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Seniorenpartij gaat diep door het stof en bied excuses aan
”Onverenigbaarheid van karakters 
en wellicht een generatiekloof”
 

“Vorige week is de Seniorenpar-
tij uit de coalitie gestapt en heb-
ben de overige coalitiepartijen 
besloten met drie partijen verder 
te gaan. Hoewel de overgebleven 
coalitiepartijen binnen enkele da-
gen te kennen hebben gegeven 
zonder de Seniorenpartij met z’n 
drieen door te zullen gaan, zou 
het toch wat bijzonder zijn als dit 
feit, uitsluitend via persberichten 
gecommuniceerd en zonder de-
bat in de raad zou passeren. Ook 
naar de inwoners toe, zou het een 
bijzondere fi guur zijn, als de raad 
geen enkel debat hieraan zou wij-
den, terwijl het wel de voorpagi-
na’s van lokale kranten heeft ge-
haald. Bij ons leven de volgende 
vragen: Wat is de motivatie / on-
derbouwing van de beschuldi-
gingen door de Seniorenpartij 
over achterkamertjes politiek enz 
met CDA, RVB en D66. Welke ac-
ties hebben de andere coalitie-
partijen ondernomen om dit ver-
trek uit de coalitie te voorkomen? 

Waarom hebben de huidige coa-
litiepartijen geen overleg met an-
der fracties gehad over die situa-
tie ,dan wel, geen andere fractie 
benaderd over eventuele deelna-
me aan de coalitie”, aldus Stam.

Achterkamertjes
Ook Ronde Venen Belang wilde 
graag van de Seniorenpartij we-
ten waarom zij hen verwijten aan 
achterkamertjes politie te doen 
en dat er daardoor een onwerk-
bare situatie zou zijn ontstaan: 
“Wij verwachten hier toch zeker 
wel een excuus voor, aangezien 
hier niets van klopt”. Ook de frac-
tie van de PvdA-GL vroeg zich af 
waarom zij het via de pers heb-
ben moeten vernemen: “ We had-
den toch op zijn minst een reac-
tie van het college verwacht. Ook 
vinden wij het ‘vreemd’ dat dit 
college nu opeens ‘makkelijk’ met 
drie wethouders kan. Hebben we 
dan anderhalf jaar lang geld weg-
gegooid”? 

Generatiekloof
De fractievoorzitter van de Senio-
ren partij, Frans Luijben ging diep 
door het stof: : “Laat ik beginnen 
met het terugtreden van de wet-
houder. Iedereen heeft kunnen 
zien, dat er aanvankelijk startpro-
blemen waren. Het was duide-
lijk wennen hoe om te gaan met 
de materie (heel veel inlezen) en 
het zoeken naar haar plaats bin-
nen het college. Al naar gelang de 
tijd echter verstreek, bleek mij dat 
dat laatste problemen ging ople-
veren. Als u wilt weten hoe onze 
wethouder dat heeft ervaren, dan 
dient u aan haar de vraag te stel-
len c.q. de antwoorden hierop te 
lezen in de inmiddels door haar 
gegeven interviews. De conclu-
sie, die ik heb getrokken is, dat er 
vermoedelijk sprake was van on-
verenigbaarheid van karakters, 
wellicht ook sprake was van een 
generatiekloof. Dat voor haar de 
commissievergaderingen van 11 
en 12 september jl. voor haar de 
spreekwoordelijke druppels wa-
ren, die de emmer deed overlo-
pen, was voor mij heel begrijpe-
lijk”, aldus Luijben. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – Donderdagavond jl deed de fractievoorzitter 
van de CU/SGP , Wim Stam, een interpellatie verzoek in verband 
met het plotselinge opstappen van een wethouder, het wijzigen 
van college van vier naar drie wethouders, zonder dat de overige 
fracties ook maar iets offi  cieel hadden vernomen
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Fractievoorzitter CU/SGP Wim Stam: 
‘Vreemd dat alles via de pers 
gecommuniseerd is’

Fractievoorzitter Fons Luijden: 
‘Mijn welgemeende excuses, 
het had niet zo gemoeten’

Ex wethouder Marja Becker: 
‘Nam zelf de regie en het is heel 
ongelukkig geregeld’

De Ronde Venen - Teus van 
Soest, al bijna 40 jaar vrijwilliger 
bij de brandweer, heeft zaterdag 
28 september 2019 een konink-
lijke onderscheiding ontvangen. 
Hij kreeg het lintje voor zijn inzet 
bij de brandweer in Wilnis. Hij is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het lintje werd tij-
dens de jaarlijkse familiedag in de 
Wilnisse kazerne bij hem opge-
speld door burgemeester Maar-
ten Divendal.

Teus van Soest (1956) heeft een 
lange staat van dienst bij de 
brandweer in Wilnis. Sinds 1 janu-
ari 1981 zet hij zich in als brand-

weervrijwilliger. Hij is meer dan 
twintig jaar lid geweest van de 
materiaalcommissie. Vooral in de 
periode voor de regionalisering 
(waarbij de brandweer overging 
van de gemeente naar de Veilig-
heidsregio Utrecht) zorgde de 
commissie er voor dat al het ma-
teriaal in goede staat verkeerde. 
Zo kon de brandweer in de meest 
moeilijke omstandigheden altijd 
op de auto’s en het materiaal ver-
trouwen.
In het brandweerwerk was de 
geboren en getogen Wilnis-
ser een rustige en behoedzame 
chauff eur die op momenten van 
spanning en stress altijd zorgde 

voor een veilige rit naar het inci-
dent. Ook was hij een technische 
vraagbaak en probleemoplos-
ser als het improvisatievermogen 
van de brandweer op de proef 
werd gesteld. 
Twee jaar geleden heeft Teus van-
wege zijn leeftijd te kennen ge-
geven te willen stoppen bij de 
brandweer. Op verzoek van de 
postcommandant heeft hij dit 
uitgesteld omdat er op dat mo-
ment onvoldoende gediplomeer-
de chauff eurs in het korps waren 
om de brandweerzorg in Wilnis 
te kunnen garanderen. Deze op-
lossingsgerichte houding is teke-
nend voor Teus van Soest.

Koninklijke onderscheiding voor 
Wilnisse brandweerman Van Soest

Regio - Dit jubileumjaar wordt 
natuurlijk gevierd, maar in plaats 
van 80 bossen bloemen vraagt 
Kooyman B.V. om een donatie 
voor een goed doel. Dit jaar heeft 
de familie besloten om de dona-
ties te doneren aan Help ons Hel-
pen 0297, dit is een stichting die 
gezinnen helpt die onder de mi-
nima leven aan eten, drinken, 
schoonmaakspullen enz. Maar 
ook aan verwijzingen naar instan-
ties zoals de voedselbank.
Maar ook gezinnen die net €10 
boven de minimagrens zitten 

worden geholpen door Patries. 
Ook biedt zij ondersteuning bij 
gesprekken met de gemeente, 
hulpvragen e.d.
Voor volgend jaar is zij al hard 
bezig om een minimacamping 
te realiseren, zodat ook de kin-
deren van de minimagezinnen 
een leuke vakantie hebben om 
naar uit te kijken. Hiervoor heeft 
Kooyman BV een speciale reke-
ning geopend, te weten: NL78
RABO0345445333 t.n.v. A.J.J. 
Kooijman. Op voorhand alvast 
bedanken voor uw gulle gift!

Kooyman B.V. bestaat 50 jaar

Mijdrecht - Zaterdagmorgen 
rond half zes kreeg de brandweer 
de melding dat er brand was bij 
de Zonnestudio in de Mijdrecht-
se Dorpsstraat. Al snel was dui-
delijk dat het hier om brandstich-
ting ging. Voor het pand stond 
een jerrycan met benzine, die het 
pand al snel in vuur en vlam zet-
te. De brandweer had de brand 

snel onder controle en de win-
kelpanden ernaast bleven ge-
spaard. Niet alleen is er brand ge-
sticht, ook waren alle ruiten inge-
slagen. De politie heeft de zaak in 
onderzoek en heeft van alle be-
drijven en particulieren de came-
rabeelden opgevraagd. Mocht u 
iets gezien hebben bel dan met: 
0900-8844

Zonnestudio in brand gestoken

HULP GEZOCHT!
Wie wil in Vinkeveen bij meneer (75+) thuis 

voor 3 maanden, 2x per dag zijn ogen 
druppelen tegen een vergoeding?

Tel.  06-13497086.

Tinyhouse 
dromers, laat 
van u horen!

Regio - Het wonen in een 
klein zelfvoorzienend huisje 
is enorm populair. Heel wat 
mensen zien de voordelen 
van deze betaalbare, duurza-
me en bewuste manier van 
wonen. Zelf je eigen elektri-
citeit opwekken, regenwater 
fi lteren, misschien zelfs je toi-
let composteren? In ieder ge-
val minder vierkante meters, 
minder maandlasten en meer 
natuur. Één struikelblok, een 
plek. Wie ook echt “Tiny” wil 
gaan zal daar zelf voor moe-
ten zorgen. Het is een nieuwe 
woonform en de weg er heen 
is nog niet aangelegd. Geluk-
kig zijn onze volksvertegen-
woordigers enthousiast. Me-
nig gemeente, zo ook de on-
ze, is nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden. En wie beter 
om ons door het doolhof van 
wet en regelgeving te bege-
leiden dan de beleidsmaker 
zelf? Maar hoeveel behoef-
te is er, Tiny buurtgemeen-
te of Tinyopolis? En wat voor 
aansluitingen/voorzieningen 
moeten er dan komen? Be-
langrijke vragen voor een ge-
meente om de haalbaarheid 
te kunnen onderzoeken. Ik ga 
zelf in een Tinyhouse wonen 
en ben bezig met het vin-
den van een plek. Ik ga bin-
nenkort in gesprek en geef 
graag aan hoe groot de vraag 
naar Tinyhouse plekken is in 
de gemeente. Dus denkt u 
er aan om Tiny te gaan, dan 
hoor ik het graag. Stuur mij 
een mail op wonenineen-
huisje@gmail.com.



Regio - Op zondagmiddag 13 ok-
tober a.s. zal er om 14.30 uur in 
De Schutse te Uithoorn een fas-
cinerend liederenrecital gehou-
den worden. Drie vrouwen voe-
ren met zangstem (Francine Vis), 
op saxofoon (Eva van Grinsven) 
en op piano (Helena Basilova) be-
kende en onbekende liederen uit 
waarin vrouwen centraal staat. 
Deze combinatie is zeer uniek te 
noemen. De titel van dit bijzon-
dere programma luidt: ‘Frauen, 
Liebe und Leben’. 

Van moeder tot femme-fatale
Helena, Eva en Francine heb-
ben elkaar indertijd ontmoet aan 
het Conservatorium van Amster-
dam en kennen elkaar zodoen-
de alweer bijna hun halve le-
ven. Het programma dat de-
ze drie gedreven, gepassioneer-
de  vrouwen samenstelden gaat 
over het leven en de liefde met 
DE VROUW in de hoofdrol: van 
liefhebbende moeder tot trou-
we echtgenote, inspirerende mu-
ze, verleidelijke minnares en fem-
me-fatale.

Bekend en onbekend
Na de zeer succesvolle seizoens-
opening van de Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
met Gerard Alderliefste en Cor 
Bakker, nu een tweede program-
ma waarin wederom veel gezon-

gen zal worden. Naast twee be-
kende, intieme liederen van Jo-
hannes Brahms en de liederen-
cyclus ‘Frauenliebe und – le-
ben’ van Robert Schumann klin-
ken er ook onbekendere liede-
ren van Joaquin Nin (Het lied van 
de wachter), Frank Bridge en Paul 
Graener. Als uitsmijter horen we 
drie overbekende aria’s uit de 
opera ‘Carmen’ van Georges Bi-
zet: Seguidilla (‘Près des remparts 
de Séville’), Habanera (‘L‘amour 
est un oiseau rebelle’) en Chan-
son Bohème (‘Les tringles des sis-
tres tintaient’), waarin we mee-
gesleept worden door hartstoch-
telijke liefde. Blijf daar maar eens 
onbewogen bij…

‘Meet and greet’ met 
Helena, Eva en Francine
Helena Basilova is al voor de der-
de keer in korte tijd te gast bij de 
SCAU: eerst met violiste Tosca Op-
dam, vorig seizoen met haar moe-
der (piano-vierhandig) en nu dus 
met twee muzikale vriendinnen. 
Zij is een oud-leerling van het 
Alkwin College en is opgegroeid 
in Wilnis. Ze vindt het heerlijk om 
terug te keren naar haar ‘roots’. 
Ter gelegenheid hiervan stelt de 
SCAU gratis vijftig kaarten be-
schikbaar voor leerlingen van het 
Alkwin College. Na afloop van 
het concert zal er een ‘meet and 
greet’ zijn met de artiesten. Saxo-
foniste Eva van Grinsven kunt u 
o.a. kennen als panellid van Dis-
kotabel en als lid van het Berla-
ge Saxophone Quartet. Mezzo-
sopraan Francine Vis is niet zo 
bekend in Nederland, maar des 
te meer in Denemarken, waar zij 
‘wereldberoemd’ is: zij zingt bij de 
Koninklijke Deense Opera.

Informatie en kaartverkoop
Tijdens het concert zullen de lied-
teksten beschikbaar zijn op een 
inlegvel bij het programmaboek-
je, bovendien zullen de musici 

Regio - Opnieuw organiseer-
de Beko tijdens de Najaarsda-
gen speculaaskeuringen. Bak-
kers konden 3 soorten speculaas 
laten keuren: speculaasjes met 
amandelen, speculaasjes zon-
der amandelen en gevulde spe-
culaas. Die speculaas werd be-
oordeeld door een consumen-
tenpanel en een vakjury. Consu-
menten- en vakjury hanteerden 
verschillende beoordelingscri-
teria. De vakjury keurde produc-
ten ‘blind’ en kreeg de verpakking 
niet te zien. Juryvoorzitter Frank 
van Sprang: “Er werden 275 am-
bachtelijke speculaasproducten 
gekeurd: 102 speculaasjes zon-
der amandelen, 103 speculaasjes 
met amandelen en 70 stuks ge-
vulde speculaas. Het doel van Be-
ko met de speculaaskeuringen is 
de kwaliteit van speculaas bij de 
ambachtelijke bakker te verbe-
teren en bakkers ‘tools’ te geven 
zich als ambachtsman te profi-

lere. Men moest minimaal een 7 
halen om in aanmerking te ko-
men voor een certificaat en een 
posterpakket. Opmerkelijk is dat 
er dit jaar veel meer speculaas-
producten beloond werden met 
een hoger cijfer dan een 7. Daar-
uit concluderen we dat de kwali-
teit van speculaas bij de ambach-
telijke bakker verbeterd is.” Per ca-
tegorie en per provincie zijn bak-
kers benoemd tot Provinciewin-
naar van 2019.” De speculaas-
jes zonder amandelen van Bak-
kerij Westerbos & Mens werd als 
de beste van de provincie Noord-
Holland. Daarmee behaalden zij 
ook het hoogste cijfer van alle 
speculaasjes zonder amandelen 
en dus mag Westerbos & Mens 
een jaar lang communiceren dat 
hij de beste speculaasjes zon-

der amandelen van de provin-
cie Noord-Holland bakt. Wester-
bos & Mens kreeg van de vakju-
ry een 7,00 voor zijn speculaasjes 
zonder amandelen en een 8,00 
van de consumentenjury, waar-
mee de eindscore 7,50 was. Ook 
de speculaasjes met amandelen 
& gevuld speculaas kreeg Wester-
bos & Mens mooie cijfers van de 
vakjury en consumentenjury 7,24 
en 7.66.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.400

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

De beste speculaasbakker van NH is:

Bakkerij Westerbos & Mens

Klimaatcrisis, uitputting van de aarde:

‘We moeten om!’ Deel II
Regio - De vorige keer legde ik uit 
waarom windmolenparken, zon-
neweiden en elektrische auto’s 
het klimaatprobleem niet zonder 
meer oplossen. We moeten naar 
de kern van het probleem als we 
tot oplossingen willen komen. 
Daarover nu meer.

Onze wensen kennen 
geen grenzen 
De hele wereld ligt binnen ons 
bereik. Willen we op safari in Zuid-
Afrika? De Niagarawatervallen 
in Canada zien? Wie het zich kan 
permitteren, stapt in het vlieg-
tuig. Op vakantie binnen Europa? 
We willen tijd besparen, dus ne-
men we het vliegtuig, en niet de 
trein, naar onze bestemming. Van 
’n weekendje shoppen in Londen 
of Parijs zijn we ook niet vies, want 
met ’t vliegtuig ben je er zo. Vlie-
gen is vaak zelfs goedkoper dan 
reizen met de trein. Mooi! Want 
geld besparen willen we ook. En 
dan hebben we ook graag de 
nieuwste iPhone; een tweede au-
to; veel en goedkoop geprodu-
ceerde kleding; exotisch, vleesrijk 
en héél veel eten - met alle milieu-
schade die daarbij komt kijken. En 
dit is nog maar een greep uit onze 
grenzeloze wensen...

