfgeld van de jeugd-
spelers is een donatie gedaan aan 
Stichting Kasigau. Zij ontvangen 
een bedrag van € 750,-. Dit be-
drag wordt besteed aan klein-
schalige projecten in Kenya voor 
educatie van kinderen. Daarmee 
hebben kinderen een grotere 
kans op een betere toekomst.  
De inzet van 19 vrijwilligers en de 
steun van lokale sponsoren zorg-
den voor de dertiende keer dat 
het Veldzijde Jeugd Open een 
succes was voor talentvolle jonge 
golfers die gastvrij werden ont-
vangen op de uitdagende golf-
baan in de polder.
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 “Hora est” begin competitie bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met de eindstand van de 
vorige competitie als uitgangs-
punt is de eerste ronde paren-
competitie de 10e oktober van 
start gegaan. In de A-lijn, met zes-
tien paren, toonden Ankie Bots 
& Agnes Kroes zich de besten 
met een score van 58,33%. Wies 
Gloudemans & Gijs de Ruiter en 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter hadden als gedeeld tweede 
met 56,55% eveneens een goede 
start. Op vier eindigden Arnold 
Heuzen & Theo Klijn met 53,87% 
en Francis Terra & Jaap Ludwig 
maakten met hun 53,57% de top 

vijf vol. De eerste indruk is dat de 
paren hier behoorlijk aan elkaar 
gewaagd zijn. In de B- lijn hadden 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders daar en tegen 
een vliegende start. Hun 69,05% 
sloeg gelijk een �inke krater/ ka-
ter in voor de achtervolgers. Hier-
van waren Nel & Adriaan Koele-
man met een evengoed uitste-
kende 60,42% de beste, maar 
toch! 

Prestatie
Op drie kwamen Johan Le Febre 
& Wim Slijkoord door met 58,93%, 

Uithoorns Mooiste-de loop
Regio - Atletiekvereniging AKU 
organiseert voor de 35e keer haar 
jaarlijkse grote loopevenement 
op de laatste zondag in janua-
ri. Dit jaar zal dat 27 januari zijn. 
Met alle afstanden, 5, 10 kilome-
ter en 10 Engelse mijlen, komen 
de deelnemers langs de mooiste 
plekjes in Uithoorn en de Kwakel.. 
Als voorbereiding op deze loop, 
start over 2 weken een clinic op 
de atletiekbaan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af 
aan geleerd. Bij AKU leren we jou 
hardlopen. Op donderdag 1 no-
vember starten wij op de atletiek-
baan van AKU een clinic voor be-
ginnende lopers. Iedereen is wel-
kom, ongeacht je leeftijd of erva-
ring. Gediplomeerde trainers zul-
len je helpen om sterker te wor-
den en een betere conditie te krij-
gen. Na een periode van 13 we-

Bridge-in-de-winter
Regio - Zondag 28 oktober a.s. 
beginnen we weer het wintersei-
zoen met bridgen bij Partycen-
trum Colijn voor alle (thuis)brid-
gers uit de regio o.l.v. wedstrijd-
leider Andre van Herel, bijgestaan 
door Cora de Vroom en Ruud Les-
meister. We gaan dit organise-
ren op de vierde zondag van de 
maanden oktober, november, ja-
nuari, februari en maart 2019.
Tijdens deze middag staat gezel-
ligheid voorop! 
Er worden lekkere hapjes geser-
veerd en, zoals de bridgers bij Co-

lijn dat gewend zijn, kunt u uw 
drankjes bestellen aan de tafel 
waar deze ook worden uitgeser-
veerd.
De zaal gaat open om 13.00 
uur en om 13.30 uur beginnen 
we met bridgen, dus graag op 
tijd melden. De kosten bedra-
gen €10,- per paar en er zal zo-
veel mogelijk worden ingedeeld 
naar sterkte. Deelname is moge-
lijk door inschrijving via de mail: 
bridge.indewinter@gmail.com 
met vermelding van naam, voor-
naam en naam partner.

Weinig verrassingen bij BVK
Regio - De 2e speelavond in de 
parencompetitie van de B.V.K. le-
verde weinig spectaculairs op. 
Geen extreme uitschieters naar 
boven of beneden, kortom een 
gezapig maar niettemin gezellig 
avondjein Dorpshuis De Quakel.
In de A-lijn vertrouwde namen in 
de top van het klassement. Ge-
ke en Jaap Ludwig behaalden 
de hoogst score van de avond 
met 62,5%. Er was een gedeel-
de 2e plaats voor de paren Mar-
go Zuidema- Francis Terra en Tiny 
en Adrian Kooyman, die allebei 
60,71% aan hun totaal konden 
toevoegen. Iets minder goed ver-
ging het Emmy en Gerard, die in 
een lijn met 16 paren de ondank-
bare 16e plaats ‘veroverden’.

