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Wordt voldaan aan de normen van geluidhinder, CO2 en fi jnstof?

Woontorens Mijdrechtse Dwarsweg 
onderwerp van discussie

De Maricken, ontwikkeld en ge-
bouwd door Bouwbedrijf Verweli-
us, is een voorbeeld van een snel-
groeiende nieuwe woonwijk waar 
bewoners uit de eigen gemeente, 
maar ook die van elders zich vesti-
gen met huren of kopen van een 
woning. En de vraag naar wonin-
gen aldaar blijft hoog. Inmiddels 
wordt voor de volgende fase (IV) 
de grond bouwrijp gemaakt voor 
weer 125 woningen in diverse uit-
voeringen. De beide woontorens 
met de appartementen (Langhuis 
1 t/m 97), naast de rotonde aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg, zijn vol-
op in de afbouwfase. Ze zijn zeer 
in trek zoals dat bij veel apparte-

menten het geval is. Maar juist op 
deze locatie zijn ze plotsklaps on-
derdeel van discussie geworden. 
Dat is voornamelijk gegroeid uit 
de talloze opmerkingen die bin-
nen de lokale samenleving de ron-
de doen of het voor de toekomsti-
ge bewoners van de appartemen-
tencomplexen wel zo gezond en 
prettig wonen zal zijn, pal naast 
de nieuw aangelegde rotonde, 
die op een bepaalde plaats zelfs 
op minder dan 15 meter (!) van de 
buitengevel aangelegd is. Het kan 
niet anders of met het vele auto- 
en vrachtverkeer, plus landbouw-
voertuigen, dat zeven dagen 
per week van de rotonde (en de 

Mijdrechtse Dwarsweg) gebruik 
maakt, zal het geproduceerde 
geluid, de CO2 en de fi jnstof uit-
stoot de normen die hiervoor gel-
den, zeker overstijgen. Met de PAS 
(Programma Aanpak Stikstof ) on-
der arm zullen deskundigen zich 
uitlaten dat deze ruimtelijke mis-
kleun niet kan! Met een heldere 
vraagstelling legde Wilnisser Jan 
van der Kroon een en ander voor 
aan wethouder Rein Kroon (Ruim-
telijke Ordening en Volkshuisves-
ting) en Kiki Hagen (Milieu, Open-
bare Ruimte). Tot zijn verbazing 
kreeg hij te horen dat wethouder 
Alberta Schuurs dit dossier ineens 
op zich heeft genomen. Waar het 
De Maricken betreft heeft zij ech-
ter alleen de fi nanciële afwikke-
ling van de grondexploitaties in 
haar portefeuille. 
Vervolg elders in deze krant.

Wilnis - Het is voor de gemeente natuurlijk een goede zaak als er 
nieuwbouw van woningen wordt gepleegd. Immers er is schrij-
nend tekort aan (vooral betaalbare) woningen. Dat geldt ook 
voor De Ronde Venen. 
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De woontorens zouden te dicht op de rotronde en Mijdrechtse Dwarsweg staan

Wilnis - Sinds ruim een maand 
is de Pastoor Kannelaan in Wil-
nis in de greep van aannemersbe-
drijf Gebr. Rijneveld uit Mijdrecht 
(sinds 2016 behorende tot de AW 
Groep). De specialist in het aan-
leggen en onderhoud van wegen 
neemt de ontsluitingsweg naar de 
woonwijken in Veenzijde behoor-
lijk onder handen. De totale weg, 
inclusief de fundering wordt bijna 
een meter diep uit het tracé uitge-
graven, verwijderd en vervangen. 
Tevens worden kolken en riool-
leidingen voor het afvoeren van 
hemelwater vernieuwd. Een he-
le klus die tot begin/half novem-
ber staat gepland. Er komt een 
nieuwe ondergrond met daartus-
sen wegenbouwdoek (te vergelij-
ken met worteldoek) en een fun-
dering waaronder materiaal be-
staande uit puimsteentjes dat in 
beginsel licht van kleur is. Daar 
bovenop komt volgens een van de 

medewerkers aan het project nog 
een laag gebroken steen (puin). Te 
zijner tijd worden natuurlijk ook 
nieuwe trottoirbanden en een 
trottoir aangelegd. Tot slot wordt 
er een dikke laag asfalt aange-
bracht als rijbaan met daarop aan 
weerskanten (rode) fi etssuggstie-
stroken. Als laatste wordt de berm 
verzorgd met (nieuw) groen en 
aanplanting plus bomen. Maar zo-
ver is het nu nog lang niet. Wel at-
tent van de aannemer is dat die 
ervoor gezorgd heeft dat men na 
werktijd en in de weekeinden van-
af de rotonde op de N212 pro-
bleemloos, zij het langzaam, met 
de auto over de ondergrond veilig 
via het eerste stukje Pastoor Kan-
nelaan naar de Wethouder van 
Damlaan kan rijden, maar ook de 
zijarm van de Pastoor Kannelaan 
en de Burg. de Voogtlaan e.v. zijn 
bereikbaar. Al met al is er nog een 
boel werk te doen.

Pastoor Kannelaan 
diepgaand op de schop

Mijdrecht - De fi etsenstalling aan 
de Rondweg is dit jaar fl ink uitge-
breid, van 140 naar 240 plaatsen. 
Helaas worden fi etsen echter re-
gelmatig naast de fi etsenstalling 
geplaatst. Dat geeft een romme-
lige aanblik en blokkeert de weg 
voor voetgangers. Woensdag 4 
september zijn fi etsen door de 
gemeente zoveel mogelijk in de 
stalling geplaatst en is aan de 
fi etsen een kaartje bevestigd dit 
goede voorbeeld voortaan te vol-
gen. Wethouder Alberta Schuurs 

hielp een handje mee. Wethou-
der Schuurs: ,,We zien regelma-
tig dat fi etsers hun fi ets naast de 
fi etsenstalling zetten. Wellicht uit 
gemakzucht omdat anderen het 
ook doen. Het resultaat is een 
rommelige aanblik. Soms moeten 
mensen zich een weg banen tus-
sen de fi etsen om van de langpar-
keerplaats naar het Haitsmaplein, 
of vice-versa, te lopen.’’Woensdag 
4, donderdag 5 en vrijdag 6 sep-
tember worden daarom alle fi et-
sen die buiten de rekken staan in 

de fi etsenstalling geplaatst. Aan 
de fi ets wordt een kaartje be-
vestigd waarop staat dat de fi et-
ser deze keer een handje wordt 
geholpen om zijn of haar fi ets 
op de juiste plek te zetten, maar 
dat ze dat eigenlijk zelf moeten 
doen. Schuurs: ,,De scholen zijn 
net weer begonnen en we willen 
met deze actie fi etsers eraan her-
inneren dat ze de fi ets op de goed 
plek moeten zetten. Dat zorgt 
voor een prettiger en veiliger om-
geving rond de halte.’’ 

Fietsen in fi etsenstalling aan Rondweg gezet 
Fietsers handje geholpen bij 
plaatsen van fi ets op de juiste plek

Wethouder Alberta Schuurs hielp vanochtend een handje met het plaatsen van de � ets op de juiste plek.

Oubaas 
Piet Tijdeman 
80 jaar lid van 

Scouting!
Mijdrecht - Bij Scouting Jan 
van Speyk in Mijdrecht vier-
den ze zaterdag een heel bij-
zonder jubileum: ‘Oubaas’ 
Piet Tijdeman is 80 jaar lid 
van Scouting! Wat een bij-
zondere mijlpaal! Piet Tijde-
man werd in 1939 als 7-jari-
ge lid van Scouting Den Hel-
der en is altijd (met uitzon-
dering van de laatste oor-
logsjaren, toen scouting 
werd verboden door de be-
zetter) een actief Scout ge-
weest. Hij is al vele jaren be-
kend als Oubaas, de mate-
riaalmeester bij Scouting 
Jan van Speyk, waar hij zich 
nog steeds voor inzet. Scou-
ting Jan van Speyk is super-
blij en trots op Oubaas! Met 
de Scoutingleden en fami-
lie werd dit bijzondere feest 
gevierd. Oubaas werd op-
gehaald en rondgereden in 
een mooie auto, hij ontving 
cadeaus en een waarde-
ringsteken van Scouting Ne-
derland “Lid voor het Leven” 
en er werd gezamenlijk taart 
gegeten.

Frontaal
Wilnis – Afgelopen woensdag-
avond rond 18.20 uur, vond een 
frontale aanrijding plaats op Mo-
lenland in Wilnis.. Een automo-
bilist was op de verkeerde weg-
helft terecht gekomen en fron-
taal op zijn tegenligger gebotst. 
De bestuurder die richting de Bo-
vendijk reed werd waarschijnlijk 

onwel, kwam op de verkeerde 
weghelft terecht en botste fron-
taal op een taxi die in tegenge-
stelde richting reed. De inzitten-
den van de taxi kwamen met de 
schrik vrij. De andere bestuur-
der raakte gewond en vanwe-
ge de ernst van de situatie werd 
ook een traumahelikopter op-
geroepen. Het slachtoff er is met 
spoed overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Uit de bocht
Mijdrecht – Door nog onbeken-
de oorzaak, is woensdag jl een 
automobilist, in de bocht bij de 
Shell aan de Mijdrechtse Zuwe 
in Mijdrecht de macht over het 

stuur verloren. De man kwam 
door nog onbekende oorzaak 
naast de weg terecht. Toen hij dit 
wilde corrigeerde schoot hij over 
de andere rijbaan het fi etspad op 
om vervolgens van het talud te 
rijden. De verwondingen van de 
bestuurder vielen mee. 

75 jaar vrijheid: 
Herinneringen aan de 
bezettingsperiode
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Twee-
de Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Het Nationaal Comité 4 en 5 
mei benadrukt dat we sinds 1945 - na vijf jaar oorlog en bezet-
ting - weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verant-
woordelijk zijn om vrijheid door te geven. In het hele land wor-
den vieringen en herdenkingen georganiseerd. Dat gaat ook in 
de gemeente De Ronde Venen gebeuren. Afgelopen week pu-
bliceerde de Nieuwe Meerbode over een ingrijpende gebeurte-
nis in Mijdrecht, die precies 75 jaar geleden plaatsvond: de exe-
cutie van de in Mijdrecht woonachtige Koop Peters als Duitse 
represaille voor het openbreken van de Provinciale weg N201. 

Ongetwijfeld zijn er in De Ronde Venen mensen, die op de een 
of andere manier nog weet hebben van andere, misschien on-
bekende, gebeurtenissen die ook in de oorlogsjaren plaats-
vonden in onze gemeente. De Nieuwe Meerbode nodigt deze 
mensen graag uit om die verhalen te vertellen. Daartoe kunt 
u contact opnemen met de redactie van de Nieuwe Meerbo-
de. Dit kan per mail: redactiemijdrecht@meerbode.nl, per post: 
Midrethstraat 9, 3641 CB Mijdrecht of telefonisch: 0653847419

Red dieren als berberaapje Musa

www.aap.nl



Regio - Het is september en dit 
betekent monumentendag. Dit 
jaar zal ook de molen weer open 
zijn en kunt u weer genieten 
van de molens, gemalen en an-
dere monumenten van Neder-
land. Van 10.00 tot 16.00 uur zal 
de Veenmolen in Wilnis geopend 
zijn.
Op de Oudhuijzerweg nummer 
109 in Wilnis bevindt zich de 
Veenmolen en daar bent u van 
harte welkom van 10.00 tot 16.00 
uur.
Naast dat er limonade, koffie en 
thee wordt geschonken, kunt u 
ook genieten van Drentse knie-

pertjes, kruidkoek en ter plaatse 
gebakken pannenkoeken.
Deze lekkernijen zijn allemaal ge-
maakt met vers gemalen meel uit 
een echte molen.
Leer de molen kennen aan de 
hand van een rondleiding of kom 
gezellig langs om de lekkernijen 
te proeven.

Molen hoppen (38 km)
Een prachtige route langs de 
zes molens in het bezit van Het 
Utrechts Landschap die alle ten 
westen van het Amsterdam – 
Rijnkanaal in het Groene hart van 
Nederland liggen.
Het start- en eindpunt is het sta-
tion van Breukelen van een route 
die ongeveer 38 kilometer lang is. 
Het is ook mogelijk op te stappen 
bij de Veenmolen in Wilnis.
Het gebied waar u doorheen 
fietst heeft een lange historie 
op het gebied van waterhuis-
houding. Er hebben namelijk in 
Mijdrecht en omgeving in totaal 
meer dan 19 molens gestaan, 
maar daar is nu alleen de Wilnis-
ser Veenmolen nog van over.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

The Big Event en Bedrijfswagen Deals 
bij Opel Janssen Van Kouwen
Regio - The Big Event van Opel 
keert ook in de tweede helft van 
2019 terug op de kalender. Tij-
dens de dertiende editie van de-
ze show (actieperiode 9 tot en 
met 14 september) profiteren 
klanten van tijdelijk extra voor-
deel, zoals €2.000,- extra inruil-
waarde bovenop de Autotelex-
inruilwaarde van de huidige auto 
(€1.000,- voor de Opel KARL, de 
nieuwe Corsa en de nieuwe As-
tra). Behalve de extra inruilwaar-
de krijgen kopers van een nieu-
we Opel personen- of bedrijfsau-
to voor €500,- gratis brandstof en 
mogen ze kosteloos voor €250,- 
aan Opel-accessoires aanschaf-
fen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar 
bestaat, profiteert iedere koper 

van een nieuwe Opel ook van de 
120-jaar deals bovenop de voor-
delen van The Big Event.
Via www.opel.nl kunnen klanten 
een inruilwaardecheque aanvra-
gen, die ze kunnen verzilveren tij-
dens de actieperiode als zij hun 
auto bij een erkende Opel-dea-
ler inruilen voor een nieuwe Opel. 
Vrijwel alle modellen van Opel 
doen mee, ook de bedrijfsauto’s.
Extra inruilwaarde verdubbelen
Ook deze editie is het mogelijk 
de extra inruilwaarde te verdub-
belen.
Tijdens de actieperiode looft 
Opel door trekking elke dag één 
taxatie uit die verdubbeling van 
de extra inruilwaarde oplevert. 
Om mee te dingen naar die ver-