Als de economie instort, gaat 
de samenleving failliet
Onze economie is gebaseerd op 

groei (lees: het maken van winst). 
Industriële groei en consumen-
tenkoopkracht worden gestimu-
leerd door de overheid. Als be-
drijven en consumenten er niet 
op vooruitgaan, kunnen ze hun 
leningen niet afbetalen, daalt de 
koopkracht en stort de economie 
in. Als de economie instort, gaat 
de samenleving failliet. Zonder 
winst en groei gaat het in het hui-
dige systeem faliekant mis!

En dus vervuilen we te land, 
ter zee en in de lucht
En dus vervuilen we de lucht met 
de uitstoot van fabrieken, kolen-
centrales, vliegtuigen, auto’s; ver-
vuilen we de bodem met chemi-
caliën en mest; vervuilen we het 
water met zware metalen en plas-
tic. We vissen de zeeën leeg, put-
ten de grond uit met onze land-
bouw en mijnbouw, en ook de 
regenwouden – meer dan ooit 
noodzakelijk om de lucht te zui-
veren – worden verwoest.

Groeiend bewustzijn
Het bewustzijn dat er nú ac-
tie moet worden ondernomen 
als we de aarde willen redden, 
groeit. Dat blijkt wel uit de grote 
klimaatprotesten van de laatste 
tijd, en uit het groeiende aantal 
actiegroepen – bijvoorbeeld The 
Pollinators, die mensen oproepen 
om overal bloemen te zaaien om 

insecten te redden, en de Plastic 
Soup Foundation, die zich hard 
maakt voor het tegengaan van de 
plasticvervuiling van de zee. Dit 
soort organisaties zijn een uiting 
van – én stimuleren – het groei-
ende bewustzijn van mensen. 
Maar groeiend bewustzijn alleen 
is niet genoeg. We moeten aan de 
slag! En daarvoor is het belangrijk 
om in te zien wat er nu eigenlijk 
aan de hand is.

Hoe heeft het zover 
kunnen komen?
Hoe heeft het zover kunnen ko-
men? Wat ligt er ten grondslag 
aan de verwoesting en opwar-
ming van de aarde? De antwoor-
den lijken me tamelijk eenvoudig. 
Er zijn drie factoren die een cruci-
ale rol spelen: de omvang van de 
wereldbevolking, de aard van het 
economisch stelsel, onze afhan-
kelijkheid van materie en luxe.

De wereldbevolking: 
een groeiend probleem
De wereldbevolking blijft groei-
en, niet alleen doordat er meer 
mensen geboren worden, maar 
ook – en vooral – doordat men-
sen langer leven. Dat betekent 
dat er steeds meer monden ge-
voed moeten worden, dat er 
steeds meer landbouwgrond no-
dig is... We zijn simpelweg met te 
veel.

Economisch stelsel: 
gebaseerd op groei
Het huidige economisch stelsel is 
gebaseerd op groei, én werkt een 
uitbundige, zeer consumptieve 
leefstijl in de hand. Dit leidt tot 
uitputting van de aarde.

Afhankelijkheid van 
materie en luxe
We willen van alles hebben en 
doen, en de vervulling van die 
behoeften ligt vaak binnen hand-
bereik. Maar het is nooit genoeg 
en we willen steeds meer. De na-
tuur - en wijzelf- zou een stuk be-
ter af zijn als we het geluk in ons-
zelf zouden zoeken. 

Is het tij nog te keren?
We zijn ons bewust van de oorza-
ken van de uitputting en opwar-
ming van de aarde. Hebben we 
daarmee genoeg in handen om 
het tij te keren? Daarover de vol-
gende keer meer.

Kelly Kessen. Blogger bij
www.denatuurinmetkelly.blog 

Van moeder tot 
femme fatale

zelf het programma toelichten. 
Alle informatie over de uitvoe-
renden en over het programma 
is te vinden op de website van de 
SCAU: www.scau.nl
Daar zijn ook online losse kaarten 
en abonnementen te bestellen. 
Ongeveer een week voor de voor-
stelling begint de verkoop van 
losse kaarten à € 15 bij de boek-
handels The Read Shop Express 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Am-
stelplein). Jongeren tot en met 
16 jaar betalen slechts €7,50. De 
deuren van de zaal gaan op zon-
dag 13 oktober a.s. om 14.00 uur 
open, voor vrouwen én mannen. 
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Van baby’s die problemen er-
varen met een voorkeurshou-
ding tot pubers met sportbles-
sures; bij Fysiotherapiepraktijk 
MTC in GezondWilnis kunnen 
alle kinderen terecht die klach-
ten ervaren in hun spieren, ge-
wrichten of motorische ontwik-
keling. Kinderfysiotherapeut 
Marly Cox en sportfysiothera-
peut Esther de Vries hebben 
zich gespecialiseerd in de spe-
cifieke zorg voor kinderen. “Ik 
richt mij voornamelijk op het 
jonge kind’’, vertelt Marly. “Dat 
kan gaan om baby’s die zich 
overstrekken of juist een slap-
pe houding hebben, maar ook 
om peuters, kleuters of school-
gaande kinderen die proble-
men ervaren in de ontwikke-
ling van hun motoriek. Som-
mige kinderen hebben moei-
te met gymnastiek, fietsen of 
schrijven. Het kind beter de la-
ten functioneren in zijn of haar 
leefomgeving; daar kan ik hen 
in onze praktijk bij begeleiden.’’ 
Het specialisme van Esther ligt 
bij sport gerelateerde klachten 
en bij klachten van kinderen in 

de groei. “Dat is echt een apart 
vakgebied’’, legt Esther uit. “Om-
dat kinderen een groeispurt 
doormaken, kunnen daar to-
taal andere klachten optreden 
dan bij volwassenen. Kinderen 
zijn geen kleine versies van vol-
wassenen. Hun behandeltraject 
vraagt echt om een andere aan-
pak.’’ En dat is juist wat Esther zo 
leuk vindt aan het werken met 
deze doelgroep. “Over het alge-
meen zijn de klachten bij kin-
deren gemakkelijker te verhel-
pen dan bij volwassenen’’, zegt 
zij. “Het is mooi als je hen met 
goede adviezen en oefeningen 
al na een korte tijd weer op weg 
kunt helpen. Soms is het ook 
een kwestie van geruststellen; 
klachten kunnen ook vanzelf 

overgaan naarmate de kinde-
ren zijn uitgegroeid.’’ Ook Mar-
ly koos niet zomaar voor haar 
vak als kinderfysiotherapeut. 
“Kinderen zijn zo spontaan en 
open’’, zegt zij. “Ze reageren 
heel natuurlijk. Dat maakt het 
voor mij zo mooi om met hen 
te werken.’’ 
Het komt vaak voor dat huis-
artsen, specialisten, jeugdart-
sen bij het consultatiebureau, 
leerkrachten en sportdocenten 
doorverwijzen óf een kindge-
richte behandeling bij MTC fy-
sio adviseren, maar zelf een af-
spraak maken kan ook. Een ver-
wijsbrie�e is niet noodzakelijk. 
Voor kinderen tot 18 jaar valt fy-
siotherapie onder de verzeker-
de zorg uit de basisverzekering.

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis staat om de week een van 
de vaste gebruikers centraal.
Deze week spreken we met kinderfysiotherapeut Marly Cox en sportfysiotherapeut Es-
ther de Vries. Zij verzorgen de fysiotherapie voor kinderen in de leeftijd  0 – 18 jaar.  

GezondWilnis

Wagenmaker 99

3648 KV Wilnis

www.gezondwilnis.nl

Geslaagde Burendag op de Agaat
Mijdrecht - Agaat in Hofland 
Noord in Mijdrecht kan terugzien 
op een gezellige Burendag 2019. 
De weergoden voorspelden re-
gen en wind. Reden om twee ten-
ten ‘s morgens op het vrijgemaak-
te parkeergedeelte op te zetten. 
Om 10.30 was een groepje Agaat-
bewoners aanwezig. De tenten 
moesten goed gescoord worden, 
want bij het opzetten dreigden ze 
al de lucht in te vliegen. 
Tussen 16.00-16.30 uur werden 
de mensen verwacht. De groep 
was minder groot dan andere ja-
ren, maar met 28 personen werd 
het heel gezellig in de tent. De 
Agaatcommissie had voor en-
tertainment gezorgd. Om 17.00 
uur arriveerde Harry Bakker die 
met zijn Hollandse repertoire de 
feesttoon zette. Ook een buur-
man zong een liedje. Na een klei-
ne pauze bracht Harry een mu-
zikale rapsodie op de André van 
Duin manier. De aanwezigen 
waardeerden het geslaagde op-
treden met een groot applaus. In-
middels waren de salades en het 
vlees voor de barbecue bezorgd. 
Buiten werd het vlees door een 
buurman gebraden en in de tent 
werd gegeten.

Rad van Avontuur
Na het toetje was het tijd voor de 
uitsmijter. In de tent stond het 
Rad van Avontuur met eromheen 
vele prijzen en prijsjes, die door 
de bewoners meegebracht wa-
ren. Het was eigenlijk een “Op-
ruim”- Rad van Avontuur: over-
tollige spullen, waar je een ander 
plezier mee doet. De inbreng vari-
eerde van eigengemaakte jam en 
appelmoes, courgettes en pom-
poen uit de tuin tot beeldjes, boe-
ken, vazen, kaarsen enz. Geen kle-
ding en meubels. Voor de oudere 
kinderen waren aparte prijsjes. Ie-
der kreeg 4 lootjes, er werden 3 

rondes gedraaid. De verkregen 
prijzen zorgden voor grote hila-
riteit, want menig keer werd de 
eigen inbreng teruggewonnen. 
Ook won een bewoner tot 2 keer 
toe een vaas die hij ter beschik-
king stelde voor een nieuwe ron-
de. Zijn vrouw bleek deze maal 
het winnende nummer te heb-
ben, zodat besloten werd de vaas 
toch mee naar huis te nemen. Na 
afloop was er ruimte voor onder-
handelingen. Het Rad van Avon-
tuur bleek een schot in de roos. 
“Volgende keer weer hoor” werd 
er al gezegd.

Opruimen
De dames van de Agaatcommis-
sie besloten de avond met een 
oproep om allen mee te helpen. 
Het opruimen stond voor zon-
dagochtend gepland, maar met 

de voorspelde regen werd beslo-
ten dit naar de zaterdagavond te 
verplaatsen. Vele handen maken 
licht werk en in korte tijd waren 
de tentzakken gevuld en alle ta-
fels, stoelen en andere spullen te-
rug bij de eigenaar.
“Het heeft wel wat zo met elkaar 
in het donker aan het werk”, zei 
een buurman. Tot slot kreeg ie-
der een zak met een kilo stoofpe-
ren, door een buurman geschon-
ken die een overvloed aan peren 
op zijn moestuin had. Iedereen 
was het roerend met elkaar eens: 
Agaat is een gezellige straat! .
De Agaatcommissie bedankte al-
len voor de hulp en de gemeente 
De Ronde Venen en het Oranje-
fonds voor de gegeven subsidie, 
waardoor Burendag 2019 op de 
Agaat zeer geslaagd was. 

Kleuters van obs De Eendracht 
voelen zich op en top kabouter!

Mijdrecht - Op een mooie woensdagmorgen 
in september gingen de kleuters van De Een-
dracht op pad in het grote Speelwoud onder lei-
ding van het NME in Wilnis.
Het was wel een beetje spannend want er ston-
den 12 houten kabouters die ze samen moesten 
zoeken. Elke kabouter had een eigen herfstop-
dracht en zo beleefde de kinderen aan de hand 

van de zeer diverse opdrachten alle herfstver-
schijnselen van de natuur. De opdrachten wa-
ren gericht op alle zintuigen van de kleuters: en 
réken maar dat die zintuigen goed werden ge-
test en ingezet!
Wat een gezellige en herfstige morgen beleef-
den de kleuters bij het NME. Een echte aanrader 
voor een fijne herfstbeleving!
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Seniorenpartij gaat diep door het stof en bied excuses aan

 ”Onverenigbaarheid van karakters 
en wellicht een generatiekloof”
Vervolg van de voorpagina

 “Waarom ik de fractie adviseerde 
zich terug te trekken uit de coali-
tie?”, zo vervolgde Luijen zijn be-
toog: “ Ik vond, dat onze wethou-
der in de loop van de tijd, zicht-
baar beter in de materie kwam te 
zitten. Dat de door haar ingedien-
de stukken natuurlijk bij tijd en 
wijle kritiek kregen, maar de laat-
ste tijd naar mijn gevoel niet altijd 
correct. Ik kreeg sterk de indruk 
dat het meer kritiek was op de 
manier van presentatie, dan op 
de inhoud van de stukken. Maar 
ook, dat haar verdediging sterker 
werd al naar gelang zij beter in de 
materie kwam te zitten. 

Kritiek
Die indruk, dat het meer kritiek 
was op de manier van presenta-
tie dan op de inhoud van de stuk-
ken, werd versterkt door de voor 
ons volstrekt onverwachte aanval 
op 11 september, vanuit onze co-
alitiepartner de VVD, die het lei-
derschap van onze wethouder tij-
dens het op dat moment behan-
delde afvalplan in twijfel trok. Let 
wel, ik erken volmondig, dat ie-
dereen het recht heeft om wel-
ke kritiek dan ook op welk mo-
ment dan ook te leveren. De te-
leurstelling over deze aanval, zat 
hem dan ook meer in het niet in-
gelost worden van mijn verwach-
ting, dat dergelijke toch wel hei-
kele zaken in een vooraf bespre-
king zouden worden voorge-
legd. Ik loop al lang genoeg mee 
om te weten, dat dat tussen coa-
litiegenoten wel als gebruikelijk 
wordt gezien. Volkomen onver-
wacht, omdat, zoals ook door de 
“voormalige” coalitiepartners is 
gemeld, tijdens het laatstgehou-
den coalitieoverleg er nog steeds 
sprake was van een goede ver-
standhouding en dus niets er op 
wees, dat dit eraan zat te komen. 

Cultuur nota
Vervolgens vond op 12 septem-
ber de behandeling van de cul-
tuurnota plaats. Ook hier werd 
ik weer verrast door de hoeveel-
heid kritische kanttekeningen 
die werd geplaatst. Daar, waar ik 
vond, dat er sprake was van een 
prima nota, wederom tot stand 
gebracht na raadpleging van alle 
actoren en opgesteld door uiterst 

deskundige ambtenaren, vond 
de meerderheid, dat dit stuk nog 
lang niet rijp was voor behande-
ling in de raad.

Stoppen
In het gesprek wat volgde met de 
wethouder constateerde wij bei-
den, dat dit zo geen doorgang 
kon vinden. Het steeds maar weer 
terug moeten keren naar de “te-
kentafel” verhoogde immers de 
toch al grote werkdruk voor de 
ambtenaren en kwam onzes in-
ziens niet ten goede aan de kwa-
liteit van de volgende stukken. 
Beide kwamen wij tot de con-
clusie, dat het beter was voor al-
le partijen, dat ze met onmiddel-
lijke ingang haar werk zou neer-
leggen. Ondanks het feit, dat er in 
de raad tot dan toe met de coa-
litiepartners prettig en in goede 
verstandhouding was samenge-
werkt, vond ik het toch nodig on-
ze fractie uit de coalitie terug te 
trekken. Door het wegvallen van 
onze wethouder in het college 
was ik de mening toegedaan, dat 
we daardoor vleugellam en feite-
lijk ook monddood waren gewor-
den. Bovendien hecht ik aan loy-
aliteit zodat we alleen al op die 
grond deze stap moesten zetten.

Het proces.
Het verloop van dat proces en de 
gevolgen daarvan, dwingt mij om 
oprechte verontschuldigingen 
aan te bieden. Tijden het proces 
vierden emoties de boventoon. 
En zijn er onvergeeflijke fouten 
gemaakt. En daarvoor voel ik me 
verantwoordelijk. Zo besloten wij 
een persbericht samen te stel-
len. Een eerste opgesteld persbe-
richt werd verworpen, een twee-
de idem dito en een derde nog 
niet door eenieder van ons goed 
bevonden. Door de haast, ge-
boden omdat de wethouder in-
middels haar ontslag bij de bur-
gemeester had ingediend, is per 
abuis het eerste afgekeurde pers-
bericht bij de pers terecht geko-
men. Dat leverde weer de nodige 
commotie op. Uiteindelijk kwa-
men we tot de conclusie, dat dat 
inderdaad te wijten was aan een 
foutieve handeling en niet meer 
dan dat. Het past mij om voor de-
ze onvergeeflijke fout mijn op-
rechte excuses te maken. Speci-
fiek wordt in dat persbericht D66 

groot onrecht aangedaan. Juist 
D66 heeft zich naar mijn stellige 
overtuiging een goed coalitiege-
noot getoond. Het is mij niet ont-
gaan, dat zij meerder malen onze 
wethouder tijdens moeilijke mo-
menten hebben gesteund. 

