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Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 ter Aarse Zuwe

Boeren Groot-Wilnis 
gaan ook demonstreren

Veilig ondernemen in 
het buitengebied

Om dit bijzondere gebied te be-
houden voor volgende generaties 
werken de agrariërs samen aan 
o.a. natuurbeheer, weidevogelbe-
scherming en aan het terugdrin-
gen van de bodemdaling. 
Vanuit de overheid wordt er 
steeds meer gekeken naar me-
thoden om de bodemdaling in 
het veenweidegebied te vermin-
deren. Eén van deze methoden is 
het aanleggen van onderwater-
drainage, ofwel het veenweide in-
fi ltratiesysteem. Het doel van dit 
systeem is om de bodemdaling 
in het veenweidegebied te halve-

ren. De aanleg van dit infi ltratie-
systeem wordt mede mogelijk ge-
maakt door een subsidieregeling 
van de Provincie Utrecht. 

Bodemdaling
Melkveehouders Egbert de Graaff  
en Joop van Weerdenburg, heb-
ben ervoor gekozen om dit sy-
steem op hun land toe te pas-
sen om de bodemdaling te rem-
men en de uitstoot van broeikas-
gassen, die vrijkomen bij de in-
klinking van het veen, te vermin-
deren. Samen met andere agrari-
ers hebben ze Gebiedscoöperatie 

Groot Wilnis-Vinkeveen opgericht. 
Door krachten te bundelen zetten 
de leden zich in voor een duurza-
me toekomst. 
Bij de demonstratie zal de fi rma 
Heerschap Drainage B.V. aanwe-
zig zijn. Deze organisatie heeft 
speciaal voor het veenweidege-
bied een nieuwe drainage machi-
ne laten ontwikkelen. Deze ma-
chine zal gedemonstreerd wor-
den tijdens deze ochtend. Ook is 
het mogelijk om kennis te maken 
met de melkveehouders en de be-
stuursleden van Gebiedscoöpera-
tie Groot Wilnis-Vinkeveen. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Egbert de Graaf op 
06-51 22 94 75. Zie ook de website 
van de Gebiedscoöperatie: www.
grootwilnis-vinkeveen.nl. 

Criminelen maken gebruik van 
diensten van de bovenwereld. Bo-
ven- en onderwereld raken zo met 
elkaar verweven. Door de invloed 
en druk die criminelen op onze sa-
menleving kunnen uitoefenen ra-
ken normen vervaagd en neemt 
het gevoel van veiligheid en leef-
baarheid af. Dit wordt ook wel on-
dermijning genoemd. 

Boeren uit het gebied Groot-Wilnis Vinkeveen zetten zich in vol-
op in voor het klimaat. De regio is een perfect voorbeeld van een 
oer-Hollands veenweidelandschap met bijzondere weidevogels, 
sloten tot aan de horizon en koeien in de wei. 

De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben een uitgebreid en dun-
bevolkt buitengebied. Gezien de grootte en het geringe aantal 
mensen dat er woont, is niet alles wat er gebeurt even zichtbaar 
voor de overheid. Dat maakt het gebied interessant voor crimine-
len. Tijdens een speciale avond werden afgelopen week, agrariërs 
en ondernemers gewezen op de gevaren en kregen zij tips hoe 
zij dubieuze activiteiten in het buitengebied kunnen herkennen.
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KORT NIEUWS:

Frontaal
Vinkeveen – Vorige week 
dinsdagavond zijn er op de 
N201 ter hoogte van Vinke-
veen, twee auto’s frontaal op 
elkaar gebotst. Het ongeluk 
gebeurde rond half elf tus-
sen de Vinkeveense Plassen. 
De twee auto’s kwamen door 
een nog onbekende oorzaak 
frontaal met elkaar in bot-
sing. Enkele inzittenden raak-
te licht gewond.Ambulan-
cepersoneel heeft zich ont-
fermd over de inzittenden.

IN DE 
PROVINCIE

Neem vaker  
de fiets, ook  
naar je werk

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Service

www.meerse.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Mijdrecht: Omgeving Midrethstraat, 
 Rodolphstraat (200 kranten)

 DEZE WEEK IN DE KRANT

De Ronde Venen - Het parochiebestuur van de H. Johannes de 
Doper maakt tot haar leedwezen bekend dat pastoor Gerard 
Griffi  oen in de nacht van 13 op 14 oktober op 68-jarige leeftijd is 
overleden. De avondwake om te bidden voor pastoor Griffi  oen 
is op vrijdag 18 oktober om 19.00 uur in de Heilige Johannes de 
Doperkerk, Driehuisplein, Mijdrecht/Wilnis. Zaterdag 19 oktober 
om 11.00 uur wordt in dezelfde kerk een eucharistieviering ten 
afscheid gehouden met aansluitend de begrafenis op het paro-
chiekerkhof achter de kerk. Griffi  oen is meer dan 15 jaar pastoor 
geweest van de parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen. 

Gerard Griffi  oen werd per 1 augustus 2004 door het Aartsbisdom 
Utrecht onder meer aangesteld als priester-pastor van de paro-
chie Heilige Johannes de Doper. Hij volgde daarmee zijn voor-
ganger, pastoor Harry van der Vegt, op. ‘Onder meer’, want be-
halve dat hij de parochie in Mijdrecht/Wilnis toebedeeld kreeg, 
moest hij het parochieverband ‘Vecht en Venen’ gestalte gaan 
geven. Een samenwerkingsverband van parochies waartoe het 
Bisdom opdracht had gegeven. Daartoe behoorden naast de 
parochie van Mijdrecht/Wilnis ook die van Abcoude, Breukelen, 
Loenen, Loosdrecht, Maarssen, Maarssenbroek, Kockengen, De 
Hoef en Vinkeveen. Dat moest toen allemaal nog geëff ectueerd 
en nader uitgewerkt worden, evenals dat het geval was met de 
invulling van de pastorale medewerkers. Pastoor Griffi  oen nam 
destijds zijn intrek in het parochiehuis aan het Driehuisplein op 
de grens van Mijdrecht en Wilnis. Hij kan gezien worden als een 
zwaargewicht in de kennis van en ervaring met de kerkelijke leer 
die hij op een zeer aanvaardbare en heldere manier ten toon 
spreidde. Oorspronkelijk was pastoor Griffi  oen Amsterdammer 
van geboorte. Hij volgde tal van studies, waaronder theologie in 
Nijmegen met als specialismen cathegesie, lithurgie en pastora-
le theologie. Hij behoorde tot de weinigen die ook het kerklatijn 
onder de knie had. Die ervaring had hij opgedaan als zanger in 
een kerkkoor in Amsterdam waar onder andere veel Gregoriaan-
se liederen werden gezongen. Pastoor Griffi  oen was een aima-
bel mens en heeft binnen en buiten het bisdom Utrecht een in-
tensief en actief leven achter de rug binnen de Rooms-katholie-
ke kerkgemeenschap. Als 
opdracht wilde hij samen 
met parochianen en bestu-
ren de kerk handen en voe-
ten te geven in de samen-
leving vanuit het katholie-
ke gedachtegoed. Nu is hij 
niet meer onder ons. Dat 
hij ruste in vrede.

Priester-pastor Gerard Grif-
fi oen zoals hij zich presen-
teerde bij zijn aanstelling in 
2004

Pastoor Gerard 
r  oen o erle en

De burgemeesters Maarten Di-
vendal en Yvonne van Mastrigt 
benadrukten tijdens de avond het 
belang om integraal op te treden 
tegen ondermijnende crimina-
liteit in het buitengebied. In het 
buitengebied bestaat een ver-
hoogde kans op de aanwezigheid 
van hennepkwekerijen. Door te-
ruglopende landbouw en vermin-
derde inkomsten kunnen agrari-
ers in fi nanciële problemen ko-
men. Het verhuren van een loods 
biedt dan een mogelijkheid om 
het hoofd boven water te hou-
den en het bedrijf te redden. Maar 
als ondernemers met criminelen 
in zee gaan is er vaak geen weg 
meer terug. Nietsvermoedend 
kan iemand dan meewerken aan 
bijvoorbeeld drugshandel. Uit het 
verhaal van een aanwezige er-
varingsdeskundige bleek dat dit 
grote emotionele en fi nanciële 
gevolgen kan hebben.

Signalen herkennen
Tijdens de avond werd een aan-
tal signalen genoemd die kunnen 
wijzen op ondermijnende activi-
teiten:
- Hennepkwekerijen en drugs-

labs die een specifi eke geur af-
geven

- Verdachte personen en/of 
voertuigen op het erf

- Laden en lossen gebeurt door 
wagens dicht tegen de schu-
ren en loodsen aan te parke-
ren

- Grote delen van schuren en 
gebouwen zijn dichtgeplakt, 
je kunt er niet naar binnen kij-
ken

- Bij de schuren en gebouwen is 
er voornamelijk activiteit in de 
avond en nacht

Niet alleen
Ondermijning tegengaan kan de 
overheid niet alleen. Ziet u zaken 
die volgens u niet kloppen? Meld 
deze dan bij uw wijkagent, Meld 
Misdaad Anoniem op 0800-7000, 
bij de gemeente De Ronde Venen 
via ondermijning@derondeve-
nen.nl of bij de gemeente Stichtse 
Vecht via meldeenvermoeden@
stichtsevecht.nl. 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.400

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

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

De Ronde Venen - Op vrijdag 11 
oktober brachten de deelnemers 
van de taallessen in Mijdrecht een 
bezoek aan het Anne Frankhuis in 
Amsterdam. De docent van de 
taallessen, de coördinator van het 
project Taal in de Praktijk en een 
paar coaches mochten dit fas-
cinerende bezoek meebeleven. 
Een deelnemer gaf voor de zo-
mer aan grote fascinatie te heb-
ben voor het verhaal van Anne 
Frank. Bij bespreking in de groep, 
bleek dat veel meer deelnemers 
het boeiend zouden vinden eens 
de woonplek van de destijds on-
dergedoken Anne te bezoeken. 
Een verhaal over een meisje, maar 
ook het verhaal over de bezet-
ting van Nederland, over uitslui-
ting, discriminatie en geweld. Een 
verhaal waarbij veel deelnemers 
ook wellicht aan hun eigen ver-
leden terugdenken. In de taalles-
sen voorafgaand aan het bezoek 
is veel gesproken over de twee-
de wereldoorlog en is het verhaal 
van Anne Frank voorgelezen. Be-
halve dat er veel nieuwe begrip-
pen geleerd werden, werd ook 
een kijkje in de geschiedenis van 
Nederland gegeven. 

Naast de lessen, welke twee maal 
per week plaatsvinden in de bi-
bliotheek in Mijdrecht, doen de 
deelnemers minimaal 1 dagdeel 
per week praktijkervaring op met 
het spreken van het Nederlands. 
Met een coach die hen op maat 
begeleidt zoeken de deelnemers 
naar een geschikte plek om de 
taal te oefenen. Dat kan een ac-
tiviteit zijn of vrijwilligerswerk. 
Een aantal deelnemers heeft af-
gelopen jaar zelfs de stap naar 
betaald werk gezet. De samen-
werking tussen de deelnemer, 
de coach, het ROC, Tympaan-De 
Baat en het werkcentrum van de 
gemeente maken dit project oer-
sterk. De deelnemers geven aan 
dat ze zich gesterkt voelen in het 
kijken naar de toekomst, zij dur-
ven weer te dromen en merken 
dat het zelfs lang niet altijd bij 
dromen blijft. Voor het project 
Taal in de Praktijk is nog behoefte 
aan 2 coaches. Mensen die inte-
resse hebben, kunnen voor over-
leg contact opnemen met Dyan-
ne van Tessel (coördinator Taal 
in de Praktijk) van Tympaan-De 
Baat via telefoonnummer (0297) 
230280 of d.vantessel@stdb.nl.

Taalgroep bezoekt Anne 
Frankhuis

NVM informatieavond 
‘Is dit het moment?’
De Ronde Venen – Vorige week 
vond de NVM informatieavond 
“Is dit het moment?” De Ronde 
Venen, georganiseerd door Vida 
makelaars en Korver Makelaars. 
Deze avond kregen de aanwezi-
gen meer informatie over de hui-
dige woningmarkt en de moge-
lijkheden daarvan. 
Veel aanwezigen waren geïnte-
resseerd of het juist nú een goed 
moment is om hun huis te ver-
kopen of een huis te kopen. Veel 
mensen blijven alleen dromen 
en gluren op Funda naar die wo-
ning in dat favoriete wijkje, willen 
meer ruimte, meer uitzicht, maar 
denken dat het niet haalbaar is. 
Zij blijven dus zitten in hun wo-
ning. De NVM-makelaars wilden 
op deze avond duidelijk maken 
dat er op dit moment verschillen-
de ontwikkelingen zijn en waar-
om het juist nu een goed mo-
ment kan zijn om uw woning te 
verkopen of te kopen. 

Ontwikkelingen 
De enorme prijsstijgingen lijken 
te minderen. Er is veel vraag naar 
bepaalde woningen, zoals appar-
tementen en tussenwoningen en 
juist veel aanbod van vrijstaande 
woningen. In iedere gemeente 
en soms wijk is de situatie anders 
en dit heeft effect op de woning-
prijzen. Wellicht heeft u over-
waarde op uw huis. Een vrijblij-
vende waardebepaling van uw 

NVM-makelaar kan dit voor u in 
kaart brengen. In combinatie met 
de lage hypotheekrente en goe-
de financieringsmogelijkheden, 
zou u misschien die stap naar een 
volgende woning nu toch al kun-
nen maken. Uw netto woonlas-
ten zouden niet eens veel hoe-
ven te veranderen in bepaalde si-
tuaties. Het programma bestond 
uit een gezamenlijke presentatie 
van Vida makelaars en Korver ma-
kelaars met algemene marktont-
wikkelingen en vraag en aanbod 
in de Ronde Venen. Daarna kwa-
men hypotheekadviseur Michiel 
Vergeer van Financiële Diensten 
Mijdrecht en Marielle Touw van 
FFT Notarissen aan het woord. 
Na afloop was er een borrel en 
mogelijkheid om 1-op-1 vragen 
te stellen. Al met al een zeer ge-
slaagde avond.

Vinkeveen - Het Repair Café Vin-
keveen (onderdeel van Tympaan-
DeBaat) is op maandagochtend 
21 oktober a.s. weer gewoon ge-
opend van 09.30 tot 12.30 uur 
voor allerlei reparaties. Vanaf de-
ze maand bent u ook van har-
te welkom voor controle van uw 
fietsverlichting. Bij het Repair Ca-
fé zijn vrijwilligers aanwezig (met 
gereedschap, naaimachine etc.) 
die voor u de gratis reparaties 
doen van de door u meegebrach-
te kapotte spullen of kleding. U 
kunt meekijken en terwijl u wacht 
is er een (gratis) kopje koffie en 
thee. Het Repair Café wil laten 

zien dat repareren leuk is, en vaak 
heel makkelijk. En weggooien is 
niet altijd de enige oplossing!!
Bij het Repair Café kunt u terecht 
voor allerlei reparaties zoals kle-
ding, kleine elektrische appara-
ten, computerapparatuur, (niet al 
te grote) stoelen en krukjes, hou-
ten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder tegenkomt 
dat kapot is en u eigenlijk gerepa-
reerd zou willen hebben. U bent 
dus op 21 oktober a.s. van harte 
welkom van 09.30 tot 12.30 uur in 
de Broedplaats aan de herenweg 
63 te Vinkeveen (ingang via bibli-
otheek).

Repair Café ook voor 
on role e erl ng

Mijdrecht - Vanaf dinsdag 1 okto-
ber ontvangt inloophuis ’t Anker 
zijn gasten die te maken hebben 
(gehad) met kanker in de nieuwe 
locatie Karekiet 49 in Mijdrecht. 
Na jaren een goed onderkomen 
gehad te hebben in de bestuurs-
kamer en kantine van sv Argon 
is er nu een eigen ontmoetings-
plek voor lotgenotencontact en 
ontspannende activiteiten. Dank-
zij vele helpende handen en bij-
dragen van diverse sponsoren is 
een prachtige en uitnodigende 
ruimte gecreëerd. Een lichte en 
huislijke ‘woonkamer’, een multi-
functionele yoga- en zangruim-
te, een praktisch schilderatelier, 
een knusse kamer voor individu-
ele en groepsgesprekken en ont-
spannende massage, een lees-
hoek, gezellige zitjes; kortom, een 
plaats waar de vrijwilligers allen 
die ‘geraakt’ zijn door kanker van 
harte welkom heten.  