Schilderen buiten de Lijntjes
Regio - Naschilderen is een hele 
kunst, maar hoe neem je de stap 
naar het maken van eigen beel-
den? Daar is lef voor nodig. Spe-
len, proberen en leren van je op-
gedane ervaring. Je  gaat het ge-
sprek aan met je beeld. Dat is 
wat je leert van Joke Zonneveld 
in haar atelier De Rode Draad tij-
dens de cursus “Schilderen bui-
ten de Lijntjes”. Je ontwikkelt durf 
en verkent spelend de schilderre-
gels. Je doet veel materiaalken-
nis op, waaronder Craquelé ma-
ken. En als je toch wilt naschilde-

ren: je zult zien dat je vrijer wordt 
in je manier van werken. Yvonne 
van Noort: “Joke weet in haar les-
sen een bijzondere sfeer te creë-
ren, met rust, ruimte om te expe-
rimenteren en warmte waarin al-
les welkom is.”  Lessen op ma en 
do ochtend om de week, en za-
terdagmiddag . Kinderles “Spe-
lend Schilderen” op donderdag-
middag om de week. 9 november 
2019 workshop met Tekenen met 
Live muziek. Info op www.pain-
tyourpassion.today, paint@joke-
zonneveld.nl en 06-44850038

dubbelde extra inruilwaarde kun-
nen klanten hun gegevens ach-
terlaten op www.opel.nl. Be-
drijfswagen deals – voorraadau-
to’s met kortingen oplopend tot 
30%. In dezelfde week kunnen 
ondernemers profiteren van ho-
ge kortingen op de voorraad be-
drijfswagens. Met een korting 
van €3.426,- is de nieuwe Opel 
Combo aan te schaffen vanaf 
€12.500,- en met €5.271,- korting 
is de nieuwe Opel Vivaro er van-
af €18.850,-.
Op de speciale showlocatie in 
Amsterdam Zuidoost worden de 
eerste 50 taxaties beloond met 
een BonFire BBQ. Meer informa-
tie vindt u op www.janssenvan-
kouwen.nl.

Open monumentendagen bij 
natuurmonumenten
Regio - Natuurmonumenten 
opent voor de Open Monumen-
tendagen op 14 en 15 september 
een aantal bijzondere bouwwer-
ken eenmalig voor publiek.
Door heel Nederland zijn op deze 
dagen tientallen landhuizen, kas-
telen, molens, forten, boerderijen 
en eendenkooien van Natuurmo-
numenten toegankelijk.
In de gemeente De Ronde Venen 
zullen Fort Waver-Amstel en Fort 
bij Abcoude hun deuren openen. 
Het complete overzicht staat op: 

natuurmonumenten.nl/Open-
Monumentendag 

Bezoek Fort Waver-Amstel
Fort Waver-Amstel opent op zon-
dag 15 september van 11.00 tot 
16.00 uur voor de derde keer haar 
deuren tijdens Open Monumen-
tendag.
Laat je rondleiden door een erva-
ren gids en ontdek de fascineren-
de geschiedenis van dit fort en 
de Stelling van Amsterdam. In dit 
fort zijn veel elementen van vroe-

ger goed bewaard gebleven. Op 
het terras van het fort kun je kof-
fie, thee met appeltaart, lekkere 
broodjes, frisdranken en wijn be-
stellen.
Poort open op Fort bij Abcoude
Ook Fort bij Abcoude opent de 
poorten op zondag 15 septem-
ber. Van 10.00 tot 17.00 uur ne-
men de gidsen van Stichting Fort 
Abcoude u mee voor een rond-
leiding door het binnenfort. Be-
kijk het hoofdgebouw met kruit-
magazijn, de waterkelder en de 
slaapvertrekken van de solda-
ten van weleer. Of woon een de-
monstratie van de saluutbatterij 
bij waarin een kanon wordt afge-
vuurd. Spannend voor zowel kin-
deren als volwassenen. De de-
monstratie vindt meerdere keren 
per dag plaats. Voor een drankje 
kun je terecht bij het viscentrum 
in de genieloods van het fort. Par-
keren kan bij het station van Ab-
coude. Via het Gozen Doornpad 
kunnen bezoekers naar het fort 
wandelen.

Plekken van plezier
Dit jaar staat het thema ‘Plekken 
van Plezier’ centraal tijdens de 
Open Monumentendagen. De 

verrassende verhalen die daar-
bij horen, komen aan bod tijdens 
rondleidingen, excursies en de-
monstraties. 

Cultureel erfgoed
Natuurmonumenten heeft cir-
ca 2.600 bouwwerken in bezit. 
De helft daarvan is cultuurhis-
torisch waardevol, 500 hebben 
zelfs de status van beschermd 
monument. Daarnaast beheren 
we meer dan 100 cultuurhisto-
risch waardvolle landschappen, 
plus levend en immaterieel erf-
goed zoals Brandrode runderen 
en eendenkooien.

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een ver-
eniging met ruim 719.000 le-
den en donateurs en meer dan 
200.000 kinderen die lid zijn van 
OERRR. Zij hebben een gezamen-
lijk doel: opkomen voor natuur in 
Nederland. Daarom beheert Na-
tuurmonumenten 371 natuurge-
bieden met een gezamenlijke op-
pervlakte van 107.000 hectare. 

‘En route’ met Gerard
Alderliefste en Cor Bakker
Regio - Cor Bakker gaat op de 
Franse tour. Samen met zanger/
gitarist Gerard Alderliefste stapt 
hij in de Citroën DS om af te rei-
zen naar Uithoorn. Cor en Gerard 
hebben allebei een passie voor 
het Franse lied. Daarom vormt 
het mooiste repertoire uit Frank-
rijk de rode draad voor hun pro-
gramma ‘En route’  In de studio 
bij Bakker thuis werd het plan 
geboren om samen op reis te 
gaan, met liedjes uit ons collec-
tieve geheugen, een intiem con-
cert vol nostalgie. Op reis naar de 
tijd dat we in de auto naar Frank-
rijk reden en luidkeels meezon-
gen met Gérard Lenorman, Julien 
Clerc, Michel Fugain, Frida Bocca-
ra, Les Poppy’s en Jacques Brel. 
En dat we luisterden naar prach-

tige chansons als ‘Les moulins de 
mon coeur’ van Michel Legrand 
en ‘Laat me’ van Ramses Shaffy.

Laat je verrassen
‘En Route’ is niet alleen een muzi-
kaal programma, maar zit ook vol 
theatrale verrassingen. De gepas-
sioneerde muzikanten zijn ook 
bewogen vertellers. Niet alleen 
delen ze de legendarische Shaf-
fy-verhalen, Gerard vertelt het 
publiek ook hoe hij zijn dagelijk-
se werk als verslavingsarts com-
bineert met zijn passie voor de 
Fransen, een volk van stevige in-
nemers. Leg dat maar eens uit! En 
Cor komt achter zijn piano van-
daan voor een act die hij nooit 
eerder durfde.

Opening culturele seizoen
Dit optreden is het openingscon-

cert van het nieuwe culturele sei-
zoen van de SCAU (Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn) en 
vindt plaats op zondag 15 sep-
tember a.s. om 14.30 uur in De 
Schutse te Uithoorn (de deuren 
van de zaal gaan om 14.00 uur 
open).

Kaartverkoop en informatie
Ondertussen is de verkoop van 
losse kaarten in volle gang bij 
de boekhandels The Read Shop 
Express (winkelcentrum Zijdel-
waard) en Bruna (winkelcentrum 
Amstelplein). Ze kosten €15,- per 
stuk; jongeren tot en met 16 jaar 
betalen slechts €7,50. Op de web-
site van de SCAU is alle informa-
tie te vinden: www.scau.nl  Daar 
kunt u ook online losse kaarten 
bestellen of liever nog een abon-
nement nemen met naar keuze 
acht, zes of vier evenementen/
concerten. Dat levert een aan-
zienlijke besparing op vergele-
ken met losse kaarten en boven-
dien: een abonnement maakt dat 
je gaat!

Nationale monumentendag

Bingo
Regio - Zaterdag 14 september is 
de eerste bingo van het seizoen 
in Buurthuis  “Ons Streven”, En-
gellaan 3a in Amstelhoek. Ze be-
ginnen om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Uiteraard is 
toegang en het eerste kopje kof-
fie is gratis. De volgende bingo is 
2 november.
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Onze zwanen hebben het al 
twee jaar moeilijk met hun jon-
gen. Twee jaar geleden liet de 
man de vrouw in haar een-
tje modderen.  Er bleven maar 
twee zwaantjes over. Vorig 
jaar kregen ze zeven zwaan-
tjes groot, maar ze lieten ze wel 
vaak in de steek. Dit jaar zie ik 
de zwanen zonder jongen. Zou 
er in mijn vakantie iets mis zijn 
gegaan?
En dan rond 10 augustus zie ik 
twee ouders met vijf jongen in 
de tocht naast mijn huis zwem-
men. Heb ik niet goed geke-
ken? Hadden de zwanen steeds 
al jongen die ik niet zag?
Het zijn vijf gezonde jongen van 
een maand of drie.
De volgende dag kijk ik weer. 
Nu zwemmen er twee ouders 
in de tocht voor mijn huis. Op-
nieuw met vijf jongen.
Naast mijn huis zwemt ook een 
zwanenpaar. Zonder jongen. 
Opeens weet ik het zeker: die 
twee naast mijn huis zijn  ‘on-
ze’ zwanen.
Want ik realiseer me opeens 
dat de jongen van de zwanen 
voor mijn huis grijs zijn.

‘Onze’ zwanen hadden altijd 
witte jongen.
Dus opeens zijn er twee zwa-
nenparen om mijn huis, één 
paar mét en één paar zonder 
jongen. Het nieuwe paar zie ik 
drie weilanden ver zitten, met 
jongen. Daar waar ‘onze’ zwa-
nen altijd hun territorium had-
den, hun eigen terrein.
Er is dus veel veranderd aan de 
machtsverhoudingen in het ge-
bied. De nieuwe zwanen zijn de 
baas over drie grote weilanden 
en allerlei watergangen.
‘Onze’ zwanen hebben nog één 
watergang waar ze zich op hun 
gemak voelen.
Hoe dit verder moet weet ik 
niet. Ik heb nog geen grote ge-
vechten gezien. Ik hoop dat   
‘onze zwanen’ een manier vin-
den om zich veilig te voelen en 
toekomstplannen te maken.
Maar dat kan heel anders uit-
pakken. Misschien voelen ze 
zich verdrongen…
Een ding is goed nieuws: ‘on-
ze’ zwanen zijn veel vaker sa-
men dan voorheen….

Catherine

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.

Haat en liefde in de polder
De zwanen verrassen weer…

Een nieuw seizoen voor 
een heel bijzonder koor!
Regio - Een heel bijzonder koor, 
deze zin hoort het Huisvrouwen-
koor de Dekselse Meiden regel-
matig. En waarom?  Allereerst zijn 
De Dekselse Meiden een vrolijk 
gek koor met een breed repertoi-
re. Gekleed in onvervalste huis-
houdschorten, gewapend met 
stofdoeken, bezems, emmertjes, 
hoofddoeken  en dweilen zingen 
wij liedjes over het ouderwet-
se huisvrouwenbestaan en alles 
wat er tegenaan schuurt, en dat 
is veel. 
Amsterdamse liedjes, liedjes uit 
de jaren vijftig, gekke liedjes, vro-
lijke liedjes, meezingers, cabaret-
liedjes en zelfs een tikkie bruta-
le liedjes. Solisten of gezellig met 
zijn allen. Een koor dat uniek is in 
zijn opzet.

Visvrouwen
Een tweede rede waarom dit 
koor bijzonder is, is het feit dat zij 
naast het repertoire van De Dek-
selse Meiden ook beschikken 
over  een visvrouwen-repertoi-
re. Ze kunnen dan geboekt wor-
den als het Visvrouwenkoor Bo-
ter bij de Vis. Dus dezelfde mei-
den, maar dan met een ander re-
pertoire en andere kleding. Dit 

repertoire bestaat uit Neder-
landstalige liedjes over de zee, 
het eeuwige wachten, het zwa-
re leven als vissersvrouwen, maar 
ook de saamhorigheid en het ple-
zier hebben met elkaar.  Kort-
om,  een gezellig  zooitje mei-
den die  het  leven nemen  zo-
als  het  komt  en  daar  lied-
jes  over zingen, waarbij  ook  het 
publiek  bij betrokken worden. In 
praktijk zingen ze vaak bij optre-
dens voor de pauze als Visvrou-
wenkoor “Boter bij de Vis”  en na 
de pauze als Huisvrouwenkoor 
“De Dekselse Meiden”. Over afwis-
seling gesproken!