B-lijn
In de B-lijn een goede avond voor 
Eefke Bakker en Marianne Kamp, 
die met 61,31% alle andere paren 
het nakijken gaven.
Er was zowaar weer eens een ver-
meldenswaardige score voor het 
steeds verrassende (maar nim-
mer voordelige) duo Jan en Jaap 

(resp. van der Knaap en Verhoef 
dus), die 58,63% lieten opteke-
nen, goed voor de 2e plaats. Op 
nummer 3 de winnaars van vo-
rige week   Nico Koning en Jan 
Streng met 58,33%. Die plek 
moesten zij overigens wel delen 
met Rees en Gerard van der Post.
Riet en Wim scoorden deze week 
elders heel goed, bij de B.V.K. 
ging het ‘iets minder’, want zij lie-
ten niemand achter zich.

C-lijn
In de C-lijn was de overwinning 
voor een paar dat dit jaar nieuw 
is op de club. Na een paar weken 
aftasten gaven zij deze week blijk 
van hun echte ambities door met 
exact 60% 1e te worden. We heb-
ben het hier over Kathy Janetzky 
en Annet Roosendaal. Een paar 
om in de gaten te gaan houden 
dus. Toos Boerlage en Annie Lau-
wers wisten na hun zege van vo-
rige week dit keer opnieuw  hoog 
te scoren. Hun 57,92% was goed 
voor de 2e plaats, net voor Tiny 
Rijpkema en Riet Koot die met 
57,5% 3e werden.

Zilveren Turfloop op
4 november
Regio - Het enthousiasme in 
Mijdrecht en omgeving om hard 
te gaan lopen groeit. De oplet-
tende polderbezoeker is de af-
gelopen maanden meer en meer 
hardlopers tegengekomen. Een 
groot aantal is in training voor de 

Zilveren Tur�oop op 4 november. 
Dit is de eerste loop in een cyclus 
van acht lopen, onderdeel van 
het Zorg en Zekerheid circuit.
Een aantal sportieve innovatieve 
bedrijven heeft met AV De Veen-
lopers afspraken gemaakt om 

Twee districtskampioenen bij de Springbok
Regio - Tijdens de PK �nales drie-
banden klein biljart op 5 en 6 ok-
tober te Leimuiden van het dis-
trict Veen- en Rijnstreek van de 
KNBB zijn twee De Springbok-le-
den Bert Loogman en Jos Lugtig-
heid erin geslaagd het kampioen-
schap voor zich op te eisen in res-

pectievelijk de 1e en de 2e klasse. 
Het toeval wilde dat beide spe-
lers eigenlijk reserve waren, doch 
door het uitvallen van een �nalist 
toch werden toegelaten. Zodoen-
de kregen zij de kans zich alsnog 
te bewijzen met dit schitterende 
resultaat tot gevolg. Bert Loog-

hun naam aan een loopafstand 
van de Zilveren Tur�oop te ver-
binden. Automotive-centre Van 
Nieuwkerk, VOKU serres en ko-
zijnen, VIDA makelaars verbin-
den hun naam aan de afstanden 
5 km, 10 km en de 10 Engelse mijl. 
De afstand krijgt de naam van de 
sponsor en wordt aangekondigd 
als “De Automotive-centre Van 
Nieuwkerk 5 km loop”, “De VOKU 
10 km loop” en “De VIDA 10 EM”. 
Een week geleden heeft de ZTL 

ken ben je zeker in staat om tij-
dens Uithoorns Mooiste de af-
stand van 5 kilometer te over-
bruggen en voor een aantal is de 
afstand van 10 kilometer haal-
baar. Gevorderde en meer erva-
ren lopers zijn uiteraard ook van 
harte welkom, zij kunnen direct 
aansluiten bij de reeds bestaan-
de groepen. Naast de training op 
donderdag kun je in overleg met 
de trainers de mogelijkheid be-
spreken om op dinsdagavond bij 
AKU te trainen. Daarnaast krijg 
je ‘huiswerk’ mee voor een twee-

gevolgd door Tonny & Otto 
Steegstra die 56,25% ophaalden. 
Tot de best of �ve van de in totaal 
zestien paren behoorden ook Eli-
sabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman die 51,19% bijeen 
sprokkelden. In de C-lijn leidde 
een gedeelde score van 64,17% 
tot een topnotering voor Marjan 
& Jan Wille en Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht. Op drie viel 
ook een opmerkelijke prestatie 
te roemen. Anja Brugman & An-
dré Langendonk konden opge-
togen huiswaarts keren met hun 
63,54%. Adrie & Ko Bijlsma moes-