Op zijn kop
Kanker zet immers je wereld op 
z’n kop en ook lang na de diagno-
se en de behandelingen is de ziek-
te aanwezig, in het lijf maar vooral 

ook in het hoofd. Je bent er nooit 
‘klaar mee’. Patiënten, oud-patiën-
ten, naasten en nabestaanden 
biedt ’t Anker een luisterend oor 
van vrijwilligers en ervaringsdes-
kundigen. Lotgenotencontact is 
een belangrijk onderdeel van het 
herstelproces, tijdens maar ook 
(lang) na de behandelingen. Ook 
jaren daarna is het soms fijn om 
te praten met mensen die weten 
hoe je je van binnen echt voelt. 
Deelname aan de geboden acti-
viteiten is niet verplicht, alleen in-
lopen voor koffie of thee kan ook. 
Voorlopig is ’t Anker zoals altijd 
open op dinsdag en donderdag. 
Vrijwilligers zijn altijd welkom, zo-
dat het inloophuis misschien va-
ker de deuren kan openen. 

Borstkanker
In deze openingsmaand oktober 
besteedt het inloophuis ook weer 
aandacht aan de speciale borst-
kankermaand. Op woensdag-
avond 30 oktober is er een inloop-
avond speciaal voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). Met 
nadruk worden vrouwen vanaf 25 
jaar van harte uitgenodigd. Welke 

lotgenoten zijn er in De Ronde Ve-
nen? Met medewerking van een 
oncologisch fysiotherapeute van 
Kerngezond uit Mijdrecht en een 
schoonheidsspecialiste /visagiste 
willen we een avond vrijblijvende 
aandacht en informatie en voor-
al lotgenotencontact bieden aan 
vrouwen die nog in hun behan-
deling zitten of daarmee al klaar 
zijn. Wat kan (oedeem)fysiothera-
pie en massage voor borstkanker-
vrouwen betekenen, wat kan een 
huid- en make-upadvies doen 
voor vrouwen die in of net na het 
chemotherapietraject zitten?
Aan het einde van november 
(prostaatkankermaand) zal er een 
speciale ‘mannenavond’ geor-
ganiseerd worden voor mannen 
met prostaatkanker. Nadere infor-
matie over ’t Anker en de wekelijk-
se activiteiten en de twee thema-
avonden is te vinden op www.in-
loophuishetanker.nl. 

Inloophuis ’t Anker is 
er

Maaltijd in 
‘t Kruispunt

Mijdrecht - Iedereen is weer van 
harte welkom in  ‘t Kruispunt, Ko-
ningin Julianalaan 22 in Mijdrecht 
op zaterdag 19 oktober om te ge-
nieten van een maaltijd. Daar-
na is er een korte inleiding over 
een gedeelte uit de Bijbel en is 
het mogelijk om mee te doen 
met een gesprek daarover. Van-
af 17.00 u. staat de deur open. De 
bijeenkomst duurt tot ongeveer 
19.00 u. Deze activiteit wordt ge-
organiseerd door het missionair 
team van de Chr. Ger. kerk ‘De 
Wegwijzer. Voor meer informa-
tie:  lcvoskunst@gmail.com of 06-
25111457)
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De Kwakel/Mijdrecht - Brood- 
en banketbakker Jan Westerbos 
is sinds jaar en dag een begrip 
in de regio. Dinsdag 15 oktober 
jl. vierde het familiebedrijf het 
100-jarig bestaan. Dat zegt iets 
over het doorzettingsvermogen 
en het vakmanschap van deze 
ambachtelijke bakker.
De huidige bakker Jan Wester-
bos is de derde generatie die 
het vak uitoefent, inmiddels bij-
gestaan door een team van en-
thousiaste medewerk(st)ers.
De opa van Jan, J.A. Westerbos, 
richtte in 1919 het bedrijf op 
in Vrouwenakker. Diens zoon 
Joop kwam op 14 jarige leeftijd 
bij zijn vader in de zaak en nam 
die later over. In 1960 verhuisde 
hij met winkel en bakkerij naar 
de Kerklaan. Jan is de zoon van 
Joop. Die (Jan) nam in 1988 op 
zijn beurt de winkel en de bak-
kerij over welke hij grondig liet 
renoveren en voorzien van nieu-
we machines. Jan met zijn team 

genoten in de loop van de 
jaren daarna grote bekend 
door de talrijke ambachte-
lijk vervaardigde bakkerij- 
en banketproducten die 
de winkel en de bakkerij in 
De Kwakel verlieten voor 
een veelvoud aan bestem-
mingen en afnemers in o.a. 
de horeca, bij het vereni-
gingsleven en voor instel-
lingen. Jan bakt niet alleen 
brood, hij vindt het steeds 
opnieuw uit!...
Telkens worden andere re-
cepturen en samenstellin-
gen toegepast, naast ver-
schillende vormen in pre-
sentatie. Het begrip ‘fa-
brieksbrood’ is hier dan ook vol-
slagen uit den boze. Wester-
bos maakt vaak exclusief brood 
en speciaal brood en broodpro-
ducten voor diverse afnemers 
die daarom vragen, maar ver-
vaardigt in eigen beheer ook be-
schuit, crackers en speciale ont-

bijtkoeken met een sublieme 
smaak, allerlei soorten koekjes, 
taarten en niet te vergeten over-
heerlijke speculaas in diverse sa-
menstellingen. Westerbos heeft 
zich ook dit jaar daarmee ander-
maal op de kaart weten te zet-
ten als de beste speculaasbakker 
van Noord-Holland!

Samen gaan voor topkwaliteit
Jan was/is niet alleen een vak-
man, maar ook een goed on-
dernemer met een vooruit-
ziende blik. Hij breidde in 2007 
zijn gebied uit door de overna-
me van banketbakker en pâtis-
sier Ad Mens die sinds 1975 met 
zijn winkel in De Lindeboom te 

Mijdrecht gevestigd was. Ad 
Mens is net zoals Jan Wes-
terbos altijd ambachtelijk, 
innovatief en creatief met 
zijn vak bezig (geweest) om 
zich te onderscheiden in ge-
bak en chocolaterie. Inmid-
dels worden bij Westerbos 
meer dan honderd heerlijke 
bakkerijproducten in eigen 
beheer gemaakt. En daar 
hoort ook het overheerlij-
ke gebak en de chocolaterie 
van Mens bij. Plus al het lek-
kers voor de feestdagen en 
allerlei feestjes. Samen gaan 
voor topkwaliteit is het cre-
do.
Een volgende mijlpaal was 

op 18 juli 2017 de opening van 
de modern opgezette nieuwe 
winkel annex productieruimte 
en bakkerij van Westerbos-Mens 
in de Passage van het (deels) ge-
renoveerde winkelcentrum De 
Lindeboom. Al met al is de win-
kel een verrijking voor het win-

kelcentrum en kent intussen ook 
een ‘koffi  e to go’ voor de ingang 
van de winkel met een tweetal 
zitjes. Ook in De Kwakel heeft 
men niet stilgezeten met de uit-
breiding en modernisering van 
de winkel en de achtergelegen 
bakkerij. Daar werd in 2017 de 28 
jaar oude oven vervangen door 
een hypermodern en energiezui-
niger exemplaar. Westerbos gaat 
ook met zijn tijd mee door ge-
bruik te maken van sociale me-
dia (Facebook) en een website 
waar klanten digitaal hun bestel-
lingen kunnen doen om die later 
af te halen. Het bestelde kan op 
verzoek ook gebracht worden. 
Als laatste nieuwtje valt te mel-
den dat Westerbos sinds 15 ok-
tober ook het predicaat Hofl e-
verancier mag voeren, waarbij 
tevens een nieuw bedrijfslogo 
is onthuld! Daarover leest u vol-
gende week meer in deze krant. 
Meer weten? Bezoek de website: 
www.westerbos.nl.

In 1960 heeft Joop Westerbos het bedrijf verhuisd naar de Kerklaan en is daar ver-
der gegaan met een nieuwe winkel en het bezorgen van brood en banket producten

Bakkerij Westerbos is in 1919 opgericht door J.A. Wester-
bos aan de Vrouwenakker

Joop zoon van J.A. Westerbos moest op 14-jarige leef-
tijd mee helpen in de bakkerij en brood bezorgen met 
de bakfi ets

In die jaren werd er nog brood bezorgd met 
paard en wagen

Lindeboom 8 Mijdrecht
tel: 0297-285868
fax: 0297-288709

Kerklaan 7 De Kwakel
tel: 0297-561431
fax 0297-532705
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IVI…. het gezicht van de Inwoners!
Drie weken geleden heb ik mijn gezicht al even laten zien. Deze 
(inwoners)krant gaf mij zelfs de kans om met mijn vrolijke koppie 
op de voorpagina te verschijnen. Tijd om wat meer over mijzelf 
en mijn bedoeling te gaan vertellen. Ik wil mij graag aan u voor-
stellen en vertellen wie ik ben en wat u van mij mag verwachten 
en wat ik voor u kan betekenen.

Mijn naam is IVI. Letterlijk staat mijn naam voor Inwoners 
Voor Inwoners. Ik wil het gezicht van de Inwoners van De 
Ronde Venen zijn.

Actieve inwoners zichtbaar maken
In onze gemeente zijn er veel actieve inwoners die prachtige 
initiatieven opzetten. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten voor allerlei zaken. Ze zijn wat 
mij betreft niet altijd even zichtbaar. Ik wil ze als IVI daarbij 
een handje gaan helpen en al die mooie inwoners en inwo-
nersinitiatieven in de schijnwerpers gaan zetten. Daar waar 
mogelijk geef ik de inwoners graag een podium.

Samen kom je verder!
Ik geloof in de kracht van samenwerken en denk in oplossin-
gen. Als inwoners zich hierin herkennen kunnen zij zich ach-
ter IVI scharen. Wij als inwoners zijn dan samen IVI. Eén ge-
zicht voor veel verschillende inwoners.

Verschillende uitgangspunten één doel
Ik begrijp dat we niet allemaal dezelfde uitgangspunten heb-
ben, maar we moeten er toch met elkaar uit kunnen komen? 
Respect voor elkaar is hierbij het toverwoord. 

IVI zoekt de samenwerking met de gemeente, de politiek, 
de maatschappelijke partners, de ondernemers, etc. 

IVI is de verbinder in De Ronde Venen. IVI gaat er vanuit dat 
iedereen  het goede voor onze mooie gemeente en haar in-
woners wil.

Hou IVI in de gaten!
Hoe en wat ik allemaal ga doen kunt u de komende weken le-
zen in mijn column in deze krant. Hou mijn oranje koppie in 
de gaten. IVI gaat immers over Inwoners Voor Inwoners. 

IVI is van ons allemaal!

Cursusproject de Ronde 
Venen heeft nog plaats 
Cursusproject de Ronde Venen 
heeft nog plaats 37. Bonbons 
maken; Chocolade liefhebbers: 
proef, geniet en maak prachtige 
chocolade truffels en bonbons. 
Je leert de kneepjes van het vak 
en gaat zelf aan de slag met smel-
ten van het basisproduct cho-
colade, tableren en vervolgens 
echt mooie producten maken 
van deze chocolade. Alles wat je 
maakt gaat mooi verpakt mee 
naar huis! Op zaterdag 2 novem-
ber van 13.00 – 15.30. O.l.v. Ca-
rien van Wees. Locatie; Blokland 
56, Nieuwveen. Cursuskosten; € 
46,50.

38. Het mooiste wat je kunt 
worden is jezelf: ‘ENNEAGRAM’; 
2 cursusavonden waarin je je gaat 
verdiepen in het enneagram. Be-
ter omgaan met jezelf en met an-
deren door middel van het enne-
agram, een psychologisch mo-
del van negen verschillende per-
soonlijkheidstypen. Je hoeft voor 
deze cursus geen kennis te heb-
ben van het instrument. Wat no-
dig is om deel te nemen is een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en behoefte aan zelfontwikke-
ling. 2 dinsdagavonden op 5 en 
19 november van 19.30 – 21.30. 
O.l.v. Joke Stapper. Locatie, De 
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. 
Cursuskosten € 14,00.

39. Rondleiding Muziekge-
bouw aan ’t IJ; Dé kans om voor 
en achter de schermen te kij-
ken in één van de mooiste en 
stilste concertzalen tot ver over 
de grens. De rondleiding wordt 
gecombineerd met een gra-
tis lunchconcert. In dit concert 
brengt Elisabeth Hetherington 
virtuoze zang uit de zeventien-
de eeuw uit Italië versus virtuoze 
zang van nu. Haar temperament, 
theatrale manier van optreden en 
de spannende mix van heden en 
verleden maken van dit concert 
een ware belevenis. Zij komt uit 
Toronto en is een paar jaar gele-
den voor haar studie naar Neder-
land verhuisd. De jury van Dutch 
Classical Talent was enorm onder 
de indruk van haar extreem hel-
dere, zuivere stem en van haar 

persoonlijkheid, die van het po-
dium spat. Ze heeft zich gespeci-
aliseerd in barok en hedendaag-
se muziek en was eerder te horen 
tijdens de Cello Biënnale en Festi-
val Oude Muziek. Op donderdag 
14 november van 10.45 – 13.30. 
O.l.v. het Muziekgebouw aan ’t IJ, 
Piet Heinkade 1, Amsterdam. Cur-
suskosten; € 9,50.

40. Vadertje Vorst, de Russische 
Kerst; De goede Sint Nicolaas 
stond model voor de Slavische 
‘Kerstman’, maar ook voor de min-
der vriendelijke tovenaar Moroz-
ko die een mens kon bevriezen. 
Sovjetdictator Stalin moest niets 
hebben van het Kerstfeest, dat hij 
zag als een middel om bij de kin-
deren religieuze gevoelens op te 
wekken. Kerstboom en Kerstman 
gingen in de ban tot 1935. Sinds-
dien heet de Kerstboom heel 
neutraal ‘Nieuwjaarsboom-Jol-
ka’ en vadertje Vorst kreeg gezel-
schap van het sneeuwmeisje. Tij-
dens de lezing gaat de docent in 
op de achtergrond van deze typi-
sche Russische gebruiken en ver-
gelijkt hij die met onze Neder-
landse tradities zoals Sint Nico-
laas. Op donderdagavond 14 no-
vember van 20.00 – 22.00. O.l.v. 
René Moorman. Locatie, De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. Cursus-
kosten € 7,00.

Wilt u zich inschrijven voor 1 van 
deze cursussen of wilt u meer in-
formatie over ons uitgebreide na-
jaarsprogramma, bezoek onze 
website; cursusproject de ronde 
venen.

Het Cursusproject de Ronde Ve-
nen is nog op zoek naar nieu-
we bestuursleden. Als bestuurs-
lid begeleid je een aantal cursus-
sen, onderhoud je de contacten 
met de docent en treed je op als 
vertegenwoordiger van het Cur-
susproject. Je doet dit binnen 
een team van enthousiaste col-
lega-Vrijwilligers, dat ca. 8x per 
jaar bijeenkomt. Iets voor jou? 
Neem dan contact op met Ellen 
Stange (voorzitter) telefoon: 06-
13100901 e-mail: ellenstange-
haan@ziggo.nl.

Vinkeveen - Al jarenlang is de 
voorleeswedstrijd een traditie tij-
dens de Kinderboekenweek. Na 
de voorrondes in de groepen 7 en 
8 waren de vier finalisten bekend: 
Nefeli uit groep 7a, Mees uit groep 
7b, Elin uit groep 8a en Donna uit 
groep 8b. Wat was het spannend! 
Marlon van Rijn, leesconsulent 
van de bibliotheek AVV, was uit-
genodigd om de schooljury te 
versterken. De deskundige jury 

riep uiteindelijk Donna tot winna-
res uit. Het publiek hing aan haar 
lippen; het was helemaal stil in 
de grote aula. De jury vond voor-
al haar natuurlijke, rustige ma-
nier van vertellen erg goed, net 
als haar inlevingsvermogen. Don-
na nam alle kinderen mee in haar 
fantasie! Donna mag nu door naar 
de regiofinales namens de Pijl-
staart. Haar klasgenoten zijn nu al 
trots. Veel succes Donna! 

Finale voorleeswedstrijd 
op OBS de Pijlstaart

De Ronde Venen - De deelne-
mers van Oktober Actief waren 
erg enthousiast over de kennis-
making met het kanovaren. Al-
le drie de dagen was erg weinig 
wind en twee zaterdagen was het 
prachtig weer en zonnig. De be-
leving vanaf het water van Vinke-
veen is toch anders en best bij-
zonder. Het was dan ook genie-
ten voor de deelnemers.

Vervolg in het voorjaar
Omdat de kennismaking met het 
kanovaren goed in de smaak viel 
gaat de vereniging zorgen voor 
een vervolg in het voorjaar. De 
meeste kano- activiteiten zijn na 
de zomer afgerond en de tempe-
ratuur van het water daalt. Hier-
door is het niet verstandig om 
met beginners en onervaren ka-
jakkers nog te gaan varen. Een 
eventuele zwempartij levert dan 
snel problemen op. Het wach-
ten is daarom tot de temperatu-
ren weer toenemen. In april / mei 
2020 worden er een aantal lessen 
gegeven aan nieuwe leden. 

