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Politie houdt 
gewapende 
automobilist aan
Regio – Vorige week donder-
dagmiddag 15 oktober heeft 
de politie aan het einde van de 
middag een automobilist aan-
gehouden die eerder die mid-
dag een medeweggebruiker 
met een wapen had bedreigd. 
De aanhouding geschiedde 
met getrokken wapens. Rond 
half drie reed een 36-jarige au-
tomobilist uit Nieuwegein over 
de N201 ter hoogte van Vinke-
veen. Achter hem reed een au-
to waarvan de bestuurder wat 
rare manoeuvres maakte. Bij 
de kruising N201, Hofl and in 
Mijdrecht kwam de auto naast 
die van de Nieuwegeiner staan 
en bedreigde de bestuurder de 
man uit Nieuwegein met een 
vuurwapen. Deze schakelde di-
rect de politie in. Op de krui-
sing Legmeerdijk met de N196 
konden toegesnelde agenten 
de auto laten stoppen. Daarna 
is de 25-jarige man uit Utrecht 
aangehouden. In de auto werd 
het wapen aangetroffen.
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Vinkeveen – Twee maanden gele-
den lieten wij u reeds weten dat ein-
delijk de eerste paal was geslagen 

voor de bouw van een nieuw hotel 
in Vinkeveen, op het terrein waar 
voorheen hotel Golden Tulip (of 

misschien nog beter bekend als de 
‘Bilderberg Residence’) gevestigd 
was. Wel, zo komt het eruit te zien.

En zo gaat het nieuwe hotel 
in Vinkeveen er uitzien...

Mijdrecht - Sinds begin oktober 
2015 beschikt het afvalbrengstation 
van Mijdrecht over een KCA-depot 
- een opslagruimte voor Klein Che-
misch Afval. Hierdoor hoeft het KCA 
niet meer dagelijks te worden op-
gehaald wat resulteert in een struc-
turele kostenbesparing van 31.500 
euro per jaar. Het afvalbrengstation 
Mijdrecht beschikte in tegenstel-
ling tot Abcoude niet over een op-
slagruimte voor KCA. Het KCA moet 
daarom dagelijks worden opge-
haald, waardoor met name de trans-
portkosten erg hoog waren. Met de 
plaatsing van het depot krijgt het 
afvalbrengstation in Mijdrecht ook 
meteen een opknapbeurt.

Wat is chemisch afval?
U kunt chemische producten her-
kennen aan het KCA-symbool: een 

afvalcontainer met een kruis erdoor. 
Soms staat er ook een doodskop op 
de verpakking. Is een verpakking 
leeg, bijvoorbeeld een spuitbus of 
een verfblik, dan is het geen che-
misch afval. Het kan dan gewoon 
in de container voor het restafval. 
De volgende producten zijn che-
misch afval: Huishoudelijk: batte-
rijen, spaarlampen, energiezuinige 
lampen, TL-buizen, vloeibare goot-
steenontstopper, lampenolie, petro-
leum, bestrijdingsmiddelen, insecti-
ciden.
Medicijnkastje: medicijnen, kwik-
thermometers, injectienaalden. 
Doe-het-zelf: verf, lak, beits, hout-
verduurzamingsmiddelen, bij het 
verven gebruikte producten zoals 
terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, 
verfverdunner, kwastreiniger, kwas-
tontharder en wasbenzine, kwik-

schakelaars. 
Hobby: fotofi xeer, foto-ontwikke-
laar, etsvloeistoffen zoals salpeter-
zuur of zwavelzuur, zoutzuur.
Vervoer: accu´s, benzine, motorolie, 
afgewerkte olie, remolie, oliefi lters.

Zo biedt u chemisch afval aan
Lever zelf uw chemisch afval in en 
laat dit beslist niet door kinderen 
doen. Chemisch afval kan levens-
gevaarlijk zijn! Laat producten in de 
originele verpakking. Zorg dat de 
verpakking goed afgesloten is. U 
kunt uw KCA inleveren bij een van 
de afvalbrengstations: aan de Indu-
strieweg in Mijdrecht of op de Bo-
venkamp in Abcoude. Medicijnen 
en injectienaalden kunt u ook in-
leveren bij de apotheek. Batterijen 
kunt u ook inleveren bij ongeveer 
35 winkels in de gemeente.

Afvalbrengstation heeft opslagdepot 
voor klein chemisch afval

Wethouder Anco Goldhoorn biedt medewerker Bertus Smit chemisch afval aan

De Ronde Venen - Afgelopen zo-
mer zijn er in de media veel berich-
ten verschenen over ‘bomenover-
last’ in de gemeente. De storm eind 
juli heeft veel bomen vernield en 
hierdoor zijn er onveilige situaties 
ontstaan. De storm zorgde er voor 
dat er over dit onderwerp nog meer 
discussie is ontstaan. Sindsdien is 
de VVD door veel inwoners bena-
derd die hebben aangegeven dat ze 
last ondervinden van gemeentelijke 
bomen. De VVD vraagt nu aandacht 
voor het onderwerp ‘bomenoverlast’ 
en opent een meldpunt via de ei-
gen website www.vvddrv.nl. De VVD 
is een groene partij en vindt bomen 
belangrijk, maar dat betekent niet 
dat elke boom op elke plaats in on-
ze gemeente past. Daarnaast heeft 

VVD opent meldpunt ‘bomenoverlast’ 
De VVD roept inwoners op om bomenoverlast via www.vvddrv.nl te melden

de VVD vragen gesteld aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders over dit onderwerp. De VVD 
wil het onderwerp bomenoverlast in 
commissieverband bespreken om te 
kijken hoe dit kan worden opgelost. 

Aangehoord
De afgelopen week heeft de VVD 
veel inwoners gesproken en aan-
gehoord wat de grootste proble-
men zijn. Voorbeelden zijn gemeen-
telijke bomen van wel 30 tot 40 me-
ter hoog die de zon blokkeren, zodat 
inwoners met een tuin op het zui-
den de hele dag in de schaduw zit-
ten. Ook zijn er situaties bij de VVD 
bekend van inwoners met zonnepa-
nelen die aantoonbaar minder op-
brengst hebben. Het ergst vindt de 
VVD misschien nog wel dat er ge-
vaarlijke situaties bestaan waarbij 
takken die afbreken schade en/of 
letsel kunnen veroorzaken. 

(Vervolg elders in deze krant)

Mijdrecht – Vorige week dins-
dag werd op de Hofl andschool in 
Mijdrecht de voorleeswedstrijd ge-
houden voor de Nationale voorlees-
wedstrijd 2015-2016.
Het voorlezen werd gedaan door 
leerlingen uit groep 7 en 8. Er waren 
bij de Hofl andschool dusdanig veel 
aanmeldingen dat men eerst voor-
rondes heeft gehouden en de bes-
te drie van de groep gingen door 
naar de wedstrijd om de beste voor-

lezer van de school te worden. Alle 
kinderen hebben een fantastische 
prestatie geleverd. Isabella Koedam 
uit groep 8 werd uitgeroepen als de 
winnaar en zij ging naar huis met 
een mooie beker en een oorkon-
de. In maart zal zij haar school ver-
tegenwoordigen bij de plaatselijke 
kampioenschappen waarbij zij het 
gaat opnemen tegen de winnaars 
van de andere deelnemende scho-
len uit de regio.

Isabella eerste bij voorlees-
wedstrijd Hofl andschool

Mijdrecht - Bij het artikel van vo-
rige week over de gang van zaken 
rond de stationslocatie in Mijdrecht 
is helaas de verkeerde foto ge-
plaatst en wel het station in Uit-
hoorn. In het stationsgebouw in Uit-
hoorn is een restaurant gevestigd 
en de eigenaar daarvan was niet 
erg gelukkig met deze fotoverwis-
seling. Zijn restaurant wordt zeker 

niet afgebroken, in het restaurant in 
Uithoorn kunt u heerlijk eten en dit 
gebouw heeft reeds een prima be-
stemming gevonden. 
Dus nogmaals voor alle duidelijk-
heid: het oude stationsgebouw in 
Mijdrecht staat op de nominatie om 
óf afgebroken te worden, óf totaal te 
worden verbouwd en NIET dat van 
Uithoorn!

Verkeerde foto bij artikel!

Mijdrecht - Op vrijdag 30 oktober 
aanstaande houdt het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis van 16.00 tot 18.00 
uur open huis in Gezondheidscen-
trum De Ronde Venen in Mijdrecht. 
Alle inwoners van De Ronde Venen 
zijn uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen tijdens het open huis. 
Bezoekers kunnen binnenlopen 
voor vragen aan de medisch speci-
alist, gezondheidstests, voorlichting, 
demonstraties en meer. Ook ande-
re zorgverleners in het gebouw zet-
ten deze middag hun deuren open.

Programma
Specialisten en medewerkers staan 
van 16.00 tot 18.00 uur klaar om 
vragen te beantwoorden en voor-
lichting te geven. Tijdens het open 
huis zijn onder anderen de cardio-

loog, chirurg, dermatoloog, geriater, 
gynaecoloog, neuroloog, uroloog 
en gespecialiseerd verpleegkundi-
gen aanwezig. Ook Careyn, Care for 
Women, Huidzorg De Ronde Venen, 
GGD/JGZ en Servicepunt De Ronde 
Venen openen hun deuren.

Polikliniek Mijdrecht 
Op de polikliniek in Gezondheids-
centrum De Ronde Venen kunnen 
patiënten terecht voor bloedafname 
en het spreekuur van verschillende 
specialisten. Ook de hartfalen-, di-
abetes-, en MS-verpleegkundigen 
houden hier spreekuur. Op www.zu-
wehofpoort.nl/mijdrecht is meer in-
formatie te vinden over deze locatie. 
Patiënten kunnen op verwijzing van 
de huisarts een afspraak maken op 
T 0297-272371.

Open huis polikliniek Mijdrecht
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VVD opent meldpunt ‘bomenoverlast’ 
De VVD roept inwoners op om bomenoverlast via www.vvddrv.nl te melden

Vervolg van de voorpagina

“Het lijkt erop dat dit niet meer gaat 
om losstaande persoonlijke proble-
men, maar een breder maatschap-
pelijk probleem.” Aldus VVD-raads-
lid Maarten van der Greft. “Ik heb 
de afgelopen week meerdere inwo-
ners gesproken en veel situaties ter 
plaatse bekeken. Inwoners hebben 
mij de correspondentie overlegd 
die ze soms in jaren tijd met de ge-
meente hebben gevoerd en nu blijkt 
dat er weinig tot niets mee wordt 
gedaan.” 

Het wijkgericht werken wat de vori-
ge raadsperiode is opgestart heeft 
veel verwachtingen bij onze inwo-
ners gewekt. Er hebben wijkschou-

wen plaats gevonden met toenmalig 
wethouder Schouten en vervolgens 
is er niks mee gedaan. Het wijkge-
richt werken is al weer afgeschaft 
maar inwoners blijven met loze be-
loftes zitten. “Daarnaast heeft de 
gemeenteraad in 2013 het bomen-
beleid Groener dan nu vastgesteld, 
maar als blijkt dat dit in de praktijk 
niet werkt moet dit worden bijge-
steld” vindt VVD-raadslid Maarten 
van der Greft. 
De VVD fractie wil dit onderwerp tij-
dens de eerst volgende commissie-
vergadering bespreken. Tijdens de-
ze avond wil de VVD graag alle mel-
dingen die zijn binnen gekomen via 
www.vvddrv.nl overhandigen aan de 
wethouder. Daarnaast wil de VVD 
de “bomenoverlast” inhoudelijk be-

spreken en binnen de commissie 
een plan van aanpak bespreken hoe 
dit probleem kan worden opgelost. 

Vragen voor het college van 
burgemeester en wethouders: 
Vraag 1 
 Hoeveel inwoners hebben zich 

de afgelopen drie jaar bij de ge-
meente gemeld met een klacht 
over “bomenoverlast?” Dit kan 
zijn telefonisch, via de servicelijn, 
per email of per brief. En wat is 
hier vervolgens mee gedaan? 

Vraag 2
 De VVD fractie heeft inmiddels 

veel verschillende inwoners ge-
sproken die aangeven dat ze in 
het verleden bij de gemeente een 
melding hebben gedaan van “bo-

Na de storm waarbij heel wat bomen sneuvelde brak er een storm van kritiek los onder de bewoners

menoverlast.” Bij de VVD zijn hier 
inmiddels veel gevallen van be-
kend. Waarom is dit voor het col-
lege geen reden geweest om het 
bomenbeleid “Groener dan nu” 
eerder te laten evalueren of tus-
sentijds te bespreken?

Vraag 3
 Tijdens gesprekken met inwoners 

heeft de VVD meerdere keren de 
reactie gekregen dat ambtenaren 
aangeven dat “ze met handen en 
voeten” gebonden zijn door het 
vastgestelde beleid. In de praktijk 
blijk het vastgestelde beleid dus 
niet te werken. Is dit bij het col-
lege bekend en worden dergelijke 
signalen van medewerkers opge-
vangen? 

Vraag 4
 Tijdens de aanleg eind jaren 80 en 

begin jaren 90 van diverse woon-
wijken in onze gemeente zijn er 
door de gemeente verschillende 
soorten bomen gepland. Waar-
om is er destijds voor bepaalde 
boomsoorten gekozen? En blijkt 
achteraf niet dat bepaalde soor-
ten bomen eigenlijk niet in een 
woonwijk passen? 

Vraag 5 
 De VVD fractie heeft via de eigen 

website www.vvddrv.nl een meld-
punt “bomenoverlast” geopend. Is 
het college bereid om namens de 
gemeente een soortgelijk initiatief 
te starten? Zodat de gemeente in 
kaart kan brengen waar inwoners 
last hebben van “bomenoverlast.” 

Vraag 6 
 Op het moment dat bekend is 

wanneer dit onderwerp binnen 
commissieverband wordt bespro-
ken, kan het college voor deze 
commissieavond dan alle inwo-
ners uitnodigen die de afgelo-
pen drie jaar bij de gemeente een 
klacht hebben gemeld over “bo-
menoverlast.”