Mooie overwinning Hans 
Wagenvoort & Nico v.d. Meer
Regio - Maandagavond 15 ok-
tober werd in sporthal De Scheg 
de eerste competitieavond van 
de tweede zitting van Bridgever-
eniging Uithoorn (BVU) gespeeld. 
Deze avond kwamen de bridgers 
niet boven de 70 % uit, maar des-
alniettemin was het niveau er niet 
minder om. De 35 paren streden 
in drie lijnen voor wat ze waard 
waren. En zoals al in de kop is 

aangegeven ging de 1e plaats in 
de A-lijn met 64,17 % naar Hans 
Wagenvoort & Nico van der Meer.
De 2e plaats ging met 62,08 % 
naar Lambert Koeter & Huib van 
Ge�en. De 3e plaats was voor 
Bep de Voijs & John de Voijs met 
57,08 %. In de B-lijn ging de 1e 
plaats naar Nel Bakker & Lia Guijt 
met 57,17 %. De 2e plaats in die 
lijn ging met 56,33 % naar Mar-

jan & Ben van den Broek en de 
3e plaats was voor Corry van Tol 
& Kees Geerlings met 53,48 %. In 
de C-lijn was de 1e plaats voor 
een gelegenheidspaar Joop de 
Haas & Jan van Beurden met een 
prachtige score van 66,25 %. De 
2e plaats ging met 61,88 % naar 
Cor de Bok & Tom van Meijgaar-
den en de 3e plaats was een prooi 
Jacqueline Beukers & An Volkers 

Fikse brand bij 
recyclingbedrijf
Amstelhoek - Zaterdagmiddag 
even voor half drie is er brand 
uitgebroken bij een recyclingbe-
drijf aan de Ringdijk 1e bedijking 
in Amstelhoek. De brandweer uit 
Uithoorn en Mijdrecht waren snel 
ter plaatse om de brand te blus-
sen.  Volgens omstanders zijn er 

kinderen op het terrein gezien 
voorafgaand aan de brand. Het 
is niet bekend of zij er iets mee te 
maken hebben. Vooralsnog is het 
onbekend hoe de brand heeft 
kunnen ontstaan. 

Foto’ VTF - Najim Kroezen

organisatie het startnummer met 
het bedrijfslogo feestelijk aan de-
ze bedrijven overhandigd. 

Startgelden
Elk jaar doneert de organisatie 
een deel van de startgelden aan 
een goed doel. Dit jaar wordt het 
hospitium ondersteund. Het Jo-
hannes Hospitium De Ronde Ve-
nen in Wilnis biedt hoogwaardi-
ge zorg aan mensen die niet lang 
meer te leven hebben. De zorg 
is gericht op het zoveel mogelijk 
behouden van de kwaliteit van 
leven in de laatste fase en op het 
verlichten van pijn, angst en ver-
driet. Het hospice staat borg voor 
een veilige en gastvrije omgeving 
waarin de bewoner het leven 
waardig kan afsluiten. De inschrij-
ving voor de Zilveren Tur�oop 
gaat via www.inschrijven.nl maar 
kan ook in sporthal De Phoenix 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht op 
4 november Meer informatie op 
www.zilverentur�oop.nl. Lopers 
en supporters, tot ziens op 4 no-
vember op de start/�nish locatie 
Hoofdweg in Mijdrecht.

de training in het weekend. Aan-
vang van de trainingen is 19.30 
uur

Hardlopen is meer dan een stukje 
hollen. Het is belangrijk dat je he-
le bewegingsapparaat een goede 
onderhoudsbeurt krijgt. Een uit-
gebreide warming-up, loopscho-
ling en een gevarieerde loop-
training zijn vaste bestanddelen 
van de trainingen. Maar je krijgt 
ook voorlichting over lenigheid, 
spierkrachtontwikkeling, loop-
techniek, coördinatie, gezonde 
voeding en goed schoeisel. Een 
goede geïnformeerde hardloper 
blijft het blessurespook de baas. 
Dat is het uitgangspunt. Sportfy-
siotherapeuten van Plexus staan 
klaar om beginnende blessures 
te behandelen en om voorlich-
ting te geven over blessurepre-
ventie. 
Informatie over Uithoorns Mooi-
ste is te vinden op www.uit-
hoornsmooiste.nl. en je kunt con-
tact opnemen met Rene Noorbe-
regen, 06-55858584.

