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Fractievoorzitter VVD:
Bart Richter

Fractievoorzitter D66:
Meindert Brunia

Nieuwe coalitie De Ronde Venen bestaat uit CDA, VVD en D66

KLINKENBERG MEUBELEN
VAN KREUNINGEN
PARKET PLAZA
GERARD KEUNE MEUBELEN

RUIJGROK MAKELAARS
KOOYMAN SIERBESTRATING
TIMPAAN

GOEMANS TAPIJT
ENERGIE AALSMEER
SIMON DE BRUIN SLAAPCOMFORT

PHILIPPO KEUKENS

Gezocht
Mijdrecht - Europeese korthaar
poes genaamd Smurf. Is al sinds
6-6-2019 verdwenen van recreatiepark de Kromme Mijdrecht. De
eigenaars weet bijna zeker dat iemand goed voor haar zorgt, maar
zou haar graag terug willen hebben. Smurf is gechipt. Ze missen
haar heel erg. Tegen beloning!
Weet u iets? Tel. 06-10843461.
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Opgestapte wethouder
wordt niet vervangen

De Ronde Venen - De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 geven aan het volste vertrouwen te hebben in het voortzetten van
de coalitie met deze drie partijen. “Een plezierige en constructieve samenwerking met alle fracties in de raad blijft daarbij het
uitgangspunt”, aldus Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter van het
CDA.
De nieuwe coalitie ziet geen aanleiding om het huidige coalitieakkoord aan te passen. Bart
Richter, fractievoorzitter van de
VVD geeft aan: “Wij staan hier
nog steeds volledig achter en
zullen hier met elkaar voortvarend uitvoering aan blijven geven”. In het college worden de
opengevallen portefeuilles verdeeld over de wethouders Kroon
(CDA), Schuurs (VVD) en Hagen (D66) en de burgemeester,
waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bestaande

portefeuilles. Afgesproken is om
een quickscan uit te voeren op
de overgedragen portefeuilles
en hier vanuit verder te werken.
Het raadsvoorstel ‘Uitvoeringsplan afval’ wordt teruggenomen
voor een gezamenlijke heroverweging
Uitbreiding
Wethouder Rein Kroon (CDA)
krijgt erbij: Maatschappelijk vastgoed, Natuur, Grondexploitaties
De Maricken en de Grondexploitaties van het Stationsgebied.

Wethouder Alberta Schuurs
(VVD) krijgt erbij: Gezondheid,
Ouderen en Kunst en Cultuur.
Wethouder Kiki Hagen (D66): Afval en Riolering en de voorzitter
van het college, burgemeester
Maarten Divendal krijgt Cultureel erfgoed erbij. “Vanzelfsprekend zullen CDA, VVD en D66
onverminderd aandacht blijven
geven aan de belangen van alle inwoners en ondernemers, inclusief de senioren binnen onze
gemeente”, geef Meindert Brunia, fractievoorzitter D66 tot slot
aan. Op de vraag of de wethouders niet te veel hooi op hun vork
nemen, reageerden alle drie de
wethouders lachend: “Zal best
lukken. We gaan het proberen en
aan het eind van het jaar zullen
we zien hoe het loopt.

Wilnis - Zaterdag 28 september is het burendag, een mooie
gelegenheid voor Stichting Wilnis Doet om zich voor te stellen
aan de bewoners. Wie zijn zij, wat
gaan zij doen en hoe willen zij dit
realiseren? Kom Zaterdag 28 september tussen 11:00uur en 14:00
uur naar het Raadhuisplein in

Wilnis. Onder het genot van koffie, thee en wat lekkers kunt u
van gedachte wisselen hoe wij
het dorp weer aantrekkelijk maken.Misschien heeft u wel een
nieuw idee. Dit kunt u kwijt op
een grote flip-over. Viribus Unitis
zal het evenement muzikaal omlijsten.

SeniorWebDRV wijzigt programma
De Ronde Venen - Gelet op het
aantal recente aanmeldingen
heeft Seniorweb DRV besloten
het lesprogramma in de bibliotheek te Mijdrecht aan te passen. Nog open staan de volgende cursussen. Acht lessen Windows 10 te beginnen maandag 7
oktober. Vier lessen bestandsbeheer te beginnen vrijdag 15 november en twee uur veilig internetten te beginnen op 2 en op 9
december. Open staat ook nog
een cursus Windows 10 in Ab-

coude. Acht lessen te beginnen
op 8 oktober. Alle lessen worden
gehouden ’s morgens van 10 tot
12 uur. Voor informatie en aanmelden 0297-282938 of 06 5345
4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Zie ook de
website www.seniorwebderondevenen.nl. Verder staan ze elke
maandag en woensdag van 14.00
tot 15.00 uur om in de bieb klaar
om te helpen uw problemen met
de PC, laptop, mobieltje of tablet
op te lossen.

Sint en twee Pieten
bij u op bezoek?

Bel dan zijn secretaresse
en maak een afspraak
's avonds na 19.00 uur

06-51687983

KORT NIEUWS:

Vandalen
slopen etsen
Mijdrecht – Zaterdagnacht
hebben (nog) onbekende
vandalen huisgehouden bij
de bushalte aan de Dukaton
in Mijdrecht. Fietsen in rekken
zijn omgeduwd en verbogen.
Diverse fietsen zijn op verschillende plekken verbogen
en dus zwaar beschadigd. Gedupeerden geven aan aangifte te doen. Mensen die meer
weten of wat hebben gezien,
worden gevraagd contact op
te nemen met de politie.

www.meerse.nl

ADVERTEREN? Gemeente in gelijk gesteld
in zaak rijksmonument
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

De Ronde Venen - De Rechtbank
in Utrecht heeft de gemeente in
het gelijk gesteld in de zaak Industrieweg 30 te Mijdrecht. Al
sinds 2008 voert de gemeente gesprekken met de eigenaar
vanwege het achterstallig onderhoud aan het rijksmonument. Begin 2018 besloot de gemeente
handhavend op te treden, met als
doel de eigenaar zijn ‘instandhoudingsplicht’ te laten nakomen.
Met deze uitspraak van de rech-

ter heeft de gemeente nu mogelijkheden om de eigenaar te verplichten het herstel op te pakken.
In de afgelopen weken is de toestand van de schuur van de boerderij snel achteruitgegaan. De eigenaar heeft inmiddels een aannemer ingeschakeld die op korte termijn tijdelijke maatregelen kan treffen om verdere inzakking van het dak en de gevels te
voorkomen. De gemeente hoopt
dat na deze tijdelijke maatrege-

Verhuizing Verzamelaarsmarkt

len snel wordt begonnen met de
werkzaamheden die de boerderij voor de langere termijn herstellen.
Burgemeester Maarten Divendal
is blij met deze ontwikkelingen:
“Wij hopen dat verder verval hiermee wordt geremd. De boerderij
op de Industrieweg is een bijzonder monument, een echte blikvanger, die we graag in ere hersteld zien.”

met postzegels en er zijn munten. Van 9.30 tot 13.00 uur kunt
u er terecht. Voor meer informaWilnis - Zaterdag 28 september den in de Willisstee, Pieter Joos- tie tel. 0297-289322 en onze site
is de verzamelaarsmarkt op een tenlaan 24 te Wilnis. We zijn er www.verzamelaarsrondevenen.
nieuw adres. Hij wordt gehou- weer met onze stuiverboeken nl.

MATRASSEN+

BOXSPRING
10-DAAGSE
t/m 28 september

10%

tot wel

70%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

MORPHEUS.NL
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INFORMATIEF
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
Hofland 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: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Rotary Moederverwendag 2019
Regio - Dit jaar werd op zaterdag 21 september de 16e Moederverwendag in de Gemeente
Mijdrecht georganiseerd. Rotary
A.M.U. (Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn) is een service organisatie.
Zij organiseren activiteiten om
geld op te halen. Met dit geld kunnen zij weer goede doelen ondersteuren. Dit jaar hebben ze de 2e

Haringdag georganiseerd in “Geniet aan de Amstel” in Uithoorn.
Wederom was dit een groot succes en is er bijna € 9.000,- opgehaald. Een deel van deze opbrengst gaat naar de Moederverwendag. Dit jaar gingen 38 moeders uit De Ronde Venen mee. Deze moeders hebben allemaal een
gehandicapt kind waar zij 24/7

Inlooploket
Ontwikkeladvies 45Plus
Regio - Herken je dit? Je hebt het
prima naar je zin op je werk. Leuke collega’s, werk waar je goed
in bent, geschikte werktijden en
een salaris waar je tevreden mee
bent. Kortom, een goede werkplek.

Maar merk je dat het tegenwoordig anders is dan vroeger? Vraag
je je wel eens af of je je huidige
werk tot je AOW-leeftijd kunt volhouden? Hoe houd je het leuk?
Of wil je het misschien heel anders?

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

Amstelplein verloot 20x
een verwencheque
Regio - Er hoeft niet altijd een reden te zijn om iemand een glimlach te bezorgen of in het zonnetje te zetten. Soms verdient
die leukste leukerd gewoon zomaar een aardigheidje; een verwencheque! Wie goed doet, goed
ontmoet! Winkelcentrum Amstelplein verloot 20x een verwencheque t.w.v. €50 onder
haar Facebookvolgers. De verwencheques zijn onderverdeeld
in 4 categorieën: 5x Mooi Mens
cheque (uit te geven bij Hema,
DA Drogist of Modehuis Blok).

5x Guilty Pleasure cheque (uit te
geven bij Keurslager, Kaas en Zo
of Gall & Gall).
5x Relax to the Max cheque (uit te
geven bij Bruna, Otto Bloemen of
Vakantie…).
5x Boodschappen cheque (uit te
geven bij Albert Heijn).
Tag jouw knotsgekke vriendin,
hardwerkende broer of dochter
van goud die jij één van de verwencheques gunt. Alleen de persoon die getagd wordt in het actiebericht, maken kans op één
van de verwencheques.

IVN-Lezing over uilen
Regio - 1 oktober 2019 20.00 uur
NME centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Er zijn veel uilen om ons heen.
Maar veel mensen zien ze nooit.
Ze zijn vooral ’s nachts actief en ze
kunnen bijna geluidloos vliegen.
Toch zijn het mooie en boeiende
nachtroofvogels. Waarop moet je
letten om te weten of er een uil
bij je in de buurt woont? Marc van
Leeuwen wijdt ons in in de wereld van de uilen. Ecoloog Marc
van Leeuwen houdt zich al 20 jaar
bezig met de bescherming van
de kerk- en steenuil in de provincie Utrecht. De ontwikkeling van
de kerkuil in die periode is ronduit spectaculair te noemen, ter-

wijl de steenuil een zorgenkindje blijft. Voor hem is onderzoek
naar het wel en wee van de uilen een gezonde verslaving geworden. Waar gaan de uilen heen
als ze uitvliegen? Ringonderzoek
geeft daarbij een redelijk inzicht.
Ook leren we daaruit wat er daarna met ze gebeurt, al blijven er
veel vragen open. De lezing begint om 20.00 uur in het NMEcentrum De Woudreus, De zaal
is open vanaf 19.45 uur. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd
van 2.50 euro. Voor meer informatie: Catherine van de Graaf, 0297286895. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
Foto Marc van Leeuwen

Zorg dat u er bij bent
Regio - Zoals u wellicht gehoord
of gelezen hebt is enkele weken
geleden bekend gemaakt dat
“Vereniging buurtbus De Hoef”
haar 40-jarig jubileum viert en
wel op 22 september.
Begin van de maand is de prijsvraag gestart met de vraag: Hoeveel passagiers zijn er in die 40
jaar van A naar B gebracht?
Vele opgaven zijn inmiddels binnen gekomen maar ook u heeft
nog de kans om tot en met vrij-

dag 27 september als winnaar uit
de bus te komen. Lever uw coupon nog voor die tijd in een van
onze buurtbussen in en wie weet
bent u degene die in het zonnetje
gezet gaat worden omdat u het
goede antwoord, of het dichtstbijzijnde heeft gegeven.
Dinsdagmiddag 1 oktober wordt
de uitslag bekend gemaakt en
wordt de winnaar verrast bij het
gemeentehuis. Zorg dat het u
niet ontglipt.

Herfst speurtocht met
Kabouter Kwebbel

Regio - Op zaterdag 28 September en 5 oktober 2019 organiseert IVN De Ronde Venen en Uithoorn een natuurbeleving voor
kinderen van 2 tot 7 jaar. Een natuurgids (kabouter Kwebbel) begeleidt hen daarbij in het prachtige natuurgebied ‘De Groene Jonker”.
Kwebbel vertelt van alles over de
herfst en hoe de kabouter met
zijn familie hier kan leven.
Sporen van kabouters zijn gevonden: kleine voetafdrukken op het
wandelpad! En als we allemaal
zachtjes lopen, zien we ze misschien wel en staan ze zomaar ineens voor je tussen het riet! Samen met Kwebbel gaan de kinderen op pad als echte kabouters en leren ze tijdens de herfstspeurtocht met opdrachten dat
de dieren en de kabouters ech-

te vrienden zijn. Op deze manier
zijn ze lekker actief buiten bezig,
leren spelenderwijs en doen natuurervaringen op met verschillende zintuigen. Gun je kind dus
een uur “puur” natuur en laat ze
als echte kabouter in de herfsttijd kennismaken met dit natuurgebied. Let op de paden kunnen
drassig zijn, dus draag waterdichte schoenen of laarzen. Het gebied is niet geschikt voor wandelwagens.
Verzamel en vertrekpunt: Parkeerplaats de Roerdomp, hoge dijk 6 te Zevenhoven.(Groene Jonker). Tijd: 10.30 tot ongeveer 12.00 uur. Kosten: 3.50 euro
(voor kaboutermuts, wat te drinken en te eten). A.U.B gepast betalen. Aanmelden: bij Ellen Aarsman tel: 0297-288106 of per mail:
r.aarsman@telfort.nl

aandacht voor hebben. 1 dag in
het jaar organiseren wij als Rotary een gehele dag voor alleen deze moeders.
Opgehaald
Alle moeders werden opgehaald
en gebracht naar Rendez Vous. Na
een kopje koffie werden de moeders welkom geheten door wetOver het spreekuur
Het Ontwikkeltraject 45plus is
een subsidieregeling om 45plussers [in loondienst of zelfstandige], die minimaal twaalf uur per
week werkzaam zijn de mogelijkheid te geven om na te denken
over het verloop van hun loopbaan. De regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt nog tot einde van dit jaar. Samen met Noloc
erkend loopbaanadviseur RoseMarie Lucas van Rooskleurig Coaching neem je jouw loopbaan onder de loep. In twee tot drie gesprekken van in totaal vier uur en
de hieraan verbonden opdrachten staan jouw persoonlijke kwaliteiten, vragen en behoeften, zorgen en kansen centraal. Zo krijg je
meer zicht in wat jij wilt en kunt
en wat de mogelijkheden zijn om
ervoor te zorgen dat je met plezier blijft werken tot aan je pensioen. Rose-Marie: “het is eigenlijk
een loopbaancheck voor 45+’ers.
Inmiddels heb ik al tientallen
45plussers begeleid. Het wordt
als heel positief door deze doelgroep ervaren”.
Praktische informatie
Is het wat voor jou en wil je nog
meedoen? Kom naar het Inlooploket Ontwikkeladvies 45plus op
vrijdag 11 oktober tussen 13.0017.00 uur in de Bibliotheek in
Mijdrecht. Maak vooraf een afspraak om je gratis intakegesprek
te reserveren. Het Ontwikkeltraject 45 plus loopt tot eind 2019.
De bibliotheek Mijdrecht bied je
daarom i.s.m. Rooskleurig Coaching deze unieke gelegenheid
om alsnog mee te doen. Meld je
snel aan, want vol=vol!
Aanmelden?
Stuur een WhatsApp naar 0653135015 of een e-mail naar
info@
rooskleurigcoaching.
nl. Het spreekuur vindt plaats
in de Bibliotheek Mijdrecht,
Doctor J. van der Haarlaan 8.
Meer informatie vind je op
www.rooskleurigcoaching.nl
Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

houder Alberta Schuurs. Daarna de bus in naar Cruquius, waar
ze een rondleiding kregen in het
gemaal. Vervolgens ging ze met
de boot onder een stralende zon
over het Spaarne naar Haarlem.
Tijdens het varen kreeg iedereen
een heerlijk lunchpakket. Eenmaal
aangekomen in Haarlem gingen
ze naar de Bavo kerk alwaar een
concert was van een “Jeugdstrijkorkest”. Met een oude NZH bus
(wie kent die nog?) werden de
moeders vervoerd naar een workshop Mozaïek bij Artwise. Gedurende 2,5 uur konden de moeders
hun creativiteit kwijt. Na het maken van een groepsfoto gingen
met de bus naar het “Flower Art
Museum” in Aalsmeer, waar een
heerlijk diner geserveerd werd. Al
met al een zeer geslaagde Moederverwendag met natuurlijk fantastisch weer. Heel leuk om te zien
dat er dit jaar weer een aantal
“nieuwe” moeders bij waren. Het
wordt een hele klus om het succes
van afgelopen zaterdag volgend
jaar te overtreffen.
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keveen & FortNightSwing Bigband een project gestart voor de
volwassenen.
De lessen worden gegeven in
het clubgebouw van Viribus Unitis, Pieter Joostenlaan 1, 3648 XR
Wilnis.
Acht “aankomende” muzikanten krijgen 20 lessen individueel
en in groepsvorm om een instrument te leren bespelen en maken
daarna een keuze in welke vereniging ze gaan spelen.

Viribus Unitis muzikaal
goed uit de startblokken
Wilnis – De muzikanten van muziekvereniging Viribus Unitis zijn
het nieuwe muziekseizoen goed
begonnen.
Op 13-15 september waren zij
met zijn allen in Nunspeet voor
een gezellig muziekweekend.
Volgende week treden ze op in
Wilnis op het raadhuisplein bij
Wilnis doet. Natuurlijk staan er al
meer optredens op de agenda.
Verder is er een volwassen cursus
muziekonderwijs gestart en volgt
er ook een nieuwe leerlingenopleiding.

Muziekweekend
Vorige week waren de orkestleden van VU drie dagen in het recreatiepark “De Bijsselse Enk” in
Nunspeet voor een gezellig muziekweekend. Drie dagen is er
hard gerepeteerd zowel in kleine
groepjes als het hele orkest gezamenlijk op twee grote muziekwerken van Jan van der Roost “By
the River” en “Egmont”, een concourswerk uit de eerste divisie
van Bert Appermont. De dames
van de activiteitencommissie
zorgden tussendoor voor heer-

lijke ontbijten, lunches en op zaterdag een grote barbecue compleet met salades en een drankje.
Als klap op de vuurpijl een gezellige Pubquiz als afsluiting waarbij
de trombu’s (trombone’s en bugels) over de meeste kennis en IQ
beschikten en er met de hoofdprijs vandoor gingen.
Volwassencursus
De stichting Kunst Ronde Venen
is inmiddels in samenwerking
met Viribus Unitis, Show & Marchingband VIOS , Concordia Vin-

Van Schie gaat voor groen!
Mijdrecht – Als eerste grond-,
weg- en waterbouwbedrijf in De
Ronde Venen werkt Van Schie nu
energieneutraal als gevolg van
de maar liefst 1.580 zonnepanelen die zij afgelopen zaterdag in
gebruik heeft genomen.
Onder aanwezigheid van alle medewerkers van het bedrijf en hun
families, prikte wethouder Rein
Kroon letterlijk de stekker om van
de grijze stroom naar de groene
stroom.
Nog voor het eind van het jaar
is Van Schie óók van het gas af.
Vanuit de lucht lijkt het wel een
strak blauw tapijt, de meer dan
2.600 m2 zonnepanelen die de
afgelopen maanden zijn geïnstalleerd op de werkplaatsen van het
Mijdrechtse bedrijf. Per stuk leve-

Optredens
Op zaterdag 28 september geven de muzikanten uit Wilnis een
klein concertje tijdens de presentatie van Wilnis doet op het Raadhuisplein.
Zaterdag 9 november is Viribus
Unitis te bewonderen in de Willisstee in Wilnis. Samen met St.
Caecilia uit Heemskerk ook onder
leiding van dirigent Ruud Pletting en Crescendo uit Voorthuizen o.l.v. dirigent Vincent Verhage
wordt er een Triple concert gegeven. Het nieuwe jaar 2020 wordt
ingeluid met een Nieuwjaarsconcert op zaterdag 11 januari.
contact waarmee de gehele ruimte met beeld, licht en geluid weer
tot leven kwam. “Het is natuurlijk een spannend moment om

ren ze een vermogen van zo’n 235
kWh, zodat ze met elkaar het gehele bedrijf ruimschoots kunnen
voorzien van hun ‘prik’. Hiermee
zet Van Schie een belangrijke stap
in het bereiken van haar visie om
energieneutraal te werken en zoveel mogelijk gebruik te maken
van duurzame energiebronnen.
Ze dragen hiermee ook bij aan
het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente: klimaatneutraal in 2040.
Familiebedrijf
Afgelopen zaterdag was het dan
zover: op de speciale ‘Familiedag’ van het bedrijf trok wethouder Rein Kroon de stekker uit het
‘grijze’ stopcontact. Daarmee viel stroom uit. Daarna prikte hij de over te stappen van energiebron,
direct hoorbaar en zichtbaar de stekker in het grote groene stop- maar het is geweldig om te zien
dat steeds meer bedrijven in De
Ronde Venen zich inzetten voor
verduurzaming en daarmee een
bijdrage leveren aan een beter
milieu. Met de 1.580 zonnepanelen is Van Schie qua aantal koploper geworden in onze gemeente”,
aldus wethouder Kroon. Onder
haar motto ‘continu in beweging’
presenteerde Van Schie afgelopen zaterdag, naast het in gebruik nemen van de honderden
zonnepanelen, een nieuwe bedrijfspromo en haar zelf ontwikkelde personeelsApp. Van Schie is
al meer dan 55 jaar actief op het
gebied van grond-, weg-, en waterbouw.
Naast funderingstechnieken, milieuactiviteiten en de verhuur van
pontons en bruggen, verhuurt zij
vele typen kranen en vrachtwagens voor licht en zwaar transport.