Turkse braderie
Mijdrecht - De braderie van de 
Turkse Stichting Hakyol is in de 
loop der jaren in de Ronde Ve-
nen een begrip geworden. De-
ze braderie wordt sinds 2005 in 
het gebouw van Hakyol gehou-
den. In het begin wisten de in-
woners van de Ronde Venen 
niet wat ze konden verwachten. 
De meeste mensen waren wel-
eens in Turkije op vakantie ge-
weest en wisten wel wat bak-
lava, Turkse thee of Turkse piz-
za was (lahmacun), maar eigen-
lijk hadden ze geen idee wat bij-
voorbeeld gevulde druivenblade-
ren, paprika, aubergine of engel-
haartjes waren totdat ze op de-
ze braderie waren geweest. Deze 
en typisch andere Turkse hapjes 
en lekkernijen zullen ook weer op 
deze dag worden verkocht. Al de-
ze gerechten worden thuis door 
de Turkse inwoners van de Ron-
de Venen met liefde gemaakt. Ie-
dereen heeft zo haar of zijn spe-
cialiteit. De een maakt zoete ge-
rechten uit de streek Konya (wel-
licht nu bekender omdat het Ne-
derlands elftal tegen Turks elftal 
daar had gespeeld) , of een an-

der maakt gevulde druivenblade-
ren uit de steek Isparta, wat even 
anders is, maar net zo lekker kan 
smaken als een ander gebied uit 
Turkije.

Vaste bezoekers
Daarnaast zal er döner met Turks 
brood verkocht worden. Inmid-
dels kan er gezegd worden dat de 
Hakyol braderie vaste bezoekers 
heeft. Deze mensen komen niet 
alleen om hapjes te kopen, maar 
ook om gezellig bij te kletsen in 
het eethoekje van Ali, die bekend 
staat om zijn verrukkelijke linzen- 
of Turkse kippensoep. Bent u ge-
interesseerd geraakt, wilt u zien 
hoe de Turkse dames de heerlij-
ke broodjes met aardappels, spi-
nazie, fetakaas of lahmacun ma-
ken. Zo kunt u letterlijk in de Turk-
se keuken kijken en het gebouw 
van binnen bezichtigen. Wees 
niet bescheiden, kom langs. Wij 
van de Turkse gemeenschap he-
ten u van harte welkom. Hosgeldi-
niz! Braderie is op zaterdag 31 ok-
tober van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Adres: Grutto 2B (Twistvlied, oude 
bowlingbaan) in Mijdrecht. 

Boekenverkoop 
tijdens op 

Julianaschool
Wilnis - Op de Julianaschool in Wil-
nis werd de Kinderboekenweek op 
de heel speciale manier afgesloten. 
Het laatste deel van de dag was er 
een kleedjes-boekenmarkt. Kinde-
ren hadden een kleedjes meegeno-
men en daarop werden de vele van 
thuis meegenomen boeken uitge-
stald. Die boeken konden worden 
gekocht en verkocht en elk boek 
kostte niet meer dan 1 euro. Heel 
veel ouders, grootouders en ande-
ren waren op de school om boeken 
te kopen. En elk kind dat geld had 
ingezameld mocht het zelf houden.

Nog drie cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Tijdens deze cursus gaan 
we met verschillende manieren te 
werk om voorwerpen perspectief te 
geven in een schilderij of tekening. 
Tijdens de cursus perspectief teke-
nen leert u hoe u een tekening moet 
opzetten en hoe u technieken als as-
pecten als spiegeling, contrasten en 
schaduwen in uw tekening kunt ver-
werken. We kijken ook even naar Es-
cher. Het is een cursus waarin theo-
rie en praktijk elkaar afwisselen. Tij-
dens de cursus perspectief tekenen 
legt docente Chantal Zaat uit hoe 
iets getekend wordt, waarna u er 
zelf mee aan de slag gaat. De cursus 
perspectief tekenen geeft u meer 
vaardigheden. Komt het bij u wel 
eens voor dat u tijdens het schilde-
ren even niet meer weet hoe u een 
huis neerzet of hoe u diepte geeft 
aan een schilderij? In dat geval is 
deze cursus een fijne aanvulling. De 
cursus is gedurende 5 dagdelen op 
woensdag van 19.30 tot 22.00 uur, te 
beginnen op 4 november 2015. Kos-
ten 45,00.

Mijn Gezin Gezond
Hoe houd je een gezin gezond in 
een snoep en snack omgeving? Hoe 
leg je kinderen uit dat niet alles wat 
ze op de televisiereclame zien, even 
gezond is? Hoe krijg je een gezin in 
beweging als er zoveel op internet of 
televisie te zien is, als alles een af-

standsbediening heeft of een motor 
lijkt te hebben? Ouders willen hun 
kinderen gezond en gelukkig zien 
en voeding en beweging zijn daarin 
belangrijk. De ouders dragen hier-
in een grote verantwoordelijkheid. 
Als ouder ben je een voorbeeld voor 
je kind. Kinderen kijken hoe jij het 
doet. Weinig mensen zijn dol op ver-
andering. Het liefst blijven we doen 
wat we altijd deden, want dat voelt 
veilig, huiselijk, gemakkelijk en ver-
trouwd. Toch is het af en toe nodig 
om veranderingen door te voeren, 
zowel in je eigen leven als dat van 
je gezin. Gezonde voeding, meer be-
wegen, een gezond zelfbeeld... dat 
heeft niets te maken met verbieden 
of verplichten. Integendeel; als ou-
ders goede gidsen zijn en hun kin-
deren laten zien hoe je met een mi-
nimum aan inspanning alle leden 
van het gezin de weg wijst naar een 
gezonde leefstijl. Docente Natasja 
Huisman verzorgt deze cursus ge-
durende 2 dagdelen op de woens-
dagen 4 en 11 november a.s. van 
09.30-11.00 uur. Kosten 12,00.

Pech Onderweg
De angst van veel mensen is om met 
pech langs de weg stil te komen 
staan. Pech kan van alles zijn en is in 
veel gevallen te voorkomen. Preven-
tief Onderhoud is dan ook erg be-
langrijk. Voor een deel van dit onder-

houd hoeft u niet direct naar een ga-
ragebedrijf. Dit kunt u zelf uitvoeren! 
Tijdens de cursus, die bestaat uit 2 
dagdelen op de donderdagen 5 en 
12 november a.s. van 13:15 - 15:15 
uur, leert u uw auto beter kennen. 
We beginnen met het herkennen 
van onderdelen, wat zit waar? Wel-
ke vloeistoffen horen waarin en tot 
welk niveau mag en kan ik dat bij-
vullen? Een lampje vernieuwen, hoe 
doe ik dat? Een lekke band verwis-
selen, kan ik dat zelf? Waar plaats 
ik de krik en waar moet ik voor op-
passen? Uw auto klaar maken vóór 
de winterperiode. Rijden met winter-
banden en sneeuwkettingen. Actue-
le regelgeving in het buitenland met 
name de Wintersportlanden. De cur-
sus vindt plaats in de Brandweerka-
zerne aan de Pieter Joostenlaan te 
Wilnis. Trek oude kleding aan, neem 
werkhandschoenen, eventueel een 
kniematje en makkelijke schoe-
nen mee. Docent: René Borst. Kos-
ten 16,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

ChristenUnie en SGP vieren 
25 jaar samenwerking

De Ronde Venen - Dit jaar geden-
ken de ChristenUnie en de SGP dat 
zij sinds 1990 al 25 jaar lokaal po-
litiek samenwerken. In dankbaar-

heid keken de verenigingen zater-
dag 10 oktober achterom op 25 jaar 
waarin God de samenwerking na-
bij is geweest. Eerst met drie partij-

en (GPV, RPF en SGP) en de laatste 
jaren twee partijen (ChristenUnie 
en SPG). Zowel toen het goed ging, 
maar ook toen het heel moeilijk was.
“’t-Was echt feest” aldus CU-be-
stuurslid Jan Nagel. Ruim 30 gasten, 
waaronder ook vertegenwoordigers 
van de provinciale staten en het lan-
delijk bestuur, vierden deze dag dat 
beide partijen al 25 jaar een geza-
menlijke fractie in de gemeenteraad 
vormen. De aftrap vond plaats op 
een mooie locatie aan Donkereind.
Oud-fractievoorzitter Palm vertelde 
over de start van de samenwerking, 
tijdens de herindeling van de drie 
gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen en 
Wilnis. De fractie kwam, in de nieu-
we gemeente De Ronde Venen, op 
twee zetels, die in de 25 jaar daarna 
altijd behouden zijn. “Daarbij werd 
ik als groentje uit het oosten in de 
westerse politieke arena werd ge-
lanceerd, weliswaar met het volste 

vertrouwen van mijn bestuursvoor-
zitter, maar toch” vervolgde Palm 
zijn humoristisch betoog.

Terugblik
Na de terugblik op de beginperiode, 
was het tijd voor een mooie vaar-
tocht op de Vinkeveense Plassen. 
Onder het genot van een drank-
je en met een heerlijk zonnetje was 
het een prachtige dag om met een 
rondvaart van de plassen te genie-
ten. Lokale historie-kenner Peter 
van Golen onthulde daarbij vele fa-
cetten uit het plassenverleden.
Teruggekomen op Donkereind ont-
vingen de gasten via een video-
boodschap, de royale felicitaties van 
SGP-Tweede Kamer-fractievoorzit-
ter Kees van der Staaij. Een mooi 
compliment voor de samenwerken-
de partijen, voor de vruchtbare sa-
menwerking. Voorafgaand aan het 
diner, gaf de huidige fractievoor-
zitter Wim Stam nog een korte te-
rugblik op de laatste paar jaar van 
de samenwerking. Nadat fractie-
assistent Arie Vossestein de maal-
tijd had geopend, met een bijzon-
der bemoedigend woord voor deze 
gelegenheid, was er voldoende ge-
legenheid voor ontmoeting en een 
goed gesprek. En niet alleen over de 
lokale politiek. De besturen en frac-
tie zien terug op een geslaagd jubi-
leumfeest en weten zich dankbaar 
aan Hem die ons dit alles heeft ge-
geven voor de kracht die de Hee-
re ons daartoe gaf; wij zien uit naar 
wat de toekomst brengt!!

Mijdrecht - De bloemenwinkel 
Duoplant in de Mijdrechtse Dorps-
straat 64a zit weliswaar pas een 
jaar in het koopcentrum, maar wil 
dit heugelijke feit toch graag met 
zijn klanten vieren. Dat gebeurt 
zaterdag 24 oktober aanstaande. 
“We hebben dan leuke aanbiedin-
gen tegen verjaardagsprijsjes. Zo-
als boeketten kleurrijke gerbera’s 
voor slechts 3,50 euro en bij aan-
koop van 9,50 euro aan bloemen 
of planten krijgt men een bolchry-
sant ter waarde van 2.80 euro gra-
tis. De winkel wordt voor die dag 
een fleurige ‘place to be’ met een 
gezellig muziekje,” laat Dion van Tol 
van Duoplant weten. “In onze ruime 
winkel bieden wij een groot assor-
timent aan prachtige bloemen en 
planten. Bovendien kunnen onze 
klanten zich er goed oriënteren en 
van ons waardevolle adviezen krij-
gen over de verzorging van al dat 
kleurrijke moois zodat men er lang 
plezier van heeft. Een stukje per-
soonlijke aandacht en service, daar 
gaan we voor. Verder hebben wij 
op donderdag een wekelijkse ‘hap-
py hour’ van 11.00 tot 12.00 uur om 
het contact met onze klanten te ver-
sterken.” 
Die lijn wil Van Tol voortzetten door 

ook de samenwerking met de win-
keliers onderling op een hoger peil 
te brengen. Dat is met bijvoorbeeld 
De Loods al het geval wat te zien 
was tijdens de opening van de nieu-
we winkel afgelopen weekend. Di-
on spant zich niet alleen in om het 
klanten in zijn eigen winkel naar 
de zin te maken. Ook wil hij er sa-
men met anderen voor zorgen dat 
het koopcentrum van Mijdrecht 
aantrekkelijk en gezellig blijft voor 
de consument om te winkelen en 
boodschappen te doen.
De ‘oude winkel’ in de Dorpsstraat, 
waar Duoplant destijds is begonnen 
en van waaruit in mei dit jaar naar 
de overkant werd verhuisd, wordt 
tot en met 31 december dit jaar 
aangehouden. In die winkelruimte 
worden regelmatig gezellige work-
shops gehouden en zal binnenkort 
de verkoop van kerstbomen wor-
den opgestart. Er is nog een aantal 
plaatsen vrij voor de kerstworkshop 
op 10, 16 of 17 december waaraan 
u kunt deelnemen. Kom ook eens 
kijken bij de Duoplant winterfair op 
27, 28 en 29 november aanstaan-
de in het groothandelscentrum op 
de Legmeerdijk 274 te Amstelveen. 
Meer weten? Bezoek de website: 
www.duoplant.nl.

Duoplant viert eenjarig 
bestaan in Mijdrecht





Regio - Al jaren lang wordt er in de 
regio door de gemeenten Uithoorn, 
De Ronde Venen, de provincies 
Utrecht en Noord-Holland, maar ze-
ker ook door de Landbouworgani-
satie LTO gezocht naar een oplos-
sing voor het landbouwverkeer in de 
oversteek van de rivier de Amstel. 
Nu de N196 door de Provincie aan 
de gemeente Uithoorn is overgedra-
gen, wil laatstgenoemde maatrege-
len treffen om het doorgaand ver-
keer over de prinses Irenebrug een 
halt toe te roepen. Daaronder valt 
ook het landbouwverkeer. Er zijn 
maar weinig of geen alternatieven 
om dat verkeer ‘fatsoenlijk dichtbij’ 
vice versa de Amstel te laten over-
steken. De Irenebrug noch de bus-
brug komt daarvoor in aanmerking. 
Omrijden via Vrouwenakker is 22 
km v.v.. Dat kan je landbouwers niet 
aandoen, zo is de uitspraak van be-
trokken partijen.
De enige oplossing is om het via de 
provinciale weg N201 door het Am-
stel aquaduct te laten rijden. Maar 
dat kan de Provincie niet toestaan 
omdat dit niet mag, tenzij het land-
bouwverkeer met een hogere snel-
heid dan 25 km/u kan en mag rij-
den. Maar daarvoor moe(s)t eerst 
de wet worden aangepast aange-
zien de tractoren dan een kenteken 
moeten hebben en de chauffeur in 
het bezit moet zijn van een rijbewijs.

