
Amstelhoek - Waar het echtpaar 
Bartels op 21 oktober haar gou-
den bruiloft vierde in De Kwakel, is 
er een dag later vreugde in Amstel-
hoek. Daar deden Maarten en Sien 
Busker-van Vliet er een schepje bo-
venop en beleefden naar het zich 
laat aanzien in goede gezondheid 
op 22 oktober hun diamanten brui-
loft, 60 jaar! Beiden vonden het een 
mirakel dit te beleven. 

Het is immers niet ieder echt-
paar gegeven. De altijd gezelli-
ge en nieuwsgierige burgemees-
ter Maarten Divendal (‘Wat is nou 
uw geheim dat je het zover met el-
kaar hebt geschopt?...) had hier-
voor graag een ritje langs de Am-
stel over en kwam het bruidspaar 
persoonlijk feliciteren. Het beken-
de boek ’De Plassen’, wat altijd op 
prijs wordt gesteld, nam hij als ca-

deautje mee. Eerder had de ge-
meente zich al van haar feestelijke 
kant laten zien door het laten be-
zorgen van een fraai bloemstukje. 
Natuurlijk was er een brief van het 
Kabinet van de Koning met daarin 
de welgemeende felicitaties. Maar-
ten Busker verkeerde in de (ludie-
ke) veronderstelling dat de Koning 
op die avond nog even een bakkie 
kwam doen…. Een vrolijke man, be-
hept met een stukje Amsterdam-
se humor. Dat kan ook niet anders, 
want Martinus (Maarten) Gerardus 
Busker werd naar eigen zeggen op 
een skûtsje van zijn ouders gebo-
ren wat toen pal voor Theater Car-
ré in de Amstel lag afgemeerd. Dat 
was op 9 juni 1930. Ruim een jaar 
later, op 9 augustus 1931, zag Sien 
van Vliet (“Ja, dat is mijn werkelij-
ke naam. Makkelijk toch”…) het le-
venslicht in De Hoef. “Het duurde 
wel even voordat we elkaar leer-
den kennen hoor, dat was in 1949 
in de Kersentuin in Haarzuilens. Het 
was op een schoolreisje. Wij wa-
ren er met de meiden en Maarten 
kwam op die dag toevallig met een 
stel jongens ook naar die tuin. Daar 
zijn we elkaar tegengekomen. 

Vervolg elders in deze krant.
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KORT NIEUWS:

Burenruzies
De Ronde Venen - Buurtbe-
middeling in De Ronde Venen, 
heeft samen met zo’n 80 an-
dere lokale organisaties voor 
buurtbemiddeling één web-
site ontwikkeld, www.proble-
menmetjeburen.nl. Op deze si-
te is algemene informatie over 
de meest voorkomende buren-
problemen te vinden en wor-
den tips gegeven. Bezoekers 
worden direct doorverwezen 
naar de voor hen dichtstbijzijn-
de organisatie voor buurtbe-
middeling. In De Ronde Venen 
wordt buurtbemiddeling sinds 
2013 aangeboden. Veel inwo-
ners waarderen de hulp waar-
mee ze door bemiddeling van 
een neutrale derde partij een 
burenprobleem kunnen op-
lossen. Dit jaar zijn al 50 aan-
vragen gedaan. Komt u er niet 
meer uit met uw buren? Hebt u 
behoefte aan advies of bemid-
deling? Iedere inwoner van de 
gemeente kan gratis buurtbe-
middeling aanvragen. Heeft u 
interesse of wilt u meer weten? 
Een folder over buurtbemidde-
ling in De Ronde Venen is in ie-
der geval verkrijgbaar bij Tym-
paan-de Baat, het gemeente-
huis, servicepunten, politie en 
woningcorporatie GroenWest. 
Meer informatie: www.proble-
menmetjeburen.nl, www.tym-
paan-debaat.nl/buurtbemidde-
ling of T. 0297 230 280.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

donderdag 30 oktober t/m  zondag 2 november

2e jeans voor 10,-1e jeans 
49,95

tafel 1: ltb/petrol/jack&jones/only/cars

2e jeans voor 20,-1e jeans 
59,95

tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jack&jones

1e jeans 29,95 
2e jeans 10,-kids jeans

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

U bent van harte welkom bij Van Kouwen 
op zaterdag 1 november. 

SPECIAAL VOOR 
ALLE OPELRIJDERS.

www.vankouwen.nl

Meeste winkeliers willen 
zelf openingstijden bepalen
Zondagopening niet voor elke ondernemer vanzelfsprekend

Bijgaande foto is gemaakt op de laatste koopzondag in Mijdrecht, enkele weken geleden

De Ronde Venen - Er is nog altijd 
veel discussie over de al dan niet ge-
wenste zondagopening van winkels 
in De Ronde Venen. Inmiddels zijn 
er ook zinvolle gesprekken op gang 
gekomen of het zo langzamerhand 
niet gewenst is aan het winkelbe-
stand in Koopcentrum Mijdrecht 
een andere invulling te geven. Dat 
betekent dat alle betrokken partijen, 
winkeliers, gemeente en verhuur-
ders van panden de handen ineen 
moeten slaan. Intussen willen win-
keliers ook persoonlijk van zich la-
ten horen. De openingsactie van 

Bouwmarkt Karwei is intussen ge-
noegzaam bekend. De redactie van 
deze krant peilde de mening van 
een selectief gekozen aantal win-
keliers en vroeg hen op de man/
vrouw af wat zij ervan zouden vin-
den als de gemeente bijvoorbeeld 
zou besluiten dat ondernemers vrij 
zijn om hun eigen openingstijden 
te bepalen. Dus ook op zondag. En 
zou men dan ook daadwerkelijk op 
zondag open gaan? Terzijde zij op-
gemerkt dat politieke partijen zich 
momenteel houden aan hun coali-
tieakkoord waarbij de zondagsope-

ning voor winkels op voorhand geen 
optie is. Maar stél dat… Van de 
door ons gevraagde winkeliers was 
het merendeel vóór de eigen keu-
ze. Ruim een kwart van hen herkent 
zich daarin niet en doet bovendien 
pertinent niet mee aan de zondags-
opening. De meeste winkeliers zeg-
gen weliswaar dat men voorstander 
is om de openingstijden in eigen 
hand te willen hebben, maar dat dit 
niet betekent dat men dan ook elke 
zondag in de maand open zal gaan!

Vervolg elders in deze krant.

Maarten en Sien Busker-
van Vliet 60 jaar getrouwd

De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen organiseert dit 
jaar opnieuw de verkiezing van de 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Sporttalent en Sportvrijwilliger van 
het jaar. Op 23 januari 2015 wordt 
bekendgemaakt wie de winnaars 
zijn. De komende weken kunnen in-
woners en verenigingen sporters of 
teams voordragen voor de verschil-
lende categorieën. Voordragen kan 
tot 1 december 2014. Voordragen 
is het eenvoudigst door het formu-
lier in te vullen op de gemeentelijke 
website, www.derondevenen.nl. Na 

1 december beoordeelt een jury alle 
voordrachten en wordt er in elke ca-
tegorie een top-drie samengesteld. 
Begin januari wordt bekendgemaakt 
welke drie personen of teams zijn 
genomineerd per categorie. Op 23 
januari worden in het Veenweidebad 
in Mijdrecht de namen van de uit-
eindelijke winnaars onthuld. 

Sportfoto van het jaar 2014
Dit jaar is een nieuwe categorie toe-
gevoegd aan de sportverkiezingen: 
De sportfoto van het jaar. Ieder-
een kan hiervoor een foto insturen 

van een bijzonder, ontroerend, in-
drukwekkend of sfeervol sportmo-
ment. Enige voorwaarde is dat de 
foto een relatie dient te hebben met 
sport en met De Ronde Venen. In-
dieners van foto’s wordt gevraagd 
ook een korte toelichting te ge-
ven bij de foto, deze wordt meege-
nomen in de beoordeling. De inge-
zonden foto’s worden door een on-
afhankelijke jury beoordeeld. Ook 
de winnaar van deze nieuwe cate-
gorie wordt bekendgemaakt op 23 
januari. Voor het insturen van fo-
to’s kan gebruikgemaakt worden 

Voordragen voor sportverkiezingen 
De Ronde Venen kan tot 1 december

Geen krant?
0297-581698

Mijdrecht - Komende vrijdag 31 
oktober en zaterdag 1 november 
opent toneelvereniging O.K.K de 
deuren voor de nieuwe voorstelling 
‘Een rits te ver’. 
Dit toneelstuk gaat over een cam-
pingeigenaar, genaamd Harry Ver-
meulen, die wordt geconfronteerd 
met een grote inspectie door de ge-
meente van zijn camping ‘De Wiele-
waal’. Hij runt deze camping samen 
met zijn dochter Lies en de Chine-
se hulp Lang. Samen met hen zet hij 
alles op alles om de camping tip-
top in orde te hebben, voordat de 

inspecteur zal arriveren. Voor Har-
ry is alleen niet duidelijk wie de in-
specteur is. Dit zorgt voor de no-
dige misverstanden wat weer hi-
larische ontwikkelingen tot gevolg 
heeft. Nieuwsgierig? Toneelvereni-
ging O.K.K. hoopt u van harte wel-
kom te heten op haar nieuwe loca-
tie in De Boei aan de Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. 
De deur is open vanaf 19.30 uur, de 
voorstelling begint om 20.00 uur. 
Voor meer info verwijst O.K.K. u 
graag door naar haar nieuwe web-
site: www.toneelverenigingokk.nl

Toneelvereniging O.K.K. 
presenteert nieuwe voorstelling

van het formulier op de website. Om 
in aanmerking te komen voor de ti-
tel Sportman, Sportvrouw, Sportta-
lent of Sportploeg of Sportvrijwilli-
ger van het jaar, moet worden vol-
daan aan een van de volgende cri-
teria: Zowel sportman, sportvrouw, 
sporttalent als sportvrijwilliger moe-
ten voldoen aan de volgende cri-
teria: Woonachtig in gemeente De 
Ronde Venen of om reden van stu-
die en/of trainingsmogelijkheden 
(tijdelijk) buiten de gemeente maar 
aangesloten bij een sport c.q. sport-
vereniging in de gemeente De Ron-
de Venen. Heeft een goed resultaat 
behaald op een kampioenschap op 
minimaal regionaal niveau. De spor-
ter is een uniek voorbeeld voor an-
dere sporters. Hierbij wordt reke-
ning gehouden met sociaal maat-

schappelijke factoren en/of andere 
uniek makende factoren zoals aan-
tal trainingsuren, doorzettingsver-
mogen, trainingsintensiteit etc. Voor 
het sporttalent van het jaar moet 
worden voldaan aan de volgende 
criteria: Dezelfde criteria als boven-
staand bij sportman en sportvrouw. 
Jonger dan 18 jaar op het moment 
van de prestatie. Een unieke of op-
merkelijke prestatie voor de leef-
tijd van het talent. Moet oorsprong 
hebben in gemeente De Ronde Ve-
nen. De kandidaat verricht onbe-
taald vrijwilligerswerk binnen een 
sportvereniging in De Ronde Venen. 
De kandidaat mag geen structure-
le fi nanciële vergoeding ontvangen 
voor de werkzaamheden. Een on-
kostenvergoeding (bijv. reiskosten) 
mag wel.



COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 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 De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Kerklaan: Grote gecastreerde zwart-witte kater. 
 Zijn kop is helemaal zwart behalve zijn mond.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd. 
 Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.

Gevonden:
- De Kwakel, Fort: Blonde Labrador. 
 Gecastreerd, reu, met rode halsband.
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STICHTING
DE BOVENLANDEN

Denken we aan de herfst, dan denken we aan  gekleurde bladeren en 
paddenstoelen. Je hoopt op een mooie zonnige dag zodat je kunt gaan 
genieten van al dit moois. Het bos is dan een uitgelezen plek.
Dat lijkt misschien,  maar voor paddenstoelen hoef je niet ver. In je ei-
gen tuin tref je ook paddenstoelen aan. En een paddenstoel is niet al-
tijd een steeltje met een hoedje. Zo heb je boleten, een groep bolvor-
mige paddenstoelen. Koraalzwammen, jawel  die hebben de vorm van 
koraal. Bij slijmzwammen kunt u zich wel iets voorstellen. Of wat dacht 
u van varkensoren. Paddenstoelen hebben vele vormen, kleuren en 
ook geuren. Als we die geur niet zo lekker vinden dan noemen we zo’n 
paddenstoel gewoon een stinkzwam. De foto bij dit artikel is  van een 
stinkzwam. Als je met kinderen paddenstoelen gaat zoeken en je laat 
een plaatje van de stinkzwam zien dan beginnen ze te giechelen. Ha, 
ha, het lijkt wel... Deze stinkzwam stond helemaal niet in het bos. De 
paddenstoel stond op een van de gebieden die  Stichting De Boven-
landen  beheert. Een gebied wat we aanduiden met nat schraal gras-
land. De bijzonderheid van de vondst is  dat het niet  de grote of klei-
ne stinkzwam betreft maar de roze. En dat is nu weer een zeldzaam-
heid. Waarom deze roze heet laat zich raden. Honden eten deze soort 
graag, die zijn  verboden in dit gebied. Deze paddenstoel  vonden we 
overigens  midden in de zomer. Herfst, paddenstoelen en bos, ja die 
horen bij elkaar maar het kan dus ook  anders zijn. Dit is een column 
van Stichting De Bovenlanden. Zo wil de stichting u op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen op hun natuurterreinen. Meer informatie 
vindt u op www.debovenlanden.nl. 
Draagt u het werk van de Stichting 
De Bovenlanden een warm hart toe 
dan nodig ik u uit donateur te wor-
den. Vanaf 7 euro bent u al dona-
teur.

Anja de Kruijf, Bestuurslid Stichting
De Bovenlanden 

De roze stinkzwam

Vakantie Bijbelweek VIP 
op stap
Wilnis – Vrijdagmiddag 24 oktober 
ging de VIP-vis van de Vakantie Bij-
bel Week in Wilnis op stap. Mark 
was in de zomervakantie de VIP-
vis geworden door de poster van 
de VBW met als thema ‘Zeester-
ren’ voor het raam te hangen en het 
strookje daar op in te leveren. Hier-
door kon zijn strookje uit de bus ge-
trokken worden en werd hij de VBW 
VIP-vis. Hij koos zijn vriend Oscar uit 
om mee te gaan op uitstapje. Van-
wege het regenachtige weer pasten 
de begeleiders, Marlies en Corine, 
de bestemming aan en bezochten 
zij niet het Maximapark in Utrecht, 
maar het Bezoekerscentrum van 

Natuurmonumenten in Nieuwkoop.
Met een speurtocht naar de poot-
afdrukken van dieren in de hand 
werd het bezoekerscentrum doorlo-
pen. Onderweg speelden ze een va-
riant van ganzenbord met de bege-
leiders, waarbij de VIP-vis uiteraard 
won. In het bezoekerscentrum wa-
ren ook diverse aquaria te zien met 
levende vissen die ook in het water 
van de Nieuwkoopse Plassen te vin-
den zijn. Dit was een feest van her-
kenning, want beide jongens vissen 
graag. Na afl oop aten de twee vrien-
den een frietje met hamburger en ijs 
toe in een echt restaurant. Het was 
een gezellige middag.