Kom Coming Out Day vieren
Wilnis -Op vrijdagmiddag 11 oktober a.s. organiseert Stichting
Dorpsacademie een feestelijke
middag om Coming Out Day te
vieren. Al jaren zijn veel LGHBTI jongeren graag geziene gasten bij de Dorpsacademie, we
zijn er onder vrienden en vinden
jou fantastisch zoals je bent. De
Dorpsacademie is trots op haar
LHBTI jongeren en wil graag ook
een veilige, gezellige plek voor
jou zijn. Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur voor een virgincocktail en een beschuitje met regenboogpuistjes en we maken er een

Leerlingenproject
Binnenkort gaat muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis ook
starten met een nieuw project
voor leerlingen. Zo hoopt de vereniging weer jonge mensen enthousiast te maken voor het maken van muziek. Een mooie vrije
tijdsbesteding en goed voor het
brein!
Het is altijd mogelijk een kijkje te
nemen bij de orkestrepetitie op
donderdagavond van 20.00 uur
tot 22.30 uur in ons clubgebouw.

gezellige middag van. Uiteraard
zijn ook hetero’s welkom, mits ze
natuurlijk wel LGHBTI vriendelijk
zijn, dat is echt een voorwaarde!
Je vind Stichting Dorpsacademie
aan de Irenestraat 4a in Wilnis.
Stichting Dorpsacademie doet
meer
Stichting Dorpsacademie vangt
thuiszittende scholieren op, jonge mensen vanaf twaalf die niet
of nauwelijks naar school gaan
omdat er bijvoorbeeld geen passend onderwijs voor hen is. De
problematiek van de kinderen is

uiteenlopend van aard, of het nu
gaat over autisme, hoogbegaafdheid, pesten, psychische problemen als depressie of een problematische thuissituatie, de uitkomst is vaak hetzelfde; een kind
komt thuis te zitten, raakt nog
verder in een isolement en dat
trekt vaak een zware wissel op
het hele gezin. De Dorpsacademie biedt structuur, leuke creatieve activiteiten en een gezellige
omgeving, gericht op herstel en
een toekomst. Dit alles op maat
van de scholier en onder leiding
van kunstenaars & artiesten met
een pedagogische achtergrond.
Deze maand viert de Stichting
haar 1 jarig bestaan, ze kijkt te-

rug op een fantastisch jaar waarin is gebleken dat verschillende
jongeren aan het einde van het
schooljaar klaar waren voor de
volgende stap. Daar zijn we ongelofelijk trots op, wil je meer weten neem dan gerust contact op.
Meer weten?
Wil je liever eerst even mailen,
bellen, appen of chatten? Dan
mag dat ook natuurlijk. Bel/app
Jenneke: 06 49938992 of mail
haar: dorpsacademie@gmail.com
insta: @stichting_dorpsacademie
Wil je meer weten over de activiteiten van Stichting Dorpsacademie kijk dan op www.stichtingdorpsacademie.nl

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat,
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur
het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per
mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

“Wat een geluk! Een uil in onze achtertuin en meneer (De Uil)
bleef ook nog rustig zitten voor de foto! Nu maar afwachten of
hij weer terugkomt, want een uil schijnt zijn dutje veelal op dezelfde plek te doen”.
Ruud van Halm, Mijdrecht

Vrijwilligersmarkt 5 oktober
Mijdrecht - Na het succes van
vorig jaar organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Tympaan De-Baat wederom een vrijwilligersmarkt op zaterdag 5 oktober van 12.00 tot 14.00 uur in
het gemeentehuis Mijdrecht. De
toegang is gratis. Mensen kunnen
zich op deze dag oriënteren op
vrijwilligerswerk en kennismaken
met verschillende organisaties
zonder winstoogmerk. Zevenentwintig (27!) organisaties zullen
op de markt vertellen waarom

vrijwilligerswerk bij hun organisatie leuk, boeiend of hard nodig
is en alle vragen beantwoorden.
Bezoekers ontvangen een informatieboekje zodat zij gemakkelijk met een organisatie naar keuze in gesprek kunnen gaan. Kijk
voor meer info, waaronder een
overzicht van aanwezige organisaties, op: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of neem contact op met Dyanne van Tessel
via 0297-230 280 of vrijwilligerswerk@stdb.nl.

Workshops beelden
boetseren
Mijdrecht - Op de zaterdagen 5
oktober en 11 en 18 januari organiseert Atelier de Kromme
Mijdrecht workshops ‘Beelden
Boetseren’ in haar nieuwe atelier
aan de Karekiet 49 in Mijdrecht.
Daarmee treedt het AKM voor het
tweede jaar buiten het vaste programma dat normaliter twee-dimensionale kunst betreft: tekenen en schilderen.
De workshops omvatten twee
verschillende thema’s, die in combinatie of apart kunnen worden
gevolgd. De workshop ‘IJsvogel’
bestaat uit één les op 5 oktober,
van 9.15 tot 11.45 uur. Er wordt
aan een ‘Dikke Dame’ gewerkt in
twee lessen op 11 en 18 januari
om dezelfde tijd.
De lessen worden gegeven door
Angelique Streefkerk van Lique’s
Creations & More. De workshop
‘IJsvogel’ kost € 12,50 per persoon, plus € 30 voor materiaalkosten. De workshop ‘Dikke Dame’
kost € 22.50 en de materiaalkosten zullen € 40 bedragen. Volgt
men beide workshops in combinatie, dan bedragen de deelnamekosten € 32,50. De deelnamekosten dienen vooraf te worden
overgemaakt op rekening NL98
INGB 0000 7685 33, ten name van
Atelier de Kromme Mijdrecht, onder vermelding van naam deelnemer en vermelding ‘Workshop
Powertex’. Het benodigde materiaal wordt door Angelique verstrekt bij aanvang van de workshop en dient dan contant met
haar te worden afgerekend.
Powertex
Naast schilderen is het beelden
van klei maken de grote passie van Angelique Streefkerk. Zij
maakt haar beelden van Power-

tex klei, een zelf-hardende klei,
die zij zelf maakt. Wanneer de
klei is uitgehard, is het werkstuk
zelfs geschikt om buiten neer te
zetten. In deze workshop zal het
boetseren van een ijsvogel of ‘dikke dame’ het uitgangspunt zijn.
Om mee te doen heb je geen ervaring nodig, deze workshop is
geschikt voor beginners en gevorderden. Je maakt het beeldje dat op een stenen sokkel is gemonteerd.
Laag voor laag bouw jij je creatie
op en na afloop heb je een mooi,
eigen gemaakt kunstwerkje. Je
wordt geadviseerd een schort
en kleding aan te trekken, waar
klei en verf op mogen komen.
Neem een doosje mee waarin
het beeldje na afloop meegenomen kan worden. Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze
workshop, meldt je dan aan via
een email aan leden@atelierdekrommemijdrecht.nl of via het
contactformulier op www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
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LEZERSPOST

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.

“Het helpt allemaal geen moer!”

Klimaatcrisis, uitputting van de aarde:

‘We moeten om!’ Deel I
Regio - ‘We moeten om,’ zegt het
kabinet, zeggen de wereldleiders.
We moeten met ons allen schone energie opwekken. We moeten de CO2-uitstoot reduceren.
We hebben dus zonneweiden en
windmolenparken nodig, huizen
met zonnepanelen op het dak,
elektrische auto’s... Maar komen
we écht verder met deze oplossingen?

Volgend jaar weer gewoon
naar Cuba!
Voor veel vogels zit het er weer
op. Na een druk seizoen vol
gezang, nestjes bouwen, eitjes
leggen, broeden, jongen grootbrengen, waarna ook het verenpak nog eventjes moest worden vervangen, worden nu de
koffers gepakt. Voor sommige vogelsoorten betekent dat:
schransen, lekker dik worden.
Opvetten voor de lange reis
naar het favoriet plekje ergens
diep in Afrika. Andere vinden Engeland of Zuid-Frankrijk ver genoeg. Er zijn ook vogels die gokken op een zachte winter hier. Zo overwinteren tjiftjafs en zwartkoppen
steeds vaker in Nederland, terwijl vogels uit noordelijke streken hier wegblijven omdat ook
bij hen de winters zachter worden. Natuurlijk waren er altijd al
thuisblijvers die dat heen en
weergetrek maar aanstellerij
vonden, zoals eksters en huismussen (hoe kan het ook anders met zo’n naam).
Het heeft eventjes geduurd
voordat mensen doorhadden
hoe geglobaliseerd een vogelleven kan zijn, eeuwenlang
dacht men dat vogels ‘s winters
een metamorfose ondergingen.
Zo zou een koekoek (zomergast) veranderen in een sperwer (jaarvogel).
En men ging er van uit dat
zwaluwen op de bodem van
sloten en plassen een winterslaap hielden. Dat achtte men
waarschijnlijker dan een retourtje Afrika. Nu verzamelen
boerenzwaluwen zich voor de
trek vaak op slaapplaatsen in
het riet, dus helemaal gek was

de gedachte niet. In elk geval
niet gekker dan het wonderbaarlijke feit dat de zwaluw
die elk voorjaar trouw in dezelfde schuur nestelt ’s winters
ergens in een lagune in Ivoorkust rondhangt, of dat trekvogels een inwendige tomtom
bezitten die ze de weg wijst
op basis van ervaring, overgedragen kennis, landschapskenmerken, zon, sterren, aardmagnetisme, geluiden, reuk of
luchtdrukverschillen.
Soms is die tomtom verkeerd
afgesteld. Zo zette in augustus een Noord-Amerikaanse steltstrandloper delen van
de vogelaarswereld op stelten door in Waverhoek neer te
strijken in plaats van op Cuba.
Een dwaalgast noemen we dat.
Maar misschien dacht hij wel:
‘Ik doe iets geks en ga linksaf
en niet rechtdoor. YOLO!” Nou,
hij heeft het geweten! In zijn eigen continent mag hij dan een
onopvallend doorsnee vogeltje
zijn, hier was hij op slag een beroemdheid die zelfs de landelijke pers haalde. Want pas drie
keer eerder was zijn soort in
Nederland waargenomen. Zelden was het zo druk in Waverhoek. Vanuit het hele land en
daarbuiten kwam men kijken.
In het riet stonden rijen mannen als vuurpelotons met de
telelenzen op scherp. ‘Wat een
malloten hier!’ heeft het steltstrandlopertje misschien gedacht. ‘Volgend jaar weer gewoon naar Cuba!’

Jaap Kranenborg

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

Zonneweiden en
windmolenparken
Zonneweiden en windmolenparken leveren schonere energie.
Maar zonneweiden nemen veel
ruimte in beslag, die ze onttrekken aan de natuur. Zonnepanelen
op daken hebben dat nadeel niet.
Windmolens op het land geven
met hun storende geluid en hinderlijke slagschaduw flink wat
overlast. Om die reden zijn er grote parken aangelegd in zee – waar
bovendien meer wind staat. Maar
ook zeedieren, vogels en insecten
hebben last van de windmolens.
Vaak vliegen vogels en insecten –
boven land, maar óók boven zee
– tegen de wieken aan en sterven. Diverse zeedieren oriënteren
zich op sonar, maar door de herrie van de windmolens verdwalen
ze, vinden geen voedsel meer en
sterven. Al in de fase dat windmolens geplaatst worden, wordt de
natuurlijke levensruimte zó verstoord dat veel bruinvissen en
dolfijnen dat niet overleven.
De elektrische auto: oplossing
met kanttekeningen
‘Iedereen aan de elektrische auto’
is ook zo’n oplossing met kanttekeningen. Een kleine berekening:
119,1 miljard kilometer (het totaal van alle afstanden die in 2017
in Nederland zijn afgelegd met
de auto) x 0.15 kilowattuur (het
gemiddelde energieverbruik per
afgelegde kilometer) = 17,9 miljard kilowattuur. Dat is de hoeveelheid energie die moet worden opgewekt om met ons allen
net zoveel te kunnen rijden als
nu, maar dan allemaal elektrisch.
Een zonnepaneel levert gemiddeld per jaar 225 kilowattuur op:
er zijn dus ruim 79 miljoen zonnepanelen of 1379 windmolens van
hoge capaciteit nodig. Dat zijn er
nogal wat!

van windmolens en elektrische
auto’s wanneer ze afgeschreven zijn? Ja, ook elke windmolen
heeft onder de grond een enorme accu om energie op te slaan.
Hoe gaan we om met dit gevaarlijke afval? Recycling is een duur
en ingewikkeld proces. Slechts
5 procent van de accu’s wordt
daadwerkelijk voor recycling aangeboden. In realiteit liggen accu’s
ergens in opslag of – erger – worden in de natuur gedumpt. En dat
geeft milieuproblemen. En waar
komen de grondstoffen vandaan om die accu’s te produceren? Ik denk aan de verwoestende effecten van de productie van
de smartphone: voor de winning
van grondstoffen voor smartphones zijn grote delen van de wereld ontbost, waardoor er diersoorten uitstierven. Neem bijvoorbeeld de erts coltan, onmisbaar voor de productie van mobiele telefoons... Coltan is bijna
uitsluitend te vinden in Congo.
De gorilla-populatie daar nam in
tien jaar tijd af van achttienduizend naar minder dan vierduizend dieren. Net als voor het winnen van coltan worden ook voor
het winnen van de grondstof lithium voor elektrische auto’s in
kwetsbare natuurgebieden mijnen aangelegd. Een voorbeeld
hiervan zijn de mijnen in de zogenoemde lithiumdriehoek: de
zoutvlaktes in Chili, Bolivia en Argentinië. Die mijnen veroorzaken
daar nu al enorme milieuschade!
De schade zal met de groeiende
vraag naar elektrische auto’s alleen maar toenemen.
Echte oplossingen gezocht!
Zonneweiden, windmolenparken
en elektrische auto’s zijn dus niet
zonder meer goede oplossingen
voor het klimaatprobleem. Voor
goede oplossingen moeten we
dieper ingaan op de oorzaken ervan. Daarover de volgende keer
meer.
Kelly Kessen
Blogger bij
www.denatuurinmetkelly.blog

Onlangs werd door de gemeente op vriendelijke toon
gevraagd of de bezitters van
de fietsen die bij het busstation worden “gestald”, hun voertuigen in de daarvoor aangeschafte fietsenrekken zouden
willen plaatsen. Gezien deze foto, heden 18 september
2019 gemaakt, heeft men gewoon lak aan het verzoek. Een
ongelooflijke hoeveelheid fietsen blokkeren de toegang tot

de trap en de rekken staan grotendeels leeg. Ik adviseer de
gemeente nu andere maatregelen te nemen. Gooi alle niet
juist gestalde fietsen op een
vrachtwagen, breng deze naar
de gemeentewerf en laat de eigenaren die dáár tegen betaling van minimaal €10,- weer
ophalen.
C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht.

In de steek gelaten door
seniorenpartij
“Met verbazing las ik in de
krant over het feit, dat de seniorenpartij zomaar het bijltje erbij neer gooit. Ik dacht bij aanvang, eindelijk een partij voor
ouderen. Misschien wordt er
dan wat gedaan, aan die slechte stoepen, het proostdijlaantje en alle voetpaden. Het
werd mij zelfs op de markt verzekerd, dat ze ermee bezig zijn.
Ik heb er nog steeds niets over
gelezen. In en om het hertenkamp werden de stoepen wel
opnieuw verhoogd en gelegd
door de gemeente. De kwali-

teit van het werk was zo slecht,
dat stoeptegels omhoog of los
kwamen te liggen. Geregeld
meldde ik dat weer via de app.
Ik had gedacht ervan af te wezen. De stoep bij het verlaten
van het hertenkamp ligt nu
ook niet gelijk. Er lijkt wel een
kuil in te zitten. Door de seniorenpartij voel ik me behoorlijk
in de steek gelaten. Er is door
hun niets concreets gedaan. Ik
heb het gevoel mijn stem verkwanselt te hebben.”
À.W. van Muijen-Hagen

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

Milieuschade bij de productie
en afvoer van accu’s
En wat gebeurt er met de accu’s

2020 en 2021 nog in orde, maar daarna….

Begroting dit jaar nog
sluitend maar er zijn zorgen
De Ronde Venen – Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag jl. de programmabegroting 2020 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Centraal in de
begroting staan zes thema’s: vernieuwing in het Sociaal Domein,
een duurzame gemeente, een betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, de Omgevingswet, participatie met inwoners en vernieuwing van het gemeentehuis. De
gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31
oktober a.s. De programmabegroting 2020 geeft een overzicht van
alle inkomsten en uitgaven van de
gemeente voor het komend jaar
en laat zien wat daarvoor wordt
gedaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In totaal

wordt in 2020 100 miljoen euro
uitgegeven aan maatschappelijke
uitdagingen. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. De doorrekening voor 2021
laat een positief beeld zien. Voor
2022 en 2023 ontstaat er vooralsnog een tekort van 1,9 en 1,2 miljoen euro. Tijdens de presentatie
aan de pers vertelde de wethouder dat er al hard gewerkt werd
om ook in 2022 en volgend, de
begroting sluitend te krijgen. De
plannen nu zijn dat het college bij
de Kadernota 2021 met voorstellen komt om deze tekorten op te
oplossen.

het sociaal domein. De nadruk bij
hulp, zorg en ondersteuning blijft
liggen op preventie: het voorkomen van problemen is beter dan
het genezen. Belangrijke onderwerpen in 2020 zijn: het nieuwe
jeugdbeleidsplan en de nieuwe
gezondheidsnota, de ondersteuning van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en de aanbestedingen op het gebied van
de regiotaxi en de jeugdhulp- en
Wmo-voorzieningen.

aan mee te werken. Het college
wil meer doorstroming op de woningmarkt van jongeren en jonge gezinnen. Hierbij wordt vooral ingezet op gelijkvloerse sociale
huur- en koopwoningen voor senioren en starters. Tevens wordt
uitvoering gegeven aan de strategie om nieuwe ontwikkellocaties
voor woningbouw te vinden en te
Woningaanbod
Het college wil in 2020 onvermin- ontwikkelen.
derd inzetten op een duurzame
gemeente door te werken aan een Sluitende begroting
Jeugdbeleidsplan en
veilige, schone en gezonde leef- Wethouder Alberta Schuurs (Figezondheidsnota
omgeving. De gemeente stimu- nanciën): ,,We zijn als college blij
Het college wil in 2020 verder leert inwoners en ondernemers de gemeenteraad een sluitende
werken aan de vernieuwing van om zelf stappen te zetten om hier- begroting voor de eerstkomende

jaren te kunnen aanbieden. De afspraken in de kadernota, waarin
de kaders voor de begroting worden geschetst, kunnen we uitvoeren. Voor de jaren 2022 en 2023
moeten we bijsturen om de begroting in evenwicht te brengen.
Dit gaan we samen met een afvaardiging van de gemeenteraad
oppakken.’’

de afvalstoffenheffing. In de begroting stelt het college voor de
OZB en de rioolheffing alleen met
de prijsindex aan te passen. De
kosten voor ophalen en verwerken van afval zijn fors gestegen.
Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met 45 euro. Hier tegenover
staat de jaarlijkse korting op de
gemeentelijke heffingen van 40
euro vanwege de geheven precaWoonlasten
riobelasting bij nutsbedrijven. De
Belangrijk onderwerp in de be- begroting wordt op 9 en 10 oktogroting vormen de gemeentelij- ber besproken in de verschillenke woonlasten. Deze worden ge- de raadscommissies. De gemeenvormd door de onroerendezaak- teraad behandelt de begroting in
belasting (OZB), de rioolheffing en zijn vergadering van 31 oktober.
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75 plusser Netty, Nederlands
kampioen stoepranden