Van 25 naar 40 km/u
Het heeft even geduurd, maar afge-

lopen vrijdag heeft de ministerraad 
ingestemd met het voorstel van mi-
nister Melanie Schultz van Haegen 
(Infrastructuur & Milieu) om land-
bouwtractoren van een kenteken 
te voorzien waarbij ze hun snel-
heid mogen aanpassen naar 40 km/
uur. Chauffeurs dienen een rijbewijs 
te hebben. Met dit zogenoemde T-
kenteken voldoet Nederland t.z.t. 
aan de Europese regels voor snel-
le tractoren. Maar roep niet te snel 
hoera, want de maatregel gaat pas 
in 2017 in! Alle nieuwe landbouw-
tractoren krijgen vanaf die datum 
verplicht een kenteken om er mee 
op de openbare weg te mogen rij-
den. Voor bestaande voertuigen 
geldt dat zij de plaat krijgen tussen 
februari 2017 en mei 2018! Gelet op 
het tijdstip van invoering kan er pas 

daarna sprake zijn van het (even-
tueel) mogen rijden door het Am-
stel aquaduct. Hier moet dan door 
de Provincie goedkeuring aan wordt 
gegeven.
Vervolgens lijkt het probleem voor 
het landbouwverkeer te zijn opge-
lost en kan de gemeente Uithoorn 
haar plannen zonder enige tegen-
spraak uitvoeren, toch? Maar ja, 
daar gaan dus nog een paar jaar 
overheen en kan het college daar-
voor het geduld opbrengen? Dan 
toch maar eerst de tijdelijke maatre-
gel uitvoeren? We zullen het de ko-
mende maand(en) vanzelf gaan ho-
ren en zien. Sommige landbouwers 
in de regio hebben dat geduld niet 
en rijden nu al (af en toe) door het 
Amstel aquaduct naar hun bestem-
ming. Kenteken of niet…
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Winkelen in Mijdrecht
Sommigen van u herinneren 
zich nog wel de koopavonden 
van vroeger in het centrum van 
Mijdrecht. Zo`n 15 a 20 jaar ge-
leden was dat een drukbezoch-
te avond. Daar is tegenwoordig 
niets meer van over. Een hoop 
winkels gaan niet eens meer 
open tijdens de avonduren. Het 
koopcentrum is duidelijk in ver-
val. Er is leegstand, er zijn min-
der winkels, en nieuwbouw 
van winkelcentra wordt keer 
op keer uitgesteld. Ooit wa-
ren er vijf drogisterijen, nu nog 
maar twee van dezelfde eige-
naar. En als er nieuwe winkels 
bijkomen dan verkopen ze bril-
len of telefoons. Maar wat valt 
er aan te doen? Is het een lan-
delijke trend, of kun je dit lokaal 
aanpakken? Een tijdje hebben 
sommige winkeliers gedacht 
dat de zondagsopenstelling de 
redding zou zijn. Maar nu het 
is toegestaan in onze gemeen-
te maken veel winkels niet eens 
gebruik van de mogelijkheid om 
open te gaan. Een bouwwin-
kel, een slijterij en enkele su-
permarkten zijn elke zondag 
open. Is dat de impuls die het 
dorp van Mijdrecht nodig had? 
Een grote publiekstrekker ont-
breekt in het centrum. En het 
aanbod van horeca is ook erg 
beperkt. Voor een snackbar of 
een eetcafé gaat niemand spe-
ciaal naar Mijdrecht. De lokale 
winkeliers proberen van alles, 
met evenementen en promotio-
nele activiteiten. Maar het helpt 
weinig. Het dorpscentrum van 
Mijdrecht heeft drie grote pro-
blemen. Ten eerste: Het is erg 
langgerekt. Daardoor valt het 
heel snel op wanneer er winkels 
verdwijnen en er “gaten” vallen.
En daardoor raakt het dorp ver-
snipperd. Winkels die goed 
draaien zitten dan opeens ge-
isoleerd tussen leegstaande 
panden. Het tweede grote pro-
bleem is dat veel winkelpanden 
in handen zijn van enkele grote-
re vastgoedpartijen. Hun belang 
is vooral de verhuur van winkel-
panden, en het maakt hen ver-
der weinig uit wat voor soort 
winkels er in hun panden zitten. 
De gemeente zal altijd afhanke-
lijk zijn van deze vastgoedpar-
tijen als ze iets willen bereiken 
in het dorp. Het derde probleem 
is de gemeente zelf. Er worden 
eens in de zoveel jaren onder-
zoeken gedaan en visies ge-
schreven. Maar zolang de ge-
meente er niet in slaagt om een 
aantal projecten vlot te trek-
ken (Molenhof, De Lindeboom, 
en de Stationslocatie), zal het 

winkelende publiek geen ver-
betering ervaren. Het is treurig 
om te zien hoe weinig invloed 
de overheid heeft op de inrich-
ting van een centrumgebied. 
Maar tegelijkertijd is het na-
tuurlijk erg moeilijk om zonder 
geld iets te realiseren. De ge-
meente kan plannen en richt-
lijnen maken, maar als de ont-
wikkeling verder aan markt-
partijen wordt overgelaten (zo-
als bij de Molenhof), dan bepa-
len die marktpartijen de inhoud 
en het tempo van realisatie. Dat 
het niet onmogelijk is om een 
neerwaartse spiraal om te bui-
gen bewijst de gemeente Uit-
hoorn. In het oude dorp was ja-
renlang grote leegstand. Maar 
na de renovatie van de “bou-
levard” langs de Amstel komen 
winkels en restaurants weer te-
rug naar dit gebied (daarbij ook 
geholpen door het nabijgelegen 
Amstelplein, waar alle winkels 
het goed doen). Zou zoiets ook 
mogelijk zijn in onze gemeen-
te? Ik weet het niet. Nog niet 
zo lang geleden werden er op 
het gemeentehuis van de Ron-
de Venen megalomane plannen 
bedacht. Een van de “topamb-
tenaren” (waarschijnlijk dezelf-
de ambtenaar die ook ooit had 
bedacht dat er een tunnel on-
der Vinkeveen gebouwd moest 
worden – op zich geen slecht 
idee, maar volstrekt onhaal-
baar) had een maquette staan 
van een jachthaven en een bus-
station op het Burgemeester 
Haitsmaplein. Mijdrecht zou 
een knooppunt worden voor het 
Openbaar Vervoer, en de jacht-
haven zou zorgen voor een re-
creatieve en toeristische impuls.
Er was zelfs al een onderzoeks-
bureau aangesteld die de haal-
baarheid van het plan moest 
onderzoeken. En niemand die 
deze ambtenaar tegenhield! 
Daar zijn tienduizenden euro`s 
voor betaald, die misschien be-
ter besteed hadden kunnen 
worden.
Want, het zal u niet verbazen 
dat deze plannen de prullenbak 
in gingen voordat ze ooit ter be-
sluitvorming werden voorge-
legd aan de politiek. Op dit mo-
ment hoeven we weinig te ver-
wachten van de gemeente. Ini-
tiatief wordt volledig aan de 
“markt” overgelaten. Met als 
gevolg dat we nu overal bril-
len en telefoons kunnen kopen. 
Dat is geen duurzame oplossing 
voor een kwakkelend koopcen-
trum. Maar misschien is het wel 
de nieuwe realiteit waar we mee 
moeten leren leven. 
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NVVH Vrouwennetwerk
De Ronde Venen - Lezing Qing-
dynastie georganiseerd door NVVH 
Vrouwennetwerk UITHOORN op 
donderdag 29 oktober  2015 ’s mor-
gens van 10-12.00 uur in de Schut-
se, de Merodelaan, Uithoorn. Me-
vrouw Quirina Vreeburg zal na een 
korte inleiding over China zelf, ver-
tellen over de prachtige kleding uit 
de laatste Keizertijd, de Qing-dynas-
tie. Deze dynastie is geëindigd met 
het kind-keizertje Pu-Yi, bekend van 

de laatste keizer. De kleding geheel 
uit zijde, bestaat uit robes en man-
tels, gecompleteerd met de vele ac-
cessoires, zoals tasjes, schoentjes 
en de mooie haarspelden die de da-
mes in het haar droegen. Het leven 
in China bestond uit regels en sym-
bolen waar men zich strikt aan hield. 
Enkele voorwerpen zullen te zien 
zijn. Tot slot nog dia’s om het ge-
heel af te maken. Leden NVVH gra-
tis toegang. Niet leden betalen e3,-

VIOS actief bij Boni
Mijdrecht - VIOS is één van de acht 
Mijdrechtse verenigingen die mee-
doet aan de landelijke jeugdspon-
soractie van de Boni. Vrijdagavond 
was een aantal VIOS-leden bij de 
Boni actief om de actie te onder-
steunen en de eigen vereniging te 
promoten. De Jeugdsponsoractie 
is vanaf 2013 een jaarlijks terug-
kerend initiatief van de Boni-keten. 
Boni voelt zich betrokken bij lokale 
verenigingen en vindt het belangrijk 
dat jongeren de mogelijkheid krij-
gen om hun hobby uit te oefenen. 
Vandaar deze actie die van dit jaar 
van 30 september t/m 24 november 
duurt. U krijgt bij besteding van 10 
euro een sponsormunt. Daarnaast 
ontvangt u extra munten bij een we-
kelijks wisselend pakket actiear-
tikelen. De munten doneert u aan 
de deelnemende verenigingen door 
deze in de koker van uw favoriet(en) 
te doen. Dit kan tot en met zater-
dag 28 november. Elke week weegt 
bedrijfsleider De Jong de aan de 
Mijdrechtse verenigingen gedo-
neerde munten. Het gewicht van 
de munten omgerekend naar aan-
tal verwerkt hij in de nieuwe stand. 
Het aantal aan het einde van de ac-

tie ontvangen munten bepaalt welk 
deel de vereniging uit de totale prij-
zenpot groot 225.000 euro ontvangt 

Actieperiode
Elke deelnemende vereniging pre-
senteert zich gedurende de actiepe-
riode twee keer bij de winkel. Vrij-
dagavond was de eerste van de 
twee VIOS-presentaties. En dat leg-
de de vereniging geen windeieren, 
want vele muntjes verdwenen de-
ze avond in de koker met het paar-
se deksel. Op zaterdagmiddag 31 
oktober is VIOS wederom aanwe-
zig. Dan met de Show- & Marching-
band, dweilorkest DORST en de 
Twirlsters. Ze hebben beloofd er in 
en bij de Lindeboom weer een leuk 
feestje van te maken. Dan is er te-
genover de ingang van de Boni 
ook weer de promotiestand van VI-
OS. Want naast het doneren van uw 
muntjes kunnen u en uw kinderen 
natuurlijk ook gewoon lid, donateur, 
sponsor van en/of vrijwilliger bij dit 
geweldige cluppie worden! Voor 
beeldmateriaal van en informatie 
over VIOS, de Twirlsters en DORST, 
zie www.vios-mijdrecht.nl en  
www.dweilorkest-dorst.nl.

Koorreis cov Amicitia 
naar Parijs
Regio -  Op 21 oktober vertrekt 
cov Amicitia met 2 bussen voor een 
4-daagse reis naar Parijs. Daar zingt 
het koor op vrijdag 23 oktober in 
de Madeleine kerk het Requiem en 
Cantique de Jean Racine, beide van 
Gabriel Fauré en Psalm 150 van Cé-
sar Franck. De keuze van het Re-
quiem van Fauré in de Madeleine 
is een bewuste keuze. In de Made-
leine werd het Requiem voor de al-
lereerste keer ten gehore gebracht 
onder leiding van Fauré zelf. Nu ge-
beurt dat onder de inspirerende lei-
ding van dirigent Toon de Graaf en 
repetitor Eric Jan Joosse op het  or-
gel, gebouwd door de beroemde or-
gelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. 
Het is de eerste keer dat cov Ami-
citia in Parijs zingt. Andere reizen 
gingen naar o.a.Praag, Leipzig en 
de laatste reis dateert van mei 2009 
waar in Berlijn een concert gegeven 

werd. Het werd tijd voor een nieu-
we reis en zo is gekozen voor Pa-
rijs. Het koor verheugt zich op het 
concert in de prachtige Madelei-
ne, de kerk met het uiterlijk van een 
Griekse tempel naast het gebouw 
van de Opéra.  Op 20 november is 
het jaarlijkse concert van cov Ami-
citia in De Burght te Uithoorn. Het 
programma bestaat uiteraard uit het 
Requiem en Cantique de Jean Ra-
cine van G. Fauré en daarbij  Ode 
on St. Cecilia’s Day van G.F. Händel. 
In 2016 wordt op vrijdag 18 maart 
de Johannes Passion van Bach uit-
gevoerd in de R.K.kerk Johannes de 
Doper in Mijdrecht/Wilnis, traditio-
neel een week voor Pasen. Volgend 
jaar bestaat cov Amicitia 60 jaar. Nu 
naar Parijs voor een gezellige reis 
met o.a. een boottocht en lichtjes-
tour door de stad en natuurlijk het 
prachtige concert in de Madeleine.

Oplossing landbouwverkeer 
over de Amstel stapje verder?