Traditionele 
veiling
Wilnis - Op zaterdag 8 november is 
het weer zover: De traditionele jaar-
lijkse veiling bij de Ontmoetings-
kerk in Wilnis! Vanaf 15:00 uur zijn 
er verkooptafels aanwezig. Hier wor-
den o.a. nieuwe en tweedehands-
spullen, bloemstukjes voor binnen 
en buiten en  prachtige Kerst-en 
Nieuwjaars(foto)kaarten verkocht. U 
kunt ’s middags ook de kavels van 
de veiling, die om 20:00 uur begint, 
bekijken. ’s Avonds vanaf 19:30 uur 
bent u van harte welkom voor een 
kop koffi e waarna om 20:00 uur de 
avond begint met de eerste trekking 
van de verloting onder notarieel toe-
zicht.  Hierna starten we met de grote 
veiling en afgewisseld met een aan-
tal ronden van het Rad van Avontuur. 
De  kinderen kunnen naar de kinder-
bioscoop.  Zo is de veiling een uitje 
voor het hele gezin en voor  een goed 
doel.  Naast de gebruikelijke spullen 
die op een veiling worden ingebracht, 
komen er ook dit jaar weer een aan-
tal taarten, worsten, kaas en paling 
onder de hamer. Daarnaast worden 
er weer allerlei diensten aangebo-
den, waarop men kan bieden. De ge-
hele avond zijn er uiteraard hapjes en 
drankjes te verkrijgen en we nodigen 
dan ook iedereen van harte uit om bij 
dit festijn aanwezig te zijn! Alle festi-
viteiten vinden plaats in de Schakel, 
achter de PKN Ontmoetingskerk in 
Wilnis, Dorpsstraat 20.

Oliebollen 
verkoop
Vinkeveen - Zaterdag 1 novem-
ber organiseert de ZWO groep 
van de Morgensterk Kerk een 
oliebollen verkoop op het par-
keerterrein van het winkelcen-
trum Zuiderwaard in Vinkeveen. 
De oliebollen worden vers ge-
bakken door het oudejaarsteam 
en de opbrengst komt volledig 
ten goede aan een nieuw op 
te zetten kinderhuis Kerub. De 
stichting ROKI is in 2002 opge-
richt, en beveelt dit project van 
harte bij ons aan. In het nieuw 
op te zetten kindertehuis krijgen 
30 arme kinderen in Roemenië 
een kans. Sinds jaren wordt van-
uit Stichting ROKI het kinderte-
huis ‘Lidia Home’ gesteund. Dit 
christelijke kindertehuis is ge-
heel afhankelijk van giften. Het 
kindertehuis Kerub in Adobi 
is een zusterproject van ‘Lidia 
Home’. De oliebollen zijn tussen 
9.00 tot 15.00 uur te koop.

www.lijfengezondheid.nl
Albert Sonnevelt:
8 tips om je nog gezonder te voelen!

Ivo Niehe speelt zijn 
allerlaatste voorstelling
Regio - De voorstelling genaamd 
‘Die Avond in Parijs’ is wegens suc-
ces geprolongeerd. Ivo Niehe vertelt 
zelf in een interview met deze krant 
dat het de allerlaatste keer is in 
Aalsmeer dat hij hem speelt. “Ik heb 
hem zestig keer mogen spelen, we 
zijn anderhalf jaar on tour en ik vind 
het leuk dat de laatste kans dat je 
hem kunt zien in Aalsmeer is. Vroe-
ger ben ik veelvuldig in de studio’s 
geweest en ook voor een televisie-
uitzending voor Kika afgelopen jaar 
was ik er aanwezig. Het is een ge-
weldige zaal. Ik heb er dan ook veel 
zin in.” Zijn enthousiasme spat door 
de telefoon. “Er is vooral veel te la-
chen als je naar mij toe komt.” Al-
dus Ivo. En verder: “En er is genoeg 
te zien. Er zijn videoschermen waar-
op visuele grappen getoond wor-
den, muzikanten, zoals de jongens 
van Rosenberg en jeugdfoto’s van 
mezelf. Met internet van deze tijd 
zullen ook jongeren verrassend aan 
hun trekken komen. Mijn kinde-
ren zijn begin twintig en zij vonden 
het superleuk. Het is dus voor een 
heel breed publiek toegankelijk. In 
de voorstelling zullen zeven levens-
lessen voorbij komen, ik zing on-
der andere een emotioneel lied over 
mijn dementerende vader en er is 
muziek. Juna Sumedi begeleidt mij 
op het podium op piano, keyboard 
en andere instrumenten. Zij is een 
instrumentaal multi-talent.” Vorig 
jaar stond Ivo Niehe voor het eerst 
in zijn carrière in de theatertempel 
van Parijs. Na afl oop zijn daar, zo-
als men weet, fl inke discussies over 
ontstaan. Die commotie gaf Ivo juist 

inspiratie voor een geheel nieu-
we show over wat er zich allemaal 
buiten beeld heeft afgespeeld. Het 
wordt een persoonlijke, emotievol-
le en humoristische middag in het 
Crown Theater.
 
Humoristisch en energiek 
“Ik vind dit eigenlijk het állerleuk-
ste wat je kunt doen, theatermaken.” 
Vertelt de interviewer der intervie-
wers. “Uiteraard is de interactie met 
de zaal geweldig. Ik heb er ook veel 
actualiteit ingestopt. Zijn er bijvoor-
beeld nog geschikte huwelijkskan-
didaten voor Rutte? Ik neem het pu-
bliek mee naar de stad van de liefde 
waar ik onder andere Carla Bruni, 
Charles Aznavour en Edith Piaf te-
genkom, maar vooral mezelf.. Aan 
het einde probeer ik alle bezoekers 
een hand te geven bij de deur. In de 
voorstelling komt naar voren waar-
om ik dat doe. Kom dus kijken, het 
wordt een fantastische middag: Een 
echte one man show met veel beeld, 
veel grap, muziek en energie!” Ivo 
speelt op zondagmiddag 9 novem-
ber zijn voortelling ‘Die Avond in Pa-
rijs’ en begint om 15:00 uur.
Wil je hierbij aanwezig zijn, ga dan 
naar www.crowntheateraalsmeer.
nl voor informatie of reserveer te-
lefonisch via See Tickets 0900-1353 
Kaarten à 24,50 zijn ook een uur 
voor aanvang van de voorstelling te 
verkrijgen aan de kassa van het the-
ater aan de Van Cleeffkade 15. Me-
neer Niehe tot slot: “Ik blijf nadien 
graag een borrel drinken in de bar. 
Op één voorwaarde, dat de bitter-
ballen goed zijn!”

Filatelisten Vereniging
Uithoorn - Onze maandelijkse za-
terdagse postzegelruilbeurs van 
de Filatelisten Vereniging Uithoorn 
houden op zaterdag 1 november 
en U bent van harte welkom. Er is 
ruimte genoeg om te parkeren en 

om postzegels te ruilen in het Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof. Er zijn altijd 
leden van de Filatelisten vereniging 
aanwezig, bij wie U informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 
postzegels. Ook is er de mogelijk-

Open Huis bij Johannes Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 1 november 
a.s. van 11.00-13.00 uur staat de 
deur van het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen weer open voor be-
langstellenden. In het ‘Buurhuis’, ge-
legen naast het hospice, Vossestaart 
2 in Wilnis, zullen medewerkers en 
vrijwilligers u, onder het genot van 
een kopje koffi e, graag informatie 
geven over de organisatie, de opna-
mecriteria, de zorg aan bewoners en 

het vrijwilligerswerk. Er is folderma-
teriaal aanwezig en indien gewenst 
is een rondleiding in het hospice mo-
gelijk. Wij nodigen iedereen graag uit 
eens een kijkje te komen nemen in 
ons huis, in het hart van de Ronde 
Venen, waarin ons motto ‘Leven met 
aandacht’ voorop staat. Kijk ook op 
onze website www.johanneshospi-
tium.nl of vraag nadere inlichtingen 
via info@johanneshospitium.nl

heid, dat er advies wordt gegeven 
bij taxatie en verkoop van verza-
melingen. Ruilen, kopen, verkopen 
in een ontspannen sfeer, dat vindt 
je op deze ruilbeurs. Ook zijn er de 
vertrouwde handelaren aanwezig. 
Men kan er in de insteekboeken 
met postzeges voor 1 stuiver gaan 

kijken. De jeugd is zeer zeker wel-
kom om te ruilen en voor eventue-
le vragen over het verzamelen van 
postzegels. De ruilbeurs is open van 
10.00 uur tot 15.00 uur. Het adres is 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uit-
hoorn. Wilt U meer weten, bel dan 
0297-525556.



Om met de tegenstemmers te beginnen: 
Het felste ‘nee’ kwam uit de mond van El-
len Versteeg van Versteeg Culinair op Bo-
zenhoven. “Ik ben geen voorstander van de 
zondagopening. Het is de doodklap voor 
de kleine winkeliers. Wij doen sowieso niet 
mee, ook al zouden we zelf de mogelijk-
heid krijgen om onze openingstijden te be-
palen,” aldus Ellen. Ook bakker De Kruijf 
heeft bij monde van Marjolein de Kruijf een 
duidelijke mening. “Ik ben tegen de zondag-
opening. ik vind dat de gemeente de taak 
heeft om een klimaat te creëren waardoor 
er een zo divers mogelijk winkelbestand in 
het dorp aanwezig blijft. Dus met de lande-
lijk grote ketens, maar zeker ook met zo veel 
mogelijk lokale kleine ondernemers. Dat be-
reik je in mijn ogen niet met een zondag-
opening. Die is nu eenmaal veel makkelij-
ker en goedkoper in te vullen door de lan-
delijke ketens en is dus in hun voordeel. 
De zondagopening is weer een stap dich-
terbij met een centrum waarin alleen win-
kels van de landelijke ketens open zijn en 
dat maakt het er niet gezelliger op.” Blok-
ker in de Dorpsstraat ontweek de vraag-
stelling omdat de tijdelijke fi liaalmanager 
Remco van den Broek geen uitspraak wil-
de doen. “Ik mag er niets over zeggen,” was 
het kort maar beleefd.
Neelie Groenendijk van Mondria zegt niet 
maandelijks voor een koopzondag te zijn, 
maar dat er wel een aantal in het jaar moe-
ten worden gehouden. “Het is niks voor mij 
om dat elke zondag in de maand te doen. 
Maar in mijn beleving ook voor Mijdrecht 
niet. Het legt een veel te grote druk op de 
kleinere middenstander wat betreft de per-

sonele bezetting. Over de koopzondagen die 
er momenteel regulier zijn zou ik wel graag 
wat meer duidelijkheid willen. Want dat is er 
niet. Bijvoorbeeld dat we aan het begin van 
het jaar met elkaar afspreken welke dat zijn. 
Dan kan je dat naar buiten toe communice-
ren en promoten dat je open bent. Ik zou er 
niet blij mee zijn dat elke winkelier zelf mag 
bepalen wanneer hij open is op zondag. Dat 
kweekt veel onduidelijkheid naar de consu-
ment toe, want als je zegt dat in Mijdrecht 
alle winkels op zondag open mogen zijn, 
maar de helft ervan toch dicht blijft, komt 
dat als negatief over. Dat moet je dus niet 
willen. Daarom kan je beter een vast aan-
tal zondagen aanwijzen voor de winkelope-
ning. Maar dan ook allemaal open!”

DETAILHANDELSVISIE
Poelier en traiteur Dirk van Egmond is dui-
delijk in zijn antwoord. “Als gelovig Chris-
ten houd ik mij aan de zondagsrust. Dus 

ik zal niet meedoen met een zondagope-
ning. Ik heb er echter geen probleem mee 
als de winkeliers zelf mogen bepalen of zij 
wel open willen. Ik laat daar een ieder vrij 
in. Men respecteert mij toch ook als ik naar 
de kerk wil? Ik heb al aan de leden van mijn 
politieke partij gevraagd waar ze mee bezig 
zijn. Het is toch ieders eigen verantwoorde-
lijkheid om invulling aan de zondag te ge-
ven. Maar mocht de zondagopening er ko-
men, dan wel graag na kerktijd, zo vanaf 
12.00 uur. Zijn de mensen van de straat af...” 
Aldus Dirk van Egmond met een kwinkslag. 
Juwelier Nant Hartel uit Wilnis is zeer ge-
decideerd: “Ik verwijs naar de totstandko-
ming van de detailhandelsvisie. Onder aan-
voering van wethouder Palm is er destijds 
veel tijd en energie in gestoken om samen 
met winkeliers tot een opzet te komen waar 
wij allemaal mee akkoord zijn gegaan. Met 
elkaar zijn er een paar koopzondagen per 
jaar afgesproken. Dat is het en daar houd 
ik mij aan. Wil men het veranderen dat moet 
men dat in een nieuwe detailhandelsvisie 
kenbaar maken. Laten we afwachten welke 
richting wethouder Anco Goldhoorn in wil 
slaan en kijk intussen naar de dingen die 
wel goed gaan. Stel dat Albert Heijn open 
gaat, gaan de bakker en de groenteman 
dan ook open met hun versafdeling? Gaat 
de bakker in de nacht van zaterdag op zon-
dag dan brood bakken?... En de groentemen 
verse producten in schalen klaar zetten? Zie 
ik niet gebeuren. Meer wil en kan ik er niet 
over zeggen.”
Dick de Groot van Slijterij Vreeland in win-
kelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen zegt 
dat hij niet zit te springen om een zondag-

opening. “Ik weet niet of het voor ons renda-
bel is. Voor een supermarkt misschien wel. 
Het kost ook extra geld, want je moet perso-
neel in je winkel hebben. Vaak gaat het ten 
koste van de omzet op maandag en dins-
dag. Als ik op zondag open moet voor een 
omzet van honderd of tweehonderd euro 
kost de openstelling handenvol geld. Tijden 
veranderen, dat wel, maar ik vind een zon-
dagopening in ons geval geen goede zaak. 
Mocht de Jumbo op zondag open gaan, 
kunnen mensen daar ook een fl esje wijn 
kopen. Dan moet je je afvragen of het zin-
vol is om zelf ook open te zijn. En dan gaat 
het nog maar om één zondag in de maand, 
want alle zondagen open zit er sowieso niet 
in. Enkele winkeliers doen hier vanwege 
hun geloofsovertuiging al niet mee met de 
zondagopening. Waar ik een beetje bang 
voor ben is dat de kleintjes er op den duur 
de dupe van gaan worden en dat we lege 
winkelstraten krijgen.”