De Ronde Venen - Na een spannende landelijke finale kwamen
uit 5 verschillende leeftijdscategorieën Nederlands Kampioenen Stoepranden uit de bus. Het
NK Stoepranden is een initiatief
van Jantje Beton en werd dit jaar
georganiseerd in samenwerking
met Buurtsportcoach Amersfoort. Het kampioenschap is bedoeld om kinderen en hun ouders echt te laten genieten van
actief bezig zijn in de buitenlucht. Jantje Beton wil laten zien
hoe makkelijk spelen in de buurt
is en daarmee buitenspelen stimuleren. Duizend deelnemers,
van jong tot oud, deden in verschillende categorieën een gooi
naar de titel. Na een daverend
succes vorig jaar in Rotterdam,
was dit jaar de Wagenwerkplaats
in Amersfoort de locatie voor het
kampioenschap; zowel kinderen
als volwassenen werden als echte helden ontvangen. Om alle finalisten klaar te stomen voor een
zinderende finale verzorgde ambassadrice en presentatrice Anne
Appelo een feestelijke warmingup voorafgaand aan de finale. In
de categorie 75 plus werd Rondeveense Netty de Kampioen

Ondernemersvereniging VIB
ontvangt Annemarie Van Gaal
Mijdrecht - Bowling Mijdrecht
was vorige week de locatie voor
de algemene ledenvergadering
(ALV) met aansluitende management sociëteit van VIB De Ronde
Venen. Tijdens de ALV ging voorzitter Daniël Storm in op zaken uit
het jaarverslag als belangenbehartiging voor de ondernemingen bij gemeente en provincie.
Werd er verteld over wijzigingen
in het bestuur, de netwerkmoge-

lijkheden, events en de samenwerkingen die het afgelopen verenigingsjaar aan de orde zijn geweest. Vice-voorzitter Wim van
der Laan gaf tekst en uitleg bij
het onderwerp bedrijfsruimte. En
penningmeester Ronald Meijer
deed verslag van de financiën en
gaf een inkijkje in de begroting
voor het nieuwe verenigingsjaar.
Het jaarverslag en de financiële
rapportage werden goedgekeurd

Gepassioneerd
Annemarie sprak gepassioneerd
over alle aspecten van het ondernemerschap. Over dat je als
ondernemer vooral aan je bedrijf
moet werken en niet alleen in je
bedrijf. En vertelde ze over de
door de leden. Bestuursleden Ro- valkuilen en moeilijke momennald Meijer (Penningmeester) en ten voor een ondernemer, waarJan Posdijk (PR en Nieuwe Me- bij lef en innovatie uiteindelijk aldia) waren volgens het rooster af- tijd een grote rol spelen bij het
tredend. Ronald Meijer heeft zich benutten van ondernemerskanweer verkiesbaar gesteld. Voor sen! Ook sprak ze uit dat onderde functie PR en Nieuwe media is nemerschap en bedrijfservaring
een vacature opgesteld voor een belangrijk zijn in de politiek. En
Annemarie vertelde over haar
bestuurslid communicatie.
kijk op en praktische toepassing
van ideeën, om mensen met
Formeel
Voor het informele gedeelte van een afstand tot de arbeidsmarkt
deze dag had de VIB niemand aan het werk te helpen. Veel verminder dan Annemarie van Gaal schillende onderwerpen die tot
uitgenodigd om als gastspreker veel discussies in de zaal hebop te treden. Annemarie van Gaal ben geleid. Annemarie van Gaal:
is naast TV-presentator van pro- “Overal liggen kansen, maar de
gramma’s als ‘Een dubbeltje op mooiste ondernemerskansen
z’n kant’, vooral een succesvol on- liggen vaak buiten de gebaande paden. Door de markt anders
dernemer en investeerder.
In Nederland werd ze vooral be- te benaderen, je bedrijf anders
kend door haar inzet voor be- te organiseren, je vacatures anwustwording in financiële zaken, ders in te vullen of met andere
bijvoorbeeld door haar boeken verdienmodellen te werken, kun
en tv optredens. Daarnaast is ze je van vrijwel iedere onderneinvesteerder in verschillende be- ming een succes maken!” Annedrijven en ondernemingen. En marie vertelde dit aan de hand
trad ze op als informateur voor van aansprekende voorbeelden
het college van Gedeputeerde en ervaringen uit haar eigen carrière.
Staten in Flevoland.

Beeld Lam Gods blijft in
het plantsoen
Mijdrecht - Het idee om het
beeld Lam Gods te verplaatsen is
in overleg met betrokkenen van
de baan. Het kunstwerk uit 1962
blijft staan op de huidige locatie in het plantsoen aan de hoek
Raadhuislaan-Wilhelminalaan in
Mijdrecht. Een eventuele verhuizing naar het plein voor de Janskerk gaat niet door. Voor deze locatie wordt over een andere invulling nagedacht.
Aanleiding voor het verplaatsingsplan was de herinrichting
van het plein bij de Janskerk na
de renovatie van winkelcentrum
De Lindeboom. Op het vernieuwde plein zou een plek voor het
Lam Gods worden ingeruimd.
Het bestuur van de Janskerk, Protestantse Gemeente Mijdrecht,
wilde dit graag en de gemeente vond het een goed idee om
het beeld een nieuwe plek vóór
de Janskerk te geven. Gezien de
symboliek van het Lam Gods waren hiervoor goede argumenten
te vinden. De nabestaanden van
de beeldhouwer, Frans Fritschy,
bleken geen bezwaar te hebben
tegen de nieuwe plek.
Vertrouwd
Omwonenden van de huidige
standplaats willen hun vertrouwde beeldhouwwerk echter niet
kwijt. Zij zijn van mening dat het
op deze locatie thuishoort en dat
weghalen een groot gemis zou

zijn voor de buurt en de vele passanten. Gemeente De Ronde Venen (eigenaar van het beeldhouwwerk) en de Protestantse Gemeente Mijdrecht besloten vanwege de weerstand tegen
het voornemen af te zien van de
verplaatsing. Het Lam Gods blijft
daarom op de huidige locatie
staan. Gemeente en kerkbestuur
overleggen over een eventuele
andere passende invulling voor
het plein voor de Janskerk.
Foto: Henk Butink / butink.nl

Week tegen Eenzaamheid
De Ronde Venen - Meer dan een
miljoen Nederlanders voelt zich
vaak eenzaam. Bij eenzaamheid
mis je de verbondenheid met
anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht
voor dit probleem en zeggen we
tegen iedereen: kom erbij!

ken zijn er ‘vaste stamgasten’ die
iedere dag even aanschuiven en
de toestand in de wereld bespreken. Een kopje koffie erbij. En wie
langs loopt, kan zo mee praten.
Voor veel mensen een heel prettige manier om met anderen in
contact te komen. In de Week tegen Eenzaamheid, maar ook alle andere weken in het jaar, is iedereen van harte welkom aan onze leestafel. Er liggen altijd kranten, koffie en thee is gratis, en u
bent nooit alleen, er zijn altijd anderen die ook aanschuiven en het
fijn vinden om samen een kopje
koffie te drinken.

Leestafel in de Bibliotheek
De leestafel in de Bibliotheek is
een mooie plek om je minder
eenzaam te voelen. Aan de leestafel kan je een krantje lezen,
een kopje koffie drinken en dan
zomaar een fijn gesprek hebben met iemand anders aan de
leestafel. Even een praatje over
een leuk artikel in de krant, het Komt u ook? Iedereen is welkom,
nieuws of over het wel en wee in u hoeft geen lid te zijn van de Bihet dorp. In sommige Bibliothe- bliotheek.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

In het oog van
een hurricane
Dorian is de meest verwoestende hurricane (orkaan) geweest die de Bahama-eilanden ooit heeft getroffen. Veel
van de Atlantische hurricanes
ontstaan uit onweersbuien
voor de West Afrikaanse kust
ter hoogte van de Kaap Verdische Eilanden. Zo ook verging
het Dorian op 24 augustus.
Met de oostelijke passaatwind aan de zuidzijde van het
hardnekkige Bermuda hogedrukgebied drijven de buien,
met een snelheid van ongeveer 20 km/uur, richting Caribisch gebied. Mits het zeewater tenminste 27 graden
is kan zo’n storing in betrekkelijk korte tijd uitgroeien tot
een volwassen hurricane. De
windsnelheden op de noordelijke Bahama’s logen er niet
om: tot 295 km/uur(!). Ze behoorden dan ook tot de aller
zwaarste categorie 5, dat algehele verwoesting inhoudt.
Satelliet apparatuur berekende boven delen van NoordBahama een neerslagsom
van 1500 mm. Dat is bijna de
dubbele jaarsom van Nederland. Vanwege het langdurig
verblijf van dit monster , bijna twee dagen, kon de wind
lange tijd zijn gang gaan. Uiteindelijk trok Dorian naar het
noorden , langs de Amerikaanse zuidoostkust, als een
categorie 2 orkaan. Ten noorden van het Bermuda Hoog
werd het systeem boven koudere wateren omgevormd tot
een depressie met fronten.
Ook ter hoogte van de Canadese kust waren er nog orkaanwinden die tot 30 meter
hoge golven leidden. Elf september passeerden de restanten van ex-Dorian , die nu in
het zeegebied tussen IJsland
en Noorwegen was aangeland, onze regio met bijna 6
mm regen.
Meestal is zo’n orkaangebeurtenis in het Caribisch gebied
voor een Nederlander een
ver-van-mijn-bed show. Het
zou menig mens afschrikken hier zijn vakantie door te
brengen in een hurricane gevoelige maand, echter niet
uw weerman. Deze heeft in
het eerste decennium van deze eeuw diverse keren in de
nazomer en de vroege herfst
het Caribisch gebied bezocht
en zeker drie keer te maken
gehad met een hurricane
dan wel tropische storm. Een
unieke belevenis was in het
oog te komen van hurricane
Jeanne in september 2004 in
de Dominicaanse Republiek.
Het oog is een bijzonder onderdeel van een hurricane.

Het is een praktisch windstil,
warm en zonnig gebied, ongeveer 30 km in doorsnee.
Niettemin kan de grootte van
het oog sterk variëren en wel
van slechts 3 tot 300 km. Zo’n
oog, in de kern van de hurricane, is duidelijk te herkennen op satellietfoto’s. Rond
het oog bevindt zich de wolken- of oogmuur, een kring
met zware (onweers)buien.
Zij vormen het heftigste deel
van de orkaan en direct buiten de wolkenmuur bevinden zich regenbanden, vaak
in de vorm van onweersbuien. In het oog wordt tevens
de laagste druk gemeten. Die
van Dorian bedroeg 910 hPc,
die van Jeanne (boven het
oosten van de Dominicaanse
Republiek ) 984 hPc. Jeanne
was een categorie 1 orkaan
met windsnelheden tot 120 à
150 km/uur. In de avond van
15 september 2004 waren we
ons nog nergens van bewust.
Wat wel opviel die avond was
het aantal fikse buien . Bovendien was de (noorden)wind
tot krachtig toegenomen.
Naar later bleek waren dit al
de voorboden van Jeanne. In
de loop van de nacht nam de
wind alsmaar toe, tot orkaankracht tegen zonsopkomst.
Nu pas kregen we te horen
dat Jeanne in aantocht was.
Even na 06.30 uur, werd de
wind plotseling kalm en klaarde het op: we zaten in het
oog van de orkaan! Een enorme ervaring. Je beseft nauwelijks dat je dan helemaal ingesloten zit door een wolkenmuur. Het gebulder van de
wind was kilometers ver nog
te horen. Maar de betrekkelijke stilte was van korte duur.
Vlug trok het oog voorbij , bewolking en regen keerden terug, alsook de gierende wind,
maar nu uit het zuiden. Donderdag 16 september was
werkelijk een unieke weerdag met zware tot zeer zware regenval, wisselend sterke
winden, bliksem en donder.
Ook op vrijdag 17 en zaterdag 18 september tot halverwege de middag regen en onweer. Op 20 september 2005
waren het stormwinden, regen en onweer van uitlopers
van hurricane Rita op Cuba
en op 1 en 2 september 2008
wederom in de Dominicaanse
Republiek met nu zware onweersbuien met windstoten
van uitlopers van Hanna. Dat
dit allemaal in september gebeurde is geen toeval. In deze maand is de temperatuur
van het zeewater, de brandstof, het hoogst.
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Salon de Promotion bij Nieuwendijk

Nieuwe Renault tijdelijk
4.000 euro goedkoper!
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Aalsmeer - Het is weer Salon de
Promotion bij Renault Nieuwendijk! Dit betekent dat tot en met
29 september geprofiteerd kan
worden van veel voordeel en extra hoge inruilprijzen. Wie nu
kiest voor een nieuwe Renault
profiteert op alle modellen van
voordeel dat kan oplopen tot wel
4.000 euro. “Dit is een zeer goed
moment om een nieuwe Renault
aan te schaffen. Wij bieden nu extra voordeel op alle personenauto’s van Renault. En kies je voor
de nieuwste Clio of een Captur
uit voorraad? Dan kunnen we
nog eens 500 euro extra korting
bieden. Wie alvast wil weten hoe-

veel voordeel we precies bieden,
kan het direct berekenen op onze website”, zegt Kees Nieuwendijk, directeur van Renault Nieuwendijk.
Laat je verrassen door de complete range van Renault. Wordt
het de Renault Captur, een modieuze SUV waarmee je gemakkelijk door het drukke stadsverkeer
manoeuvreert? Of kies je toch
de stoere nieuwe Renault Clio,
met onder andere standaard een
breed scala aan veiligheidssystemen en dankzij het nieuwe Easy
Link-multimediasysteem ben je
altijd verbonden. Welke Renault
het ook wordt, je voordeel bere-

95-jarig jubileum
brandweer Mijdrecht
groots gevierd
Mijdrecht – Zaterdag jl. was het
gehele centrum van Mijdrecht de
ambiance van een grootse veiligheid dag ter ere van het 95-jarig
bestaan van de Mijdrechtse vrijwillige brandweer. Niet alleen de
brandweer was uitgebreid aanwezig, maar ook de ambulance, landmacht, politie en zelfs de
DSI (arrestatieteam) kwamen naar
Mijdrecht. Er waren diverse demonstraties. Bij een van de demonstraties was het maar goed
dat het een feestelijke demonstratie betrof want anders was het geweest: oefening geslaagd, slachtoffer overleden. De oefening was,
wat te doen als er een personenauto tegen het gemeentehuis
was gereden. Was het een terroristische aanslag? Een boze burger? Een ongeval? De auto stond
in brand, de chauffeur zat er nog
in en door de inslag van de auto

in het gemeentehuis was de secretaresse van de burgemeester
dusdanig gewond geraakt dat ze
gereanimeerd moest worden. De
dame werd gereanimeerd, in de
tussentijd een brandje geblust.
De reanimatie was geslaagd en
de patiënte moest worden afgevoerd. Dat ging echter op een
dusdanige wijzen dat als ze al
niet gewond was geweest, dan
zou het fout zijn afgelopen. Ook
de verklaring waarom de auto tegen het gemeentehuis was gereden klopte niet erg. De chauffeur
was onwel geworden... hoe dan
het dorp is auto vrij. Ook de chauffeur werd hardhandig uit de auto
gesleept. De velen toeschouwers
zagen het als een goede grap en
hadden er erg veel plezier om.
Maar al met al, het was een feestelijke dag waar jong en oud zich
vermaakt hebben.

ken je direct op de website van
Nieuwendijk: www.renault-nieuwendijk.nl
Zondag open
Aanstaande zondag 29 september zijn drie Nieuwendijk vesti-

gingen extra geopend. De vestigingen in Aalsmeer, Amsterdam West en Hillegom zijn deze
dag extra geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Dit is ook direct de laatste dag dat geprofiteerd kan worden van het extra voordeel.
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Bridgeclub ABC

UWTC jeugdlid op NK mtb

Regio - Donderdag 19 september
was de tweede ronde in het nieuwe seizoen van het dertigste levensjaar van onze bridgeclub. Er
werd op negen tafels gebridged,
een stilzit deze keer in de B-lijn.

Regio - Morgan Hartveldt heeft
zaterdag 21 september meegedaan aan het NK mountainbiken
in Appelscha. De 9-jarige Morgan heeft dit jaar de smaak van
het mountainbiken te pakken gekregen en heeft alle wedstrijden
van de landelijke jeugdcompetitie gereden. En bij de laatste wedstrijden wist hij zelfs twee keer
podium te rijden. Bij het NK stonden alle grote concurrenten aan
de start. En vlak na de start wisten al 3 jongens weg te rijden. Op
het snelle en technische parcours
ging Morgan samen met de Nederlands Kampioen veldrijden in
de achtervolging. Het lukte echter niet om het gat dicht te rijden.
Morgan dacht dat hij 5e was geworden, maar later bleek dat er
iemand was uitgevallen met een
kapotte fiets. Met een 4e plaats
op het NK sluit hij een mooi
mountainbike seizoen af. Morgan
rijdt nu nog enkele bmx wedstrijden en zal zich hierna richten op
de Amsterdamse Cross competitie veldrijden. Mooi om 3 verschillende fietsdisciplines in één
seizoen te rijden.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het
paar Greet en Henk met 64,06%,
dit paar speelde vandaag weer
sterk, zoals we van hun gewend
zijn. De tweede plaats is voor
het paar Els en Alice met 59,90%,
na een eerste plaats in de eerste
ronde nu een tweede plaats, een
bliksemstart voor dit paar.
De derde plaats is voor het paar
Addie en Leny met 53,65%, een
gelegenheidspaar dat elkaar nog
niet zo goed begreep, wat moet
dat worden als zij elkaar wel begrijpen.
B-lijn
De eerste plaats was hier voor
het paar Jany en Marja met
59,7206%, een heel mooie score
voor dit paar, maar zij kunnen wel

bridgen hoor. De tweede plaats is
voor het paar Corry en Greet met
5833%, als dit paar samenspeelt
zijn zij een geduchte tegenstander voor iedereen.
De derde plaats is voor het paar
leny en Phini met 56,94%, sterk
gespeeld door dit paar.
Er werd deze ronde vier keer klein
slem gespeeld.
Allen in de A-lijn, een maal in spel
6, helaas min 3, maar drie keer in
spel 13 twee maal 6 schoppen
gehaald en een maal 6 SA helaas
min 1
Dus volgende week naar het grote feest in Nieuwveen, een dresscode is gelukkig niet vereist, zodat iedereen kan komen in het
kloffie dat hem of haar het prettigst zit
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft de
hele middag nog om voor u zelf
in te vullen.

Tweede ronde “Telraampjesbridge” De Legmeer
Regio - Het volgen van de bridge
resultaten bij het Butlersysteem
kan het beste met de knikkertjes
van het telraam. Na elk spel heeft
het winnende paar immers een
plusscore en het verliezende het
zelfde getal, maar dan negatief.
Dus gewoon een kwestie van telkens even verschuiven van links
naar rechts en omgekeerd toch?
Deze keer gingen Johan Le Febre & Wim Slijkoord in de A- lijn
het doeltreffendst met de knikkers om en haalden zo 44 IMP
binnen als eerste. Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst werkten zich deze
keer keurig naar de top en lieten
39 IMP noteren, waarna Arnold
Heuzen & Theo Klein zich met 27
IMP tevreden moesten stellen,
maar toch! Joop van Delft & Ruud
Lesmeister deelden de plaatsen
vier en vijf met 20 IMP met Renske & Kees Visser. In de B- lijn kwamen Sandra Raadschelders &
Marja van Holst Pellekaan, zagen
en overwonnen met 33 IMP.

van een week eerder en sleepten
nu als vierde 14 IMP uit het vuur.
Op vijf eindigden Tom de Jonge & Herman Vermunicht, net als
een week eerder, maar nu met 11
IMP in plaats van 5. In de C- lijn is
Huib van Geffen veel te sterk voor
de mede strijders. Met als assist
Wim Röling haalde hij de zeer onwerkelijke score van 72 IMP binnen zeker, tenminste, een regionaal record! Greet van den Bovenkamp & Ria Wezenberg deden het
ook fantastisch door op 58 IMP te
komen en Marika Romeijn stuwde Rob Bakker op naar een derde plek met 16 IMP, of was het
andersom? Chapeau voor Joke
v/d Hoven & Nicolette Posthuma
die zich nu ook eens in de schijnwerpers speelden als vierde met
4 IMP. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers deden een stapje terug, maar de 3 IMP als vijfde paar gaven toch een positief
slot. Wilt u ook eens kennismaken
met de genesis van de computer,
kom dan nog een paar keer ButOngebruikelijk
ler bridgen bij Bridgeclub De LegAn Greven koppelde nu met Gijs meer. Elke woensdagavond vande Ruiter en dat leverde maar af 19.45 uur in Dans & Partycenliefst 31 IMP op, waarna Marij- trum Colijn aan de Industrieweg
ke & Ger van Praag met 21 IMP 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtinals derde volgden. Elisabeth van gen het secretariaat: e- mail gerden Berg & Maarten Breggeman daschavemaker@live.nl, telefoon
herstelden zich van het echec 06-83371540.