“Gouden Bochten” in de 
Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht - ‘Gouden Bochten: Am-
sterdam & De Vechtstreek’ is de 
naam van een boekje over de rela-
tie tussen Amsterdam en de Vecht-
streek. Op zaterdag 31 oktober zal 

Steven de Clerq vertellen over het 
boekje.  De naam ‘Gouden Boch-
ten’ refereert zowel aan de Amster-
damse grachtengordel als aan de 
‘gouden bochten’ van de rivier de 

Vecht. Hier bevinden zich vele bui-
tenplaatsen van vroegere Amster-
damse grachtenpandbewoners. Om 
de relatie tussen de stad en het om-
ringende platteland te laten zien is 
in 2012 is het ‘Gouden Bochten-pro-
ject’ gestart, ter gelegenheid van het 
400-jarig bestaan van de grachten-
gordel. Door middel van het uitzet-
ten van fietsroutes is de relatie tus-
sen Amsterdam en de streek rond-
om Angstel, Gein, Vecht en ’s Grave-
land ontsloten. Het boekje ‘Gouden 
Bochten’ geeft de achtergrondinfor-
matie bij de fietsroutes. Steven de 
Clerq, mede-auteur van het boekje,  
neemt u op boeiende wijze mee over 
de grachtengordel en langs de gou-
den bochten. Na afloop van de lezing 
is het boekje te koop voor 10,00 per 
stuk. De lezing is in het kader van de 
Maand van de Geschiedenis. Zater-
dag 31 oktober, 14.00–14.30 uur in 
de Bibliotheek Mijdrecht. Iedereen is 
van harte welkom, leden èn niet-le-
den. Toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheekavv.nl. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Al langer worden wij gecon-
fronteerd met duurder worden-
de zorgkosten, hogere eigen bij-
drages etc. Nu ben ik een geluk-
kige die weinig van doen heeft 
met artsen en medicijnen, ik heb 
respect voor de mensen die re-
gelmatig met de apotheek van 
Mijdrecht moeten werken.
Ik heb een chronische aandoe-
ning waarvoor ik een jaar re-
cept krijg. Kan ik heerlijk telefo-
nisch bij de huisarts aanvragen. 
Dit stuurt het recept naar de apo-
theek en een jaarlang ben ik van 
dit euvel af. Tja helaas. Nu voor 
het 2e jaar sta ik een half uur te 
wachten bij de apotheek, nadat ik 
eerst na moet denken of ik nu een 
recept aanbied, of gewoon medi-
cijnen haal... Aan de balie staan 
2 tot max 3 dames de mensen 
op nummer te bedienen. Dit ver-
hoogd de wachttijden aanzien-
lijk. Ik denk dat de administratie-
ve verwerking voor een apotheek 
niet te overzien is, want achter de 
balie lopen zeker 8 mensen heen 
en weer of zitten in computers te 
kijken. Een percentage van 1 op 
4! Wanneer je aan de beurt bent 
is een verrassing want de num-
mers schieten alle kanten op. 
Zou het niet fi jn zijn gewoon een 
nummertje als bij de bakker en 
de slager te kunnen pakken en te 
weten wie er voor je is?
Enfi n, dus daar al onzekerheid 
over wanneer je aan de beurt 
bent. Dan het tempo van be-
handelen, natuurlijk gaat het om 
medicijnen en moet dit zorgvul-
dig gebeuren, maar 10 minu-
ten aan de balie voor oordrup-
pels wachten gaat mij echt wat 
ver. Dan het jaar recept van de 

huisarts, op woensdag aange-
vraagd en op woensdag door de 
huisarts gestuurd. Dit is door mij-
zelf gecontroleerd in de compu-
ter bij de huisarts. Na een week 
(ik was dit keer de gelukkige dat 
ik na een week nog een keer de 
apotheek mocht bezoeken) vraag 
ik bij het halen van oordruppels 
of het jaarrecept nu ontvangen of 
gevonden is. Nadat ik dus na 10 
minuten mijn oordruppels krijg, is 
het antwoord dat er nu echt een 
collega mee aan de gang gaat en 
dat deze zorgt dat het voor elkaar 
komt...
Geeft mij dit een fi jn gevoel? Oh 
ja, eigenaar van de apotheek, 
bent u zich bewust van het ge-
luid van de klanten? Is er een on-
afhankelijke klachten afhande-
ling? Nee, want die ervaring heb 
ik ook al.
Twee weken achtereen geven 
80% van de klanten aan dat het 
erg lang duurt en geven blijk van 
onbegrip over de snelheid van 
handelen. Wat daarbij echt niet 
mee helpt voor dit beeld is de 
vriendelijke dame die de tubetjes 
en potjes op de glasplaatjes aan-
vult, op millimeter niveau. 10 mi-
nuten voor een potje. Het zelfde 
ritueel 2 weken achter elkaar.
Oh, en waar kunnen wij nu naar 
toe als het ons bij deze apotheek 
niet bevalt? Verplichte winkelne-
ring in Mijdrecht. Tja, dan zou ik 
ook niet hart lopen!
Waarom zijn onze medicijnen nu 
zo duur?
Een gezonde bewoner van 
Mijdrecht met veel respect voor 
mensen die vaker heen moeten.

Jeanette Mica

Waarom zijn onze 
medicijnen zo duur?

Reformwinkel Good for 
You nu twee keer zo groot
Mijdrecht - De reformwinkel Good 
for You die ruim dertien jaar in de 
Mijdrechtse Dorpsstraat nr. 58 was 
gevestigd, is net als De Loods vo-
rige week verhuisd naar een an-
dere locatie. De winkel heeft op de 
hoek van de Passage de winkel-
ruimte ingenomen van de voorma-
lige Trendshop en Wuite Vrijetijds-
mode. De winkelruimte er tegen-
over waar tot voor kort Walk Inn zat, 
is nu Sissie’s Trendshop geworden. 
Wuite Mode is gestopt. Beide win-
kelruimten hebben een grondige 
verbouwing ondergaan en zijn tot 
een geheel samengevoegd. Aldus 
kon Good for You een fl inke uitbrei-
ding tot bijna twee keer ondergaan 
wat voordien niet mogelijk was. Ei-
genaar Boaz en Sandra Groeneveld 
met hun team zijn bijzonder blij met 
de uitbreiding en vooral met de A-
locatie. Maar meer nog kan hij nu 
zijn hele oeuvre aan gezonde pro-
ducten en voedingssupplementen 
etaleren en er deskundige adviezen 
over geven.
“Good for You is een winkel vol ge-
zondheidsartikelen. Een natuurvoe-
dingswinkel met een breed assor-
timent aan producten die allemaal 
een biologische oorsprong kennen. 
Daarnaast is er alles wat u op re-
formgebied wilt hebben. ‘Groen’ 
zeggen we tegen de producten in 
deze winkel die zo natuurlijk moge-
lijk zijn geproduceerd,” legt Boaz uit. 
Dat is een verzamelnaam voor voe-
dingsmiddelen waaraan geen mest-

stoffen, chemische bestrijdingsmid-
delen of gentechnologie te pas zijn 
gekomen. Geproduceerd met res-
pect voor mens, dier en het milieu. 
Eten dat met biologische produc-
ten is bereid, smaakt puur en heeft 
veel smaak omdat planten en die-
ren de ruimte krijgen om in hun ei-
gen tempo te groeien. Daardoor is 
het lekker en vooral gezond. Good 
for You is een ‘stand alone’ winkel 
in de regio. Nergens anders binnen 
De Ronde Venen vind je een winkel 
met een dergelijk groot aanbod aan 
biologische en biologisch-dynami-
sche voedingsmiddelen. Maar ook 
voedingssupplementen, lifestyle-
producten, homeopatische produc-
ten en die voor fytotherapie (op ba-
sis van kruidenexttracten), reform-
producten, vitaminen, glutenvrije, 
suikervrije en koemelkvrije produc-
ten en noem maar op. Zelfs biolo-
gisch afbreekbare reinigingsmidde-
len. “Het beste is als degenen die 
belangstelling voor deze producten 
hebben, ze zelf eens vrijblijvend in 
de winkel komen bekijken en be-
oordelen, maar vooral ervaren. Wij 
kunnen daarbij ook uitgebreid advi-
seren en er iets over vertellen,” al-
dus Boaz die onder andere een op-
leiding orthomoleculair achter de 
rug heeft. Meer weten over biolo-
gisch eten en bijbehorende produc-
ten? Dan bent u van harte welkom 
in de nieuwe winkel om kennis te 
maken met het uitgebreide assor-
timent

Jubileumtentoonstelling 
van “Onze Langoren”
De Ronde Venen - Op vrijdag 23 
en zaterdag 24 oktober a.s. houdt 
kleindiervereniging “Onze Lang-
oren” haar jaarlijkse tentoonstel-
ling. Dit jaar is het een jubileumten-
toonstelling want voor de 80st keer 
zullen er verschillende soorten die-
ren geshowd worden door leden uit 
de wijde omtrek. Deze tentoonstel-
ling wordt weer gehouden in de Wil-
lisstee. U kunt de Willisstee vinden 
aan de Pieter Joostenlaan 24 te Wil-
nis. Tentoongesteld zullen worden  
konijnen,  grote- en dwerghoen-
ders, sier- en watervogels. De leden, 
waaronder ook jeugdleden,  bren-
gen meer dan 200 dieren van ver-
schillende rassen en kleurslagen in 
de kooien in de Willisstee. Op vrij-
dag zullen er 4 nationaal beken-
de keurmeesters druk bezig zijn al-
le dieren te keuren op hun specifi e-
ke eigenschappen. Dit zijn voor de 
konijnen: Hr. H. Hoeve, Hr.M. Kok en 
de Hr. J. de Zeeuw. De hoenders en 
de sier- en watervogels door Mevr. 
Maas-Sep. In de loop van de mid-

dag zullen de keurmeesters de 
prijswinnaars aanwijzen. 
Voor de liefhebber van kleindieren 
is een bezoek aan deze tentoonstel-
ling dus zeer zeker de moeite waard. 
Als u interesse heeft voor bepaalde 
rassen of erover denkt b.v. een ko-
nijn of cavia aan te schaffen lopen 
er genoeg mensen rond die u ant-
woordt kunnen geven op uw vra-
gen. In de kooien zult u bekende 
maar ook minder bekende rassen 
aantreffen. 
Ook is er weer voor de kinderen een 
knuffelhoekje ingericht waar ze met 
een aantal dieren kunnen spelen en 
knuffelen en de te knuffelen dieren 
zijn ook te koop. Op zaterdag staat 
er ook een marktkraam met poppen 
en andere leuke dingen gemaakt 
van berkenhout. Ook dit is de moei-
te waard om even langs te komen.
De toegang is natuurlijk zoals al-
tijd gratis!! De tentoonstelling is ge-
opend op vrijdag 23 oktober van 
15.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 
18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Qua Kunst & Ambacht
De Kwakel 2015
Regio - Het is alweer de 15e editie 
van dit jaarlijks terugkerende evene-
ment in De Kwakel. En het belooft 
een bijzondere editie te worden in 
het weekend van 24 en 25 oktober. 
Dit jaar laat de route een groei zien 
in het aantal deelnemende bedrij-
ven. We zijn heel blij 4 nieuwe loca-
ties te mogen toevoegen, waarmee 
we komen op 14 te bezoeken adres-
sen met wel 60 kunstenaars. 
Als eerste verwelkomen wij het 
dorpshuis De Quakel waar meer-
dere kunstenaars te zien zullen zijn 
en waar u ook kennis kunt nemen 
van de mogelijkheden om zelf lid 
te worden van een kunstenaarsver-
eniging. Ter viering van de 15e edi-
tie zal er op het dorpsplein voor het 
dorpshuis op vrijdagavond een tijde-
lijk kunstwerk worden onthuld, in el-
kaar gezet door de scouting van De 
Kwakel. Dit kunstwerk is het gehele 
weekend te bewonderen. Naast het 
dorpshuis is ook nieuw in de rou-
te Bed & Breakfast/Kookstudio “In 
Den Ossewaerd.”. Dit is een mooie 
aanwinst in de route en u vindt de-
ze locatie in het voormalige kassen-
gebied tussen de Iepenlaan en de 
Vuurlijn, - midden in het park “het 
Vrije Noortveen”. Relatieve nieuw-
komers zijn Huub van Vliet Interi-
euradvies en Sanidrõme Van Schep-
pingen. Zij hebben in het verleden 
al eens eerder deelgenomen en we 
zijn blij dat zij dit jaar ook weer van 
de partij zijn. Er is voor elk weer wat 
wils. In Vrouwenakker hebben wij 
de bedrijvencluster Parkotech Li-
ving , Bloemsierkunst Christa Snoek 
en Stampei-Wonen . Alle 3 locaties 
zijn zeer de moeite van het bezoeken 
waard. Bij Christa Snoek kunt u bo-
vendien kennis nemen van een de-

monstratie “Oude Schildertechnie-
ken”. Een aanrader dus. Houdt u van 
glaskunst dan moet u zeker even 
aan gaan bij J.W. van Scheppingen 
want daar huist een glaskunstenaar.

Zorgboerderij
Ook weer van de partij dit jaar zijn 
Bruinsma Hydrokultuur . Zorgboer-
derij Inner-Art (nr. 6), Biezenwaard 
Creatief gevestigd in de kantine van 
de soft-/ en honkbalvereniging Tha-
men en Lijstenmakerij & Restaura-
tieatelier De Inlijsteraar . Bij De In-
lijsteraar kunt u dit jaar leuke prij-
zen winnen. Elke bezoeker mag een 
greep doen in de grabbelton en een 
nummer trekken. Er zijn 5 prijzen te 
vergeven en wie de volgende dag in-
logt op de site van De Inlijsteraar kan 
daar zien welk nummer welke prijs 
heeft gewonnen. Hofstede Nooitge-
dacht en Poldersport aan de Boter-
dijk completeren het geheel, waarbij 
de laatste de bezoekers de gelegen-
heid geeft om gedurende het week-
end mee te schilderen aan een 3-tal 
groepswerken die aan het einde van 
het weekend zullen worden verloot 
en is er een activiteit voor kinderen 
gepland. Zij kunnen aardewerken 
dieren komen beschilderen. Kortom 
genoeg te beleven. Zoals gewoon-
lijk zijn alle locaties goed te herken-
nen aan de deelnemersvlaggen en 
kunt u de routefolder bij iedere loca-
tie oppikken en zo uw keuze bepa-
len. Vorig jaar zat het weer geweldig 
mee, wat resulteerde in een fantas-
tisch weekend met veel bezoekers. 
We gaan er dit jaar weer voor, ze-
ker bij deze 15e editie. Tot ziens in 
De Kwakel op zaterdag 24 en zon-
dag 25 oktober 2015, van 12.00 uur 
tot 17.00 uur. 

Jubileumconcert regio-
koor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Dit jaar bestaat 
het Regiokoor de Ronde Venen 10 
jaar. Opgericht in 2005 begon het 
koor met ong. 25 leden onder de be-
zielende leiding van dirigent Gert J. 
Hans te repeteren en er werd met-
een toegewerkt naar een eerste uit-
voering, die al in het najaar van dat-
zelfde jaar plaatsvond. Het publiek 
was enthousiast, dus het was een 
succes. Mede hierdoor en door de 
concerten die hierop volgden, groei-
de het ledental snel. Momenteel telt 
het koor 50 enthousiaste zangers. 
Een hoogtepunt was het optreden 
in het Concertgebouw in 2009.
Het Regiokoor en drie andere ko-
ren van de dirigent, tezamen goed 
voor zo’n 200 zangers, groot orkest 
en 4 solisten, brachten een onver-
getelijk concert ten gehore. Het jaar 
daarop werd het eerste lustrum ge-
vierd met een uitvoering van Mo-
zart’s Requiem in de prachtige RK 
kerk Johannes de Doper. Ook hier 
scoorde het koor hoge ogen. An-

dere muziekgenres, licht klassiek 
en musical, hebben ook al geklon-
ken b.v. tijdens de uitvoeringen in 
De Rank, die meer als “familiecon-
cert” werden gepresenteerd. En in 
2014 konden we genieten van een 
groots kerstconcert, wederom in de 
RK kerk. Tijdens het jubileumcon-
cert worden de Harmoniemesse van 
J. Haydn en het Stabat Mater van J. 
Rheinberger uitgevoerd. Dit laatste 
werk is niet erg bekend, maar zeker 
van een ongekende schoonheid.
Het Naska symfonie orkest zorgt 
voor de begeleiding en brengt ook 
de bekende symfonie nr.40 KV 550 
van Mozart ten gehore. Het concert 
wordt gehouden in de RK Johannes 
de Doper in Mijdrecht op 15 novem-
ber en begint om 15.00 uur. Kaart-
verkoop:  Boekhandel Mond-
ria Mijdrecht, The Readshop Vinke-
veen, de Bree Vinkeveen, Boekhan-
del Marines van Kralingen in Breu-
kelen, bij de koorleden en vóór aan-
vang van het concert in de kerk.