Het  Huisvrouwenkoor Deksel-
se Meiden/Visvrouwenkoor  Bo-
ter  bij  de  Vis  bestaan uit ca. 20 
vrouwen uit Uithoorn en omge-
ving en hebben ca. 25 optredens 
per jaar. Veel in zorgcentra, maar 
ook bij senioren-verenigingen, 
particulieren, festivals, verenigin-
gen en regelmatig voor de Zon-
nebloem.  Beide koren staan o.l.v. 
de accordeoniste Louise Prins. 
Nieuwsgierig? Kijkt u even op on-
ze websites www.dekselsemei-
den.nl en www.visvrouwenkoor-
boterbijdevis.nl

Adios vakantiekilo’s!
Regio - De vakanties zijn weer 
voorbij. Hoogstwaarschijnlijk 
hebben we in de vakantie wat va-
ker een extra ijsje, bbq of glaasje 
alcohol genuttigd en zijn we iets 
aangekomen. Tijd dus om wat 
aan de overtollige kilo’s te doen!
Woensdag 18 september star-
ten er weer 2 groepen. Er is plaats 
voor maximaal 12 personen per 
groep. In beide groepen zijn nog 
enkele plekjes beschikbaar. Eer-
ste groep start om 19.00 tot 20.30 
uur en de tweede om 20.30 tot 
22.00 uur. Slimness is aangeslo-
ten bij de BGN (Beroepsvereni-
ging Gewichtsconsulenten Ne-
derland). Dit houdt in dat de kos-
ten van deze cursus (€185,-) door 
meerdere zorgverzekeraars ge-
deeltelijk of helemaal vergoed 
worden in de aanvullende pak-
ketten. 
Al eerder afgevallen bij Slimness? 
Dan kun je gerust weer meedoen 
met de cursus. Terugval ligt na-
melijk altijd op de loer. Nadat je 
een paar kilo bent kwijtgeraakt, 
merken mensen op dat je er goed 
uit ziet, je past dat leuke bloes-
je weer en je conditie gaat lang-
zaam maar zeker vooruit. Fijn! 
Dan slaat de stress toe. Het loopt 
even niet zo lekker op je werk en 
er is wat gedoe in de familie. Het 
feit dat er overal om je heen veel 
en lekker eten is helpt ook niet 
mee. Voordat je het weet zitten 

de kilo’s er langzaam weer aan. 
Met dit item gaan we tijdens de 
cursus zeker aan de slag!

Gemeleerd
De groepen zijn altijd goed ge-
mêleerd. Jong, oud, man, vrouw, 
mensen die voor het eerst gaan 
afvallen of die al vaker wel of niet 
eerder bij Slimness zijn afgeval-
len.
Slimness gebruikt voeding en le-
vensmiddelen die men overal 
in de supermarkt kan kopen en 
schrijft daarmee haar eigen re-
cepten. Geen diëten en dure pre-
paraten om af te vallen. Integen-
deel, juist heel laagdrempelig. 
Haar cliënten roemen haar om de 
eenvoudige methodiek en begrij-
pelijke manier waarmee je kunt 
afvallen, maar vooral ook om de 
uitstekende begeleiding waarin 
zij ‘stringente regels’ hanteert in 
het belang van haar cliënten.
Slimness heeft zaterdag 14 sep-
tember aanstaande tussen 09.00 
en 14.00 uur een open dag. Op 
deze dag kan iedereen binnenlo-
pen voor vragen, gratis weegmo-
ment of opgeven voor de cursus 
in groepsverband, individueel of 
samen of de cursus EHBT. SLIM-
NESS is gevestigd op de Bozen-
hoven 19a te Mijdrecht. Meer in-
fo of opgeven afvallen in groeps-
verband bezoek de website www.
slimness.nl

Vliegende start voor 
Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht - Overvliegen, dat 
klinkt natuurlijk heel gek, maar 
bij de Jan van Speykgroep is het 
een jarenlange en erg leuke tradi-
tie. Op een mooie dag in septem-
ber komt de scoutinggroep bij 
elkaar om te kijken hoe de oud-
ste kinderen van iedere leeftijds-
groep over gaan vliegen naar de 
volgende groep.
Dit gebeurt ieder jaar weer op 
een andere manier, deze keer was 
in het park bij de scoutingboer-
derij aan de Oosterlandweg een 
heus parcours gebouwd door de 
scouts. De scouts klommen een 
helling op, kropen door een dool-
hof, liepen over een evenwichts-

balk, gingen met een touwbrug 
over de sloot en tenslotte vaar-
den ze met een vlot (of zwom-
men ze) naar hun nieuwe spel-
tak toe. Een spettend begin van 
het nieuwe jaar dus en er staan 
weer veel mooie activiteiten op 
de planning. En daar kun jij ook 
bij zijn! Alle kinderen zijn welkom 
om een kijkje te nemen bij één 
van de groepen van Scouting Jan 
van Speyk. Afhankelijk van je leef-
tijd kan dat op woensdag-, don-
derdag- of vrijdagavond. Voor 
meer informatie; neem een kijk-
je op www.janvanspeykgroep.nl 
en bezoek onze Facebookpagina 
‘Scouting Jan van Speyk’.

Spectaculaire 3 Nations 
Cup BMX bij UWTC 
Regio - De internationale BMX 
wedstrijd de UCI 3 Nations Cup 
BMX op 7 en 8 september bij 
UWTC Uithoorn was een groot 
succes! Deze grote wedstrijd 
wordt verdeeld over 3 landen ge-
reden, in mei in Duitsland, in juni 
in België en nu op 7/8 september 
in Nederland Uithoorn, en daar-
mee de grootste challenge wed-
strijd BMX van dit jaar in Neder-
land. Dankzij de inzet van ca 150 
vrijwilligers is een dergelijk groot 
evenement mogelijk. Een hech-
te groep staat er het hele week-
end, een aantal misschien maar 
een paar uur en anderen waren al 
maanden met de voorbereiding 
bezig, groot respect voor alle-
maal, en UWTC dankt alle vrijwil-
ligers dan ook hartelijk voor hun 

tomeloze inzet! Op vrijdag werd 
in record tijd de opbouw van het 
evenement voorbereid. Zo werd 
er een complete camping voor 
120 caravans en campers inge-
richt op het evenemententerrein 
en een deel van het parkeerter-
rein, compleet met douches, toi-
letten en elektra, met dank aan 
Schijf BMX Tracks die een van de 
sponsors van de wedstrijd was. 
Om de parkeerdruk op sportpark 
de Randhoorn, waar ook nog 
voetbal, handbal en atletiek was 
te regelen, werd de Noordam-
merweg als eenrichtingsverkeer 
ingericht.
Er werd geparkeerd langs 1 zijde 
van de weg en ook bij een aantal 
particulieren en bedrijfsterreinen, 
waarvoor UWTC deze van harte 

bedankt voor hun medewerking. 
Vervolgens kon men via een tij-
delijke brug bij het UWTC terrein 
komen. ’s Middags stond het dan 
ook helemaal vol.
Met zo’n 600 bmxers per dag met 
hun supporters en andere bezoe-
kers en genodigden was de op-
komst goed te noemen. Op vrij-
dagavond werd al getraind en 
kwamen de bezoekers nog tot 
22u ’s avonds zich melden op de 
camping, waar men ondanks het 
slechte weer vriendelijk werd ont-
vangen door de UWTC medewer-
kers. 

Voetbal
’s Avonds werd in de kantine nog 
de 2-nations cup voetbal Duits-
land Nederland gekeken.
Op zaterdag was dan de wed-
strijd, en waar de ochtendtraining 
nog in de stromende regen werd 
afgewerkt, werd het even voor de 
wedstrijd gelukkig droger en kon 
men ook op het horecaplein zich 
tegoed doen aan allerlei lekker-
nijen
Burgemeester Pieter Heilie-
gers kwam samen met wethou-
der van sport Jan Hazen naar de 
BMX baan en verrichtte na een 

kort interview om 12:30 de offici-
ele opening door op de startknop 
van het starthek te drukken en 
daarmee de wedstrijd laten aan-
vangen. Beiden werden bedankt 
voor hun inbreng met de over-
handiging van een aardige aan-
denken-plaquette door voorzit-
ter van de afdeling BMX Mark vd 
Mast Daarna liepen ze nog zeer 
geïnteresseerd rond en lieten 
zich informeren over wat er bij 
zo’n evenement komt kijken, het 
bmx-en zelf en het recent gerea-
liseerde uitbreiding van de team-
tentenarea en konden daarna 
vanaf het VIP deck de wedstrijd 
volgen. Ook de provincie Noord-
Holland is sponsor van de UCI 
3 Nations Cup wat met diverse 
spandoeken en banners duidelijk 
zichtbaar was.

Uitstekend
De wedstrijd verliep zowel op za-
terdag als op zondag uitstekend, 
met gelukkig maar een paar val-
partijen bij deze toch wel specta-
culaire sport.
De sfeer was goed, het geluid was 
goed en vanaf de opgebouwde 
tribunes was de wedstrijd prima 
te volgen.
De UWTCers behaalden prima re-
sultaten op hun thuisbaan met 
finale plaatsen voor Thijs Pronk 
( boys 9-10), Maddox van Dee-
ne ( boys11-12),Alec vd Mast 
en Jessy Soede boys 13-14),Roy 
Kater(bous15-16), Max de Be-
ij en Dario van Dijk ( cruisers 12-

Klaverjassen in De Hoef
Regio - Aanstaande zaterdag 14 
september om 20.00 uur kun-
nen in het dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef de kaarten weer 
geschud worden, voor het nieu-
we seizoen van de Biljartclub De 
Hoef. Ook op 12 oktober, 16 no-
vember, 14 december, 11 janua-
ri, 8 februari, 14 maart, en 11 april.

Voor de totaal score tellen weer 
5 van de 8 avonden. Gezellige 
kaartavonden zijn het met leu-
ke prijzen. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Zaal is open om 19.30 
uur. Wij zien u graag voor een ge-
zellige kaartavond in de Spring-
bok aan de Oostzijde 61a in De 
Hoef.

16), Roberto Blom( Cruisers 17-
29), Arjan vd Weele(cruisers 
30-44),Kevin Boomkens ( men 17-
24) en Bart van Bemmelen, die in 

de klasse Junior men de 1e plek 
wist te behalen! Al met al kan 
UWTC terug kijken op een zeer 
geslaagde 3 Nations Cup.
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Jozefschool start met 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Het schoolplein was 
mooi versierd; de kinderen ston-
den te trappelen en ouders spra-
ken met elkaar over de mooie zo-
mervakantie. Er klonk live muziek 
maar niet door de luidsprekers 
zoals dit jarenlang de gewoonte 
was. Dit schooljaar werd gestart 
op het schoolplein met het door-
knippen van een lint door de juf-
fen en onder muzikale begelei-
ding van Brassband Concordia. 
Een drietal blazers van Brassband 
Concordia bliezen vrolijke noten 
tijdens deze openingsceremonie.
De Jozefschool heeft er zin in en 
wordt vanaf het nieuwe school-
jaar uitgebreid met een KDV Kind 
& Co met een eigen speelterrein 
voor de allerkleinsten. Win-win 
voor het KDV en de Jozefschool 
met een gezellige samenwerking. 

Ook heeft de Jozefschool een 
paar nieuwe leerkrachten aange-
trokken die het team komt ver-
sterken.
Muziekles past in het lesprogram-
ma van Sint Jozefschool waarbij 
kinderen leren om samen te wer-
ken. Muziek verbindt en maakt 
blij. De introductiecursus vorig 
schooljaar was een groot succes. 
Leerlingen konden toen kennis-
maken met muziekinstrumenten 
en muziek. De Jozefschool heeft 
het komende schooljaar ook 
weer muzieklessen in de plan-
ning.
Voor nieuwe kinderen worden er 
geregeld inloopochtenden ge-
organiseerd en u kunt natuur-
lijk ook een persoonlijke afspraak 
maken. Wees welkom op de Jo-
zefschool!

50-Dingen feest op
22 september! 
Wilnis - Heb jij alle 50-dingen-
die-je-gedaan-moet-hebben-
voor-je-twaalfde al gedaan? Op 
zondagmiddag 22 september 
vieren we van 13.00 – 16.30 het 
50-dingen feest! We gaan je weer 
trakteren op 15 superleuke activi-
teiten uit het 50-dingen boek.  
Op het feest krijg je een mooie 
aftekenkaart om alle 15 activitei-
ten af te kunnen vinken: ga bij-
voorbeeld waterdiertjes vangen 
en bekijken. Wilde Bras leert je 
de nieuwste survivaltechnieken 
of maak zelf een mooie vlieger. 
Neem een picknickkleedje mee 
of strijk neer op onze picknick-
banken voor een hapje en drank-
je. Toegang tot het feest en de ac-
tiviteiten is gratis. Voor het eten 
en drinken betaal je een kleine 
bijdrage.
Slootje springen, vuurtje stoken 
of fruit plukken van de boom...

Veel kinderen hebben dat nog 
nooit gedaan! Zijn die dingen be-
langrijk om te doen? Ja! Want van 
buiten bezig zijn, word je vrolijker 
en wat je buiten leert, leer je ner-
gens anders. Het 50-dingen boek 
stimuleert kinderen om de natuur 
te ontdekken. Met 50 spannende 
activiteiten in eigen omgeving 
kunnen kinderen eindeloos spe-
len, ontdekken en fantaseren. Net 
als in de twee voorafgaande jaren 
reiken we in de 2e en 3e week van 
september het 50-dingen boek 
uit aan leerlingen in groep 3.  Het 
50 Dingen boek is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van Ge-
meente De Ronde Venen, Stich-
ting Carel Nengerman Fonds, 
Rabobank, Stichting Ronde Ve-
nen Fonds, Gebiedscommissie 
Utrecht-West, Walraven en Loy-
als. NME-centrum De Woudreus is 
elke woensdagmiddag van 13.00 

Woontorens Mijdrechtse Dwarsweg 
onderwerp van discussie
Vervolg van de voorpagina