Tweede De Quakel Jeu
de Boules Toernooi
Regio - Deze week organiseerde
de plaatselijke jeu de boulesclub
“’Het Wilgenhofje”’ De Kwakel het
tweede Jeu de Boules Toernooi
2019/2020. Dat gesponsord word
door een Kwakelse ondernemer.
Deze middag schonk Supermarkt
De Quakel waardebonnen die bij
zijn bedrijf ingewisseld kunnen
worden. Er waren deze middag
21 leden om met elkaar de krachten te meten. Zo als gebruikelijk
bij de toernooien van het Wilgenhofje werd er ala melee gespeeld,
dat wil zeggen dat in elke speelronden met een andere maat en
tegenstander speelt. Ze spelen
met de clubtoernooien drie ronden.
De eindstand wordt dan bepaalt
door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde
punten en tegenpunten. Nieuw
dit seizoen is de einduitslag van
de gespeelde Toernooien. Ze

spelen dit seizoen 10 toernooien, waarvan de 7 beste uitslagen
meetellen voor het club kampioenschap. Degene met de zeven hoogste score kan zijn eigen
Clubkampioen noemen.
Ongeslagen
Deze middag waren er na twee
ronden nog vier leden die ongeslagen waren, de derde ronde moest de beslissing brengen.
Uiteindelijk waren het er twee die
drie partijen wisten te winnen. De
waardebonnen werden gewonnen door
1e Andre de Jong 3+19,2e Truus
de Bruin 3+13,3e Maarten Plasmeijer 2+12. Supermarkt De
Quakel was zelf aanwezig om de
waardebonnen uit te reiken, wat
zeer op prijs werd gesteld. De Jeu
de Boulesclub “’Het Wilgenhofje””
kan weer terug kijken op een geslaagd toernooi.

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Regio - Het nieuwe sportseizoen
is weer begonnen. Vanaf aanstaande vrijdag 27 september
kun je weer elke laatste vrijdag
van de maand klaverjassen bij
Legmeervogels op Randhoornweg 100 in Uithoorn. In 2019 kun
je op vrijdag 27 september, 25
oktober, 29 november en op zondag 29 december weer klaverjassen. Ze starten om 20.00 uur en
de kantine is vanaf 19.30 uur geopend.

Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelijke prijzen en dit seizoen
ook om een eerste Mars-prijs. Deze prijzen worden aan het einde
van de avond uitgereikt. Er worden 4 rondes gespeeld. In de korte pauzes tussen de rondes, kun
je genieten van een drankje. De
hapjes die tijdens de rondes worden aangeboden, worden mede door slagerij BADER mogelijk
gemaakt. Het eerste kopje koffie
of thee word je, zoals altijd, door
Voor wie?
Legmeervogels aangeboden.
Het klaverjassen begint om 20.00 Ze zien jullie graag voor de eerste
uur en is voor iedereen toegan- keer klaverjassen dit seizoen. Op
kelijk. Je hoeft geen lid of do- vrijdagavond 27 september vanaf
nateur te zijn van Legmeervo- 19.30 uur bij Legmeervogels aan
gels om mee te kunnen doen. de Randhoornweg 100.

Nieuw fenomeen bij BVK

Zondag 3 november

Regio - Bij het doornemen van de
uitslagen in de verschillende lijnen en het bekijken van de gevolgen daarvan voor de totaalstand
kwam schrijver dezes er achter
dat er een zowel deze week als
vorige week goed scorend paar
blijkbaar ‘buiten mededinging’
meespeelt, want in de totaalstand staat dat paar niet vermeld.
Lia Guijt en Gerbrand van Nigtevegt zijn blijkbaar aan het verkennen of een vast partnership kans
van slagen heeft.
Aan de scores te zien ligt er weltrouw de eerste wedstrijd in het licht een mooie gezamenlijke
bridge-toekomst in het verschiet.
Zorg en Zekerheidscircuit.
Is één wedstrijd niet uitdagend We gaan het zien.
genoeg, dan kunt u zich inschrijven voor de acht lopen van het A-lijn
Circuit. Voor meer informatie: zor- Deze week mochten zij opdraven in de A-lijn en dat ging hen
genzekerheidcircuit.nl
De Businessloop is bedoeld voor goed af gezien hun 3e plaats met
bedrijven en instellingen. Men 57,92%. In de uitslag moesten zij
loopt in teamverband de 5 of 10 alleen Marion en Wim Noom en
km en de gezamenlijke tijd telt Nelly Vork en André Verhoef bovoor het uiteindelijke resultaat. ven zich dulden. Marion en Wim
Net als voorgaande jaren is de be- 1 met 63,85%, de topscore van de
langstelling van de bedrijven uit avond, en Nelly en André 2 met
de ruime omtrek van Mijdrecht 62,08%. 3 paren scoorden minder dan 40% en van die 3 scoorheel groot.
Alle informatie is terug te vinden den Riet en Wim het laagst.
op de website: www.zilverenB-lijn
turfloop.nl
Zet de datum alvast in uw agen- In de B-lijn lieten Huub van Beem
en Gerard de Kuijer zien dat zij
da: zondag 3 november 2019.

ilveren Turfloop

Regio - Atletiekvereniging De
Veenlopers organiseert jaarlijks de Zilveren Turfloop. Dit is
al jaren het grootste sportevenement van De Ronde Venen.
De Zilveren Turfloop bestaat uit
een aantal onderdelen: de Rabo
GeZZinsloop, De G-run, de Scholierenchallenge, de Businessloop
en natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km
prestatielopen. Voor de kinderen is er de Rabo GeZZinsloop
over een afstand van 1 km, waarvan het parcours door het sportpark voert. De deelname hieraan
is gratis. Elk kind ontvangt een
prachtig aandenken. U kunt zich
nu al inschrijven voor de 5, 10 of
16,1 km via de website www.inschrijven.nl.
De Zilveren Turfloop is traditiege-

steeds beter op elkaar ingespeeld
raken. Na een aarzelende start op
avond 1 scoorden zij vorige week
bijna 63% en deze week 59,03%.
Hierdoor mogen zij volgende
week hun bridgekunsten gaan
vertonen en de A lijn. Hun score
was goed voor de toppositie in
deze lijn.
Toos Boerlage en Annie Lauwers
begonnen dit seizoen uitstekend,
hadden vorige week een forse terugval en knokten zich deze week
terug naar de A lijn van volgende
week met een score van 57,64%.
Gelegenheidspaar Janny SnabelAtie Doeswijk deed prima mee
met 57,29% en daarmee scoorden zij de 3e plaats.
C-lijn
In de C-lijn van deze avond wisten de 2 nieuwe paren die dit seizoen bij ons begonnen zijn voor
het eerst een verslagwaardige
score te bereiken: Bea en Ted Verdegaal eisten de 1e plaats op met
59,58% en Sonja en Hans Selman
de 2e met precies 57%.
Jan van der Knaap en Jaap Verhoef waren hard een goed resultaat toe na hun 2 magere scores
in de voorgaande weken. Met
hun 56,67% en daarmee de 3e
plaats vijzelden zij hun gemiddelde op tot net onder de 50%.

Veteranen UWTC
John Tromp reed zaterdag 21

september een 60+ wedstrijd in
Rotterdam. John zat in de succesvolle ontsnapping van 8 man
die al vroeg in de wedstrijd plaats
vond. Deze kopgroep wist het
peloton op 2 ronden achterstand
te rijden. Er werd flink gedemarreerd in kopgroep maar niemand
kwam meer weg. In de eindspurt
won Nederlands Kampioen Ron
Paffen met overmacht. Willem
Hus werd 2e en John Tromp 3e.
In de wedstrijd voor 70+ werd
UWTC lid Leen Blom 9e.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De tweede competitieronde leverde in de B-lijn de
hoogste scores op: een top-drie
van 60-plussers met 64,51% voor
Tiny Rijpkema & Sonja Selman, op
twee Inge Dyrbye & Thea Stahl
met 62,43% en een derde plaats
voor gelegenheidskoppel Yvonne Koestal & Elly van Nieuwkoop
met 60,66%.
In de A-lijn eindigden Janny

Streng & Sonja Reeders op de
eerste plaats met 60,42%, tweede werden Gerda Bosboom & Nel
Hamelijnck met 59,72% en de
derde plaats was voor Guus Pielage & Renske Visser met 56,60%.
Voor informatie over de club of
als u een keer wilt meespelen
kunt u een mailtje sturen naar
hartenvrouw2015@gmail.com

Start met bridge!
Regio - Voor iedereen die overweegt te leren bridgen en snel wil
spelen op een club is er nu goed
nieuws.
In oktober start André van Herel,
bridgedocent in samenwerking
met Cora de Vroom en Ruud Lesmeister een cursus, gebaseerd op
de nieuwe methode beschreven
in het cursusboek “Bridgeleerboek voor iedereen”.

geen drempel, ook niet financieel. Het is voor iedereen.

Snel op een club van start!
Bridge is niet alleen gezellig, het
scherpt je geest en houdt je fit.
Zoals bij alle sporten is het belangrijk dat je de basisbeginselen
goed beheerst. Door alle aspecten die bridge zo interessant maken, heb je het niet in een uurtje
volledig onder de knie. Toch wilBridge opent een hele
len de meeste bridgecursisten
nieuwe wereld
liefst direct met en tegen andeBridgen is populair. In Nederland ren spelen. Speciaal voor hen is
spelen meer dan 300.000 mensen er een cursus ontwikkeld. De curbridge. Nog eens vier keer zoveel sus is beschreven in het cursusmensen overwegen het. Bridge boek: “Bridgeleerboek voor ieder‘grijpt’ je snel en het is verslavend een”. Begin je op een wat latere
leuk. Dat is niet gek, want er gaat leeftijd met bridge en wil je snel
letterlijk én figuurlijk een wereld bij een club aansluiten of gezellig
voor je open. Bridgen kan name- thuis bridgen, dan is dit de cursus
lijk altijd en overal. Het is een we- voor jou. We starten binnenkort
reldsport met internationale spel- bij Partycentrum Colijn.
regels, je kunt dus zelfs op vakan- Ben jij enthousiast geworden of
tie en online bridgen.
wil je meer weten over bridgen?
Mail dan naar bridgedocent.andSociaal, voor iedereen
re@gmail.com of bel met André
Ook figuurlijk opent bridge je we- van Herel 06-15115388
reld. Je bouwt een levendig so- Wanneer start de bridgecursus?
ciaal netwerk waarvan je nog ja- Vanaf zaterdag 13 oktober 2019
ren plezier hebt. Zeker wanneer wordt er in Partycentrum Coje ook nog eens bij een club gaat lijn, Industrieweg 20, 1422 AJ
spelen, waar je veel mensen ont- Uithoorn op 12 zaterdagen van
moet. Het mooie van een sport 12.30-15.00 uur les gegeven aan
als bridge is dat je lang kunt blij- beginners. De kosten bedragen
ven spelen. Bridge kent vrijwel totaal €100,-.

Matige scores bij B.V.U.
Regio - Maandag 23 september
2019 werd met 34 paren de 3e
ronde van de competitie 20192020 van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van
sporthal de Scheg.
In deze 3e ronde ging in de Alijn de 1e plaats naarhet gelegenheidspaar Monique Verberkmoes
& Tineke v/d Sluis met 56,77% op
de 2e plaats eindigde Bep & John
de Voijs met 54,17% en op de
3e plaats werd beslag gelegd
door Greet & Henk Stolwijk met
53,65%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor

het paar Joke v/d Berg & Yvonne de Mare met de hoogste score van de avond 60% op de 2e
plaats eindigde Corry v. Tol & Ludy Bonhof met 57,08% en op
de 3e plaats werd beslag gelegd
door het paar Ans Breggeman &
Henk v. Dijke met 55.42%.
In de C-lijn ging de 1e plaats opnieuw naar Thea Slot & Rineke v.
Pesch met 58,82% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door de nestor van de club Jaap Bark & Nelly Jansen met 56,52% en op de 3e
plaats eindigde Greet & Rolf Rahn
met 54,78%.
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Ook De Vinken 2 doet
goede zaken

Winst voor Argon in
seizoensouverture

Vinkeveen - De Vinken 2 bestaat
dit jaar uit Gideon Leeflang, Jelle
Mul, Mark de Haan, Finn Kroon,
Dylan Bras en Pascal Hoogeboom
aan de herenzijde, met aan de
dameskant Emese Kroon, Femke
Vousten, Lisa van Diemen, Danique Pauw en Romy Bras. Eva Hemelaar en Arjan Lommers zijn
nog geblesseerd en hard bezig
met hun herstel.
De eerste twee wedstrijden leverden winst op voor De Vinken 2. Eerst was het 15-10 tegen
Dijkvogels en de week erop won
men met 19-9 van VZOD. Afgelopen zaterdag kwam het Limmense Helios op bezoek. De Vinken begon in de aanval met Finn,
Pascal, Danique en Lisa. In de verdediging stonden Gideon, Dylan,
Emese en Femke. Op de bank zaten Jelle en Angela. Mark en Romy zijn geblesseerd.

Mijdrecht
Het
seizoen
2019/2010 is door Argon afgetrapt in de thuiswedstrijd tegen
het gepromoveerde Woudenberg, een ploeg waar in vroeger jaren meermaals tegen is gespeeld en waartegen het nooit
makkelijk was.
Dat beeld was ook deze zaterdag
te zien, Woudenberg was met
een tamelijk defensieve speelopvatting naar Mijdrecht gekomen
en hoopte het Argon zo moeilijk
te maken. Met name in de eerste helft sorteerde dit effect, mede omdat de gasten al na vier minuten in de wedstrijd de meeval hadden dat na een verkeerde opbouwpass aan de kant van
de thuisploeg door spits Tom de
Greef van buiten het strafschopgebied kon worden geschoten
en de bal via een verdedigend
been juist langs de graaiende vingers van doelman Romero Antonioli net langs de paal in het doel
verdween voor de 0-1. Deze meevaller sterkte Woudenberg in de
keuze voor de speelwijze en Argon had heel veel moeite om
langs dan wel achter de verdedigende muur te komen. In de
counter kreeg Woudenberg binnen 20 minuten zelfs de kans op
een grotere voorsprong, maar
de kans bleek aan Makonga niet
besteed, de lob had veel te veel
hoogte en belande in het vangnet achter het doel.

begin was overduidelijk voor De
Vinken. Door een hoger aanvalstempo te spelen had Helios moeite om dit spel te volgen. Dit leidde binnen een kwartier tot een
6-0 voorsprong, door doelpunten
van Pascal 1x, Emese 2x, Finn 2x
en Lisa 1x. Helios deed voor rust
nog iets terug waardoor men met
een 10-2 ruststand de kleedkamer opzocht. De andere Vinkendoelpunten kwamen van Pascal
1x, Dylan 2x en Lisa 1x.
Na de rust ging De Vinken gestaag door met waar het gebleven was: blijven scoren en de afstand vergroten. Na een kwartier
staat de stand op 13-3. Dit door
twee scores van Pascal en een
score van Gideon.
De Vinken maakt de wedstrijd
keurig af en tilt de eindstand naar
17-5 met scores van Angela die er
voor Lisa in was gekomen, Emese, Gideon en Finn. De Vinken 2
Rode lantaarn
staat op dit moment bovenaan in
De rode lantaarndrager had wei- de poule met een doelsaldo van
nig te zoeken in Vinkeveen. Het plus 27.

Jongste Atalante teams
zijn hun seizoen begonnen

Op de foto, v.l.n.r. staand: Romy Bras, Lisa van Diemen, Danique Pauw,
Femke Vousten, Emese Kroon en Johan kroon (trainer-coach). V.l.n.r. gehurkt: Jelle Mul, Pascal Hoogeboom, Mark de Haan, Gideon Leeflang,
Dylan Bras en Finn Kroon.

Veenland turnsters
Eloïse en Demi turnen
bij regio nale
De Ronde Venen - Zaterdag jl.
werd de regiofinale div 6 en D3
gehouden. Deze wedstrijd was
voor de zomer uitgesteld omdat
het toen te warm was.

Voor Veenland turnde in de tweede ronde Eloïse. Ze was flink zenuwachtig en moest ook nog
eens met de balk beginnen. Gelukkig wist ze de zenuwen onder
controle te houden en turnde een
super mooie oefening (2de).
Eloïse kreeg daarna vleugels op
vloer een hele nette oefening
de netste van de dag. Met een
mooie handstand platvallen gingen we op naar het laatste toestel
de brug.
Dit is het favoriete toestel en dat
liet ze ook zien, ook hier was ze
de beste van allemaal. Bij de prijsuitreiking mocht ze dan ook op
plaats 1 plaats nemen. Eloïse gefeliciteerd met het regiokampioenschap!
In de ronde erna mocht Demi bij
de junioren G haar wedstrijd turnen.
Ze begon met een mooie overslag over de pegasus. Op brug
een super strakke oefening en
daar werd ze dan ook 3de op. Op
naar de balk, altijd een zenuw onderdeel maar Demi was dit keer
de baas over de balk en turnde
een prima oefening.
Dan naar vloer, Demi had besloten om haar nieuwe oefening te
turnen, met salto voor over en dit
deed ze keurig.
Uiteindelijk werd Demi verdienstelijk 10de.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 27
september organiseren Koos
& Joop een gezellige klaverjasmiddag in dorpshuis “ de Boei”
kerklaan 32 in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00

uur en het kaarten begint om
13.30 uur precies.
Het is een gezellig evenement
met heel veel leuke prijzen, dus
voor iedere kaarter van harte aanbevolen.

Vinkeveen - Zaterdag 21 september mochten de jongste mini’s van Atalante hun eerste minidag van het seizoen spelen in
Nieuw-Vennep. 3 teams zijn die
dag hartstikke leuk begonnen.
Het nieuw samengestelde team
mini 1 Atalante Biggetjes dat op
niveau 6 speelt, waren vandaag
Jort, Lisa en Froukje aanwezig.
Zij werden aangevuld met MC1speelster Tisa, die vorig jaar nog
met Jort en Lisa samenspeelde.
De eerste wedstrijd was tegen
VHZ Attack. De Biggetjes deden
het fantastisch goed en wonnen de 2 sets met 24-8 en 19-14.
Tweede wedstrijd was tegen VVO
Regenboog. Ondanks het feit dat
die tegenstander maar met 3 spelers speelde, wonnen ze de 2 sets
(11-24;15-23). Maar in de laatste
wedstrijd tegen SS Kwak liep alles weer super voor de Biggetjes
en sloten ze deze minidag af met
een 23-15 en een 27-9 winst.

volgt een spannende strijd. Atalante wint met 21-17. De tweede wedstrijd spelen ze tegen het
meidenteam van Sas power. De
eerste set wint Atalante met 1512. De tweede set is spannend
maar in de laatste minuut loopt
sas uit, het eindigt in het voordeel van Sas met 15-18. De derde wedstrijd spelen ze tegen VCH
Smash. In een spannende strijd
met veel mooie rally’s winnen ze
de eerste set met 24-11. De tweede set ging met 11-21 naar VCH
Smash.

Jongste
De jongste mini’s, team 3 begon
in de eerste wedstrijd werd de
eerste set wat onwennig gestart.
De eerste set ging verloren, maar
aan het eind werd al de basis gelegd voor set 2. In deze set lukte
alles; er werd goed geserveerd,
het draaien ging makkelijker en
er werden knappe ballen gevangen. Een terechte setwinst (hetInvallen
zij net aan) was een feit. De oveIn Atalante 2 spelen Yorell en Jens rige wedstrijden lieten eigenlijk
vandaag en Froukje valt in. Als eenzelfde soort beeld zien. Goeeerste wedstrijd neemt Atalante de rally’s werden afgewisseld met
2 het op tegen VCH Spike. De eer- momenten van foute services en
ste set moet Spike nog een beetje weinig beweging. Soms kwamen
inkomen waarvan Atalante profi- de meiden heel dichtbij en soms
teert, Atalante wint met 30-7. De was het verschil met de wat meer
tweede set herstelt Spike zich en ervaren tegenstanders groot.