Prinses Beatrixschool kijkt 
terug op een geslaagde week
De Ronde Venen - Afgelopen 
week was het op veel scholen in de 
Ronde Venen groot feest door de 
kinderboekenweek. Zo ook op de 
Prinses Beatrixschool in Wilnis.
Met het thema ‘Raar maar waar 
‘konden zowel kinderen, leraren als 
ouderraadleden heerlijk uit de voe-
ten. Op woensdag 7 oktober trapte 
de zogenaamde kleinzoon van Ein-
stein met zijn lieftallige assisten-
te professor Weet alles beter af met 
een waar laboratorium in de hal. 
Daarna mochten de kinderen lek-
ker bewegen op het ingestudeer-
de dansje op het liedje : Het is raar 
maar waar van kinderen voor kinde-
ren. Aansluitend in de week werd 
er een leesmarathon gehouden 

waarbij alle kinderen door de hele 
school mochten lezen met een kus-
sen of knuffel. Er werd voorgelezen 
door opa’s en oma’s. Ook kreeg ie-
dere groep nog een bezoek van de 
verstrooide professor Eigen Wijs en 
de Duitse assistente Huppel Pup. Zij 
toverde met een proef voor elke le-
raar een mooi boek om voor te le-
zen.
Op donderdagavond 15 oktober 
werd de kinderboekenweek afge-
sloten middels een inloopavond 
waar de leerlingen de experimen-
ten aan de ouders presenteerden 
De boekenmarkt en het laboratori-
um waar kinderen nog meer nieuwe 
“rare “ proefjes konden doen, maak-
ten het feest compleet.

GroenWest zet in op 
brandveilig wonen
Regio - GroenWest treft in bijna de 
helft van haar woningbezit maatre-
gelen om de risico’s op brand te be-
perken of te voorkomen. In 5.500 
woningen worden rookmelders ge-
plaatst en bij 1.000 woningen wor-
den brandwerende woningschei-
dingen aangebracht. Het project, 
dat gefaseerd wordt uitgevoerd, is 
onlangs van start gegaan en zal tot 
het voorjaar van 2016 duren. 

Rookmelders op elke woonlaag
GroenWest vindt het belangrijk dat 
haar huurders in een brandveilige 
woning wonen. Daarom laat zij in 
5.500 woningen rookmelders plaat-
sen, die waken over de veiligheid 
van de bewoners. Op elke woonlaag 
worden rookmelders geplaatst, die 
draadlood met elkaar in verbinding 
staan. Zo is de bewoner altijd ge-
waarschuwd, waar hij zich ook be-
vindt in de woning. 
De overige woningen in het woning-
bezit zijn reeds uitgerust met rook-
melders. De afgelopen jaren zijn bij 
groot onderhoudswerkzaamheden 
en bij het doorverhuren van wonin-
gen rookmelders geplaatst. Nieuw-
bouwwoningen zijn eveneens voor-

zien van rookmelders. Dat is een 
wettelijke verplichting sinds 1 janu-
ari 2003. 

Brandwerende woningscheiding 
Daarnaast treft GroenWest bij cir-
ca 1.000 woningen maatregelen aan 
de dakconstructie om brandover-
slag te voorkomen. Brandoverslag is 
het overslaan van een brand van de 
ene woning naar de andere woning. 
Om te bepalen welke maatregelen 
aan de dakconstructie moeten wor-
den getroffen, worden de woningen 
vooraf geïnspecteerd. Voor het aan-
brengen van de brandwerende wo-
ningscheiding zijn de vaste onder-
houdspartners ingeschakeld. Zij 
plaatsen tegelijk met deze werk-
zaamheden ook de rookmelders in 
de woning.

Gefaseerde aanpak 
vanwege omvang
Vanwege de omvang wordt dit pro-
ject, waar 5.500 woningen bij be-
trokken zijn, gefaseerd aangepakt. 
Huurders ontvangen ongeveer drie 
weken voor aanvang van de werk-
zaamheden de benodigde informa-
tie van GroenWest.

Breicafé in de Bibliotheek
Mijdrecht - In de Bibliotheek 
Mijdrecht is elke laatste donder-
dag(14.00-16.00 uur) van de maand 
Breicafé. Het Breicafé in Mijdrecht 
is in samenwerking met Atelier Het 
Tuinhuis uit De Hoef. Het eerstvol-
gende breicafé in de Bibliotheek 
Mijdrecht is donderdag 29 oktober. 
In de Bibliotheek Wilnis is Breicafé 
op woensdagmiddag (14.00-16.000 
uur) om de week in de oneven we-
ken. Het eerstvolgende breicafé is 

woensdag 21 oktober en daarna 
woensdag 4 november. Een breicafé 
biedt de kans om gezellig samen te 
breien en van elkaar te leren. Begin-
nende breisters zijn welkom, maar u 
kunt ook uw breiwerkje meenemen. 
Iedereen van jong tot oud, die van 
breien houdt is van harte welkom. 
Deelname kost 2,50, leden van de 
Bibliotheek krijgen 1 euro korting.
Meer informatie:www.bibliotheeka-
vv.nl.
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De Zilveren Turfloop is jarig 
op 1 november! Kom je ook?

De Ronde Venen - Nog anderhal-
ve week en dan is het feest. Hieper-
depiep hoera! De Zilveren Turfloop 
viert zijn 25e verjaardag. Het feest-
je voor de kinderen begint om 10.15 
uur. Dan start de Rabo GeZZinsloop.
Doe je ook mee? De Rabo 
GeZZinsloop is iets meer dan één ki-
lometer lang en gaat door het sport-
park aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Natuurlijk kun je je best doen om de 
eerste prijs te halen, maar we zijn 
trots op alle kinderen die over de fi-
nish komen na een kilometer hard-
lopen. Daarom is voor iedereen een 
aandenken. Kinderen van 4 t/m 12 
jaar kunnen meedoen. Als je het nog 
spannend vindt, om alleen te lopen, 
mag een van je ouders natuurlijk ge-
zellig met je meelopen. Direct na de 
finish van de jongste kinderen is de 
prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens 
de prijsuitreiking worden er leuke 
(sport)prijzen verloot, dus kom ze-
ker even kijken bij de prijsuitreiking. 
Je ouders kunnen ook meelopen 
met een van de langere afstanden: 
5, 10 of 16,1 km. Voor meer infor-
matie zie de website: www.zilveren-
turfloop.nl. De start is om 10.15 uur, 
maar er komen veel kinderen op ons 
feestje, dus kom iets eerder. Vraag 
je ouders de auto thuis te laten, en 
op de fiets of lopend te komen. Je 
kunt je inschrijven in sporthal de 
Phoenix of een mailtje sturen naar: 
GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. 
Dan ligt je startnummer al voor je 
klaar in de sporthal.

3e editie De Ronde Venen 
Showdown Dutch Open ‘15
De Ronde Venen - Hierbij wil-
len wij u graag informeren over de 
voortgang van de 3 editie van de 
Ronde Venen Showdown Dutch 
Open 2015 deze worden gehouden 
van 9 tot 13 december 2015. 

De speeldagen zullen zijn op don-
derdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 
december in de Poldertrotsschool 
in Waverveen. Alle wedstrijden be-
ginnen om 9 uur. De aflopen weken 
hebben maar liefst 69 sporters uit 
9 verschillende landen zich aange-
meld voor de 3eeditie van de Ron-
de Venen Showdown Dutch Open 
2015. De landen Italië, Denemarken, 
Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, 
Slowakije, Frankrijk, Polen en Ne-
derland zullen gedurende een 3-tal 
speeldagen strijden voor de hoogste 
eer. 24 vrouwen en 45 heren zullen 
tot het uiterste gaan. Ruim 100 gas-
ten waaronder sporters,coaches en 
begeleiders zullen van 9 tot 13 de-
cember a.s. verblijven in het Best 
Western Hotel in Uithoorn en Ho-
tel Marickenland in Mijdrecht. Op 
woensdagavond 9 december zal de 
wethouder van sport Aldrik Dijkstra 
van de Ronde Venen in het Best 

Western – Hotel de opening ver-
richten van deze fascinerende sport 
Showdown sport voor sporters met 
een visuele beperking een soort air-
hockey/tafeltennis dat in zijn ge-
heel op gehoor wordt gespeeld. De 
organisatie laat weten dat men dit 
jaar beschikt over de beste spor-
ters van Europa. Zo zullen bij de da-
mes de Poolse Elzbieta Mielczarek 
en de Duitse Antje Samoray aanwe-
zig zijn. Bij de heren komt de num-
mer 1 uit Italië Marco Ferrigno in ac-
tie dit jaar eindigde hij op plaats 2 
bij de WorldGames/WK 2015 in Zuid 
Korea (Seoul). De nummer 1 van de 
WorldGames/WK 2015  in (Seoul) 
Leanders Sachs mag natuurlijk niet 
ontbreken. Ter voorbereiding op dit 
mooie spektakel in de Ronde Venen 
zijn de spelers Helma van de Boom, 
Nicky Corstanje en Leander Sachs 
uitgenodigd om van 19 tot 22 no-
vember deel te nemen aan het gro-
te Top-12 toernooi in Zweden. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar 
onze website www.dutchshow-
downteam.nl natuurlijk kunt u ons 
ook volgen op Facebook (Dutch 
Showdown Team). Wij zullen u eer-
daags meer informatie verstrekken.

Bridgeclub Sans Rancune!
Regio - Dinsdagmiddag 13 oktober 
speelden 24 paren de 1e parencom-
petitie van de 2e ronde. 
Opmerkelijk die middag waren de 
namen Nel en Jo. Zowel in de A-lijn 
als in de B-lijn, kwamen die twee 
namen bovenaan op de scorelijst 
voor. Er zitten twee bridgers op de 
club met de voornaam Jo en twee 
met de voornaam Nel. Zij behaalden 
alle vier een mooie score en kwa-
men op respectievelijk de 1e en 2e 
plaats. 
In de A-lijn werden Jo en Gerda 1e 
met 63,33%, in de B-lijn waren het 
Jo en Nel met een hele hoge score 
van maar liefst 69,17%. Als tweede 
in de B-lijn eindigden Nel en Loes 
met ook nog een hoge score van 
65,42%.

Maar even serieus, hier dan de uit-
slag met een score van boven de 
50% van die middag op een rijtje: 
In de A-lijn
1e Gerda en Jo  63.33%
2e Greet en Hetty 58.33%
3e Ary en Joop 50.83%
4e Ria en vriendin 50.42%
In de B-lijn
1e Jo en Nel 69.17%
(gefeliciteerd!)
2e Loes en Nel  65.42%
3e Mayke en Corry 62.08%
4e Rie en Wim 56.25%
5e Marja en Truus 53.33%
Met 9 paren die boven de 50% 
scoren toch weer een bijzondere 
bridgemiddag. Tot volgende week 
en pas op voor bridgers die Nel en 
Jo heten.

Zitten en toekijken is niet 
makkelijk!
De Ronde Venen - Biljarten is leuk. 
Lekker bezig zijn om je punten te 
verzamelen op weg naar je eindto-
taal om de partijwinst in de wacht 
te slepen. Er is echter een nadeel; je 
kunt alleen punten maken als je aan 
de tafel staat en dan moet je tegen-
stander eerst missen. Tot die tijd is 
het afwachten wat je tegenstander 
doet, rustig blijven en proberen te 
genieten van dat wat je tegenstan-
der doet. (al is dat niet altijd even 
makkelijk, want je wilt zelf zo graag). 
Dan zit je dan te wachten totdat je 
aan de beurt komt en als je dan aan 
de beurt komt moet alles ook raak 
zijn want je tegenstander zit klaar 
om door te stomen naar zijn eind-
streep. Je wilt ook als het even kan 
je gemiddelde, en liefst zelfs meer, 
spelen. Lukt je dat, kun je de con-
centratie vasthouden, krijg je van je 
tegenstander die ruimte? Zowel de 
“techniek” als het “hoofd” moeten 
elke biljartpartij op orde zijn. Dat is 
dan ook elke keer weer de uitdaging 
maar dat maakt het biljarten eigen-
lijk ook weer zo leuk.
Afgelopen week was er zo’n par-
tij. John Vrielink (de Merel/Heeren-
lux 1) liet zien waartoe hij in staat is. 
In slechts 10 beurten maakte hij zijn 
150 caramboles en uiteraard was dit 
de snelste partij van de week. Dan 
speel je als tegenstander, Said Me-
talsi (Bar Adelhof 2), keurig boven je 
moyenne maar je weet ook dat te-
gen zulk geweld geen kruid gewas-
sen is en dat partijwinst er die avond 
gewoon niet in zit. Je weet ook, on-
danks dat je zelf graag wilt spelen, 
dat je tegenstander iets bijzonders 
aan het doen is en daar kun je als 
tegenstander eigenlijk alleen maar 
respect voor hebben.
Deze week waren er twee spelers en 
één speelster die alle drie de hoog-
ste serie maakten. Dorus van de 
Meer (100) van de Merel/Heerenlux 
3 maakte er 28, Aria ten Cate (25) 
van Stieva/Aalsmeer maakte er 7 en 
Hans Bak (50) van de Springbok 1 
maakte er 14, wat neerkomt op 28%.