RVB
Ook excuses aan RVB. Ja, het is 
waar dat wij in het begin van 
onze periode de indruk kregen, 
dat hun argumenten om tegen 
de voorstellen te zijn, door onze 
wethouden ingediend, vooral in-
gegeven werden door rancune. 
Maar al naar gelang de tijd ver-
streek werd die opvatting meer 
en meer door ons verlaten. En 
kregen wij steeds meer respect 
voor hun geëtaleerde kennis en 
kunde. Hetgeen ook in persoon-
lijke gesprekken met enkele van 
hen kenbaar is gemaakt. Op dit 
moment is de RVB voor ons ge-
woon een oppositie voerende 
partij waarvan je kunt en mag 
verwachten, dat ze kritisch kijken 
naar de handelingen van het col-
lege. 

De Inwoners
Wat heeft ons handelen nu naar 
ons oordeel voor gevolgen voor 
de inwoners.
We hebben mede vormgegeven 
aan het coalitieakkoord en daar 
onze handtekening voor gezet. 
En dat betekent, dat wij dat coa-
litieakkoord dus gewoon blijven 
steunen. Het doet ons dan ook 
deugd, dat de overblijvende coa-
litiepartijen hebben besloten om 
dit akkoord onverkort te handha-
ven. Wat wij er in ieder geval van 
hebben geleerd is, dat het hoog 
tijd wordt om onze gelederen te 
versterken met iemand die zich 
communicatiedeskundige mag 
noemen. Dat gevoel is vandaag 
nog versterkt door opmerkingen 
van een van onze inwoners, die 
aangaf dat wij hebben gefaald, 
op zaken waarvoor wij ons juist 
sterk hebben gemaakt en ook 
successen hebben geboekt.
Tot slot voorzitter. Het past ons 
zeer om dank uit te brengen aan 
onze thans afgetreden wethou-
der. Naast de kunst van het de-
batteren, zijn er nog veel meer za-
ken waarop het functioneren van 
een wethouder, en dat geld ook 
voor raadsleden, kan en moet 

worden beoordeeld. Het gaat ook 
en met name over inzet, werklust, 
creativiteit, goede ideeën en ge-
dachten, kennis van de materie 
en de wijze waarop contacten 
met inwoners worden gelegd. En 
daarin heeft ze naar onze stelli-
ge overtuiging, prima gefunctio-
neerd”, aldus Luijden

Politiek correct
Iedereen was stil, maar gezichts-
uitdrukkingen zeggen vaak ge-
noeg. De excuses werden aan-
vaard, maar dat de verhoudingen 
goed waren en dat de ex wethou-
der kennis had van de materie en 
dat ze prima functioneerde, in de 
wandelgangen wordt daar heel 
anders over gesproken. Dat het 
persbericht per ongeluk naar de 
pers is gestuurd? Druk omdat de 
wethouder haar ontslag al had 
ingediend bij de burgemeester? 
Niet waar. Ook de burgemees-
ter kreeg het te horen nadat wij 
de coalitie partners om commen-
taar vroegen over het persbericht 
dat wij hadden ontvangen en 
niemand nog van iets wist, ook 
de burgemeester niet. Natrap-
pen heeft geen zin, is ook de be-
doeling niet, maar wel is het heel 
jammer dat je in de politiek veel-
al niet de waarheid hoort in het 
openbaar, maar te vaak als: ‘ even 
onder ons’. Uit zeer welingelichte 
bron vernamen wij de echte re-
actie van het college en de coa-
litie: “ haar keuze veroorzaakt bij 
de rest van de coalitie geen en-
kele teleurstelling en zeker niet 
bij het college. Wethouder Becker 
werd al meer dan een jaar inten-
sief begeleid en gecoacht en alles 
mislukte steeds. Eigenlijk had ze 
permanent een ambtenaar naast 
haar staan en zitten. In de wan-
delgangen werd die ambtenaar 
‘wethouder Tineke’ genoemd. 
Toen de coalitie startten wilde 
de Seniorenpartij perse de Huis 
Artsen Post (HAP)van de grond 
trekken en daar werd 50.000 eu-
ro voor vrijgemaakt om een ge-
degen onderzoek te doen. Resul-
taat? Die Huis Artsen Post komt 
er natuurlijk nooit”, aldus de wel-
ingelichte bron. “Het is best sneu 
voor de ex wethouder hoe het al-
lemaal gelopen is, maar ze heeft 
zelf de regie genomen en het 
heel ongelukkig geregeld. En nu 
streep eronder...”

Feest bij Kringkoop 
Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 5 ok-
tober is het feest bij Kringkoop 
Mijdrecht. Er zijn een springkus-
sen, gratis ijsjes, lekker broodjes 
tussen de middag, een rad van 
fortuin. Maak kennis met de boei-
ende wereld achter de winkel: ie-
der uur is er een rondleiding met 
een kijkje achter de schermen. 

Bij meer dan honderdzestig 
100%kringloopwinkels die zijn 
aangesloten bij de Branchever-
eniging Kringloopbedrijven Ne-
derland is het feest tijdens de Na-
tionale Kringloopdag op 5 okto-
ber.

Tijdens de Nationale Kringloop-
dag maakt het publiek ken-
nis met deze bijzondere bran-
che. In kringloopwinkels krijgen 
zowel spullen als mensen een 
tweede kans. Om het publiek 
te laten zien welke goede din-
gen 100%kringlooporganisaties 
doen voor mens en milieu, zet-
ten ze hun deuren op zaterdag 5 
oktober extra wijd open. Kijk op 
www.100procentkringloop.nl/
nationale-kringloopdag voor an-
dere deelnemende winkels in de 
buurt en op de social media ka-
nalen van de deelnemende kring-
loopwinkels.

EHBO Lucas 
opleidingscursus
Vinkeveen - Wat doet u als uw 
buurman ineens op straat in el-
kaar zakt? Wat doet u als uw kind 
haar kleine teen stoot, veel pijn 
heeft en haar teen niet kan be-
wegen? Wat doet u als uw collega 
zich verslikt en benauwd wordt? 
En zo kun je nog wel oneindig 
doorgaan met situaties die kun-
nen gebeuren bij uw thuis, werk 
of onderweg. Wat is er mooier dat 

u kan helpen in al deze situaties? 
Dat u er niet hulpeloos bij staat of 
toch maar ongemerkt doorloopt 
en daar later toch niet zo’n pret-
tig gevoel bij hebt. Een reanima-
tie diploma is al heel mooi, maar 
het betreft niet altijd hartfalen, 
dus een EHBO diploma maakt u 
veelzijdiger. De eerste minuten 
na een ongeval zijn vaak cruciaal 
om levens te redden en schade te 

Tweede locatie Haven | 
Just be homes opgericht
Regio - We leven in een tijd waar-
in steeds meer mensen zoeken-
de zijn of de aansluiting met de 
maatschappij missen. Deze men-
sen voelen zich onbegrepen. Het 
zijn mensen die niet meer we-
ten wat ze moeten doen. Ze lo-
pen vast in hun situatie en zoeken 
hulp, maar voelen zich niet ge-
hoord of geholpen. Ze dreigen de 
weg kwijt te raken. Omdat men-
sen er in de Just be Homes alleen 
maar hoeven te ‘zijn’ (Just be), 
hoeven ze even niks en kunnen ze 
de rust krijgen en geborgenheid 
ervaren die ze nodig hebben om 
te herstellen, waardoor ze weer 
zelfstandig hun weg kunnen vin-
den in de maatschappij. Haven is 
een plek zonder oordelen en ver-
plichtingen. Bij Haven mag men 
aanmeren wanneer men dat wil 
of dat nodig heeft. Haven biedt 
een luisterend oor tijdens een 
kopje koffie of een kom soep in 
de keuken. Ook is er een mogelijk-
heid dat men zich kan terugtrek-
ken en omringen met stilte.

Wat voegen we toe?
In de Just be Homes ontmoe-
ten vrijwilligers en bezoekers el-
kaar en vormen ze samen een ge-
meenschap waarin mensen voor 
elkaar zorgen en van betekenis 
zijn. Met elkaar zorgen ze voor 
het vergroten van het bewustzijn 

bij mensen dat ze er mogen zijn. 
Haven voegt waarde toe door het 
bieden van onvoorwaardelijke 
liefde aan mensen die tijdelijk in 
een moeilijke periode zitten.

Hoe gaan we dit doen?
Gestart vanuit een vrijwilligers-
initiatief, heeft Stichting HAVEN 
| Just be Homes (Haven) zich ten 
doel gesteld om bovengenoem-
de mensen een plek te bieden 
waar ze tot rust kunnen komen 
en zich thuis voelen. Als je jezelf 
kwijtraakt, dan kun je hier erva-
ren dat je ertoe doet en de me-
demens er voor je is. Ze creëren 
een plek waar mensen warm be-
jegend worden, per direct terecht 
kunnen en zich bovendien vei-
lig en geborgen voelen. Bij Ha-
ven werken ze zonder indicaties, 
wachtlijst of procedures. Zij no-
digen een ieder uit die dit initi-
atief een warm hart toedraagt 
om te komen luisteren naar Jean 
Freer, oprichtster van Haven | Just 
be homes Kerkrade. Jean zal uit-
leggen waarom en hoe zij dit ini-
tiatief is begonnen. Op 12 okto-
ber om 14.00 uur bent u van har-
te welkom in Dorpshuis De Boei 
te Vinkeveen om onder het genot 
van een versnapering te komen 
luisteren. U kunt zich aanmelden 
via e-mail groenehartjbh@out-
look.com.

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.

‘Volgens mij zie ik ‘m. Die heb ik 
nog niet….even opletten of…..’. 
Ja, echt, je zou het haast denken 
dat er hier iemand op jacht is. 
En misschien is dat ook wel zo. 
Ik jaag op zaailingen en op za-
den van planten en daar is het 
nu de tijd voor. 
Zo ben ik op jacht naar de zaai-
ling van een Krent. En laatst 
wandelde ik langs een tuin 
waar ze in de rand Goudsbloe-
men hadden staan. Er waren 
nog niet veel zaden rijp want ik 
wil wel graag rijpe zaden, die al 
mooi droog zijn. 
Ik liep ook eens helemaal naar 
achteren op een legakker in 
Vinkeveen. Ik moest daar bij ie-
mand zijn die daar zijn boot had 
liggen. Het was een behoor-
lijk eind lopen. Om de ligplaat-
sen op die legakker staan hoge 
hagen of hekken en tussen het 
(betonnen)pad en de haag is 
een strookje grond waar meest-
al dingen in staan die ik niet wil: 
Haagwinde, Brandnetel, Zeven-
blad…..je begrijpt dat ik die 
zaailingen niet wil hebben. 
Aan dat pad op die legak-
ker was een rand waar zaai-
lingen van de Verbena 
bonariensis(vlinderplant) in 
stonden. En die wilde ik wel 
graag hebben.
Maar ja, er liepen ook mensen 
op het pad en wat zouden ze 
wel denken als ik daar zomaar 

een paar plantjes uit de grond 
zou halen. Ik nam echter aan 
dat het 40 cm brede strookje 
grond tussen de haag en het 
pad openbaar was dus ik heb 
op de terugweg gewoon een 
paar zaailingen meegenomen, 
met een handje aarde erbij. Ik 
had echter geen zakje of bakje 
bij me. Ergens lagen papieren 
zakdoekjes in de auto en daar 
heb ik de zaailingen maar zo 
goed en zo kwaad als het ging 
in gelegd.
Niets anders meer gedaan en 
naar huis gereden. Dat klei-
ne stukje, nog geen 15 minu-
ten, waren ze toch al slapjes ge-
worden toen ik ze meteen in de 
grond zette. Ruim water gege-
ven en de volgende ochtend 
stonden ze rechtop. Hoe dank-
baar kan een mens zijn als zo’n 
missie is geslaagd.
Komend voorjaar zaai ik Gouds-
bloem en Muskuskaasjeskruid, 
waar ik inmiddels ook zaad van 
heb. En ik heb op mijn jacht-
avonturen ook zaad van de Teu-
nisbloem te pakken gekregen.
Ik hoef niet meteen grote bo-
men en planten, ik hou van 
‘klein beginnen’ en ‘koesteren’ 
en ‘kijken’ hoe het groeit. Laat 
mij maar jagen…..
En hoe meer diversiteit in mijn 
tuintje, hoe beter. 

Elza Vis, IVN natuurgids

Het jachtseizoen is geopend

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

100% Milieu
100% Kringloopwinkels werken 
zonder winstoogmerk aan maat-
schappelijke doelstellingen.
Iedereen die spullen inlevert of 
koopt bij een kringloopwinkel le-
vert een bijdrage aan het milieu. 
Door spullen nog een tweede (of 
derde of vierde…) leven te bie-
den wordt er minder afval gepro-
duceerd én hoeft er niets nieuws 
geproduceerd te worden.
Van de bijna 140 miljoen kilo aan 
goederen die per jaar worden op-
gehaald door de 100% kringloop-
winkels, wordt 83% opnieuw ver-
kocht of hergebruikt.

Dit scheelt 123.000 ton CO2 uit-
stoot, waarmee de 100%kring-
loopwinkels dus een grote po-
sitieve bijdrage leveren aan een 
beter milieu.

100% Mens
De opbrengst van de verkochte 
spullen wordt grotendeels geïn-
vesteerd in mensen.
Van de bijna 13.000 mensen die 
werkzaam zijn in de kringloop-
branche heeft een groot deel een 
kwetsbare positie op de arbeids-
markt, zo ook in Mijdrecht. 

In de kringloopbranche werken 
bijvoorbeeld mensen die moeten 
re-integreren, nadat ze langdurig 
werkloos of ziek zijn (geweest) of 
mensen met een sociale, fysieke 
of geestelijke beperking.
Bij elkaar gaat het om duizenden 
mensen.

Zij kunnen bij de kringloop aan 
de slag, krijgen een opleiding en 
begeleiding, en vinden zo vaak 
makkelijker een reguliere baan.

beperken. En als u nu weet dat de 
meeste ongevallen thuis plaats-
vinden, dan is het toch heel han-
dig en mooi als u gelijk hulp kunt 
verlenen.

Hulp
Tijdens de EHBO-cursus leert u 
hoe u in elke situatie hulp kunt 
verlenen, van geruststellen, 
wondverzorging, handelen bij 
kleine ongevallen, waarschuwen 
van de professionele hulpdien-
sten, tot stabiele zijligging en re-
animeren. Hierbij krijgt u theore-
tische scholing, maar ook obser-
veren, communiceren en vaardig-

heden. De opleiding zal worden 
gegeven op woensdagavond. 8 
januari 2020 start de opleiding 
tot het EHBO diploma inclusief 
(kinder)reanimatie en AED. Het 
aantal lessen inclusief het exa-
men beslaat 11 avonden.
De cursus zal gegeven worden in 
het EHBO gebouw op Pijlstaart-
laan 1a te Vinkeveen op woens-
dagavond van 19.30 uur tot 21.30 
uur.
Wilt u meer informatie of u aan-
melden dan kunt u bellen 0297-
564192, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar onze web-
site www.ehbolucasvinkeveen.nl
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Waarom zwijgt wethouder Rein Kroon in alle talen?

Bewoners blijven bezorgd over 
metingen bij woontorens
Regio - Het artikel over de twee 
appartementsgebouwen (NMB 
11-9) aan de Mijdrechtse Dwars-
weg nabij de nieuwe rotonde, die 
daar te dicht op zouden staan, 
heeft de nodige beroering ver-
oorzaakt. Er zijn talrijke vragen 
gerezen bij inwoners en toekom-
stige bewoners van de nieuwe 
appartementen over de geluids-
belasting en de uitstoot van C02 
en fijnstof. Ook de redactie van 
deze krant liet zich met een aan-
tal vragen en opmerkingen niet 
onbetuigd en vroeg de gemeen-
te en Bouwbedrijf Verwelius om 
commentaar. Zowel bij bouwbe-
drijf Verwelius als bij de gemeen-
te liet het antwoord even op zich 
wachten. Toen dat kwam werd dit 
met enige verbazing ontvangen 
aangezien het antwoord van de 
gemeente in bijna identieke be-
woordingen was gesteld als dat 
van Verwelius. Vrijwel dezelfde 
tekst is tevens gebruikt in de In-
formatienota aan de raad op 25 
september. Opgemerkt zij dat in 
het artikel van 11 september wet-
houder Rein Kroon (Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting) 
verantwoordelijk zou zijn voor de 
nieuwbouw in De Maricken waar-
toe ook beide woontorens beho-
ren. Dat was niet het geval want 
wethouder Alberta Schuurs bleek 
dat te zijn. Zij zou op het artikel 
reageren. Nadat de Seniorenpar-
tij uit de coalitie was gestapt zijn 
de taken verdeeld en is wethou-
der Kroon alsnog de verantwoor-
delijke man voor De Maricken ge-
worden. Niettemin geeft hij tot 
op heden zelf geen enkel com-
mentaar op de discussie rond de 
woontorens, maar laat dit over 
aan zijn projectleider. Uit de be-
antwoording blijkt overduide-
lijk dat Verwelius en de gemeen-
te met elkaar om tafel hebben ge-
zeten. Samen hebben ze het vol-
gende als weerwoord gegeven 
op het artikel in deze krant en de 
gestelde vragen.