Halve kansen
De aanvallende bedoelingen van
Argon leverden slechts enkele halve kansen op voor de diepgaande middenvelder Bas Boelhouwer die zijn eerste poging net
over de kruising zag gaan en bij
de tweede de pech had, dat de
bal precies op zijn rug kaatste
waardoor ook deze kleine mogelijkheid niets opleverde. Op slag
van rust leek Dylan Bergkamp op
weg naar succes, maar na een prima dieptepass van Teun Gortenmulder stuitte de bal net iets te
ver van de schoen van de aanvaller en kon doelman van der Vaart
met gevaar voor lijf en leden redding brengen. In blessuretijd nog
een hectische scrimmage voor
het doel van Romero Antonioli
na een hoekschop van de gasten,
maar uiteindelijk kwam de bal in
de veilige handen van de keeper
en besloot de scheidsrechter dat
het tijd was voor de thee.
Windvoordeel
Na rust had Argon het windvoordeel en besloot de ploeg ook
veel vroeger druk te gaan zetten

en dat leverde binnen de kortste keren resultaat op. In minuut
47 wurmde Ilias Latif zich tussen
twee verdedigers door en voor de
doelman er erg in had, verdween
de bal vanaf ruim 20 meter langs
hem in de verste bovenhoek, 1-1.
Argon kreeg nu het betere gevoel
en de ploeg kreeg meer en meer
de overhand en daarmee ook
kansen, maar de inzet van Timo
van der Meer miste kracht, terwijl Dylan Bergkamp twee maal
zijn meerdere moest erkennen
in doelman van der Vaart. Met
nog 20 minuten te gaan ontworstelde Woudenberg zich enige
malen aan de druk en dat leverde hen twee mogelijkheden op.
Eerst ontsnapte Radstaake aan
de Mijdrechtse verdediging, maar
Teun Gortenmulder wist met een
uiterste sliding de kans onschadelijk te maken.
De roep om een strafschop werd
door de scheidsrechter niet gehonoreerd, hij stond op de juiste
plek om te kunnen oordelen dat
keurig de bal werd gespeeld. Enkele minuten later werd een uitbraak over de linkervleugel besloten met een voorzet, maar deze bleek voor de glijdende Staal
bij de tweede paal net even te
scherp.
Paniek
In het laatste kwartier zette Argon nogmaals aan en was er paniek in het Woudenbergse doelgebied na een scherp indraaiende voorzet van Dylan Bergkamp,
waar Bas Boelhouwer net een
teenlengte te kort kwam om tot
scoren te komen. Invaller Mick de
Vree kon kort nadat hij het veld
had betreden ook in het strafschopgebied uithalen, maar gaf
de bal te weinig vaart mee om
het de Woudenbergse sluitpost
echt moeilijk te maken. Het duurde tot aan minuut 90 op het scorebord, eer Argon de winnende
treffer wist te scoren. Hoekschop
nummer zoveel van Dylan Bergkamp kwam deze keer voorbij
de tweede paal, waar de opgekomen rechterverdediger Tygo Limburg zijn hoofd doeltreffend tegen de bal wist te plaatsen en zo
een explosie van vreugde veroorzaakte met de 2-1.
Na vier minuten blessuretijd volgde het laatste fluitsignaal en kon
na een onderhoudende wedstrijd
de eerste driepunter bijgeschreven worden.
Een goed begin voor de jonge
ploeg die volgende week bij BOL
in Broek op Langedijk de volgende test gaat afleggen.

Jeroen van Rijn wint
prijsbiljarten De Merel
Vinkeveen - Jeroen van Rijn ,de
kersverse vader van dochter Feline, is afgelopen week winnaar
geworden van het prijs-biljarten
van biljartclub Heerenlux/De Merel , met overmacht was Jeroen
de allerbeste in de voorronden
om in de finale meedogenloos af
te rekenen met Roos Aarsman die
dus kansloos 2de werd ,de strijd
om plaats 3 en 4 werd gewonnen door Hans van Rijn en Evert
Oudhof werd dus 4 de ,biljartclub

Heerenlux/ de Merel kan nog
nieuwe leden gebruiken zowel
voor de interne competitie op de
dinsdag-avond als voor de ronde
venen competitie , komt de dinsdag u niet gelegen dan kunt u
zich op geven voor de donderdag
avond vereniging D.I.O. wij spelen op 2 biljarts opgeven en informatie kan bij Café Biljart de Merel
Arkenpark Mur 43 3645 EH Vinkeveen of per telefoon 0297-263562
of per mail thcw@xs4all.nl.

40 jaar BVM
Mijdrecht - Maandag 16 september werd er in de derde ronde weer stevig gestreden voor de
klasseringen en de plaatsen voor
de periodekampioenen.
In de A-lijn werd door team Gerard Telling een topscore van 60%
gehaald. Team Ad in ’t Veld behaalde 57,40% en team Greet Vermeij scoorde 56,35%.In de B-lijn
was team Ans de Ruiter heer en
meester met 60,15%, op afstand
gevolgd door team Piet Homan
56,25% en team Paul Kenter met
54,92%.
Donderdag 19 september ging
de derde ronde van start. Ook
hier werd stevig gespeeld en ge-

doubleerd op een aantal spellen.
In de A-lijn speelde team Riet van
der Meer weer op volle toeren en
scoorde 59,42% met team Jan
Bunnik nipt er achter met 58,67%
en team Rene de Jong als derde
met 54,75%.In de B-lijn lagen de
teams dicht bij elkaar. Team Greet
Lodder greep de eerste plaats
met 53,47%, met de teams Jan
Elenbaas met 52,78% en team
Annemarie Pierrot met 52,08%
op geringe afstand. De C-lijn
maakte het spannend met team
Jannie Koppen en Maria Baas met
dezelfde score 57,50% en team
Jenny Silver op wat afstand met
52,50%.
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Volle winst de Merel 1
Vinkeveen - Van de 18 teams die
in de biljartcompetitie De Ronde Venen actief zijn hebben er
14 hun eerste bekerwedstrijd gespeeld. De overige 4 teams hebben hun onderlinge bekerstrijd
uitgesteld naar de inhaalweek in
december. De bekercompetitie
houdt in dat elk team uit de 1e
divisie eenmaal aantreedt tegen
elk team uit de 2e divisie. Derhalve staan er 9 bekerwedstrijden
op de agenda. Deze eerste ronde
heeft 1 team de maximale winst
behaald.
Verschillen vallen mee
Het komt regelmatig voor dat de
verschillen tussen de eerste en
tweede divisie teams in de uitslag zichtbaar is. Het eerste divisie team behaald dan meer dan
40 punten en het tweede divisie
team minder dan 30 punten. Gelukkig is dat niet elke bekerronde het geval. En tijdens het begin van het seizoen is het voor elk
team en elke speler wennen, dus
meer kans op verrassingen. Zo
wisten drie tweede divisie teams
hun rivalen te verslaan, namelijk
De Merel/Heerenlux 2, Stieva/De
Kuiper 2 en Bar Adelhof 2. Uitstekend resultaat en goed voor hun
moraal. De onderlinge verschillen
vielen mee. Alleen De Merel/Heerenlux 1 behaalde de maximale
score van 48 punten tegen ASM,
die toch nog 31 punten mee naar
huis wist te nemen. Opvallend
daarbij was dat er bij drie partijen 27 beurten nodig waren. Over
de vierde wordt verder gezwegen. De Kromme Mijdrecht 1 gaf
De Merel/Heerenlux 2 zeer goed
partij. Ze haalden 3 punten minder dan hun tegenstander.
Spannend
Heel spannend was het tussen
Chris Esser (DKM1) en Gerard Röling (DMH2). Gerard kwam 1 carambole tekort voor een gelijkspel. Cens kwam 4 punten tekort tegen De Merel/Heerenlux
3. Beide teams wonnen 2 partijen. Hans van Rijn en Cor van
Wijk (DMH3) lieten respectievelijk
Evert Driehuis en nieuweling Dewi Faas (Cens) achter met 7 en 6

verliespunten. Regerend kampioen Stieva/De Kuiper 1 speelde
gedegen tegen The Peanut Bar 2.
Drie winstpartijen en alleen verlies van Lucia Burger (SDK1) tegen Arjan Bosman (TPB2) leverde een 44-32 eindresultaat op.
Het tweede team van Stieva/De
Kuiper verrastte tegen Lutis Ventilatietechniek/Springbok
met
een 38-30 overwinning. Vooral
Hans Mooijen (SDK2) schoot uit
zijn slof door in 19 beurten Ger
Ruimschoot (Lutis), vorig seizoen
erg solide spelend, te verslaan.
De Biljartmakers wonnen met
41-35 van De Springbok 2, maar
makkelijk ging dat niet. Ze verloren 2 partijen, waarbij Jacques de
Leeuw net 2 caramboles tekort
kwam tegen Willem Holla. Tot slot
was er de onderlinge strijd tussen
Bar Adelhof 1 en 2. Bob van Kolck
en Eric Verlaan startte goed door
names BA1 de partijen winnend
af te sluiten. Jeffrey Cornelisse en
Erik Spiering sloegen daarna genadeloos toe namens het tweede team en gaven respectievelijk
Anne Beeker en Richard van Kolck
het nakijken. De 40-33 winst van
het tweede team was daarmee
een feit.
Persoonlijk beste resultaten
De best presterende spelers deze bekerronde waren Hans Mooijen van Stieva/De Kuiper 2 met de
kortste partij in 19 beurten en Gijs
van der Vliet (foto) van De Merel/
Heerenlux 2 met de procentueel
hoogste serie (8 uit 33 is 24,24%).
Uitslagen 1e bekerronde
De Kromme Mijdrecht 1 –
De Merel/Heerenlux 2
38-41
De Merel/Heerenlux 1 –
ASM
48-31
De Merel/Heerenlux 3 –
Cens
41-37
Stieva/De Kuiper 1 –
The Peanut Bar 2
44-32
Stieva/De Kuiper 2 – Lutis Ventilatietechniek/Springbok
38-30
De Biljartmakers –
De Springbok 2
41-35
Bar Adelhof 2 –
Bar Adelhof 1
40-33

Evert Oudhof Kampioen
van De Merel
Vinkeveen - Evert Oudhof is
kampioen geworden van biljartclub de Merel/Heerenlux uit Vinkeveen van jaargang 2018-2019
Evert was de allerbeste over de
competitie, Toon van Dijk zat
hem in het begin nog wel op zijn
hielen maar naar het eind van
de competitie moest Toon toch
zijn meerdere erkennen in Evert,
Toon dus goede tweede en als
derde Arie van Vliet die vanaf zijn
lidmaatschap toch ieder jaar mee
strijd om de bovenste plaatsen.
De kortste partij was voor Dorus
van der Meer in 5 beurten en de
hoogste serie was ook voor Do-

rus v.d.Meer met 97 caramboles!!!!. De nieuwe competitie start
op dinsdag 1 oktober aanvang
20.00 uur wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken zowel Dames
als Heren zijn van harte welkom
in ons clubhuis, voor meer informatie: Café de Merel, Arkenpark
Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, Tel.
0297-263562 en 0297-264159 en
e-mail thcw@xs4all.nl.
Komt u de dinsdagavond niet gelegen dan bent u op de donderdagavond van harte welkom bij
biljartclub D.I.O. dezelfde tijd van
aanvang.

Voorzitter Walter van Kouwen reikt de beker uit aan Evert Oudhof.

Open Ronde Venen
Klaverjaskampioenschap

Wim Hofstaetter sterke
winnaar

Op de foto, v.l.n.r. staand: Jurrien de Pijper trainer-coach, Maggie de Pijper, Lotte Kortz, Valentine van Eenennaam en Indy Spiering. V.l.n.r. zittend: Dylan Bravo Torres, Sem Berkelaar, Mike Verlaan en Jeroen de Rooij.

De Vinken D1 laat een
steekje vallen
Vinkeveen - De door Brouwer
Transport en Logistiek gesponsorde D1 van De Vinken heeft
in de eerste twee wedstrijden
mooie overwinningen behaald.
Eerst werd er van SDO D1 gewonnen met 7-9, mede dankzij twee
invallers uit de E1. De week daarop werd thuis gewonnen van ESDO D1 met 12-3. Op 21 september 2019 was Fiducia D1 uit Vleuten de tegenstander.
De D1 begint in de aanval met Jeroen de Rooij, Sem Berkelaar, Lotte Kortz en Maggie de Pijper. In
de verdediging beginnen Dylan
Bravo Torres, Mike Verlaan, Indy
Spiering en Valentina van Eenennaam. Van tevoren is er gewaarschuwd dat deze tegenstander
gelijkwaardig en misschien wel
beter is. Het bleek ook niet de
dag voor De Vinken D1. Al snel
staat er 2-0 op het scorebord, een
achterstand. Door twee doelpunten van Jeroen komt De Vinken
op 2-2. Helaas komen er voor rust

nog een aantal momenten waarop er niet geconcentreerd verdedigd wordt, waardoor Fiducia de
stand naar 5-2 kan tillen. Gelukkig scoort Valentina voor rust nog
de 5-3.
Frisse moed
In de rust worden de spelers
voorzien van een glaasje limonade en met frisse moed gaan ze de
tweede helft in. Een sterk begin
van de tweede helft zorgt ervoor
dat De Vinken door twee doelpunten van Lotte en een doelpunt van Jeroen naar een 6-6 gelijke stand komt. Helaas is er daarna weinig concentratie meer over
en komt Fiducia op een 9-6 voorsprong, wat tevens ook de eindstand is.
Aanstaande zaterdag 28 september 2019 krijgt De Vinken D1 om
11.30 uur een revanchekans. Als
de D1 deze wedstrijd wint zijn er
nog volop kansen op het kampioenschap.

De Ronde Venen is een
Nederlands kampioen rijker!
De Ronde Venen - Op 14 Juli
2018 is Dave de Jong uit Wilnis de
trotse eigenaar geworden van IEA
Mavalenta. Dit was toen een éénjarig Arabische volbloed paard.
Vervolgens is Dave zelf dit paard
gaan trainen voor shows. Waar hij
heel veel uren, bloed, zweet en
tranen heeft ingestopt. Het was
niet de bedoeling dat hij erop
ging rijden, maar shows mee ging
lopen. Tijdens de show draaft het
paard samen met de voorbrenger
(Dave) één ronde. Vervolgens laat
de voorbrenger het paard dan in
het midden stilstaan en laat hem
zien aan drie juryleden. Zij moeten de paarden die meedoen aan
de show beoordelen. De jury kijkt
naar het type paard, hoofd, hals,
benen, lichaam en beweging.
Daarvoor krijgt het paard punten
van 0 tot 20. Dave heeft meegedaan aan het Nederlands kampioenschap de Dutch Nationals in
Ermelo. Hier werd IEA Mavalenta
geshowd in de rubriek 2 jaar oude merries. Deze rubriek heeft zij
gewonnen. Vervolgens mocht zij
meedoen aan het junior merries
kampioenschap, daarbij won zij

goud! Als afsluiting van de dag
mocht zij meestrijden voor best
gefokt Nederlands paard, waar
nog 14 andere paarden aan mee
deden. Dave heeft met zijn Mavalenta ook deze prijs in de wacht
gesleept!

keveen, Tel. 0297-263562, e-mail
thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijs-klaverjascompetitie
2019/2020. In 2019 dus 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en
22 november, 6 en 20 december.
Voor 2020, 3, 17 en 31 januari, 14
en 28 februari, 6 en 20 maart, 3
en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en
26 juni en 10 juli. Alle datums onder voorbehoud.

Atlantis 2 te sterk voor Haarlem
Mijdrecht - Op zaterdag 21 september mocht het door van Walraven gesponsorde Atlantis 2 op
het eigen veld aantreden tegen
Haarlem 2. Dit was de eerste ontmoeting van deze 2 ploegen, dus
geen van beiden wist wat ze konden verwachten.
De opstelling week weer iets af
van die van voorgaande wedstrijden, waarbij de basis bestond
uit Natasja Korver, Joy Trompert,
Melissa van de Stap, Fay Trompert, Kevin Keijman, Davey van
Putten, Rick Kuijlenburg en Lars
Kuijlenburg. De wedstrijd ging
wat moeizaam van start, en beide ploegen hadden veel moeite met tot scoren komen. Na een
kwartier spelen stond het 5-2 in
het voordeel van de thuisploeg,
en dit was ook het moment dat
de gashendel goed opengetrokken werd. Het spel werd soepeler,
de combinaties beter en de doel-

punten vielen hierdoor ook met
bosjes. Een kwartier later werd
de rust opgezocht met een voorsprong van 13-5 voor Atlantis.
Scherpte
In de rust werd door de coach benadrukt dat het belangrijk was
om de scherpte van het laatste
kwartier vooral door te zetten, en
Haarlem geen kans te geven om
terug te komen in de wedstrijd.
Deze boodschap was niet aan dovemansoren gericht, want direct
na de start van de 2e helft werd
de score weer doorgezet met 2
snelle goals, waardoor het gat
vergroot werd naar 10 punten
verschil. Vanaf dit moment leek
Haarlem gebroken, en dit gat
hebben ze ook niet meer kleiner
kunnen maken. Met nog een aantal mooie aanvallen en flink wat
goals is de wedstrijd uiteindelijk
geëindigd in 24-11 voor Atlantis.

CSW wint eerste
competitiewedstrijd

Nieuw seizoen, nieuwe
leden, nieuwe kansen
De Ronde Venen - Een zonovergoten
dinsdagmiddag
aan de Zuwe, de parkeerplaats vrijwel vol en alle paren op tijd voor een voor een
uitdagende middag bridgen.
De scores aan de diverse tafels
liepen deze middag nogal uiteen met hoge en betrekkelijk
lage percentages als gevolg.
Afwisselende spellen, met een
score van 60,42% van Corry

Vinkeveen - Het Open Ronde Venen
klaverjas-kampioenschap
2019 in Café de Merel is gewonnen door Wim Hofstaetter. Er werden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is
de kampioen of kampioene 2019
bekend in dit geval een kampioen, Willem speelde de eerste
twee partijen ijzersterk met scores van 1499 en 2043 dus dan
schiet het al aardig op met nog
twee partijen te spelen van 1592
en 2100 kwam Willem tot een
prachtige score van 7234 punten dus al met al een sterke winnaar. De beker en de fraaie prijzen
waren dus voor Wim er werd deze avond ijzersterk gespeeld ook
nummer 2 boven de 7000 punten
nl. 7127 van Gerry Ruimschoot,
nummer 3 was Joop Bunschoten
met 6920 punten, nummer 4 was
Martien de Kuijer met 6841 punten en nummer 5 was Gerrit Vink
met 6807 punten de poedel ging
naar Loes Verbruggen met 4745
punten. De volgende prijs-klaverjasavond zal zijn op vrijdag
27 september aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Café de Merel,
Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vin-

en Dorette, die goed op dreef
waren en daarmee de eerste
plaats bezetten.
Het niveau van de vorige
week werd aangetikt.
Ria en Tony deden het goed
met 55%. Anneke en Ties, net
als vorige week in het linker
rijtje met ruim 49%
Bram en Maja en Bart en Tineke hadden geen gelukkige
middag en zakten wat weg.

Wilnis - Afgelopen zaterdag begon voor CSW de competitie met
een uitwedstrijd tegen EDO hfc
uit Haarlem. Het werd een prima
start voor de ploeg van Anthony
Servinus want CSW stapte na afloop met een 1-3 overwinning de
bus in. CSW begon voortvarend
en leek al vroeg op voorsprong te
komen na geklungel in de verdediging van EDO. Justin Blok kwam
in vrije schietpositie maar zijn
schot ging net naast. CSW was
duidelijk de betere ploeg maar
was te slordig bij de laatste bal.
Het kreeg enkele hoekschoppen
te nemen en even leek het erop dat Stefan Tichelaar doeltreffend was maar zijn kopbal ging
maar net voorlangs. Ook een prima voorzet van Jesse van Riet op
Tichelaar leverde geen goal op.
CSW moest echter wel oppassen
voor de counters van EDO met
hun snelle en behendige spitsen. Zo verscheen de rechtsbuiten alleen voor doelman Rahim
Gok die echter weer bekwaam
redding bracht. CSW sloeg in de
slotfase van de eerste helft twee
keer genadeloos toe. Een hoekschop van Menno v.d. Leeden
draaide zomaar over de keeper
heen in de verste hoek en dat betekende voor CSW de bevrijdende openingstreffer. Op slag van

rust kreeg CSW een vrije trap halverwege de helft van EDO. Menno v.d. Leeden lag de bal op het
hoofd van Justin Blok die prima
inkopte in de uiterste hoek.
Slordig
Na rust kreeg CSW vele mogelijkheden om de score uit te bouwen maar het sprong deze middag te slordig om met de kansen. Ook werden nog twee treffers afgekeurd van Blok en Justin Both vanwege buitenspel.
Waar CSW de kansen liet liggen
was het EDO dat wel zijn eerste
kans van de tweede helft verzilverde. Slordig balverlies aan de
kant van CSW bracht de bal bij
de rechterspits die vervolgens
oog in oog met Gok niet faalde.
Edo begon er weer in te geloven
maar de CSW verdediging wenste niets meer weg te geven. CSW
schakelde een tandje bij en breidde de voorsprong alweer snel uit.
Na een prima aanval kwam de
bal bij Tichelaar die de bal panklaar lag voor Blok die zijn tweede goal van de middag liet aantekenen. CSW kreeg hierna alle
ruimte om de voorsprong uit te
bouwen maar zoals gezegd was
het deze middag te slordig in de
afwerking maar de drie punten
kwamen niet meer in gevaar.
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Legmeervogels erg gul
voor tegenstander
Uithoorn - Hoe eenvoudig geef
je een overwinning uit handen?
Slechts 5 minuten, en dit ver in
de tweede helft, heeft LSVV nodig gehad om een zeker lijkende nederlaag af te wenden en de
zaak volledig op zijn kop te zetten door in de genoemde periode twee maal te score. Alleen de
manier waarop de twee treffers
tot stand zijn gekomen bezorgde
trainer Roy v d Mije grijze haren.
Het begin is ook al vervelend voor
Legmeervogels. Er zijn nog geen
4 minuten gespeeld of Legmeervogels moet het 86 minuten lang
met een man minder spelen. Een
directe rode kaart getoond aan
Daley Venghaus wegens het gebruik van onwelvoeglijk taal gebruik het veld moet verlaten.
Ondanks de numerieke minderheid is Legmeervogels niet de
mindere van LSVV. Er zijn zelfs
momenten dat LSVV er eigenlijk
niet aan te pas komt. Legmeervogels spelen gewoon goed. Daar
was vriend en vijand het wel over
eens.
Alleen in deze fase vergeet Legmeervogels te score. LSVV moet
het hebben van een enkele uitval maar de verdediging van Legmeervogels staat als een huis. De
eerste mogelijke echte kans voor
LSVV is dan pas in de 35ste minuut als Kai Botman stiekem door
de verdediging van Legmeervogels weet te glippen, maar Leg-

meervogels doelman Folke Maenhot weet dit gevaar te keren.
Ook in de tweede helft is het Legmeervogels dat het meeste aanspraak heeft op de overwinning.
In de 49ste minuut is er dan de zo
verdiende voorsprong
En pas van Mitch Vernooij wordt
door Quint Piris op de juiste waarde geschat en met een zeer fraaie
loop tekent hij voor de 0-1 voorsprong voor Legmeervogels.
Dan is er in de tweede helft ook
een directe rode kaart voor William van der Leeden van LSVV. het
is dan 10 tegen 10. Ook in deze fase is Legmeervogels beter als de
gastheren en ook nu weet Legmeervogels geen van de gecreeerde kansen verzilveren. Er is eigenlijk geen vuiltje in de lucht;
Legmeervogels is gewoon het
team wat de meeste aanspraak
maakt op een overwinning.
Dan in de 79ste en de 82ste minuut laat de verdediging van Legmeervogels twee steekjes vallen
wat helaas dan gelijk wordt afgestraft door LSVV. Eerst is het Martijn Grooff die weet te score en
enkele minuten later is het Toine
Merk die met LSVV tweede treffer
weet te score 0-1 is dan zomaar
2-1 voor LSVV geworden.
Ondank het alles of niet spelletje
van Legmeervogels in het restant
van dit duel weet Legmeervogels
wel mogelijkheden te creëren
maar helaas niet te verzilveren.