Winst
Voor de rest was het de week van 
de ruime uitslagen, slechts bij een 
wedstrijd moest er gerekend wor-
den voor de winst en dat was bij de 
Springbok 1 tegen de Kuiper/Stee 
Inn. De Kuiper legde het vuur bij de 
Springbok 1 na aan de schenen en 

dat was net genoeg om de volledige 
winst mee naar huis te nemen, 4-5. 
Bij de Merel/Heerenlux 1 tegen Bar 
Adelhof 2 was het alleen Petra Slim-
mers die 2 punten voor Bar Adel-
hof 2 binnensleepte, 7-2. De Me-
rel/Heerenlux 3 speelde tegen het 
team in vorm, DIO. Hier was het al-
leen Evert Oudhof van de Merel 3 
die 2 punten in huis kon houden, 
de andere 7 waren voor DIO. Met 
de hoogste serie van de week was 
Aria ten Cate de enige van Stieva/
Aalsmeer die 2 punten binnenhaal-
de tegen Lutis/de Springbok. John 
Beets, Henk Doornekamp en Alan 
Knightley haalden er 6 (plus het ex-
tra punt) voor Lutis/de Springbok, 
2-7. Bar Adelhof 3 stuurde de Merel/
Heerenlux 2 naar huis met slechts 
2 punten. Piet Best versloeg Pim de 
Jager maar daar was het dan ook 
gedaan voor de Merel/Heerenlux 2, 
eindstand 7-2. 
De wedstrijd ASM 1 tegen the Pea-
nutbar was eigenlijk peanuts (sorry, 
ik kon het niet laten) voor ASM 1. 
Bijna moeiteloos, alleen Arjan Bos-
man stribbelde tegen, werden al-
le 9 punten binnengesleept. CenS 
blijft ook lekker bezig. Gastvrij werd 
de Kromme Mijdrecht 1 ontvangen 
maar een enkel punt werd hen niet 
gegund, 9-0. ASM 2 mocht de kwa-
liteiten tegen de Kromme Mijdrecht 
3 laten zien. Hendrik Versluis mist-
te het gelijkmakende punt in de na-
beurt waardoor de uitslag op 7-2 
bleef steken. De Biljartmakers blijft 
ook lekker draaien. Slechts 2 punten 
werden er in de wedstrijd tegen de 
Kromme Mijdrecht 3 verloren, 7-2.

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 23 
oktober 2015 is er in Cafè de Merel 
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 

De uitslag
1 Caty Jansen  7146 punten
2 Greet Koot  7060 punten

3 Corry v.Bemmelen   6986 punten
4 William Maijenburg  6839 punten
5 Frans Bierstekers  6773 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Martien de Kuijer met 5254 punten.
De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-
den gespeeld; 23 oktober,6 en 20 
november,4 en 18 december. Dan in 
2016; 8 en 22 januari,5 en 19 febru-
ari,4 en 18 maart, 1,15 en 29 april, 13 
en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de 
laatste klaverjas-avond van de com-
petitie van het jaargang 2015/2016 
dit alles onder voorbehoud . 

Een goed ontbijt is het halve werk
Mijdrecht - Argon D3 is het seizoen 
uitstekend begonnen en had tot za-
terdag de 17e oktober nog geen punt 
laten liggen. Deze dag was het dan 
zover, de topper moest gespeeld 
worden tegen de D1 van De Vecht in 
Loenen. In de aanloop naar de wed-
strijd was er hard gewerkt op de trai-
ningen en misten we nog een ma-
gische Touch. Het creatieve brein 
van de moeder van Kicky bracht die 
Touch, voor de wedstrijd een geza-
menlijk ontbijt. Na een vroege voor-

bereiding door Janse-mieke en Karin 
op de zaterdagochtend, zat het hele 
team om 9.00 uur bij Kicky thuis aan 
de tafel met verse broodjes, lekker 
beleg en vers fruit. Toen trainer Jan 
ook nog eens binnenkwam met ge-
vulde speculaas en appelgebak voor 
de ouders om bij de koffie te nutti-
gen was de magie compleet en be-
gon de dag dus super gezellig. Om 
10:15 uur vertrokken we naar Loe-
nen met een, tot op het bot, gemo-
tiveerd team. Hier was de wedstrijd 

nenschoot, 0-1. Nog geen 10 minu-
ten later wederom een prachtige 
actie dit keer door Nessim die Ke-
vin (dank voor het invallen) lanceer-
de en de keeper kansloos liet, 0-2. 
Vervolgens bleek Amine goed wak-
ker te zijn, en hij hield Argon op de 
been met een aantal cruciale reddin-
gen. De tweede helft kwam De Vecht 
sterk uit de startblokken en steeds 
beter op dreef, Argon moest alles uit 
de kast trekken om de voorsprong te 
verdedigen, met keihard werken is 
dit gelukt en konden we opgelucht 
na het fluitsignaal douchen en vro-
lijk naar huis.

ook al groots op de website aange-
kondigd dus het beloofde een ge-
weldig spektakel te worden. Na een 
goede tactische bespreking in de 
kleedkamer door trainer Jordy en 
een peptalk van trainer Jan, stond 
het team klaar en kon de scheids-
rechter het startsignaal om 11:15 uur 
geven. De Vecht kwam iets te traag 
uit de startblokken, waar Argon na 
een kwartier van kon profiteren met 
een mooie pass van Yannick op Kic-
ky die hem snoeihard in de hoek bin-

Knappe overwinning 
Hertha E4
Vinkeveen – Zaterdag was het voor 
de E4 de eerste thuiswedstrijd in 
hun nieuwe klasse. De toppers van 
de E4 gingen volle bak vanaf de af-
trap.. Hertha zette gelijk druk, en de 
tegenstander SDO werd direct ver 
terug gedrongen op eigen helft. Het 
was wachten op het eerste doel-
punt. De ouders en supporters wer-
den goed op de proef gesteld, want 
het vizier stond in het begin nog niet 
geheel scherp. De inzet, werklust en 
beleving van de jongens was prach-
tig om te zien. Aan alles kon je zien 
en merken dat er vandaag een sen-
satie is de lucht hing. Aan het eind 
van de eerste helft volgde er een 
mooie pass van achteruit die bij 
Timmety terecht kwam, een tegen-
stander op het verkeerde been zet-
te en de bal achter de keeper wist te 
schuiven, 1-0. 
Nadat de technische staf van Hert-
ha in de rust de toppers gecompli-
menteerd hadden met hun spel en 
inzet volgde de tweede helft. Hert-
ha ging door waar het mee was ge-
eindigd. De druk vol op de teenstan-
der zetten. En deze inzet werd we-
derom beloond. Een knappe aan-
val met Michel Willemsen en Mar-

vin Buitendam werd koelbloe-
dig afgerond door laatst genoem-
de. Michel zetten met een prachtige 
steek pass Marvin vrij voor de kee-
per, die met zijn linker beheerst bin-
nen schoot, 2-0. De supporters gin-
gen er maar even goed voor staan. 
Zagen zij dit nu goed? Jazeker, 2-0 
voor en een ontketend Hertha. Een 
klein smetje was de tegentreffer uit 
een prima aanval van SDO, 1-2. Wat 
prachtig om te zien was dat iede-
re Hertha speler wilde winnen van-
daag. De toch al natte mouwen wer-
den nog hoger opgestroopt, de rug-
gen werden gerecht en oerkrach-
ten kwamen boven. De ene aan-
val na de andere aanval ging op het 
doel van SDO af. Het was wachten 
op de doelpunten die er ook kwa-
men. Timmety deed het wederom 
met zijn gouden linker 3-1, en daar-
na was het de beurt aan Michel die 
nu zelf met een prachtige schuiver 
in de korte hoek het net deed bol-
len, 4-1. Mocht SDO nog enige il-
lusies hebben gehad, Timmety deed 
die dan even snel vergeten. Met zijn 
derde zette hij de eindstand op het 
bord, 5-1. Een prima en meer dan 
verdiende overwinning.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 23 oktober organiseert de Lijnkijkers weer de maande-
lijkse bingo in de kantine van sport vereniging Argon. De bingo van de-
ze maand staat in het teken van het huishouden en heeft naast de ve-
le prijzen op de tafel als hoofdprijs voor 150 euro aan keukenappera-
tuur. Zaal open 19.00 uur, de aanvang is 20 uur, en natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie weer gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt 
u de jeugd van Argon.

Bridge bij Hartenvrouw
Regio - De laatste zitting van de 
1ste ronde van BC Hartenvrouw 
was op dinsdag 13 oktober. Het was 
spannend want wilde je in de A blij-
ven of wilde je naar de A promove-
ren moest je goed scoren. Er werd 
dus hier en daar met warme wangen 
en klamme handjes gespeeld. In de 
B lijn was het paar Reina en Trijnie 
zoals iedere week bijzonder goed 
op dreef zij eindigden als eerste met 
57,75%. Ook goed op dreef waren 
Froukje Kraaij en Anneke van der 
Zeeuw als tweede en ook vertrouwd 
in de top op plaats drie Ank en Son-
ja. De vier bovenaan geplaatste pa-
ren promoveren naar de A. Dat zijn 
Reina en Trijnie,  Ina en Jetty, Sonja 
en Ank en als vierde paar Froukje en 
Anneke. Veel succes in de A dames. 
In de A lijn  was het paar Trudy v.d. 
Assem en Refina van Meijgaarden 
de baas met de monsterscore van 
66,96%! Gevolgd door Nel Bakker en 
An v.d. Poel en als derde Kitty van 

Beem en Janny Streng. In de com-
petitiestand was een kleine veran-
dering door de klap die de Trudy en 
Refina vanmiddag uitdeelden. Op 1 
blijven Geke en Margot, op twee Kit-
ty en Janny en de derde plaats werd 
ingenomen door Trudy en Refina. 
Helaas konden vier paren zich niet 
staande houden in de A. Zij vertrek-
ken naar de B, waar het op de dins-
dagmiddag ook altijd heel gezellig is. 
Bep en Hansje, Tini (die helaas voor-
lopig niet aan de bridgetafel zal zit-
ten door een ongeval, wij wensen 
haar beterschap) en Paula, Mieneke 
en Hilly en als laatste Trudy F en Cis-
ca. Ongetwijfeld zult u weer uw best 
gaan doen om na de  tweede ron-
de weer te promoveren. Wij dames 
zijn goed in jojoën dus dat komt vast 
wel goed. Wilt u ook op dinsdagmid-
dag bridgen, onze secretaresse zet u 
graag op de wachtlijst van dames-
bridgeclub Hartenvrouw, Sandra 
Raadschelders, 0297-569910.
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Open dames 
biljartkampioenschap
De Hoef - Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 oktober a.s. wordt voor de 
derde maal in successie het open 
De Rooij dames libre biljarttoernooi 
gehouden in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Deze keer ko-
men liefst twaalf dames aan de start, 
gelijkelijk verdeeld over vertegen-
woordigsters van biljartfederatie De 
Ronde Venen en die uit het district 
Veen- en Rijnstreek van de KNBB. 
Gespeeld zal worden in twee pou-
les van zes deelneemsters, waar-
na kruisfinales tussen de twee bes-
ten per poule de beslissing moeten 
brengen over het kampioenschap. 
Gelet op het deelnemersveld belooft 
het derhalve opnieuw een spannen-
de strijd te worden om de begeer-
de titel 2015 in de wacht te sle-

pen. Zowel de kampioen van vorig 
jaar (Petra Slimmers van Bar Adel-
hof Mijdrecht) als die van 2013 (Jo-
landa Brandse van ’t Fort De Kwa-
kel) geven acte de présence, terwijl 
ook gerenommeerde (bonds)speel-
sters als Petra Lips, Marieke Fokker, 
Gerdien Bras en Els van Tol zich niet 
onbetuigd zullen laten. Het toernooi 
start op vrijdagavond om 19.30 uur 
en op zaterdag vanaf 10.30 uur. Om-
streeks 18.00 uur zal dan de kampi-
oen bekend zijn. Dit damestoernooi 
wordt mogelijk gemaakt door zand- 
en grindhandel De Rooij uit De Hoef 
als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel, Lutis 
Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé 
Biljartmakers Portengensebrug als 
co-sponsor optreden.

Modderige teambuilding OBS Molenland
Mijdrecht - Hoe zorg je voor een 
goed geölied team? Zorg dat er ie-

mand aan het roer staat die weet 
wat er moet gebeuren, iemand die 

de juiste beslissingen neemt, ie-
mand die in de gaten houdt dat haar 

team de juiste koers blijft varen en 
bijstuurt waar nodig, iemand die 
samen met het team en de ouders 
zorgt voor de kinderen op school.
Daar hoort natuurlijk wel een stuk-
je teambuilding bij en zo gebeurde 
het, dat een aantal leerkrachten van 
OBS Molenland hebben meege-
daan aan Mud-Masters. Een hard-
loopfestijn door de modder, waarbij 
onderweg een aantal fikse obsta-
kels en hoogtes overwonnen moes-
ten worden. Teamwork stond hier-
bij voorop, net zoals we samen met 
de kinderen op school het leerpro-
ces doorlopen, heeft het team met 
elkaar de hindernissen overwonnen 
en hebben de leerkrachten samen 
de finish gehaald. Directeur Annet 
Nap stond bij de start en de finish 
klaar voor de nodige mentale aan-
moediging en om dit spektakel op 
de gevoelige plaat vast te leggen.

Staand v.l.n.r.: Lisette Bon, Sophie Carmiggelt, Tara Kentrop, Dewi van der Lij-
cke, Fleur Korver, Tatum Gassman en Sharon van Stempvoort. 
Gehurkt v.l.n.r.: Maaike Gerdes, Farah El Ghini, Monica Vukovic, Renee Land-
man en Evi Millenaar

Argon MD1 wint 3x op rij
Mijdrecht - In de week waarin de 
meisjes van de D1 via enkele spon-
soren en ouders in een hagelnieuw 
trainingspak werden gestoken en 
het nieuw teamlid Bernies werd 
verwelkomt moest men de uitwed-
strijd tegen Aalsmeer afwerken. Het 
werd een succesvolle missie. In een 
in eerste instantie gelijk opgaande 
wedstrijd vermeldde het scorebord 
door 4 goals van Dewi van der Le-

ijcke en 0-4 ruststand. Een penalty 
zorgde voor de 1-4, maar spannend 
werd het niet meer. Door doelpun-
ten van de steeds betere spelende 
Tatum Gassman en Farah El Ghini 
werd de einduitslag van 1-6 bereikt. 
De meiden hebben nu drie wed-
strijden op rij gewonnen en mogen 
daar trots op zijn. Er zal echt nog wel 
eens verloren worden, maar dit suc-
cesje neemt niemand ze meer af.