met een score van 58,13 %. Het 
is de BVU er veel aan gelegen om 
zoveel mogelijk instroom te krij-
gen van nieuwe bridgers. Zo ge-
ven we regelmatig bridgelessen. 
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend 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 con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

ten na het succes van de week er-
voor een klein stapje terug doen. 
Maar hun vierde plek met 56,67% 
toont in ieder geval vormbehoud. 
Op plaats vijf van de vijftien pa-
ren streken Atie de Jong & Cathy 
Troost neer met 51,39% en waren 
daar ook de laatste in deze lijn die 
boven de vijftig procent scoor-
den mee. Wilt u de zeven en veer-
tig paren van deze avond opvoe-
ren naar het zomerbridgepeil van 
vijftig, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer.

Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

man toonde zich in de 1e klasse 
met 30 te maken caramboles dui-
delijk de sterkste van alle oppo-
nenten met vier overwinningen 
en slechts één verliespartij. Zijn 
gemiddelde bedroeg liefst 0.682 
en als enige boekte hij een po-
sitief moyenne-percentage van 

104.193. Mede-teamlid Jacques 
de Leeuw behoorde eveneens tot 
de �nalisten en ook hij wist zijn 
huid zo duur mogelijk te verko-
pen met drie overwinningen en 
een gemiddelde van 0.588, waar-
door hij op de derde plaats be-
slag legde.

Spannend
Jos Lugtigheid moest in de 2e 

klasse 25 caramboles realiseren 
en daar was de strijd zo mogelijk 
nog spannender. Niet minder dan 
vier van de zes gegadigden pres-
teerden het om ieder drie over-
winningen in de wacht te slepen, 
waardoor het gemiddelde uitein-
delijk de doorslag moest geven 
om de kampioen aan te wijzen. 
Dit viel uit in het voordeel van 
Jos met een moyenne van 0.484. 

Ook hij scoorde een positief moy-
enne-percentage van 110.351, 
terwijl de anderen ver onder de 
100% bleven. Beide kampioenen 
zullen binnenkort een uitnodi-
ging ontvangen om het district te 
vertegenwoordigen in de gewes-
telijke kampioenschappen te Den 
Haag en Lekkerkerk. Jacques de 
Leeuw zal daarbij op de reserve-
lijst worden geplaatst.
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Tweede bekerronde biljarten
De Ronde Venen - In de beker-
competitie spelen de teams uit 
de eerste divisie tegen die van 
de tweede divisie. Na twee van 
de negen speelronden worden 8 
van de 10 hoogste plekken op de 
ranglijst ingenomen door eerste 
divisie teams. CenS is de grote uit-
zondering op de regel, zij nemen 
een verdienstelijke vierde plek op 
de ranglijst in. 

100% score Lutis
Lutis Ventilatietechniek/Spring-
bok heeft als enige nog een 100% 
score, wat inhoudt dat ze in bei-
de speelronden alle partijen nog 
gewonnen hebben. Dit keer over-
klasten ze Stieva/De Kuiper 2, die 
slechts 21 punten wisten te ver-
garen. John Beets was weer uit-
stekend op dreef door 110 ca-
ramboles in 18 beurten te beëin-
digen. Zijn drie teamgenoten Pe-
ter Stam, Ger Ruimschoot en Al-
lan Knightly hadden overigens 
ook respectievelijk slechts 23, 25 
en 21 beurten nodig. Het eerste 
team van Stieva/De Kuiper wist 
deze speelrond ook het maxima-
le eruit te slepen in de uitwed-
strijd tegen ASM (28-48). Martien 
Heijman had maar 20 beurten 
nodig tegen Cor Ultee en Kees 
de Zwart 22 beurten tegen Hen-
drik Versluis. CenS wist DIO te ver-
slaan. Beide teams wonnen twee 
partijen, maar Desmond Driehuis 
en John Oldersma haalden bei-
de als verliezer nog 9 punten bin-
nen, terwijl Koos Zwerver met 7 
en Wim Pothuizen met 6 minder 
goed voor de dag kwamen. San-
der Pater behield zijn goede vorm 
door te eindigen in 19 beurten.
In De Hoef speelden De Spring-
bok 1 en 2 tegen elkaar. Het eer-
ste team behaalde 5 punten meer 
(40 tegen 35). Hans Bak was in 23 
beurten het snelst klaar. In De 
Kromme Mijdrecht moesten bei-
de teams thuis spelen.  Het eer-
ste team redde het niet tegen The 