WEL OF NIET OPEN?
Veel winkeliers geven aan voorstander te 
zijn om zelf de openingstijden te bepalen, 
maar er meteen bij opmerken dat het niet 
betekent dat men ook elke zondag open is. 
Zoals Rolf Koot van Hans Winter Brillen in 
De Lindeboom. Hij zegt er niet op te zitten 
wachten om elke zondag zijn winkel open 
te stellen, maar wel voorstander is van een 
collectieve opening van allemaal! Dus als ie-
dereen opent op zondag doe ik mee. Ga je 
op zondag open, dan kom je tegemoet aan 
het koopgedrag van mensen, maar je cre-
eert weer problemen, met name op het so-
ciaal-maatschappelijke vlak en het gezins-
leven.” Rolf voorziet dat speciaalzaken en 
winkels met een kleine bezetting het zwaar 
zullen krijgen met een permanente zondag-
opening waar bijvoorbeeld bedrijven van 
een keten wel gemakkelijk hun personeel 
kunnen laten rouleren en kleine zelfstandi-
gen dat niet kunnen. Hij vraagt zich af of we 
daarvoor moeten kiezen. Remco van die-
renspeciaalzaak Discus is een voorstan-
der van het bepalen van de eigen openings-
tijden. Hij zegt desgevraagd: “Ik ben daar 
voor, maar elke zondag open zou voor on-
ze winkel niet rendabel zijn. Wel één zondag 
in de maand, bijvoorbeeld de eerste of de 
laatste. Normaal zijn we op de koopzondag 
open, alleen op de 12e niet want wij hoor-
den het veel te laat. Kennelijk staat Discus 
bij de Handelsvereniging niet op de mai-
linglist voor informatie. Toen we er kennis 
van kregen was het donderdag en te laat 
om de personeelsbezetting te regelen. Wij 
gaan open als het collectief dat ook doet. 
Nogmaals, de eigen keuze vind ik meer dan 
fair, ieder moet dat zelf kunnen bepalen. Zo 
denk ik erover,” aldus Remco.
Ron Wijburg van De Loods behoort tot de 
voorstanders om de openingstijden door de 
ondernemer zelf te laten bepalen. “Ben ik 
helemaal mee eens. Een tweede is echter 
of ik elke zondag open zou gaan. Dan is het 
antwoord nee. Ik vind eenmaal per maand 
genoeg en dan zou het mooi zijn als meer 
winkeliers voor zo’n zondag zouden kiezen. 
Dan heb je een collectief wat je kunt uitdra-
gen naar de consument. Dat betekent dat 
de ondernemers het met elkaar eens moe-
ten worden. Maar tijdens vergaderingen 
hoor ik ze van alles roepen, maar gaan zelf 
niet mee in hun voorstellen. Er zijn veel on-
derlinge verschillen en dat is funest als je 
vrij bent om gezamenlijk een koopzondag in 
te richten. Je krijgt ze niet op een lijn. Daar 
ligt het fundament om het van meet af aan 
goed te organiseren. Ik hoor ook al dat ver-
scheidene winkeliers op zondag gewoon 
niet open gaan. Als je al ziet dat op de re-
guliere koopzondag de helft van de winkels 
in Mijdrecht dicht is... Dan moet je er niet 
aan beginnen”. Willem Jan de Bree van de 
Dio drogist op de Herenweg in Vinkeveen 
geeft aan dat elke ondernemer moet kun-
nen doen wat hij zelf wil. “Wij zullen zelf op 
zondag niet open gaan, maar als anderen 
behoefte hebben dat wel te doen moeten ze 
dat zelf kunnen beslissen. Wij zijn ook op de 
maandag dicht. En niemand kan mij dwin-
gen dan open te zijn. Dat is een beslissing 
die we zelf nemen. Wij hebben dus niet de 
behoefte aan een zondagopening, maar ik 
kan mij anderen voorstellen die dat wel wil-
len en dat moet kunnen.”

LAAT ONS ONDERNEMEN!
Er zijn ook ondernemers die staan te po-
pelen om vrij te worden gelaten in het zelf 
bepalen van hun openingstijden. Viviënne 
Prins van Prinselijk Proeven in Mijdrecht 
zegt: “Het gaat er niet om of wij elke zon-
dag open willen zijn, maar om vrij te zijn om 
te ondernemen wanneer wij dat willen. Dat 
moet ook op zondag kunnen. En er blijkt be-
hoefte aan te zijn want de consument vraagt 
erom. Kortom, wij willen op zondag open 

gaan als wij daar brood in zien. Laat ons ge-
woon ondernemen!”
Jan van der Neut van Walk-Inn in de Pas-
sage is dezelfde mening toegedaan. “Ik wil 
als ondernemer vrij worden gelaten in mijn 
doen en laten, ook op zondag als dat zo uit-
komt. Zolang wij hier gebonden zijn aan op-
gelegde openingstijden stimuleert dat de in-
woners om op zondag buiten de gemeente 
te gaan winkelen,” laat Jan weten. “Wanneer 
de consument wil winkelen zijn wij dicht. 
Dat de zondag geen toegevoegde waarde 
zou hebben in het winkelgedrag van men-
sen is onzin. Als je alleen maar naar de kerk 
gaat en je verder niet kijkt wat er zondags in 
het dorp gebeurt, weet je ook niet waarom 
een ander wil winkelen. Wat hier gebeurt dat 
een kleine minderheid de meerderheid zijn 
wil oplegt, vind ik verschrikkelijk.”
In Wilnis zit modezaak Groot Gelijk met 
mode voor een maatje meer. Jeanne zal on-
getwijfeld voor haar zus Thea spreken als 
zij aangeeft direct van de gelegenheid ge-
bruik te zullen maken als de winkelope-
ningstijden vrij worden gegeven. “Ik zou het 
zeker toejuichen als we zelf konden kiezen. 
Sterker nog, ik zou er direct aan meedoen 
om op zondag open te zijn want er bestaat 
wel degelijk behoefte daaraan door de con-
sument. Het past ook in deze tijd waar het 
economisch zwaar is voor ondernemers om 
het hoofd boven water te houden. Ik zou er 
dus helemaal achter staan. Als onze klanten 
aangeven dat ze ook op zondag gebruik wil-
len maken van onze aanbiedingen, doen we 
op zondag de winkel open. Anderzijds wil-
len we wel rekening houden met de gevoe-
lens van de inwoners van het dorp. Nog een 
winkel die de zondagsopening wel ziet zitten 
is Bonne Nuit van Lilian Berkelaar. “Ik wil 
zelf mijn openingstijden bepalen en op zon-
dag gewoon open zijn als ik van mening ben 
dat het zinvol is voor mijn klanten. Dat laat-
ste zou ik zeker doen. Ze houden nu alles 
tegen. Laat de ondernemers vrij in hun doen 
en laten. Je ziet overal om ons heen dat de 
ondernemers vrij worden gelaten in de tij-
den dat ze hun winkel open mogen hebben. 
Maar hier kan dat niet en dus is Mijdrecht 
bezig langzaam dood te bloeden.”
Hofl everancier en modezaak Lutz op de He-
renweg in Vinkeveen is er bij monde van 
Jasper Verhoek duidelijk in: “Ik ben het er-
mee eens dat we onze eigen keuze moeten 
hebben. Maar dat houdt niet in dat we dan 
ook elke zondag open moeten zijn. Er moet 
een speelveld zijn waarbij iedereen zelf zijn 
openingstijden kan bepalen en niet persé 
gemaximeerd wordt in vier koopzondagen. 
Sommige zondagen zijn gelet op onze bran-
che en artikelen soms niet interessant om 

open te zijn. Winterkleding verkoop je niet 
als het buiten 20 graden en meer is; maar 
je zit wel aan die betreffende koopzondag 
vast. In het andere geval kan je dat zelf in de 
hand houden en bepalen of je open gaat of 
niet. Keuzevrijheid en de ondernemer laten 
ondernemen. Dat vind ik een goede zaak.”

SUPERS WILLEN GRAAG
Filiaalhouder Frank Prummel van Albert 
Heijn in de Passage vindt het een uitste-
kend idee als hij vrij wordt gelaten in zijn 
openingstijden. “Dan gaan we op zondag 
open, dat zou ik graag willen. Maar niet voor 
één keer, dat is zo onduidelijk voor klanten. 
Dat heeft voor ons ook geen zin, afgezien 
van het logistieke aspect. In december zijn 
we op de 21e en de 28e is het koopzondag 
en daaraan doen we mee. Maar er zijn nog 
zoveel ondernemers die open willen op zon-
dag en dat lijkt mij een heel goede zet voor 
Mijdrecht. Kortom, ik zou erg blij zijn met de 
zondagopening en met mij het personeel, 
want die staan al te springen om open te 
gaan.”
Jan de Jong van de Boni in winkelcen-
trum De Lindeboom geeft kortweg aan hoe 
hij ‘erin’ staat: “Het gaat even om Boni to-
taal. We staan niet te trappelen, maar als 
AH en Jumbo zondags open gaan, doen wij 
dat ook. Als ik naar de toekomst kijk geloof 
ik dat je de winkelsluiting niet meer tegen-
houdt en alles open gaat als men daar de 
kans toe krijgt en het rendabel is, ook op 
zondag.” Vincent Schuijt van Jumbo Vin-
keveen in winkelcentrum Zuiderwaard: “Als 
het alle zondagen zou mogen, ja dan ga ik 
ook alle zondagen in de maand open. Het 
zou mooi zijn als de andere winkeliers in het 
winkelcentrum dat voorbeeld zouden vol-
gen. Gaat de winkelopening op zondag niet 
door dan zouden wij in Vinkeveen wat vaker 
open willen gedurende het toeristenseizoen. 
Maar één zondag in de maand om het te 
proberen, daar schiet ik niks mee op en zou 
ik niet willen. De klant wil het automatisme 
hebben dat de winkels op zondag open zijn. 
Als hij moet nadenken op welke zondag dat 
is gaat hij naar Uithoorn want hij weet dat 
de C1000 en AH Jos van den Berg alle zon-
dagen open zijn.”
Peter Samsom van de Hema geeft aan er-
bij te willen zijn als ook de andere winkels 
op zondag hun deuren openen. “Je moet 
het met elkaar doen, niet als de helft geslo-
ten blijft; dat is jammer. Klanten zeggen blij 
te zijn met onze zondagopening. Het is de 
trend dat winkels straks elke zondag open 
zijn en ik denk dat we daarin wel mee zullen 
gaan. Mijdrecht moet zich daar niet voor af-
sluiten want dat is geen goede zaak.”

Meeste winkeliers willen
zélf openingstijden bepalen
Zondagopening niet voor elke ondernemer vanzelfsprekendZondagopening niet voor elke ondernemer vanzelfsprekend
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Inspiratie opdoen over Beauty
& lifestyle verveelt nooit
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag, 
1 november, organiseert instituut 
Périne uit Mijdrecht het Skin & life-
style Beauty Event. Inmiddels een 
bekend event, want het is alweer de 
derde keer dat zij dit organiseren. 

Skin & lifestyle
Mode en beauty vervelen eigen-
lijk nooit en is altijd in “beweging”. 
Daarom organiseert instituut Périne 
voor de derde keer een event speci-
aal voor de man / vrouw die houden 
van Beauty en gezonde lifestyle. In-
stituut Périne is alweer meer dan 20 
jaar gevestigd in Mijdrecht en een 
kleine drie jaar geleden verhuist 
naar hun huidige locatie. Een mo-
dern en prachtig pand dat alle com-

fort biedt en volledig het beautycon-
cept die zij uitdraagt ondersteunt. 
Afgelopen jaar werd het onderne-
merschap en de professionaliteit 
dan ook opgemerkt door de onaf-
hankelijke jury van de Beauty Award 
en werd instituut Périne uitgeroe-
pen tot beste salon van Nederland. 
Mede door het winnen van de prijs 
en natuurlijk de mond op mond ver-
halen, komen mensen vanuit de wij-
de omgeving advies inwinnen en 
hun huid verzorgen door één van de 
huidspecialistes.

Drempel?
Instituut Périne is een schoonheids-
salon waar iedereen terecht kan 
die advies en/of behandelingen 

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

Vanaf 17 november een Repair Café in Vinkeveen, wie 
doet er mee? Repair Café is een buurtinitiatief dat re-
pareren promoot als alternatief voor weggooien, dat re-
paratiekennis wil behouden en dat - via het organiseren 
van repareerbijeenkomsten - de sociale cohesie in de 
buurt wil versterken. Er zijn inmiddels twee succesvolle 
Repair Cafés in de gemeente, namelijk in Abcoude en 
Mijdrecht maar nu willen wij ook een Repair Café in Vin-
keveen opzetten. Het Repair Café zal 1x per maand op 
maandagochtend plaatsvinden in lokaal 16 van de St 
Jozef-school in Vinkeveen. U hoeft niet aan te melden, 
het is een open inloop van 09.30-12.30 uur.

ACTIVITEITENOVERZICHT NOVEMBER 2014
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmel-
ding via het Klant Contact Centrum 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders 
vermeld.
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 10 en 24 november. Aanmelden: 06-
12888962, hetpruttelpotje@gmail.com
Rollatorspreekuur
Op 13 november van 10.00-11.00 uur in Zuiderhof Vin-
keveen. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Brunch in de Kweektuin
De brunch is 7 december. U kunt aanmelden vanaf vrij-
dag 14 november bij het Klant Contact Centrum van 
Tympaan-De Baat: 0297-760260 op werkdagen tussen 
10.00-12.00 uur.
Cinema Plus
Donderdag 20 november. Elke 3e donderdag van de 
maand. Prijs: € 7,-. aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 
uur. Vooraf opgeven is niet nodig.
Eetgroep
Vrijdag 7 en 21 november Buurtkamer Wilnis, Pieter 
Joostenlaan 24, Wilnis. 
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 12 november van 19.30-21.00 uur in Zorg-
centrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze 
avond is ‘Wat is er aan de hand’.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 24 november van 13.30-15.30 uur in de 
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. 
We vieren gezellig samen Sinterklaas met cadeautjes, 
een spel en natuurlijk wat lekkers. Om in te kunnen 
schatten hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs 
gesteld als u zich vooraf even aanmeldt bij het Klant 
Contact Centrum.