Argon houdt Neptunus 
van winst af
Mijdrecht - In Rotterdam kon Ar-
gon tegen Neptunus-Schiebroek 
niet imponeren, in een matige wed-
strijd kon het de ook nog ongesla-
gen tegenstander met moeite van 
zich afhouden. Argon kreeg mini-
male kansen en met kunst en vlieg-
werk kon het achterin de nul hou-
den. Argon had duidelijk moeite met 
het fysieke en risicoloze spel van de 
thuisploeg, veel ballen werden over 
de tribune geschoten en ver naar 
voren gejaagd. Het bleef de ook 
doelpuntloze wedstrijd.
Argon begon wel sterk aan de wed-
strijd, de eerste tien minuten ver-
scheen het vaak in de buurt van 
het doelgebied maar kansen wer-
den er niet echt gecreëerd. Doel-
man Romero Antonioli moest daar-
na veel handelend optreden en ook 
kwam Argon goed weg toen een bal 
voorlangs het doel scheerde. Ook 
bij hoekschoppen en verre ingooi-
en was de tegenstander behoorlijk 
gevaarlijk. In aanvallend opzicht kon 
Argon daar weinig tegenover stel-
len, een schot van Ian van Otterloo 
werd geblokt en leverde alleen een 
hoekschop op. Vervolgens was een 
schot van Soner Gedik een gemak-
kelijke prooi voor doelman Heijnen 
van Neptunus. Daarna beleefde Ar-
gon benauwde momenten, Antoni-
oli moest gestrekt naar de hoek en 
ook daarna kwam Argon er verde-
digend met moeite uit. De mooiste 

redding vlak voor rust was van Floris 
Mulder die hard een schot onder de 
lat vandaan kopte.
Bij het begin van tweede helft had 
Argon wel een licht veldoverwicht 
en was het de bovenliggende par-
tij, maar er viel in die fase slechts 
één goede mogelijkheid te note-
ren, Ian van Otterloo kreeg een vrije 
schietkans maar hij leverde een te 
slap schot af op aangeven van Jes-
se van Nieuwkerk. Met halver-
wege de wedstrijd Syrano Morri-
son voor Bas Pel en even later Fer-
nando Pique voor Ian van Otterloo 
probeerde coach Loenen de ba-
kens te verzetten. Maar echt resul-
taat had het niet. Een vrije trap van 
Floris Mulder verraste doelman He-
ijen wel maar de bal ging rakelings 
naast, aan de andere kant behoed-
de Antonioli Argon voor een ach-
terstand toen hij ook bij een vrije 
trap in tweede instantie de bal pak-
te. Het laatste kwartier kwam Argon 
er eigenlijk niet meer aan te pas en 
kwam het eigenlijk goed weg, Nep-
tunus schoot op de paal, een kop-
bal van dichtbij en even later een 
vrije trap werden een prooi voor An-
tonioli. Aan doelkansen voor Argon 
kon eigenlijk niets meer worden 
genoteerd.Zaterdag is Argon vrij 
van kompetitieverplichtingen, wel 
speelt het voor de beker thuis tegen 
Spaarnwoude.
Foto’s: sportinbeeld.com

Eerste winst CSW
Wilnis - CSW heeft zaterdag de 
eerste winst van dit seizoen behaald 
in de eerste klasse B. Op eigen veld 
speelde het een prima wedstrijd te-
gen Voorschoten met een 5-1 over-
winning als beloning.
De wedstrijd was nog maar nau-
welijks aan de gang en de eerste 
kansen waren al een feit. De eer-
ste kans was voor Voorschoten toen 
de bal vanaf de achterlijn werd te-
ruggetrokken maar de bal vervol-
gens voorlangs werd geschoten. De 
daaropvolgende aanval kreeg Vin-
cent van Hellemondt na een prima 
voorzet van Mike Cornelissen een 
goede kopkans maar de bal ver-
dween naast het doel. Maar na vier 
minuten spelen van het wel raak 
voor Voorschoten. Na een prima 
aanval werd de bal vanaf rand zes-
tien in de hoek gekruld. Een enor-
me domper voor CSW zo vroeg in 
de wedstrijd maar de ploeg knok-
te deze middag voor elke meter en 
dat leverde ook de gelijkmaker op. 
Bij een gewonnen duel op het mid-
denveld kwam de bal zomaar bij de 
geheel vrijstaande Dave Cornelissen 
die alleen op de keeper afging en 
beheerst scoorde. Hierna ontstond 
er een zeer levendig duel waarbij 
de achterhoede van CSW de han-
den vol had aan de behendige aan-
vallers van Voorschoten. Voorscho-
ten kreeg ook nog twee vrije trap-
pen te nemen net buiten de zestien 
maar die werden knap gekeerd door 
doelman Jordy Wens. CSW nam na 
een half uur spelen de leiding. Da-
ve Cornelissen pikte de bal af van 
de twijfelende doelman en gaf daar-

na van Hellemondt een niet te mis-
sen kans om de bal in het lege doel 
te schuiven. Het goed voetballen-
de Voorschoten kwam voor rust nog 
aardig opzetten maar gelukkig voor 
CSW zonder resultaat.

Rust
Na rust klapte CSW er weer di-
rect op en probeerde zoveel mo-
gelijk de boel vast te zetten. Dat le-
verde al vrij snel de 3-1 op. Een ge-
weldige pass van Sander Kunkeler 
kwam bij de diepgaande Mike Cor-
nelissen die knap controleerde en 
de bal panklaar lag voor van Helle-
mondt die zijn tweede van de mid-
dag liet aantekenen. Een fikse op-
steker voor CSW en het was hier-
na Voorschoten dat steeds meer 
de aanval zocht maar tevens daar-
bij achterin enorme ruimtes achter-
liet. Bij een uitval van CSW zag de 
goed leidende scheidsrechter een 
overtreding net buiten de zestien-
meter. Elroy Baas stapte achter de 
bal en krulde de bal meesterlijk in 
de kruising. De wedstrijd was ge-
speeld en CSW kreeg nu alle ruimte 
om te voetballen. Zo gebeurde het 
dat invaller Justin Blok na prachtige 
aanvallen tweemaal alleen voor de 
doelman verscheen maar het karwei 
niet af wist te maken na goed kee-
perswerk. Aan de andere kant was 
het bijna 4-2 toen een enorme kans 
niet werd benut en de bal naast het 
doel van Wens verdween. Het werd 
zelfs nog 5-1 voor CSW na wederom 
een prima aanval waarbij van Helle-
mondt de bal panklaar lag voor Blok 
die nu wel prima afrondde.

CSW MC2 schiet 
veelvuldig raak!
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
voor CSW MC2 de zesde speelron-
de in de 2de klasse KNVB op het 
programma. Haarlem Kennemer-
land MC2 was de tegensander. De 
vroege heenreis vond plaats door 
een landschap met dicht opgetrok-
ken mist en regen. Eenmaal aange-
komen in het centrum van Haarlem 
klaarde het weer op en werd het ou-
de voetbalstadion van HFC Haarlem 
zichtbaar.
Op dit voetbalcomplex zit nu Haar-
lem Kennemerland gehuisvest. Het 
oude stadion met aan weerszijde 
hoge tribunes wordt niet meer on-
derhouden, maar is desalniettemin 
een geweldig decor voor deze voet-
balmeiden voor het spelen van hun 
competitiewedstrijd. Met een op-
komst door de catacombe bereikten 
beide elftallen het veld en mochten 
zij hun voetbalkunnen laten zien. 
Met aanmoedigingen vanaf de tri-
bune door ouders en de gebles-
seerde Tessa, kon de wedstrijd be-
ginnen. Wat een leuke ervaring!
De eerste vijf minuten was het spel 
van CSW wat onrustig, maar toen 
het begon te lopen werd dit al snel 
beloond met her eerste doelpunt. 
Vanaf dat moment heerste CSW en 
kon het haar voorsprong snel uit-
bouwen. De achterhoede zette druk 
op de helft van de tegenstander en 
het middenveld behield overzicht 

en zorgde voor goede aansluiting 
met de aanvallers. Met mooie pas-
ses, goede acties en de juiste doel-
gerichtheid ging CSW met een 0-6 
voorsprong de rust in. 

Aangepast
Haarlem Kennemerland had in de 
tweede helft de opstelling enigszins 
aangepast en dat maakte het voor 
CSW lastiger om het goede combi-
natie spel in doelpunten om te zet-
ten. Een enkele keer bereikten de 
aanval van Haarlem Kennemerland 
het doel van CSW. Maar dat offen-
sief werd door CSW goed en rus-
tig afgeweerd en uiteindelijk was 
het toch CSW dat nog vier keer wist 
te scoren. Met een 0-10 overwin-
ning nam CSW weer drie punten 
mee naar Wilnis en een leuke voet-
balervaring rijker! CSW MC2 heeft 
nu 16 punten uit zes wedstrijden en 
maar liefst 31 doelpunten gemaakt 
en slechts 3 tegendoelpunten geïn-
casseerd. Hiermee staan de meiden 
in een strijd met 13 andere teams op 
een mooie tweede plaats! Zaterdag 
is er geen speelronde in verband 
met de herfstvakantie, maar op za-
terdag 31 oktober mag CSW MC2 in 
een thuiswedstrijd weer hun voetbal 
kunnen laten zien. Ook CSW MC1 & 
MC3 boekten mooie overwinningen, 
volle winst dus voor de MC meiden. 
Top gedaan!

Meisjes B2 overtroeft 
VC Allvo MB3
Vinkeveen - Vrijdag 16 oktober 
moest het tweede meisjes B team 
van Atalante aantreden tegen het 
team MB3 uit Almere. Na een goe-
de winstpartij had het team erna de 
wedstrijden met 3-1 verloren, terwijl 
het er eigenlijk wel in zat. Dit wilden 
ze niet weer laten gebeuren.  
Aangevuld door Lisanne de Graaf, 
die in viel ivm 3 afmeldingen, be-
gon het team vol enthousiasme aan 
de wedstrijd. En het ging goed. All-
vo had moeite met de serve van de 
Vinkeveners en als er toch nog wat 
spel uit kwam was het vaak Atalante 
die het dan afmaakte met een mooie 
smash of slim gespeelde bal. Een ri-
ante 25-8 verscheen op het score-
bord. Ook de tweede set hetzelf-
de beeld, een overtuigend Atalan-
te met mooie smashes van Carolien 

en Noa. In de derde set kwam een 
kentering. Allvo ging beter spelen 
en Atalante maakte onnodige fou-
ten. Het spel ging de hele set gelijk 
op, goede services van Ilse en sma-
shes van Fabienne maar dan ook 
weer een paar mindere momenten. 
Atalante leek even de set binnen te 
halen, maar door wat pech en een 
goed service bij Allvo was het toch 
Almere die aan het langste eind trok 
in de 3e set (24-26).
Nadat de coaches de meiden had-
den toegesproken begonnen ze 
weer vol overtuiging. De verloren set 
waren ze snel vergeten en  met het 
solide spel van Lisanne en Nathalie 
lieten ze de opponent weer ver ach-
ter zich. Een overtuigende 25-6 en 
een terechte overwinning in de poc-
ket voor de Vinkeveense meiden.  

Gehavend Atalante heren 
4 pakt 4 punten
Vinkeveen - Er stond voor Heren 
4, sinds kort gesponsord door Elec-
troWorld Bunschoten Abcoude, op 
woensdagavond 14 oktober een 
wedstrijd gepland tegen Spaarne-
stad HS17. Een uitgesproken kans 
om na een 3-tal (vaak nipt) verloren 
wedstrijden, deze keer de overwin-
ning te pakken! Echter ontbraken 
door school- en studieverplichtin-
genen precies de twee diagonaal-
spelers Koen en Max, en de (eni-
ge) spelverdeler Stefan kneusde tij-
dens de training zijn duim en kon, 
bleek later, ook niet spelen. Heren 
4 begon de wedstrijd erg onwennig, 
Martijn moest als invaller spelverde-
ler goed zoeken naar de buitenspe-
lers, maar gelukkig werd hier door 
Remco en Joost goed op geantici-
peerd en werden goede aanvallen 
afgewisseld met strakke prikballen. 
De eerst set stond Heren 4 constant 
steeds een punt of vijf voor en de set 
werd dan ook uiteindelijke gewon-
nen met 25-22.
De tweede set zat er al wat meer 
zelfvertrouwen in het spel en wer-
den de middenaanvallers Rob, Bas 
en Joep iets meer gezocht en ge-
vonden, al bleven deze snellere set-
ups lastig te timen. Maar ook deze 
midden-heren konden uit hun nete-
lige positie de punten blijven pak-

ken. Er werd dan ook snel uitge-
lopen en de set werd zonder ech-
te problemen gewonnen met 25-15.
Spaarnestad kwam tijdens de der-
de set wat meer in hun ritme, ter-
wijl aan de andere kant Heren 4 
even in een dip terecht kwam. Ver-
deler Martijn moest iets vaker ge-
bruik maken van de sterk diagonaal 
spelende Tim, en omdat hij de va-
riatie van Stefan qua set-ups niet 
kon evenaren, stond Spaarnestad 
iets vaker al goed klaar om te bloc-
ken. Maar gelukkig sloeg/prikte He-
ren 4 daar gewoon om- of overheen 
en kon een kleine achterstand op 
het laatste moment gekeerd wor-
den naar een 26-24 overwinning. In 
de vierde set werd er vers bloed het 
veld in gebracht in de vorm van Cor-
né. Deze set werd helaas met 25-21 
verloren, maar ook in deze set lie-
ten de heren hun veerkracht zien, 
want na een initieel redelijk grote 
achterstand wisten ze goed terug 
te knokken. Je kon merken dat ie-
dereen toch wel iets sneller last van 
vermoeidheid kreeg, omdat het spe-
len in zo’n vreemde opstelling veel 
meer van je vraagt. Echter door in-
zet en aanpassingsvermogen van 
het hele team, is dit gehavende He-
ren 4 toch maar mooi met 4 punten 
(3-1) uit Haarlem vertrokken!