Boule Union Thamen

Geen flitsende competitiestart
Uithoorn/De Kwakel - De eerste
ontmoeting in de Nationale Petanque Competitie was een uitwedstrijd tegen De Vaste Voet in
Sassenheim.
Gezien het zomerse weer werd
er buiten gespeeld op het terrein
van De Vaste Voet. Het team van
Boule Union Thamen bestond uit
Wilma Buchner, Harry v/d Dungen, Ina Hoekstra, Marja de Ru en
Joan en Henk van Rekum. Gestart
werd met de doublettenronde.
De bestaat uit drie partijen, die
gelijktijdig gespeeld worden. De
equipes Joan/Wilma en Harry/
Marja wisten hun partij niet te
winnen.
Het leek erop dat de equipe Ina/
Henk dezelfde kant op zouden
gaan. Na een 8-0 achterstand en
later in de partij een 11-6 achterstand speelden ze een goede werpronden voor vier punten
waardoor ze op een punt van de
tegenstander kwamen. Het werd
zelfs nog 12-12. Het dertiende
punt was toch voor Ina en Henk.
Met een 2-1 achterstand ging het
team de triplettenronde in. Helaas verloren beide equipes hun
partij, Met een 4-1 achterstand
ging het team de afsluitende
doublettenronde in. Het was nog
mogelijk om er een gelijkspel van
te maken, maar dan moesten de
resterende doublettenpartij alle
drie gewonnen worden. De start
was goed. Joan en Wilma wonnen, maar Harry en Marja konden de tegenstander niet verschalken. Ook Ina en Henk keken
na enkele werpronden tegen een
achterstand aan.

Op een stand van 11-12 lag de tegenstander op punt, maar had al
haar boules gespeeld. Henk had
nog twee boules en Ina nog een.
Besloten werd om de boule van
de tegenstander te schieten en
zo weer op punt te komen en dan
het winnende punt erbij te plaatsen.
Het schot was wel raak, maar de
boule ging niet ver genoeg weg
en bleef dus op punt. Er werd nu
geplaatst om het punt de veroveren, maar de boule was iets
te lang. Wel kwam deze boule
als derde te liggen ten opzichte
van het butje. Nu moest de laatste boule gespeeld worden. Er
moest gekozen worden tussen
plaatsen en schieten. Als het punt
door plaatsen veroverd werd,
moest er nog een werpronde gespeeld worden. Bij een raak schot
zou het team van Boule Union
Thamen de partij winnen. Helaas was het schot mis. Niet dat
het wat voor het resultaat van deze speeldag wat uitmaakte. Het
werd nu een 6-2 verlies en anders
was het een 5-3 verlies geweest.
De kop is er nu af en de concentratie gaat alweer uit naar de volgende speelronde op zaterdag
5 oktober. Boule Union Thamen
speelt dan een thuiswedstrijd tegen Grand Cru uit Leidschendam.
Bij goed/droog weer wordt de
ontmoeting gespeeld op de eigen accommodatie aan de Vuurlijn 24.
Bij grote kans op regen wordt de
ontmoeting gespeeld in de overdekte accommodatie van OSB in
Bodegraven.

KDO leidt terechte nederlaag tegen Pancratius
De Kwakel - Na de 1-3 uitoverwinning tegen Aalsmeer, wat
leidde tot een plaats in de 2e ronde van het bekertoernooi, stond
afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen
voor KDO op het programma. In
eigen huis mocht KDO het opnemen tegen Pancratius, die vorig
jaar in de middenmoot eindigde
in de 2e klasse van West 1. Trainer Raymond de Jong kon tijdens
de terugkeer in West 1 niet beschikken over de vakantievierenStaand v.l.n.r.: Joël, Shuntaro, Bobby, Lars & Tim. Zittend v.l.n.r.: Ajani, de Sven Vlasman en de geblesseerde Jesse Stange. In de eerRobin, Diangelo, Raid & Sem.
ste helft was Pancratius heer en
meester in De Kwakel. Na veertig seconden belandde een schot
van de gasten uit Badhoevedorp
al op de Kwakelse paal. Zeven minuten later kwam KDO opnieuw
met de schrik vrij, toen wederUithoorn - Na twee keer eerder de knop omgezet en een terech- om een inzet van Pancratius op
net aan verloren te hebben, af- te overwinning geboekt. Beker- de paal uiteenspatte. De Kwakegelopen zaterdag de bekerwed- winnaar worden gaat helaas niet laars speelden in een defensieve
strijd tegen koploper Amstel- meer lukken, maar ’t vertoon- 4-4-2 formatie, waarbij het aanveen-Heemraad O11-1 met 3-1 de spel & teamspirit beloofd veel vallend nauwelijks een vuist kon
werd gewonnen. Na ’n vroege goeds voor de komende compe- maken. Het creatieve middenveld
0-1 achterstand werd na de rust titie!
en de behendige buitenspelers
van bezoekers waren veelvuldig
een plaag voor KDO. Na een half
uur spelen kwam Pancratius dan
ook, na een zeer fraaie aanval, terecht op een 0-1 voorsprong. In
de 40e minuut voorkwam Max
Wessels een tweede tegentreffer, door met een sliding een gevaarlijke aanval van de gasten onschadelijk te maken op de achUithoorn - Zoals eerder vermeld veel mogelijk geld binnen te ha- terlijn. Met een achterstand van
gaan twee échte Uithoornaars, len, om te helpen bij het realise- slechts één doelpunt gingen beiRuud en Robbert Schuitemaker, ren van een duurzaam gezonder de ploegen even later richting de
vader en zoon, de ‘Africa Classic’ Afrika.
kleedkamer om te rusten.
rijden, 6 dagen mountainbiken
voor een gezond en sterk Afrika. Zorgverleners
Tijdens deze tocht zullen ze van Amref Flying Doctors werkt aan
5 t/m 12 oktober 2019 in 6 dagen een gezond en sterk Afrika. Met
400 km en 4.000 hoogte meters hun programma’s leiden ze onder
rondom Mount Kilimanjaro in meer Afrikaanse zorgverleners
Tanzania fietsen! Nog maar 2 we- op. Want het grote tekort aan meken te gaan.
disch personeel is de grootste beDe visums voor Tanzania en Ke- dreiging voor de gezondheid van
nia zijn geregeld. De fiets is nog mensen in Afrika. Daarnaast leren
voor een laatste beurt bij van Rijn ze mensen hoe zij beter voor zichfietsen in Vrouwenakker geweest. zelf kunnen zorgen en hoe ze de
We hebben een doos meegekre- kans op ziektes kunnen verkleigen om de fietsen te kunnen ver- nen. Dit zorgt ervoor dat zij gevoeren naar Tanzania.
zonder zijn en daardoor minder
De uitdaging van de sponsoring afhankelijk van hulporganisaties.
loopt ook nog door. We zijn er Komen ze langs bij U, geef van
nog niet! We kunnen elke euro harte! Door team Schuitjes-2-Afrinog steeds gebruiken! Op 2 okto- ca te sponsoren! Elke euro die geber organiseert AKU wederom de doneerd wordt gaat rechtstreeks
scholierenveldloop. Dit jaar zal naar Amref Flying Doctors!
de Springschans meelopen voor Dat kan ook via een tikkie of een
Amref Flying Doctors. De leerlin- overboeking op: https://www.afgen zullen hun best doen om zo- ricaclassic.nl/schuitjes-2-africa

Vervanger
Na de rust bleef verdediger Menno Lingeman achter de kleedkamer en was de offensieve Thijs
Plasmeijer zijn vervanger.
Al snel werd duidelijk dat KDO uit
een ander vaatje wilde tappen in
de tweede helft. In de 53e minuut
ontving een middenvelder van
Pancratius een gele kaart na een
harde overtreding.
Uit de daaropvolgende vrije trap
vanaf de rechterkant van Jim Klijn
ontstond er paniek achterin bij de
bezoekers.
Eerst kopte Max Wessels de bal
tegen de doelman aan, maar in
de rebound kon Max de 1-1 binnenschieten. Na deze gelijkmaker ontspon er zich een gelijk opgaande en open wedstrijd, waarbij KDO steeds brutaler werd. Met
Mathijs van Rijn in de spits en op
de flanken Niels Ruhe en Thijs
Plasmeijer, stichtten de Kwakelaars steeds meer gevaar voorin. In de 78e minuut kwam Joeri Stange in een duel ten val in
het zestienmetergebied, maar dit
vond de scheidsrechter niet genoeg om de bal op de stip te leggen. In de tegenaanval omspeelde de nummer tien van Pancratius twee verdedigers van KDO,
waarna hij bekwaam de 1-2 wist
te maken.
In de slotfase was Niels Ruhe nog
dichtbij de 2-2, maar zijn kopbal
uit een voorzet van Mathijs van
Rijn, ging net naast. Na ruim negentig minuten floot de goed
leidende arbiter Ari af en moest
KDO met lege handen het eigen
veld verlaten.

De Kwakel - Woensdag 18 september kwam HCAW H5 op bezoek en dat werd een spannend
wedstrijd, met een klein niveau
verschil, waar na twee uur spelen
de voorsprong 6-3 was voor Thamen.
Zaterdagavond kwam Quick Amsterdam H2 op bezoek en dat
werd een geweldig slag festijn
voor de Thamen honkballers. Na
twee uur spelen was de stand 21-

1 en kon het kampioensfeestje
gevierd worden. Het team moet
nog twee wedstrijden spelen
in de komende weken, maar de
doelstelling is ook die te winnen.
Het tweede honkbalteam heeft
een groot aantal Japanse spelers
in de gelederen. Honkbal is in Japan heel groot en daarom staat
het in 2020 ook weer op het programma van de Olympische Spelen.

Winst voor
Legmeervogels 011-2

Zes dagen mountainbiken:

Voor een gezond sterk
Afrika: nog 2 weken

Verlies voor Qui Vive Dames 1
De Kwakel - Na een mooie voorbereiding in augustus met intensieve trainingen, oefenwedstrijden en een teamweekend waarin ze elkaar ook beter hebben leren kennen, speelde Qui Vive Dames 1 hun eerste competitiewedstrijd in Alkmaar. Na een 0-2 overwinning namen de dames de eerste 3 punten mee naar huis.
Een mooie start van de competitie in de Eerste Klasse. Afgelopen zondag tegen Westerpark zat
het wat minder mee. In de eerste helft kwam het teamspel niet
goed op gang. Ondanks dat het
in de cirkel penetraties gelijk op
ging met Westerpark, leed Qui

Vive meer balverlies. Ze gingen
de rust in met 1-1 op het scorebord. De tweede helft verliep in
het spel weliswaar beter. Qui Vive speelde weer met goed balbehoud. De dames kwamen 9 keer
de cirkel in, terwijl Westerpark dit
maar 4 keer lukte. Toch wist Westerpark hier 2 goals uit te halen in
tegenstelling tot Qui Vive. De dames scoorden nog 1 keer. Dit leverde een eindstand van 2-3 op.
Een spijtige wedstrijd met een teleurstellende uitslag. Dit wordt
voor de Dames even in de spiegel
kijken en volgende week het veld
weer op tegen Houten met 1 taak
en 1 doel.

Heren Thamen 2 kampioen
in de 4e klasse honkbal

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 september was er weer een gezellige klaverjasavond in de Schutse
aan de Merodelaan waaraan door
43 liefhebbers om de beschikbare prijzen werd gespeeld. Ook ditmaal waren de uiteindelijk behaalde scores niet erg hoog. Gerard van Eekhout wist namelijk
met 7017 punten beslag te leggen op de eerste plaats terwijl Ria
Verhoef en Joke Rietbroek een
felle strijd leverde om het zilver
en brons. Ten slotte werd eerstgenoemde tweede met 6797 punten en Joke derde met 6793 punten derde. De poedelprijs was deze week voor Egbert Verkerk. Wat
hij ook probeerde niets lukte hem
deze avond. Met pijn en moeite
wist hij niet meer dan 4509 punten bij elkaar te sprokkelen. De
hieraan verbonden troostprijs,
een fles wijn, zal hem op de eerst

volgende kaartvond worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Jozef Lebesque, Riet de Beer, Door Zethof en Piet van Klaveren. De cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, werden deze
week gewonnen door Ploon Slof,
To van der Meer, Douwe Douwstra en Door Zethof. Voor de overheerlijke flessen wijn kwamen deze week Riet de Beer, To van der
Meer, Gijs Brozius en Els Luijten
in aanmerking. Alle winnaars van
harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 26
september in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
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Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?

Het najaar is in zicht en voor iedereen die
een tuin heeft, wordt het nu tijd om voorbereidingen te treffen voor de komende winter. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen, heb je in het volgende voorjaar minder
werk en kun je weer snel van je tuin genieten. De beste periode voor het winterklaar
maken van je tuin is de maand oktober. Over
het algemeen telt deze maand namelijk nog
tamelijk wat mooie zonnige en droge dagen, waardoor het aangenaam werken is in
de buitenlucht. Bovendien hoef je nog niet
te vrezen voor vorst, zodat de grond niet
bevroren is en je dus vrij gemakkelijk alle
werkzaamheden kunt verrichten.
Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeeltelijk bestaat uit
gras, is het natuurlijk belangrijk om deze grasmat goed bij te houden. Natuurlijk is regelmatig maaien een vereiste, niet alleen om te voorkomen dat het gras te lang wordt en daarmee
niet meer fraai oogt, maar zeker ook om de
kwaliteit van het gras te verbeteren. Het is verstandig om tot eind oktober door te gaan met
maaien, al kun je er eventueel wel voor kiezen om de maaihoogte wat bij te stellen. Een
lengte van vier centimeter is een prima uitgangspunt. Zorg er daarbij wel voor dat het

gras niet bedekt wordt door bladeren. In de
maanden september en oktober dwarrelen er
heel wat bladeren naar beneden en als die op
het gras blijven liggen, kan het gras niet goed
ademen. Houd de hark dus in de aanslag en
haal met enige regelmaat de gevallen bladeren weg. Doe dit frequent, dan ben je zo klaar
en voorkom je dat het later onnodig veel tijd
kost. Je kunt het werk eventueel combineren
met de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu bemesting toedient, blijft het gras in de wintermaanden mooier en ziet het er komend voorjaar weer keurig verzorgd uit. Een goede tip is
ook om wat kalk op het gras te strooien. Hierdoor neemt de zuurgraad van de grond af en
je voorkomt ermee dat mossoorten zich tussen
het gras vestigen. Het eventueel al aanwezige
mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel
eenvoudig verwijderen.
Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote
plant erin. Maar eigenlijk wordt die plant iets
te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld
andere planten in de weg begint te zitten, maar
het kan ook zijn dat de plant bijvoorbeeld te
veel over het looppad heen gaat hangen. Wat
te doen? In de meeste gevallen is het scheuren
van de plant een goede oplossing. Dit kun je
in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de
plant, inclusief de wortelkluit, in twee stukken.
Zo krijg je dus twee mooie planten, waarvan je
er eentje op een andere plek kunt neerzetten.
In het voorjaar heb je daarmee een tuin die nog
weer een stukje mooier is geworden. Of gun
een ander ook wat fraais uit eigen tuin en geef
de tweede plant cadeau aan iemand met een
tuin! Voor een aantal planten geldt overigens
dat ze in de wintermaanden wat bescherming
nodig hebben om te kunnen overleven. In de
wintermaanden kan de temperatuur gemakkelijk dalen tot waarden beneden het vriespunt
en niet alle plannen zijn daartegen bestand.
Het gaat daarbij niet zozeer om de wortels,
want de wortels van planten in de volle grond
zijn doorgaans goed beschermd tegen de kou.

De plant zelf kun je bescherming door deze als
het ware in te pakken in een constructie van
jute of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe
dit echter slechts in beperkte mate, alleen als
het echt nodig is. De plant moet immers ook
voldoende licht en lucht krijgen om te kunnen
overleven. Overigens kun je in borders en onder hagen de gevallen bladeren juist beter laten liggen. Ze vormen zo een natuurlijke beschermingslaag voor de wortels van de planten. Bekijk de bladeren wel zo nu en dan even,
want als zich op de bladeren schimmels bevinden, is het beter om ze te verwijderen.
Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar
door in diverse winkels terecht, maar voor vogels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze
het soms moeilijk bij het verzamelen van voedsel, vooral wanneer de temperaturen flink dalen. Ze zoeken echter niet alleen naar voedsel, maar ook naar beschutting. Een vogelhuisje kan een prima beschutting aan ze bieden,
maar controleer dan wel even vooraf of het er
nog goed verzorgd bij hangt. Zelf wil je immers
ook niet wonen in een smerige omgeving, voor
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuisje dus even van de muur en reinig het goed,
zodat het weer een waardig onderkomen kan
worden voor onze gevederde vrienden.
Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant
of boom. Voor elk type gewas geldt een andere handleiding waar het aankomt op het snoeien. Sommige soorten, zoals de hortensia, behoren in het voorjaar gesnoeid te worden, andere soorten kun je gerust in de herfst kortwieken. Raadpleeg een plantengids als je erover
twijfelt, want het zou zonde zijn als je door verkeerd te snoeien een mooie plant of boom om
zeep helpt. De buxus is een plantensoort die
je zowel in het voorjaar als in het najaar kunt
snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om
dat ook twee keer per jaar te doen. De maand
oktober is dus een prima maand om de snoei-

schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg
er wel voor dat die goed schoon blijft, dus haal
er tijdens het snoeien even regelmatig een
doek overheen.
Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie
bloementuin met narcissen, hyacinten, krokussen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie
te komen. Deze bolgewassen dienen tijdig geplant te worden, oktober is er een prima maand
voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt
het beslist geen zwaar karwei. Dit geldt overigens niet voor de dahlia’s, anemonen, calla’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zogenoemde knollen en die worden juist in het
voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste
nachtvorst. Ze bloeien dan in de zomer. We beperken ons nu even tot de bollen die in het najaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze ongeveer twee maal zo diep de grond in gaan als
dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een speciale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is
het ook goed met de hand te doen. Maak een
gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aarde en geef tenslotte na het planten wat water,
zodat de bol meteen goed kan gaan groeien. In
het voorjaar kun je dan genieten van die heerlijke bloemenpracht!
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DEELNEMERS NVM OPEN HUIZEN DAG
5 OKTOBER A.S.