Repair Café Mijdrecht
Op 13 en 27 november is het Repair Café open om sa-
men te repareren! Het Repair Café is open van 14:00–
16:00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstel-
str. 5, tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden). Een 
gratis kop thee of koffie staat voor u klaar!

Kijk voor nieuwste vrijwilligerswerkvacatures in uw 
buurt op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info 
In totaal vindt u bijna 200 actuele vacatures voor vrijwil-
ligerswerk op onze website www.steunpuntvrijwilligers-
werk.info. U kunt direct reageren op vacatures die uw 
interesse hebben. Voor overleg over uw mogelijkheden 
kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk via vrijwilligerswerk@stdb.nl.

BuuRTKAMERs DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€ 5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12:00-13:30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00- 13:15 (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-
57125450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)

BuuRTKAMER WIlNIs: NAJAARsACTIVITEITEN
Dinsdag 11 en donderdag 13 november: Natuur in de 
Botsholse Plas. Henk Berkelaar; medewerker natuurbe-
houd kan boeiend vertellen over zijn werk in Botshol en 
verzorgt ook rondvaarten op de plas aldaar. Dinsdag 
9 en donderdag 11 december: Kerststukjes maken. In-
middels een traditie; wel zelf een snoeischaartje, mesje 
en mandje/bakje meenemen en eventueel takken/groen 
uit eigen tuin.

Onderstaand foto’s van het gezellige jaarlijkse vrijwil-
ligersuitje naar Haarlem op 4 oktober jongstleden ge-
maakt door vrijwilliger Rien van Schalkwijk.

PROGRAMMAOVERZICHT NOVEMBER 2014
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Dinsdag 4 nov Vislunch Kop van de Haven IJmuiden 09.00 uur € 21,00
Woensdag 5 nov Museum Jan van der Togt Amstelveen 13.00 uur € 15,00 
Donderdag 6 nov Boodschappen + Markt  Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 7 nov Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50
Maandag 10 nov Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
Dinsdag 11 nov Theehuis De Noordhoek Noorden 13.00 uur € 8,00
Woensdag 12 nov PlusBus Diner Royal Ocean Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
Donderdag 13 nov Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 14 nov Tuincentrum Intratuin Kortenhoef 09.00 uur € 10,00
Zondag 16 nov Ger’s Party Mijdrecht 12.30 uur € 10,00
Woensdag 19 nov Weekmarkt Woerden 09.00 uur € 10,00
Woensdag 19 nov PlusBus Diner Brasserie De Waard Wilnis 17.00 uur € 3,00
Donderdag 20 nov Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 3,00
Donderdag 20 nov Keuzefilm in De Angstelborgh Abcoude 13.00 uur € 7,00
Vrijdag 21 nov Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50
Dinsdag 25 nov Winkelen Bisonspoor Maarssenbroek 09.00 uur € 11,00
Woensdag 26 nov Country & Christmas Fair Haarzuilen 10.00 uur € 30,00
Donderdag 27 nov Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 28 nov Pannenkoekenboerderij De Hooiberg Oude Ade 10.00 uur € 15,00

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden
VOOR AllE RITTEN VAN DE PlusBus AANMElDEN OP WERKDAGEN

VIA TEl. 0297-760 260 TussEN 10.00-12.00 uuR.

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

Zondag winkels open?
Hierbij wil ik graag , net als de heer 
Wim Stam, fractievoorzitter van de 
Christen Unie-SGP De Ronde Ve-
nen, nu ook eens mijn - niet aan 
enige religie gerelateerde - me-
ning geven naar aanleiding van 
het omvangrijke stuk van zijn hand 
in De Nieuwe Meer Bode van de-
ze week. Tegen de heer Stam wil 
ik met alle respect [en hier heb ik 
slechts 13 regels voor nodig] enkel 
het volgende zeggen:

- Laat iedereen voor zichzelf be-
slissen hoe hij of zij de , voor U 

heilige, Zondag invult.
-  Probeert u zich één keertje in 

de gedachten van anderen te 
verplaatsen door niet steeds 
weer, wat schijnbaar CU-SGP 
leden eigen is, uw mening aan  
andersdenkenden op te drin-
gen door met uw  inzichten 
omklede argumenten aan te 
voeren.

-  Klanten die op die dag inkopen 
willen doen en winkelperso-
neel dat op Zondagen wil wer-
ken zijn daar zelf verantwoor-
delijk voor en laatstgenoemden 

willen in de meeste gevallen 
graag een extraatje bijverdie-
nen , iets wat in deze tijd van 
economische teruggang een 
welkome opsteker is. Winke-
liers houden zo ook de kop bo-
ven water, weet u.

-   Leef en láát leven!  Wij, anders-
denkenden zijn geen eenheids-
worst. 

Dank voor uw aandacht.

C.N.H. van Dijck,
Mijdrecht

REACTIE VAN EEN LEZER

Zondag open: 
Reactie op het artikel van meneer Stam

De fractie van één van de klein-
ste politieke partijen van de Ron-
de Venen, ChristenUnie/SGP heeft 
tijdens het overleg over de coali-
tievorming van het nieuwe Colle-
ge bedongen dat de koopzonda-
gen als een on-onderhandelbaar 
punt op tafel werd gelegd. De po-
litiek en het huidige college zijn 
hiervoor gezwicht. Ondanks dat 
de meerderheid van de bevolking 
voor een verruiming van de koop-
zondagen was. Wij leven in een 
moderne maatschappij waarin je 
mee moet gaan met de vraag van 
de consument. In landen om ons 
heen en met name de voormalige 
communistische landen is het ge-
bruikelijk dat bouwmarkten en su-

permarkten op zondag open zijn 
van 9.00 tot 19.00 uur. In ons ach-
tergebleven gebied hanteren wij 
anno 2014 nog steeds regels uit 
de jaren 60, dankzij ChristenUnie/
SGP. Deze regels kun je verwach-
ten in plaatsen zoals Staphorst en 
Urk, maar niet in een modern ge-
bied als de Ronde Venen. Meneer 
Stam, denk niet alleen aan uw vol-
gelingen maar kijk verder, verzin 
geen onwaarheden waarom dat dit 
verboden zou moeten worden. On-
dernemer zijn betekent immers ini-
tiatief nemen en marktkansen cre-
eren. Dit houdt nu eenmaal niet op 
voor de 7e dag (rustdag) van de 
week. Mijn visie is dat als een on-
dernemer niet mee wil in de mo-

derne ontwikkelingen, zijn zaak op 
den duur ten onder zal gaan. Voor-
uit zien heet zo iets. Heeft u wel 
eens nagedacht hoeveel mensen 
voor u en uw gezin op zondag aan 
het werk zijn? Als dit niet gebeurt 
dan heeft u op maandag geen vers 
brood en ook zult u uw krantje op 
die dag missen. Zo zijn er tal van 
voorbeelden te noemen. Ook al be-
lijdt u uw politiek vanuit uw eigen 
geloof, je moet je ogen niet slui-
ten voor de wensen van de meer-
derheid van de bevolking. Blijf niet 
stil staan en ga mee met uw tijd en 
vooral met de ontwikkelingen. 
Further thinking is the future.

M.R.Borst, Mijdrecht

Zondag ochtend 11.00 uur,
Vers croissantje (Net gehaald in de 
C1000 in Uithoorn) bakkie koffi e,
en de nieuwe meerbode (einde-
lijk tijd om deze te lezen) maar op 
eens werd mijn Zondag ochtend 
wreed verstoort door een artikel bij 
‘reactie van een lezer’ ene meneer 
Stam vond het nodig zijn eigen 
mening en die van zijn volgers te 
verspreiden over de Zondag ope-
ning van de Karwei. Meneer Stam 
U zou zich moeten schamen dat u 
zich daar zo druk om maakt en dat 
u daar op u manier onderzoek naar 
hebt gedaan, Als U iets onderzoekt 
doe het dan goed maar ga niet op 
eigen indruk af . De dag van mode 
show had u even pols hoogte ge-
nomen hoe druk het was U geeft 
aan dat er bijna niemand was.
 
Ik quote: Zeer geslaagd 
Modeweekend
Het was een zeer geslaagd mode-
weekend. Helaas zaterdag de hele 
dag regen maar de modellen wa-
ren niet te stoppen. Zondag zon-
overgoten en druk centrum. Heer-
lijk een weekend nu eens positieve 

geluiden over ons centrum! Deel-
nemende winkels bedankt, orga-
nisatie bedankt, modellen bedankt 
en bezoekers bedankt. Komend 
voorjaar het volgende modeweek-
end! (Bron: https://nl-nl.facebook.
com/DePassageMijdrecht)  
Mijn vermoeden is dat u alleen op 
zaterdag bent geweest want Zon-
dag is u rust dag. Daarnaast was U 
11 oktober (Koopzondag) ook even 
pols hoogte gaan nemen U con-
clusie 60% van de winkels waren 
dicht, ik neem aan dat er type fout 
was want met het woord ‘dicht’ be-
doelde u naar tuurlijk LEEG,
Lindeboom loopt leeg Molenhof 
leeg en als u door het drop loopt 
staan er nog wel meer winkel pan-
den leeg maar dat zal u vast niet 
zijn ontgaan of toch wel. U heeft 
ook even onderzoek gedaan bij de 
winkels in Uithoorn ( C1000 , AH) 
, u moet daar een hele week heb-
ben gestaan om tot deze conclu-
sie te komen, dat er op zondag net 
zoveel mensen komen als door de 
weeks dag, dan heeft u vast ook 
met de eigenaren gesprokken om 
te vragen of het loont, de zondag 

opening , en zeker bij AH want die 
is volgens mij als 3 jaar op rij win-
kel van het jaar, hoe zou dat nou 
komen?
Maar om het kort te houden want 
kan nog wel even door gaan, 
maakt u zich nou maar eens druk 
om het dorp wat alleen maar ver-
pauperd, kijk naar de Molenhof 
hoelang duurt dat nu al ,volgens u 
inzien moeten we naar een breed 
spectrum kijken, huren van Pan-
den omlaag (u als gemeente kunt 
de eigenaren daar op aanspreken), 
aantrekkelijk winkelgebied (Mo-
lenhof)  maakt u zich daar nou 
hard voor, en werk mee met de lo-
kalen winkeliers in plaats van te-
gen (foei Karwei hup dikke boet) 
nee help de ondernemers, Als ik op 
zondag mijn croissantje bij de Boni 
of bij AH kan halen of een schroef-
je bij de Karwei doe ik dat liever 
hier dan in Uithoorn. En u kunt ge-
woon van U zondagse rust blijven 
geniet want niemand verplicht u 
zondag te komen winkelen.    
 
Evert Poelwijk uit
De Ronde Venen

Zondag winkels open?

Pound foolish, Penny wise?
Er is een mooie boodschappen 
steiger gemaakt bij de Irenebrug. 
Dat is een goede zaak. Maar de 
steiger wordt bijna alleen in de 
zomer gebruikt, gedurende 4 a 5 
maanden.
Zal het niet meer klanten opleve-
ren als het minibusje, vanuit De 
Hoef en de Mennonietenbuurt, 
gedurende het hele jaar over de 
Irenebrug gaat rijden ? Of zal het 

niet véél meer klanten opleveren 
als de gewone lijnbus, tussen Uit-
hoorn en Mijdrecht, weer over de 
N 196 gaat rijden ? Nu rijden er elk 
kwartier 2 of 3 bussen achter el-
kaar over de busbrug, ver van het 
Amstelplein. Als er weer één lijn 
over de Irenebrug gaat zoals in 
het verleden, dan kan je weer bij 
de dorpstraat in- en uitstappenen 
(ook in de Amstelhoek) en bood-

schappen doen. 
Prettig voor de Amstelhoek en 
Mennonietenbuurt en klanten voor 
Uithoorn-dorp. Véél meer klanten 
dan de boodschappensteiger op-
levert. Een engels gezegde luidt 
Pound foolish, Penny wise, vrij ver-
taald Euro dom, centen wijs.

Arend Strijland, 
Amstelhoek

wilt voor zijn of haar huid. Omdat 
wij veel gespecialiseerde behan-
delingen en goed opgeleide spe-
cialistes hebben, denkt men wel-
eens dat wij alleen de zogenoem-
de ‘probleem”huiden behandelen. 
Dit is echter niet waar, wij behan-
delen elk type huid. Wel is het zo 
dat wij samen met de cliënt vanuit 
ons beautyconcept werken, tw. in-
side, outside en zenbeauty, zodat 
het meest optimale resultaat voor 
die betreffende persoon kan wor-
den bereikt, zo licht Périne, eigena-
resse, toe. Voor sommige mensen is 
het zomaar naar binnen stappen in 
een salon, toch een drempel. Vraagt 
u zich ook wel eens af: Wat zit er 
achter die pui? 

Voor iedereen die nieuwsgierig is 
en meer wilt weten over zijn/haar 
huid en huidverzorging is het Skin 
& Lifestyle beauty event! op zater-
dag 1 november tussen 10.00 uur en 
16.00 uur bedoelt. Het event staat, 
net als het pas verschenen magazi-
ne Skin & lifestyle in het teken van 
Puur & Eerlijk. Op deze dag wor-
den de producten en behandelin-
gen van het bedrijf, met alles op het 
gebied van Puur & Eerlijk extra on-
der de aandacht gebracht. Zo kunt 
u naast het kijken en informatie in-
winnen over de vele mogelijkheden 
die instituut Périne biedt, ook genie-
ten van een halfuur durende Quick-
behandeling voor de aantrekkelij-
ke prijs van slechts � 25 (reserve-
ren hiervoor is noodzakelijk!). Tij-
dens deze behandeling wordt uw 

huid eerst gereinigd en volgt er een 
massage met werkstoffen. Hier-
na wordt er een passend masker 
op de schone en ontspannen huid 
aangebracht en uiteraard eindigt 
de behandeling met een huidana-
lyse en advies op maat. Inspiratie 
opdoen over de nieuwste make-up 
trends kan tijdens de gratis make-
up touch-ups. Tussen 10 en 12 uur 
staat dit in het teken van de herfst-
look. Van 12.30 tot 14.00 uur krijgt u 
alle info over bril make-up en vanaf 
14.00 uur wordt u op de hoogte ge-
bracht over de do’s & don’ts bij 50 
plus make-up. Ook kunt u een kijkje 
nemen en zelfs een korte beleving 
ervaren van één van de bijzondere 
massage die de massage specialist 
bij instituut Périne geeft, waaronder 
Sabaaydi.