Deze lessen zijn een 1e aanzet 
om te leren kanovaren. Het oefe-
nen vindt plaats in een ontspan-
nen sfeer en wordt door de leden 
van de club begeleid. Tijdens de 
training staat het plezier voorop. 
KVDRV leert de beginners onder 
meer op welke wijze ze het beste 
kunnen in- en uitstappen; boot-
gewenning; wat de juiste zithou-
ding is en wat een efficiënte ped-
delslag. Dit alles in een tempo dat 
past bij de deelnemers van Okto-
ber Actief.

Winter training 
De zwembadtraining start op 11 
januari 2020 en is een prima op-
tie om een aantal elementen van 

het kanovaren al vast beter on-
der de knie te krijgen. Bijvoor-
beeld het leren in – en uitstappen 
en evenwichtsoefeningen. Het 
stabiel leren zitten in een kajak 
is erg belangrijk Het omslaan en 
uit de kajak vallen is in het zwem-
bad overigens geen enkel pro-
bleem. Warm en helder water en 
een hulpje naast de kajak. Naast 
de bootgewenning is er voor de 
meer ervaren deelnemers ruimte 
om technieken voor gevorderden 
te oefenen, zoals steunslagen en 
het eskimoteren (zonder hulp van 
anderen weer bovenkomen als je 
bent omgeslagen). Dit alles in een 
tempo dat past bij de deelnemers 
van de training.

Succesvol
De kanovereniging De Ronde Ve-
nen is verheugd dat de belang-
stelling voor het kanovaren weer 
toeneemt. Het is altijd afwachten 
wie van de deelnemers lid wor-
den, maar de eerste signalen zijn 
goed. Ook bij de jeugd is er weer 
nieuwe instroom! De combinatie 
van een wintersport zoals schaat-
sen en kanovaren sluit prima op 
elkaar. Het jeugd-kanovaren is 
makkelijker in te plannen om-
dat er geen wekelijkse wedstrij-
den zijn. 

Oktober Actief enthousiast 
over kanovaren

Vinkeveen - Bewoners van ver-
pleeghuis Maria Oord en oude-
ren uit de wijk werden afgelopen 
dinsdag getrakteerd op een heer-
lijke Vinkeveense lunch in restau-
rant Brinkzicht. Iedereen heeft 
kunnen genieten van heerlijke 
streekproducten van plaatselij-
ke leveranciers. De opkomst was 

groot en er is genoten van ve-
le lekkernijen. Na afloop waren 
er vele enthousiaste reacties van 
bezoekers, een activiteit die voor 
herhaling vatbaar is! Deze lunch 
hebben wij kunnen organiseren 
dankzij de stichting Humavi, die 
zich inzet voor ouderen, wij willen 
hun hiervoor dan ook bedanken. 

Geslaagde lunch Careyn 
Maria-Oord

Mijdrecht - In januari 2020 wil 
Scouting Jan van Speyk een nieu-
we Welpengroep opstarten voor 
alle meisjes en jongens van 7 t/m 
10 jaar uit Mijdrecht, Wilnis en 
omgeving. Scouting biedt kinde-
ren een uitdagende invulling van 
hun vrije tijd. De activiteiten die je 

Scouting Jan van Speyk 
start nieuwe Welpengroep

Wilnis - Zaterdag 19 oktober 
is de theaterzaal van de Willis-
stee in Wilnis het decor voor een 
reeks taxaties van porselein en 
boeken. Landelijk bekende taxa-
teurs, Joseph Estié en Bas Hesse-
link, beoordelen de waarde van 
meer dan honderd eerder aan-
gemelde boeken, prenten of aar-
dewerk van Rondeveense bewo-
ners. Proosdijlanden 35 jaar. De 
historische vereniging De Proos-

dijlanden viert haar jubileum met 
een taxatieshow voor het gro-
te publiek. Bezoekers die objec-
ten voor taxatie aangemeld heb-
ben, melden zich tussen 12.30 en 
13.30 uur in de Willistee. De zaal 
van de Willisstee is vanaf 13.30 
uur open voor publiek. Onder lei-
ding van gastheer Erick Versloot 
beoordelen de heren Hesselink 
en Estié tussen 14.00 en 16.00 uur 
de vele aangeleverde objecten. 

Taxatieshow in Willisstee Dit gebeurt op een podium, maar 
op een groot scherm ziet het pu-
bliek tevens in detail om wat voor 
materiaal het gaat. De taxatie-
show is gratis toegankelijk. Pre-
sentatie werkgroepen. Naast de 
taxatieshow presenteren ook de 
werkgroepen genealogie, monu-
menten, archeologie, documen-
tatie en PR zich. In diverse stands 
leggen vrijwilligers van de histori-
sche verenging uit wat er aan re-
gionale historie te beleven is. De 
Vinkeveense beeldend kunste-
nares Laura Ruhé exposeert een 

aantal van haar creaties. Het ge-
heel wordt omlijst met sfeervolle 
beelden en muziek.

Genodigden
In de namiddag, vanaf 16.30 uur, 
is er voor de vrijwilligers van de 
vereniging een besloten bijeen-
komst. Dan presenteert voorzit-
ter Rob Blans de beeldbank, een 
online archief van het fotomateri-
aal dat de historische vereniging 
ter beschikking heeft. De feest-
dag sluit af met een lopend buf-
fet. 19 oktober van 14.00 – 16.00 

uur: Taxatieshow in Dorpshuis De 
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 
3648 XR te Wilnis. Toegang gratis.

bij Scouting doet zijn niet alleen 
heel leuk, maar dragen ook bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen. Scouts hebben veel 
plezier met elkaar en leren samen 
te werken en respect te hebben 
voor de ander. Kinderen en jonge-
ren ontwikkelen zich bij Scouting 
op een natuurlijke manier tot zelf-
standige mensen en krijgen de 
ruimte om te ontdekken en te le-
ren. Scouts spelen op een verant-
woorde manier in een veilige om-
geving. Dat biedt garantie voor 
jarenlang plezier bij uitdagende 
activiteiten! De nieuwe Welpen-
groep van Scouting Jan van Speyk 
zal op zaterdagen van 10.00 tot 
11.30 uur bij elkaar komen op 
het clubhuis aan de Oosterland-
weg 2b (ingang via Windmolen) 
in Mijdrecht. Heb je interesse om 
mee te doen? Meld je dan aan 
of vraag om meer informatie via  
welpen@janvanspeykgroep.nl. 
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Tentoonstelling 
‘onze langoren’ 
Regio - Op vrijdag 18 en zaterdag 
19 oktober a.s. houdt kleindier-
vereniging “Onze Langoren” weer 
voor de 84ste keer haar jaarlijkse 
tentoonstelling. En net zo als afge-
lopen jaren zal er weer een grote 
diversiteit aan dieren zijn. Er zul-
len dieren geshowd worden door 
leden uit de wijde omtrek zo-
als bv de Ronde Venen, Uithoorn, 
Aalsmeer, de Kwakel en zelfs Am-
sterdam. Ook dit jaar zijn ze te gast 
bij Fam. De Graaff, Oosterlandweg 
3a in Mijdrecht. Er zullen ruim 
200 dieren tentoongesteld wor-
den en dit zijn konijnen,  grote- en 
dwerghoenders, sier- en watervo-
gels, duiven, kwartels en cavia’s. 
De leden, waaronder ook jeugd-
leden, brengen veel dieren van 
verschillende rassen en kleursla-
gen in de kooien. Op vrijdag zul-
len er 4 nationaal bekende keur-
meesters druk bezig zijn alle die-
ren te keuren op hun specifieke 

eigenschappen. In de loop van de 
middag zullen de keurmeesters 
de prijswinnaars aanwijzen. Voor 
de liefhebber van kleindieren is 
een bezoek aan deze tentoonstel-
ling zeer zeker de moeite waard. 
Als u interesse heeft voor bepaal-
de rassen of erover denkt b.v. een 
konijn, kip of cavia aan te schaffen 
dan lopen er mensen rond die u 
antwoordt kunnen geven op uw 
vragen. Ook nu is er weer voor de 
kinderen een knuffelhoekje inge-
richt waar ze met een aantal die-
ren kunnen spelen en knuffelen 
en deze dieren zijn ook te koop. 
En de enveloppenstand met leuke 
prijzen is natuurlijk ook weer aan-
wezig.  Laat u verrassen en kom 
even kijken. De toegang is natuur-
lijk zoals altijd gratis!! De tentoon-
stelling is geopend op vrijdag 18 
oktober van 15.00 tot 22.00 uur en 
op zaterdag 19 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur.

Uithoorn - Op zondag 20 oktober 
organiseert brouwerij De Schans 
van 15.00 tot 18.00 uur samen 
met de band Tarango en Toko Ba-
li weer een Kumpulan. Van 15.00 
tot 18.00 uur zal Tarango weer ve-
le mooie nummers laten horen. 
Toko Bali is aanwezig met heer-
lijke versnaperingen voor de in-
wendige mens. Als speciale gast is 
Nathaly Mascle aanwezig. Natha-
ly Masclé is een zangeres die haar 
sporen in de muziek ruimschoots 
verdiend heeft. De muzikale ge-
nen heeft Nathaly van haar moe-
der Joke Habers. De familie Ha-
bers was een bekende muzikale 
familie uit Slagharen. Haar tv de-
buut maakte ze op 17 jarige leef-
tijd in het programma De Vuist 
van Willem Duys met een med-

ley van oude successen van Ka-
ren Carpenter. Als leadzange-
res werkte ze in diverse orkesten 
(o.a.Glenn Miller Orchestra)  waar-
mee ze bijna alle Nederlandse ar-
tiesten heeft begeleid. In 2001 
formeerde ze haar damesgroep 
Femme Vocale. Diverse optredens 
volgden met in 2012 deelname 
aan het tv programma “The Win-
ner Is”. Dat wordt dus een heerlijke 
zondagmiddag waarbij je kan ge-
nieten van mooie muziek. Voor de 
prijs hoef je het niet te laten ge-
zien de toegang gratis is, wel is 
een consumptie verplicht. Je vind 
De Schans op: Schans 21, in Uit-
hoorn. De ingang van het proeflo-
kaal bevindt zich aan de achterzij-
de van het gebouw tussen num-
mer 15 en 17.

Live muziek bij De Schans

Regio - Al ruim 30 jaar is het the-
aterproject een bestaande tradi-
tie op het Alkwin. In het verleden 
uitvoeringen door alle brugklas-
sers onder leiding van het Scapi-
no Danstheater, later voorstellin-
gen geleid door DAS (Drama Aan 
School). Het Strikproject is de op-
volger van DAS en een vorm van 
bewegingstheater. In een mid-
dag studeren de dansdocenten 
met een groep van ongeveer 15 

leerlingen een voorstelling in van 
3 minuten, welke ‘s avonds op 8 
of 10 verschillende locaties in de 
school gespeeld wordt. In een 
verduisterd Alkwin worden de 
bezoekers door de school geleid. 
Leerlingen uit de bovenbouw 
helpen hierbij. Op maandag 7 
en dinsdag 8 oktober hebben de 
bezoekers kunnen genieten van 
prachtige uitvoeringen door en-
thousiaste leerlingen!

Het Strikproject op het 
Alkwin Kollege

De Ronde Venen - Zaterdag 2 en 
zondag 3 november en zaterdag 
9 en zondag 10 november (al-
le dagen van 11.00 tot 17.00 uur)
exposeert Peter Westenbrink met 
boutkunst in Art-Galerie Boven 
Verwachting in Wilnis. Daar laat 
hij conceptueel werk zien dat ge-
linkt is aan De Ronde Venen. 
Boutkunst bestaat uit twee zo-
genaamde kunstenaarsboeken. 
Daaruit heeft hij speciaal voor 
deze bijzondere tentoonstel-
ling beelden geselecteerd die 
hij in een andere setting presen-
teert. Zowel de boeken als de-
ze voorstellingen zijn in de gale-
rie te koop. Over de achtergrond 
van de boeken zal hij tevens een 
kleine lezing geven. Aan de hand 
van enkele tekst- en beeldfrag-
menten, deels gebaseerd op een 
anekdote uit zijn lagere schooltijd 
in Driehuis, laat hij ons allemaal 
even boutkunstenaar zijn.

Moeilijk
Boutkunst laat zich moeilijk om-
schrijven. Een duidelijke definitie 
voor zijn kunst heeft Westenbrink 
niet. Hij zoekt en hij onderzoekt. 
Hij wroet in zijn verleden, waar-
van onuitwisbare sporen in zijn 
belevingswereld staan gekrast. 
Met zijn fascinaties voor geschie-
denis, filosofie, astronomie, ruim-
tevaart, wetenschap en techniek 
probeert hij deze krassen te dui-
den. Dat zet hem in het nu, waar 
zowel zijn romantische als ratio-
nele natuur met elkaar lijken te 
wedijveren. Of verwoorden en 
verbeelden de boutkunstboe-
ken een absurde poging tot ver-
zoening? De boeken vormen de 
kern van Westenbrink zijn kunste-
naarschap. Afbeeldingen en poë-
tisch proza laat hij daarin associa-
tief met elkaar spelen en strijden. 
Het is een hedendaags vermaak 
met bewaard gebleven indruk-
ken uit een kindertijd in De Ron-
de Venen (1960 t/m 1967). Flar-
den van die tijd glijden nu in Wil-
nis van de bladzijden. In verschil-
lende gedaantes hangen ze rond 
in Art-Galerie Boven Verwachting, 
waar ze een opmerkelijke exposi-
tie samenstellen. Wat te zeggen 
bijvoorbeeld over Westenbrink 
zijn kijk op het ontstaan van de 
geografische vorm van De Groote 
Rondeveense Polders, zoals De 

Ronde Venen in oude tijden heet-
te? Wat heeft onze gemeente-
grond in de ogen van Westen-
brink van doen met de maan en, 
nog vreemder, met een moer?

Blikvanger
Een blikvanger op de expositie in 
Art-Galerie Boven Verwachting 
zijn een microchip en een mon-
strans. Aan weerszijden worden 
die geflankeerd door zeven hou-
ten paneeltjes, met daarop af-
beeldingen uit de twee bout-
kunstboeken en uit een derde 
boek dat nog in voorbereiding is. 
Deze boutkunst-fragmenten zijn 
deels een verwijzing naar buurt-
schap Driehuis. Als kind was Wes-
tenbrink dagelijks in deze ‘r.-k. 
enclave’ te vinden: zaterdag als 
welp in het Parochiehuis, zon-
dag kerk met eventueel een voet-
balwedstrijd van Stormvogels en 
de rest van de week de Johannes 
de Doper School, tegenwoordig 
de Driehuisschool. Wat Westen-
brink destijds intrigeerde, en nog 
steeds, waren de twee gezichten 
van die school. Dat kwam bijvoor-
beeld tot uiting in het schoolge-
bouw zelf, dat enkele jaren eerder 
lokaaluitbreiding had gekregen. 
Ook werd toen een enorm mo-
dernistisch raam geplaatst. Re-
sultaat was een hol gebouw uit 
1912, met prominent in de oude 
zijgevel het grote nieuwe raam, 
versus een moderne aanbouw uit 
1959. Leerling Westenbrink kon 
het logisch onderscheid tussen 
de beide sfeerbelevingen toen 
nog niet maken. Maar wellicht 
voedde het de ontwikkeling van 
zijn scherp associatief werken-
de geest. En die waart nu rond in 
Art-Galerie Boven Verwachting, 
op boutkunstafstand van de Drie-
huisschool. 

Boutkunst in Art-Galerie 
Boven Verwachting

kunnen de dagmensen nog even 
samen nagenieten en ervaringen 
uitwisselen. 
Dit is echt geschikt voor gezin-
nen met kinderen van 6 jaar en 
ouder. Het wordt gehouden in 
het NME-Centrum De Woudreus 
in Wilnis. Kosten: € 5,00 euro per 
kind. Dus zaterdag 26 oktober, ze 
starten om 19.00 uur én om 20.00 
uur. Wat: bijzondere avondwan-
deling om de natuur in het don-
ker te beleven. Deelname: Aan-
melding via www.dewoudreus.nl. 
Sluitingsdatum voor inschrijving 
is 23 okober. 

Nacht van de nacht 
achtergrondinformatie
Om aandacht te vragen voor de 
toenemende lichtvervuiling en 
de effecten daarvan voor natuur 
en milieu, wordt er jaarlijks op 
de laatste zaterdag in oktober de 
“Nacht van de Nacht” gehouden. 
In heel Nederland worden lichten 
gedoofd en worden activiteiten 
voor het publiek georganiseerd 
om te genieten van de schoon-
heid van de nacht én de functie 
van de duisternis. Nederland is 
inmiddels één van de meest ver-
lichte landen ter wereld. De Ne-
derlandse nacht wordt elk jaar 
drie tot vijf procent lichter en ech-
te duisternis is hierdoor bijna niet 
meer te vinden. Lichtvervuiling 
ontneemt het zicht op de sterren-
hemel en nachtdieren raken hier-
van in de war. Ook kan nog veel 
energie bespaard worden door 
minder en efficiënter te verlich-
ten. Om hier aandacht voor te 
vragen organiseren de Provinci-
ale Milieufederaties en Stichting 
Natuur en Milieu, samen met de 
deelnemende gemeenten, de 
“Nacht van de Nacht”. Op www.

nachtvandenacht.nl is een over-
zicht van alle activiteiten in Ne-
derland te vinden. 