Peanut Bar 2, waar Said Metalsi 
goed presteerde door in 24 beur-
ten zijn 35 caramboles bij elkaar 
te stoten. Veel spannender was 
het tussen het tweede team van 
De Kromme Mijdrecht tegen De 
Merel/Heerenlux 3. Egon van der 
Heijden en Frans Versteeg won-
nen de eerste twee partijen, maar 
daarna wonnen Wim Berkelaar en 
Dorus van der Meer van De Me-
rel/Heerenlux 3 beide hun partij-
en. Het was even rekenen, maar 
De Kromme Mijdrecht 2 had net 
een puntje meer, namelijk 35 te-
gen 34. De andere twee teams 
van De Merel/Heerenlux speel-
den tegen elkaar. Het eerste team 
had niet heel veel moeite met het 
tweede team. Alleen Kees Gri�-
oen kon het niet bolwerken te-
gen Gerard Röling, die in 23 beur-
ten zijn partij afsloot. Kees voeg-
de nog 5 punten toe aan de 36 
van zijn teamgenoten, eind-
stand 41-30. Bar Adelhof 2 kreeg 
De Biljartmakers op visite. Heel 
veel plezier hebben ze daar niet 
aan beleefd. Alhoewel de over-
winning van Erik Spiering tegen 
Bert Loogman zeer verdienste-
lijk is. Anton Wibier kwam net 2 
caramboles tekort tegen Jan van 
Kranenburg. Je�rey Cornelisse en 
Jos van Wijk redden het niet te-
gen respectievelijk Bart Dirks en 
Nick van de Veerdonk.
De uitslag van The Peanut Bar 1 
tegen Bar Adelhof 1 was nog niet 
binnen.

Beste prestaties, 
uitslagen en stand
De kortste partij van deze beker-
week is gerealiseerd door John 
Beets in 18 beurten. De hoogste 
serie is gemaakt door Dorus van 
der Meer (40/100 = 40%).
In de stand staat Lutis Ventilatie-
techniek met 96 punten boven-
aan, gevolgd door Stieva/De Kui-
per 1 (89 punten) en The Peanut 
Bar 2 (87 punten).

Bridge-uitslagen Bridge-
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 8 oktober 
werd de vijfde parencompetitie 
gespeeld. Het ging weer van dik 
hout zaagt men goede planken. 
Hoge scores en frustraties over 
gemiste kansen.
In de A-lijn won team Riet Fro-
nik met 58,33% gevolgd door 
team Karla Schmidt 57,81% en 
team Eric Schiphorst55,73%. Ver-
meldenswaard is een 3SA+3 van 
team Riet Fronik. In de B-lijn was 
team Ineke van Diemen goed op 
stoom met 68,33% op de voet ge-
volgd door team Ans Bruggeman 
66,67% en team Corine Kooke 
met 58,02%. Een mooi klein slem-
bod in de ruiten werd met een 
up-slag gemaakt door team Jo-
han Voskamp.
In de C-lijn haalde team Wim Bos-
man met 61,94% de eerste plaats. 
Daar achter kwamen de teams 
Corry van der Wilt 58,68% en 
team Joop Janszen 56,74%.  Een 
uitslag die hier opviel was het 
4klaveren contract van team In-
eke Koek.

Donderdag 11 oktober gingen 
de teams er weer hard tegen aan, 
soms met succes. De uitslag laat 
een alle lijnen hoge scores zien. 
In de A-lijn  behaalde team Jan 
Bunnik 63,19% de eerste plaats, 
met als tweede team Pieter Koop-
mans 58,33% en derde team Ge-
rard van der Meer 54,86%. Een 
opvallende uitslag werd gemaakt 
door team Richard van Hees 4kla-
veren gedoubleerd contract. In 
de B-lijn scoorden de teams als 
volgt: 1. Team Ineke Hollaardt 
66,75% ,gevolgd door team Wim 
Versteeg 62% en team Julia Me-
ijering 57,75%. Team Greet Lod-
der maakte een mooi 4Harten +2 
contract. In de C-lijn was de sco-
re: 1. Team Wies Veenstra 65,10%, 
2. Team Ria Verlaan 59,38% en 3. 
Team Ineke Tijmensen. In deze 
lijn bood en haalde team Anita 
Berrevoets een mooi 3SA+1 con-
tract binnen. De spanning gaat 
oplopen want binnenkort wordt 
er besloten welke teams gaan 
promoveren of degraderen.