Uitwerkingsplan Marickenzijde
‘Verwelius is de opstalontwik-

kelaar van de appartementsge-
bouwen. Het bestemmingsplan 
(2011) en de infrastructuur zijn 
door de gemeente verzorgd, in-
clusief het verlenen van de on-
herroepelijke bouwvergunning 
voor de opstallen (2018). De ap-
partementen zijn conform het 
stedenbouwkundig plan gerea-
liseerd in de twee woongebou-
wen langs de Mijdrechtse Dwars-
weg. Dit is vastgelegd in het Uit-
werkingsplan Marickenzijde dat 
is goedgekeurd door de gemeen-
teraad (2015).
Bij het vaststellen van het Uitwer-
kingsplan is de gemeente ver-
plicht verschillende milieuon-
derzoeken te doen naar onder 
meer geluid, luchtkwaliteit, bo-
dem, veiligheid, verkeer etc. De-
ze onderzoeken zijn uitgevoerd. 
In het verkeersonderzoek zijn de 
verwachte verkeersintensiteiten 
over een periode van 10 jaar (vol-
gens Verwelius tot 2024) meege-
nomen. 

Onderzoek
Er is dus rekening gehouden met 
toenemende verkeersintensitei-
ten. Er hebben verkeerstellingen 
plaatsgevonden en er zijn ge-
gevens gebruikt van het CROW 
(Een partij die ervoor zorgt dat 
in Nederland de infrastructuur, 
de openbare ruimte en het ver-
keer en vervoer goed geregeld is. 
Red). Daarnaast heeft Royal Has-
koning in 2015 aanvullend on-
derzoek gedaan naar de geluids-
belasting op de gevels van de ap-
partementen.
De positionering van de bouw-
blokken valt binnen het wettelij-
ke ‘hogere waarde besluit’ van de 
gemeente. Dat betreft een colle-
gebevoegdheid. Bij het hogere 
waarde besluit wordt uitgegaan 
van drie klassen, de hoogste cate-
gorie valt in de categorie van 59-
63 dB, maar dit is niet aan de orde 
in De Maricken. Hoogste is 58dB. 
De gebouwen zijn adequaat ge-
isoleerd tegen de geluidsbelas-
ting conform het geluidsonder-
zoek dat is uitgevoerd.

Rotondes
Er zijn diverse rotondes en drem-
pels aangelegd op de Mijdrecht-
se Dwarsweg die snelheid verla-
gend werken. Tevens is de maxi-
mum snelheid verlaagd. Het is 
zeer spijtig en kwalijk dat het 
beeld is ontstaan dat de apparte-
menten niet zouden voldoen aan 
eisen en normen ten aanzien van 
geluid. De maximale belasting 
op de gevels ligt tussen de 49 en 
58 dB. Dergelijke waarden liggen 
onder het geluid dat een vaat-
wasser veroorzaakt (60 dB) en zijn 
dus wettelijk toegestaan. Kopers 
hebben zich georiënteerd op hun 
toekomstige leefomgeving en 
hebben kennis kunnen nemen 
van de locatie inclusief het aan-
wezige verkeer. Zij hebben zelf 
de afweging kunnen maken ten 
aanzien van mogelijke overlast 
en comfort (dichtbij ontsluitings-
wegen). Tijdens de bouw komt 
de ODRU (Omgevingsdienst Re-
gio Utrecht. Red) drie maal con-
troleren op de bouw. De gemeen-
te heeft het verzoek neergelegd 
om bij de eerstvolgende contro-
le door de bouwtoezichthouder 
extra aandacht te vragen voor de 
wijze van uitvoering van de ge-
velwering (i.v.m. geluid).’ Aldus 
het gezamenlijke antwoord van 
de gemeente en bouwbedrijf Ver-
welius.

Twistpunten
Er kan volop geredetwist wor-
den over de juiste weergave van 
de verschillende geluidswaarden 
en eisen als hierboven genoemd, 
waar deskundigen van buiten De 
Ronde Venen, zoals het Experti-
secentrum Bouwregelgeving in 
Delft, met andere cijfers komt. 
Het zou te ver voeren om in deze 
krant daarover volop in discussie 
te gaan. Vreemd is wel dat in het 
antwoord van de gemeente ner-
gens wordt ingegaan op de even-
tuele realisatie van geluidluwe 
gevels. Verwelius geeft als reac-
tie op de vraag hoe het staat met 
de geluidluwe zijde van de woon-
torens dat het gebouw adequaat 

Straks zitten op je balkonnetje wordt letterlijk ‘adembenemend’

Duidelijk is te zien dat de woontorens in de recente verkoopbrochure van 
Verwelius (Buro voor de Boeg) verder van de weg af staan

In het uitwerkingsplan 2014 van de gemeente, project Marickenzijde, 
staan zelfs drie woontorens (roze blokjes) ook al ver van de weg af ingete-
kend. De bouw van de linker woontoren ging niet door

Vanaf deze kant gezien kan je een goed verkoopverhaal afsteken

is geïsoleerd tegen de geluidsbe-
lasting conform het geluidson-
derzoek dat onderdeel uitmaakt 
van de onherroepelijke omge-
vingsvergunning. In het Beleid 
Hogere Waarden Geluidhinder 
van de gemeente mag de hoogst 
toelaatbare waarde daarvan 48dB 
zijn. Dat is 10 dB meer dan in het 
antwoord van de gemeente. 

Twistpunt
Om maar een twistpunt te noe-
men. Volgens Nico Scholten van 
het EB in Delft is toepassing van 
bijvoorbeeld Silent Air geluidsab-
sorberende cassettes aan de ge-
vel of glaspanelen een optie om 
wooncomfort te bieden tegen 
het geluid van het vele gemoto-
riseerde verkeer dat op 15 me-
ter vanaf de gevel voorbij rijdt. 
Maar willen de toekomstige be-
woners dat wel? Het brengt wel 
een kostenplaatje met zich mee. 
Merkwaardig is dat wordt uit-
gegaan van meetwaarden door 
Royal Haskoning van geluidsbe-
lasting aan de gevels in 2015… 
Toen stonden de woontorens er 
nog niet!! Als er verkeersintensi-
teiten in 2014 zijn gedaan is de in-
tensiteit na vijf jaar wel bijna ver-
dubbeld! Ook zijn geen recente 
meetwaarden genoemd van CO2 
uitstoot en fijnstof. Gelet op de 
balkonnetjes in de gevels aan de 
kant van de Mijdrechtse Dwars-
weg is het dus niet te verwach-
ten dat je daar als inwoner plezie-
rig gaat zitten in het lawaai en de 
stank van het verkeer bijna naast 
je. Op de benedenste verdieping 
ben je het slechtst af!

Belazerd?
Hoe je het ook wendt of keert, 
de woontorens staan dicht op de 
weg en de rotonde. Dit terwijl de 
toekomstige kopers uit De Ronde 
Venen, Uithoorn en Aalsmeer tij-
dens een verkoopsessie van Ver-
welius vorig jaar en misschien al 
eerder een appartement hebben 
gekocht naar aanleiding van een 
fraai uitgebrachte brochure waar-
in optimaal woongenot werd ge-

“Chi le ma?”
Een doodnormale ontmoe-
ting in China. “Chi le ma?” zegt 
de ene Chinees tegen de ande-
re. “Chi le”, antwoordt de ande-
re. “Hoe gaat ie?” en “Goed” op 
zijn Chinees. “chi le ma - chi le”.
Eigenlijk betekent het iets an-
ders dan “hoe is het” en “goed”. 
Het betekent: “Heb je al gege-
ten?” en “Ja, ik heb gegeten”. 
Mooi hè? Er is geen beter voor-
beeld denkbaar van het belang 
dat Chinezen hechten aan eten. 
Als je in China hebt gegeten, 
dan gaat het goed.
Over Chinezen wordt gezegd: 
je kunt alles van ze afpakken, 
hun geld, hun trots, hun iden-
titeit, maar kom aan hun kom 
rijst en je hebt heibel. Chine-
zen - en vooral de zuiderlingen 
- eten ook werkelijk álles: inkt-
vis, kippenpootjes, eigenlijk al-
les wat vier poten heeft werken 
ze naar binnen, behalve tafels 
en stoelen.
Sommige mensen denken dat 
dit belang van eten te wijten is 
aan de hevige armoede en hon-
gersnoden die China hebben 
geteisterd. De laatste hongers-
nood vond plaats in het begin 
van de jaren zestig, net voor de 
Culturele Revolutie. Toen kwa-
men letterlijk miljoenen men-
sen om van de honger. Ra-

deloos waren de mensen: ze 
maakten zelfs soep van gras en 
boomschors. 
Maar volgens mij is er toch iets 
meer aan de hand met Chine-
zen en eten. Het belang van 
eten wordt nog duidelijker als 
je ziet hoe de Chinezen zich de 
hel voorstellen. Daar zitten he-
le hongerige geesten. Die heb-
ben een piepklein mondje, een 
nek zo dun als een naald en een 
buik die bol staat van de hon-
ger. In de hel is er volop te eten 
maar de geesten kunnen er niet 
van eten. Voor de Chinezen is 
er geen ergere marteling denk-
baar.
Daarom geven de Chinezen de 
doden eten mee. Niet alleen bij 
de begrafenis, maar ook bij de 
tempelfeesten wordt er aan de 
geesten veel voedsel aangebo-
den. Omdat Chinezen eten zo 
belangrijk vinden, vind je letter-
lijk in elke straat wel een eetstal-
letje of restaurantje. De mensen 
ontbijten ook bijna nooit thuis - 
ze pakken onderweg wel even 
iets stoomvers mee. Dé Chinese 
keuken bestaat natuurlijk niet. 
Er zijn heel veel verschillende 
Chinese keukens: die van Kan-
ton, Sichuan, Hunan, Shang-
hai... allemaal hebben ze hun 
typische gerechten waarbij het 
ene wat pikanter is dan het an-
dere. Wat ze allemáál hebben, 
zijn rijst en noedels. 

Genieten bij
Jason Asian Cuisine

in Uithoorn

Én de manier van klaarmaken: 
stomen, bakken, braden, wok-
ken, dat doen ze bijna overal 
in China. Eten in China is zo be-
langrijk, dat de Chinezen zelfs 
ónze manier van eten hebben 
beïnvloed. Kijk hier maar eens. 
Noedels. Geen Italiaanse uit-
vinding, nee, een Chinese! Het 
is Marco Polo die de spaghet-
ti vanuit China naar Italië heeft 
meegebracht. En niet omge-
keerd. En het Chinese eten 
heeft nog steeds invloed op ons 
eten, maar dan op een minder 
prettige manier. Het zit namelijk 
zo. Tot in de jaren ‘80 exporteer-
de China rijst, maïs en graan. 
Maar omdat het beter gaat met 
de Chinese portemonnee en de 
Chinezen nu vaker een stukje 

vlees op hun bord willen, heb-
ben ze hun maïs en graan zélf 
nodig - Ja, om hun varkens en 
koeien vet te mesten. De Chi-
nezen moesten hierdoor zelfs 
maïs en graan gaan ínvoeren. 
Ja, en wat er dan gebeurt, kun 
je je wel voorstellen: stijgen-
de prijzen van graan en maïs. 
En zo zie je maar: Een keertje 
meer vlees op tafel in China en 
de prijs van ons brood gaat om-
hoog.

Bij Jason Asian Cuisine in Uit-
hoorn kunt u in september en 
oktober op de dinsdag-, woens-
dag-, donderdagavond onbe-
perkt (maximaal 6 gangen per 
persoon) een keuze maken uit 
het speciale actiemenu. 

Verrassingsconcer in de Janskerk
Mijdrecht - Dit najaar hebben ze 
een heel bijzondere samenstel-
ling voor een concert kunnen re-
aliseren. Het monumentale Bätz-
orgel in de Janskerk wordt be-
speeld door Wim de Penning. Tij-
dens dit concert gaat u kennis 
maken met Martine Dubois uit 
Zeewolde. Deze zeer getalenteer-
de harpiste neemt u mee in haar 
wel heel bijzondere wereld. Dit 
doet ze d.m.v. de prachtige klan-
ken van haar harp. Ze zal u ook 
deelgenoot maken van alle mo-
gelijkheden die de harp biedt en 
de werking van het instrument 
aan ons uitleggen. Daarnaast ver-
telt ze over haar werk en de bij-
zondere band met de natuur. 

Ooit was er een journalist die 
Martine de naam ‘Godsbosnimf’ 
gaf. Ze is christen en God neemt 
een belangrijke plaats in in haar 
leven. Haar Franse achternaam 
Dubois betekent ‘van het bos’ 
en zo komt ze aan deze eervol-
le titel: Godsbosnimf. Samen met 
Wim de Penning verzorgt ze deze 
avond, die u nog lang zal bijblij-
ven. De combinatie van beide in-
strumenten is prachtig, dit moet 
u beluisterd hebben. U kunt dit 
meemaken op zaterdag 12 okto-
ber om 20.00 uur in de Janskerk 
te Mijdrecht.
De kerk is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is €10,- incl. koffie/
thee in de pauze.

suggereerd. Dat zou zo geweest 
kunnen zijn als de weg en de ro-
tonde een stuk vanaf de woonto-
rens zouden zijn gelegen.
Opvallend is dat tijdens verkoop-
presentaties, het stedenbouw-
kundig plan, het uitwerkingsplan 
van De Maricken en verschillen-
de verkoopbrochures, de woon-
torens op tekening veel verder 
van de weg en rotonde afstaan 
dan nu het geval is. (zie ook de 
brochure van Buro voor de Boeg: 
op de website https://issuu.com/
boeg/docs…blz10-11). 

Groenstrook
Sterker nog, er ligt zelfs een bre-
de groenstrook tussen de weg en 
de gebouwen met daarin twee 
bomenrijen. Je kunt er weliswaar 
geen rechten aan ontlenen, maar 
dan wordt er wel een (onjuiste) 
voorstelling van zaken gegeven 
dat men heerlijk in een groene 

omgeving komt te wonen. Geen 
wonder dat een aantal inwoners 
van de appartementen zich be-
lazerd voelt. De vraag rijst of er 
na 2015 dan een ander uitwer-
kingsplan is gekomen waarbij de 
woontorens dichter op de weg 
zijn komen te staan?
Om die reden staat de redac-
tie open voor meer commen-
taar van buitenaf. Is dat het ge-
val, dan komt er andermaal een 
vervolg op deze zaak. Een be-
woonster van een van de pent-
houses heeft via een wob-ver-
zoek bij de gemeente alle beslui-
ten en (recente) meetwaarden 
opgevraagd over het project met 
als argument dat zij zich ‘bij voor-
baat slachtoffer voelt van de con-
structie met een rotonde die me 
de adem beneemt.’ Besluiten wij 
met te stellen: inwoners van de in 
aanbouw zijnde appartementen: 
‘let op uw saeck!’
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Cursusproject DRV heeft 
nog plaats
De Ronde Venen - Cursuspro-
ject De Ronde Venen heeft nog 
plaats in verschillende cursussen. 
Bijvoorbeeld bij de luistercursus 
‘Symfonische muziek’.
Hier staat Ludwig van Beethoven 
centraal omdat in 2020 herdacht 
zal worden dat hij 250 jaar gele-
den is geboren (1770). Beethoven 
is een van de grootste componis-
ten aller tijden. Al zijn negen sym-
fonieën hebben een eigen karak-
ter en uitvoeringen trekken nog 
steeds volle zalen. Dit geldt ook 
voor zijn vijf pianoconcerten en 
het geliefde vioolconcert. Je luis-
tert naar meeslepende opnames 
van de symfonieën 1, 3 en 5, het 
1e pianoconcert en het vioolcon-
cert. Alle opnames zijn van een 
van de beste symfonieorkesten 
ter wereld: Het Koninklijk Con-
certgebouworkest (KCO), met di-

rigenten als Bernhard Haitink en 
Ivan Fischer. Solisten zijn Murrah 
Perahia (piano) en Herman Kreb-
bers (viool). In een uitgebreide 
syllabus (80 pagina’s) vind je in-
formatie over de muziekwerken 
en de achtergronden. Tijdens de 
cursusavonden krijg je een uit-
voerige toelichting. Er is ruim ge-
legenheid tot het stellen van vra-
gen. Na de pauze kijk en luister je 
naar recente DVD opnames van 
de symfonieën door het KCO on-
der leiding van Ivan Fischer. Dit is 
een laagdrempelige muziekcur-
sus, waarvoor geen voorkennis 
nodig is. Door middel van een uit-
voerige toelichting word je weg-
wijs gemaakt in de muziek.