Verras en geniet 
Een feestelijke dag is niet compleet 
zonder acties. Naast de speciale 
productkortingen en behandelaan-
biedingen is er voor iedere bezoeker 
een tombola gift en reserveert u als 
nieuwe cliënt een behandeling dan 
bepaalt u zelf uw actie d.m.v. een lo-
ting. Dit alles onder het genot van 
drankje en heerlijke gezonde, fris-
se en verse sandwiches & groenten 
shakes gemaakt door de culinaire 
huiskamer en Lisence to live uit Vin-
keveen. Instituut Périne, total skin 
improvement & advice is geves-
tigd op Genieweg 8 te Mijdrecht. U 
kunt tussen 10.00 en 16.00 uur vrij-
blijvend binnenlopen. Voor de be-
handelingen dient u te reserveren 
via info@perine.nl. Meer informatie 
vindt u op www.perine.nl





www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Herfstlicht
Het is een grauwe, nevelige herfstochtend. De wolken hangen laag en 
hier en daar lijken ze wel de grond te raken. Donkere, bijna zwarte ve-
gen hangen tegen een loodgrijze lucht. De lucht is nog zwoel, de zo-
mer voelt nog niet ver weg maar de bomen vertellen een ander ver-
haal. Hier en daar de warmrode herfstgloed nog in de bladeren, maar 
veel takken reiken al onwennig kaal en eenzaam naar de hemel. Maar 
dan, vrijwel ongemerkt, verandert er iets. Wat het is, daar kan ik niet 
goed mijn vinger op leggen. Het is alsof mijn ogen me bedriegen. Wat 
net nog kaal, kil en koud was, lijkt langzaam op te lichten. De kale tak-
ken veranderen van nat en grijs naar een zilveren, fijngeweven web en 
lijken haast lichtgevend te worden. De al bijna weggewaaide bladeren 
verschieten van kleur alsof een schilder ze met de prachtigste tinten 
van zijn palet laat opvlammen. Ik kijk naar de lucht. Die hangt nog even 
zwaar en grauw als zo even boven het land. Of nee, hier en daar zie ik 
toch wat stukken blauw door het laaghangend grijs heen prikken. Ter-
wijl de zon voor mijn ogen nog stevig verscholen is achter het wolken-
dek, vindt onze eigen ster een gaatje in de nevel om in de verte een 
klein tafereel met zijn stralen te betoveren. In het loden grijs van deze 
herfstochtend verandert een stukje van het landschap in een prach-
tig stilleven, alsof onze zeventiende-eeuwse meester Ruysdael het vers 
op het doek heeft gezet. Dat is het mooie van dit seizoen. Van het ene 
op het andere moment kan de zon met zijn gouden herfststralen nat-
te grauwigheid laten oplichten in een glinsterend kleurrijke pracht. En 
je hoeft er alleen maar voor naar buiten te gaan en er naar te kijken!

Sep Van de Voort
IVN natuurgids
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Regio - Op zaterdag 1 november 
organiseert Sijbrants & van Olst Op-
tiek Uithoorn in samenwerking met 
Ziekenhuis Amstelland een scree-
ning speciaal voor familieleden van 
patiënten met glaucoom. Op deze 
zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe 
en dr. Van der Geijn van Ziekenhuis 
Amstelland bij Sijbrants & van Olst 
Optiek in Uithoorn aanwezig om uw 
ogen te onderzoeken op glaucoom. 
Glaucoom is een oogziekte waar-
bij de oogzenuw geleidelijk aange-
tast raakt waardoor er blinde vlek-
ken in het beeld (gezichtsvelddefec-
ten) ontstaan. 
Glaucoom komt bij 2 tot 4 procent 
van de mensen ouder dan 40 jaar 
voor. Verhoogde oogdruk is veruit 
de belangrijkste oorzaak van glau-
coom. Verhoogde oogdruk voel je 
niet, waardoor toenemende schade 
aan het gezichtsvermogen daardoor 
lang onopgemerkt kan blijven. Naar 
schatting is bijna de helft van de pa-
tiënten nog niet opgespoord. Voor-
al bij glaucoom in de naaste fami-

lie, hogere leeftijd, sterke bij- of ver-
ziendheid en hart- en vaatziekten is 
het risico op glaucoom verhoogd.

Eenvoudig, kosteloos 
en zonder afspraak
Glaucoomscreening bestaat uit het 
beoordelen van de oogzenuw en 
een oogdrukmeting. Indien nodig 
volgt een onderzoek van het ge-
zichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een 
afspraak maken bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol… dus meldt 
u tijdig aan! Op 1 november kunt u 
zich op de afgesproken tijd melden 
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de 
Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor 
glaucoompatiënten die al onder be-
handeling zijn bij de oogarts. Voor 
meer informatie of het maken van 
een afspraak kunt u bellen naar 
Sijbrants & van Olst Optiek in Uit-
hoorn, telefoon 0297-540777.

40 jaar “De Opregte Amateur”
Jubileumspektakel
De Hoef - Dit jaar is het veertig 
jaar geleden, dat de toneelvereni-
ging “De Opregte Amateur” werd 
opgericht in De Hoef. En in die ja-
ren heeft de club zich ontwikkeld tot 
een gezelschap, dat ook ingewik-
kelde en veeleisende stukken op de 
planken kan brengen. Elk lustrum 
wordt gevierd met iets extra’s en dit 
najaar is gekozen voor het spekta-
kelstuk “Niets is voor altijd”, waar-
voor weer het nodige uit de kast ge-
haald wordt.

Het aantal mensen, wat voor of ach-
ter de schermen een rol heeft, is nog 
nooit zo groot geweest als bij deze 
door José Frehe en Rob van Vliet 
geschreven komedie. De cast zelf 
bestaat alleen al uit 20 personen! 
De vereniging heeft geen vacatures 
(eerder een wachtlijst) voor nieuwe 
acteurs, maar voor deze productie 
worden er toch drie gastrollen ge-
presenteerd. Daarnaast zijn er een 
aantal figuranten actief, en doen een 
aantal dansers van de Mijdrecht-

Maarten en Sien Busker-
van Vliet 60 jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

Maar ja, ik was 18 en nog niet zo 
happig op een vaste verkering. Punt 
was ook dat Maarten op een boot 
zat en ik aan de wal. Nou ja, we ble-
ven kennis aan elkaar houden en op 
22 oktober 1954 zijn we voor de wet 
getrouwd in Mijdrecht en op de 28e 
in de RK-kerk Antonius van St. Pa-
dua in De Hoef. 
Die datum zien we eigenlijk als on-
ze echte huwelijksdatum,” vertelt 
Sien die een gezellige verteltrant 
heeft. Maarten spreekt vol humor 
over zijn vrouw en gezin. Uit het hu-
welijk werden vier jongens en drie 
meisjes geboren. “We hebben acht-
tien kleinkinderen en zeven achter-

kleinkinderen, rekent Maarten uit. 
Ja, in onze familie zijn we er altijd 
vlot bij geweest… Als we nu een 
feestje houden zitten er zestig men-
sen aan tafel. Maar inclusief de aan-
hang hè...”

Selfmade man
Maarten Busker is een typische 
selfmade man die uiteindelijk een 
geslaagde zakenman is gewor-
den. School en studie waren niet 
aan hem besteed. Maarten was en 
is een man van de praktijk die een 
neus heeft voor handel waar wat 
aan te verdienen valt. Hij begon 
als schipper op een binnenvaart-
schip en vervoerde zand, stenen en 
schroot door heel Europa. Sien ging 

met hem mee. Vervolgens vestig-
de Maarten zich aan land, kocht en 
verkocht grond en startte een bedrijf 
in hei- en waterwerken. Dat heeft 
hem geen windeieren gelegd. En-
kele van zijn zonen zijn nog steeds 
actief daarin in Woerdense Verlaat. 
Door hun omzwervingen verhuis-
den ze meerdere keren in hun le-
ven. Ook hebben ze vijf jaar in Bel-
gië gewoond. Uiteindelijk werd Am-
stelhoek hun vaste stek waar ze op 
verschillende adressen hebben ge-
woond. Alweer 15 jaar hebben zij nu 
in hetzelfde huis aan de Mennonie-
tenbuurt hun rust gevonden. Maar-
ten en Sien zijn sociaal voelende 
mensen. Ze namen o.a. actief deel 
aan de actie Help de Polen de win-

Vinkeveen krijgt eigen 
agenda
Vinkeveen - Vinkeveen is een bij-
zonder dorp. ‘Er is maar één Vinke-
veen’ is niet voor niets al jarenlang 
de slogan van ons fraaie dorp aan 
het water. En dat Vinkeveen een bij-
zonder en fraai dorp is, heeft korf-
balvereniging De Vinken de afgelo-
pen jaren al laten zien bij de verkoop 
van duizenden Vinkeveense kerst-
kaarten. Maar dit jaar gaat De Vin-
ken nog een stapje verder. Een aan-
tal leden hebben er, in samenwer-
king met ontwerpbureau Peploen, 
voor gezorgd dat Vinkeveen een ei-
gen unieke agenda krijgt. Er zijn 
maar weinig dorpen (en steden) in 
Nederland die dat ook hebben. Ook 
dat maakt Vinkeveen wederom een 
bijzonder dorp. Aanstaande zater-
dag, 1 november, gaan de leden de-
ze agenda verkopen. Huis-aan-huis 
in Vinkeveen, voor maar 6,95 eu-
ro per stuk. Eigenlijk is deze Vinke-
veense agenda veel meer dan ge-
woon een agenda. Het is een boek 
met beelden van Vinkeveen door het 
hele jaar heen. ‘s Zomers, ‘s winters, 

‘s morgens vroeg, overdag, ‘s avonds 
laat, op de plas, in de polder en in 
het dorp. Elke keer weer laat het zien 
hoe mooi Vinkeveen is. Je moet er af 
en toe vroeg uit om dat te ontdek-
ken, maar daar krijg je ook wat voor 
terug ... Daarnaast is het een boek 
met beelden van vroeger. Van de ja-
ren ‘50, ‘60 en ‘70. Voor veel men-
sen herkenbaar, voor andere juist 
een aansporing om na te denken 
waar dat toch precies geweest zou 
moeten zijn. Vergezeld door verha-
len uit de ‘oude doos’, veelal met feit-
jes en weetjes die bij lang niet ie-
dereen bekend zijn. Luchtig op pa-
pier gezet door de Vinkeveense ver-
halenverteller Fons Compier. Het ka-
lendarium ontbreekt natuurlijk ook 
niet, net zoals een evenementen–
overzicht, dat laat zien dat er in 2015 
weer heel wat te doen is in Vinke-
veen. Tot slot staan er ook nog een 
aantal aantrekkelijke kortingsbon-
nen van adverteerders in, die ervoor 
kunnen zorgen dat u de aanschaf-
prijs later weer dubbel en dwars te-
rugverdient. 
Kortom, een boekje om te hebben, 
te gebruiken en te bewaren. Een col-
lector’s item. Voor huidige inwoners 
van Vinkeveen, maar ook voor oud-
Vinkeveners . Dit unieke product is 
te koop voor maar 6,95. U kunt de 
agenda ook bestellen (en bekijken) 
via www.de-vinken.nl. Doe dit wel 
snel, want de oplage is beperkt en 
op=op.

Boetseren bij de Paraplu
Wilnis - U boetseert met zelf har-
dende klei op papierbasis een trol-
lenkop en handjes. 

De tweede les krijgt de “nieuwsgie-
rige trol” een plaatsje op een ter-
racotta pot. Hij wordt beschilderd 
met acrylverf, gepatineerd en afge-
werkt met een pruikje van boa. Het 
werkstukje wordt inclusief het pot-
je ongeveer 25 cm. hoog. U neemt 
een doosje mee om het werkstuk in 
mee te nemen. Materiaalkosten zijn 

15 euro, in de eerste les aan de do-
cent Ineke Makkink te voldoen. De 
cursus vindt plaats gedurende twee 
dinsdagen 18 en 25 november a.s. 
van 19.30-22.00 uur. Kosten 17 euro. 
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Stichting 
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te 
Wilnis. Via email kan men altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl

Verder onderzoek naar 
doortrekken sneltram

meest toekomstbestendig is.” In een 
samenwerkingsovereenkomst zul-
len afspraken worden gemaakt over 
de rolverdeling tussen de betrokken 
partijen en de financiën.

Waarom een tram?
Het doortrekken van de Amstel-
veenlijn naar Uithoorn is in beeld 
gekomen, omdat de bestaande 
sneltramlijn tussen Amsterdam en 
Amstelveen omgebouwd wordt. 
Ook komt het nieuwe opstelterrein 
voor de trams al bijna in Uithoorn 
te liggen. Als uit de planstudie blijkt 
dat doortrekking van de tram niet 
haalbaar is, wordt die voor de bus-
verbinding (het project COVAU - 
Corridor Openbaar Vervoer Amstel-
veen Uithoorn) weer uit de kast ge-
haald en verder uitgewerkt. Voorals-
nog is het aannemelijk te veronder-
stellen dat, mocht de sneltram wor-
den doorgetrokken over de voorma-
lige spoorbaan, het (nieuwe) eind-
punt zal liggen in de Legmeer-West 
ter hoogte van hoek Faunalaan/Aan 
de Zoom. Dat is niet ver van de hal-
te van de nieuwe HOV-busbaan bij 
Beleef Buitendijks en het Buitenhof. 
Dat betekent dat ook inwoners van 
De Ronde Venen die (zonder auto) 
naar Amstelveen of Amsterdam wil-
len, eveneens van deze tramvoor-
ziening gebruik zouden kunnen ma-
ken.
De aanleg van een parkeervoorzie-
ning bij het eindpunt zou een goed 
plan zijn. Daar kan men dan de au-
to parkeren en op de tram stappen. 
Eerst maar eens afwachten wat de 
besluitvorming volgend jaar ople-
vert.

ter door, zo’n 30 jaar geleden. Maar-
ten is toen zelfstandig 89 keer heen 
en weer gereden met hulpgoederen 
waarbij Sien zorgde voor het verza-
melen van een en ander. Als lief-
hebberij was Maarten verknocht 
aan volleybal en biljarten en Sien 
fietst graag. Zij verricht nog steeds 
vrijwilligerswerk en leest op zondag 
voor als lector in de Burghkerk. De 
meeste van hun kinderen en klein-
kinderen wonen in de buurt. Sien: 
“Het feestje om deze gedenkwaar-
dige dag te vieren doen we eenvou-
dig. We hebben het dorpshuis in De 
Kwakel daarvoor afgehuurd.”