Argon krijgt meer dan 
verdiend in Alphen
Mijdrecht - Een onverwachte 
puntendeling in Alphen voor Ar-
gon, ARC was duidelijk de bo-
venliggende partij en troefde Ar-
gon op veel fronten af. Vorige 
week liep ARC in Leusden tegen 
een dikke nederlaag op en Argon 
liet zich aftroeven door Aalsmeer. 
Dus voor beide opponenten een 
reden temeer om er �ink tegen-
aan te gaan. Echter vanmiddag 
was dat niet aan Argon besteed. 
Het was dat ARC bijzonder lank-
moedig was voor Argon, ze kwa-
men heel veel (zeven keer) in 
kansrijke positie om tot scoren te 
komen maar faalden opzichtig in 
de afwerking. Argon kwam spora-
disch aan aanvallen toe en speel-
de net zoals vorige week, ver on-
der de maat. Al na negen minu-
ten kwam ARC op voorsprong en 
kwam na tien minuten in twee-
de helft zelfs op 2-0. Zeven mi-
nuten voor tijd verkleinde Argon 
de achterstand en in minuut 90 
werd het vanaf elf meter gelijk, 
doelman Balk zag zijn tweede ge-
le kaart, eerst voor tijd rekken en 
daarna voor een forse overtre-
ding en kon in minuut 90 vertrek-
ken.
In deze vijfde onderlinge ont-
moeting zag Argon al binnen de 
minuut twee hoekschoppen op 
zich afkomen en ontstonden er 
al gevaarlijke situaties, echter Ar-
gon kwam met de schrik vrij. Na 
vijf minuten een mogelijkheid 
voor Argon maar de assist van 
Romario Aroma werd door Re-
fos te slap ingeschoten. Een voor-
zet van ARC over links werd kop-
pend uit de doelmond gewerkt 
maar de bal kwam voor de voe-
ten van Lionel Frederik die met 
een omhaal het net trof 1-0. Daar-
na een rommelige fase aan Ar-
gonzijde, passes kwamen niet 
aan en waren te hard en ARC pro-
�teerde daar maar weinig van. 
Argon deed in die fase nog wel 
een doelpoging maar Fennich 
mikte hoog. Even later kwam Ar-
gon goed weg toen Antonioli 
met de voet een goal kon voor-
komen van Jeroen Borsboom en 
even later ging een mooie om-
haal van Borsboom naast. Chris 
Daal bracht voor Argon redding 
in het doelgebied en een tweede 

poging van ARC ging er ook niet 
in. Vlak voor rust moest Wouter 
Winters geblesseerd afhaken, Tim 
Steij nam zijn plaats over. ARC 
kreeg nog een mogelijkheid via 
Stefan de Horder maar Antonioli 
greep in en Romano Aroma knal-
de aan de andere kant over het 
doel. Argon probeerde na rust 
wel om iets aan de achterstand 
te doen maar het bleef voorals-
nog bij pogingen. Tim Steij haal-
de uit maat zijn schot werd ge-
blokt, echter even later scoorde 
Steij wel maar er was buitenspel 
geconstateerd. Huib Oversloot 
ging daarna op rechts op avon-
tuur, passeerde alles en ieder-
een en schoot vervolgens de bal 
tegen de touwen 2-0. Met nog 
een half uur op de klok werd Epi 
Kraemer ingebracht voor Mar-
wan Fennich en drie minuten la-
ter viel ook Lorenzo Zorn uit, Ilias 
Latif verving hem. Het was in de-
ze fase dat ARC toe kon slaan, Ste-
fan den Horder kopte van dicht-
bij over en bij een inzet even la-
ter haalde Antonioli de bal van de 
doellijn en liet Lionel Frederik in 
kansrijke positie de bal door An-
tonioli van zijn schoen halen. Ar-
gon deed wat terug via Roma-
no Aroma maar zijn actie zeil-
de over de kruising. Zeven minu-
ten voor tijd pro�teerde Ian Re-
fos van goed voorbereidend werk 
van Tim Steij en produceerde de 
2-1. Een minuut voor tijd kwam 
Bas Boelhouwer een teenlengte 
tekort na een vrije trap van Tim 
Steij. Een minuut later vergreep 
doelman Balk zich op de rand van 
het strafschopgebied aan Ian Re-
fos. Na enige discussie tussen 
scheidsrechter Gommans en zijn 
assistent kreeg Balk zijn tweede 
gele kaart en kon vertrekken. Ar-
gon mocht aanleggen vanaf elf 
meter, Ian Refos stuurde de inval-
ler speler Stefan den Horder naar 
de verkeerde hoek 2-2. Er restte 
nog enkele minuten blessuretijd 
waarin ARC bijna alsnog tot sco-
ren kwam. Antonioli greep goed 
in bij de eerste paal, de hoek-
schop die volgde werd wegge-
werkt en zo kwam Argon met de 
schrik vrij. In Alphen verwachten 
ze een grote taart van Argon voor 
het geschonken punt. 