3 dinsdagen van 19.30–22.00 uur 
op 15-22-29 oktober. O.l.v. Hans 
den Hartog. In de Boei, Kerklaan 

De brandweer zoekt 
speurneuzen
De Ronde Venen - De maand ok-
tober staat in het teken van de 
jaarlijkse Brandpreventieweken. 
Deze hebben als doel om nieuwe 
slachtoffers van woningbranden 
te voorkomen. Dit jaar richten ze 
zich op kinderen van 9 tot en met 
12 jaar. Met de campagne ‘Brand-
weer zoekt speurneuzen!’ worden 
kinderen op speelse wijze brand-
veilig gedrag aangeleerd. 

Brandveiligheid is kinderspel
Met de game ‘Brandweer zoekt 
speurneuzen’ ontdekken kinde-
ren hoe brand door elektrische 
apparaten kan ontstaan. In de 
game komen de drie elementen 
van de branddriehoek terug en is 
er ruim aandacht voor de rol die 
apparaten kunnen spelen bij het 
ontstaan van brand. Zo leren ze 
alles over het ontstaan én voor-

Zonnebloem Mijdrecht op vakantie 
naar Ameland
Mijdrecht - In september zijn een 
aantal gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem afd. Mijdrecht 

een weekje op vakantie geweest 
naar Ameland. De vakantiewerk-
groep heeft er heel veel tijd en 

Radioprogramma ‘Dinges’ opgenomen 
bij Basisschool De Eendracht!

Mijdrecht - Het is vrijdag…en bij 
OBS De Eendracht heerst gezel-
lige drukte want er gaat iets bij-
zonders gebeuren!
In alle vroegte worden er in een 
lokaal allerlei voorbereidingen 
getroffen en is alles piekfijn op-
geruimd. Kinderen praten in de 
klassen over een ‘Dinges’ en een 
meneer die Bert heet, en zelfs de 
juffen en meester gluren af en toe 
uit de ramen om te zien of er al 
bezoek is. Eindelijk gaat de bel en 
komt Bert Kranenbarg van NPO 
radio 5 binnen. Het gaat begin-

Kom kijken
Wilnis - Vorige week is het perk 
onder de oude plataan in op-
dracht van de gemeente voor-
zien van nieuwe beplanting. Stich-
ting Wilnis Doet had tijdens de 
wijkschouw van april gevraagd 
om het verwaarloosde perk op te 
knappen. Het is niet eenvoudig 

om op de schaduwrijke plek iets 
te laten groeien. Ook niet omdat 
deze plek helaas vaak wordt ge-
bruikt als hondenuitlaatplek. De 
gemeente en Wilnis Doet hoopt 
dat de nieuwe beplanting wel suc-
cesvol is. Bent u nieuwsgierig naar 
het resultaat, kom dan kijken.

Nieuwe exposities van 
Fotoworkshop DRV
De Ronde Venen - De expositie 
bij de bibliotheek aan de Van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht haakt in 
op het thema van de Kinderboe-
kenweek: 
Reis mee! Bij dit thema staan 
voertuigen centraal en de leden 
van Fotoworkshop De Ronde Ve-
nen zijn hiermee aan de slag ge-
gaan. Een verscheidenheid aan 
voertuigen werd in beeld ge-
bracht, variërend van bussen, bo-
ten en een trein tot o.a. een fiets 
en een spectaculair uitzicht van-
uit een helikopter die je echt het 
gevoel geeft mee te reizen. Er is 
een boeiende reeks foto’s ont-
staan, die alle op de een of ande-
re manier betrekking hebben op 
een manier van reizen. Stap in en 
reis mee! 

Foto-link
Het maken van de foto-link is een 
jaarlijkse traditie binnen de foto-
club. Hierbij maakt iedere deelne-
mende fotograaf een foto, die ge-
linkt is aan de voorgaande. Deze 
link kan het onderwerp zijn, maar 
ook vormen, kleur, beeldrijm of 
tegenstellingen. De link gaat van 
start met de laatste foto van het 
vorige seizoen. De eerste foto-
graaf gaat hiermee aan de slag en 
stuurt zijn foto vervolgens door 
naar de volgende op de lijst; dat 
gaat zo door tot de laatste deel-
nemer zijn foto heeft geschoten.
De verrassende resultaten van af-
gelopen seizoen kunt u bekijken 
bij het Gezondheidscentrum aan 
de Croonstadtlaan 1 in Mijdrecht. 
(foto: Corrie Schalij)

Stichting Wilnis Doet 
stelde zich voor
Wilnis - Afgelopen zaterdag stel-
de Stichting Wilnis Doet zich tij-
dens burendag voor aan de 
buurtbewoners van Wilnisdorp. 
Onder het genot van heerlijke 
koffie en originele cup cakes wis-
selde bestuursleden en onder-
nemers van gedachte met be-
woners over Wilnis dorp. De be-
woners werden in de gelegen-
heid gesteld om hun ideeën op 
te schrijven op een flip-over. (zie 
bijgaande foto).Het meest werd 
hier genoemd het harde rijden 
door de kinderrijke wijk en het 
parkeerprobleem. Ook konden zij 
hun contact gegevens achterla-
ten, om in de toekomst te helpen 
bij het uitwerken van de ideeën 
en te assisteren bij nieuwe evene-
menten. Er was een prachtig con-
cert van Viribus Unitis. Waar spon-
taan door sommige het dirigeren 
werd overgenomen. Dit resulteer-
de weer in nieuwe ideeën. Leuk 
was het ook om te zien dat buurt-
bewoners spontaan hulp aanbo-
den toen de regen en harde wind 
het feestje dreigde te verpes-
ten. Zaterdagavond 2 november 
staat het volgende evenement 

op de agenda. “Wilnis Doet” het 
licht aan. De plataan voor het ou-
de gemeentehuis wordt dan per-
manent uitgelicht. Het wordt een 
avond die in het teken zal staan 
van het licht. Verdere informatie 
volgt via deze krant.

energie in gestoken om deze va-
kantie te laten slagen. Aan alles 
was gedacht. Het transport, de lo-

catie en de diverse excursies. Op 
maandag vertrokken ze om 10.00 
uur met de bus richting Ameland.
Eerst bezochten ze nog landgoed 
Hoenderdael in Anna Palownma. 
Na de lunch naar de boot . Op 
naar Ballum waar ze logeerden 
bij groepsverblijf de Zilte Wind. 
Een prachtige accommodatie 
voorzien van alle gemakken. Er 
waren diverse excursies georga-
niseerd zoals: Met de Robben-
boot zeehonden spotten. Met de 
strandexpresse rijden over het 
strand. Verwendag, Bezoek aan 
het natuurmuseum. Diverse lun-
ches, pannenkoeken eten. Vrij-
dag kwam jammer genoeg weer 
een einde aan een gezellige span-
nende week.

Na aankomst in Mijdrecht werd 
de vakantieweek nog afgeslo-
ten in de Driehuiszaal met koffie 
en een broodje. Nogmaals hulde 
aan de organisatie en alle vrijwilli-
gers die het mogelijk hebben ge-
maakt om deze vakantieweek te 
realiseren.

nen! Apparatuur en microfoons 
worden in het speciaal ingerich-
te lokaal neergezet en het geluid 
wordt getest. In elke klas zijn een 
paar leerlingen die Bert gaan be-
zoeken om een gesprekje met 
hem te hebben voor zijn radio-
programma.
De leerlingen krijgen van hem 
een woord dat zij moeten be-
schrijven in hun eigen woorden 
maar ze mogen het woord van 
Bert niet noemen.
Een spannend radio-avontuur en 
ontzettend gezellig om Bert zo 
aan de gang te zien! U kunt de 
komende tijd de leerlingen van 
OBS De Eendracht terug horen 
van maandag tot en met donder-
dag op NPO radio 5 van 16.00 – 
18.00 uur.

komen van woningbranden. On-
derzoek van de Brandwonden 
Stichting toont aan dat kinde-
ren tussen 9 en 12 jaar actief ge-
bruik maken van elektrische op-
laders. Bijna 80% van deze kin-
deren maakt regelmatig gebruik 
van mobiele devices. Nog niet 
eens de helft van de kinderen is 
op de hoogte van de risico’s van 
foutief opladen van een mobiel-
tje. Of van het brandgevaar van 
het in slaap vallen met een ta-
blet tussen de dekens en knuffels. 
Wanneer de warmte niet goed 
weg kan, kan er brand ontstaan. 
Het is dus belangrijk om overver-
hitting van apparaten te voorko-
men. Door simpele maatregelen 
kan het huis een stuk brandveili-
ger worden.

Opladers
‘Brand door oplaadbare elektri-
sche apparaten zoals elektrische 
steps en mobiele telefoons, zijn 
een groeiende oorzaak van wo-
ningbrand’, volgens René Hagen, 
Lector Brandpreventie en voor-
zitter van de Nationale Brandpre-
ventieweken. ‘We willen nieuwe 
brandoorzaken een slag voor zijn. 
We richten ons samen met kinde-

ren op het bevorderen van ken-
nis en inzicht in hoe deze bran-
den ontstaan. Met deze kennis 
kunnen kinderen zélf brand voor-
komen. En dat weer aan hun om-
geving zoals hun ouders, groot-
ouders en buren doorvertellen.’ 
Met deze preventie-aanpak wer-
ken Brandweer Nederland en de 
Brandwonden Stichting aan een 
brandveilige generatie.
Doe ook de game op www.brand-
weerzoektspeurneuzen.nl. Ga 
aan de slag als brandonderzoe-
ker en achterhaal de oorzaak van 
een woningbrand. De game ein-
digt met het maken van je eigen 
vluchtplan: Wat die jij als je huis in 
brand staat?  
De VRU is een samenwerkings-
verband van de 26 Utrechtse ge-
meenten. De VRU coördineert de 
veiligheid van alle inwoners in 
de provincie Utrecht. Heb je vra-
gen over brandveiligheid thuis? 
WhatsApp je vraag naar 06 12 95 
85 99 en je krijgt binnen kantoor-
uren antwoord van onze brand-
veiligheidsexperts. Je kunt ons 
ook bellen op 088 878 1000 of 
e-mailen via voorlichting@vru.
nl. Kijk voor meer informatie op  
www.brandweer.nl.

32 te Vinkeveen. Cursuskosten; 
€21,- Materiaalkosten; € 8,-.

Robuuste plank met herfststuk
In een landelijke omgeving wer-
ken we met wilgentenen. Wil-
gentenen worden gekweekt op 
grienden. Het is een puur na-
tuurlijk materiaal, dat zeer buig-
zaam is. Hierdoor is er prettig 
mee te werken en kan je er veel 
vormen mee maken. Je start met 
het vlechten van een kleine pad-
denstoel van wilgentenen. Deze 
paddenstoel bevestig je op een 
mooie robuuste plank en deze ga 
je verder aankleden met herfst-
attributen, zoals kastanjes, blade-
ren, kleine kalebassen enz.

1 donderdag van 19.00–22.00 uur 
op 17 oktober. O.l.v. Yvon-Decore-
tions. Plaats; Otterspoorbroek 5, 
Breukelen. Cursuskosten; €7,- Ma-
teriaalkosten; €22,50

Energiek en gezonde 
de winter door
Met de winter in het verschiet en 
de aanzienlijk korter wordende 

dagen neemt vaak ook ons ener-
gieniveau wat af.
Op deze interactieve cursus-
avond ga je eens kijken wat je er 
zoal aan kunt doen om je energie 
op peil te houden. Ook komen er 
tips aan bod om je krachten weer 
makkelijker terug te kunnen vin-
den mocht je je misschien al wat 
minder fit voelen. Beter in je ener-
gie betekent vaak ook beter be-
stand tegen allerlei rondwaren-
de virussen en bacteriën. Je krijgt 
een reader mee naar huis, waar 
de nodige informatie in is opge-
nomen om thuis nog eens lekker 
na te kunnen lezen.

1 donderdag van 20.00-22.00 uur 
op 17 oktober. O.l.v. Tanja van der 
Moolen. Plaats; De Boei, Kerklaan 
32, Vinkeveen. Cursuskosten; €7,- 
Materiaalkosten; € 3,50

Wilt u zich inschrijven voor 1 van 
deze cursussen of wilt u meer in-
formatie over ons uitgebreide na-
jaar programma, bezoek onze 
website; cursusproject de ronde 
venen.
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Bridgevereniging 
Mijdrecht 40 jaar
Mijdrecht - Op 5 oktober viert 
BVM haar 40-jarig bestaan met 
een grote bridgedrive voor haar 
leden in de Willestee. Hierover la-
ter meer.
Maandag 23 september werd de 
vierde ronde gespeeld. In de A-
lijn zette team Carla Euwe met 
64,58% de goede vorm door. 
Team Chris van der Wilt volg-
de met 57,92% en team Daniel 

Aartse Tuijn met een klein ver-
schil daar achter met 57,08%. 
Vermeldenswaard het maken 
van een gedoubleerd 5schop-
pencontract door team Daniel 
Aartse Tuijn. Team Dick Elenbaas 
verraste met een het spelen van 
een 5ruitencontract met 2upsla-
gen. B-lijn trok team Elly Norel 
aan het langste eind met 68,42%. 
Team Paul Kenter pakte de twee-

Atlantis 1 maakt het 
Duits af!
Mijdrecht - In IJsselstein trad het 
door Van Walraven gesponsor-
de Atlantis 1 aan tegen Fortis-
simo 1. Beide ploegen kwamen 
snel uit de startblokken. Fortis-
simo scoorde in hun eerste aan-
val en Atlantis deed het meteen 
terug met een schot van San-
dertje. Even later gebeurde het 
weer met een schot van Sander 
wat de stand op 2-2 bracht. Hier-
na volgde wat moeizamere aan-
vallen waar toch nog de 3-3 werd 
gescoorde door Lynn. Na de 3-3 
liep Fortissimo uit tot 7-3. Sander 
bracht de stand met een schot 
vervolgens op 7-4, maar hier-
na scoorde Fortissimo 2x wat de 
stand op 9-4 bracht. Hierna be-
nutte Mark een strafworp wat de 
stand op 9-5 bracht. Vervolgens 
zette Fortissimo aan en bracht 
de stand naar 11-5. In de rust zijn 
er harde woorden gesproken en 
er was zeker nog iets te halen in 
IJsselstein, de wedstrijd was nog 
niet verloren! In de tweede helft 
was het even zoeken, maar At-
lantis wist hun drive weer te vin-
den door twee goals van Sander-
tje. Inmiddels was Lars ook gewis-
seld voor Sander en Sander kwam 
er weer in, in het andere vak voor 
Mark. Atlantis had weer een goed 
gevoel na die twee goals, maar 
Fortissimo bracht de stand weer 
naar zes punten verschil met 13-
7. Hierna volgde echter weer 
twee goals van Atlantis door San-
dertje en een stip van Sander (die 
Joyce had meegekregen), wat de 
stand op 13-9 bracht. Het beloof-
de nog wat te worden. Atlantis 
en Fortissimo wisselde goals uit, 
door een goal van Sharon. Atlan-
tis wist weer toe te slaan. Ditmaal 
brachten Sander en Sandertje de 
stand weer op 14-12. De span-
ning was weer helemaal terug. 
De goals werden weer uitgewis-
seld en de stand werd door een 
strafworp van Lars (die Maarten 
meekreeg) gebracht op 15-13. De 
slotfase was begonnen en Fortis-

simo stond nog met twee doel-
punten voor en toen werd het 
zelfs 16-13. Het schot van Amy 
volgde hierop en de stand werd 
weer naar 16-14 gebracht. Voor 
Atlantis was het nog mogelijk! 
Niet voor gestaan in de gehele 
wedstrijd, maar een punt of zelfs 
twee zou heel mooi zijn. Het aan-
valsvak wist wat ze te doen ston-
den, scoren! Het aanvalsvak ant-
woorde gelijk. Lars kwam er langs 
voor een doorloopbal en Maarten 
benutte een schot. De stand was 
16-16 en de spanning was echt 
om te snijden. Er waren nog on-
geveer 2 minuten te spelen en de 
bal belandde even later weer in 
het aanvalsvak. Er werd gezocht 
naar goede kansen in het vak 
en die kwamen er ook. Sander-
tje kwam er langs voor de door-
loopbal en was zijn tegenstander 
helemaal kwijt. Hij legde hem af 
op Sander en die benutte de kans 
wat Atlantis op een voorsprong 
bracht van 16-17. Heel de bank 
was in euforie en de supporters 
aan de kant ook. De spelers in het 
veld waren blij, maar wisten dat 
ze er nog niet waren. Er was nog 
een minuut aan speeltijd te gaan. 
Er werd aandachtig gekeken naar 
de verdediging. De bal werd ver-
overd en kwam in het aanvalsvak 
terecht. Toen floot de scheids af. 
De spelers waren door het dol-
le heen. Van een stand van 11-5 
achter met rust naar nog 16-17 
winnen.
Er werd ook gezegd dat het op 
een Duitse manier was, maar zit 
iemand van Atlantis daar mee? 
Nee natuurlijk niet! De twee 
punten zijn meegenomen naar 
Mijdrecht en volgende week 
mag er aangetreden worden te-
gen Spirit. Hier hoopt Atlantis 
zijn reeks van twee winstpartij-
en door te kunnen zetten. Kun-
nen wij rekenen op jullie sup-
port? Doelpunten: 5x Sander, 5x 
Sandertje, 2x Lars, 1x Maarten, 1x 
Amy, 1x Lynn, 1x Mark, 1x Sharon.