WILNIS

VINKEVEEN

Koningin Julianastraat 15
Vraagprijs € 250.000,- kk

Aetsveld 19
Vraagprijs € 290.000,- kk

VINKEVEEN

MIJDRECHT

DE HOEF

WILNIS

Pijlstaartlaan 22
Vraagprijs € 350.000,- kk

Ridderschapstraat 30
Vraagprijs € 385.000,- kk

De Hoef Westzijde 30
Vraagprijs € 475.000,- kk

Koningin Julianastraat 16
Vraagprijs € 535.000,- kk

MIJDRECHT

VINKEVEEN

MIJDRECHT

MIJDRECHT

Gosewijn van Aemstelstraat 10
Vraagprijs € 550.000,- kk

Vinkenkade 19
Vraagprijs € 625.000,- kk

Hofland 25
Vraagprijs € 690.000,- kk

Spaanse Mat 5
Vraagprijs € 695.000,- kk

Wat worden de interieur trends voor 2020?
Over drie maanden mogen we het nieuwe jaar 2020
weer inluiden. In de tussentijd hebben interieurstylingsbureaus niet stil gezeten. Merendeel is al vooruit aan het kijken en hebben de nieuwste trends al op
het oog. Via dit artikel willen we onze trouwe lezer op
de hoogte stellen van de nieuwste interieur trends
voor 2020. Ben je benieuwd? Na het lezen van dit artikel ben je meteen een stuk wijzer en kan je je eigen
interieur alvast kritisch gaan bekijken (en desnoods
alvast aanpassen)!
Duurzaam, duurzaam, duurzaam
Niet alleen de kledingindustrie moet aan de bak
maar ook de interieur business moet een hele omslag gaan maken. Dit zie je terug in de interieurtrends
die momenteel gaande zijn zoals de ‘vintage look’ en
het industriële design. Deze trends van 2019 zal je zeker nog terugzien in 2020. Heb je nog een oud schilderij van je oma op zolder dan is het helemaal hip
om hier je eigen draai aan te geven in de woonkamer. Het liefste wel op een trendy manier en met een
mooi geschilderde muur die matcht met de kleuren
uit het schilderij. Ook worden er oude kasten opgeschuurd en zie je veel hergebruik terug in het huidi-

ge interieur. Het zorgt voor persoonlijkheid en karakter in het interieur zoals niemand die kent omdat het
dierbare bezittingen bevat van de familie. Duurzamer en persoonlijker dan dat kan je het niet krijgen.
Ontspullen en alleen kwaliteit kopen
Deze trend zal zeker in 2020 veelvuldig terugkomen:
ontspullen. Het woord zegt het al want het betekent
dat mensen zo veel mogelijk onnodige spullen weg
gaan doen. Het hele idee hierachter is dat dit rust en
ruimte creëert. Deze rust heeft niet alleen effect op
de leefomgeving maar zeker ook op de mentale gesteldheid van de mens. Onderzoek heeft aangetoond
dat hoe rustiger de omgeving is hoe rustiger de mentale stroom van gedachten zal zijn van de bewoner.
Echt investeren in kwaliteitsmeubelen die jaren of
decennialang mee kunnen gaan zal de trend worden
in 2020. Deze trend valt mooi samen met de duurzame wereld die we met de mensheid willen creëren.
Kwaliteitsmeubelen met respect voor de natuur en
onze planeet. Materialen van gerecycled plastic zal je
ook volop terugzien in een duurzame vorm!
BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Even binnenkijken
Er zijn gelukkig belangrijke originele
details bewaard gebleven

houten vloeren en kroonluchters. Het beslag
op de deuren hebben we stukje bij beetje vervangen. Soms gaven wij elkaar op een verjaardag weer een setje. Uiteindelijk is het een duurzame basis geworden, waar in de loop der jaren
weinig meer aan veranderd hoeft te worden.

In deze aflevering kijken we binnen in het
huis uit 1929 van Dirk, Arita en hun jongste
dochter Marjolein.
Woongenot
Sinds 2003 wonen wij in een dertiger jaren woning, type twee onder een kap in Driehuis. Ons
huis ligt aan een doorgaande weg in Driehuis,
toch hebben we daar geen last van. De voortuin is een meter of vijf, het asfalt is geluidsarm
en onze ramen zijn extra geluidswerend. In de
tuin is veel groen. En er bloeit altijd wel iets. We
weten ons omringd door duin, bos en strand.
Na een vakantie is het altijd weer heerlijk thuiskomen.
Geschiedenis
Voorheen werd ons huis bewoond door een
huisarts met praktijk aan huis. Er zijn gelukkig
belangrijke originele details bewaard gebleven
zoals de houten voordeur, de granito keukenvloer en glas in lood. Waar nodig zijn zaken in
stijl vervangen. Vorig jaar is het glas in lood gerenoveerd. Dat was hard nodig na bijna 90 jaar,
want als het regende konden wij binnen meegenieten. Bij binnenkomst heet St. Theresa je
welkom.
Stijlkeuze
Voor de basis hebben wij voor klassieke elementen gekozen, zoals fluwelen gordijnen,

Pronkstukken
Ons huis is een huis met verhalen en herinneringen geworden door de vele stenen, scherven en schelpen die her en der rondzwerven.
Ook de tuintafel ligt ermee bezaaid. Ze zijn
meegenomen van het strand, hier in IJmuiden
of vanuit het buitenland. Favoriet zijn de St. jacobsschelp, omdat we in 2017 naar Santiago de
Compestela zijn gefietst.
Verzamelaars
Ik geef toe, we zijn verzamelaars. Sommige verzamelingen zijn reuze praktisch, zoals keukendoeken met een blauw ruitje.
Onze dierbaarste verzameling is die van de vele bolkommen. In 2003 telde Marjolein er tijdens de verhuizing 103. Ik vrees dat het er nu
wel wat meer zijn.... Die met stippen zijn het
meest dierbaar. Toen ik op kamers ging, ik was
17 jaar, kocht ik de eerste drie bij de HEMA. Ze
zaten met elkaar in een netje en kostten 2 gulden 10. Toen ik bij een thuisbevalling assisteerde, vroeg de kraamvrouw mij om een aantal
grote oudhollandse kommen weg te gooien.
Desgevraagd mocht ik ze meenemen. De verzameling bleek geopend. In Frankrijk, Belgie en
Portugal kochten we er veel op rommelmarkten. Het leuke is, dat ook Dirk het leuk vindt om
een kom te scoren. De kommen gebruiken wij
in het dagelijks leven voor toetjes, soep of salade. Ze gaan ook gewoon de vaatwasser in.

je gemaakt, waar onze verzameling likeurglaasjes in huist. In diverse kasten wonen thee- en
koffiekopjes van weleer. Vele zijn een herinnering aan onze oma’s , moeders en Indische tantes. Of gekocht op de rommelmarkt voor een
paar dubbeltjes. Die kan je dan niet laten staan,
toch?
Nooit wegdoen
De spiegelkast in de voorkamer heb ik van mijn
eerste salaris gekocht en zal ik nooit wegdoen.
Het verhuisde mee, waar ik ook woonde. Dirk
heeft hetzelfde gevoel met de spiegel, die boven de open haard staat. Overigens zouden wij
best willen ontrommelen, maar weten niet hoe.
Komt er niet in
De kleur geel. En vitrage.
Aan de muur
Toen we hier gingen wonen, kochten we een
schilderij, genaamd Twist voor boven de bank,
omdat we graag dansen. En het niet altijd eens
zijn met elkaar. Ik zou graag bijvoorbeeld graag
acht verschillende houten stoelen om de eettafel willen. Dirk zit liever op leer en dan van dezelfde soort. Zoals het nu is, is het compromis.
Duurzame keuzes
In de tuin is een groen hoekje afgeschermd
waar ons milieupark is gevestigd. Vier grote
containers, fijn in gebruik bij het scheiden van
afval en mooi uit het zicht. Aan ons balkon hang
ik zomer en winter zoveel mogelijk de was te
drogen. We proberen groenten van het seizoen
te telen in moestuinbakken. Momenteel eten
we bieslook en komkommer van eigen teelt. De
rest wordt opgegeten door familie Slak.
Keuken
Koken en bakken doen wij alledrie graag. De
keuken hebben wij bewust apart gehouden
van de woonkamer, zoals het van origine ook
was. Boven het fornuis hangen links de rijst- en
woklepels uit voormalig Nederlands Indie, het
geboorteland van Dirk. Links en rechts op het
aanrecht staan verzamelde souvenirs uit vakantielanden: olijfolie en zout.

In de suitedeuren is een zogenaamd portkast- Tekst en beeld: Arita Immerzeel
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Landelijk en duurzaam wonen aan de rand van
Uithoorn en De Kwakel in een groene omgeving met
prachtig uitzicht? Dat kan in De Kleine Weelde; een
groene enclave tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan.
Op twee grote en groene kavels worden in totaal
20 eengezinswoningen gerealiseerd. Waaronder 8
levensloopbestendige woningen met een badkamer
en slaapkamer op de begane grond. De woningen
worden gebouwd rondom een gezamenlijke, intiem
en autovrij hof en voorziet in een gemeenschappelijke
ruimte, een knipoog naar het oude boerenerf.
De bouw is gestart en er zijn nog enkele woningen te
koop! Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

Verkoopinformatie

nog enkele woningen te koop!

Eveleens Makelaars o.z.
Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
info@eveleens.nl
0297 - 344 444

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
nieuwbouw@ekz.nl
0297 - 567 863

8 levensloopbestendige woningen
en 12 eengezinswoningen
www.kleineweelde.nl

OP RAAMDECORATIE & HORREN
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De basis is bij ieder model
hetzelfde en verenigt
hoogwaardige kwaliteit met
moderne techniek. Vanuit
deze basis kunnen 45 unieke
modellen samengesteld
worden naar jouw
persoonlijke wensen.
Dan weet je dat deze
fauteuil je gegarandeerd
als gegoten zit.
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FAMOUS 45 MODELLEN
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Aantrekkelijke subsidie
voor woningbezitters
Voor woningbezitters is
vanaf deze maand een
aantrekkelijke subsidie beschikbaar om de
kosten voor energiebesparende maatregelen
te dekken. Via de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
(SEEH) stelt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
in totaal 84 miljoen
euro beschikbaar die
huiseigenaren over de
streep moeten trekken
om de woning te verduurzamen.

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen tenminste twee energiebesparende maatregelen te worden uitgevoerd
aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augustus van dit jaar,
dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels al zijn uitgevoerd,
maar wel na deze datum werden gerealiseerd, nog in aanmerking
komen voor subsidiëring. Overigens is het voor toekenning van de
subsidie wel vereist dat de maatregelen uitgevoerd worden door een
deskundig bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in de sectie bouwnijverheid. Per woning geldt een maximumbedrag van 10.000 euro aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest
voor het zogenoemde ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maximum van 15.000 euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen worden uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil van de woning. Het laten plaatsen van een aanbouw of opbouw met energiebesparende maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmerking. De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. Voor
verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die doorloopt
tot eind 2022.

Medewerker van Isototaal.

Zes op de tien Nederlanders
staat open voor een klushuis
Maar liefst 61 procent van de Nederlanders is
bereid om een woning te kopen of te huren
waar nog aan geklust moet worden. Dit blijkt
uit onderzoek van Offerteadviseur onder
1.022 Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks
de hoge bereidheid tot klussen, geeft maar
liefst 46 procent van de respondenten aan onvoldoende praktische kennis te hebben om
deze klus zelf op te pakken.
Bijna de helft van de ondervraagden (49 procent) besteedt een klus zoals schilderen of een
nieuwe vloer leggen daarom het liefst uit. “Een
gebrek aan kluskennis is tegenwoordig geen
goede reden meer om de handen niet uit de
mouwen te steken”, zegt Ibrahim Agdere van
Offerteadviseur. “Het hele internet is namelijk bezaait met filmpjes waarin stap-voor-stap
wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een vloer
legt, de muur schildert of een lamp ophangt.”
Geldproblemen
Niet alleen te weinig kluskennis, maar ook geldgebrek is voor de ondervraagden weleens een
reden geweest om niet aan een klus te beginnen. Zo zegt maar liefst 38 procent van de Nederlanders ooit onderhoud aan de woning te
hebben uitgesteld vanwege financiële tekorten. Agdere: “Door onderhoud uit te stellen, verplaatst je eigenlijk alleen maar het probleem.
Het kan natuurlijk een tijdje goedgaan, maar
uiteindelijk wordt het probleem en het bijbehorende kostenplaatje alleen maar groter”. Maar

ook zonder geldgebrek vooraf kan een verbouwing tot financiële problemen leiden, zo blijkt
uit het onderzoek. Maar liefst 73 procent van
de ondervraagden zegt namelijk weleens te
zijn geschrokken van de kosten die een verbouwing met zich meebrengt. Agdere: “Een verbouwing is gewoon erg prijzig. Het is daarom verstandig om verschillende offertes aan te vragen
bij verschillende partijen en deze goed met elkaar te vergelijken. Wanneer je daaruit de beste hebt geselecteerd, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken rondom het budget. Op
deze manier kom je (hopelijk) nooit voor verrassingen te staan.”
Klus geklaard
Ondanks de hoge kosten van een verbouwing,
zijn de ondervraagden erg te spreken over de
werkzaamheden van vakmensen. Zo zegt maar
liefst 59 procent van hen nog nooit een slechte ervaring te hebben gehad met bouwvakkers
en/of klusjesmannen. Agdere: “Wanneer je er financieel de ruimte voor hebt, is het natuurlijk
veel gemakkelijker om een klus uit te besteden.
Dan hoef je ook niet na je werk of in het weekend nog je overall aan te trekken, waardoor de
verbouwing gelijk veel minder stress geeft. Het
enige nadeel is natuurlijk dat je er wat extra geld
aan kwijt bent”. Een groot gedeelte van de ondervraagden heeft hier overigens geen probleem mee; 43 procent vindt het hoge uurloon
dat vakmensen vragen, rechtvaardig.
BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Gespot op WONEN.nl

Gefilterd water: betere smaak

Met een modern design en een innovatieve technologie maakt specialist BLANCO van je keukenkraan een verfrissende waterbron.
Zo drink je voortaan het lekkerste
water bij je thuis, 100% hygiënisch
en comfortabeler dan ooit. Gefilterd drinkwater, rechtstreeks uit
de kraan, heeft dan ook heel wat
voordelen. En dat proef je, of je nu
een glas kraanwater drinkt, koffie
of thee zet, zelf sodawater bereidt
of ijsblokjes maakt. De bediening
van de BLANCO-filtermengkranen
is kinderspel met twee aparte hendels: rechts voor koud of warm water, links voor gefilterd water.
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen
met kolomradiatoren

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomstproof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prachtige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw woning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te
Hooglanderveen is een echte blikvanger. De huisarchitect van Lichtenberg heeft
alle wensen en eisen weten
te bundelen en dit heeft tot
dit geweldige ontwerp geleid. Het hoofdvolume van
de villa bestaat uit een samengestelde masse. Een
hoofdas loopt van voor naar
achteren, met een kleine
uitbouw aan de rechterzijde
en een dwarskap aan de linkerzijde. In feite kun je vanaf de voortuin helemaal tot
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer
op VT Wonen
& Designbeurs

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte harmonie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertroffen perfectie in de afwerking,
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes,
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti Solid Surface opzetkommen opgenomen in het assortiment. Assenti zet namelijk sterk in op innovatie, kwaliteit en design. Ze gaan
dan ook consequent verder met
de uitbreiding van het Solid Surface gamma. De ontwerpers kozen
resoluut voor organische vormen
met een hedendaagse toets, verkrijgbaar in diverse trendkleuren.
Een absolute must voor elke badkamer en showroom. Er zijn drie
vormen beschikbaar: rond, vierkant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in
een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en
het moderne design zorgen ervoor dat de
thermostaat probleemloos in elk interieur
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Door zijn compacte
afmetingen, de thermostaat is slechts 13
mm dik, en het moderne design gaat de
thermostaat als interieurelement volledig
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Voor het vierde opeenvolgende jaar
brengt COREtec® in 2019 de laatste
vloertrends naar de VT Wonen & Designbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m
6 oktober aanstaande. COREtec® zal
op de VT Wonen & Designbeurs tonen
waarom het dé revelatie in harde vloerbekleding is. Met nieuwe designs en
producten, nog sterkere vloeren én de
gemakkelijkste installatie in de sector.
Alle voordelen van parket, laminaat,
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen!
www.coretecfloors.eu

PlasmaMade
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen,
heeft nu een unieke Air Sensor aan
het assortiment toegevoegd. Met
de Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en de temperatuur. De bijbehorende app zorgt
er voor dat je de gemeten waardes eenvoudig kunt uitlezen op je
smartphone of tablet. Met de vier
standaard basiswaarden krijg je via
de app tevens inzicht en advies hoe
je eenvoudig het juiste leefklimaat
kunt bereiken.
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en gefilterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm,
koud, bruisend en gefilterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voorwaarden om over een
duurzame woning te
kunnen spreken en één
daarvan is de keuze van
aluminium kozijnen en
deuren. Het prestatieniveau (wind- en waterdichtheid) en de thermische isolatie van je
aluminium kozijnen en
deuren worden alsmaar
belangrijker en daar
heeft Aliplast voor jou
mee over nagedacht. Zo
beantwoordt Aliplast de
vraag naar ultra performante isolatie systemen
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!
Wil je graag het hele jaar
kunnen genieten van een
sfeervol vuur in je huis? Dat
kan nu met de ‘coole’ e-MatriX haarden van Faber.
In deze ‘full-size’ inbouwhaard brandt niet langer
gas of hout, maar ontstaan
de vlammen uit ... koudwaternevel en led–licht! Helemaal alsof je naar een stijlvol haardvuur kijkt. En heb
je soms tóch behoefte aan
wat knusse, extra warmte,
zo vlak voor de haard? Dan
blaast de e-MatriX alsnog
een behaaglijke stroom warme lucht naar je toe, recht
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-fires.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de merken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurzame oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte
plafond
Rustig de tijd nemen voor een warme douche of een uitgebreid bad…
en dat in een badkamer zónder condensvorming of schimmel. Met de
verschillende plafondsystemen van
Luxalon heb je altijd het perfecte plafond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame
energie-oplossingen bij ondernemers en particulieren met een speciale subsidieregeling: Investeringssubsidie Duurzame Energie Investeringssubsidie (ISDE). In 2019 is er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
deze regeling. De subsidie bestaat uit
een financiële tegemoetkoming voor
warmtepompen, hybride toepassingen en zonneboilers. Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft als voorwaarde voor subsidie gesteld dat de warmtepomp na
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft.
Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als geinstalleerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmtepompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
Houd het hoofd koel op warme dagen voor je
(nieuwe)
keuken!
Om op warme (na)zomerdagen toch het hoofd koel
te kunnen houden binnen je eigen vier muren,
stelt Renson de ideale oplossing voor door op een
slimme manier natuurlijke elementen als licht en
lucht te combineren. Enerzijds voorkomt doekzonwering oververhitting in
huis door de zon tegen
te houden waar dat het
meest efficiënt is: aan de
buitenkant, dus nog voor
die het glas kan bereiken.
Aan de andere kant zorgt
intensieve nachtkoeling
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behouden, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Ben je toe aan een nieuwe keuken?
Laat je dan inspireren door de vernieuwde
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl.
Hierin vind je niet alleen de laatste trends,
maar ook tips zoals welk werkblad het
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecialisten of vraag de gratis Belevingsgids aan
op www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND
KEUKENTRENDS
ZWART IS HET NIEUWE WIT

STOOMOVENS

NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,
NU OOK DE KEUKEN!