DHSC te sterk voor CSW
Wilnis - De uitwedstrijd bij DH-
SC uit Utrecht heeft voor CSW 
niet het gewenste resultaat op-
geleverd. De ploeg uit Wilnis ging 
met 2-0 ten onder maar er waren 
best mogelijkheden op een beter 
resultaat. CSW begon prima aan 
de wedstrijd en probeerde de te-
genstander snel vast te zetten zo-
dat DHSC moeite had met de op-
bouw. CSW kwam een paar maal 
gevaarlijk door en kreeg de eer-
ste kans van de wedstrijd toen 
Dave Cornelissen een paar man 
passeerde maar de bal net voor-
langs zag gaan. Aan de andere 
kant voorkwam doelman Rahim 
Gok een achterstand voor zijn 
ploeg door de bal met een kat-
achtige re�ex uit zijn doel te ran-
selen. CSW was een aantal malen 
dreigend via hoekschoppen maar 
de doelman van DHSC bokste al-
les uit zijn doel. Bijna leek CSW op 
voorsprong te komen toen Da-
ve Cornelissen een afgeslagen 
bal vanaf rand zestienmeter op 
de kruising schoot. CSW kwam 
zelf goed weg toen ook DHSC 
uit een vlot lopende aanval op 
de lat schoot en even later ein-

digde een kopbal van DHSC ook 
op de lat. Tien minuten voor rust 
kwam CSW op achterstand. Bal-
verlies op het middenveld leid-
de aan aanval van DHSC in en in 
eerste instantie kon Gok nog red-
ding brengen bij de inzet maar in 
de rebound was hij kansloos. Na 
rust ging CSW verbeten op jacht 
naar de gelijkmaker maar in bal-
bezit speelde CSW vaak te slor-
dig om de spitsen te bereiken. 
Toch kreeg CSW weer een prima 
kans via wederom Dave Cornelis-
sen en weer belandde zijn inzet 
op de lat. Achterin moest CSW  al-
le zeilen bijzetten om DHSC van 
het scoren af te houden en door-
dat ook Gok een paar prima red-
dingen had mocht CSW blijven 
hopen op een beter resultaat. De 
ploeg uit Wilnis kreeg nog een 
hoekschop te nemen via Nick van 
Asselen en voor de derde keer de-
ze middag eindigde de bal op de 
lat. CSW ging meer risico’s nemen 
en uit een afgeslagen vrije trap 
kwam DHSC er razendsnel uit. De 
goede voorzet werd vervolgens 
knap ingekopt en bepaalde de 
eindstand op 2-0.

Ilias Latif (12) en invaller Tim Steij in fel duel. Foto: Hans van Gelderen

Atlantis B1 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober 
stond voor Atlantis B1 de uitwed-
strijd tegen SDO Kamerik op het 
programma. Bij winst zou één van 
beide ploegen zich kampioen 
mogen noemen van de competi-
tie. Het damesteam dat onder lei-
ding staat van Iris Facee  Schaef-
fer en Timo Jongerling speelt dit 
jaar voor het eerst in de B klas-
se. Dit betekent nieuwe uitdagin-
gen en meer concurrentie. De da-
mes van de B1 namen deze uitda-
ging graag aan. Dit was ook terug  
te zien in de wedstrijd, ondanks 
de zenuwen begon de ploeg uit 
Mijdrecht ijzersterk aan de wed-
strijd.
De tegenstander werd vroegtij-
dig onderdruk gezet,  Dit zowel 
aanvallend als verdedigend. At-
lantis had moeite om de korf te 
vinden, waardoor SDO steeds 
weer kon aansluiten. Dit resul-
teerde in een 3-4 ruststand. 

In de 2e helft deed Atlantis B1 er 
een schepje bovenop. De ploeg 
uit Kamerik kon het tempo niet 
meer volgen.  Hierdoor kon Al-
tantis gemakkelijk uitlopen naar 
een 5-10 stand. In de laatste mi-
nuten deed SDO nog iets terug, 
hierdoor werd de stand op 7-10 
gebracht. Na die laatste score 
klonk het eindsignaal en kon At-
lantis B1 zich kampioen van de 
veld competitie noemen!
Atlantis B1 kan terug kijken op 
een uitstekende start van het sei-
zoen, Waarin iedere speler haar 
bijdrage heeft geleverd aan dit 
mooie resultaat. Wekelijks wor-
den er stappen gemaakt en ieder-
een is leergierig. Hier zijn de coa-
ches erg blij mee. Ook alle ouders 
bedankt voor de support. Zater-
dag 17 november zal de zaalcom-
petitie weer van start gaan. Hier-
in zal de B1 weer één van de kans-
hebbers zijn voor de titel.