Hockey M8E1 neemt weer 
winst mee naar huis
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag hadden de Mijdrechtse hoc-
keymeiden een uitwedstrijd in 
Nieuw –Vennep tegen de Kikkers. 
Om 10.30 werd de wedstrijd ge-
start en gingen de meiden ge-
lijk vol in de aanval. De meiden 
uit Nieuw- Vennep waren gelijk 
een beetje van slag en verbijs-
terd dat er binnen 5 minuten al 
2x gescoord werd. Gelijk 2-0 voor-
sprong voor HVM. In de eerste 
helft waren er gelijk al een paar 
strafcorners in de cirkel bij de te-
genstander die ook goed benut 
werden en punten opleverden 
voor de mijdrechtse hockeygir-
ly’s. Onder streng toezicht van de 
Mijdrechtse en Nieuw-Vennepse 

scheidsrechters ging de wedstrijd 
richting de rust. 5-0. 
De 2e helft werd de opstelling 
flink gewijzigd. Reserve spelers 
waren niet voorhanden door een 
zieke speler maar dat was geen 
probleen. Vol overgave gingen de 
meiden de 2e helft in en er werd 
weer volop gescoord. In de laat-
ste minuut werd de er wederom 
gescoord!. 9-0. Maar de scherp 
oplettende Mijdrechtse scheids-
rechter keurde het doelpunt te-
recht af. Shoot in de cirkel. De trai-
ningsinspanning van de laatste 
weken heeft inmiddels geresul-
teerd in een flink aantal gewon-
nen wedstrijden waar alle spelers 
trots op kunnen zijn!

Gelijkspel voor CSW
Wilnis - CSW en tegenstander 
Purmersteijn maakten er zater-
dag een boeiend gevecht van in 
Wilnis en de uiteindelijke uitslag 
van 1-1 had gezien het aantal 
kansen van beide ploegen veel 
hoger uit kunnen vallen.
Een aftastend begin van beide 
ploegen met Purmersteijn als de 
ploeg met het meeste balbezit.
Het was in het begin wel duide-
lijk dat het voor CSW geen mak-
kelijke middag zou worden. Pur-
mersteijn combineerde erg mak-
kelijk en kwam een aantal malen 
gevaarlijk door.
Zo werd een bal teruggelegd op 
de rand zestien maar daar werd 
volledig over de bal heen ge-
maaid. Even later een enorme 
poeier van grote afstand waarbij 
de bal op de pal belandde. CSW 
werd gevaarlijk toen Justin Both 
een prima pass verzond op Jus-
tin Blok maar die stuitte vervol-
gens op de prima doelman van 
Purmersteijn. Een prachtige aan-
val van Purmersteijn leek de 0-1 
op te gaan leveren maar de beke-
ken stiftbal eindige op de lat. Aan 
de andere kant leek CSW de ope-
ningstreffer te gaan maken toen 
via een snelle uitbraak de bal op 
links kwam bij Menno v.d. Lee-
den die de vrijstaande Stefan Ti-
chelaar alleen voor het doel zet-
te maar weer was de doelman at-
tent om een doelpunt te voorko-
men. CSW scoorde wel toen Ti-
chelaar een bal doorkopte op 
Blok die prima inschoot maar dit 
echter in buitenspelpositie deed. 
Voor rust nog een hoekschop van 
Purmersteijn en weer had CSW 

het geluk aan zijn zijde want de 
bal werd op de lat gekopt.

Eerste kans
Na rust nam CSW direct het heft 
in handen en dat resulteerde al 
snel in de eerste kans voor v.d. 
Leeden maar zijn boogbal werd 
een prooi voor de keeper. Vlak 
hierna was het eindelijk dan toch 
raak. Blok dribbelde langs de ver 
uit zijn doel gekomen doelman 
en gaf voor waar Tichelaar bij de 
tweede paal kon intikken. CSW 
drukte door en kreeg ook prima 
kansen om de voorsprong te ver-
groten maar helaas zonder suc-
ces. Zo bleef Purmersteijn gelo-
ven in een goede afloop en nam 
de ploeg het heft weer in han-
den en dat leidde halverwege de 
tweede helft tot de gelijkmaker. 
Vanaf links werd de bal voor het 
doel gespeeld waar vrij kon wor-
den binnengeschoten. De wed-
strijd bleef levendig en CSW werd 
aardig teruggedrongen maar kon 
nog steeds onheil voorkomen. 
Een vrije trap van Purmersteijn 
op een gevaarlijke plek beland-
de in de muur en ook hoekschop-
pen brachten niet het gewenste 
succes. De kans van de wedstrijd 
kreeg Purmersteijn toen een spe-
ler alleen op doelman Gok afliep, 
hij gaf vervolgens keurig breed 
op een mee opgekomen mede-
speler maar die wist tot ieders 
verbazing de bal naast te tikken. 
Zo eindige dit boeiende duel in 
een 1-1 eindstand en gezien het 
aantal mogelijkheden hadden er 
zeker meer doelpunten kunnen 
vallen. 

Weer nipte zege Argon
Mijdrecht - In de zeer winderige 
kop van Noord Holland heeft Ar-
gon bij BOL in Broek op Langedijk 
een kleine zege binnen weten 
te halen. De stormachtige wind 
stond bijna van doel tot doel 
en beide ploegen bleken grote 
moeite te hebben om met deze 
omstandigheden om te gaan.
Argon startte met de storm in de 
rug maar bleek niet in staat om 
daar op enige manier voordeel 
uit te halen. In de gehele eerste 
helft werd zelfs niet één keer ge-
probeerd om doelman Snoek van 
afstand te testen en omdat het 
combinatievoetbal ook al te lij-
den had onder de grote snelheid 
waarmee de bal naar een me-
despeler werd gespeeld had de 
doelman van de thuisploeg ei-
genlijk een heel makkelijke taak. 
BOL had daarentegen het pro-
bleem, dat het de bal tegen de 
wind in moeizaam van voet tot 
voet wist te laten gaan, zodat de 
toeschouwers het in deel één 
moesten doen met wat toevals-
momenten, waarbij Romero An-
tonioli in het Mijdrechtse doel er 
tot drie keer toe beter het oog in 
had dan de aanvallers van BOL, 
zodat de 0-0 stand bij rust heel 
simpel te verklaren was.

Tegen de wind
Na rust bleek gelukkig al snel, dat 
Argon er tegen de wind in wel in 
slaagde om tot behoorlijke aan-
vallen te komen en al in minuut 
47 leverde dat de eerste gevaar-
lijke kans op, uit een voorzet van 
Ian Refos kopte Ilias Latif de bal 
maar net langs de voor Argon 
verkeerde kant van de paal. Na-
dat BOL bij 2 hoekschoppen na 
55 minuten spelen eerst Timo 
van der Meer een inzet zag keren 
en daarna Romero Antonioli red-
dend zag ingrijpen, was er in de 
tegenaanval een plotse kans voor 
Ilias Latif na een verkeerde breed-
tepass van een verdediger, maar 
zijn inzet langs de kansloze doel-

man Snoek trof de binnenkant 
van de paal, waarna de bal voor 
het doel langs rolde en wegge-
werkt kon worden.
Na een klein uur spelen kwam de 
openingstreffer toch op het bord, 
na fraai combinatievoetbal over 
de linkervleugel werd Ilias La-
tif in het strafschopgebied aan-
gespeeld, waar verdediger Mo-
lenaar met een sliding ingreep. 
Naar de mening van scheidsrech-
ter D’Onorio nam hij daarbij het 
been van de aanvaller mee en 
dus ging de bal onverbiddelijk op 
de stip. Rachad Madi nam de taak 
waar om de doelman de verkeer-
de kant op te sturen en de 0-1 te 
laten noteren. 

Aanvallen
Omdat BOL nu verdedigend wat 
risico’s ging nemen kwam er aan-
vallend meer ruimte voor Argon, 
maar Ian Refos zag zijn schot tot 
hoekschop verwerkt worden en 
Bas Boelhouwer mikte schuin 
voor de doelman in het zijnet. 
De thuisploeg probeerde met de 
moed der wanhoop tot aanval-
len te komen, zag uit een halve 
scrimmage Senchi nog voor het 
doel langs schieten, maar kwam 
in de absolute slotfase nog enke-
le keren goed weg bij snelle aan-
vallen van Argon.
Een 100% schietkans voor Ian Re-
fos deed de bal op de voet van de 
doelman belanden en Bas Boel-
houwer kwam in de blessure-
tijd nog alleen voor de doelman, 
maar gaf zijn lob te weinig hoog-
te mee om die kans te verzilve-
ren. Verdedigend werd echter 
niets weg gegeven waardoor het 
eindsignaal met gejuich kon wor-
den begroet.
Een start met 6 punten uit 2 wed-
strijden geeft de burger moed en 
de spelers het nodige zelfvertrou-
wen.
Kijken of dat zaterdag thuis tegen 
het Amsterdamse AFC ook gaat 
blijken.

Hoofdsponsor van HVM
Selcius Koude- en 
Klimaattechniek BV
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was er een heugelijk feit bij HV 
Mijdrecht. 
Er werd namelijk een sponsor 
contract getekend. En beide par-
tijen waren daar erg blij mee. Na-
mens Selcius Koude- en Klimaat-
techniek BV heeft Edwin van den 
Heuvel (Directeur Selcius) en Eltjo 
Bril (voorzitter HVM) een contract 
getekend waarbij Selcius zich 

voor de komende periode ver-
bindt als hoofdsponsor aan HVM.
Selcius is een jong en dynamisch 
bedrijf. Inmiddels lopen alle wed-
strijdspelers van HVM rond met 
het logo van Selcius op hun borst. 
Uiteraard zijn wij uitermate blij 
met deze samenwerking omdat 
dit enorm meehelpt aan een ge-
zond fundament van onze vereni-
ging, aldus Eltjo Bril.

Topprestatie Anne Beeker
De Ronde Venen - In de derde 
ronde van de biljartcompetitie 
stak er 1 speler met kop en schou-
ders boven de rest uit. Anne Bee-
ker noteerde zowel de kortste 
partij als procentueel de hoogste 
serie. Door zijn partij in 13 beur-
ten af te ronden stond er een 
moyenne van 4 op het wedstrijd-
formulier wat normaliter rond 1,7 
is. Zijn serie van 17 was goed voor 
32,08% van zijn totaal te maken 
caramboles.

Niemand volle winst
Stieva/De Kuiper 1 (SDK) en Bar 
Adelhof 1 (BA) wonnen beide 
twee partijen. Michael de Kui-
per (SDK) wist nog 3 punten te 
behalen in de 13 beurten die 
Anne Beeker (BA) hem gunde. 
Kees de Zwart (SDK) en Richard 
Schreurs (BA) hielden elkaar aar-
dig in evenwicht (9-12). Martien 
Heyman en Lucia Burger (beide 
SDK) wonnen met overtuiging te-
gen Chas Jans en Bob van Kolck 
(BA) waardoor Stieva/de Kui-
per een 36-30 overwinning bij-
schreef. De Springbok 1 (SB) haal-
de een gedegen 42-33 overwin-
ning op bezoek bij De Merel/Hee-
renlux 3 (DMH), ondanks dat ze 
met z’n drieën waren en derhal-
ve 1 trede hoger moesten spelen. 
Jim van Zwieten, Hans Bak en Ro-
bert Daalhuizen (SB) wonnen. Al-
leen de tweede partij van Robert 
Daalhuizen werd verloren tegen 
Wim Berkelaar (DMH), die met 
20 beurten een mooi moyenne 
haalde. Lutis Ventilatietechniek/
Springbok was te sterk voor DIO. 
Twee winstpartijen, 1 verliespar-
tij en een gelijkspel bepaalde de 
41-37 eindstand. Opvallend is 
dat Ray Kramer drie competitie-
ronden achtereen heeft gelijk-
gespeeld. Tot slot was De Biljart-
makers (DBM) met 42-30 duide-
lijk sterker dan promovendus De 
Kromme Mijdrecht 1 (DKM). Toon 
de Kwant (DKM) won als enige. 
Bert Loogman, Jacques de Leeuw 
en Jan Zwietering (DBM) speel-
den hun partijen degelijk uit. In 

de stand staat DIO verrassend 
aan kop, maar drie teams hebben 
een wedstrijd minder gespeeld 
en kunnen DIO nog overstijgen.

Uitslagen 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1-
Bar Adelhof 1 36-30
De Merel/Heerenlux 3-
De Springbok 1 33-42
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok-DIO 41-37
De Kromme Mijdrecht -
De Biljartmakers 30-42

Driemaal volle winst
In de 1e divisie haalde geen enkel 
team de volle winst, in de 2e di-
visie zelfs 3 teams. Stieva/De Kui-
per 2 tegen Cens, The Peanut Bar 
1 tegen Bar Adelhof 2 en De Me-
rel/Heerenlux 2 tegen The Pea-
nut Bar 2. De vierde wedstrijd van 
afgelopen week ging tussen De 
Kromme Mijdrecht 2 en ASM, die 
elkaar aardig in evenwicht hiel-
den gezien de 39-37 uitslag. Sop-
hia Oostveen (ASM) was dichtbij 
winst, maar kwam tegen Ronald 
Vis net een carambole tekort. Col-
lega Hennie Versluis haalde maar 
4 punten, waardoor De Kromme 
Mijdrecht 2 aan het langste eind 
trok. Bij Stieva/De Kuiper 2 won-
nen Ruud Breyaen, Hans Mooijen, 
nieuweling Koos Wieling en cap-
tain D.B. Namens The Peanut Bar 
1 waren het Antonie Verheul, Ron 
Hartsink en de broers Bernhard 
en Antonie Schuurman die voor 
de volle winst zorgden. Bij De Me-
rel/Heerenlux 2 bestond het win-
nende team uit Roos Aarsman, 
Ralph Dam, Gijs van de Vliet en 
Toon van Dijk. In de stand heeft 
dit team ook al een aardig gaat-
je geslagen. 

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 2-
ASM 39-37
Stieva/De Kuiper 2-Cens 48-29
Bar Adelhof 2-
The Peanut Bar 1 27-48
The Peanut Bar 2-
De Merel/Heerenlux 2 33-48

de plaats met 65,28% en team In-
eke van Diemen volgde op plaats 
drie met 61,58%. Team Elly Norel 
maakte een prachtig 6schoppen-
contract. Team Paul Kenter scoor-
de een mooi 5schoppencontract 
met 1upslag.
Donderdag 26 september was 
een verrassende wedstrijddag. 
De teams blijven scherp en ge-
concentreerd spelen al waren er 
een paar verrassingen. In de A-
lijn deed team Jan Bunnik met 
64,58% goede zaken. Team Riet 
van der Meer haakte aan met 
66,33% met team Rene de Jong 
daar achter met 57,50%. Team 
Wim Versteeg maakte een prima 
5hartencontract.Team Kees Hou-
mes scoorde een prachtig 4har-
tencontract. Team Rene de Jong 
haalde een super 3sanscontract 
binnen met 3upslagen.

In de B-lijn waren de verschil-
len kleiner dan vorige week. 
Team Bea van den heuvel pak-
te de koppositie met 60,67% ge-
volgd door team Lenny van Die-
men met 58,50% en team Diny 
de Haas met 57,08%. Team Anita 
Berrevoets dacht wat de A-spe-
lers kunnen wij ook en scoorden 
een 3sanscontract met 3upsla-
gen. Team Ineke Hollaardt troef-
de ieder af met een 3ruitencon-
tract met 2upslagen.
In de C-lijn toonde team Annie 
van Onna hun kracht met 65%. 
Team Willy Klein sloot aan met 
62,32% en liet een grote ruim-
te met team Simon Rijser met 
52,90%. Team Simon Rijser wist 
een 3sanscontract met 2 upsla-
gen binnen te halen. En team 
Annie van Onna deed met een 
3sanscontract heel goede zaken.