Een steentje bijdragen
Iedereen (inwoners en/of bedrij-
ven) kan een steentje bijdragen 
aan de “Nacht van de Nacht”. Bij-
voorbeeld door binnenshuis min-
der lichten te laten branden en de 
buitenlamp en etalageverlichting 
op deze avond uit te doen. NME-
centrum De Woudreus is verder 
elke woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.30 uur geopend (gratis toe-
gang). Adres: Pieter Joostenlaan 
28a (achter de Willisstee), 3648 XR 
Wilnis. Website: www.dewoud-
reus.nl E-mail: nmederondeve-
nen@odru.nl. Twitter & Facebook: 
@NMEDeWoudreus NME De Ron-
de Venen is onderdeel van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht 
en is gehuisvest in NME-Centrum 
De Woudreus. NME De Ronde Ve-
nen werkt in opdracht van de ge-
meente De Ronde Venen.

Herfstvakantie activiteiten 
bij De Woudreus
De Ronde Venen - Het is (bijna) 
herfstvakantie. Heb je zin in ge-
kleurde herfstblaadjes, padden-
stoelen, pompoenen en spin-
nen? Dan ben je op dinsdag 22 
en woensdag 23 oktober van har-
te welkom bij De Woudreus: kom 
bijvoorbeeld van pompoenen 
een lampion maken en eet pom-
poensoep uit de vuurketel. Doe 
mee aan de paddenstoelentocht, 
spin een suikerspin, pof kastan-
jes boven een vuurtje en leef je 
uit bij de ‘herfstkleuren vindsel-
tocht’. Genoeg te doen! Is is 22 en 
23 oktober van 14,.00 tot 16.00 
uur Je mag meedoen als je mi-
nimaal vier jaar bent, maar jon-
gere broertjes of zusjes zijn ook 
welkom. Vanaf 8 jaar mogen kin-
deren ook zonder ouders ko-
men. Kosten: € 5,00 per deelne-
mend kind. Aanmelden: niet no-
dig, loop vrij bij ons naar binnen.

Nacht avontuur 
Op zaterdag 26 oktober, tijdens 
het landelijke evenement de 
‘Nacht van de nacht’, kun je in 
De Ronde Venen bij het Speel-
woud mee met de nachtwach-
ter. Kom kennis maken met de 
nachtverschijnselen in het Speel-
woud. Als ‘ervaringsdeskundige’ 
neemt de Nachtwachter jou, het 
dagmens, mee. Een potje nacht-
sel en een flesje nachtwater spe-
len een belangrijke rol in de voor-
bereiding op de ontmoeting. En 
als de duisternis in het woud voor 
jou ondraaglijk begint te worden, 
heeft hij wat opgeslagen zonlicht 
achter de hand. Tijdens de tocht 
word je ingewijd in de geheimen 
van de nacht. Na de tocht levert 
de Nachtwachter je weer bij af bij 
het startpunt en gaat zelf vervol-
gens terug naar het westen, de 
nacht in. Rond een kampvuurtje 

Flipje uit Tiel 
Mijdrecht – Bij de christelijke 
maatschappelijke vrouwenbewe-
ging ‘ de Paggage’ ui t Mijdrecht 
komt donderdag 24 oktober a.s. de 
heer Peter Schipper uit Tiel op be-
zoek met een nostalgisch onder-
werp, want wie herinnert zich Flip-
je niet meer? U heeft waarschijn-
lijk nog wel een of meerdere Flip-
je-boekjes thuis. Hij vertelt over 

de historie van de Maatschappij 
“De Betuwe” in Tiel. Er is ook een 
kleine verkoping van jams, strip-
boeken e.d. De opbrengst is voor 
het Flipje en Streekmuseum in 
Tiel. Gasten zijn van harte welkom 
à € 2,50 p.p. De avond wordt ge-
houden in gebouw Irene naast de 
Janskerk in Mijdrecht. De aanvang 
is 20.00 uur

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Neem vaker de fiets, ook naar je werk
In 2030 worden er twee 
keer zoveel woon-werk-
kilometers gefietst als 
in 2011. Dat is één van 
de speerpunten van de 
provincie Utrecht. 
Op die manier blijven 
dorpen en steden in onze 
provincie bereikbaar en 
gezond. Want de fiets 
neemt weinig ruimte in 
en is een schoon vervoer-
middel.

Om zoveel mogelijk 
inwoners van de regio 

Utrecht te stimuleren 
de fiets te pakken, is in 
september de campagne 
‘Ik fiets’ gestart. Iedereen 
kan meedoen aan diverse 
acties, zoals het gratis 
proberen van een e-bike, 
e-bakfiets of  speed 
pedelec. Zo ontdek je of  
dit vervoermiddel iets 
voor je is voordat je een 
aanschaf  doet. De fietsen 
worden beschikbaar 
gesteld via lokale fietsen-
handelaren, verspreid over 
de hele regio Utrecht.

Ook kun je de ‘Ik fiets’-app 
downloaden. De app 
registreert fiets kilometers. 
Hiermee kun je punten 
sparen door te fietsen. De 
punten zijn in te wisselen 
voor leuke aanbiedingen, 
loterijprijzen of  een 
donatie aan een goed doel. 
Je kunt de app vinden in 
de Apple App Store en de 
Google Play Store onder 
‘ik fiets’. Johan van Eyk uit 
Maarssen doet mee aan 
‘Ik Fiets’ en is enthousiast. 
Hij werkt in Nieuwegein, 

ongeveer 12 kilometer 
van zijn huis. Hij pakt 

vaak zijn gewone fiets 
maar was nieuws-
gierig naar een sneller 
exemplaar. “Gedurende 
een week heb ik met een 
speed pedelec ervaren hoe 

het is om (nog) sneller op 
je werk te zijn. Ook voor 

externe afspraken pakte 
ik de fiets. Toen ik naar 
Den Haag moest, ben ik 
naar Gouda gefietst en 
heb daar de trein genomen.
Dat beviel me prima.”

De campagne wordt de 
komende twee jaar actief  
ingezet in de hele provincie 
Utrecht. Doel van de 
campagne is om minstens 
10.000 inwoners van de 
provincie Utrecht vaker te 
laten fietsen en 
op de fiets houden. 

Benieuwd naar alle 
acties? Kijk op ikfiets.nl
en doe mee!

Probeer een week gratis 
een e-bike, e-bakfiets 

of  speed pedelec

Regio Utrecht opnieuw Europese topregio
Utrecht is tweede geworden in de 
Regional Competitiveness Index (RCI) 
die vorige week bekend werd gemaakt 
tijdens de European Week of  Regions 
and Cities in Brussel. Er wordt 
gekeken naar de mate waarin een 
regio erin slaagt een aantrekkelijke 
en duurzame omgeving te bieden om 
in te leven en te werken Utrecht staat 
samen met Londen op een gedeelde 
tweede plaats. Stockholm voert de 
lijst aan. De driejaarlijkse index 
beoordeelt de concurrentiekracht 
van 268 Europese regio’s op basis 
van meer dan 70 indicatoren. Deze 
hebben betrekking op onderwerpen 
zoals innovatie, bereikbaarheid, 
digitale infrastructuur, onderwijs, 
gezondheid en arbeidsmarkt. 

Laatste oproep voor Kern met Pit

Kern met Pit daagt u 
uit om uw droom voor 
de buurt binnen een 
jaar te realiseren. Van 
het opzetten van een 
buurtmoestuin tot het 
organiseren van een 
dorpstoneelstuk. Als het 
uw directe leefomgeving 
maar verbetert of  een 
impuls geeft. Iedereen kan 
zich inschrijven, maar er 
gaat wel een selectie aan 
vooraf. Om mee te doen, 
moet u samenwerken met 
dorps- of  buurtgenoten. 
Als het lukt om binnen 
een jaar het project te 
realiseren, ontvangt u 

het predicaat Kern met 
Pit én 1.000 euro. Maar 
er is meer! Per provincie 
wordt een trofeewinnaar 
gekozen. De 12 trofee-
winnaars dingen mee 
naar de Gouden Pit ter 
waarde van 3.000 euro. 
Aanmelden kan tot 31 
oktober. Meer informatie: 
kernmetpit.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in 
de provincie Utrecht:

N201 Vreeland: schilderen Vreelandbrug tussen 
1 oktober en 15 november 2019
N224 Renswoude: werkzaamheden Vitens tot 
voorjaar 2020
N224 Woudenberg: realiseren toegang Hoevelaar, 
div. werkzaamheden tot juni 2020
N226 Maarsbergen: Aanpassen aansluiting 
Griftdijk tot 8 november 2019
N237 De Bilt: aanleg nieuwe fietstunnel Kapelweg-Oude 
Bunnikseweg, tot eind november 2019
N408 Nieuwegein: aanpassen Ravenswade 
vanwege ontwikkelen Liesboschterrein, 

werkzaamheden tot eind 2019
N411 Utrecht-Bunnik: reconstructie hoofdrijbaan 
en parallelweg, werkzaamheden tot eind 2019

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaam-
heden vindt u op: provincie-utrecht.nl/wegen of  volg 
ons twitteraccount @werkaandewegutr. Voor spoed-
eisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het 
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00 

Officielebekendmakingen.nl 

Voor officiële bekendmakingen kunt u terecht op 
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. 
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij 
publicaties over een locatie bij u in de buurt. 

Wilt u toch een geprinte versie van een provinciale veror-
dening, beleidsregel of  kennisgeving, 
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? 
Bel dan 030-258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten

16 oktober, 9.30 uur:   Vakcommissie Milieu en 
Mobiliteit

16 oktober, 19.30 uur:   Financiële Audit Commissie
16 oktober, 19.30 uur:    Commissie Omgevingsvisie
30 oktober, 10.30 uur:     Provinciale Staten

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. 
Kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten 
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

ACTUEEL

Commissaris van de Koning, Hans Oosters: “Complimenten aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan deze toppositie. Maar dit betekent niet dat we stil kunnen zitten. 

Utrecht groeit hard en staat voor grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie, bereik-
baarheid en de woningbouwopgave. Innoveren dus; hoe groter ons aanpassingsvermogen, 

hoe groter de kans dat onze steden en dorpen zo aantrekkelijk blijven als nu.”
Meer informatie: provincie-utrecht.nl/RCI2019

Johan van Eyk gaat op de -
 hier nog zijn gewone - fiets naar zijn werk
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14e Veldzijde Jeugd 
Open Golfwedstrijd
Wilnis - Zondag 13 oktober werd 
door Golfclub Veldzijde het 14e 
Veldzijde Jeugd Open toernooi 
georganiseerd. 50 jeugdspelers 
tot 21 jaar speelden op de golf-
baan van Golfpark Wilnis. Voor 
de jeugd worden veel toernooien 
georganiseerd en door de goede 
conditie van de baan in Wilnis na 
de regen van de afgelopen dagen 
waren de jeugdige spelers en-
thousiast over de baan, de orga-
nisatoren en de ontvangst in het 
clubhuis. De spelers zijn in twee 
handicapcategorieën gestart. 
Door de spelers met een handi-
cap van 12.1 tot 32.0 werd een 
stableford wedstrijd gespeeld. 
Het beste meisje vandaag was Li-
dewij Hol met 36 stableford pun-
ten. Bij de jongens in deze cate-
gorie werd Thomas Hagendijk 
winnaar met 40 stableford pun-
ten, gevolgd door Tom Ebens met 
39 stableford punten en derde 
werd Gunnar Janse de Jonge met 
38 stableford punten.

Handicap 0.2-12.0
De beste jeugdspelers met een 
handicap van -0.2 tot 12.0 (in golf-
termen de laagste handicappers) 
hebben een strokeplay wedstrijd 
gespeeld. Ricardo Veldman ein-
digde met 73 slagen op de 1e 
plaats. Dat is een zelfde prestatie 
als de winnaar van vorig jaar. Op 
de 2e plaats werd Gavin de Gel-

der met 75 slagen gefeliciteerd 
en de 3e plaats was voor Maurice 
van Dijk die 77 slagen nodig had 
voor 18 holes. Vele ouders en be-
langstellenden volgden de resul-
taten. Vrijwilligers van Golfclub 
Veldzijde die als spotters fungeer-
den, gaven de resultaten tussen-
tijds door aan de wedstrijdleiding 
in het clubhuis.

Met dank
Dankzij Paans Koek, Juwelier van 
Beek, Verleun | uw advocaat, ABN 
AMRO, en Golfpark Wilnis kon 
het inschrijfgeld voor de jeugdi-
ge spelers laag gehouden. Uit het 
inschrijfgeld van de jeugdspelers 
is een donatie gedaan aan Stich-
ting Kasigau. Deze stichting ont-
vangt een bedrag van € 750,-
. voor kleinschalige projecten in 
Kenya voor educatie van kinde-
ren. Daarmee hebben kinderen 
een grotere kans op een betere 
toekomst. Bart Weitjens, die na-
mens Golfclub Veldzijde de prijs-
uitreiking deed, benadrukte het 
verschil tussen de jeugd die mee 
deed aan deze wedstrijd, en die 
in Kenya. De 20 vrijwilligers van 
Golfclub Veldzijde en de tomelo-
ze inzet van Leo en Kim Versleijen 
zorgden voor een door de jon-
ge golfers geprezen toernooi op 
een baan die ondanks de regen, 
complimenten ontving voor de 
greenkeepers.

HVM MC1 herfstkampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelden de meiden van MC1 
van HVM (Willemijn, Florianne, 
Jade, Nora, Roos, Kim, Melanie, 
Lieke, Florine, Nori, Noor, Puck, 
Anne, Aimée en Rosalie) de laat-
ste wedstrijd van de voorcom-
petitie. Het was een spannende 
wedstrijd, want met winst of ge-

lijkspel zouden ze kampioen van 
de poule worden. Er werd top ge-
speeld door de meiden van HVM 
en na een 6-0 overwinning op 
Qui Vive MC2, was voor de mei-
den van HVM MC1, na uitsteken-
de begeleiding door hun train-
ster Jamie Lee, het Herfstkampi-
oenschap een feit!

Atalante MC1 wint van 
Waterlanders MC2
Vinkeveen - In de eerste set werd 
er zeer enthousiast gespeeld. En 
ook goed. Mooie ballen en toch 
ook soms erg sterk in de service. 
Deze set hebben we binnen ge-
haald met 18-25. In de tweede 
set maken ze het spannend. On-
danks dat er redelijk gespeeld 
werd, waren de Waterlanders te 
sterk waren. Deze set werd 25-20. 
In de 3e set wordt er heel sterk 
begonnen.
Met een goede opstelling en 
natuurlijk een ijzersterke aan-
val soms van Isabella, lopen ze 
uit naar een voorsprong, 11-20. 
De toeschouwers geven al aan 
dat deze set niet mag weg ge-
ven. Maar ondanks de grote voor-
sprong, gunnen ze de Waterlan-
ders toch nog 5 puntjes. Maar dat 
mocht niet voor de tegenstan-
der baten. Ze halen de set bin-
nen met 16-25. En dan set 4. Er 
wordt door de meiden gelijk ge-

zegd, dat ze de wedstrijd niet 
meer kunnen verliezen. Hooguit 
gelijk spelen. Goeie observatie. 
Maar ze willen toch graag voor 
de winst gaan vandaag. Ook deze 
set zitten hele mooie lange rally’s 
tussen, waarbij onder andere Tisa, 
Lynne en Renske behoorlijk hun 
best doen om de bal niet bij ons 
te hebben, maar bij de tegenstan-
der op de grond. In de opslag ma-
ken ze zelfs een ace! Niet ieder-
een gaat naar de grond om het 
feestje te vieren. Maar genoeg! 
Ze komen op een gegeven mo-
ment met 16-20 voor. En sommi-
gen vieren het feestje al bijna. De 
tegenstander denkt daar anders 
over en komt terug tot 22-22. Ata-
lante maken het wederom span-
nend en de 2e time-out wordt be-
nut om iedereen weer in het spel 
te krijgen. Gelukkig werkt dat 
en weten ze met de spannende 
eindstand te eindigen 23-25.

Bekerbiljart alle kanten op
De Ronde Venen - De bekercom-
petitie is in volle gang. Elk team 
uit de 1e divisie speelt tegen elk 
team uit de 2e divisie, in totaal 
9 wedstrijden. Door wat omzet-
tingen in de agenda hebben de 
teams een verschillend aantal 
wedstrijden gespeeld, variërend 
van 1 tot 3. Twee teams haalde de 
maximale score, geen enkel team 
kwam onder de 30 punten uit. 