Jan van der Kroon hoorde er van, 
pakte het op ging op onderzoek 
uit. Daarbij liet hij zich onder 
meer zorgvuldig en uitvoerig in-
formeren door deskundigen bin-
nen en buiten De Ronde Venen. 
Daaronder Nico Scholten van het 
Expertisecentrum Bouwregelge-
ving in Delft. Jan: “Ik heb geen en-
kele affiniteit met het project zelf, 
maar wil wel graag weten hoe de 
gemeente omgaat met de ge-
zondheidsrisico’s van onze inwo-
ners uitgaande van de standaard 
metingen als je alleen al kijkt naar 
de geluidbelasting bij de appar-
tementsgebouwen.” Hij noemt 
een paar voorbeelden: het geluid 
van licht autoverkeer op 30 m be-
draagt 50 dB(A); op 15 m is dat 70 
dB(A); zwaar verkeer op 15 m zelfs 
80-85 dB(A); een zware vrachtwa-
gen en een landbouwtractor op 
15 m 90 dB(A). Zware vuilniswa-
gens en dieselvrachtwagens zit-
ten al op 100 dB(A).
Jan: “Beide appartementsgebou-
wen liggen binnen de geluidszo-
ne van de Mijdrechtse Dwarsweg, 
waarbij het oostelijk gelegen ge-
bouw zelfs op minder 15 meter 
van de weg is gelegen. Voorts 
wordt er vanuit gegaan dat de 
geluidbelasting van de gebou-
wen op de eerste en achtste ver-
dieping hetzelfde is, t.w. 54 tot 58 
dB(A) aan twee zijden van het ge-
bouw. Mijns inziens is dat niet re-
eel. Daar komt nog bij dat in de 
gebouwen volgens de rappor-
tage van Peutz met een mecha-
nische ventilatie worden uitge-
rust. Ook die zorgen voor de no-
dige (extra) geluidbelasting in 
met name de slaapkamers. Ver-
der zijn het stroomvreters en dat 
laatste past niet in het gemeente-
lijke ‘groene’ beleid. Kortom, lek-
ker rustig zitten met de deuren 
open en frisse lucht inademen is 
er met je nieuw gekochte appar-
tement niet bij.”” Jan vraagt zich af 
hoe goed de buitengevels van de 
woontorens geïsoleerd zijn als de 
geluidbelasting volgens het ge-

meentelijk(!) beleid binnen ge-
luidgevoelige bestemmingen, zo-
als woningen en appartementen, 
niet hoger mag zijn dan de wet-
telijk vereiste binnenwaarde van 
32 dB(A)! Jan: “Merkwaardig dat 
Rein Kroon als wethouder ineens 
niet meer het aanspreekpunt is 
voor deze zaak, maar wethouder 
Alberta Schuurs. Ik kaart het al-
leen maar aan, maar ik snap het 
wel, als het moeilijk wordt haakt 
wethouder Rein Kroon af. Dat is 
volgens mij ontlopen van je be-
stuursfunctie en gebrek aan durf 
en kennis om in de materie te 
duiken. Daarnaast is de gemeen-
te nooit sterk geweest in de aan-
leg  en uitvoering van enige vorm 
van infrastructuur. Er had, voor-
dat alles volgens plan gebouwd 
zou worden, van te voren moeten 
worden gekeken (en gemeten!) 
hoe ver de bebouwing van de 
weg en de rotonde af had moe-
ten komen te liggen. Dat had je 
dit probleem waarschijnlijk niet 
gehad. De Mijdrechtse Dwars-
weg ligt er al een poosje… Overi-
gens zijn er al zes betrokken per-
sonen bij dit onderwerp die met 
mij contact hebben gezocht. En 
dat zijn niet de eerste de besten,” 
aldus Jan Kroon

Geluidluwe zijde
Van der Kroon heeft de gemeen-
te expliciet heeft gevraagd om 
daadwerkelijke meetgegevens 
ter plaatse van de appartemen-
ten die het dichtst bij de weg en 
de rotonde zijn gesitueerd. Die 
resultaten heeft hij nog niet. Zo-
dra dat wel het geval is beloofde 
hij die ons mee te delen.
Daarnaast kreeg hij wel rappor-
ten toegestuurd, waaronder die 
van Peutz (een onafhankelijk ad-
viesbureau op het gebied van 
akoestiek, lawaaibeheersing, tril-
ling techniek, bouwfysica, duur-
zaam bouwen en dergelijke), 
‘Akoestisch Onderzoek Maricken-
zijde’ en ‘Geluidseffect wijziging 
bebouwing’ van Royal Haskoning 
DHV. Bij de notitie van Royal Has-
koning (uit 2014) is aangegeven 

dat ‘bij verdere uitwerking van 
het plan (de appartementsge-
bouwen dus) gelet dient te wor-
den of geluidluwe gevels kun-
nen worden gerealiseerd’. Uit het 
Beleid hogere waarden Wet ge-
luidhinder van de gemeente De 
Ronde Venen komt het volgende 
(vereiste) naar voren: Woningen 
(ook appartementen) dienen een 
geluidluwe zijde te krijgen. Daar-
onder wordt verstaan dat de ge-
luidbelasting op deze geluidluwe 
zijde de hoogst toelaatbare waar-
de van 48dB(A) voor wegverkeer 
mag bedragen. Een geluidluwe 
zijde kan ook bestaan uit een log-
gia of een serre. Een woning met 
één of meerdere buitenruimten 
heeft tenminste één geluidluwe 
buitenruimte. Het geluidsniveau 
in deze buitenruimte van de wo-
ning mag, indien gelegen aan de 
bronzijde, niet meer dan 5 dB(A) 
hoger zijn dan de geluidbelas-
ting op de als geluidsluw aange-
merkte gevel. Elke woning dient 
tenminste één slaapkamer aan de 
geluidluwe zijde te bevatten. Vol-
gens Van der Kroon voldoen de 
appartementsgebouwen om uit-
eenlopende redenen niet aan dit 
beleid. Alleen al dat het geluids-
niveau volgens hem niet voldoet 
aan de wettelijk vereiste binnen-
waarde voor de woningen. Voor 
weglawaai bedraagt die maxi-
maal 32 dB(A). 

Bouwbesluit
De eisen met betrekking tot de 
geluidsisolatie van geluidgevoeli-
ge gebouwen (zoals ook deze ap-
partementsgebouwen) zijn niet 
alleen vastgelegd in gemeente-
lijk beleid, maar ook vastgesteld 
in het Bouwbesluit.
Daarin is sprake dat hoe hoger de 
geluidbelasting op de gevel van 
een woning is, des te hoger de 
vereiste geluidsisolatie dient te 
zijn. Er staat ook dat de geluids-
isolatie zodanig moet zijn dat het 
geluid binnen in de woning de 
waarde van 33 dB niet mag over-
stijgen. Bij een geluidbelasting 
van een auto (70 dB op 15 m af-

Op de artistieke impressie zien de beide Heren van Wilnis (Langhuis) er als 
appartementengebouw aantrekkelijk uit om er te gaan wonen

Tijdens de constructie van de rotonde was al te zien dat deze wel erg dicht 
bij de appartementen werd aangelegd

stand) op de gevel van een slaap-
kamer dient de geluidsisolatie 
dus 70 - 33 = 37 dB te bedragen. 
Bij vrachtverkeer (90 dB) moet de 
isolatiewaarde duidelijk omhoog. 
Ook aan de hand hiervan heeft 
Van der Kroon het vermoeden 
dat dit bij de appartemensge-
bouwen sterk te wensen overlaat. 
Als mogelijke oplossingen ziet hij 
een extra geluidwerende isolatie 
aan de gevels die het dichtst aan 
de weg staan of het verplaatsen 
van de rotonde en de Mijdrechtse 
Dwarsweg in noordelijke richting. 
Wat zou makkelijker en het goed-
koopst zijn?... 
“En dan heb ik het nog niet eens 
over de uitstoot van fijnstof en 
CO2. Als een snelheidsverhoging 
op de A2 niet doorgaat omdat de 
concentratie aan stikstof te hoog 
en te schadelijk wordt voor de flo-
ra en fauna in het Naturagebied 
2000 Botshol op een kilometer af-
stand, hoe zit dat dan met woon-
eenheden voor mensen op 15 
meter?” Jan van der Kroon is zo-
danig zeker van zijn zaak, dat hij 
een aangetekende brief naar het 
college van B&W en de leden van 
de gemeenteraad heeft gestuurd 
waarin hij vraagt om ‘handhaving’ 
van de juiste meetwaarden en 
wettelijke geluidsnormen bij de 
appartementsgebouwen, zoals 
gesteld in het Bouwbesluit 2012. 
Een eerste voorlopige reactie van 
de gemeente kwam van project-
leider van De Maricken Roosma-
rijn Peet.
Zij gaf aan dat destijds alles is 
vastgelegd in het bestemmings-
plan waarop door de raad en de 
provincie akkoord is gegeven. 
Een officieel antwoord van de ge-
meente was ten tijde van de sa-
menstelling van dit artikel nog 
niet ontvangen. Tevens wordt 
overwogen indien nodig Bouw-
bedrijf Verwelius te benaderen.
Maar hetgeen inwoner Jan van 
der Kroon nu naar buiten heeft 
gebracht zal wellicht wel een 
staartje krijgen. Daar is bij deze 
krant dan ook het wachten op. 
Wordt vervolgd dus!

tot 16.30 uur geopend (gratis toe-
gang). Adres: Pieter Joostenlaan 

28a (achter de Willisstee), 3648 
XR Wilnis

Moederverwendag 
Rotaryclub
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag 7 september 2019 was het 
weer Moederverwendag bij Ro-
taryclub Vinkeveen-Abcoude! De 
naam zegt het al: deze dag is be-
doeld om moeders die de dage-
lijkse zorg hebben voor een kind 
met een beperking, in de watten 
te leggen. Wat er die dag gaat ge-
beuren, blijft voor de moeders 
geheim. Alleen het tijdstip waar-
op zij worden opgehaald is be-
kend.
Dit jaar stond een bezoek aan 
Amersfoort op het programma. 
Met de enthousiaste gids Inge 
Vos deden ze de ‘koninklijke rou-
te’ en wandelden ze in de voet-
sporen van de koninklijke fami-
lie door een mooi stukje histo-
risch Amersfoort. Een bezoek aan 
de kuiperij van de familie Mees-
ter (werkplaats waar houten ton-
nen en vaten werden gemaakt) 
met pal daarnaast de goed be-
waard gebleven armenhuisjes uit 
de 19de eeuw, bracht de geschie-
denis weer tot leven. Maar ook de 
imposante stadsmuur en de Kop-

pelpoort maakten veel indruk. 
Dankzij de mooie verhalen van de 
gids leerden zij de letterlijke bete-
kenis van ‘raddraaiers’ (gevange-
nen die gedwongen werden om 
het rad te laten draaien door op 
de tredmolen te lopen) en ‘steen-
rijk’ (stenen waren duur en dus 
een status symbool). Een rond-
vaart door de historische grach-
ten vormde een mooie afsluiting 
van ons bezoek aan de Kei stad. 
“Nooit geweten dat Amersfoort 
zo waterrijk is!” “Ik durf het bijna 
niet te zeggen, maar als ik heel 
eerlijk ben vind ik Amersfoort ei-
genlijk nog mooier dan Amster-
dam.”
Terug in Abcoude wachtte de vol-
gende verrassing: een theater-
workshop onder leiding van Mar-
jolein Macrander. Na een aarze-
lend begin kwam de stemming er 
al gauw in. Vooral het uitbeelden 
en naspelen van bekende spreek-
woorden en schilderijen leverde 
hilarische taferelen op. Moe maar 
voldaan gingen we eindelijk aan 
tafel.
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Vermist
•	 1511181,	 4-9-2019,	 Kat	 ,	 Dex,	 kater,	 gecastreerd,	 RAGDOLL,	

WIT	met	ROOD.	Wit	met	 lichtrood	gemeleerd.	Op	het	hoofd	
Cypers	rode	strepen,	en	wat		zwarte	spikkels	op	zijn	snuit.	Dex	
is	een	klein	beetje	doof	en	luistert	niet	altijd	even	goed	naar	
zijn	naam.		Anselmusstraat,	Mijdrecht.	

•	 1509949,	9-9-2019,	Kat	,	Special,	poes,	EUROPESE	KORTHAAR	
OF	HUISKAT,	ZWART	met	een	paar	witte	haren	bij	de	hals.	Je	
kan	haar	lokken	door	te	gaan	bukken	je	hand	op	te	steken	en	
haar	naam	te	roepen.		Herenweg,	Wilnis.

Gevonden
•	 1511952,	 1-9-2019,	 Kat	 ,	 EUROPESE	 KORTHAAR	OF	HUISKAT,	

LAPJE,	Zwart	in	het	gezicht,	met	een	witte	vlek	boven	het	rech-
teroog.	 Rechter	 bovenlip	wit,	 linker	bovenlip	 zwart	met	 een	
streepje	wit.	Wit	op	de	bef	en	borst,	en	verder	op	het	lijf	zwart	
met	rode	vlekken.	De	kat	 is	mager,	en	schuw.	 	Botsholsedijk,	
Vinkeveen.	

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis – Bij de Paraplu zijn nog 
enige cursusplaatsen vrij. Bijvoor-
beeld bij de cursus: met passie 
schilderen. Deze cursus is zowel 
figuratief als abstract; wat je ei-
gen keuze is. De docent werkt in-
dividueel met je.  Eventueel kun 
je werken met materie: dit zijn 
natuurlijke materialen, die je dan 
heel simpel naar eigen inzicht en 
je creativiteit kunt verwerken op 
doek. Deze cursus is zowel voor 
beginners als gevorderden. Ook 
is er nog plaats bij: tekenen en 
schilderen. Gedurende de cursus 
kun je verschillende materialen 
en technieken leren toepassen, 
zoals potlood, houtskool, con-
té, pastelkrijt, inkt en eventueel 
aquarel-, acryl- of olieverf. Daar-
naast wordt aandacht besteed 
aan theoretische aspecten, zoals 
anatomie bij portret- en figuur-
tekenen, perspectief en composi-
tie. De cursus is toegankelijk voor 
zowel beginners als gevorderden. 
Meestal worden onderwerpen in 
overleg bepaald, maar ook ‘vrij 
werken’ is mogelijk met een on-
derwerp of materiaal naar keuze.

Aquarelleren
Om te leren aquarelleren heb je 
een beetje lef nodig. Het is een 
techniek waarbij de verf dun en 
waterig is en waarbij toevallig-
heden en ongelukjes soms een 
rol spelen. Onbedoeld ontstaan 
hierdoor vaak spectaculaire schil-
derijen! Iedere nieuwe aquarel 
is een ontdekkingsreis. Er wordt 

aandacht besteed aan het men-
gen van kleuren, verschillende 
aquarel- technieken, het opbou-
wen van een compositie, per-
spectief en diepte. In deze cursus 
ga je al vanaf de eerste les aan de 
slag met het maken van jouw ei-
gen kunstwerkjes. Wie alleen wil 
tekenen is ook welkom. Of schil-
deren in aquarel of acryl. Schilde-
ren met verschillende materialen 
en technieken, zowel voor begin-
ners als gevorderden. Je kiest het 
materiaal dat bij je past, maar iets 
anders proberen kan altijd!