14 2 oktober 2019

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op de derde avond but-
lerbridge trokken in de A-lijn Jo-
han Le Febre & Wim Slijkoord met 
39 IMP weer de zege naar zich 
toe, in successie! Op twee kwa-
men Lijnie Timmer & Marcel Dek-
ker nu eens zeer goed uit de verf 
met 23 IMP en deed Wim Rö-
ling het, nu met Cobie Bruine de 
Bruin, wederom uitstekend door 
met 20 IMP derde te worden. 
Janny Streng & Francis Terra lie-
ten zien ook wel degelijk bij de 
top te horen met 12 IMP en het 
zelfde geldt zeker voor Renske & 
Kees, die al regelmatig prima sco-
ren en nu 9 IMP op visten! In de 
B- lijn deden Marijke & Ger van 
Praag ook nu goede zaken door 
met 45 IMP eerste en tevens bes-
te van allen van de avond te wor-
den. Heleen & Mees van der Roest 
kwamen ook weer op niveau met 
39 IMP als tweede paar gevolgd 
door Marianne & Huub Kamp, 
die met 34 IMP hun gemiddel-
de flink optrokken. Tinie Geling 
& Jo Wevers overkwam het zelf-
de met hun vierde plek en 31 IMP 

en Adrie & Ko Bijlsma buitten een 
mispeertje van een tegenpartij 
uitstekend uit, ook moreel , door 
nu met 11 IMP positief te ein-
digen als vijfde. In de C-lijn wa-
ren Richard van den Bergh & Ria 
Kraan de sterksten door 26 IMP 
te verzamelen. Marika Romeijn 
& Rob Bakker deden ten opzich-
te van een week eerder nog een 
stapje en werden nu tweede met 
18 IMP. Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonkers blijven waarde-
vast mee doen en haalden 10 IMP 
op als derde. Op vier en vijf wer-
den de IMP’s gedeeld met voor 
Anneke & Bram van der Zeeuw 
en Annemieke & Floor Hesselink 
9 IMP. Met nog een paar keer But-
ler te gaan heeft u nog kans van 
deze tak van bridge kennis te ne-
men. Inlichtingen hierover bij het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540. Bridgeclub De Leg-
meer speelt elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn.

Gevestigde orde laat 
tanden zien bij BVK
Regio - Na 4 ronden ‘ladderen’ 
leert een blik op de ranglijst dat 
in de top 10 8 paren zitten die 
je ‘normaal’ ook in de A lijn aan-
treft. Alleen de keurige 7e plaats 
van Toos Boerlage en Annie Lau-
wers alsook de 9e van Matty en 
Kees Overwater  vallen in posi-
tieve zin uit de toon. Voor het zo-
ver was moesten er in alle lijnen 
nog wel even 24 spellen gespeeld 
worden en dat ging niet alle pa-
ren even goed af. Met name Jan 
en Jaap legden in de B-lijn vrijwel 
geen kaart goed en dat gaf een 
forse knauw in hun gemiddelde, 
dat van bijna 50% terug viel naar 
ruim 46%.
In de A-lijn waren Christa Leu-
ven en Rita Ritzen weer eens de 
sterksten met 60,76%. Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort hadden 
2 kaarten anders moeten leggen 
om die felbegeerde 1e plaats te 
pakken.
Nu werden zij 2e met 60,07%. 
Margo Zuidema en Francis Terra 
tekenden voor de 3e plaats met 
54,86%.

Emmy en Gerard trokken na 3 pri-
ma scores deze keer aan het kort-
ste eind in deze lijn.
In de B-lijn revancheerden Eli-
sabeth en Nan v.d. Berg zich 
van de zeperd van vorige week 
door nu met 60,42% 1e te wor-
den. Riet Doeswijk en Joop den 
Blanken pakten de 2e plaats et 
59,58% en Riet en Wim Beijer de 
3e met 57,08%. Jan en Jaap kon-
den slechts jaloers zijn op al die 
scores.
In de C-lijn triomfeerden Ton 
scholte en Wim Maarschalk met 
58,85%. Tonny Godefroy scoor-
den met 55,21% ruim boven hun 
eigen gemiddelde en die score 
was goed voor de 2e plaats. Atie 
en Wan Overwater deden met 
53,75% eigenlijk hetzelfde en dat 
was goed voor de 3e plaats.
In de totaalstand gaan Christa en 
Rita ruim aan kop met 59,76% ge-
middeld. Margo en Francis staan 
2e met 57,47%, Nelly en André 3e 
met 56,58%, Geke en Jaap 4e met 
55,82% en Marion en Wim 5e met 
55,65%.

Vernieuwd parcours de 
Zilveren Turfloop
Regio - Hardlopers opgelet: heeft 
u zich al opgegeven voor de Zil-
veren Turfloop? Dit jaar heeft de 
organisatie besloten het vijf ki-
lometer parcours te wijzigen. In 
voorgaande edities kwam het 
voor dat de vijf kilometer lopers 
op het fietspad van de Ooster-
landweg ingehaald werden door 
de snelle tien kilometer lopers. 
Dit gaf druk op het toch al vol-
le parcours. De organisatie heeft 
hier een oplossing voor gevon-
den. De vijf kilometer lopers gaan 
direct na de start op de roton-
de Hoofdweg/Oosterlandweg 
rechtsaf de Oosterlandweg op. Zij 
lopen dan naar de Schattekerker-
weg en via de Westerlandweg te-
rug naar de Hoofdweg.
De laatste kilometer lopen zij 
over de verkeersvrije Hoofdweg 
en hebben alle ruimte. Voor de 
tien kilometer lopers verandert er 
niets aan het parcours.
Zij hebben het voordeel van een 
ruim fietspad op de Hoofdweg 
zonder langzamere vijf kilome-
ter lopers.
De Zilveren Turfloop bestaat uit 
een aantal onderdelen: de Rabo 
GeZZinsloop, de Scholierenchal-

lenge, de Businessloop en na-
tuurlijk de 5, 10 en 16,1 km pres-
tatielopen. Voor de kinderen is er 
de Rabo GeZZinsloop over een af-
stand van 1 km, waarvan het
parcours door het sportpark 
voert. De deelname hieraan is 
gratis. Elk kind ontvangt een 
prachtig aandenken. De laatste 
jaren doen steeds meer basis-
schoolkinderen mee aan de Rabo 
GeZZinsloop, zij kunnen zich vaak 
opgeven via hun school. Voor de 
middelbare scholieren is er de 
Scholierenchallenge. Zij kunnen 
in teams deelnemen aan de 5 km. 
Er is keuze uit drie afstanden. Het 
vernieuwde 5 kilometer parcours, 
het vertrouwde 10 kilometer par-
cours, met ruimte op het fietspad, 
en de langste afstand, de 16,1 
km. Sporthal de Phoenix aan de 
Hoofdweg is dé plek om u in te 
schrijven, om te kleden, te dou-
chen en te genieten van een wel-
verdiend hapje of drankje.
Alle informatie over de Zilveren 
Turfloop is te vinden op www.zil-
verenturfloop.nl. Daar vind u ook 
de parcours plattegronden. Zet 
de datum in uw agenda: zondag 
3 november 2019.

Bridgeclub ABC
Viert groots feest
Regio - Donderdag 26 september 
was de grootte dag. De zaal van 
”de Sfeerhut” in Nieuwkoop was 
afgehuurd en de naam van het 
etablissement deed zijn naam eer 
aan, het was knots gezellig. Het 
feest kon beginnen, dertig jaar 
een vrienden/bridgeclub, waar-
in zelfs een lid al vanaf de start, 
dus de oprichting lid is. Het feest 
begon met koffie of thee met ge-
bak en gezellig bijkletsen over 
wat we allemaal met de club be-
leefd hebben. Daarna werden er 
nog vier rondes gebridged, waar-
bij de paren op de zevende, veer-
tiende en eenentwintigste plaats 
in de prijzen vielen. Hierna kwam 
er een fantastjes buffet, met voor 
ieder wat wils. Volop verschillen-
de soorten broodjes, beleg en 
Franse kaas, zelfs vruchtenmix 
met slagroom. 

Prijsuitreiking
Na de prijsuitreiking van het brid-

gen, de uitslag moest nog even 
berekend worden, was er voor ie-
der een op naam gestelde verras-
sing en zestien in een appel ge-
stoken prikkers met de afbeeldin-
gen van de kaarten erop.
Of daar een nadere bedoeling 
mee was is niet bekend, maar de 
leden hoeven niet geprikkeld te 
worden, die zijn enthousiast ge-
noeg, zeker na zo’n heerlijk feest 
waar ze zeker weer vijf jaar op 
kunnen teren.
Gelukkig zijn ze geholpen door 
“Stichting Burgemeester Koot-
fonds” met een donatie om dit al-
lemaal te kunnen organiseren.

Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel.
Zij spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft de 
hele middag nog om voor u zelf 
in te vullen.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 24 
september vond in de speelzaal 
van Sporthal De Scheg de derde 
zitting plaats van de parencom-
petitie. 24 Paren hadden zich daar 
deze keer verzameld. In de A-lijn 
behaalden Eugenie Rasquin & 
Riet Willemse een klinkende over-
winning met 62,50%. Als tweede 
eindigden Kokkie van den Kerk-
hoven & Corry Smit met 61,46%. 
De derde plaats moest gedeeld 
worden door An van Schaick & Ria 
Verkerk en Guus Pielage & Renske 
Visser met 59,90%. Op de vijfde 
plaats tenslotte Janny Streng & 

Sonja Reeders met 53,13%.
In de B-lijn toonden Rees & Ge-
rard van der Post zich de sterk-
sten door met 61,11% de eerste 
plaats te behalen. Op twee Inge 
Dyrbye & Thea Stahl met 60,07% 
en de derde plaats was voor 
Yvonne Koestal & Elly van Nieuw-
koop met 59,72%. Op vier met 
57,99% Atie de Jong & Hans War-
menhoven en de top-vijf werd af-
gesloten door Jeanette Vermeij & 
Lenie Pfeiffer met 55,56%. Voor 
informatie over de club: stuur 
een mail aan hartenvrouw2015@
gmail.com

Jetze Plat wint handbike-
marathon van Berlijn
Regio - Vinkevener Jetze Plat 
heeft de handbikemarathon van 
Berlijn gewonnen. Na 42 kilome-
ter en 195 meter dwars door de 
Duitse hoofdstad kwam de 28-ja-
rige Nederlander solo over de fi-
nish.
Op ruime afstand pakte de Belg 
Jonas van de Steene het zilver 
en brons was voor Vico Merklein 
uit Duitsland. Voor Plat is het zijn 
vierde overwinning in de hoog 
aangeschreven marathon. 
In de eerste vijf kilometer sloeg 
Plat al een gat van bijna een hal-
ve minuut. “Mijn tactiek was ook 
om hard te starten, zo snel moge-
lijk een gaatje te slaan en daarna 
steady doorrijden”, verklaart Plat 
zijn raceplan. “Ik had onderweg 
geen idee hoe ver de concurren-
tie achter me zat, dus kon ik het 
niet echt rustig aan doen. De rest 
wist echter niet meer terug te ko-
men, dus heb ik bijna de hele ma-
rathon solo gereden. Uiteindelijk 
had ik een marge van precies vier 
minuten op de nummers twee en 
drie.”
 
Parcoursrecord
Plat verbeterde in Berlijn met zijn 
tijd van 1 uur en 1 seconde ook 

het parcoursrecord. Dat stond 
sinds 2015 op naar van Merklein 
(1:02.32). “Het is jammer dat ik 
net één seconde meer nodig heb 
dan een uur”, lacht Plat. “Maar dat 
ik dat parcoursrecord nu weer in 
handen heb, is mooi. Dit is een 
prachtige afsluiter van het wed-
strijdseizoen.”
 
Over Jetze Plat
Jetze Plat (28) werd geboren 
met een verkort linkerbeen en 
een knie zonder kniebanden; en 
rechts miste hij zijn hele boven-
been. Naarmate hij ouder werd, 
groeide het lengteverschil in de 
benen. Amputatie van zijn rech-
tervoet bleek de beste oplossing 
en met een prothese kan hij klei-
ne stukjes lopen. Om slijtage te 
voorkomen, gebruikt hij echter 
bijna altijd zijn rolstoel. De hand-
bike bleek een ideaal vervoer-
middel en inmiddels ook een be-
langrijk topsportattribuut. 
Plat hoort bij de internationale 
wereldtop in het handbiken en 
de triatlon. Hij werd tot nu toe 6 
keer wereldkampioen handbi-
ken, 4 keer wereldkampioen triat-
lon en is regerend paralympisch 
kampioen op de triatlon.Hoge Pieken en dalen 

bij Veenshuttle
Mijdrecht - Hoge pieken en die-
pe dalen, bij het mannen-1 team 
van badmintonvereniging Veens-
huttle Mijdrecht, tijdens de eer-
ste 3 competitie wedstrijden van 
dit seizoen. Na een in verhouding 
vrij late start van de trainings-
avonden gecombineerd met een 
vroege competitiestart in de re-
gio Noord Holland, was het fin-
gerspitzengefühl de eerste thuis-
wedstrijd nog ver te zoeken met 
helaas een 8-0 verlies tegen Am-
sterdam BV. Op zondag 22 sep-
tember stond de eerste uitwed-
strijd voor de deur tegen Marti-
nus Amstelveen welke na hard 
werken werd afgesloten met een 
prachtige en verdiende 8-0 over-
winning. Afgelopen donderdag 

daarom met uitermate goed ver-
trouwen en wat meer wedstrijd-
ritme thuis aangevangen tegen 
US BC Amsterdam. Een geduch-
te tegenstander met spelers wel-
ke nog goed in het geheugen 
stonden gegrift van de competi-
tie 2018-2019. Ook hier werd er 
van de 8 partijen een vijftal 3 set-
ters gespeeld welke wonderbaar-
lijk genoeg veelal in het voordeel 
van de tegenstander werden be-
slist. De avond eindigde met een 
toch wat “geflatteerd” verlies van 
6-2. Hopelijk is de volgende thuis-
wedstrijd op 31 oktober aan-
staande om 20.00 uur er weer één 
met een piek! Zin om te komen 
kijken of een keer een shuttletje 
mee te slaan? Van harte welkom!  

Thea & Rineke leveren 
topprestatie bij B.V.U.
Regio - Maandag 30 september 
2019 werd met 34 paren de 4e 
ronde van de competitie 2019-
2020 van Bridgevereniging Uit-
hoorn gespeeld in de barzaal van 
sporthal de Scheg.
In deze 4e ronde waren de sco-
res matig in de A-lijn de 1e plaats 
ging naar Theo Vermeij & RobFas-
ten met 56,25% de 2e plaats werd 
gedeeld door Greet & Henk Stol-
wijk en Marijke & Ger v. Praag met
 52,50% op de 4e plaats eindigde 
Cees Harte & Jos v. Leeuwen met 
50,83% in de onderste regionen 
hadden Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer hun avond niet en ein-
digde als laatste met 44,17%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor 
het paar Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen met de fraaie score
van 67,36% op de 2e plaats werd 
beslag gelegd door Carla Dijkman 
& Gerard v/d Meer met 59,72%
en op de 3e plaats eindigde Nel 
v. Aarle & Ans Voogel met 54,51% 
op de laatste plaats eindigde Cor-
ry v. Tol & Kees Geerlings die een 
off day hadden met 34.03%.

In de Clijn kunnen Thea Slot & Ri-
neke van Pesch zich opmaken 
voor promotie na de 70,21% op 
de 2e plaats eindigde Nelly Jan-
sen & Jaap Berk met 60,00% en 
op de 3e plaats gelegenheids 
paar Marja Baris & Marijke de 
Goede met 58,96% op de laatste 
plaats eindigde Til v. Etten & Tine-
ke v/d Gijp met 38,13% 

Leden
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informa-
tie en/of lid worden van de BVU 
kunt u contact opnemen met on-
ze secretaris, Kees Visser tel: 06-
53175165 of via de e-mail kees.
visser55@kpnplanet.nl Bingo

Mijdrecht - Op 4 oktober is er 
weer de maandelijkse bingo van 
de Lijnkijkers, de bingo vindt 
plaats in de kantine van sport ver-
eniging Argon. De hoofdprijs de-
ze maand is €250,- aan waarde-

bonnen. Zaal is open vanaf 19.00 
uur en de aanvang van de bingo 
20.00 uur. Het eerste kopje kof-
fie of thee is gratis. Met meedoen 
steunt u de jeugd van Argon, dit 
kunt u natuurlijk ook doen door 
uw oud papier neer te zetten bij 
de container op het Argon par-
keer terrein.