De Merel/Heerenlux 
1 ongeslagen
Het team dat tot op heden al hun 
partijen nog gewonnen heeft is 
De Merel/Heerenlux 1. Dit keer 
werd The Peanut Bar 1 verslagen. 
Eric Aarsman, Kees Griffioen, Wal-
ter van Kouwen en Bert Fokker 
(DMH1) waren daarvoor verant-
woordelijk. ASM had nog kans-
loos verloren in de 1e speelronde 
van De Merel/Heerenlux 1, maar 
herstelden zich zeer knap door 
nu zelf de maximale score te be-
halen tegen De Merel/Heeren-
lux 3. Hennie Versluis (ASM) had 
slechts 20 beurten nodig tegen 
Wim Berkelaar, de kortste partij 
van de week.
Overigens was ASM ook het eni-
ge team uit de 2e divisie die wis-
ten te winnen, alle overige wed-
strijden wonnen de 1e divisie 
teams. Wel zijn er een paar op-
merkelijke resultaten het vermel-
den waard. David Schild van De 

Kromme Mijdrecht 2 won afge-
tekend van Chas Jans (Bar Adel-
hof 1). Medespeler Jos Verme-
ij kwam net 1 carambole tekort 
tegen Richard Schreurs. Betty 
van der Mars behaalde haar eer-
ste 12-punter voor DIO tegen 
Ruud Breyaen van Stieva/De Kui-
per 2, die niet evenwichtig pres-
teerde. Lutis Ventilatietechniek 
speelde 1 trede hoger omdat ze 
met z’n drieën waren. Dit weer-
hield Allan Knightly er niet van 
om 1 van zijn 2 partijen in 20 
beurten af te ronden, samen met 
Hennie Versluis (ASM) de kort-
ste partij van de week. Ger Ruim-
schoot heeft door fysiek malheur 
nog steeds zijn vorm niet te pak-
ken en verloor wederom. Met 3 
spelers 44 punten scoren is ech-
ter een topprestratie. Arjan Gor-
temulder won in 22 beurten, de 
enige winst namens Cens tegen 
De Kromme Mijdrecht 1. In de 
onderlinge confrontatie tussen 
De Springbok 1 en 2 was vooral 
de partij tussen Jim van Zwieten 
(SB1) en Willem Holla (SB2) span-
nend. Willem kwam 2 carambo-
les tekort voor een gelijkspel. Bar 
Adelhof 2 kwam dichtbij winst te-
gen De Biljartmakers. Erik Spie-
ring en Jeffrey Cornelisse wonnen 
hun partij, Jos van Wijk en Wiebe 
Elzinga (BA2) konden niet voor-
komen dat ze met 3 punten ver-
schil verloren.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandag 7 okto-
ber werd de vijfde ronde van de 
competitie gespeeld. Het was een 
spannende ronde met een uitslag 
die voor de eerste drie paren in 
de A-lijn zeer dicht bij elkaar la-
gen. Team Gerard Telling scoor-
de 60,83%, team Gerda Ruijgrok 
60,42% en team Johan Voskamp 
55,00%.In een spel waren alle pa-
ren het helemaal eens met elkaar 
door 6harten met 1upslag te spe-
len. Team Johan Voskamp wis een 
5ruiten contract veilig binnen 
te halen waar de andere paren 
in 4ruiten bleven of down gin-
gen. Team Ria van Bergen speel-
den een super 4schoppencon-
tract met 3 upslagen. In de B-lijn 
sprong team Ina van Rossum er 
uit met 66,07% op ruime afstand 
gevolgd door team Jaap Schut-
te met 58,04% en team John van 
Diemen met 55,36%. Team Jaap 
Schutte haalde een 4hartencon-
tract gedoubleerd binnen een 
mooie prestatie. Team Ina van 
Rossum deed dat ook maar dan 
met een 3sanscontract gedou-
bleerd. Op donderdag 10 okto-
ber schoot in de A-lijn team Ri-
chard van Heese uit zijn slof met 
69,00%, gevolgd door team Riet 
van der Meer met 58,59% en 
team Jan Bunnik met 52,34%. 
Team Riet van der Meer scoorde 

een heel mooi 6ruitencontract, 
terwijl de andere teams in 4sans 
met 4 upslagen terecht kwa-
men. Een opvallend 2schoppen-
spel werd gekenmerkt door het 
feit dat alle teams werden down 
gespeeld. Team Richard van Hee-
se speelde een 3hartencontract 
in noord dat down ging met een 
slag, maar scoorden hoog om-
dat de andere teams in oost/west 
4schoppenof hoger konden spe-
len.  In de B-lijn zette team Nan 
van den Berg de stijgende lijn 
door met 56,25% met team An-
nemarie Pierrot daar achter met 
54,69% en team Jan Elenbaas met 
53,13%. Team Diny de Haas maak-
te een mooi 3sanscontract met 4 
upslagen. Team Bea van de Heu-
vel wist een 3klaverencontract 
met 1upslag binnen te halen ter-
wijl de overige teams down wer-
den gespeeld. In de C-lijn toon-
de team Anita Berrevoets dat het 
in vorm is en scoorde weer hoog 
67,71%. Team Maria Baas volgde 
met 61,46% en team Bea Verlaan 
haalde 59,90%. Team Anita Berre-
voets bood en haalde als enige 
een prima 4schoppencontract. 
Team Mari Baas haalde als enig 
in een spel een 3sanscontract 
binnen. Het lukte bij team Ria 
Matthiessen om een heel mooi 
4schoppen contract te scoren.

De Vinken F1 ongeslagen 
kampioen
Vinkeveen - De Vinken F1 heeft 
het najaarsveldseizoen uitste-
kend gespeeld. Alle tegenstan-
ders werden thuis met lege han-
den teruggestuurd en ook uit 
wist de F1 alle punten mee naar 
het Vinkennest te nemen.
Kortom het jonge talententeam, 
gesponsord door Jumbo Vinke-
veen, is ongeslagen kampioen 
geworden.
De Vinken F1 staat onder enthou-
siaste leiding van Marike, Susan-
ne, Sofie en Indy. Het team be-
staat uit twee meiden en drie 
jongens, allemaal met hun ei-
gen kwaliteiten. Sanne weet met 
haar trucje menig tegenstander 
te foppen. De strijdlust van Lisa 
zorgt ervoor dat we de bal in ons 
bezit houden. Onze tegenstan-

ders komen Stan diverse malen 
tegen, doordat hij meerdere te-
genstanders tegelijk verdedigd. 
Het onderscheppen van de bal 
is een kwaliteit van Kjeld en onze 
jongste heer Florian gooit de ver-
re lange ballen. Al deze kwalitei-
ten bij elkaar zorgen ervoor dat er 
elke wedstrijd fanatiek gestreden 
wordt, met een hoop doelpunten 
tot gevolg. En het leuke is dat ie-
dereen mee scoort! In dit najaars-
seizoen moest de F1 het opne-
men tegen teams uit Vianen (Viko 
F1), Kamerik (SDO F1) en buurver-
eniging Atlantis F1 uit Mijdrecht! 
Al deze wedstrijden werden over-
tuigend gewonnen. De F1 wist 
zelf 79 keer te scoren in 6 wed-
strijden. Het kampioenschap is 
dan ook meer dan verdiend!

Jeugd schaakt nu op 
dinsdag
De Ronde Venen - Na ruim 20 
jaar op vrijdagavond is de jeugd 
teruggekeerd naar de dinsdag-
avond. Een belangrijke reden 
daarvoor is dat de overgang van 
jeugdspeler naar de senioren 
makkelijker verloopt. In de club-
geschiedenis wisten een aantal 
jeugdschakers succesvol naar de 
senioren door te stromen. De ge-
broeders Ekholm en kort daar-
op de tweeling Van de Arend, zij 
waren de eersten die de sprong 
waagden. Daarna volgde Arno 
Kroon die nog steeds een ge-
waardeerd lid bij de senioren is. 
In het korte verleden gingen Ger-
ben Roos, Peter de Jonge en Ste-
fan Rijsbergen naar de senioren.
Zij groeiden via het 2e team uit 
tot sterke spelers voor het 1e 
team. Gerben Roos en Peter de 
Jonge zijn inmiddels wegens ver-
huizing nu gewaardeerde scha-
kers bij andere clubs. Sinds vo-
rig seizoen speelt ook Marijn Vree 
een niveau hoger. Nu onder lei-
ding van Henk Kroon begelei-
den ook twee schaaktrainers de 

leerlingen Kees Kentrop en Jan 
de Boer. Zij waren beiden al op 
de vrijdagavond als KNSB jeugd-
schaak trainers goed bezig. Kees 
zelf was 20 jaar jeugdleider en 
Jan de Boer heeft ook een staat 
van verdienste met name met 
zijn ‘schaakpuzzels’. Daarin gaat 
het om de beste zet te vinden zo-
als het winnen van materiaal of 
de partij of het zoeken naar remi-
se (gelijkspel) enz. De schaakpuz-
zels zijn eigenlijk maar een bo-
nus want in dat ene uurtje krijg 
je les op jouw niveau en speel je 
een partij. Alleen tijdens een par-
tij word gestreden maar dan wel 
met schaakstukken. Sportiviteit 
staat voorop. De avond begint 
om 18.30 uur en eindigt om 19.30 
uur want daarna volgt de training 
voor de senioren. Er is nu ruimte 
voor nieuwe leerlingen.
Lijkt schaken iets voor jou te zijn 
en ben jij nieuwsgierig? Loop 
eens binnen bij De Boei Vinke-
veen. Vragen en/of aanmelden 
kijk op de nieuwe website www.
svdenkenzet.nl





12 16 oktober 2019

Tweede minidag voor de 
kleinsten van Atalante
Vinkeveen - Zaterdag speelden 
de mini’s van Atalante in de Ken-
nemersporthal in Haarlem hun 
tweede minidag.
Weer een leuke dag met progres-
sie. De Vinketoppers waren ook 
deze keer met z’n viertjes: Eleana, 
Hannah, Noa en Roos. Er was de 
afgelopen weken hard getraind 
door het team en dat was goed 
te zien. De eerste wedstrijd speel-
den ze tegen een nieuw team van 
AMVJ/Martinus. De meiden kwa-
men super uit de startblokken en 
wonnen met 8-26 en 21-23. De 
tweede wedstrijd speelden ze te-
gen een team van Spaarnestad, 
waar het vorige toernooi nog dik 
van verloren werd. Winst zat er 
helaas nog niet in tegen dit ster-
ke team, maar de meiden boden 
goed tegenstand (18-22 en 14-
23).

Derde
De derde en laatste wedstrijd 
werd tegen nog een Spaarne-
stad team gespeeld. Ook daar 
werd vorige keer van verloren. De 
teams waren enorm aan elkaar 
gewaagd en alle ouders aan de 
kant hielden hun adem in aan het 
einde van de sets. De eerste set 
eindige geheel terecht gelijk (19-
19). De tweede set eindigden de 
Vinketoppers super scherp, waar-
door ze net aan de winst pakten 
(20-17). Er is ongelooflijk veel pro-
gressie geboekt; er werd goed ge-
vangen, zelden fout gereserveerd 
en er werd bovenhands gegooid. 
Heel trots op deze kleine dames!

Atalante 2
Atalante 2 begon op deze mini-
dag met 2 opdrachten lekker spe-
len en een nieuwe naam voor het 
team verzinnen. De eerste wed-
strijd tegen VCH SET UP begon 
vlot. Je kon duidelijk zien dat er 
goed geoefend was op de pass 
en de service. En met veel ple-
zier haalden Jens, Niels, Emma en 
Yorell de eerste set met een rui-
me 19-12 binnen. Maar doordat 
ons viertal in de 2e set meer risi-
co ging nemen met de service en 

de aanval, slopen er wat foutjes 
in het spel. VCH kwam met een 
duidelijk antwoord en zodoen-
de werd de 2e set met 22-15 ver-
loren. Beide sets een verschil van 
7 punten.

Goede service
De 2e wedstrijd tegen SAS Power 
zien we hetzelfde spel. Goede 
service, goed samenspel en veel 
plezier onderling. Een sterke start 
met mooi teamspel. De set wordt 
gewonnen met 17-15. In de 2e 
set wordt bij 15-9 de concentratie 
minder. SAS laat haar Power zien 
en komt sterk terug. Maar door 
de ruime voorsprong kon deze 
set toch nog 18-15 gewonnen 
worden. In de 3e wedstrijd weten 
we, dat we verder spelen met de 
naam De Kanaries. Met dank aan 
de kleur geel in het club-shirt. Of 
deze naam moet blijven, moeten 
we nog maar eens overleggen 
met het team, want VCH Smash 
liet onze Kanaries wel een toontje 
lager zingen. Het werd lastig om 
de concentratie vast te houden. 
VCH speelde zeer sterk, waardoor 
zij dik wonnen met 19-14 en 22-
10.

Gelijk
Als laatste op de minidag was 
Atalante mini 1 “De biggetjes” aan 
de beurt. Zij spelen niveau 6, dat 
wil zeggen: serveren, passen en 
doorspelen. De bal mag niet in 1 
keer over het net, maar minimaal 
2 keer zijn gespeeld. Lisa, Froukje, 
Jort en Cato kregen versterking 
van Carlijn uit MC1, omdat het 
team helaas niet compleet kon 
zijn. De eerste wedstrijd tegen 
Spaarnestad Kwak was een span-
nende pot. de biggetjes wonnen 
met 18-16 en 20-18. De tweede 
wedstrijd tegen VHZ attack be-
gonnen ze goed. De eerste set 
eindigde met nipt verlies: 17-18. 
De tweede set kwam de tegen-
stander op stoom. Er werd ver-
loren met 13-26. De laatste wed-
strijd tegen Spaarnestad Volley-
fruit eindigde in gelijkspel: 20-15 
en 15-18.

HBOK te sterk voor CSW
Wilnis - CSW leed zaterdag op ei-
gen veld zijn eerste competitie-
nederlaag. Tegen titelkandidaat 
HBOK werd een 2-3 nederlaag 
geleden. In de beginfase was het 
voor beide ploegen even aftas-
ten met HBOK als de ploeg met 
het meeste balbezit. Een ploeg 
ook die goed is in de kleine ruim-
tes maar dat nog weleens te veel 
door wil drijven. Bovendien trad 
de verdediging van CSW zeer at-
tent op en zodoende kon elk ge-
vaar worden voorkomen. Toch 
was het CSW dat na 9 minuten 
de leiding nam. Stefan Tichelaar 
verzond de bal richting de weg-
sprintende Justin Blok die ver-
volgens niet zelfzuchtig was en 
breed lag op Menno v.d. Leeden 
die zodoende de bal voor het in-
tikken had. De beste kansen ble-
ven daarna voor CSW. Een schui-
ver van Erik Mulder kon door de 
doelman maar net verwerkt wor-
den tot hoekschop. Bij een prima 
aanval over de rechterkant kwam 
de bal bij v.d. Leeden. Hij dolde 
een speler op de achterlijn en gaf 
de bal op Blok maar weer bracht 
de doelman met een reflex red-
ding voor HBOK. Aan de andere 
kant moest doelman Rahim Gok 
handelend optreden toen hij een 
schot in de korte hoek tot hoek-
schop moest verwerken. CSW 
kon gaan rusten met een voor-
sprong.

Aandringen
Na rust een sterk aandringend 
HBOK dat een wissel had toege-
past en steeds gevaarlijker werd. 
De gelijkmaker hing in de lucht 

maar een prima redding van Gok 
voorkwam dit alsnog en een ster-
ke defensie van CSW dat de zaken 
goed op orde had. Na een kwar-
tier spelen in de tweede helft 
kwam CSW met tien man te staan 
omdat v.d. Leeden zijn tweede 
gele kaart ontving en met rood 
moest vertrekken. CSW kwam 
nu helemaal sterk onder druk te 
staan en de gelijkmaker kon niet 
uitblijven al viel die wel heel on-
gelukkig. Een vrije trap rand zes-
tien werd snoeihard ingescho-
ten. Doelman Gok kon de bal nog 
net uit de hoek tikken maar in 
de rebound was hij echter kans-
loos. Tien minuten voor tijd kwam 
HBOK op voorsprong toen de bal 
onhoudbaar in de kruising werd 
geschoten. CSW probeerde van 
alles om nog tot de gelijkmaker 
te komen maar was net niet slag-
vaardig genoeg om gevaarlijk te 
worden. Toen de 1-3 viel leek de 
wedstrijd helemaal gespeeld en 
alweer uit een vrije trap. CSW was 
nog bezig met het opstellen van 
de muur en de bal werd in het le-
ge doel geschoten. Vlak voor tijd 
werd het toch nog spannend. 
Een vrije trap van Sander Kunke-
ler werd door Dave Cornelissen 
prima ingekopt. Daarna kreeg 
CSW nog twee opgelegde kan-
sen om een punt te pakken. Cor-
nelissen was beide keren de aan-
gever op Blok maar de eerste keer 
verdween de bal naast het doel 
en bij de tweede poging kwam 
hij net een teenlengte tekort om 
doeltreffend te worden. HBOK 
kon opgelucht adem halen en 
ging met de 2-3 zege aan de haal.