Mijdrecht - De bekende winkel in 
vrijetijdskleding ‘De Loods’ in de 
Mijdrechtse Dorpsstraat is afgelo-
pen weekend ‘knallend’ heropend. 
Een en ander vanwege de confetti 
en niet in de laatste plaats door het 
aanbod op zaterdag met 50 gratis 
jeans voor dames en op de zondag 
nog een keertje voor heren. Dat liet 
men zich geen twee keer zeggen, 
want beide dagen kreeg De Loods 
een ‘hausse’ aan klanten en ande-
re nieuwsgierige bezoekers bin-
nen. Aardig om te zien op zondag: 
geen winkel open in de Dorpsstraat, 
maar voor en bij De Loods was het 
een drukte van belang. De afgelo-
pen weken is de vroegere winkel van 
Stoop geheel gestript en verbouwd 
en heeft een industriële uitstraling 
gekregen die recht doet aan wat 
De Loods wil zijn: een winkelruim-
te die ingericht is als een kleding-
markt met een ongedwongen sfeer 
waar het hele gezin terecht kan voor 
vrijetijdskleding en bijbehorende ac-
cessoires. Met 200 vierkant meter 
verkoopruimte meer biedt De Loods 
niet alleen meer kledingmerken, 

waaronder Esprit, Vero Moda, Only, 

Blue Seven, Tiffosi en Garcia voor de 
dames, PME Legend, Petrol, No Ex-
cess, Noize en Jack & Jones voor de 
heren, maar tevens kleding voor tie-
ners in de maten 140 tot 176 en een 
collectie voor kids van o.a. Garcia. 
Daarnaast allerlei accessoires als 
riemen, sieraden, horloges, sjaals en 
een stelling met dames- en heren-
parfums van gerenommeerde mer-
ken. Een kledingzaak met een bij-
zondere ‘look’ die uitnodigt om er 
eens (snel) binnen te lopen. Er is een 
fraaie en in het interieur passende 
koffi ebar waar men even kan uitrus-
ten na het shoppen en kan genie-
ten van een voortreffelijke, kop kof-
fi e. Veel bezoekers in het weekend 
lieten zich dat dan ook goed sma-
ken. “Wij kunnen ons verheugen op 
een ruim klantenbestand. Daarnaast 
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Een spannend boekenfeest 
op OBS de Eendracht!
Mijdrecht - De traditionele boe-
kenmarkt op de Eendracht is altijd 
weer een jaarlijks gezellig en span-
nend evenement. Voor jong, wat ou-
der én de leerkrachten, zoals zicht-
baar is op de foto’s. Ouders en kin-
deren konden de prachtigste twee-
dehands boeken kopen voor een 
zacht prijsje of nieuwe boeken op 
de stand van Mondria, die ook alle 
jaren weer van de partij is! Dit jaar 
waren de verkopers van Mondria al-
lemaal ‘professor in de proefjes’ en 
waren er daarom ook heel wat in-
formatieve boeken te koop. Aan het 
slot werden prachtige prijzen ver-
loot en keek iedereen vol spanning 
toe of er een mooie prijs gewonnen 
kon worden. Daarna ging iedereen 

tevreden naar huis met veel mooie 
boeken om in de herfstvakantie 
heerlijk van te genieten!

Een ‘Opstand’ in Vinkeveen!
Vinkeveen - Toneelvereniging Alt-
ovi brengt op 24 en 31 oktober het 
stuk ‘H4, Dekker en de opstand’ van 
Ton Davids tot leven op het podi-
um van Dorpshuis de Boei in Vin-
keveen. Een doorsnee dag op Scho-
lengemeenschap Het Sassink, maar 
er zit onheil in de lucht. Leerlingen 
gedragen zich anders, leraren ma-
ken zich bezorgd en er hangt een 
merkwaardige, gespannen sfeer. 
Onderhuidse spanningen ontladen 
zich in snijdende dialogen, komi-
sche scenes en dramatische terzij-

des en alles wijst erop dat dit moet 
uitlopen in een tumultueuze ont-
knoping. Maak het mee!
Op 24 en 31 oktober a.s. in Dorps-
huis de Boei in Vinkeveen. Aanvang 
20.15 uur.
Kaarten a 10 euro verkrijgbaar bij 
de voorverkoopadressen: Verf & 
wand Van Asselen, Drogisterij De 
Bree en Slijterij Vreeland te Vinke-
veen en Boekhandel Mondria te 
Mijdrecht. Ook kunt u kaarten re-
serveren: toneelvereniging.altovi@
gmail.com

De Loods Casual Fashion ‘knallend’ heropend
zijn tieners een aparte doelgroep 
voor ons die we graag in onze nieu-
we winkel zien,” laat De Loods eige-
naar Ron Wijburg desgevraagd aan 
ons weten die op dat moment zijn 
handen vol heeft aan de koffi ebar. 
Samen met zijn vrouw Petra en een 
deskundig maar tevens klantvrien-
delijk team van medewerksters runt 
hij al jaren met succes zijn kleding-
zaak in casual fashion. Het succes 
wordt voortgezet in een grotere win-
kelruimte met een collectie en een 
aanbod die nu nog breder van op-
zet zijn. Dat dit in de smaak valt be-
wijst de grote belangstelling van het 
afgelopen weekend die bij navraag 
niet is ingegeven door de actie van 
gratis jeans alleen. Er werd (ook) 
gericht gekocht. De ludieke actie 
was daarbij mooi meegenomen.

De Mannen van Mijdrecht 
Koopzondag 25 oktober
Mijdrecht - Zondag 25 oktober, 
de laatste zondag van de maand, 
zijn de winkels in het centrum van 
Mijdrecht weer open tussen 12.00 
uur en 17.00 uur. Deze zondag staan 
de Mannen van Mijdrecht (maar 
ook die van daarbuiten) centraal. 
Op het Raadhuisplein tonen een 5 
tal autodealers ( Van Yperen, Van 
Ekris, Berkelaar, Van Nieuwkerk en 
Stoof)  de nieuwste modellen. Ook 
de nieuwste motoren van Roké zijn 
te bewonderen. Phonehouse pre-
senteert een rallyteam van Mitsu-
bishi Lancer EVO 6 is aanwezig en 
daarbij kunt u genieten van de heer-
lijk hapjes van Poelier van Egmond.
Bij het Rechthuis kan iedereen bo-
ven de 18 jaar zelf eens proberen 

hoe het is om een biertje te tappen 
tijdens de spectaculaire Tap Chal-
lenge. Rendez Vous laat zien dat 
barbecuen niet alleen in de zomer 
mogelijk is. Bij Prego zijn de ’Hee-
ren van Hofl and’ aanwezig voor 
een heerlijke scheerbeurt. Prinse-
lijk Proeven laat de heerlijkste wij-
nen proeven. Ook in de ander win-
kels is er speciaal aandacht voor de 
man….zonder de dames te verge-
ten natuurlijk. Kortom een uitgele-
zen dag om met het hele gezin naar 
Shopping Mijdrecht te komen voor 
een gezellige zondagmiddag.

Houdt de facebookpagina van 
Shopping Mijdrecht  in de gaten 
voor meer up to date informatie.

WilnisKlopt wil snellere ontsluiting 
woonwijk De Maricken

Wilnis - Maandagmiddag 19 ok-
tober overhandigde een delega-
tie van de buurtvereniging Wilnis-
Klopt de resultaten van een handte-
keningenactie om een snellere ont-
sluiting van de nieuwe woonwijk 
De Maricken aan wethouder Da-
vid Moolenburgh (Ruimtelijke Or-
dening en Volkshuisvesting) te be-
werkstelligen. Dat werd gedaan op 
de plaats waar een ‘doorsteek’ moet 
komen tussen de nog te bouwen 
nieuwe woonwijk en de bestaan-
de woonwijk Veenzijde aan de wet-
houder Van Damlaan. De locatie 
die drie jaar geleden in het nieuws 
kwam omdat vanwege een nieuwe 
verbinding die men welde aanleg-
gen tussen de Pieter Joostenlaan 
en de nieuwe woonwijk een aan-
tal woningen aan de Van Damlaan 
moesten worden gesloopt. Na veel 
commotie is dat plan toen terugge-
draaid. De bedoeling is nu te zijner 
tijd daar een oversteek van de sloot 
te realiseren waardoor bewoners uit 
de nieuwe wijk via de Van Damlaan 
ook naar de winkels aan de Molm-
laan en in het Oude Dorp kunnen 
komen. Op zich een goed plan, 
maar volgens WilnisKlopt wordt dit 
veel te laat uitgevoerd en is daarom 
met de handtekeningenactie ge-
start om het sneller van de grond te 
krijgen.

Veel te laat!
“We zijn met de handtekeningenac-
tie medio september begonnen op 
de Jaarmarkt in Wilnis medio sep-
tember,” vertelt Bob Nisters van Wil-
nis Klopt ons eerder vorige week. 
“Toen onderschreven al 176 inwo-
ners en ondernemers het plan om 
tegelijk met de start van de bouw 
van de nieuwe woonwijk ook een 
aansluiting over de sloot te ma-
ken. En niet, zoals nu het idee is, dit 

pas in 2020 te doen! Dat is veel te 
laat! Want als die er pas tegen die 
tijd komt is iedereen al gewend om 
boodschappen in Mijdrecht te doen 
en vissen ondernemers en winke-
liers in Wilnis achter het net.”
In de loop van de weken zijn er veel 
meer handtekeningen ter onder-
schrijving van de petitie bijgeko-
men, onder meer van de sportver-
enigingen en de scholen. “Als je dat 
allemaal bij elkaar optelt zijn dat er 
vele honderden bij elkaar. De peti-
tie willen wij aan wethouder David 
Moolenburgh overhandigen. In de 
hoop natuurlijk dat er iets mee ge-
daan wordt wat kan leiden tot het 
gewenste resultaat,” laat Tom van 
Zijl van WilnisKlopt vlak voor de 
overhandiging weten. Hij nam de-
ze taak samen met Daniëlle Sam-
son op zich waar eerder Bob Nis-
ters dit zou doen. Maar die kon door 
omstandigheden niet aanwezig zijn. 
Van Zijl wees de wethouder er bij de 
overhandiging van de petitie op dat 
een ontsluiting van de wijk ook rich-
ting Wilnis Veenzijde door de huidi-
ge bewoners, ondernemers, scho-
len en sportverenigingen als erg be-
langrijk wordt ervaren. Niet alleen 
gaat het over de ontsluiting waar 
eerder sprake van was, maar mis-
schien zou er nog wel een twee-
de bij kunnen komen verderop op 
de Van Damlaan. Met alleen maar 
een aansluiting op de Mijdrechtse 
dwarsweg zou de wijk toch enigs-
zins de aansluiting missen met de 
bestaande bebouwing in Veenzijde.

Vragen
Raadslid Jan Rouwenhorst (CDA), 
lid is van de commissie openba-
re werken, heeft daarover al vragen 
gesteld aan het college. “Van het 
college verwacht ik op korte termijn 
een concrete toezegging en bear-

Van links naar rechts, Raadslid Jan Rouwenhorst (CDA), Tom van Zijl (Wilnis klopt), wethouder David Moolenburgh en 
Daniëlle Samsom (Wilnis klopt)

Peuters Pino 
op bezoek bij 

de hertjes
Mijdrecht - Met het prachtige 
herfstweer van afgelopen week was 
het het ideale moment om met de 
peuters van Pino de hertjes te be-
zoeken. De hertjes bevinden zich 
op loopafstand van speelzaal Pi-
no.  Een bezoekje aan de hertjes 
is leuk en leerzaam. Voor de peuters 
is dit uitstapje reuze spannend maar 
ze hebben er van genoten. Veel ou-
ders bezoeken samen met hun peu-
ter op weg naar de speelzaal de 
hertjes. Wij hopen met zijn  allen dat 
de hertjes in Mijdrecht mogen blij-
ven en dat dit leuke uitstapje voor 
de peuters een mogelijkheid blijft.

gumenteerde uitwerking. Uitven-
ten wat niet kan mag niet de eer-
ste refl ex uit het gemeentehuis zijn. 
Het bestuur is er voor de inwoners. 
Beter is het om samen alle energie 
te stoppen in de zoektocht naar wat 
wel kan. Waar ik van schrik is de op-
vatting dat de ambtenaren het voor 
het zeggen zouden hebben op het 
gemeentehuis en dat die zich al ne-
gatief uitgelaten hebben over dit 
verzoek. Ik mag toch echt hopen dat 
het college laat zien dat die veron-
derstelling niet waar is.” 

Verkeersdruk
Wethouder Moolenburgh nam de 
petitie ontvangst. “Ik begrijp het be-
roep wat jullie doen. Gezien het feit 
dat er een woonwijk bij komt waar-
bij in de eerste fase al sprake is 
van 1.200 extra inwoners, is het na-

tuurlijk logisch is dat we gaan kij-
ken hoe we de wijk op een goede 
manier kunnen ontsluiten. Omdat 
er gefaseerd gebouwd gaat wor-
den zijn er wat dingen anders ko-
men te liggen. We gaan er echter 
goed naar kijken hoe we dat gaan 
oplossen. Maar het aanleggen van 
een ontsluitingsweg doe je niet zo-
maar. Daar komt het nodige bij kij-
ken, niet in de laatste plaats de ver-
keersveiligheid. Als je een weg aan-
legt terwijl er nog gebouwd wordt 
en er gaan ook kinderen overheen 
moet je dat goed organiseren en op 
elkaar afstemmen. Met het project-
team gaan we dit meenemen,” be-
sloot de wethouder.
Van Zijl licht toe: “Het is dus van be-
lang dat de nieuwe wijk aansluit bij 
de bestaande dorpskern. De nieuwe 
bewoners moeten makkelijk de win-
kels en de scholen kunnen berei-
ken. En ook andersom. Want anders 
moeten ze altijd via de Mijdrechtse 
Dwarsweg met alle kans dat men 
zich dan uitsluitend oriënteert op 
Vinkeveen en Mijdrecht.”
Hij had desgevraagd nog geen pas-
klare oplossing voor het toenemen-
de verkeer op de Van Damlaan als 
de ontsluiting op Veenzijde er zou 
komen. Vandaar dat hij opteer-
de voor meerdere ontsluitingen om 
de verkeersdruk op een enkel punt 
weg te nemen. Hij ging er tenslotte 
vanuit dat de wethouder zijn uiter-
ste best zal doen om het voorstel in 
het plan in te brengen. “Met zoveel 
handtekeningen kan hij het mijns 
inziens niet negeren,” aldus Van Zijl.
We wachten het af. Zover is het alle-
maal nog niet. Volgens een woord-
voerster van de gemeente zal om-
streeks half december de eer-
ste paal voor de nieuwe woonwijk 
worden geslagen. De bijbehoren-
de infrastructuur zal dan ook stilaan 
zichtbaar moeten worden.
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