En als laatste: portrettekenen 
schilderen: Deze cursus is toegan-
kelijk voor zowel beginners als 
gevorderden. Tijdens de cursus 
geeft de docent je vaardig-heden 
aan voor de opbouw van het te-
kenen van een portret om dit ver-
volgens te schilderen in acrylverf 
op een doek of paneel van jouw 
keuze in overleg met de docent.
Aanmelden voor een activiteit 
kan op de website via www.stich-
tingparaplu.nl. U kunt ook op 
donderdagmiddag het program-
maboekje ophalen bij de loca-
tie aan de Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis of dagelijks bij het ge-
meentehuis in Mijdrecht. An-
ders kunt u het  inschrijfformu-
lier downloaden en ingevuld afle-
veren bij de Paraplu. Via de e-mail 
info@stichtingparaplu.nl  kunt u 
terecht voor vragen of reacties. Of 
kijk op www.facebook.com/para-
plustichting.

Open Monumentendag
Wilnis - Op zaterdag 14 septem-
ber wordt de jaarlijkse Open Mo-
numentendag gehouden en in 
Wilnis is o.a. de Ontmoetingskerk 
aan de Dorpsstraat geopend van 
10.00-16.00 uur. In de kerkzaal is 
de tentoonstelling ‘Plekken van 
Plezier’ te zien met collages van 
Hedy Jagtman uit Mijdrecht. Zij 
maakt bijzondere schilderijen van 
papier van o.a. Vinkeveen, Wilnis, 
Abcoude/Baambrugge en kasteel 
de Haar. In gebouw De Schakel 
achter het kerkgebouw is de ma-
quette van Wilnis Dorp in de  ja-
ren 1950 van Jan Bluemink weer 
te zien: de huizen en boerderijen 
aan de Dorpsstraat en een stukje 
Herenweg op kleine schaal nage-
maakt compleet met de waslijn, 
vee, hooibergen en scheepjes.

Bovendien is er een tentoonstel-
ling van Wilnisser Piet Kroon over 
Operatie Deadstick, een bijzon-
dere actie uit de Tweede Wereld-
oorlog. Twee belangrijke brug-
gen in Normandië moesten voor 
D-Day (de landing van de gealli-
eerden op de kust van Frankrijk) 
op de Duitsers veroverd worden. 
In foto’s en achtergronden wordt 
over de voorbereidingen en de 
verhalen van de mensen op en 
nabij die bruggen in de nacht van 
5 op 6 juni 1944 verteld. 
Daarnaast worden er ook foto’s 
van voor, tijdens en na de oorlog 
getoond. Foto’s met een knipoog, 
een lach en een traan, met luim 
en ernst, zomaar uit het leven van 
alledag! Kortom, foto’s waar u wel 
wat in zult herkennen.

Expositie voor Stichting 
de Regenboog
Wilnis - Hedy Jagtman exposeert 
en verkoopt 14 juli een groot deel 
van haar collages. 
Waar: Ontmoetingskerk Dorps-
straat 20 Wilnis va 10.00 – 16.00 
uur.
De opbrengst schenkt zij aan 
Stichting de Regenboogboom. In 
1992 wordt Stichting de Regen-
boogboom opgericht, een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie.
Met geweldige teams van profes-
sioneel getrainde vrijwilligers be-
zoeken zij kinderen met uitdagin-
gen om hen weer te laten schitte-
ren en te laten ervaren dat ze (in 
zichzelf ) de kracht en de moed 
hebben om iedere uitdaging aan 
te gaan. Dat doen zij door met 
een echte regenboogboom be-
zoeken te brengen en Droomde-
kentjes weg te geven.

Je eigen veilige plek 
Vrijwilligers van de Regenboog-
boom bezoeken kinderen met 
een ziekte, trauma of handicap in 
het ziekenhuis, thuis, op scholen 
en instellingen. De Regenboog-
boom zorgt ervoor dat ieder kind 
het gevoel van kracht weer terug-
krijgt. Met liedjes en verhalen la-
ten zij ze het Regenboogbos ont-
dekken. Het Regenboogbos is 
een metafoor voor een eigen, 
prachtige, veilige plek die je zelf 
mag bedenken. Die plek kan al-
les zijn! waar je even niet hoeft te 
vechten, tegen angst, pijn en ver-
driet. Een plek waar er alle ruimte 
is voor jouw fantasie en dromen. 
Of je nou wilt skiën op slagroom-
soezen, zwemmen met dolfijnen 

of gewoon even helemaal jezelf 
zijn. Het mooie is, je kunt altijd te-
rug naar die plek, wanneer je wilt, 
zo vaak je wilt. Soms vertellen ze 
een verhaal of zingen een liedje, 
soms kletsen ze wat. De aandacht 
voor de kinderen staat centraal. 
Elk kind dat zij bezoeken krijgt 
een kristal. Daarmee tover je ge-
makkelijk Regenboogjes naar 
je veilige droomplek, zo vaak je 
maar wilt. ’…op mijn eigen veilige 
plek ben ik weer gewoon mezelf’

Droomdekentjes
Onder een Droomdekentje kan 
een kind in alle rust en veiligheid 
wegkruipen en volledig opgaan 
in zijn eigen fantasierijke we-
reld. Een wereld waarin het kind 
ervaart hoe het is om zich veilig 
te voelen en kracht op te doen. 
Een Droomdekentje is er voor elk 
kind: ziek, met een beperking of 
een andere serieuze uitdaging.
Iets voor jou? Is voor jou aaien, 
breien of haken een heerlijke be-
steding van de dag? Dan ben je 
gelukkig niet de enige. In het he-
le land make dames regelmatig 
Droomdekentjes: individueel of 
met elkaar. Hierdoor hebben ze al 
duizenden kinderen blij kunnen 
maken. Hoe mooi is het als zij met 
behulp van jouw passie een kind 
kunnen helpen? Zij zorgen dat 
het Droomdekentje terechtkomt 
bij een kind dat wacht op een vei-
lige droomplek! Meer informatie: 
www.hedyjagtman.nl, www.re-
genboogboom.nl, www.droom-
dekentjes.nl

Lezing ‘Kennis over 
darmproblemen’
De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 17 september vindt de le-
zing ‘Darmproblematiek, ken-
nis over darmproblemen’ plaats 
bij Optisport De Ronde Ve-
nen. Darmproblematiek heeft im-
pact op iemands dagelijkse le-
ven. Annette ter Heijden, be-
kend orthomoleculair therapeu-
te, vertelt hoe mensen de juis-
te antwoorden kunnen vinden 
in het omgaan met darmproble-
men en/of emotionele disbalan-
sen. Ervaar hoe de juiste voeding 
een belangrijke verandering te-
weeg kan brengen. Veel mensen 
met darmproblemen zijn onze-
ker over wat nu wel of juist niet 
slim is om te eten. Zomaar voe-
dingsstoffen weglaten geeft weer 
andere disbalansen dan die er al 
zijn. Kennis opdoen is de eerste 
stap, zo kun je tegenwoordig veel 
vinden over voeding. Maar wat 
is de juiste informatie? En hoe 
zorg je dat het ook nog eens lek-
ker smaakt? Sommige ziektes en 
aandoeningen zijn onschuldig, 
andere kunnen op den duur ge-
zondheidsproblemen opleveren. 
Veel mensen zijn op zoek naar 
antwoorden, maar deze vinden 
is best lastig. Mensen realiseren 
zich dat deze langdurige darm-
klachten verdere gezondheids-
problemen met zich mee kunnen 
brengen en willen er graag iets 
aan doen. 
Meer kennis verzamelen over 
welke voeding voor jou het bes-
te werkt kan een groot positief 
effect op jouw gezondheid heb-
ben. Dat geldt zowel voor men-
sen met twijfels over de serieu-
ze aard van hun darmklachten 
als voor mensen met langduri-
ge darmproblemen zoals bij de 

ziekte van Crohn of Colitus Ulce-
rosa. De juiste voeding kan disba-
lansen in het lichaam helpen her-
stellen.
Wil jij antwoorden vinden voor 
jouw darmproblemen? Wil jij er-
achter komen wat voor jou de 
juiste voeding is? Kennis over 
voeding opdoen is de eerste stap, 
vervolgens is het zaak om te tes-
ten wat voor iemands lijf wel of 
niet werkt. Zo kan Fysikos ont-
lastingsmetingen uitvoeren, de-
ze hebben het voordeel dat als 
er via bloedmetingen (nog) geen 
waarden worden gemeten hier 
vaak resultaten uit komen. Vanuit 
hier kan een voedingsadvies wor-
den gegeven. 
Darmproblemen in combinatie 
met emotionele pieken en da-
len komen vaak samen voor. Niet 
veel mensen weten dat wisse-
lende emoties met bijvoorbeeld 
schommelende bloedsuiker spie-
gels en ‘darmtriggers’ te maken 
kunnen hebben. Soms zijn de-
ze wisselende emoties wel zicht-
baar maar de darmklachten niet. 
De impact van eten op de darm 
en daarmee ook op de emoties is 
niet bij iedereen bekend. De wer-
king van het onderliggende me-
chanisme is interessant. Wil jij 
meer informatie over de rol van 
voeding op schommelende emo-
ties en disbalansen? In de lezing 
‘Kennis over darmproblemen’ sta 
ik hier uitgebreid bij stil. 
Vind de juiste antwoorden op de 
vragen over darmproblemen en/
of emotionele disbalansen tij-
dens de lezing op 17 september 
bij Optisport De Ronde Venen 
(zwembad). Inlopen vanaf 19.15 
uur en de lezing duurt van 19.30 
tot 21.30 uur.

Groot feest voor 
vrijwilligers Zonnebloem
Mijdrecht – Vorige week heb-
ben de vrijwilligers van de Zon-
nebloem afdeling Mijdrecht een 
welverdiend feestje gehad. De 
meeste vrijwilligers gingen met 
de fiets richting Nieuwkoop. Bij 
jachthaven Tijsterman lag een 
boot klaar waarmee we met zijn 
allen heerlijk gingen varen over 
de Nieuwkoopse plassen. 

Eerst natuurlijk koffie met gebak. 
Het weer zat mee. Het was lekker 
warm. Tijdens de boottocht kon-
den ze genieten van een uitge-
breide lunch.
Door de gastvrouw werd het een 
en ander verteld over het ont-
staan van dit bijzondere natuur-
gebied. Na de boottocht weer op 
de fiets naar Mijdrecht.

Repair Café maandag-
ochtend geopend!
Vinkeveen - De vakantie zit er 
weer op. Het Repair Café Vinke-
veen (onderdeel van Tympaan-
DeBaat) is op maandagochtend 
16 september a.s. dus weer ge-
woon geopend van 09.30 tot 
12.30 uur voor allerlei repara-
ties. Bij het Repair Café zijn vrij-
willigers aanwezig (met gereed-
schap, naaimachine etc.) die voor 
u de gratis reparaties doen van 
de door u meegebrachte kapotte 
spullen of kleding.
U kunt meekijken en terwijl u 
wacht is er een (gratis) kopje kof-
fie en thee. Het Repair Café  wil  
laten zien dat repareren leuk is, 

en vaak heel makkelijk. En weg-
gooien is niet altijd de enige op-
lossing!!
Bij het Repair Café kunt u terecht 
voor allerlei reparaties zoals kle-
ding, kleine elektrische appara-
ten, computerapparatuur, (niet al 
te grote) stoelen en krukjes, hou-
ten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder tegenkomt 
dat kapot is en u eigenlijk gerepa-
reerd zou willen hebben.
U bent dus op 16 september a.s. 
van harte welkom van 09.30 tot 
13.30 uur in de Broedplaats aan 
de herenweg 63 te Vinkeveen (in-
gang via bibliotheek).

WhatsApp ook voor 
ouderen
De Ronde Venen - Uit recent on-
derzoek door SeniorWeb blijkt 
dat 65% van de ouderen het po-
pulaire WhatsApp gebruikt om 
berichten te sturen naar familie 
en vrienden. Vorig jaar bleek al 
dat veel jongeren hun mobieltje 
weinig gebruiken om te bellen en 
er liever mee appen. Nu geldt dit 
ook voor ouderen. Slechts 19% 
gebruikt het om er af en toe mee 
te bellen. 

Wat doet WhatsApp
WhatsApp is een populaire app 
op smartphones geworden. Je 
kunt er naast foto’s allerlei berich-
ten mee versturen en zelfs gra-
tis bellen. Veronderstel, je maakt 
onderweg iets mee, je pakt je 
mobieltje, schiet een foto, start 
WhatsApp en je stuurt die foto 
met een bericht direct door naar 
een kennis of familielid. Die hoort 
op zijn of haar telefoon dan een 
paar piepjes en ziet na aanklikken 
meteen die foto, het meegestuur-
de bericht en kan er meteen op 
reageren. Alle berichten blijven 
met datum en al op het mobiel-
tje bewaard en kunnen op een 
stickie worden gezet om ruimte 
te maken. Het allerleukste is dat 
WhatsApp gratis is omdat het ge-
bruik maakt van internet via wifi 
of de databundel. 

Wat is Wifi
Wifi is draadloos internet dat 
op verschillende apparaten ge-
bruikt kan worden, zoals de mo-
biele telefoon. Het enige wat dan 
gedaan moet worden is de tele-

foon verbinden met een wifi-net-
werk door het intoetsen van de 
netwerknaam en bijbehorend 
wachtwoord. Thuis gaat Wifi via 
het modem dat door de inter-
net provider is geleverd en werkt 
dan  binnen een straal van 30 me-
ter. Zit je daar buiten dan is een 
3G of 4G verbinding nodig en dat 
gaat van je databundel af. Via de 
vele zendmasten kan je in Neder-
land dan overal mobiel internet-
ten. Wifi kom je ook steeds va-
ker tegen in publieke ruimtes en 
horecagelegenheden. Denk aan 
vliegvelden maar bijvoorbeeld 
ook aan de trein en de bus. Maar 
pas op Wifi is niet overal bevei-
ligd. Mobiel internetten via Wifi 
kost niets extra’s. Buiten het be-
reik van Wifi is de gebruiker aan-
gewezen op zijn of haar databun-
del en als die op is betekent het 
bijbetalen.