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl



Uithoorn - Zondag 29 september 
heeft Legmeervogels gezorgd 
voor een enorme verrassing in 
de 1ste klasse A door kampioens-
kandidaat nummer een, Fortu-
na Wormerveer, met een 2-1 ne-
derlaag naar huis terug te sturen. 
Een overwinning waar uiteinde-
lijk niets op valt af te dingen. De-
ze winst zal gevoelsmatig dub-
bel tellen als aanstaande zondag, 
wanneer Hoofddorp naar Leg-
meervogels komt. Hoofddorp dat 
afgelopen zondag in de slotfa-
se 90ste en 91ste minuut een 2-0 
achterstand tegen AFC’34 weet 
om te zetten in een 2-3 overwin-
ning, Een van de doelpuntenma-
kers is Martijn Tjon-A-Njoek die 
afgelopen seizoen nog deel uit 
maakte van de selectie van Leg-
meervogels. Legmeervogels be-
ginnen goed aan het duel vanuit 
een goed gesloten verdediging. 
Vanaf daar wordt er rustig op-
gebouwd. Legmeervogels heb-
ben door deze spelwijze, rustig 
maar wel overwogen de aanval 
kiezend zeker in het eerste kwar-
tier de overhand. Maar de gasten 

komen beter en beter in de wed-
strijd en nemen dan het initiatief 
van Legmeervogels over en pro-
beren met gericht afstand scho-
ten doelman Folke Maenhout te 
verrassen. 

30- minuten
Er zijn bijna 30 minuten gespeeld 
als er zich een identieke situatie 
voordoet als een week eerder in 
Zuid Scharwoude. Ook nu helpt 
Legmeervogels de tegenstander 
in het zadel. Slecht wegwerken 
brengt de bal voor de voeten van 
Emre Bilgin en deze kan dien ten 
gevolgen van dit verkeerd uitver-
dedigen van dicht bij de 0-1 aan-
tekenen. Ondanks deze tegen 
slag blijft Legmeervogels uitste-
kend verdedigen en krijgt door 
het wel overwogen spel toch 
ook wel kleine kansjes. De ver-
dediging van Fortuna Wormer-
veer blijkt ook niet onaantastbaar 
te zijn. Regilio Kranenburg slaagt 
er in tot twee maal toe gevaar-
lijk te worden maar heeft het ge-
luk niet aan zijn zijde. Tot aan het 
rustsignaal van de goed leidende 
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks zeer barre 
weersomstandigheden, de regen 
viel met bakken uit de lucht, wis-
ten toch nog 42 liefhebbers don-
derdag 26 september de weg 
naar de Schutse aan de Merode-
laan te vinden voor de wekelijkse 
klaverjasavond.
Het goud was deze week wegge-
legd voor Louis Franken met een 
totaalscore van 7293 punten. Op 
behoorlijke afstand wist Ploon 
Slof met 7056 punten beslag te 
leggen op de twee plaats terwijl 
Egbert Verkerk ten opzichte van 
vorige week, toen hij pijnlijk als 
laatste eindigde, een aanzienlij-
ke verbetering in zijn spel ver-
toonde. Ditmaal werd hij name-
lijk met 7013 punten knap derde. 
Helaas liep het bij Ria Smit min-
der goed af.
Moeizaam bereikte zij 4889 pun-
ten en werd daarmee de minst 
scorende van deze avond en 
werd de poedelprijs haar deel. 

De hieraan verbonden troostprijs, 
een fles wijn, zal haar dan ook 
op de eerst volgende kaartvond 
worden uitgereikt.

De marsenprijzen 
De door DUO plant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Jacqueline 
van den Bergh, Cor de Beer, Ma-
rian van Gestel en Gaby Abdes-
selem terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, ditmaal gewonnen wer-
den door Ploon Slof, Gerrit Vink 
(2x) en Richard van den Bergh. De 
overheerlijke flessen wijn werden 
deze avond gewonnen door Riet 
de Beer, Douwe Douwstra, Tinus 
Smit en Ria Verhoef. Alle winnaars 
van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt gespeeld op donderdag 3 
oktober in de Schutse aan de Me-
rodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 
20.00 uur.

Legmeervogels onder de 19
Uithoorn - Begeleid door regen-
buien, zonnestralen en een en-
kele regenboog trad Legmeer-
vogels aan tegen Jos/Water-
graafsmeer.  Waar vooraf gedacht 
werd aan een makkelijke klus, 
bleek dit in de praktijk iets anders 
te zijn. LMV creëerde wel kansen, 
maar wist deze niet te verzilveren. 
De aanval van Jos/W. wist af en 
toe gevaarlijk uit te breken, maar 
stuitte op keeper Dimitri. Eerst 
in de 19e minuut ging Ian alleen 
op de keeper af. Met een schijn-
beweging erlangs, keeper kon al-
leen nog maar vasthouden: pe-
nalty. 
Jens rondde koel af voor de 1-0. 
Helaas was het kruit daarmee 
verschoten voor de eerste helft. 
Coach Jeffrey vond het tijd om 
wissels door te voeren. Spits Ian 
werd gewisseld voor de laatste 

aanwinst, een blonde stormram 
uit de Oekraïne met de toch Hol-
landse naam Cornelis.   
Na een gezapig kwartiertje vond 
Jens het de hoogste tijd een for-
midabele steekpass te geven op 
Lorenzo, die bekwaam de 2-0 
maakte. 
Een foutje achterin leidde al snel 
tot de 2-1. LMV liet zich niet af-
schrikken en bleef de aanval zoe-
ken. Cornelis bleek een gouden 
wissel, een voorzet van rechts 
werkte hij op fraaie wijze met het 
hoofd af. Jos/W. was murw ge-
speeld, wederom Jens was het 
die met een solo de keeper het 
bos instuurde voor de 4-1. Uit-
eindelijk bekroonde Lorenzo een 
goede wedstrijd met zijn tweede 
doelpunt voor de 5-1 eindstand. 
Klasse gespeeld jongens, man of 
the match Jens!

Thamen wint 
regenachtig duel
De Kwakel - Op vrijdag 27 sep-
tember kwam Jeka op bezoek bij 
Thamen. Het voorspelde een re-
genachtige wedstrijd te worden 
en dat werd het ook. Jeka gaat 
direct voortvarend van start en 
pakt het eerste punt in de eerste 
inning, als Martina scoort op de 
honkslag van Floranus. Jeka blijft 
de score uitbouwen. In de 3e in-
ning komt wederom Martina over 
de thuisplaat door een aantal 
veldfouten aan de kant van Tha-
men. Sanchez komt op het honk 
na 4-wijd en scoort op de hit van 
Huijbregts. Diezelfde Huijbregts 
bereikt ook thuis op de honkslag 
van Solano Cortez, waardoor de 
stand 0-4 noteert in het voordeel 
van Jeka. Pitcher Ten Feld van Je-
ka weet de slagploeg van Tha-
men goed tegen te houden. Pas 
in de 6e inning scoort Thamen. 

Onderbroken
Nurse komt op het honk na 
4-wijd én scoort op de tweehonk-
slag van L. Vogelaar. Diezelfde 
Vogelaar weet te scoren na een 
veldfout van Jeka: 2-4. Nadat de 
wedstrijd een tijdje onderbroken 
is geweest door regen, lijkt het 
erop dat de scheidsrechters de 
wedstrijd willen beëindigen door 
plasvorming rond de thuisplaat. 
De Thamen spelers weten dit te 

voorkomen door nieuw (droog) 
gravel te storten, waardoor de 
wedstrijd voortgezet kan worden. 
Dit harde werken wordt uitein-
delijk beloond. Jeka neemt eerst 
nog meer afstand door in de 8e 
inning twee keer te scoren, mede 
door toedoen van de geweldige 
driehonkslag van Breukers: 2-6. 
In de gelijkmakende slagbeurt 
staat pitcher De Koninck van Je-
ka toe dat meerdere Thamen spe-
lers op de honken komen door 
4-wijd en geraakt werpen. Dit ge-
combineerd met een aantal veld-
fouten brengt de stand naar 5-6. 
Met 2 uit én 2 man op de honken 
blijft derde honkman Groen koel. 
Hij slaat een tweehonkslag waar-
op Koole het gelijkmakende punt 
scoort. Bij de poging om Koole uit 
te maken op thuis, schiet de bal 
langs de catcher waardoor ook 
pitcher Jalvingh weet te scoren. 
Thamen wint op karakter en met 
een beetje hulp van Jeka: 7-6. 
Thamen staat stevig op plek 4 in 
de competitie, maar heeft nog 
zicht op plek 3 tijdens dit eerste 
seizoen in de Topklasse.
Komende woensdag, 2 okto-
ber, komt om 19.30 uur Dom-
stad Dodgers op bezoek bij Tha-
men om dan hun thuiswedstrijd 
te spelen.
(foto H Vogelaar)

Twee keer podium voor 
UWTC in Dordrecht
Uithoorn - Dordrecht, al jaren-
lang de echte aftrap van het na-
tionale veldritseizoen. Vanaf nu is 
er wekelijks koers in het veld. Veel 
regen zorgde ervoor dat het par-
cours bij DRC de Mol op een aan-
tal plekken best wel glad en mod-
derig werd.
Om 10.30 uur gingen zo’n 60 
amateurs van start. De UWTC le-
den Bart de Veer uit Vreeland en 
Tommy Oude Elferink uit Nieuw-
veen vormde samen met Atse 
ten Brinke en Dennis v.d. Kruis-
weg al snel de kop van de wed-
strijd. Maar hierachter streden 
Bas de Bruin, Menno van Capel 
en Ian van den Berg mooi mee. 
Dennis v.d. Kruisweg moest als 
eerste lossen uit de kopgroep en 
ook Tommy kon in de laatste fase 
het tempo niet meer volgen. Zo-
dat Bart en Atse de finale moes-
ten uitvechten. In de laatste hal-
ve ronde wist Bart een klein gaat-
je te slaan en dat was genoeg om 
de eerste overwinning in het veld 
op zijn naam te zetten.
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde 
op de 2e plaats.
De Belgisch kampioen Matthi-
as v.d. Velde had een sterke laat-
ste ronde en wist zowel v.d. Kruis-
weg als Oude Elferink nog voor-
bij te steken. Tommy 4e, Menno 
met ook een sterke laatste ron-
de naar plaats 10. Voor Bas was 
de wedstrijd een ronde te lang 
en hij moest enkele plaatsen prijs 
geven, 14e. Ook Ian pakte nog 

punten mee voor het regelma-
tigheidsklassement met de 29e 
plaats.
Bij de 40+ stonden ook 2 UWTC 
leden aan de start. Mark Touwen 
werd 23e en Frank Jansen 57e.
Bij de nieuwelingen een heel 
groot startveld van ongeveer 80 
renners. De UWTC leden Mike De-
rogee en Rens Grömmel maakte 
hier hun debuut bij de nieuwelin-
gen. Zij moesten achteraan star-
ten en streden hun eigen race. 
Mike werd 67e. Rens had zichzelf 
tijdens de race ‘opgeblazen’ en fi-
nishte als 76e. Een hele ervaring 
voor de jongens en dit zullen ze 
ongetwijfeld meenemen in de 
volgende wedstrijd. 
Bij de dames stond naast de UWT-
CX leden Elleke Claessen en Ju-
dith van Maanen ook Lorena Wie-
bes aan de start. Als je niet gese-
lecteerd bent voor het WK dan 
kan je mooi een andere uitdaging 
zoeken. Lorena reed brutaal de 
eerste halve ronde aan kop, maar 
moest daarna Ceylin del Carmen 
Alvarado en Yara Kasteleijn aan 
zich voorbij laten gaan. Lorena 
werd 3e. Elleke Claessen reed ook 
een sterke wedstrijd en werd 6e. 
Judith van Maanen moest helaas 
met een blessure opgeven. 
Bij de junioren stonden ruim 70 
deelnemers aan de start. En de 
kleine maar altijd strijdlustige 
Sven Buskermolen uit Kudelstaart 
reed hier prima mee. Sven werd 
40e. 

Legmeervogels geven kampioens-
kandidaat les in effectiviteit

Derde Uithoorn Open 
Golftoernooi
Uithoorn - Door het grote aan-
tal inschrijvingen werd besloten 
om de wedstrijd te splitsen. Door 
de golfers met handicap 19 tot 
54 werd een Stableford-wedstrijd 
gespeeld, verdeeld in een och-
tendgroep en een middag groep. 
Voor de lage handicappers, gol-
fers met een handicap 18 en la-
ger, werd de wedstrijd gepeeld in 
Strokeplay-vorm. Mede door het 
prachtige weer en de uitstekende 
organisatie werd het een fantas-
tische, sportieve dag. Behalve de 
wedstrijd was er ook gelegenheid 
om alle mogelijke clubs van Co-
bra te testen met daarbij de des-
kundige uitleg van Dennis die de 
hele dag aanwezig was voor de 
begeleiding. Nadat de ochtend-
groepen de 18 holes hadden af-
gerond was er tijd voor de lunch. 
Vervolgens startte om 14.00 uur 
de 18 holes voor de middag-
groep. De weersomstandigheden 
waren zo mogelijk nog beter dan 
in de ochtend. Toch bleken de 
scores niet veel beter dan tijdens 
de ochtendronde. De verschillen 
in de top van het klassement wa-

ren erg klein. Nadat de wedstrijd-
commissie alle scores had ver-
werkt was het rond 17.00 uur tijd 
voor de prijsuitreiking. En ook dit 
jaar had Nico voor mooie prijzen 
gezorgd voor de winnaars van zo-
wel de Stableford- als de Stroke-
play-wedstrijd. 

De uitslag van de 
Stablefordwedstrijd 
Dames was:
1. Regina 2. Ineke 3. Sjaan

De uitslag van de 
Stablefordwedstrijd 
Heren was:
1. Fred, 2. Erik

De uitslag van de 
Strokeplaywedstrijd was:
1. Rein 2. Martijn 3. Robert-Jan

Deze laatste uitslag was opmer-
kelijk omdat Rein ook vorig jaar 
met de wisselbeker aan de haal 
ging. Alleen was het verschil met 
de nummer 2 nu minimaal. Rein, 
van harte gefeliciteerd met dit 
mooie resultaat!

scheidsrechter Manoj Rampersad 
wordt er niet meer gescoord. Bij 
het ingaan van de rust kijkt Leg-
meervogels dus maar tegen een 
minimale achterstand aan.

Goed gesloten
Ook in het tweede bedrijf weet 
Legmeervogels de rust te bewa-
ren en ook nu wordt er geope-
reerd vanuit een goed gesloten 
verdediging en een uitstekend 
spelend middenveld waardoor 
het maar moeilijk doorkomen 
voor de gasten. In de 58ste mi-
nuut weet Quint Piris de toch wel 
verdiende gelijkmaker te score en 
staan beide elftallen weer op ge-
lijke hoogte. 1-1
Zeker verdient omdat Legmeer-
vogels ondanks het aandringen 
van de gasten zeker in verdedi-
gend opzicht geen kans weg-
geeft. Met een simpele maar goe-
de actie brengt Mich Vernooij 
zich in een uitstekende positie. 
Op ruim 20 meter afstand van 
het doel lost Vernooij een fraaie 
schuiver die over de handen van 
de graaiende Fortuna Wormer-
veer doelman Gennaro Liklikwatil 

tegen het net tot stilstand komt. 
Legmeervogels staan dan op een 
2-1 voorsprong. Nana deze treffer 
neemt Fortuna Wormerveer het 
heft in handen. Heeft dan heel 
veel balbezit maar weet daar ver-
volgens niets mee te doen. 

Onzorgvuldig
Het spel van Fortuna Wormerveer 
is te onzorgvuldig en te gehaast 
om vooralsnog de verdediging te 
verontrusten. Fortuna Wormer-
veer lukt het maar niet om de ver-
dediging van Legmeervogels te 
passeren. Hoewel het op een aan-
tal momenten wel is van ‘’vrou-
wen en kinderen eerst’ lukt het de 
gasten niet om doeltreffend uit 
te halen. Het collectief van Leg-
meervogels houdt eigenlijk heel 
eenvoudig stand.
Ver in blessure tijd is er nog 
slechts een echte kans voor de 
gasten Sander van de Poll maar 
ook hij slaagt er niet in om de gas-
ten naast Legmeervogels te bren-
gen.
Een gelijkmaker die gelet op de 
enorme inzet van Legmeervo-
gels, waarin het hele elftal zich 
voor 100% heeft ingezet om de 
overwinning over de streep te 
trekken, ook niet verdient zou 
zijn geweest. Na ruim 95 minuten 
stapt Legmeervogels als een ver-
zopen kat van het veld maar wel 
met de zo verdiende drie punten.