De Nieuwe Meerbode feliciteert het 
bruidspaar van harte met het berei-
ken van deze mijlpaal. Gelet op het 
zonnige humeur, de nog goede ge-
zondheid en de wijze waarop u in 
het leven staat, zit er zo te zien méér 
in het vat. Dus op naar het volgende 
jubileum... Maar elk jaar erbij van-
af nu om dat te vieren is natuurlijk 
ook een optie!

1 november 9.00-13.00
Sijbrants & van Olst

Screening op glaucoom 
door oogarts bij opticien

www.lijfengezondheid.nl
Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

se dansgroep “Nicole” mee. Het is 
geen musical, maar muziek en dans 
spelen wel een rol. De muziek wordt 
live verzorgd door Charles Radema-
ker en de “Negunya”-groep.

Druk
Al met al dreigt het aardig druk te 
worden op het podium, vandaar 
dat er naast het vaste podium van 
de Springbok nog twee hulppo-
dia zijn geplaatst. Zelfs van het pu-
bliek wordt een dubbelrol verwacht: 
zij mogen niet alleen de toeschou-
wers zijn, maar mogen/moeten ook 
spelen dat ze toeschouwers zijn! Ex-
tra licht- en geluidswerk zal worden 
gemonteerd, we zijn een klein kapi-
taal kwijt aan rekwisieten en cos-
tuums, de plaat op de poster ver-
raad ook al iets dierlijks, u zult vier 
(!) decors kunnen bewonderen en 
als klap op de vuurpijl komt er zo-
iets als een klap op een vuurpijl. 
Uiteraard vergde een en ander veel 
repetities en voorbereidingen, maar 
het gezelschap is er klaar voor en 
kan u begin november als gast ont-
vangen. De eerlijkheid gebiedt ons 
te zeggen dat, ondanks de vergro-
te toeschouwerscapaciteit van de 
zaal in de Springbok, de zaterdag al 
nagenoeg uitverkocht is in de voor-
verkoop, maar als u snel bent zijn 

er voor de vrijdag nog wel kaarten 
te reserveren. Dat gaat het makke-
lijkst via de website www.opregte-
amateur.nl (tabblad reserveren) of 
anders via Ronald Wieman (0297 – 
593291). 
De voorstellingen worden gege-
ven op vrijdag 7 en zaterdag 8 no-
vember om 20:00 in het theater van 
het gemeenschapshuis De Spring-
bok, Oostzijde 61a in De Hoef. Er is 
een extra parkeermogelijkheid ge-
creëerd, maar we vragen u toch zo-
veel mogelijk per fiets te komen. De 
zaal is open vanaf 19:00 uur en na 
afloop blijft de bar voldoende lang 
open om nog even lekker na te ge-
nieten samen met de spelers en an-
dere belangstellenden.

Regio - Het is al weer twee jaar ge-
leden dat er vanuit de Stadsregio 
Amsterdam op werd gezinspeeld 
de sneltram 51 vanuit Amstelveen 
door te trekken naar Uithoorn. On-
langs kwam het plan weer in het 
nieuws. Op 9 oktober 2014 besloot 
het dagelijks bestuur van de Stads-
regio Amsterdam om het doortrek-
ken van de ‘Amstelveenlijn’ naar Uit-
hoorn verder te onderzoeken. Sa-
men met de gemeente Uithoorn, de 
gemeente Amstelveen en de provin-
cie Noord-Holland is hiervoor een 
plan van aanpak gemaakt waar-

in staat wat het komende jaar nog 
onderzocht moet worden. De ver-
wachting is dat de resultaten van 
het onderzoek - de planstudiefase - 
in het laatste kwartaal van volgend 
jaar (!) bekend zullen zijn waarna 
besloten wordt of de plannen al dan 
niet doorgaan.
Tot nu toe is onderzocht of het door-
trekken van de Amstelveenlijn (de 
tramlijn tussen Amsterdam Zuid 
en Amstelveen Westwijk) naar Uit-
hoorn de bereikbaarheid van Uit-
hoorn per openbaar vervoer zal ver-
beteren. Er is bekeken of de reistijd, 

het comfort en de betrouwbaarheid 
met de komst van de sneltram naar 
Uithoorn voor de reiziger verbetert 
en of de exploitatiekosten vermin-
deren. De score op deze punten was 
positief. Volgens Pieter Litjens, por-
tefeuillehouder Openbaar Vervoer 
van de Stadsregio, is dit laatste een 
goede reden om het verder te on-
derzoeken. Aldus de berichtgeving 
van Stadsregio Amsterdam op haar 
website waar verder tekst en uitleg 
wordt gegeven.

Zorgvuldige inpassing
Zo is er een plan van aanpak ge-
maakt, waarin staat wat er het ko-
mende jaar nog onderzocht gaat 
worden. Onderzoek naar het meest 
optimale busnetwerk voor reizigers 
is een belangrijk onderdeel van dit 
plan. Veel aandacht zal ook uitgaan 
naar een zorgvuldige inpassing van 
de tram naar (en door?) Uithoorn. 
Daarbij is de inbreng van burgers en 
bedrijven uit de omgeving van groot 
belang. Zij zullen daarom sterk be-
trokken worden bij het onderzoek. 
“Een goede OV-verbinding is van 
groot belang voor Uithoorn,” zegt 
wethouder Marvin Polak (Verkeer 
en Wonen) van de gemeente Uit-
hoorn. “Uit verder onderzoek moet 
onder meer blijken welk middel of 
welke combinatie van middelen het 
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Atalante Heren 4 pakt 
eindelijk de winst!
Vinkeveen - De mannen van Elec-
troWorld Bunschoten hebben dan 
eindelijk de eerste winst binnen we-
ten te halen.
Na een aantal zware en lastige wed-
strijden, waarin wel degelijk een op-
waartse lijn was waar te nemen 
qua spel, mocht heren 4 aantre-
den bij aartsrivaal Unitas. Het begin 
was even schrikken, en voordat ze 
het doorhadden stond Atalante di-
rect al een punt of 5 achter. Dit werd 
voornamelijk veroorzaakt door een 
goede, moeilijke service van Uni-
tas, die niet goed verwerkt kon wor-
den door Atalante. Ook al kwamen 
ze toch weer redelijk terug in deze 
set, hij ging helaas toch met 25-20 

naar de tegenstander. De 2e set gaf 
een heel ander beeld. Atalante was 
veel scherper en alerter in het veld. 
De middenaanval van Ramon scoor-
de aan de lopende band, en ook zijn 
blok in ‘t midden leverde veel pun-
ten op. Er werd hard gewerkt voor 
elkaar en dat leverde een mooie 25-
17 winst op. De 3e  en 4e set lieten 
een zelfde beeld zien, alleen ston-
den we in de 3e set nog wel met 24-
23 achter. Deze werd toch op karak-
ter met 26-24 gewonnen. De 4e set 
werd eigenlijk soeverein gewonnen 
met 25-19. En hiermee was de eer-
ste winst een feit. Deze winst geeft 
ons weer nieuwe energie voor de 
volgende wedstrijden!

CSW E1 blijft ongeslagen
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
den de ME1 van CSW tegen 
Aalsmeer ME1. Tot dusver hadden 
de meiden van CSW al hun com-
petitie wedstrijden gewonnen, maar 
zaterdag wachtte er een wedstrijd 
tegen de nummer 4 van de compe-
titie de ME1 van Aalsmeer. Nadat 
aanvoerster Bodine Verheul de toss 
had gewonnen begon CSW scherp 
aan de wedstrijd. De eerste kansen 
waren dan ook voor CSW en na een 
goed schot van Eline van Dijk  kon 
de keepster van Aalsmeer de bal 
niet onder controle krijgen wat 1-0 
voor CSW betekende. Na de treffer 
van CSW liet Aalsmeer zien dat ze 
voor niks op de vierde plaats van de 
ranglijst stonden. Ze kregen enke-
le mooie kansen, maar onze keep-
ster Seda Steenbergen liet zien dat 

ze echt een top keeper is. Hierdoor 
gingen we iets wat gelukkig met 
een 1-0 voorsprong rusten. Na de 
peptalk van Coach Ineke en Paul 
en trainster Jeanine begon CSW erg 
sterk aan de 2e helft. Eline van Dijk 
maakte 2-0 en Indy Luinenburg snel 
daarna de 3-0. De wedstrijd leek 
gespeeld maar de linksbuiten van 
Aalsmeer scoorde 10 minuten voor 
tijd via de binnenkant van de paal 
een mooi doelpunt dus toen was het 
3-1. Even leek het nog spannend 
te worden maar gelukkig maak-
te Isabella Koedam het beslissende 
doelpunt 4-1 en dat bleef zo. Hier-
door blijft CSW samen met Hert-
ha lijstaanvoerder in deze spannen-
de competitie. Volgende week spe-
len we een uitwedstrijd tegen Bui-
tenveldert.

Argon walst in tweede 
helft over Veensche Boys
Mijdrecht - In een aantrekkelijke 
wedstrijd tegen Veensche Boys trok 
Argon aan het langste eind, de eerste 
helft verzuimde de gasten de score 
te openen en kroop Argon door het 
oog van de naald. Maar in het ver-
volg kreeg Argon de concurrent op 
de knieën, drie minuten na hervat-
ting scoorde Argon de openingstref-
fer en in het verloop van de wedstrijd 
scoorde Argon nog drie maal zodat 
de eindstand, enigszins geflatteerd, 
4-0 werd.

Twee keer paal
Beide partijen gingen voor de winst, 
er werd bij vlagen leuk gespeeld zo-
dat het talrijke publiek zich prima 
vermaakte. De eerste goede moge-
lijkheid deed zich voor na vier mi-
nuten toen aanvaller Ferdi van der 
Pol namens de gasten schrok van 
de goede kans en van dichtbij in het 
zijnet knalde. Halverwege de eer-
ste helft knalde dezelfde speler op 
de paal onbereikbaar voor doelman 
Rahim Gök. Argon deed aanvallend 
ook enkele pogingen, zo schoot Ian 
van Otterlo in handen van doelman 
Wessel Kroon en ging een poging 
van Stefan Tichelaar naast. Vlak voor 
rust belandde een vrije trap van Jas-
per Werkhoven op de paal, en in een 
snelle actie schoof Riad Lilipaly de 
bal voorlangs het doel.

Argon neemt afstand
In het vervolg kwam Argon snel op 
voorsprong, Riad Lilipaly ging over 

links goed door en leverde de bal 
pasklaar af op Pas Pel die met een 
zuiver schot doelman Wessel Kroon 
kansloos liet 1-0. Daarna moest Li-
lipaly zich laten vervangen door Epi 
Kraemer en ook Bas Pel moest ge-
blesseerd afhaken, Jesse Stange ver-
ving hem. Na een goede redding van 
Rahim Gök trok Argon weer ten aan-
val en het was na een vrije trap dat 
Soner Gedik de 2-0 op het bord zet-
te. Veensche Boys probeerde de aan-
sluitingstreffer te forceren maar een 
vrije trap op rand zestien meter van 
de voet van Dwight Eind ging over en 
ook Glen Geefshuijsen mikte te hoog. 
Een kwartier voor tijd stelde  Argon 
de overwinning definitief zeker, op 
aangeven van Jesse Stange verzil-
verde Epi Kraemer nummer drie 3-0. 
Met Lorenzo Zorn voor Stefan Tiche-
laar ging Argon de slotfase in, voor 
Veensche Boys produceerde Fer-
di van der Pol nog een afzwaaier en 
Epi Kraemer zag zijn inzet door kee-
per Kroon over de lat getikt en even 
daarvoor plukte hij de bal van de 
voeten van Jesse Stange. Maar Ar-
gon bleef aandringen, Ian van Otter-
lo stuitte nog op de keeper en in mi-
nuut 93 was het Epi Kraemer, nu over 
links, die een fraaie actie bekroon-
de met het vierde doelpunt. Daarom 
een dik verdiende overwinning voor 
Argon al ging Veensche Boys in het 
laatste kwartier wel erg gemakkelijk 
door de knieën. Zaterdag gaat Argon 
op bezoek bij TAVV in Ter Aar.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Atalante D1 
nipt verloren
Vinkeveen - De dames van het eer-
ste team mochten afgelopen vrijdag 
aantreden tegen US uit Amster-
dam. Dichtbij elkaar in de competi-
tie dus potentie om een leuke pot te 
worden. En dat werd het ook. He-
laas waren de dames niet op vol-
le sterkte, het was zelfs droevig ge-
steld met het thuisteam. Blessures, 
vakantie en lichamelijke ongemak-
ken speelden het team parten. Met 
maar 6 spelers aantreden en niet al-
lemaal in topconditie is beginnen 
met een achterstand. En die werd 
dan ook snel waarheid: de eerste 
set moest verlies geïncasseerd wor-
den met 18-25. 

De 2e set leken de dames ook af te 
stevenen op een verlies, totdat In-
geborg in 1 servicebeurt een ach-
terstand van 17-21 wegwerkte naar 
een winst van 25-21. Met deze winst 
in de pocket kreeg het team weer 
wat meer vleugels, hier moesten 
punten te pakken zijn. De 3e set 
werd gelijk op punten gescoord. 

Helaas had de tegenpartij tegen het 
einde van de set ook een goede ser-
vicebeurt te pakken. Dit resulteerde 
in een 19-25 setstand. 
Verbolgen over dit setverlies beet 
het damesteam zich vast in de wed-
strijd. Over en weer werden lastige 
services en knallende aanvallen uit-
gedeeld. Met wat extra aanwijzin-
gen van Brenda die ondanks haar 
rugblessure toch als teller/coach 
kon optreden werd in de wedstrijd 
vastgebeten. Deze punten zouden 
de dames niet weggeven. Een strak-
ke service van Jana maakte de set 
af, spannend tot de laatste punt; 25-
23 in de pocket. De laatste set vol 
goede moed begonnen ondanks het 
inmiddels late uur. Ook nu weer ge-
lijk op, maar helaas... ondanks de 
aanmoedigingen van alle heren en 
dames die nog in de zaal waren 
mocht de winst niet gepakt wor-
den. Een lastig te turnen service van 
de tegenpartij speelde ons de laat-
ste punten parten. 9-15 als setstand 
tot gevolg.