Uitgebreide informatie over 
WhatsApp is te vinden op seni-
orweb.nl/whatsapp. Daarnaast 
houdt SeniorWeb DRV iedere 
maandag- en woensdagmiddag 
tussen 14.00 en 15.00 uur in de 
bieb te Mijdrecht een inloopmid-
dag.  Iedereen kan daar binnen-
lopen met laptop, mobieltje of 
tablet om vragen en problemen 
aan de orde stellen. Zoals, hoe 
krijg ik WhatsApp aan de praat 
op mijn mobieltje. Voor informa-
tie en aanmelden 0297-282938 of 
06-5345 4196 of een mailtje naar 
seniorwebdrv@gmail.com. Kijk 
ook eens op www.seniorwebder-
ondevenen.nl  
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Wilnis - Voor een hulpverlener is goed observeren, slachtof-
fers uitvragen en duidelijk en continu communiceren met je 
slachtoffers en collega’s essentieel. Dit werd geoefend door 
de hulpverleners van EHBO vereniging Wilnis en brandweer 
Wilnis tijdens de grote jaarlijkse oefening. Op dinsdag-
avond 3 september 2019 was Donkereind in Wilnis de loca-
tie van het in scène gezette ongeval met een tractor met 
aanhanger, twee auto’s en twee fietsers. De Lotusslacht-
offers speelden met verve zeer uiteenlopend letsel om de 
kennis en ervaring van de EHBO’ers en brandweer te testen.

Te hard rijden
Een tractor neemt de bocht veel te snel en krap, waardoor 
één te hoog opgestapelde hooibaal op een tegemoetko-
mende auto stort. De bestuurder zit bewusteloos en be-
kneld in zijn auto en wordt uiteindelijk bevrijd door de 
brandweer. Daarna kunnen de aangewezen EHBO’ers hulp 
verlenen. De bijrijder is een grote uitdaging voor de EHBO-
ers met zwaar letsel aan rug en hoofd. De voorzitter van de 
EHBO vereniging, Frank Hopman, legt uit: “Alleen door heel 
voorzichtig te handelen kunnen de brandweer en de EHBO 
nog ernstiger letsel voorkomen. Daarom is goed onderling 
communiceren en een goede kennis van vaardigheden be-
langrijk.”

Kalmte bewaren
De voorzitter vervolgt: “De hulpverleners hadden nog een 
uitdaging. In de auto zit ook een baby van nog geen jaar 
oud die niet meer reageert en ademt. De EHBO’ers startten 
de reanimatie tot de komst van de ambulance. De oma van 
de baby zat er naast en dan komt geruststellen er ook nog 
bij kijken. De emoties lopen snel hoog op in zulke situaties. 
Zie dan de kalmte maar te bewaren.”

Zonder gordel
Een andere auto kan niet op tijd remmen en klapt op het an-
dere voertuig. Deze automobilist reed zonder gordel en liep 
nekletsel op doordat hij tegen het voorruit klapte. De hulp-
verleners zijn gelukkig getraind om slachtoffers met ver-
moedelijk nekletsel zo snel mogelijk te stabiliseren en om 
daarbij ernstiger letsel te voorkomen.

Drenkeling
Om de chaos compleet te maken schrokken ook nog twee 
fietsers zo van het ongeluk dat hun sturen tegen elkaar aan-
botsten. De ene belande in de sloot en de andere valt le-
lijk. Het gevolg is dat de hulpverleners zich moeten bekom-
meren om een bewusteloze drenkeling met open botbreuk 
aan het been en de tweede fietser met een gebroken schou-
der en schaafwonden. 

Praktijkoefening
De voorzitter vertelt: “De oefening biedt genoeg uitdagin-
gen voor de hulpverleners om hun vaardigheden te tes-
ten. Doordat we met professionele Lotusslachtoffers wer-
ken, die getraind zijn om verwondingen te schminken en 
heel waarheidsgetrouw slachtoffers na te spelen, komt zo’n 
oefening heel dicht in de buurt van de praktijk. Tegelijk is 
dit een ideale gelegenheid om vast te stellen waar we het 
aankomende seizoen tijdens de herhalingslessen extra aan-
dacht aan gaan besteden.”

Nieuwe EHBO cursus
Zelf ook EHBO leren? In oktober start EHBO vereniging Wil-
nis op de woensdagavond met een nieuwe cursus EHBO 
met reanimatie en AED. In de cursus komen alle basisvaar-
digheden van het EHBO aan bod. De cursus wordt afge-
sloten met een examen in het voorjaar van 2020. De cur-
sus richt zich op EHBO vaardigheden voor het dagelijks le-
ven, van grotere tot kleinere letsels. Op een praktijkge-
richte manier leert de ervaren kaderinstructeur je wat je 
kunt doen bij een kleine snee, grote bloeding, een bot-
breuk of beroerte, enzovoorts. Schrijf je voor 30 septem-
ber in voor de nieuwe cursus EHBO met reanimatie en AED. 
Dit kan via info@ehbowilnis.nl. Neem voor meer informa-
tie contact op met Frank Hopman op telefoonnummer 
(0297)285993 of mail info@ehbowilnis.nl.

Grote 
EHBO oefening 
EHBO vereniging en 
brandweer Wilnis
Communicatie essentieel 
voor goed verloop van de 
hulpverlening
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - 3 September 2019: de me-
teorologische herfst is begonnen, 
de scholen zijn weer begonnen 
en het bridgen bij Hartenvrouw/
Hartenheer is ook weer van start 
gegaan. Hoewel……Hartenheer? 
Slechts enkele heren hebben tot 
nu toe de stap gewaagd, als in-
valler of zelfs als vast lid, maar 
we kunnen constateren dat het 
geen storm loopt. Kom op man-
nen! Het is weliswaar van oor-
sprong een vrouwenclub, maar 
al enkele jaren worden mannen 
niet meer gediscrimineerd en het 
is een leuke club op de dinsdag-
middag voorzien van alle moder-
ne bridgefaciliteiten.
De middag begon met de Jaar-
vergadering, die zoals gebruike-
lijk vlot en soepel verliep. Tijdens 
de vergadering werden ook de 
kampioenen van seizoen 2018-
2019 bekendgemaakt. Clubkam-
pioen zijn geworden Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar. Ge-

feliciteerd! Het kampioenschap 
in de B-lijn ging naar Rineke van 
Pesch & Tiny Rijpkema, ook een 
mooie prestatie.
Vervolgens was het tijd voor de 
openingsdrive in twee lijnen en 
de paren waren deze keer niet 
op sterkte maar lukraak verdeeld. 
In de A-lijn ging de eerste plaats 
naar Gerda & Nel met 60,76% ge-
volgd door Marja & Sandra met 
58,68% en op drie Matty en haar 
nieuwe partner, tevens nieuw 
lid Yvonne van der Wildt met 
57,29%.
In de B-lijn waren Janny en Son-
ja het sterkst met 61,11%, tweede 
werden An & Ria met 59,17% en 
tenslotte gedeeld op drie Tina & 
Cora en  Mieneke & Anneke met 
54,86%.
Volgende week begint de com-
petitie. Als u informatie wilt in-
winnen over de club stuur dan 
even een mailtje aan: harten-
vrouw2015@gmail.com 

De Vinken wint grillig duel
Regio - In de eerste wedstrijd van 
de veldcompetitie wist De Vin-
ken thuis de volle winst te be-
halen. Het duel kende bij enke-
le koppels nogal wat lijfelijk con-
tact, hetgeen het kijkspel er niet 
aantrekkelijker op maakte. Pas na 
rust kon het Suiteteam het initia-
tief naar zich toetrekken. Uitein-
delijk werd het bezoekende Dijk-
vogels met 12-10 teruggewezen.
Danique voor Fenne Al direct in 
deze eerste wedstrijd moest trai-
ner-coach Dirk van der Vliet door 
een blessure bij Fenne Claas-
sen terugvallen op reserveda-
me Danique Pauw. Zij begon 
naast Dorien Verbruggen, Kelvin 
Hoogeboom en Rutger Woud in 
de Vinkeveense aanval. De Vin-
kendefensie werd gevormd door 
Lisette van der Leeden, Mariska 
Meulstee, Levi Kroon en Jerom 
Stokhof. Het was flink aftasten de 
eerste minuten. Dat dit gepaard 
ging met nogal wat schermut-
selingen bij enkele herenduels 
maakte het voor de scheidsrech-
ter niet makkelijker. Het aanvals-
spel oogde onwennig en slordig; 

veel schoten gingen mis. Pas in de 
achtste minuut brak Rutger Woud 
de ban, overigens direct daar-
na gevolgd door de gelijkmaker 
van Dijkvogels. De bezoekers uit 
Maasdijk kwamen via een straf-
worp op voorsprong, maar Maris-
ka Meulstee nivelleerde weer. Ter-
wijl het Suiteteam volhardde in 
het misschieten en juist het ver-
dedigingskoppel veel geduw, ge-
trek en gedoe moest weerstaan, 
liep Dijkvogels uit naar 2-4. In mi-
nuut 23 maakte Mariska 3-4, ech-
ter kort daarna waren ook de be-
zoekers weer trefzeker. Met de 
stand 3-5 zochten beide teams 
de kleedkamers op.
Leeuweriken
Na de thee kwam de thuisploeg 
gelijk het Oranjevoetbalteam te-
gen Duistland herboren terug. 
Kelvin Hoogeboom maakte de 
aansluitingstreffer en na een snel 
tegendoelpunt ging de Maas-
dijkse verdediging diverse keren 
in de fout. Mariska werd diverse 
malen onreglementair afgestopt 
en Levi Kroon verzilverde beide 
meegekregen strafworpen. In de 

Tim de Vries pakt titel 
NK handbiken
Regio - Zaterdag 7 september 
streden de handbikers in het 
Vondelpark in Amsterdam om de 
NK titels. Tim de Vries won met 
overmacht bij de H5 klasse. Tim 
reed bijna gelijk vanaf de start 
solo richting de overwinning. 
Met nog een week te gaan voor 
de start van het WK in Emmen 
was dit een mooie opsteker. Vrij-
dag 13 september wordt de tijd-
rit verreden en zondag 15 sep-
tember de wegwedstrijd. 
Voor Jetze verliep de wedstrijd 
echter anders. Hij kreeg te ma-
ken met een lekke band en voor-
dat er een nieuw wiel was gesto-

ken had hij een grote achterstand 
opgelopen, die helaas niet meer 
goed te maken was. Jetze steekt 
echter in goede vorm en hopelijk 
kan hij volgende week in Assen 
weer vlammen.

Boels ladies tour
Van 3 t/m 8 september is de Boels 
Ladies tour verreden en onze Lo-
rena liet zich daar goed zien. Ze 
reed een prima proloog en hield 
de schade over de 3.8 km be-
perkt tot  13 seconde. De eerste 
en tweede etappe wist Lorena te 
winnen, hiermee pakte ze de lei-
ding in het algemeen klassement, 

Danslessen bij Colijn 
gaan weer beginnen!
Regio - Vanaf 20 september star-
ten de danslessen weer bij Dans-
centrum Colijn. Het gaat dan om 
de stijldanslessen en de salsales-
sen. In de afgelopen zomer is de 
vloer van Danscentrum Colijn he-
lemaal opnieuw geschuurd en in 
de was gezet; hij is weer als nieuw 
en klaar voor weer een heerlijk 
dansseizoen. Stijldansen bij Co-
lijn is niet alleen dansles; het is 
een wekelijks avondje uit met je 
partner. Natuurlijk staan de les-
sen bovenaan het lijstje maar ook 
de gezelligheid, het drankje en 
babbeltje tijdens en na de lessen, 
maken een belangrijk onderdeel 
uit van het pakket. Daarnaast zijn 
er door het hele seizoen heen ve-
le leuke dansavonden en activi-
teiten.
Axel en Heleen staan al 30 jaar op 
de vloer; vele leerlingen hebben 
ze voorbij zien komen en soms 
ook weer terug zien komen. Zij 
bieden aan de dansers van vroe-
ger of die van andere dansscho-
len een mooi gebaar; de gratis 
herintreders privéles. De drem-
pel om weer te beginnen is soms 
hoog. Wat is mijn niveau? Ik weet 
de figuren niet meer maar wil ook 
niet helemaal bij het begin be-

ginnen… Voor deze mensen is 
de herintredersles een uitkomst. 
Samen met Axel wordt er geke-
ken wat er nog is achter geble-
ven in de grijze hersencellen en 
op welke groep het niveau het 
beste aansluit. Soms zijn wat ex-
tra lessen nodig, ook dit is geen 
probleem. Op de donderdag-
avond zijn er ook lessen voor be-
ginners. Bij deze lessen gaan we 
ervan uit dat alle aanwezige leer-
lingen niet kunnen dansen. Kom 
gerust langs voor een vrijblijven-
de proefles.

Salsalessen
Vanaf zondag 22 september star-
ten ook weer de salsalessen. Deze 
worden gegeven door Stephen 
Cassidy van Salsa Sirena. Een fij-
ne docent die met veel kennis en 
geduld de pasjes bijbrengt aan 
de bestaande of nieuwe leerlin-
gen. De eerste lessen zijn open 
lessen, dat betekent dat ieder-
een die belangstelling heeft, vrij-
blijvend, deel mag nemen aan de 
lessen. Dit geldt voor zowel de 
stijldanslessen als de salsalessen. 
Meer informatie? www.dansen-
partycentrumcolijn.nl of bel ons: 
06-23180259.