Punt voor matig CSW
Wilnis - CSW moest zaterdag op 
bezoek bij DVVA en speelde daar 
met 2-2 gelijk in een uiterst ma-
tige vertoning van de kant van 
de Wilnissers. De wedstrijd werd 
gespeeld op echt gras en aan de 
kant van CSW was duidelijk te 
zien dat de spelers daar maar erg 
moeilijk mee om konden gaan. 
Goed combinatievoetbal op dit 
dramatische veld was bijna on-
mogelijk en het was al snel dui-
delijk dat dit een moeilijke mid-
dag zou gaan worden voor CSW. 
De beste mogelijkheden waren 
ook voor de thuisploeg en CSW 
kwam daarbij een aantal ma-
len goed weg. Zo werd een bal 
voor het doel gespeeld maar ge-
lukkig geen DVVA’er die kon af-
ronden. Even later een schot op 
doel waarbij Gok de bal losliet 
maar de bal nog net op de doel-
lijn kon wegtrappen. Ook kwam 
CSW goed weg toen een vrije bal 
voorlangs werd geschoten. CSW 
had weinig in te brengen tegen 
het hardwerkende DVVA en wist 
zich dan ook nauwelijks kansen te 
creëren. Het kreeg wel een paar 
hoekschoppen maar zonder suc-
ces, zodat beide ploegen zonder 
doelpunten de rust ingingen. Na 
rust kwam de wedstrijd al snel op 
gang. Een hoekschop van DVVA 
kon zomaar vrij worden binnen-

gekopt bij de tweede paal. Lang 
kon DVVA hier niet van genieten 
want 3 minuten later lag de ge-
lijkmaker alweer in het net. Bij 
een vrije trap van CSW stomp-
te de doelman de bal tegen een 
medespeler waarna de bal pre-
cies terecht kwam voor de voe-
ten van Justin Blok die zomaar 
in het lege doel kon tikken. CSW 
kreeg hierna wat meer grip op de 
wedstrijd maar de ploeg was de-
ze middag niet bij machte om de 
tegenstander pijn te doen. DVVA 
bleef knokken voor de winst en 
werd ook wel een aantal malen 
dreigend binnen de zestien maar 
de echte grote kansen bleven uit. 
Met nog een kwartier op de klok 
kreeg DVVA een vrije trap te ne-
men op de rand zestien. De bal 
werd met heel veel precisie in de 
uiterste hoek geschoten en zo 
nam DVVA opnieuw de leiding. 
Maar weer kon de thuis thuis-
ploeg deze voorsprong niet lang 
vasthouden want 4 minuten later 
maakte CSW de 2-2. Menno v.d. 
Leeden lag de bal met buiten-
kant rechts precies op het hoofd 
van Blok die vervolgens prima 
inkopte. Vlak voor tijd leek CSW 
nog met de zege aan de haal te 
gaan maar het schot van Dennis 
Prange kon ternauwernood wor-
den geblokt.

Rust teruggekeerd bij BVK
Regio - Na de tumultueus ver-
lopen jaarvergadering van vori-
ge week hing er een sfeer in de 
zaal op de daarop aansluitende 
bridgeavond die niet ‘des BVK’s 
‘ was. Gelukkig keerde de ge-
moedelijke sfeer die de bridge-
avonden van de BVK gewoonlijk 
kenmerkt afgelopen donderdag 
weer terug. Voor we met bridgen 
konden beginnen moest helaas 
wel melding worden gemaakt 
van het zeer ernstige fietsonge-
val van Jan van der Knaap op vrij-
dag 7 oktober. Gelukkig is er in de 
loop van deze week verbetering 
opgetreden in het genezingspro-
ces, maar we zullen hem nog ge-
ruime tijd moeten missen aan ta-
fel. Sterkte Jan! Deze week was 
het tijd voor de 2e ronde van de 
1e parencyclus van dit seizoen. 
De ladder is voorlopig weer even 
opgeborgen. In een A-lijn met 12 
paren eisten Wim Röling en Adrie 
Voorn voor de 2e achtereenvol-
gende keer de hoofdprijs op met 
een score van 57,08%. Rina van 
Vliet en Gerda Bosboom bleven 
prima in hun spoor met 56,67%. 
De 3e plaats was voor Nel Bakke 
en Hans Wagenvoort met 53,75%. 
Tiny en Adriaan konden op hun 
alcoholvrije avond geen potten 
breken en eindigden als 12e.
B-lijn: In de B-lijn zijn Sonja en 

Hans Selman helemaal op stoom 
geraakt. Vorige week nog 2e met 
bijna 61% (achter de verrassend 
goed presterende Annie en Toos), 
deze week 1e met 58,33%. De 2e 
plaats was voor Riet en Wim Be-
ijer met 57,74% en de 3e voor 
Rees en Gerard van der Post met 
57,44%. Hier waren het dus dui-
delijk de echtparen die de dienst 
uitmaakten. Nico en Jan zijn geen 
echtpaar en zij konden dan ook 
in de verste verte niet in de buurt 
komen van de hiervoor genoem-
de scores. De 16e en daarmee 
laatste plaats was hun (betrekke-
lijk) droevig lot.

C-lijn: In de C-lijn noteerden we 
de topscore van de avond. Maar 
liefst 66,25% lieten Tiny Rijpkema 
en Huub Zandvliet optekenen. 
Tegen zoveel geweld waren zelfs 
Ploon en Fons Roelofsma niet op-
gewassen, maar zij konden met 
opgeheven Dorpshuis de Qua-
kel verlaten met een score van 
58,75% en een 2e plaats. Op een 
gedeelde 3e en 4e plaats ein-
digen de paren Mayke Dekker - 
Trudy Fernhout en Helen Conijn-
Hans Broers met 58,13%. Laatst-
genoemden waren vorige week 
nog als 1e in deze lijn geëindigd 
en lijken elkaar op bridgege-
bied gevonden te hebben.

Legmeervogels wint van 
Argon
Regio - LMV moest afreizen naar 
Mijdrecht voor de altijd beladen 
derby tegen Argon. Beladen om-
dat Argon voor menig LMV-spe-
ler een volgend station is op weg 
naar de top. Zowel in als het bui-
ten het veld waren dan ook veel 
bekende gezichten waar te ne-
men. Over de kracht van Argon 
viel niets te zeggen, omdat zij 
nog geen wedstrijd hadden ge-
speeld. Coach Jeffrey koos het ze-
kere voor het onzekere en startte 
met zijn sterkste opstelling. Ofte-
wel keeper Bob, verdedigers Ja-
mal-Morris-Benjamin-Luc G., mid-
denveld Bram-Jens-Laurens en 
voorhoede Ian-Lorencao-Julian. 
De wedstrijd begon voorzichtig 
met weinig doelkansen over en 
weer. LMV had een licht veldover-
wicht maar creëerde geen kan-
sen, zeg maar de Noord-Ierse va-
riant. Pas in minuut 28 wist Jamal 
met een slimme steekpass Ian te 
bereiken, die listig de bal langs 
de keeper tikte. Zijn vader, be-
last met een betaald voetbalver-
leden uit de tijd van Bok de Kor-
ver en Abe Lenstra, noemde het 
een echte spitsengoal!

Rustig
Tot het rustsignaal bleef het rus-
tig. Coach Jeffrey nam zijn man-
nen met een goed gevoel mee 
naar de kleedkamer. Bij de af-
trap voor de tweede helft had 
hij het team gewaarschuwd voor 
de te verwachten aanvalsdriften 
van Argon. Niets bleek minder 
waar, LMV heerste over het he-

le veld en wist Argon ver van ei-
gen doel te houden. Aan de an-
dere kant van het veld liet Julian 
de keeper schrikken met een ve-
nijnig afstandsschot van 20 me-
ter, die hij ternauwernood over 
wist te tikken. In minuut 75 kwam 
de bekroning voor LMV. Luc G. 
schoot vanaf 25 meter de bal met 
een fraaie curve en liet deze in de 
kruising ploffen. Al zijn trainings-
uren in de sportschool om de 
beenspieren te versterken wer-
den uitbetaald. De keeper kon er 
alleen maar naar kijken. De wed-
strijd was beslist, reservespelers 
Max, Mick , Luc P., Lewis en Corne-
lis kregen ook nog speelminuten. 
Na het eindsignaal klonk luid ge-
juich van de tribune en een ver-
diend applaus voor de jongens. 
Man of the match: Bram, die de 
eerste helft bikkelde op het mid-
denveld en de tweede helft als 
een degelijke back fungeerde.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 8 ok-
tober rond een uur of een vul-
de zich de speelzaal van Sport-
hal De Scheg weer met bridgers. 
Met 30 paren was de zaal pret-
tig gevuld om de vijfde zitting 
te spelen van de parencompe-
titie. De hoogste score viel deze 
week in de B-lijn bij Jeanette Ver-
meij & Lenie Pfeiffer. Zij scoorden 
61,31% en behaalden daarmee 
de eerste plaats. Het moet al heel 
gek lopen wil deze dames vol-
gende week terechte promotie 
naar de A-lijn ontgaan. Op twee 
Atie de Jong & Hans Warmenho-
ven met een mooie 58,33%, de 
derde plaats was voor Rees & Ge-
rard van der Post met 55,95%, dat 
koppel is de laatste tijd ook in 
vorm! Op de vierde plaats eindig-
den Matty Overwater & Yvonne 

van der Wildt met 53,57% en op 
vijf Ploon Roelofsma & Marja Slin-
ger met 52,38%.
In de A-lijn waren Cobie Bruine 
de Bruin & Ada van Maarseveen 
de concurrentie de baas met 
60,76%. Op de tweede plaats El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 58,68% en op drie Jan-
ny Streng & Sonja Reeders met 
56,60%. De vierde en vijfde 
plaats waren respectievelijk voor 
Tini Geeling & Paula Kniep met 
53,82% en Trudy Fernhout & Cis-
ca Goudsmit met 53,13%. Volgen-
de week wordt de laatste zitting 
van deze ronde gespeeld en zul-
len vier paren promoveren/de-
graderen. Dat kan nog spannend 
worden! Voor informatie over de 
club kunt u mailen naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Johan en Wim Butlerbridge 
kampioen De Legmeer
Regio - Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord hebben zich met een 
overmachtig gemiddelde van 
30,41 IMP als beste paar gema-
nifesteerd bij de Butlerbridge 
start over vijf avonden van dit sei-
zoen. Joop van Delft & Ruud Les-
meister waren nipt de besten van 
de achtervolgers met 7 IMP, ge-
volgd door Renske & Kees Visser 
die als derde paar op 6,75 IMP uit-
kwamen in de A- lijn. Deze laatste 
keer was de avondwinst voor Co-
bie Bruine de Bruin & Gijs de Rui-
ter met 45 IMP en werden Jan Eg-
bers & Ben Remmers tweede met 
31 IMP. In de B- lijn lagen de ge-
middelden dichter bij elkaar. Ma-
rianne & Huub Kamp waren hier 
de besten met 20,33 IMP en ble-
ven Marijke & Ger van Praag, die 
op 17,25 IMP kwamen, zo net 
voor. Als derde paar van de ze-
ventien eindigden knap Heleen 
& Mees van der Roest met 15 
IMP, ondanks een slechte laatste 
avond. Deze avond herpakten An 
van Schaick & Ria Verkerk zich uit-
stekend door voor het eerst in de 
plus te finishen en gelijk met 41 
IMP, die hebben het eindelijk door 
toch? Op twee kwamen Elisabeth 
van den Berg & Maarten Bregge-
man met 22 IMP terecht, waar-
bij laatst genoemde toch moeite 
blijft houden dat een Butler resul-

taat van 2 SA + 1 als enige, wordt 
vertaald naar de gebruikelijke tel-
ling met 50%, terwijl het anders 
100% zou hebben opgeleverd! In 
de C- lijn waren de nieuwkomers 
Huib van Geffen & Lambert Koe-
ter een maatje te groot, zeker na 
een winst van 72 IMP op de twee-
de avond. Ze deden het daar-
na wat kalmer aan en eindigden 
met een gemiddelde van 25,23 
IMP als eerste. Annemieke & Floor 
Hesselink bleven het dichtste bij 
door deze avond 46 IMP te ver-
zamelen en zo een uitstekende 
eindscore van 19,66 IMP te be-
reiken. Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonker draaiden ook pri-
ma met 18,2 IMP als derde paar, 
waarbij ze opvallend geen een 
keer in de min zijn geëindigd. Ri-
chard van den Bergh & Tim Vader 
sloten de Butlercompetitie deze 
avond met 33 IMP als tweede af. 
Volgende keer weer gewoon pa-
ren en telt een upje dus wel echt 
weer mee. Wilt u zich ook aanslui-
ten bij deze club vol originele in-
vallen, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor al-
le inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 10 oktober 
was de vierde ronde alweer in het 
nieuwe seizoen van het dertigste 
levensjaar van onze bridgeclub. 
Normaal gesproken maken wij ook 
de competitie stand bekend na de 
vierde ronde, maar ik vermoed dat 
de wedstrijdleiding de spanning 
wil opvoeren, de stand was nog 
niet beschikbaar. Er werd op tien 
tafels gebridged, helaas een stil-
zit deze keer in de A-lijn. Hier was 
de eerste plaats voor het paar Ma-
delon en Arnold met 63,19%, dit 
was een koud kunstje, omdat de 
beste paren niet aanwezig wa-
ren. Ook de overgang van Vinke-
veen naar Wilniks werpt zijn vruch-
ten af. De tweede plaats is voor het 
paar Ciny en Herman met 62,59%, 
nipt verslagen door het uitmun-
tende spel van het eerste paar. De 
derde plaats is voor het paar Le-
ny en Willy met 55,83%, hier blijkt 
dat Leny ondanks het gemis van 

haar vertrouwde trainer, het goed 
doet, of ligt het aan Willy. De eer-
ste plaats was hier voor het paar 
Arna en Gerda met 59,38%, na een 
kleine inzinking is dit paar weer op 
de plaats waar het hoort te staan. 
De tweede plaats is voor het paar 
Greet en Diny met 58,33%, het 
lijkt er op dat dit paar zich al goed 
thuis begint te voelen binnen on-
ze vereniging. De derde plaats is 
voor het paar Marthe en Thea met 
57,81%, dit paar speelt wel steeds 
mee in de hogere regionen, ik zie 
ze nog wel terug in de A-lijn. Er 
werd dit keer geen klein slem ge-
boden, wel gespeeld, maar dat 
telt niet voor de uitslag. Als U in-
teresse heeft in bridge, kom dan 
eens langs in de Scheg om kennis 
te maken met het zo edele maar 
moeilijke spel. Wij spelen elke don-
derdag van 9.00 tot 12.30 uur, dus 
u heeft de hele middag nog om 
voor u zelf in te vullen.





Instituut Périne  •  Genieweg 8  •  3641 RH Mijdrecht

PÉRINE
SKIN STORE 
OPENT HAAR 
DEUREN,  
KOM JE OOK? 

De mystiek rond de voltooiing van Périne 2.0 wordt eindelijk opgeheven! 
Op zaterdag 22 juni opent het totaal nieuwe, unieke en onderscheidende winkelconcept  
Périne Skin Store haar deuren. Dé conceptstore met een uitgelezen selectie van beauty & 
lifestyle musthaves die allen bijdragen aan een gezondere, betere huid én een betere wereld. 
Périne nodigt je uit voor the ultimate customer experience in een oase van skin essentials. 

Programma 22 juni:
11.00 uur – feestelijke, officiële opening

11.30 uur – 16.00 uur gezellige inloop volop verrassingen en openingsacties

Locatie: Périne aan de Genieweg 8 in Mijdrecht
We verheugen ons erop je te mogen verrassen! 

Stralende groet,
Périne, Anneke, Angeline, Nathalie en Sandra

D A T  I S  A N D E R E  H U I D

S K I N  S T O R E

Een uitgelezen 
selectie van 
beauty & lifestyle 
wannahaves die 
bĳ dragen aan 
een gezondere, 
betere huid én 
een betere wereld.

Dagelijks geopend tussen 
tussen 09.00 en 13.00 uur.