Hertha F3 in blessuretijd 
strijdend ten onder
Vinkeveen - Ook zaterdag 25 ok-
tober werd er gespeeld tegen VV 
Uno in Hoofddorp, de trotse onge-
slagen koploper binnen de competi-
tie. Een goede reden voor de Vinke-
veners om ze eens wat echte tegen-
stand te bieden. Om half 9 begon de 
wedstrijd, waarbij Hertha de bal af-
trapte. De Vinkeveners lieten zich 
de eerste helft af en toe afschrik-
ken door de iets grotere tegenstan-
ders, maar ook werden er door af en 
toe goed overspelen kansjes gecre-
eerd. En als de tegenstander al kan-
sen kreeg stond keeper Mike op zijn 
post. Desondanks wist VV Uno, me-
de door niet goed genoeg te verde-
digen aan Vinkeveense kant, er tij-
dens de eerste helft 2 te scoren. 
De jongens toonden de tweede helft 
een leeuwenhart. Vol passie en inzet 
gingen ze de strijd aan tegen de ou-
dere en grotere koploper. Af en toe 
kwamen we ook met mooie aanval-
len uit.  En nadat Kick een mooie 
kans gestopt zag door de keeper, 
toonde Jack dat hij een echt spits is. 
Vol strijdend voor de bal kreeg hij de 
2-1 binnen. Een aantal minuten later 

veroverde Mats de bal op het mid-
denveld en speelde de bal op Jack, 
die stuurde met een mooie bewe-
ging zijn tegenstander het Hoofd-
dorpse bos in en schoof de bal keu-
rig in de hoek, 2-2.  Daar baalde VV 
Uno zichtbaar van. 
Toch was daar een momentje van 
onvoldoende opletten aan Vinke-
veense zijde en meteen profiteerde 
VV Uno, 3-2. Maar wederom waren 
de jonge Vinkeveners niet uit het 
veld geslagen. Niet getreurd, kop-
pies omhoog en weer verdergaan. 
Hertha kon nog meer! Bram be-
gon een solo vanaf eigen helft, hij 
speelde op doorzettingsvermogen 
3 spelers uit en schoot de bal ver-
volgens strak in de verre hoek ach-
ter de kansloze keeper. 3-3. Met 
nog een enkele minuut te spelen. 
De scheidsrechter dacht daar an-
ders over en liet maar liefst 5 minu-
ten extra spelen. In deze extra tijd 
was een moment van onoplettend-
heid de Vinkeveners fataal, tergend 
langzaam verdween de bal over de 
lijn en daarmee ook het verdiende 
punt 4-3!

Argon D2 wint
Mijdrecht - Na 3 verloren wed-
strijden achter elkaar met als laat-
ste voor de Beker tegen Breukelen 
D1, stond voor afgelopen zaterdag 
een wedstrijd tegen Breukelen D2 
op het programma, nu voor de com-
petitie. Helaas staan wij een na laat-
ste en Breukelen op plek 3.
Maar ook in de verloren wedstrij-
den was te zien dat de jongens el-
ke wedstrijd weer groeide. We spe-
len tegen 2e jaar teams. Wij allen 
zijn 1ste jaars en verliezen het dan 
ook in de laatste minuten op fy-
siek kracht. Ook deze wedstrijd wa-
ren de tegenstanders (nu de helft) 

weer 2e jaars,  maar gelijk vanaf be-
gin gaan de jongens er weer voor. 
Na een paar kansen blijft het toch 0 
– 0. De jongens achter moeten goed 
opletten maar ook Breukelen krijgt 
een paar kansen. Ze gaan weer het 
kluitjes voetbal spelen en krijgen 
het moeilijk.
Na verovering van de bal op het lin-
ker middenveld word er ineens drie-
hoekjes voetbal tentoongesteld,.
Toeschouwers klappen na een mooi 
pass naar de rechter buitenspeler 
Danny, die van rechts een prachti-
ge voorzet geeft richting de zestien. 
De voorzet was op maat en perfect 

in 1 keer door gekopt door Hero en 
Goal. 1 – 0 Voor Argon en nu tot 
de rust even vast houden. Er werd 
hard gewerkt op alle linies. 2e Helft 
was het nog steeds hard voor el-
kaar werken, een goeie redding van 
Jesse, de keeper,  was nodig om uit 
eindelijk  de 0 te houden.
De trainers Epi en Alan horen we nu 
met positieve aanmoedigen langs 
de lijn de jongens aanwijzingen ge-
ven. Ook zij hebben door dat wij de-
ze wedstrijd gaan winnen.
Na veel kluitjesvoetbal blijft het bij 
1-0. En zo sta je met een gewonnen 
wedstrijd op de 4e plek.

Luuk van der Meer is 
pupil van de week
Mijdrecht - Luuk van der Meer kon 
afgelopen zaterdag als pupil van de 
week de aftrap bij Argon verrich-
ten met een  mooie solo en een fraai 
doelpunt. Luuk is 9 jaar en woont in 
de wijk Twistvlied en zit op de Twist-
vliedschool in groep 6. Het is een 
vrolijke knul die graag een potje wil 
voetballen.
Ook vind hij het leuk om met zijn ta-
blet bezig te zijn of een spel te spe-
len op de wii. Dat doet hij dan met 
een van zijn 2 zussen. Luuk heeft 
een zus Tara van 11 jaar en een zus-
je Maaike van 7 jaar. Luuk is al weer 
een aantal jaren lid en dus zoals ve-

len gestart in de interne competi-
tie. Daarna in de F2 terecht geko-
men en vervolgens in de E4 waar hij 
het prima naar zijn zin heeft met zijn 
teamgenootjes. In zijn spel is het fy-
siek een sterke jongen die niet bang 
is om een duel aan te gaan en met 
zijn rechterpootje een aardige poei-
er kan afleveren.
Ook als de bal voor zijn linker komt 
twijfelt hij niet. Zijn favoriete club is 
Ajax en favoriete speler is Messi. Hij 
vind het erg leuk om pupil van de 
week te zijn maar toch ook wel een 
beetje spannend. 
Foto: sportinbeeld.com

2 november 2014
Zilveren Turfloop
Regio - Op 2 november 2014 or-
ganiseert de Atletiekvereniging De 
Veenlopers uit Mijdrecht voor de 
24e keer De Zilveren Turfloop. 
Nabij sporthal De Phoenix kan weer 
op verschillende afstanden worden 
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo 
GeZZinsloop over een afstand van 1 
km, waarvan het parcours door het 
sportpark voert. De deelname hier-
aan is gratis.  De Rabo GeZZinsloop 
start om 10.15 uur. 

Andere afstanden waaraan deelge-
nomen kan worden zijn 5 km, 10 km 
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatie-
lopen. 
De 10 km start om 11:00 uur
De 5 km start om 11:10 uur
De 16,1 km start om 11:15 uur

Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 
een veilige route. De afgelopen ja-
ren is het aantal deelnemers flink 
toegenomen. Bij de finish op het 
fietspad, werd het op sommige mo-
menten dringen. Lopers die al jaren 
achtereen de ZTL lopen, zullen dit 
herkennen. De organisatie van de 
ZTL heeft dit jaar de finishlocatie 
verplaatst naar de locatie waar al ja-
ren de start plaats vindt. Op de bre-
de Hoofdweg is de startlijn nu ook 

de finishlijn geworden en een aan-
tal meters verplaatst om de juiste af-
standen te handhaven.
In de sporthal De Phoenix, Hoofd-
weg 85-1, 3641PR Mijdrecht vindt  
de inschrijving plaats en is een mo-
gelijkheid tot omkleden. Daarnaast 
is er een tasseninname. Uiteraard 
kunnen deelnemers en publiek ge-
bruik maken van de faciliteiten die 
de sporthal biedt. Er is ook een ho-
recavoorziening aanwezig. Voor 
meer informatie over de starttijd per 
afstand, de bereikbaarheid, het prij-
zengeld, het parcours etc. kijkt u op 
www.zilverenturfloop.nl  
Foto: sportinbeeld.com

Bridgevereniging DRV 
voortaan in de Willisstee
Wilnis - Op dinsdag 21 oktober is 
onze vereniging, welke al meer dan 
30 jaar bestaat, gaan spelen op een 
nieuwe lokatie  en wel in de Willis-
stee  te Wilnis.  Er wordt wekelijks in 
een ontspannen sfeer in competitie-
verband gespeeld . Naast het spelen 
gaat het bij ons ook om de gezellig-
heid en de sociale contacten. 
De uitslag van elke speelavond 
vindt  direct na afloop van de laat-
ste spelronde plaats. 
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er ook dit 
jaar in december natuurlijk weer de 
speciale feestelijke Kerstdrive.
De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als voor ervaren 
leden. Heeft u belangstelling om in 

het nieuwe seizoen bij onze vereni-
ging te komen bridgen, kom dan 
zonder enige verplichting de sfeer 
bij onze vereniging eens proeven 
en een avond vrijblijvend meespe-
len. Meld u vooraf wel even aan op 
onderstaand  tel.nr. zodat we u voor 
die avond in kunnen delen. Ook 
daarna kunt u nog enkele avonden 
meespelen om de sfeer te proeven 
en te beslissen of u als lid mee wil 
gaan spelen.
Wilt u thuis met kennissen spe-
len, dan heeft de vereniging  ook 
bridgekoffers beschikbaar, welke 
tegen geringe kosten door de leden 
geleend kunnen worden. Bel even-
tueel voor nadere informatie met
Theo van Nes  (Tel: 0297.593618)





De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er op de Manege 
Mariahoeve een springclinic gege-
ven door Lammert Laseur. Lammert 
geeft springlessen aan ruiters op ie-
der niveau en nam zondag van 10 
tot 3 uur de tijd om diverse ruiters en 
paarden soms letterlijk bij de hand 
te nemen om techniek en springver-
mogen te verbeteren. De gevorder-
de ruiters kwamen om 10.00 uur als 
eerste in de bak. Zij springen al op 
een redelijk niveau en kregen goe-
de aanwijzingen en tips om zich te 
verbeteren. Daarna waren de begin-
ners aan de beurt. Zij kregen voor-
al les in het aanleren van de juiste 
houding voor het springen en oe-
fenden met lopen over balkjes en 
het nemen van een kleine hinder-
nis. Het was weer een gezellig druk-
ke dag op manege Mariahoeve. Ook 
voor diegenen die niet deelnamen 
aan de clinic, maar alleen kwamen 
kijken was het een leuke en leerza-
me clinic. Foto: sportinbeeld.com

Wilnis – Afgelopen zaterdag 25 ok-
tober werd de Vakantie Bijbel Mid-
dag gehouden. Met 31 kinderen 
was het gezellig druk. Onder leiding 
van gitariste Lianne, pianiste Chris-
tien, fluitiste Marianne en zangeres 
Femke, werden de vrolijke liedjes uit 
de VBW-week gezongen.

De kinderen kenden de liedjes nog 
goed en zongen lekker mee. Om te 
kijken of de kinderen ook goed kon-
den luisteren, werd er een spelletje 
gespeeld met luisteropdrachten. Dit 

was nog best moeilijk: ‘Moet ik nu 
gaan zitten of gaan staan als ik een 
rood shirt aanhad?’ Daarna ging de 
groep uiteen en werd het bijbelver-
haal over visser Petrus verteld. Ver-
volgens knutselden de jongste kin-
deren een schilderij in een schoe-
nendoosdeksel en beplakten de ou-
dere kinderen een kartonnen visje 
met stukjes tijdschrift.
Tegen 16.00 uur werd de winnaar 
van de ballonnenwedstrijd gehul-
digd. Michael won de prijs. Zijn 
kaartje werd op Texel gevonden.
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Korver Makelaars fan van 
Argon E3!
Mijdrecht - Vorige week ontvingen 
de toppers van Argon E3 nieuwe 
trainingspakken van sponsor Korver 
Makelaars uit Mijdrecht.
Het selectieteam zorgt voor span-
nende wedstrijden met veel doel-
punten.
De competitie is net begonnen en 
de jongens werken er hard aan om 
najaarskampioen te worden. Onder 
de enthousiaste leiding van coach 

Sjoerd van Egmond en trainers 
Dylan Bosman en Stefan Sterk zijn 
ze op de goede weg.
Op de foto van links naar rechts: 
Staand: coach Sjoerd van Egmond, 
Maurits Korver, Tycho van Egmond, 
Daniël van der Velden, Romijn van 
Vliet, Jay den Ambtman en sponsor 
John Korver. Zittend: Milan Keijzer, 
Milan Ros, Sherweny Felicia en Sam 
Siegers.

Eerste prijswinnaars Nelleke van Teeseling en Jan Vernooy met hun prijzen en 
mevrouw Hartman van De Zonnebloem met cheque en Willibrord Blom en 
Chris van der Wilt van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
Goede opbrengst Running 
Bridge Drive
Mijdrecht-Wilnis – Op zaterdag 
25 oktober heeft in het hart van 
Mijdrecht voor de zevende keer 
een zogeheten ‘running bridge-
drive’ plaats gevonden. Hierbij spe-
len de bridgeparen niet op één lo-
catie, maar afwisselend op zeven 
verschillende locaties. De Running 
Bridgedrive is een initiatief van Li-
onsclub Mijdrecht-Wilnis en bracht 
1000 euro op voor Stichting De Zon-
nebloem.
Maar liefst 74 bridgeparen wissel-
den elke spelronde van locatie en 
deden zo zes verschillende horeca-
gelegenheden aan: Rendez-Vous, 
Grieks restaurant Corfu, tapasbar 
La Farola, lunchroom TOF, Croissan-
terie De Lindehof en Chinees res-
taurant Lotus Corner, plus het ge-
meentehuis. Na elke ronde waren er 
ruim 160 personen aan de wandel 
in het centrum van Mijdrecht voor 
dit evenement.

Sponsors
Na afloop van alle spelrondes vond 
de prijsuitreiking plaats in Chinees 

restaurant Lotus Corner. De eerste 
prijs, bestaande uit de Lions Wis-
selbeker en een lidmaatschap voor 
2 personen voor de par 3 baan op 
Golfpark Wilnis werd gewonnen 
door het bridge paar Jan Vernooy en 
Nelleke van Teeseling met een sco-
re van 68,32%. De tweede prijs was 
een beauty arrangement van Insti-
tuut Périne en werd gewonnen door 
het paar Jan Willem Hoetmer en 
Paul Egberts met 66,81%. De sco-
re van 59,93% van het paar Jan de 
Jong en Theo Klijn was goed voor 
een derde plaats.
Organisatoren Willibrord Blom en 
Chris van der Wilt van de Lionsclub 
konden na afloop een cheque ten 
bedrage van euro 1000 overhandi-
gen aan mevrouw Marja Hartmann 
van de regio Rondom De Venen van 
de Stichting De Zonnebloem. Met 
deze opbrengst wordt de vakantie 
week ondersteunt waarin 26 gas-
ten plus vrijwilligers een aantal da-
gen op stap gaan. Voor meer infor-
matie kijk bij “Lions Mijdrecht Wil-
nis” op Facebook.