FOOD I LOVE

BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN
MAKKELIJKE RECEPTEN
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Een op vijf vrouwen vindt
interieursmaak partner slecht
62 procent van de Nederlanders
vindt dat vrouwen huizen beter kunnen inrichten dan mannen
Ruim twintig procent van de Nederlandse vrouwen zegt dat hun partner een slechte smaak in
interieur heeft. Dit blijkt uit onderzoek dat LaminaatenParket.nl door Panelwizard liet uitvoeren
onder 1.035 Nederlanders. Bijna tweederde van
de vrouwen vindt bovendien dat ze meer gevoel
hebben voor inrichten dan mannen. Mannen erkennen dit echter ook. Twee op de drie van hen
vindt dat hun partner het huis beter kan inrichten dan zijzelf.
Het feit dat de meeste Nederlanders vinden dat
vrouwen meer gevoel voor inrichting hebben,
verklaart ook waarom 48 procent van de mannen zegt dat hun partner meestal de eindbeslissing neemt over het interieur. Slechts acht procent van de vrouwen laat de eindbeslissing over
aan haar wederhelft. Floris Jeurissen, oprichter
van LaminaatenParket.nl, is niet verrast door de
uitkomsten van het onderzoek. “De meeste online bestellingen die bij ons binnenkomen, staan
op naam van vrouwen. Zij nemen duidelijk het
initiatief als het gaat om nieuwe aankopen voor
het interieur.”

waarderen als mijn vriendin iets voor het huis
zou kopen zonder dat eerst met mij te overleggen, maar ik heb genoeg vrienden die hier niet
mee zouden zitten. Zij geven vrij weinig om het
interieur en laten bijna alle bes lissingen aan hun
partner over”, aldus Jeurissen.
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Toch ruzie
Ondanks dat mannen en vrouwen op één lijn lijken te zitten als het gaat over stijlgevoel en de
verantwoordelijkheid voor huiselijke aankopen,
ontstaat hier toch wel eens ruzie over. Bijna drie
op de tien ondervraagden zegt weleens discussies te hebben over de inrichting van het huis.
“Ik denk dat veel van dit soort strubbelingen
ontstaan doordat mannen en vrouwen aan verschillende eigenschappen van meubels en vloeren waarde hechten”, zegt Jeurissen. “Dit merken
wij in de winkels door de vragen die zij stellen.
Vrouwen vragen vaker naar de krasbestendigheid van vloeren en de verschillende kleuropties. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de materialen en prijs per vierkante meter.”
Voor het hele onderzoek en meer infographics
ga naar: www.laminaatenparket.nl
BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Spullen kopen zonder overleg
De dominante rol van de vrouw op
interieurgebied wordt nogmaals bevestigd doordat drie op de vijf ondervraagde mannen zeggen dat hun
partner weleens iets voor de inrichting koopt zonder dat eerst met hen
te overleggen. Onder mannen met
een gezin, is dit zelfs in driekwart van
de gevallen zo. Andersom vinden deze ongevraagde aankopen aanzienlijk minder plaats. Slechts 28 procent
van de vrouwen zegt dat haar partner weleens iets heeft gekocht zonder overleg. “Ik zou het niet kunnen
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OKTOBER AANBIEDING:

20% KORTING
per meter

Mozaic &
Fresco: een
traditioneel
mozaïek in
een modern
jasje!

Van badkamer tot

groene spa

Maak met deze planten een echte groene mini
spa van je badkamer. Well being is in. Op mentaal en fysiek gebied blijft de wellnessindustrie
hard groeien. Er zijn meer massagesalons, sauna’s
en sportscholen dan ooit tevoren, wat voortkomt
uit onze behoefte om - even - te ontspannen of te
rechargen. Komt dat door ons drukke bestaan en
continue bereikbaarheid? Feit is dat we steeds vaker kiezen voor ervaringen dan voor producten.
De badkamer heeft dan ook een grotere functie
gekregen in huis, namelijk een plek waar we ons
terugtrekken en afsluiten van de dagelijkse buzz.
Dat planten je een goed gevoel geven is ondertussen geen geheim meer. Ze verminderen stress
en geven je energie. Alleen al de groene kleur
zorgt voor rust. Precies wat je nodig hebt na een
lange dag werken. Of juist om je op te laden voor
een belangrijke week.
Fun tech fact
Verwacht wordt dat in de toekomst planten energie zullen leveren door middel van bioluminescentie - dezelfde manier als vuurvliegjes en lichtgevend plankton dat doen. Dan doe je dus niet
het licht aan in de badkamer, maar je ficus.

Uw dealer:

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER | 0297-324541
WWW.GOEMANSTAPIJT.NL

Verzorging
- De planten hebben weinig licht nodig. Is er geen
badkamerraam, dan komen ze met kunstlicht
een heel eind.
- Na de ochtendspits in de badkamer voelt het
voor de planten net als thuis (lees: tropisch regenwoud). Vocht en damp zijn ideale omstandigheden.
- Elke twee weken een beetje voeding maakt je
planten nog happier.

- Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze
gewoon bijknippen.
Voor in de spa
Een zen-playlist, een groen uitzicht en een fijne
geur maken je spabeleving compleet. Neem een
lekkere geurkaars, geurstokjes of etherische oliën
voor in bad of onder de douche.
Vier planten om je badkamer te vergroenen
1. Klimvijg
De Ficus Pumila is één van de kleinere ficussen.
De stengels met hartvormige blaadjes klimmen of hangen erop los. Groeit hij de badkamer uit, zet je gewoon de schaar erin.
2. Venushaar
Een frisgroene varen met zwarte stelen en heel
zachte blaadjes. Ze lijken fragiel, maar kunnen
best tegen een stootje. Verkrijgbaar in S tot XL.
3. Lepelplant aka Spathiphyllum
Zacht donkergroen en vol met blad. Daarboven sierlijke witte vaantjes. De lepelplant staat
bekend als vredestichter. Geen geruzie om de
badkamer dus.
4. Mysterious Tilandsia
Dit luchtplantje met wilde sprieten en grillige
vormen ziet er eigenaardig mooi uit. Een vrolijke warboel met een aantal blikvangers. Voordeel: ze hebben geen aarde nodig, maar halen
vocht en voedingstoffen uit de lucht.
Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloemenbureau Holland en laat consumenten ervaren
dat je je lekkerder voelt met planten om je heen.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Parket Plaza viert 20-jarig bestaan
Parket Plaza, het bedrijf van Jacco en Karin
Broere. Zij begonnen in 1999 als Parketzaak,
maar groeide in de loop van de jaren uit tot
een complete woninginrichter. Dit jaar is het
feest Bij Parket Plaza in Mijdrecht. De woninginrichter viert haar 20-jarig bestaan en
doet dit met diverse leuke acties. Bij Parket
www Plaza kun terecht voor gordijnen, behang,
traprenovatie, deuren, kasten op maat, zonwering, raamdecoratie en alle mogelijke
Bezoek onze website:
vloeren.
www.woninginrichting-aanhuis.nl
Jacco
Karin hebben samen met Jacco’s broer
onzeenPinterestpagina:
Chris van alles bedacht om van dit 20-jarig junl.pinterest.com/aanhuis/
bileum groots te vieren. Parket Plaza is aangekijk op Instagram:
sloten bij de landelijke succesformule Woninginwoninginrichting.aanhuis.nl
richting Aanhuis.nl dat o.a. samenwerkt met het
of ga
naar onze
Facebookpagina:
bekende
tv programma
vt wonen: “weer verliefd
www.facebook.com/parketplaza
op je huis”. In dit programma zorgen stylisten

van vt wonen ervoor dat stellen met totaal verschillende smaken weer blij en gelukkig worden
met hun inrichting. Alles wat daarvoor in dit programma wordt gebruikt, is verkrijgbaar bij Parket Plaza.

RATIS NAAR

STENRIJK IN DE
RFSTVAKANTIE

Wij bestaan

20 jaar!
Wij bestaan

gen zaak: ‘Toen ik 20 jaar geleden begon was het
vanaf de eerste dag een gekkenhuis. Er was duidelijk behoefte aan een vloerspeciaalzaak. We
zijn inmiddels uitgegroeid tot een complete woninginrichter maar blijven wat vloeren betreft
de specialist in deze omgeving. We werken de
vloeren ook zelf af. De klant kiest de houtsoort,
de breedte, de kleur en de dikte van de houtsoort en www
kiest dan hoe het afgewerkt dient te
worden: in de olie, geborsteld, beits, verouderde
look, noem maar op. Keuze genoeg’.

En dat vieren wij graag
samen met jou en met diverse
mooie acties
en prijzen!
En dat vieren wij graag

20 jaar!
Wij besta

20 jaa

samen met jou en met diverse
mooie acties en prijzen!

Bezoek onze website:

Vast klanten
www.woninginrichting-aanhuis.nl
‘Er is veel veranderd.
Vroeger kocht een klant
onze Pinterestpagina:
een vloer en dan
zag je hem of haar 15 jaar niet
nl.pinterest.com/aanhuis/
terug’, zo vervolgt Chris.
we een allround wokijk op‘Nu
Instagram:
ninginrichter zijn,
hebben we veel vaste klanten.
woninginrichting.aanhuis.nl
We zijn met een
en doen erg veel zelf.
of gaklein
naar team
onze Facebookpagina:
Vloeren
Daarnaast werken
we met
een vaste club zelfwww.facebook.com/parketplaza
standigen, die we goed kennen,
die goed werk
Raamdecoratie
leveren en betrouwbaar zijn. Als een klus goed
verloopt komt men terugGordijnen
en dat is leuk.
Kasten op maat
Wij blijven altijd het aanspreekpunt,
het blijft
in 1 hand. Steeds meer klanten
geven ons een
Verf & behang
complete opdracht. Niet alleen vloeren, gordijStalen deuren
nen of behang, maar ook schilderwerk of stucwerk. Wij regelen alles, datInterieuradvies
doen we als extra service. Omdat wij door onze ervaring heel efficiënt
kunnen plannen, kan dat weken schelen”.

En dat vieren wij gra
samen met jou en met
mooie acties en prijz

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies
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Je kunt bij Parket Plaza natuurlijk ook een persoonlijk advies krijgen van een van hun ontwerpers. Aan de hand van moodboards kijken we
wat de beste keuzes zijn voor een nieuwe modieuze binrichting van uw woning.
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gratis parkeren

Makkelijke make-over: geef je interieur een

industriële look in maar 6 stappen
Zo maak je in 6 stappen een industrieel
paradijs van je woonkamer!
1. Een stoere bijzettafel
Dit stoere bijzettafeltje heeft een blad van vergrijsd hout en de drie poten zijn van staal gemaakt. Lekker stoer dus. Zet hem naast je bank
of koop er meer en verzamel ze in het midden
van je zithoek. Ook leuk als los plantentafeltje!
2. Industriële lampen
Elk huis heeft verlichting nodig. Helemaal niet
erg natuurlijk, want er zijn superveel mooie industriële lampen te koop. Wees origineel en
kies eens voor een industriële tafellamp. Dat
staat niet alleen lekker stoer, maar is ook makkelijk: je kunt hem namelijk altijd verplaatsen.

Als je consequent bent met kleur en stijl, geef
je je woonkamer met deze 6 woonaccessoires
een prachtige industriële look. En zoals je ziet:
dat hoeft helemaal niet duur of moeilijk te zijn.
Bron: Tekst & foto’s WONEN.nl

3. Zwarte lijsten
Voordelig én superleuk: mooie posters aan je
muur. Bij een echte industriële make-over ga je
natuurlijk voor een zwarte lijst. Breed of smal,
dat maakt niet uit. Wat jij mooi vindt. Maar
denk ook even goed na over de poster die je erin ophangt. Blijf in stijl en kies voor retro, zwart
of mooie typografie.

Je interieur veranderen moeilijk en
duur? Welnee! Met een paar simpele veranderingen en de juiste keuzes,
maak je van je woonkamer een industrieel paradijs.
Heb je zin om je interieur te veranderen?
Hou je van een stoere- en industriële look
en wil je er niet te veel geld aan uitgeven?
Lees dan verder!

4. Betonnen bloempotten
Nog zo’n leuke industriële woonaccessoire die
niet zoveel kost. Vervang je oude bloempotten
voor zwarte en zet er zeker een groot exemplaar van beton tussen. Lekker stoer! Zet er dan
natuurlijk ook een stoere plant in, zoals bijvoorbeeld een grote cactus.

Industrieel: onbewerkt, stoer,
beton en zwart
Met de komst van hippe Scandinavische invloeden, werd de industriële trend een paar
jaar geleden een feit. Slank design, poezelige
stofjes en tot in de puntjes afgewerkte ruimtes
verdwenen naar de achtergrond. Die maakten
plaats voor onbewerkte muren, stoere stoffen,
betonnen accessoires en heel veel zwarte details. Een ruwe stadse look.

Energie?
Altijd naar
Energie
Aalsmeer

6. Stoere stoelen met zwart onderstel
Je kunt natuurlijk voor zwarte eetkamerstoelen
kiezen, maar dat hoeft niet per se. Een stoel in
een andere donkere kleur, zoals grijs, blauw of
groen, is ook prachtig. Een zwart onderstel of
zwarte stoelpoten geven dan wel dat extra industriële tintje.

5. Matzwarte deurklinken
Bij een industriële make-over denk je niet zo
snel aan deurklinken, maar dat zou wel moeten. En als je op elke deur dezelfde zwarte deurklinken maakt, trek je die mooie stoere look
door in je hele huis.

Energie Aalsmeer is dé energie bespaarspecialist voor
Aalsmeer en omgeving. Wij realiseren forse besparingen
op de energiekosten. Als energiepartner voor onze klanten
adviseren en bemiddelen wij in de volgende zaken:
ENERGIE

DUURZAME INVESTERINGEN

Inkoop energie

Zonnepanelen

Meetdienstkosten

Led verlichting

Contractbeheer

Laadpalen

Groene energie / GVO’s

Power Quality

Meting en facturatie

Businesscases

Wetgeving en belastingen

Subsidie & ﬁnanciering

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je maar weet waar te
beginnen. Met de HuisScan van GreenHome zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen.

Start de HuisScan op
GreenHome.nl/Rabobank

Het behang van nu is

trendy wandbekleding

De tijd dat behang oubollig is, is helemaal
voorbij. Steeds meer zien we de meest uiteenlopende patronen en dessins voorbij komen. In veel horeca gelegenheden en (boutique) hotels kun je genieten van mooie, retro, stoere, luxe sferen en dat alles door het
grootste meubelstuk in je interieur: de wanden. Maar waarom zou je zo’n uitgesproken wand ook niet gewoon toepassen in je
eigen woning? Wat te denken van bijvoorbeeld een te gekke print op de wand achter
je bed of gewoon een statement maken in
de living? De keuze is tegenwoordig enorm.

of raffia. Kortom nooit meer een saaie wand of
ongezellig hoekje met behang kun je tot grootste metamorfoses komen waar je jarenlang plezier aan zult beleven!
Wil je meer zien van de behang collecties van o.a.
Arte,
Anthology,
Designers Guild,
Zoffany, Mulberry
en Thibaut?
Check dan de
website van
www.di-alma.com

Een voorbeeld van een bijzondere muurbekleding is Extinct Animals van Moooi via Arte. Deze muurbekledingen zijn geïnspireerd
door Moooi’s Museum of Extinct Animals. Met
het Museum of Extinct Animals laat Moooi de
diversiteit van de natuur zien,ook uit vervlogen tijden. Ze benadrukken dat de kostbaarste
schat van oude en huidige expedities, de onverwachte diversiteit van de schoonheid is en
dat in al haar vormen.
Elk design van de Extinct Animals collectie is
geïnspireerd door de kenmerken van een uitgestorven dier. Opvallende combinaties van
kleuren, eigenschappen en de textuur van de
vacht, de veren of de huid brengen de dieren
weer tot leven op onze muren. Sommige ontwerpen vertellen een bijzonder verhaal; anderen stimuleren onze zintuigen met behulp van
beelden en texturen.
Neem bijvoorbeeld dessin Aristo Quagga
Dit is een bedrukte muurbekleding met een afwerking in flock, deze is geïnspireerd door de
zachte vormen en vorstelijke verschijning van
de Aristo Quagga. Prachtig toch om op deze
manier je wanden een Make Over te geven?

En wat te denken van de
(dappere) Dodo Pavone?
Deze 3D muurbekleding met de look en feel van
zachte suède is geïnspireerd door de natuurlijke outfit van de eens zo mooie Dodo Pavone
– een zachte pluimage van zilverkleurige veren
met verschillende tinten van grijs, blauw, beige en wit. Dit is nu allemaal vertaald in een luxe
behang. Je vind een aantal prachtige dessins in
deze succesvolle collectie van Arte maar Menagerie of Extinct Animals is de bestseller uit deze collectie. De afbeeldingen zijn digitaal geprint op een soft touch textiel op vlies, waarin elk van de uitgestorven dieren op mysterieuze wijze verborgen zit. We hebben het nu natuurlijk wel over aardig wat uitgesproken dessins maar er zijn tegenwoordig ook weer collecties te verkrijgen met een rustige linnen look of
zelfs wandbekleding van bijvoorbeeld grassen

Leverbaar vanaf

€ 1229

Ga je een huis kopen?
Denk aan een ORV

Als je een huis gaat kopen, is het verstandig om te kijken naar een
overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor bij de hypotheek.
Deze verzekering dekt het financiële risico af
van het betalen van de hypotheek bij overlijden. Kom jij of je partner tijdens de looptijd
van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt de
overlijdensrisicoverzekering het verzekerde bedrag uit. Als door overlijden het inkomen wegvalt, is er financiële zekerheid om de hypotheek
te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om rekening mee te houden als je een overlijdensrisicoverzekering huis afsluit bij een hypotheek.
We noemen de belangrijkste vijf:
1. Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verzekerd bedrag. Dat is of een vast bedrag dat tot
uitbetaling komt bij overlijden tijdens de looptijd of een dalend bedrag. Bij een annuïtaire hypotheek of lineaire hypotheek ligt het voor de
hand om voor een dalend bedrag te kiezen. Je
hypotheekschuld neemt dan namelijk ook met
de jaren af. Uitzondering hierop is een aflossingsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblijvende uitkering logischer.
2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid
om te kiezen tussen een of twee polissen. Als
je samen op één polis bent verzekerd, is er één
keer sprake van een uitkering bij overlijden. Bij
twee polissen volgt er na het overlijden van de
tweede persoon ook nog een uitkering van het
verzekerd bedrag.
3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het verplicht
om een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek af te sluiten. Je moet dan een bepaald
deel van de hypotheek verpanden. Dit is het
deel boven een bepaalde percentage van de

marktwaarde van de woning. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de hypotheekverstrekker.
4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is
van verschil in premie bij de overlijdensrisicoverzekeraars. Wat dat betreft loont het zeker de
moeite om polissen te vergelijken. Je betaalt
namelijk gedurende een lange periode premie. De kosten van de ORV variëren en zijn van
meerdere factoren afhankelijk, zoals
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken
5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook
verzekerd bent als de eigendomsakte van de
koopwoning nog niet is ondertekend. In de
periode tussen het tekenen van het koopcontract en eigendomsakte bestaat ook altijd een
kans op overlijden. Na acceptatie en voor de ingangsdatum van de overlijdensrisicoverzekering biedt de voorlopige dekking uitkomst.
Bron: Foto en tekst WONEN.nl

Uitvoeringen:
* 5 verschillende ruggen
* 5 modellen in draai uitvoering
* 3 modellen in vaste uitvoering
Metalen armen en poten in zwart of RVS
Bediening typen:
* Gasveerbediening
* 2-motoren incl accu
* sta-op functie incl. trafo
* sta-op functie incl. accu

Sfeer creëren in de huiskamer?
Check deze 3 tips
Iedereen wil graag een sfeervolle huiskamer,
een huiskamer die zo in een van de vele magazines over wonen kan. Maar hoe doe je dat
dan precies, want ondanks alle goede bedoelingen slagen maar weinig mensen er in écht
in sfeer te creëren in de huiskamer. Daarom
deze tips.
Kies een bepaald thema voor een
samenhangend geheel
Wil je een bepaalde sfeer in je huis, dan kies je
een thema. Dit kun je doen voor heel het huis,
maar ook per ruimte of per etage. Door je te
houden aan het thema, ontstaat uiteindelijk
een samenhangend geheel en dat is precies wat
je nastreeft. Interieurstijlen die je aan kunt houden zijn basic, landelijk, industrieel, Scandinavisch, design en modern, minimalistisch. Maar
even goed klassiek met rustige, lichte kleuren
en Bohemian in hippie stijl, kleurrijk en met gebruik van gebruikte spullen.
Behalve thema zijn ook de kleuren
sfeerbepalend.
Behalve het thema is ook de kleur die je gebruikt sfeerbepalend. Als je twee, drie overheersende kleuren gebruikt, krijg je een betere sfeer dan wanneer je heel veel kleuren
gebruikt. Door te veel kleuren te gebruiken, ontstaan eilandjes binnen je interieur. Losstaande onderdeeltjes dus. Zorg
dat de kleuren wel matchen. Is dat niet
zo, dan valt direct het samenhangende geheel weg. In het verlengde van het aanbrengen van verf, ligt de aankleding van de
muur met bijvoorbeeld fotolijstjes van dezelfde soort maar in diverse formaten. Ook
een grote canvas kan voor extra sfeer zorgen,
zoals gepersonaliseerde wanddecoratie dat ook
kan doen. Overigens kun je in plaats van schilderen of een canvas ook kiezen voor een wandvullende muursticker of een populair fotodoek.

Hout gebruik je in elke inrichting
voor extra sfeer
Iets dat altijd voor sfeer zorgt is hout. Dus ook
als je geen landelijke stijl hebt kun je prima hout
gebruiken. Hout past simpelweg in elk interieur
en hoort ook eigenlijk in elk interieur. Kies voor
een foto op hout aan de muur bijvoorbeeld. De
foto gaat meer leven en oogt met houten omlijsting altijd extra stoer. Hout geeft sfeer en warmte, welke interieurstijl je ook hanteert. Nu je de
drie belangrijkste tips in de zak hebt, gaat het
nog om de aankleding, om de accessoires dus.
Maak je huis nooit helemaal vol. Een paar accessoires kan namelijk al het verschil maken. Uiteraard maken ook kamerplanten elke kamer sfeervoller en zorgen ze voor de nodige frisse lucht.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