Périne Skin Store is onderdeel van Instituut Périne

Genieweg 8  |  3641 RH Mijdrecht  |  Telnr. (0297) 273121  |  www.perine.nl

PERINE

‘Boven verwachting goed’, aldus eigena-
resse Périne Heerooms, een begrip op het 
gebied van een natuurlijke manier van huid-
verbetering met haar salon Instituut Périne 
in Mijdrecht, waar de Skin Concept Store deel 
van uit maakt. ‘Ik ben blij verrast te merken 
dat duurzaamheid bij zoveel mensen lee�. 
Steeds meer mensen gaan er inmiddels toe 
over om hun dagelijkse rituelen te verduur-
zamen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen 
van make-up met speciale katoenen doekjes 
en het poetsen van de tanden met bijvoor-
beeld een bamboe tandenborstel. Relatief 
simpele en niet dure oplossingen die ertoe 
bijdragen dat het milieu minder belast wordt. 
Kortom, het is zowel goed voor de huid als 
voor mens en milieu. Dat is ook precies waar 
we als Skin Concept Store voor staan en 
daarom bieden we een uitgebreide collec-
tie van zorgvuldig geselecteerde producten 
die de belasting van het milieu verminderen. 
Zelfs het doosje van het duurzaam gepro-
duceerde katoenen flosdraad kan gewoon 
bij het organisch afval, net zoals bijvoor-
beeld onze wattenstaa�es van bamboe. 
Naast de duurzaamheid van de producten 
heb ik bij het kiezen van onze producten ook 
gekeken naar het bedrijf achter de produc-
ten, hoe verloopt het daar en wat draagt 
het bedrijf bij aan ‘een betere wereld’. Zo 

wordt er bijvoorbeeld bij aankoop van onze 
tandenverzorging en wattenstaa�es een vast 
bedrag afgedragen aan de aanleg van water-
reservoirs in minder bedeelde landen. En 
natuurlijk hebben we onze samenwerkin-
gen met het Chocolade-huisje, boekhandel 
Mondria en Good for You, waarvan wij iedere 
drie maanden andere items in onze Skin 
Concept Store laten hebben, die (indirect) 
passen bij een gezonde huid.’
 
Cadeaus en cadeaupakketten
‘Inmiddels weten steeds meer mensen de 
Skin Concept Store te vinden. Dat is echt heel 
leuk’, vertelt Périne enthousiast verder. ‘Het 
zijn niet alleen de gasten van ons instituut 
die komen, maar ook mensen die op zoek 
zijn naar een origineel cadeautje of die zelf 
een goede verzorging voor hun huid willen, 
zonder dat daar behandelingen bij horen. Het 
is dan ook erg leuk dat ik inmiddels bena-
derd wordt door bedrijven om een kerstpak-
ket te maken met deze producten voor hun 
medewerkers. Ik hoor dat de bedrijven daar-
mee ook hun aan zorg willen bijdragen voor 
een beter milieu en goede doelen. Het assor-
timent van de pakketten bestaat o.a. uit 
wasbare sponsjes, botanische douchegels 
met etherische oliën, natuurlijke huidscrub-
bers, bamboe tandenborstels en onze 80% 

Beauty cadeautjes & 
duurzame producten zijn hot

Voor de zomer opende in Mijdrecht een geheel nieuw winkelconcept haar 
deuren: Périne Skin Store. Hoe gaat het met dit vernieuwende concept?

Voor elk 
moment de 

perfecte 
bril

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Z� delwaardplein 59, Uithoorn
Tel. 0297-783000

pure Fair Trade Chocolade, die wij samen met 
het Chocoladehuisje hebben laten maken, 
heerlijke kruidenthee’s, boeken over de duur-
zaamheid van je lichaam, etc. En dit alles 
afgewisseld met wannahaves lifestyle arti-
kelen, zoals modieuze schaaltjes, mokken en 
lichtpuntjes. Hoewel we deze vraag niet zo 
snel al verwacht hadden, zijn we inmiddels 
wel zover dat we een keuze kunnen bieden 
uit drie verschillende pakketten én kunnen 
we uiteraard een op maat gemaakt pakket 
samenstellen.
 
Heuse beleving
Naast deze verrassende ontwikkeling vind 
ik het vooral heel fijn om te merken dat 
de mensen het ook echt als een bijzonder 
concept ervaren. De beleving in de winkel 
zelf, het kunnen voelen, ruiken en uitprobe-
ren van alle producten, gewoon lekker snuf-
felen, geadviseerd worden als je daarom 
vraagt, al deze dingen had ik wel in mijn 
hoofd, maar hoe fijn is het dat het dan uitein-
delijk ook zo geworden is. Daar ben ik echt 

heel blij mee.’ Een unieke combinatie: beauty 
& duurzaamheid. Périne kijkt er tevreden 
naar: ‘Met alle huidverbeterende behande-
lingen en producten die worden aangebo-
den in het beauty-instituut wordt al 27 jaar 
gewerkt aan het langer gezond en mooi blij-
ven van de huid. En dan heb je het toch ook 
over verduurzamen, maar dan van de huid. 
Périne Skin Store is daar wat mij betre� een 
logisch vervolg op. Aanpassingen in de leef-
stijl en de voeding ondersteunen de resul-
taten die we bereiken met de behandelin-
gen en producten. Zo kan het resultaat van 
bijvoorbeeld een behandeling veel langer 
zichtbaar blijven. Uiteraard helpen we ook 
en geven we graag een persoonlijk advies 
om dat zo makkelijk mogelijk te maken. En 
zoals eerder gezegd, het is niet alleen voor 
de gasten van de salon, maar ook voor de 
mensen die geen behandelingen doen bij ons. 
Iedereen is welkom!’
Périne Skin Store is geopend van 9 tot 13 
op dinsdag t/m zaterdag en is gevestigd op 
Genieweg 8 te Mijdrecht.



PROMO
EVENT

ZATERDAG
7 APRIL 

KOMT U 
PROEFLOPEN?

De oorsprong van Xsensible 
Stretchwalker ligt in Japan. 
Traditie en technologie 
komen samen in perfecte 
harmonie. De balanszool 
zorgt voor een gezonde en 
natuurlijke lichaamshouding.

SMIT SCHOENEN
DORPSSTRAAT 39

MIJDRECHT
0297 281 875

DORPSSTRAAT 39 | MIJDRECHT | 0297 281 875

WWW.SMITSCHOENENMIJDRECHT.NL

SMIT SCHOENEN

Gemaakt in Italië en vervaardigd uit de beste 
materialen. NeroGiardini is in Italië marktlei-
der en al hun producten worden eerst gedra-
gen door test personen voordat ze in produc-
tie gaan.
Elke vrouw verdient een paar prachtige laars-
jes van NeroGiardini!” aldus Jac Smit van Smit 
Schoenen in Mijdrecht. 

“Naast dit prachtige merk hebben we nog 
veel meer aanbod…Dit jaar zijn de stoere 
boots, enkellaarsje met en zonder hak, snea-
kers en veterboots weer in alle soorten 
en maten verkrijgbaar en onmisbaar voor 
je garderobe. We hopen u snel te mogen 
verwelkomen om onze prachtige najaarscol-
lectie te komen bekijken!”

”Elke vrouw verdient een paar 
prachtige laarsjes van NeroGiardine!”

“NeroGiardini is must voor elke modische zel�ewuste vrouw. Door de 
perfecte pasvorm en de elegante maar ook stoere uitstraling is dit echt 
een eyechatcher voor het najaars seizoen 2019!

Zijdelwaardplein 58a Uithoorn • 0297-563762 • www. joepsze.nl

Openingstijden
Maandag 13.00 - 17.30

Dinsdag 09.00 - 17.30

Woensdag 09.00 - 17.30

Donderdag 09.00 - 17.30

Vrijdag  09.00 - 20.00

Zaterdag 08.00 - 16.00

Zondag gesloten

Wij werken altijd zonder afspraak. 

Door de ligging bij Winkelcentrum Zijdelwaard 

is het zeer makkelijk om zomaar even binnen 

te lopen. De kapsters van Kapper “Joepsze” 

zijn zeer ervaren en zijn bekend met alle 

nieuwe en bestaande technieken. Wij zijn 

gespecialiseerd in alle kleurtechnieken.

Groentetaart
Ingrediënten voor 4 personen: 

• vloeibare margarine
• 8 oude volkoren of  

bruine boterhammen
• 3 eieren
• 2 theelepels kerriepoeder
• 400 gram gare groente,  

bijvoorbeeld broccoli, bloemkool, 
courgette, paprika, prei,  
sperzieboontjes of spruitjes

• 50 gram geraspte belegen  
kaas (30+)

Bereidingswijze:
•	 Warm	de	oven	voor	op	200	°C.		

RECEPT

Bestrijk	de	vorm	met	wat	
margarine.	Bekleed	de	bodem	en	
wanden	van	de	vorm	met	het	brood.	

•	 Bak	de	broodbodem	ongeveer	5	
minuten	in	het	midden	van	de	hete	
oven.	

•	 Klop	de	eieren	met	de	kerrie	los.	
•	 Verdeel	de	groente	over	de	bodem.	

Schenk	de	eieren	er	over	en	strooi	
de	kaas	er	over.

•	 Bak	de	groentetaart	in	de	oven	in	
25	minuten	gaar	en	goudbruin.

•	 Snijd	de	taart	in	8	punten	en	
serveer	deze	warm	of	koud.



 De Lindeboom 13, MijdrechtDorpsstraat 71, Mijdrecht

Nederlander vaak te moe om gezonder te leven

BEWEGEN

Voor veel mensen blij� het een lastige 
strijd om een gezond leven gedurende 
een langere periode vol te houden. Opval-
lend zijn daarbij de tegenstrijdigheden die 
Nederlanders als barrières ervaren. Zo voelt 
één op de vijf zich niet fit genoeg om te 
sporten en voelt dertig procent zich te moe 
om te ontspannen. Een gezond leven gee� 
energie, maar als je de energie niet hebt 
om je doelen te behalen wordt het moei-
lijk. Nederlanders geven zichzelf een 7,2 als 
het gaat om hun eigen gezondheid in het 
algemeen. Kijken we echter naar speci-
fieke aspecten, dan zien we een ander 
beeld. Zo gee� 22 procent zich een onvol-
doende voor voldoende beweging en 15 
procent voor voldoende nachtrust. Opval-
lend is dat vrouwen onder de 50 jaar zich-
zelf op vrijwel alle vlakken lagere rapport-
cijfers geven.

Het volhouden van gezonde leefgewoon-
ten wordt voor zowel mannen als vrouwen 
ervaren als heel moeilijk. Uit de cijfers blijkt 
vooral dat vrouwen dit lastig vinden. Zo 

vindt 45 procent van de vrouwen het lastig 
voldoende beweging vol te houden ten 
opzichte van 31 procent van de mannen. 
Bij slaap is er een verschil van 28 procent 
versus 18 procent bij de mannen. Tijdge-
brek door werk, maar ook huishoudelijke 
taken en sociale activiteiten zijn barrières 
voor veel Nederlanders om hun gezonde 
doelen te behalen, terwijl ook op het 
werk of thuis juist met kleine veranderin-
gen aan een gezonde leefstijl gewerkt kan 
worden. Hidde van der Ploeg, onderzoeker 
en gezondheidswetenschapper bij Amster-
dam UMC, legt uit: ,,De sleutel voor het 
langdurig volhouden van een gezondere 
levensstijl zit vaak in het stellen van reële 
doelen die in kleine stappen te behalen zijn. 
Dus ook als je bijvoorbeeld geen zin hebt, 
of te moe bent, kan één blokje om vaak al 
genoeg zijn om toch aan voldoende bewe-
ging te komen voor die dag. En dit gee� 
energie en een positief gevoel. Het is ook 
verstandig om activiteiten te zoeken die 
functioneel en/of leuk zijn, dat zorgt dat ze 
makkelijk in je dagelijks leven te integreren 

Voldoende bewegen en regelmatig relaxen zijn essentieel om 
gezond te leven. We weten het bijna allemaal (92%) wel, maar bijna 
de hel� (45%) van de Nederlanders doet geen pogingen om hierin 
verbetering aan te brengen. Vermoeidheid, stress en tijdgebrek zijn de 
voornaamste redenen om gezonde doelen als voldoende beweging en 
ontspanning niet te behalen. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar 
Public, in opdracht van Zilveren Kruis.

zijn. Voorbeeld van iets functioneels is naar 
de bakker lopen of fietsen in plaats van met 
de auto gaan. En wat mensen leuk vinden, 
is natuurlijk sterk persoonsa�ankelijk, 
maar wel de beste drijfveer voor succes.”
Jan-Willem Evers, Commercieel Direc-
teur bij Zilveren Kruis legt uit: ,,De drem-
pel om te werken aan je gezondheid is vaak 
te hoog. Door kleine stapjes te nemen kan 
iemand langdurig werken aan een gezon-
dere levensstijl. Daarom ontwikkelde Zilve-
ren Kruis de app Actify, die gebruikers 

helpt om met kleine stapjes hun gezond-
heidsdoelen te behalen. De app wijst de 
gebruiker op kleinere, laagdrempelige en 
minder voor de hand liggende uitdagingen. 
Denk hierbij aan overleggen tijdens een 
wandeling of de trap nemen in plaats van 
de li�. Maar ook tips om voldoende water 
te drinken of manieren om te ontspannen. 
Uit 81 procent van de bestaande gebruikers 
van de app weten we dat de focus op kleine 
stapjes een positieve bijdrage levert aan 
hun algemene gezondheidsgevoel.”
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DR. MARTENS 

Groot GelijkB y  M  &  M

Dorpsstraat 29 | 3648 AE Wilnis
www.grootgelijk.com

De modeshow van de 
Najaarscollectie 2019 is op 
zaterdag 19 oktober a.s. 
in Hoeve Veelust vanaf 13.00 uur 
inloop en start om 13.30 uur, 
Oudhuijzerweg 2a in Wilnis. 

Merken: Studio, Twister, Chalou, Aprico, 
Ascari, Stark, Twister, Just For You, Sybel, 
ZE-ZE & Zhenzi.

Nu ook laarzen verkrijgbaar van het merk 
JJ Footwear met extra brede schachten.

Wel of geen vitamine D? 
VOEDING

De dagen worden geleidelijk weer 
korter en de temperatuur gaat 
omlaag. Voor veel mensen zijn 
het najaar en de winter bij uitstek 
perioden om activiteiten binnens-
huis te ondernemen. Daardoor 
komt het lichaam echter veel 
minder in contact met zonlicht 
en daardoor ontstaat de kans op 
een gebrek aan vitamine D. Voor 
sommige mensen is dat aanleiding 
om te grijpen naar een voedings-
supplement. Is dat echt nodig?

Vitamine D hebben we nodig voor het 
goed laten verlopen van diverse biologi-
sche processen in ons lichaam. Het is dus 
van belang dat er we er voldoende van 
binnenkrijgen. Bij een chronisch gebrek aan 
vitamine D kan osteoporose (botontkal-
king) ontstaan, ook wordt een tekort aan 
vitamine D in verband gebracht met het 
ontstaan van hart- en vaatziekten, auto-
immuunziekten en kanker. Uit onderzoek is 
gebleken dat er een direct verband bestaat 
tussen een gebrek aan vitamine D en darm-
kanker, mogelijk geldt dit ook voor andere 
vormen van kanker. Een geruststellende 
gedachte is dat ons lichaam vitamine D 
voor het grootste deel zelf kan aanmaken. 
Ongeveer zeventig tot negentig procent 
van de benodigde hoeveelheid kan op die 

manier worden verkregen. Het aanmaken 
van vitamine D gebeurt in de huid en daar-
voor is zonlicht nodig. Het is dus van belang 
om ook in de wintermaanden regelmatig 
even een frisse neus te halen, zodat de huid 
in contact komt met zonlicht. Naar mate de 
lee ijd vordert, vermindert het vermogen 
om zelf vitamine D aan te maken.

Vaak wordt gedacht dat ons voedsel 
vrijwel geen vitamine D bevat
Wie echter bij het samenstellen van een 
maaltijd de juiste keuzes maakt, krijgt wel 
degelijk een goede dosis van deze belang-
rijke vitamine binnen. Vitamine D is name-
lijk van nature aanwezig in vette vis, zoals 
haring, makreel en zalm. Door het eten 
van een stuk zalm (ongeveer 100 gram) 
bereik je al snel de aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid vitamine D. Ook andere 
voedingsmiddelen, zoals roomboter, volle 
zuivel, vet vlees en eieren bevatten vita-
mine D, maar de hoeveelheden in deze 
producten zijn aanmerkelijk lager dan die in 
de genoemde vissoorten. Vitamine D wordt 
bij de productie toegevoegd aan marga-
rine, halvarine en bak- en braadproduc-
ten. Vitamine D is in vet oplosbaar en wordt 
in ons lichaam opgeslagen. De kans dat 
we er te veel van binnenkrijgen, is niet erg 
waarschijnlijk. Het kan wel, maar door de 
Gezondheidsraad is de bovengrens vastge-
steld op 50 microgram per dag, dat is vijf 
keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Moeten we nu wel of niet 
extra vitamine D slikken? 
Dat hangt sterk af van onze leefwijze en 
onze lee ijd. Volwassenen tot 70 jaar 
zouden in principe zelf voldoende vita-
mine D moeten aanmaken in hun lichaam, 
wanneer ze dagelijks tenminste een half 
uur in de buitenlucht verblijven met 
ontbloot hoofd en ontblote handen. 
Mensen die kleding dragen waarbij deze 
delen van het lichaam bedekt blijven, lopen 
dus een verhoogd risico op een tekort aan 
vitamine D en doen er verstandig aan een 
voedingssupplement te slikken. Senioren 
vanaf 70 jaar krijgen het advies om zowel 
zomer als winter extra vitamine D te slik-
ken, dit advies geldt ook voor zwangere 

vrouwen. De genoemde lee ijdsgrens is 
overigens geen ijzeren waarde, aangezien 
ieder mens uniek is en het vermogen om 
vitamine D in de huid te produceren niet bij 
iedereen even vroeg (of laat) afneemt. Door 
tijdig in te spelen om een eventueel tekort 
aan vitamine D draag je bij aan het bevor-
deren van de weerstand en het behoud van 
een goed ontwikkeld stelsel van botten en 
spieren.
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We spreken met Henny, van de nieuwe winkel 
Voor-Gedragen in Uithoorn. Een vlotte boetiek 
met een uitgekiende collectie pre-loved fashion, 
een dijk van een basiscollectie en bovendien 
ook nog ontzettend veel leuke woonaccessoires, 
sieraden en al het andere waar we zo blij van 
worden.