Winst CSW uit bij De Bilt
Wilnis - In en tegen De Bilt was het 
basiselftal van CSW weer nagenoeg 
compleet. Nick van Asselen en Vin-
cent van Hellemondt waren weer 
speelklaar. Alleen Jay Klaas Wijn-
gaarden moest nog geblesseerd 
toekijken. Voor hem speelde Jus-
tin Blok, die de laatste twee wed-
strijden aardig op dreef was. De 
eerste helft leken beide partijen er 
niet echt veel zin in te hebben. Er 
zat weinig strijd en diepgang in het 
spel. Het was zeker niet enerverend 
te noemen. CSW was wel iets ster-
ker, desondanks werd de rust be-
reikt met dezelfde brilstand als bij 
aanvang.

Na de rust werd de wedstrijd een 
stuk aantrekkelijker en kwamen 
er zowaar kansen. Na een goe-
de combinatie tussen Vincent van 
Hellemondt en Mike Cornelissen 
kon Mike alleen op de keeper af-
gaan, maar lukte het hem niet om 
deze te passeren. De afgeketste 
bal kwam voor de voeten van San-
der Kunkeler, maar ook zijn schot 
keerde de keeper. Dave Cornelis-
sen kwam de dit keer bijna onzicht-

bare Justin Blok vervangen. Mede 
daardoor werd CSW steeds aanval-
lender en een doelpunt hing in de 
lucht. Het duurde nog tot de 68ste 
minuut toen de ban daadwerkelijk 
gebroken werd; Berry Kramer kwam 
op links vrij en zijn strakke voorzet 
werd door Vincent van Hellemondt 
doeltreffend afgerond, 0-1. Daarna 
trachtte De Bilt meer aan te dringen, 
maar kwam het niet verder dan tot 
een schot in het zijnet. Als CSW iets 
zorgvuldiger met de counters was 
omgesprongen was de stand al-
lang uitgebouwd. Nu duurde het tot 
de 86ste minuut toen na een corner 
de bal door Mike Cornelissen van 
dichtbij in het dak van het doel werd 
geschoten, 0-2. In de allerlaatste 
minuten werden Mike Cornelissen 
en Nick van Asselen nog gewisseld 
door respectievelijk Terence van der 
Linden en Matthijs Uytewaal. De 
goed leidende scheidsrechter gun-
de De Bilt nog wel een paar minu-
ten blessuretijd, maar CSW kwam 
niet meer in de problemen. Door 
het verlies van Veensche Boys staat 
CSW nu gedeeld derde op de rang-
lijst achter Argon en Woudenberg.

Tennisclinic verloot onder 
sponsors VLTV Plassentoernooi
Vinkeveen - Op tennisclub VLTV 
heeft MY Tennismanagement een 
tennisclinic verzorgt aan de Financi-
ele Vis en Hollands Best Makelaar-
dij. MY Tennismanagement heeft als 
sponsor van het VLTV Plassentoer-
nooi, dat reeds van de zomer heeft 
plaatsgevonden, als ‘tegenpresta-
tie’ voor de sponsoruitingen een uit-
dagende tennisclinic verzorgt. Deze 

tennisclinic heeft de VLTV sponsor-
commissie vervolgens verloot onder 
alle sponsors. Met de spreekwoor-
delijke tongen op de schoen zijn de 
verkozen sponsors in een uur tijd tot 
het uiterste gegaan om alle oefenin-
gen tot een goed einde te brengen. 
Misschien wordt volgend jaar weer 
onder de sponsors een leuke ten-
nisclinic verloot!

Springclinic op Mariahoeve

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op 23 oktober werd de 
5e ronde van de eerste cyclus, bij 
onze bridgeclub gespeeld. Het was 
een volle bak in het “Buurtnest’’ 
slechts 4 afzeggingen. Met 52 deel-
nemers was er geen stilzit. In de A 
lijn werden Greet en Roel eerste met 
maar liefst 66,25 %, Tweede werden 
Addie en Jeanet met 62,92% en der-
de de mannen Aja en John met 57,08 
%. Het echtpaar dat op de laatste 
plaats eindigden, kunnen veel be-
ter. Hierbij een aanmoediging. In de 
B lijn, kwamen als eerste uit de bus 
Corry en Netty met een mooie score 
van 64,58% tweede werden Miep en 
Madelon met 55,56% en op de der-
de plaats Els en Alice met 54,17%.

Volgende week de laatste ronde van 
de competitie, dan weten we zeker , 
wie er gaat promoveren of degrade-
ren. Er werd goed gebridget en met 
zoveel plezier, dat zelfs, het paar dat 
vaak onderaan eindigt zegt: ‘‘het 
gaat niet altijd om het winnen, als 
we maar plezier hebben gehad. Op 
de bridgeclub ABC heerst altijd een 
goede sfeer. 

Onze nieuwkomers Els en Alice die 
nog maar drie ochtenden mee doen, 
komen met groot plezier naar de 
club. Wilt u de sfeer ook eens ko-
men proeven, meldt u aan, elke 
donderdag morgen van 9.00-12.00 
uur in het “Buurtnest”. 

Veel vogels zien, ga mee 
naar de Duinen!
Regio - Op zaterdag 1 november 
gaat de maandelijkse vogelexcur-
sie van de Vogelwerkgroep van IVN 
naar de Amsterdamse waterleiding-
duinen. Vogels die je tegen kan ko-
men zijn vele mezensoorten, vinken-
soorten inclusief de kruisbek en na-
tuurlijk veel watervogels. Zullen de 
eerste wilde zwanen al gearriveerd 
zijn? Hoor je nog waterrallen of zie 
je misschien wel een roerdomp? Het 
is gelukkig allemaal niet te voor-
spellen maar het gebied is er zeer 
geschikt voor. De vogeltrek loopt 
op zijn eind maar er zullen nog ge-
noeg trekvogels in de duinen aan-
wezig zijn. Vele lijstersoorten foera-
geren vaak in grote groepen in de 
aanwezige duindoorns op zoek naar 
lekkere sappige bessen. Damherten 
zul je in ieder geval voldoende te-
genkomen.

Natuur
De waterleidingduinen is een 3400 
ha groot natuurgebied ten zuiden 
van Zandvoort. Dit duingebied ken-
merkt zich door een afwisselende 

vegetatie. Binnenduinranden met 
grote majestueuze loofbomen, vak-
ken met dennenbomen, afwisselen-
de duinvalleien met veel duindoorns 
en een heel stelsel van waterlopen 
en meertjes. Deze afwisseling van 
verschillende biotopen is zeer ge-
schikt voor een groot scala aan vo-
gelsoorten. Je vind er de echte bos-
soorten voor naald en loofbossen, 
maar ook heel veel duinvogels en 
door de grote hoeveelheid aan wa-
ter ook veel water en moerasvogels.
Je wandelt door het middendeel van 
het gebied, eerst door de binnen-
duinen en dan via enkele waterlo-
pen en wat dennenbosjes naar de 
echte “kale”duingebieden. Een he-
le afwisselende wandeling door een 
prachtig gebied. Doe lekkere wan-
delschoenen aan, neem een ther-
moskan koffie of thee mee, en ver-
geet de lunch niet want je bent pas 
rond 14.00 uur terug bij de parkeer-
plaats. Neem 1 euro mee voor de 
toegang en trek genoeg warme kle-
ding aan. Vertrek om 8.30 vanaf de 
Nieuwe begraafplaats in Wilnis.

Duoplant opent haar 10e 
verkooppunt in Mijdrecht
Mijdrecht - Zaterdag 1 novem-
ber is het feest en wij hebben er 
zin in. Ondanks alle negatieve be-
richten van ondernemend Mijdrecht 
hebben wij er vertrouwen in om in 
Mijdrecht ook een verkoop punt te 
openen. Wij zijn al vijf jaar zoekende 
om in Mijdrecht een geschikte loca-
tie te vinden. Wij hopen, dat wij met 
de winkel in de Dorpstraat de juis-
te keuze hebben gemaakt. Het is 
wel de grootste winkel voor ons en 
daarom hebben wij twee andere be-
drijven gevraagt om ook hun (kado) 
artikelen mee te mogen verkopen. 
Stampij Wonen uit Vrouwenakker 
met allerlei eigengemaakte artike-
len van en op hout en wat baby arti-
kelen en de Chocotoko uit Uithoorn 
met chocolade. Juist deze bedrijven 
omdat zij iets te bieden hebben wat 
bij het geven van een boeket bloe-
men iets aanvult. Voor een verjaar-
dag, geboorte of een ander feeste-
lijke activiteit is het leuk om een be-
taalbaar boeket bloemen te geven 
van 2.90 tot 14,50 in de standaard 
uitvoering boeketten met daarbij  
een aardigheidje van chocolade of 
iets uit het assortiment van Stampij 
Wonen.

Boeketten
Natuurlijk kunt u bij Duoplant ook 

terecht voor een mooie orchidee of 
andere planten of een op maat ge-
maakt boeket. Alle medewerkers 
zijn opgeleid en verstaan het bloe-
menvak met vele jaren ervaring. Zij 
kunnen u ook adviseren wat past 
bij een speciale gelegenheid. Neem 
daarom eens de moeite om de win-
kel te bezoeken en u zult ook ver-
steld staan van de kwaliteit en prij-
zen. Duoplant laat mensen weer 
bloemen en planten kopen omdat 
ze betaalbaar zijn en omdat zij ook 
veel verkopen blijven de producten 
vers. Zaterdag hebben we speciale 
aanbiedingen. 
Kom eens kennis maken op Dorp-
straat 65 en wilt u nog meer keu-
ze hebben, bezoek dan eens de 
hoofdvestiging op de Legmeerdijk 
274. Op de Legmeerdijk hebben we 
een zeer groot assortiment bloe-
men,  kamer en tuinplanten maar 
ook coniferen. Tevens organise-
ren wij daar veel verschillende ac-
ties zoals de winter en voorjaar fair, 
maar ook workshops. A.s. zaterdag 
start in Mijdrecht ook de inschijving 
voor de workshops kerststukjes ma-
ken. Onder het genot van een hapje 
en een drankje en live muziek, mag 
u voor 24,50 p.p. zoveel kerststuk-
jes maken als u wilt. U bent van har-
te welkom.

Licht in en om de woning 
voorkomty inbraak
De Ronde Venen - De wintertijd 
gaat weer in en het wordt steeds 
vroeger donker. Dat weten wonin-
ginbrekers helaas ook. Die slaan 
juist in de donkere dagen hun slag. 
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer 
wordt? Door onder meer gebruik te 
maken van binnen- en buitenver-
lichting in en rond uw woning. Want, 
inbrekers houden namelijk niet van 
licht! Bij 80 procent van de wonin-
ginbraken zijn de daders gelegen-
heidsinbrekers. Zij hebben niet een 
bepaalde woning op het oog, maar 
kijken waar ze gemakkelijk kun-
nen toeslaan. Woningen waarbij 
de bewoners niet thuis zijn, vinden 
zij aantrekkelijk. Net als woningen 
waar ramen openstaan of die slecht 
hang- en sluitwerk hebben. Ook 
werken inbrekers graag op plaatsen 
waar niemand ze ziet. Met die ken-
nis kunt u uw woning beschermen.

Schakelaars
De indruk wekken dat u thuis bent, 
kan eenvoudig met tijdschakelaars. 
Deze schakelaars schakelen lampen 
automatisch aan. U bepaalt zelf het 
tijdstip, waarop dit gebeurt. Duur-
dere modellen kunt u zelfs zo pro-
grammeren, dat de lampen iedere 
dag op een ander tijdstip worden in-
geschakeld. Door in meerdere ruim-
tes verlichting op tijdschakelaars 
aan te sluiten, lijkt het nog meer als-
of er echt iemand aanwezig is. Als u 
spaarlampen of ledverlichting aan-
sluit op deze schakelaars, blijven de 
kosten beperkt. Eventueel kan men 
ook een radio of televisie aansluiten 
op een tijdschakelaar.

Buitenverlichting
Het gaat er echter niet alleen om 

dat u licht in de woning laat bran-
den, maar dat er ook goede bui-
tenverlichting aanwezig is. Uiter-
aard sluit u deuren en ramen, die 
zijn voorzien van degelijk hang- en 
sluitwerk, goed af. Daarnaast advi-
seert de politie kostbare zaken, zo-
als autosleutels, laptops en smartp-
hones, niet in het zicht te laten lig-
gen. De politie heeft als prioriteit het 
drastisch verminderen van het aan-
tal woninginbraken.
De politie stelt na iedere woningin-
braak standaard een grondig spo-
renonderzoek in om te kijken of in-
brekers vingerafdrukken of DNA 
hebben achtergelaten. Ook verricht 
de politie buurtonderzoek: We vra-
gen aan de buren of zij iets ver-
dachts hebben gehoord of gezien. 
Verder waarschuwt de politie dat 
er een inbraak is geweest. Bij wo-
ningen die op elkaar lijken, probe-
ren inbrekers vaak op dezelfde ma-
nier binnen te komen. Met die ken-
nis kunnen bewoners zelf preventie-
maatregelen treffen.

Bel 112
Ziet u iets verdachts in uw buurt? 
Bel altijd direct en zonder twijfel 
1-1-2. De belangstelling van de po-
litie gaat vooral uit naar mensen die 
niet in uw buurt thuishoren en veel 
interesse hebben in woningen, au-
to’s en/of de omgeving.
Ook hoort de politie graag met wel-
ke auto of (brom)fiets/scooter deze 
personen zich verplaatsen. Het sig-
nalement van de verdachte perso-
nen en de voertuiggegevens (merk, 
type, kenteken) zijn belangrijk. Wilt 
u liever anoniem blijven dan kunt 
u dat doorgeven via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000.

Vakantie Bijbel Middag






	44_ED2_PAG04
	44_ED2_PAG05
	44_ED2_PAG07
	44_ED2_PAG09
	44_ED2_PAG11
	44_ED2_PAG13
	44_ED2_PAG14