Atlantis D1 overtuigend kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober 
was een heerlijke zomerse - en 
een prachtige dag voor het team 
van Atlantis D1,  dat gesponsord 
wordt door Orientrade bv. Het 
team dat bestaat uit: Puck, Loui-
se, Flore, Ilse, Aysha, Simon, Lucas, 
Bram en Milan en de coaches Da-
vey en Sander hadden een doel. 
De winst moest in Mijdrecht blij-
ven om het kampioenschap te be-
halen. Helaas is speelster Aysha 
nog steeds geblesseerd, maar ze 
was erbij om het team aan te moe-
digen. Vorige week hadden ze met 
veel teamspirit de concurrent voor 
het kampioenschap, ESDO, versla-
gen. Dus het doel was opnieuw 
winnen, maar dan van OVVO. De 
teambespreking en de voorberei-
dingen werden doorgenomen en 
de wedstrijd kon starten. De ge-
spannen gezichten waren niet 
onopgemerkt door de toeschou-
wers.  Door positieve aanmoedi-
ging ging Atlantis D1 van start. 
Het aanvalsvak met Puck, Ilse , Si-

mon en Milan had er zin in. Bin-
nen een minuut scoorde Milan 
en opende daarmee de wedstrijd. 
Door een super teamspel scoor-
de Puck een prachtige afstands-
schot.  Na 12,5 minuten stond 
Atlantis voor met 7-0. Het nieu-
we aanvals vak met Flore, Loui-
se, Lucas en Bram had meer te-
genstand.  Louise kwam vaak vrij 
en scoorde mooie doorloop bal-
len. Het teamspel zat er goed in 
en iedereen wilde scoren De 2de 
helft startte matig. Atlantis dacht 
de buit al binnen te hebben.  Na 5 
minuten en aanmoediging van de 
vele toeschouwers keerde Atlan-
tis weer terug in het spel. De win-
naarsmentaliteit was weer terug 
en er werden weer vele mooie ac-
ties gemaakt.  Doorloopballen, af-
standsschoten, alles werd gepro-
beerd. Het was mooi om te zien 
hoe het team zich er met elkaar 
erdoorheen loodste. De scheids-
rechter �oot af en Atlantis D1 wist 
het!!!! Ze waren kampioen!Atlantis E1 pakt het kampioenschap!

Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag stond er, voor het door Pe-
tra’s Praktijk gesponsorde Atlantis 
F1, een spannende kampioens-
wedstrijd op het programma. Het 
Bussumse DOC was de tegen-
stander, tegen wie in de thuis-
wedstrijd met 5-5 gelijk werd ge-
speeld. DOC was mede titelkan-
didaat, dus het beloofde een las-
tige wedstrijd te worden. In alle 
vroegte vertrokken spelers Melle, 

Fenna, Lucas, Willemijn, Sara en 
Daniël met coaches Joyce en Fay 
naar Bussum.
Zij konden rekenen op �ink wat 
publiek, want er reisden de no-
dige ouders en familieleden mee 
om hen aan te moedigen. Atlan-
tis E1 begon sterk aan de wed-
strijd want al snel zetten zij een 
0-3 stand op het scorebord. Het 
spel was wat slordig, waardoor 
DOC terug wist te komen tot 2-3. 

Met die tussenstand werd gerust. 
Coaches Fay en Joyce motiveer-
den de toppers van de E1 om in 
de 2e helft de focus verdedigend 
te houden en aanvallend goede 
ballen te gooien en de kansen af 
te maken. Kort na rust bleef het 
spannend; er werd door beide 
ploegen niet gescoord. Daarna 
ging er een knop om bij Atlantis 
E1 en werden er binnen tien mi-
nuten snelle en prachtige doel-

punten gemaakt! Met een stand 
van 2-9 namen zij afstand van te-
genstander DOC. Het eindsignaal 
klonk en het door Petra’s Praktijk 
gesponsorde team mocht samen 
met Joyce en Fay het verdien-
de kampioenschap vieren! Super 
knap gedaan! In de eigen kanti-
ne werd het team gehuldigd met 
taart in de heerlijke herfstzon. Op 
naar de zaalcompetitie, ze heb-
ben er al zin in!