Bridgeclub ABC bestaat 30 jaar
Regio - Donderdag 5 september 
was de eerste bridgeochtend in 
het nieuwe seizoen van het der-
tigste levensjaar van deze bridge-
club. Dit gaan zij groots vieren 
met een knal feest in Nieuwveen.
Er is zelfs een feestcommissie sa-
mengesteld, van 4 zeer compe-
tente mensen, de grootste feest-
neuzen uit ons midden, die een 
zeer gedegen feestprogramma 
hebben samengesteld.
Het feest vindt plaats op donder-
dag 26 september aanstaande en 
het bestuur heeft flink uitgepakt. 
U hoort hier meer over.
Er werd ook nog gebridged, ge-
lukkig een vrije ronde, want er 
moest soms heel diep in het ge-
heugen gegraven worden om de 
juiste keuzes te maken.
Gelukkig waren er de bridge och-
tenden op Klein Schotland, waar 
door veel van de leden gretig ge-
bruik van werd gemaakt. Ook 
werden er diverse nieuwe leden 
verwelkomt. Er werd op tien ta-
fels gebridged, geen stilzit deze 
keer en de spelers waren door de 
wedstrijdleiding door elkaar ge-
husseld

De Oranje-lijn.
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Ciny en Herman met 68,33%, 

dit paar gaat gewoon door waar 
zij het vorig seizoen mee zijn ge-
stopt. De tweede plaats is voor 
het paar Aja en John met 63,75%, 
een gedegen paar, twee gerou-
tineerde spelers die elkaar ook 
goed aanvoelen. De derde plaats 
was voor het paar Addie en Jean-
net met 54,58%, dit paar is weer 
verenigd en we zullen hier nog 
veel van horen.

De Witte-lijn
Zeker niet minder dan de oran-
je lijn.
De eerste plaats was hier voor het 
paar Greet en Ria met 60,94%, Ria 
moest wel met een stok lopen, 
maar dat heeft haar slagvaardig-
heid niet aangetast.
De tweede plaats is voor het paar 
Madelon en Arnold met 59,38%, 
dit paar speelt nog wat wissel-
vallig. De derde plaats is voor het 
paar Jany en Greet met 56,25%,  
een heel mooi resultaat en ge-
heel op eigen kracht behaald 
door een gelegenheidspaar. Er 
werd deze ronde geen klein slem 
gespeeld. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan  eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele spel. Zij spelen elke don-
derdag van 9.00 tot 12.30 uur.

de witte trui en de groene trui. 
Bij de derde etappe wisten 4 ren-
ners nipt voor het peloton uit te 
blijven. Lorena won de sprint van 
het peloton. Bij de vierde etap-
pe kwam Lorena ten val, maar 
ze kon redelijk schadevrij verder. 
Vier renners bouwde een serieuze 
voorsprong op en hierdoor werd 
het algemeen klassement weer 
op zijn kop gezet. Lorena werd 
5e in deze etappe, stond 3e in 
het algemeen klassement en nog 
steeds in het bezit van de groene 
en witte trui. 
In de slotetappe wist Chiara Con-
zinni nipt voor Lorena te finishen. 
Lorena steeg toch weer een plek 
in het algemene klassement. Met 
2x winst, een 2e plaats in het 
eindklassement, de groene en 
witte trui kan ze weer zeer tevre-
den zijn. 

MTB Breda
Morgan Hartveldt reed 7 sep-
tember weer een wedstrijd van 
de landelijke jeugdcompetitie. 
Met 30 deelnemers had cat 2 een 
mooi en sterk startveld. Morgan 
werd 7e en was hiermee vierde 
bij de jongens. 

Interclub HRTC Hoorn
Twee jeugdleden van UWTC heb-
ben zondag 8 september meege-
daan aan de interclub bij HRTC 
Hoorn. Jytte Timmermans werd 
8e bij de jeugd cat 3&4. En Sem 
Amelink 16e bij de jeugd cat 5&6. 

Jeugdklassieker de 
Bavelse Berg
Zondag 8 september gingen 45 
renners (cat 7) van start bij de 
jeugdklassieker de Bavelse berg. 
Voor de 6 renners, die in 2020 de 
nieuwelingenploeg van UWTC 
gaan vormen, een mooie voorbe-
reiding op het komende seizoen. 

En ze deden het goed. Jens 11e, 
Duuk 12e, Lance 16e, Rens 17e, 
Mike 28e en Lars 38e. Al met al 
was dit weer een mooie ervaring 
en ze hebben veel zin in volgend 
jaar! 

Veteranen
Zaterdag 7 september stonden 
de UWTC veteranen in Amers-
foort aan de start. Bij de 70+ was 
het Fred de Kinkelder die direct 
demarreerde maar men haalde 
hem terug.
Even na half koers ontsnapten 
drie renners en zij namen een rui-
me voorsprong. Zes ronden later 
sloten nog drie renners bij de kop-
lopers aan, met daarbij Guus Zan-
tingh. De zes werden niet meer 
achterhaald en de sterk rijden-
de Fred de Kinkelder uit Groenlo 
won de wedstrijd voor Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar een ver-
dienstelijke 3e plaats. Leen Blom 

kwam als 12e over de eindstreep. 
In de 60+ wedstrijd was het Arie 
Blomberg die vanaf de start in de 
aanval ging en al snel sloot nog 
een renner aan en zij bouwden 
een mooie voorsprong op. Arie 
Blomberg uit Kedichem won de 
wedstrijd voor Kees van Prooien 
uit De Haag. John Tromp spurtte 
naar een 8e plaats.
Zondag 8 september waren de 
veteranen naar de Hanzestad 
Deventer gereisd. Al vroeg in de 
wedstrijd bij de 70+ ontstond er 
een kopgroep van 5 renners met 
daarbij Guus Zantingh en zij na-
men een ruime voorsprong. Hal-
verwege de wedstrijd maakten 
twee renners zich los van de drie 
andere koplopers en zij werden 
niet meer door de drie achter-
volgers ingehaald. De wedstrijd 
werd gewonnen door Hans van 
Bavel, die nipt Fred de Kinkelder 
klopte. Guus Zantingh spurtte 
naar een 3e plek. Bij de 60+ waren 
wel veel demarrages maar nie-
mand kreeg de ruimte. Met nog 
3 ronden te gaan plaatste Willem 
Hus uit Voorburg nog een demar-

rage en hij wist een kleine voor-
sprong te nemen en de wedstrijd 
te winnen. John Tromp won de 
spurt van het peloton en behaal-
de hiermee een mooie 2e plaats.

tiende minuut benutte Dorien 
Verbruggen een vrije bal, maar 
weer kwam Dijkvogels terug. Le-
vi Kroon maakte 8-7 en Mariska 
Meulstee zorgde voor 9-7.  Vijf mi-
nuten voor tijd was de stand op-
nieuw gelijk: 9-9.
De laatste minuten van de wed-

strijd waren duidelijk voor de 
thuisploeg. Eerst scoorde Maris-
ka haar vierde en na de 10-10 was 
eerst Kelvin Hoogeboom succes-
vol, waarna de ingevallen juniore 
Iris den Boer het karwei met een 
fraaie treffer mocht afmaken: 12-
10.

Bep en Herman winnaars 
openingsdrive BVU
Regio - Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) is maandagavond 9 
september officieel haar bridge-
seizoen 2019-2020, gestart. Met 
maar liefst 36 paren, waarbij veel 
nieuwkomers was het een drukte 
van belang in de Scheg. In de A-
lijn ging de 1e plaats met 60,94% 
naar de nieuwkomers Bep de 
Jong en Herman van Beek. Op 
een gedeelde de 2e plaats ein-
digden Tineke van der Sluis & 
Henk van der Schinkel en Greet 
& Henk Stolwijk met 57,29%, de 
3e plaats ging naar Hans Wagen-
voort en Nico van der Meer met 
53,13%. In de B-lijn ging de 1e 
plaats naar de dames Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen met 
een prachtige score van 62,15%. 

Op de 2e plaats Ans Breggeman 
& Henk van Dijke met 59,38% en 
op de 3e plaats Carla Dijkman & 
Gerard van der Meer met 59,40%. 
In de C-lijn ging de 1e plaats met 
een mooie score van 61,11 % naar 
Thea Slot & Rieneke van Pesch, op 
de 2e plaats Lisa Antonioli & Bert-
ha de Jong met precies 60,00% 
en de 3e plaats ging naar Greet 
& Rolf Rahn met 58,33%. Kortom 
het was een mooie maar bovenal 
gezellige start van de eerste com-
petitieavond bij de BVU. Voor na-
dere informatie en/of lid worden 
van de B.V.U. kunt u contact op-
nemen met onze secretaris de 
heer Kees Visser tel. 06-53175165 
of via de mail  kees.visser55@kpn-
planet.nl 
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Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Het Open Ronde Ve-
nen klaverjas-kampioenschap 
2019 zal gehouden worden op 
vrijdag 13 september 2019 in 
Café de Merel, Arkenpark MUR 
no 43, Vinkeveen, het klaverjas-
sen start om 20.00 uur, aanwe-
zig zijn om 19.45 uur voor de in-
schrijving, zowel dames als heren 
welkom. Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden 
en dan worden de punten bij el-
kaar opgeteld en is de kampioen 
of kampioene 2019 bekend. De 
kampioene van verleden jaar Car-
la van Nieuwkerk zal dit jaar de te 

kloppen vrouw zijn. Er zijn fraaie 
prijzen te winnen. Ook zal er een 
tombola gehouden worden  met 
schitterende prijzen. Hier volgen 
de datums voor de  nieuwe prijs-
klaverjas competitie 2019/2020, 
in 2019 dus 13 en 27 september, 
11 en 25 oktober, 8 en 22 novem-
ber, 6 en 20 december. Voor 2020, 
3, 17 en 31 januari,14 en 28 febru-
ari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 
15 en 29 mei, 12 en 26 juni en als 
laatste avond 10 juli. Alle datums 
onder voorbehoud. Voor meer 
informatie: 0297-263562, e-mail 
thcw@xs4all.nl.

 “Mooie bal opa”!!!
Mijdrecht -  Dit regelmatig te ho-
ren op de tennisbanen van Ten-
nisvereniging Mijdrecht. Wat was 
er precies aan de hand dan? Na 
de warming-up van Jeroen Wi-
chers, waarin hij de (klein)kinde-
ren bijbracht, hoe zij de oudere 
konden uitdagen, konden de par-
tijtjes tennis  tijdens dit “Kind & 
Groot/Ouder toernooi” tegen hun 
opa’s/ oma,s beginnen. Dat was 
werkelijk een fantastische ge-
beurtenis. “Je mag best wat har-
der slaan hoor mama”, want ook 
vaders en moeders deden mee 
aan dit evenement.
Er werden diverse fanatie-
ke partijtjes gespeeld en ze 
werden niet allemaal door de 
“oudjes”gewonnen! Zo’n 20 deel-
nemers lieten zich deze dag van 

hun sportiefste kant zien. De 
jongste deelnemer was 4 jaar en 
de oudste 70.
Een van de opa’s was zo aardig 
om voor alle kinderen pannen-
koeken te bakken en er werd
dan ook volop van gesmuld door 
de (klein)kinderen!.
De opa’s en oma’s en ouders 
dachten na deze smulpartij het 
toernooitje af te kunnen sluiten, 
maar daar dachten de (klein)kin-
deren toch anders over. Zij wil-
den nog wel een rondje spelen. 
Het werd al snel duidelijk dat de 
(klein)kinderen het enthousias-
me, het fanatisme, de sportiviteit 
en de talenten niet van vreemden 
hebben. Een ijsje voor de (klein)
kinderen maakte de dag hele-
maal compleet.

Veenshuttle start 
seizoen met fietstocht
Vinkeveen - Prachtig weer, een 
mooie route en heerlijk rustig 
fietsen. Dat is een korte beschrij-
ving van de fietstocht die 14 
badmintonners van Veenshuttle 
maakten.
Bij sporthal De Phoenix waren de 
meesten al ver voor 9.00 uur pa-
raat en werden de vakantie ver-
halen al gedeeld. Toen iedereen 
er was werd onder leiding van 
Joop opgestapt en de gang er-
in gezet. De bestemming en rou-
te was namelijk “geheim”, dus een 
verrassing. Via Hofland werd naar 
het Waverveens pad gefietst en 
van daar richting de Baambrug-
se Zuwe.
Gezellig kletsend werd uiter-
aard al gespeculeerd waar de rit 
deze dag heen zou gaan. Af en 
toe wisselend van fiets partner 
kwam men weer op de hoogte 
van de gebeurtenissen in de af-
gelopen twee maanden die we 
niet hadden gebadmintond. Via 
de Groenlandse kade en bij af-
slag de Waver onder de snelweg 
door de Winkeldijk op kwamen 
we langs de nieuwe villawijk aan 
in Abcoude. Op het terras van de 
Eendracht zaten Karin en Ellie al 
op ons te wachten en werd geno-

ten van de koffie met wat lekkers. 
Hier vandaan werd op de fiets ge-
stapt richting Het Gein, zuidzijde, 
en langs fort Nigtevecht kwamen 
we bij de prachtige nieuwe fiets/
loop brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal.
Na een enkele foto en film opna-
me reden we tegen de rivier de 
vecht aan en sloegen rechtsaf. 
Mooie polder gezichten, prachti-
ge oude boerderijen en natuurlijk 
de uitzichten over de vecht, kan 
het mooier in Nederland. Kronke-
lend langs de vecht kwamen we 
na aardig wat kilometers in Vree-
land aan.
Daar werd op het buiten ter-
ras van Lokaal Zuid de lunch ge-
bruikt. Heerlijk ontspannen in het 
zonnetje smaakte dit prima en 
werden de nieuwtjes uitgewis-
seld.
Met veel moeite werd afscheid 
genomen van het terras en weer 
op de fiets gestapt. Langs de 
N201 naar de A2 gefietst en daar 
met een grote boog over het A2 
viaduct de Vinkeveense polder in 
gefietst.
Langs donkereind en via Wilnis 
dorp tenslotte weer in Mijdrecht 
aangekomen.

Zonovergoten dag zorgt voor 
een prachtige opbrengst!
Wilnis – Vorige week  vond de 
jaarlijks de Ladies Golf Dag op 
Golfpark Wilnis plaats. Deze dag 
wordt georganiseerd door de  So-
roptimisten Uithoorn/De Ron-
de Venen. Het park werd bezocht 
door 120 enthousiaste ladies. 
Er was een uitgebreid program-
ma voor de hele dag. De golf-
sters liepen een Texas Scramble 
over 9 holes en werden op de 
holes door een sponsor getrak-
teert op een hapje en een drank-
je. De clinic-ers kregen onder lei-
ding van 3 Pro’s les in de begin-
selen van het golfen. Na afloop 
van het sportieve gedeelte stond 
er voor iedereen een glas cham-
pagne klaar en werd men verrast 
door een mooie modeshow van 
Lutz Mode en Bon Nuit. In het res-
taurant is vervolgens de Dinch 

geserveerd. Tijdens de Dinch was 
er een loterij met fantastische 
prijzen, gesponsord door vele be-
drijven uit de regio. Voor de hole-
houders en sponsoren was er als 
dank een aangeklede borrel. Tij-
dens deze borrel werd er een vei-
ling gehouden. 
Alle deelneemsters en ook zeker 
de sponsoren hebben ervoor ge-
zorgd dat deze dag een geweldi-
ge opbrengst van €13,500,- heeft 
opgebracht.
Aan het einde van de dag kon de 
golfcommissie dan ook met veel 
trots de cheque aan de Stichting 
Hoogvliegers en aan Het Verge-
ten Kind overhandigen. Lijkt het 
je leuk om mee te doen?
De 8de editie van de Ladies Golf 
Dag vindt plaats op zaterdag 29 
augustus 2020.

CSW en Montfoort delen 
de punten
Wilnis - CSW speelde zaterdag 
het tweede bekerduel tegen de 
fusieclub Montfoort SV’19.
In een aantrekkelijk duel voor het 
publiek werd er niet gescoord 
terwijl er voor beide ploegen best 
mogelijkheden waren om tot sco-
re te komen. 
In de beginfase van de wedstrijd 
was het eersteklasser Montfoort 
met het meeste balbezit maar tot 
echt grote kansen kon de ploeg 
niet komen behoudens een paar 
afstandsschoten wat geen pro-
bleem opleverde voor doelman 
Rahim Gok. CSW kwam wat be-
ter in de wedstrijd en speelde bij 
vlagen prima combinatievoetbal. 
Na een prachtige aanval over vele 
schijven kwam de bal op links bij 
Kevin Blom die een prima voorzet 
gaf richting Justin Blok. De kop-
bal van Blok eindigde op de bo-
venkant van de lat. Daarna nog 
een prima kans voor Blom toen 
de bal langs iedereen heenging 
bij een hoekschop maar ook dit 
keer geen treffer. Montfoort deed 
nog van zich spreken na een ge-
vaarlijke uitbraak maar vanaf de 
zijkant verdween de bal in het zij-

net en een pegel op doel werd 
keurig door Gok over het doel ge-
tikt.
Na rust direct al een gigantische 
kans voor Blok maar zijn schui-
ver werd door de doelman van 
Montfoort met het been onscha-
delijk gemaakt. CSW voerde de 
druk op en kreeg ook kansen. Na 
een prachtige voorzet van Rob-
bert Kompier kwam de bal op het 
hoofd van Stefan Tichelaar die 
prima inkopte maar tevens een 
katachtige reflex van de doelman 
van Montfoort. Even later weder-
om een kopbal van Tichelaar die 
net naast verdween. Montfoort 
bleef dreigend via de omschake-
ling maar de spitsen hadden het 
vizier deze middag niet op scherp 
staan. Aan de andere kant nog 
een prima lage voorzet van Den-
nis Prange maar helaas niemand 
voor het doel om zomaar tegen 
de bal te lopen. Montfoort kreeg 
nog enkele hoekschoppen maar 
kopstoten verdwenen naast en 
over. Zodoende zag het publiek 
toch wel een vermakelijke 0-0 en 
kon CSW best tevreden zijn over 
het vertoonde spel.

Bridgevereniging 
Mijdrecht weer van start
Mijdrecht - In het bestaan van 
de vereniging is dit de veertig-
ste start. Een mooi jubileumjaar 
wacht de leden. Op zaterdag 5 
oktober wordt dit gevierd met 
een grote bridgedrive. De eerste 
bridgeveldslagen zijn al weer ge-
leverd de afgelopen week. De ro-
de doubletkaartjes vlogen in het 
rond en verrasten menig team.
Maandag 2 september speelde 
BVM in twee lijnen. De A-lijn werd 
gedomineerd door team Joke 
Schiphorst met 74,58% gevolgd 
door team Dick Elenbaas 65,00% 
en team Chris van der Wilt met 
60%. Team Gerard Telling en Joke 
Schiphorst scoorde een prachtig 
6hartenspel met 1 up-slag. Even 
verder op speelde hetzelfde team 
net als team Joke Schiphorst een 
super 6sanssplel. 
In de B-lijn stak team Ans de Rui-
ter met 62,08% de teams Jopie 
de Jong 57,92% en Joop Jans-
zen 52,92% de loef af. Team Paul 
Kenter bood en speelde als enige 
een mooi 4schoppenspel. Team 
frans Leeuwerik speelde een 
sterk 4schoppenspel met 1 up-
slag waar de anderen niet verder 
kwamen dan het contract maken.
Donderdag 5 september werd in 

drie lijnen gespeeld. In de A-lijn 
waren de toppers team Fran van 
der Laan 57,39%, team Rene de 
Jong 54,79% en team Riet van der 
Meer 52,08%. 
Team Huub van der Reep pakte 
een mooie winst in een spel met 
4harten contract waar de overi-
ge teams in 3SA bleven. De knal-
ler van de middag was team Re-
ne de jong met een mooi 6 ruiten 
contract.
In de B-lijn was er een gedeelde 
eerste plaats door de teams Ine-
ke Hollaardt 61,98% en team Bea 
van den Heuvel 61,98%, met daar 
nipt achter team Elisabeth van-
den Berg 60,94%. Team jan Elen-
baas toonde weer zijn vorm door 
in een spel als enige 4harten con-
tract te spelen. Team Annema-
rie pierrot speelde een prachtig 
6sans spel.
In de C-lijn speelde team Dick 
Licht zich naar de koppositie met 
62,50% gevolgd de teams Ria 
Versteeg en Jannie Kopper met 
59,72%. Team Dick licht bood en 
maakte een super 3sans spel met 
3 up-slagen. Team Jannie Koppen 
liet zich net intimideren me een 
doublet op het 1 klaveren bod. 
Het team haalde 3 up-slagen.

Atalante dames 4 vertoont 
kunsten bij Schilderclub AKM
Vinkeveen - Krap 3 weken oud is 
de nieuw gevormde formatie van 
dames 4 van volleybalclub Ata-
lante. Door last minute afzeggin-
gen zag de TC van Atalante zich 
bijna genoodzaakt een team uit 
de competitie terug te moeten 
trekken, met een boete van de 
volleybalbond tot gevolg. Echter, 
het duo Irma Schouten & Nancy 
Lijten, oud dames 1 speelsters,  
zag nog een oplossing in het op-
trommelen van een flink aantal 
ex-volleyballers die het zonder 
trainen in de derde klasse com-
petitie zouden moeten kunnen 
rooien. De bal raakte verder aan 
het rollen en tijdens de Wilnisse 
feestweek werden de laatste na-
men bij elkaar gesprokkeld voor 
een ploeg met het maximale aan-
tal van 12 speelsters. De mees-
te dames zijn oud Dames 1 vol-
leyballers - gestopt door blessu-
re of anderszins, aangevuld met 
een drietal jofele toernooispelers 
dat al jaren meedoet aan het As-
suline buitentoernooi, samen wel 
in voor het gezellige avontuur. 
Naast Irma en Nancy zullen Mar-
lieke Smit, Bea Bosboom, Wendy 
Bosboom, Joke Ruizendaal, Moni-
que Verbruggen, Carin van Kou-
wen, Annike van Kouwen, Patri-
cia van Dijk, Inge Bakker en An-
nemarie Bakker per speelavond 
aantreden in wisselende teamsa-
menstelling.  
 
Hernieuwd
Een hernieuwde of eerste kennis-
making vond afgelopen woens-
dagavond 4 september plaats in 

de nieuwe locatie van de schil-
derclub AKM in de voormali-
ge lagere school De Trekvogel 
in Mijdrecht. De ‘Workshop op 
maat’ die het Atelier de Kromme 
Mijdrecht sinds dit seizoen aan-
biedt leende zich prima voor het 
eerste samenzijn van 10 van de 
12 spelers. Met acrylverf werden 
verschillende werken gemaakt, 
de dames waren opgetogen over 
de prettige locatie, de keur aan 
kwasten en kleuren en de fleurige 
kunsten die onder de volleybal-
vingers ontstonden. Na een rui-
me twee uur was de eerste geza-
menlijke klus met trots geklaard. 
Wil je met je team of ander groep-
je ook zo’n workshop doen, dat 
kan!
Via de website https://atelierde-
krommemijdrecht.nl/inschrij-
ven kun je informatie aanvragen 
bij contactpersoon Greet Burg-
graaff om op gelijksoortige ma-
nier, met of zonder docent, een 
“Workshop op maat” te doen. 
Op de website van de volleybal-
club www.vv-atalante.nl zijn pro-
gramma, prestaties en informatie 
over de diverse teams te vinden. 
De eerste wedstrijd van dames 4 
is op vrijdag 20 september uit in 
Nieuw-Vennep, 27 september zal 
de nieuwe combinatie haar eer-
ste thuiswedstrijd in De Boei spe-
len om 19:30. 
Dames 1 speelt op vrijdag 13 sep-
tember 20:00u haar eerste wed-
strijd in De Boei, vrijdag 20 sep-
tember zijn zowel dames 1 als he-
ren 1 om 21:15 te bewonderen 
thuis in sporthal De Boei.

De eerste stoot is een 
daalder waard
Mijdrecht - De biljartcompeti-
tie van de Biljartfederatie is op 
maandag 2 september van start 
gegaan. Net als vorig seizoen 
strijden in twee divisies 9 teams 
om de titel. Consequentie daar-
van is dat per divisie elke speel-
avond één team vrijaf is. Elke 
speelavond worden er 4 wed-
strijden gespeeld met de zoge-
naamde Belgische puntentelling. 
De winnaar krijgt 12 punten, de 
verliezer voor elke 10% van zijn 
of haar te maken caramboles 1 
punt. Bij een gelijkspel ontvan-
gen beide spelers 11 punten. 

Eerste divisie
Vorig seizoen was Stieva/De Kui-
per 1 kampioen en zij wonnen 
op 26 augustus ook nog de Cor 
Scholte trofee. De verwachtingen 
voor dit seizoen zijn ook hoog ge-
spannen. Hun start in de compe-
titie was echter niet zo sterk met 
maar 30 punten. Oorzaak was de 
puike prestatie van tegenstander 
Lutis/Ventilatietechniek, die de 
volle buit van 48 punten binnen-
sleepte. Beste resultaat werd ge-
leverd door Ger Ruimschoot, die 
in 24 beurten Kees de Zwart ver-
sloeg. Er was nóg een team die al-
les wist te winnen, namelijk De 
Merel/Heerenlux 1 tegen De Bil-
jartmakers. Dennis Kraak had het 
minst aantal beurten nodig (28). 
De promovendus van vorig sei-
zoen, De Kromme Mijdrecht 1, 
mocht in eigen huis tegen DIO af-
trappen. Ze deden dat niet onver-
dienstelijk door 38 punten te sco-
ren, maar tegenstander DIO deed 
het net iets beter met 43 punten. 
Kees Westkamp verbaasde met 
een serie van 11. Het gelijkspel 
tussen Chris Esser en Ray Kramer 
was tot de laatste beurt erg span-
nend. Bar Adelhof 1 behaalde te-
vens 43 punten in een uitwed-
strijd bij De Merel/Heerenlux 3. 

Meest aansprekend was de winst 
van Richard Schreurs in 19 beur-
ten tegen Dorus van der Meer. Al-
leen Caty Jansen wist namens De 
Merel/Heerenlux 3 te winnen van 
Richard van Kolck. Met 31 punten 
zullen ze niet tevreden zijn.

Tweede divisie
Bij de tweede divisie is er één 
team die de volle winst behaalde, 
namelijk The Peanut Bar 2 en één 
team die daar slechts 1 punt van 
verwijderd was, namelijk De Me-
rel/Heerenlux 2. Garvin Wilnis van 
The Peanut Bar 2 versloeg in 19 
beurten Aria ten Cate van Stieva/
De Kuiper 2. Kopman Rohan Jan-
maat versloeg nieuwkomer Koos 
Wieling, die 3 caramboles tekort 
kwam voor een gelijkspel. Stieva/
De Kuiper 2 stelde teleur met een 
totaal van 24 punten. De Krom-
me Mijdrecht 2 deed het niet veel 
beter met in totaal 26 punten. Te-
gen De Merel/Heerenlux 2 moes-
ten ze 3 nederlagen slikken en 
de vierde partij eindigde in een 
spannend gelijkspel tussen Ro-
nald Vis en Roos Aarsman. Eind-
stand 26-47. Bij de overige twee 
confrontaties tussen De Spring-
bok 2 en ASM en Bar Adelhof 2 
en Cens waren de teams gelijk-
waardiger. De Springbok 2 en 
ASM wonnen ieder 2 duels. ASM 
kon 4 punten meer noteren op 
het scoreformulier. Bar Adelhof 2 
won drie van de vier wedstrijden, 
maar omdat Cens in elk verloren 
partij 9 punten bij elkaar caram-
boleerden was de eindstand van 
44-39 draaglijk.

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld 
door Garvin Wilnis (The Peanut 
Bar 2) en Richard Schreurs (Bar 
Adelhof 1) in 19 beurten. Procen-
tueel de hoogste serie kwam op 
naam van Donny Beets (28,95%).