Henny vertelt: “Ik hou van mooie kleding en 
ik heb altijd een zwak gehad voor 2e hands. 
Maar dan wel precies die dingen die geweldig 
zijn. Natuurlijk zijn dat vaak duurdere merken 
en designer kleding, maar echt.. ook H&M en 
Zara hebben af en toe pareltjes in de collectie, 
zeker als ze goed verzorgd zijn door hun eerste 
eigenaar. Ik ben echt streng bij het accepteren 

van kleding die we in consignatie willen nemen. 
Ik moet namelijk zorgen dat ik een collectie heb 
waar mijn klanten blij van worden. Best wel lastig 
dat ik mensen teleur moet stellen als hun kleding 
niet past binnen de vraag van onze klanten, 
maar heel belangrijk voor het bouwen van mijn 
concept en een vaste klantenkring.” 

Dus... durf jij het aan? Iedereen heeft wel dingen 
hangen die niet of niet meer gedragen worden. 
Omdat het toch net niet past, omdat het je stijl 
toch net niet is of... Wij verkopen het graag voor je. 
De opbrengst (uiteraard minus de BTW) delen we. 

Pre-loved is ook nog eens 
milieu-vriendelijk

Het valt ons op dat Voor-gedragen een heerlijke 
professionele uitstraling heeft, de kleding is 
zo gesorteerd dat het fi jn en overzichtelijk 
oogt en de keuze is opvallend groot, qua stijl 
én maatvoering. De winkel ruikt fris, je krijgt 
persoonlijk advies en de sfeer doet niet onder 
voor een ‘eerstehands’ boetiek. “We hebben een 
concept bedacht waarbij we onze prachtige 
pre-loved collectie verrijken met sterke basics. 
We kiezen hierbij vaak voor travelstof. Omdat 
het zo fantastisch draagt, maar ook omdat het 
lang meegaat en milieuvriendelijk is. Het merk 
Only-M dat wij kozen wordt in Europa (Italië) 
geproduceerd, zodat we ook zeker weten dat 
er geen uitbuiting of kinderarbeid aan te pas 
komt” vertelt Henny met passie. Het is duidelijk 
een belangrijk onderwerp voor haar. Die 
maatschappelijke betrokkenheid zie je ook in de 
keuze voor bijvoorbeeld het materiaal van de 

Voor-gedragen: kwaliteit herken je

Stijlvolle pre-loved fashion, als nieuw en altijd stijlvol. Topitems vanaf maat 36 t/m 48. 
Klassiek, chique, sportief, trendy, feestelijk of casual. De vaste collectie basisartikelen 
zorgt ervoor dat je met een complete outfi t naar buiten kunt. Ook mooie sjaals, kettin-
gen, beenmode en lingerie. Verder nog leuke woonaccessoires en cadeautjes... kortom, 
altijd de moeite waard om te snuff elen. De openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag 
van 10.00-17.30 uur en zaterdag van 10:00-17.00 uur. Gratis parkeren vlakbij.

Voor-Gedragen | Dorpsstraat 21, 1421 AR Uithoorn | Tel: 0297 - 444 012 | info@voor-gedragen.nl
www.voor-gedragen.nl | www.facebook.com/voorgedragen | voorgedragen op Instagram

tasjes, de kassabon en zelfs de koffi  e is fairtrade. 
Doordacht! 

Persoonlijk advies 
en alle tijd

“We nemen graag de tijd voor je in onze winkel; 
rustig aan onze stamtafel die een prominente rol 
speelt. Onder het genot van een kop koffi  e, thee 
en soms een glas wijn. Je kunt bij ons terecht 
voor eerlijk en vakkundig advies! En mocht je 
met een groepje vrouwen de winkel voor jezelf 
willen, dan gaan we op een zondagmiddag, of 
een avond voor jullie open en kun je in alle rust 
en privacy passen en shoppen. Vraag er gerust 
naar. Ook organiseren we regelmatig events, 
bijvoorbeeld met een make-up artist die je 

nieuwe look helemaal af maakt. Super voor de 
feestdagen! Maar ook andere leuke, interactieve 
fashion-related workshops staan op de planning. 
Zorg dus dat je je aanmeldt voor de nieuwsbrief 
van Voor-Gedragen (via www.voor-gedragen.nl) 
en volg en like ons op Facebook en/of Instagram.”

PSYCHE

Lang geleden, toen ik nog bij mijn ouders 
woonde, zag ik een reclame voor een bepaald 
merk labelwriter op de televisie. Het spotje 
toonde verschillende mensen die zichzelf labels 
opplakten die zij vonden passen. Een zakenman 
in pak typeerde zichzelf bijvoorbeeld als ‘goede 
vriend’ en een sexy uitziende vrouw in een korte 
rok labelde zichzelf als ‘moeder’. “Belachelijk!”, 
snoof mijn eigen moeder direct door het spotje 
heen. “Zo ziet een moeder er toch niet uit!”. Ze 
had gelijk. In het stadje waar ik ben opgegroeid, 
zagen moeders er inderdaad niet sexy uit. Maar 
waarom eigenlijk niet? Seks was toch juist 
hetgeen waardoor ze moeder geworden waren!? 
Vanuit een biologisch perspectief is het begrij-
pelijk dat we bepaalde uiterlijke kenmerken sexy 
vinden, omdat ze een indicatie kunnen zijn voor 
vruchtbaarheid en het krijgen van gezond nage-
slacht. Zo worden jonge vrouwen met ronde 
borsten en een zandloperfiguur bijna univer-
seel aantrekkelijk gevonden. Seks vervult bij de 
mens echter meer functies dan alleen voort-
planting. Zo gee� het velen van ons plezier en 
een groter gevoel van verbondenheid. Vrouwen 
hebben daarom ook seks wanneer ze al moeder 
zijn en niet per se nog meer kinderen willen. Als 
vrouw kan je een leven lang uiting geven aan 
je eigen seksualiteit en je hele leven sexy zijn, 
ook wanneer je moeder bent. Vanuit cultuur-
historisch perspectief is het echter alsnog inge-
wikkeld om de woorden ‘sexy’ en ‘moeder’ te 
verbinden. Van oudsher wordt de moeder name-
lijk, vreemd genoeg, neergezet als onbevlekt, 
de Madonna. Sexy vrouwen worden daarente-
gen als bezoedeld, als hoeren, afgeschilderd. 

En hoe goed we ook weten dat dit onzin is, ons 
brein is er van jongs af aan mee gevuld en kan 
bijna niet anders dan deze associaties volgen. 
Menige vrouw voelt hierdoor de neiging om haar 
kleding aan te passen of zich netter te gedra-
gen, wanneer ze moeder geworden is. En mocht 
er toch een moeder in een korte rok achter een 
kinderwagen paraderen, kan ze a�eurende blik-
ken verwachten. “Dat is toch niet gepast!” Het 
is een hele transitie, zowel fysiek als mentaal, 
om moeder te worden en het vergt soms enige 
tijd om je sexy zelf daarna weer terug te vinden. 
Er zijn echter genoeg vrouwen waarbij dit lukt, 
vrouwen die zelfs aangeven dat ze zich als 
moeder zelfverzekerder en vrouwelijker voelen. 
Vrouwen die merken dat ze sinds het krijgen 
van kinderen meer respect en verbondenheid 
met hun lijf ervaren en een groter vermogen om 
lief te hebben. Deze moeders voelen zich sexy, 
niet desondanks het feit dat ze moeder zijn, 
maar juist daardoor! Laat je dus niet wijsma-
ken dat ‘sexy’ en ‘moeder’ woorden zijn die niet 
bij elkaar passen. Accepteer het maar gewoon, 
je bent sexy…elke vrouw op haar eigen manier! 
Voor tips om je sexy zelf weer terug te vinden of 
je seksleven opnieuw vorm te geven na het krij-
gen van kinderen, lees ’Sexy Mamas’ (2004) van 
Cathy Winks en Anne Semans.

Sexy moeders Jolien Spoelstra

J l en el a • GZ-psycholoog/
seksuoloog NVVS
 Move for Motion, praktijk voor 
psychotherapie
www.moveformotion.nl

over de auteur



Nú GEEN 
aanmeetkosten 

t.w.v. 100,-

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

www.designbril.nl

Deze actie loopt tot eind oktober!

SIJBRANTS & VAN OLST

Maar ook voor optimale oogzorg is Sijbrants 
& van Olst het beste adres in de regio. Klan-
ten kunnen altijd, gratis, advies vragen aan de 
optometrist, een medewerker die gespeciali-
seerd is in het uitvoeren van oogmetingen en 
onderzoeken naar afwijkingen aan het oog. 
Met geavanceerde apparatuur controleert 
de optometrist de gezondheid van uw ogen, 
screent mensen met diabetes en verricht ook 
optometrische onderzoeken bij klanten met 
specifieke oogklachten. Daarnaast kan de 
optometrist vaststellen of mensen in aanmer-
king komen voor een laserbehandeling of 
lens-implantatie. Dat kan dan bijvoorbeeld 
bij Eyescan, een professionele ooglaserkliniek 
waar ooglaserbehandelingen en lens-implan-
taties uitgevoerd worden. Voor sommige 
mensen met oogafwijkingen, hoornvliesbe-
schadiging of gevoelige ogen is het noodza-
kelijk om medische contactlenzen te dragen. 
Dit vraagt om een specifieke lens die afwijkt 
van de normale harde of zachte contact-
lens. De contactlensspecialisten en optome-
trist bij Sijbrants & van Olst hebben naast hun 
contactlensopleiding ook een speciale oplei-
ding gevolgd om deze medische lenzen aan 
te meten. Deze maand staat de oogzorg voor 
kinderen extra in de spot-lights. Want wat 
doen we het toch goed hè, voor onze kinde-
ren? We geven ze liefde, gezond eten en 

aandacht. We zorgen voor ze: brengen ze 
naar sport- of muziekles en twee keer per jaar 
naar de tandarts. Maar… hoe zorgen we voor 
hun ogen? Dus doen wij een oproep aan alle 
ouders in de regio! Laat ze veel meer buiten-
spelen, dat is goed voor hun ogen. Onze 
kinderen zijn steeds minder buiten, zitten 
dagenlang te gamen en kijken elke dag uren 
dichtbij op schermpjes. Bijziendheid, dus veraf 
slecht zien, is een groeiend probleem onder 
kinderen. Op dit moment is al een kwart van 
de 13-jarigen in Nederland bijziend. En een 
bril is niet de oplossing: die helpt niet op de 
lange termijn�. Maar hun ogen hebben ze 
nog wél hun hele leven nodig. Toch?  Zorg ook 
voor de ogen van je kind. Bij Sijbrants & van 
Olst kunnen zij u helpen met advies en onder-
zoek. Stap eens binnen en laat u kind checken 
als u twijfels hee�. In de maand oktober is er 
bij Sijbrants & van Olst een speciale actie van 
Dreamlite lenzen voor kinderen, er worden 
dan geen aanmeetkosten (t.w.v. € 100,-.) 
gerekend bij Dreamlite lenzen. 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32, Uithoorn
telefoon 0297 540777
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel
telefoon 020 4966082 
Volg ons op Facebook

Uw ogen zijn een 
waardevol bezit

`Sijbrants & van Olst Optiek is al meer dan 30 jaar hét adres voor  
monturen en zonnebrillen van topdesigners als Theo, Anne et 
Valentin, Oliver Peoples en Lindberg.



LINGERIE
Van der Schilden

Raadhuisplein 10 Aalsmeer
0297-327253
info@schilden-lingerie.nl

Hooftstraat 146 Alphen a/d Rijn
0172-473014

www.schilden-lingerie.nl

lingerie - nachtmode - mammacare - badmode

VAN DER SCHILDEN LINGERIE

Borstprotheses en protheselingerie
Wanneer je een borstprothese draagt, 
kun je nog steeds mooie lingerie dragen. 
Het is een misvatting dat protheselinge-
rie bestaat uit grote, huidskleurige bh’s. Er is 
een ruime keuze aan mooie, modische linge-
rie, waarin niet te zien is dat je een borstpro-
these draagt. Op het eerste gezicht lijkt een 
prothese-bh op een gewone bh. Er zijn echter 
een paar belangrijke verschillen. In de cup zit 
een hoesje waarin de prothese gestopt kan 
worden, zodat deze niet verschui�. Verder 
zijn de bandjes van een prothese-bh vaak 
wat breder, is de bh gemaakt van extra zacht 
materiaal en sluit de cup van de bh wat hoger, 
zodat de prothese niet te zien is. Ook borst-
protheses zelf zijn er in vele modellen en 
gewichten, zodat de symmetrie goed terug te 
brengen is.

Onze expertise 
Bij Van der Schilden meten we al jaren borst-
protheses en protheselingerie aan. Samen 
met onze klanten denken we in oplossin-
gen in plaats van beperkingen. Met een ruim 

assortiment protheses, lingerie en een erva-
ren coupeuse, lukt het ons meestal om een 
oplossing te vinden die past bij de klant. Het 
aanmeten van een borstprothese is geen 
kwestie van alleen de maat opnemen, daarom 
nemen we graag ruim de tijd in onze speciaal 
hiervoor ingerichte paskamer. Met persoon-
lijke aandacht en gedegen kennis zorgen onze 
gecertificeerde mammacare-adviseuses dat 
de klant zich op haar gemak voelt. We kijken 
naar haar wensen en houden rekening met de 
manier waarop ze geopereerd is. Ben je zelf 
aan borstkanker geopereerd of  weet je dat 
je vriendin of familielid tobt met het vinden 
van het juiste product? Graag grijpen wij de 
maand oktober extra aan om je uit te nodi-
gen om, alleen of met een familielid of vrien-
din, naar onze winkel te komen. Maak een 
afspraak, ervaar de aandacht en expertise van 
onze mamma-care adviseuses en maak de 
hele maand kans op een prothese-lingerieset. 

Raadhuisplein 10 Aalsmeer
0297-327253
www.schilden-lingerie.nl

Maak kans op een 
prothese-lingerieset

Oktober staat wereldwijd bekend als de maand waarin extra aandacht 
wordt gevraagd voor (borst)kanker. Bij Van der Schilden Lingerie is het 
aanmeten van borstprotheses en protheselingerie een belangrijk onderdeel 
van onze winkels. Het belang van het dragen van de juiste producten is 
voor vrouwen die één of beide borsten moeten missen nog belangrijker. 
Vandaar dat in de maand oktober dames die een prothese dragen en voor 
informatie in de winkel komen, kans maken op een lingerieset!

MEDISCH

Steeds meer kinderen hebben 
last van problemen aan hun gebit. 
Hoe ouder we worden, hoe meer 
we geconfronteerd worden met 
problemen in onze mond. Het 
advies is om dagelijks meerdere 
keren te poetsen en vooral geen 
suiker te eten. Hoe kan het dat 
er toch steeds meer mensen 
gebitsproblemen ervaren? 

Het klassieke verhaal is dat bacteriën 
in onze mond de suikers uit de voeding 
fermenteren, wat zorgt voor de vorming 
van zuren. Deze zuren verzwakken 
vervolgens het tandglazuur, waardoor 
gaatjes kunnen ontstaan. De aanmaak van 
deze zuren stopt pas twintig minuten na 
het eten. Daarom wordt aangeraden om 
niet direct na de maaltijd de tanden te 
poetsen, maar pas een uur na de maaltijd 
te beginnen met poetsen. Het speeksel 
in de mond hee� dan de kans gekregen 
om het glazuur van de tanden weer te 
verstevigen. Maar er is meer aan de 
hand. De meesten van ons weten wel dat 
de gezondheid van onze darmflora van 
cruciaal belang is voor onze gezondheid, 
maar weinigen weten dat dit ook geldt voor 
de flora in onze mond. Onze mond bezit 
ook een zogenaamde oraal microbioom. 
Een verstoring van het microbioom in onze 
mond kan zorgen voor ontstekingen in 
het lichaam. De bacteriën in onze mond 
kunnen zelfs die van de darmen in grote 
mate beïnvloeden. Bestrijdingsmiddelen 
die op groente en fruit gebruikt worden, 
hebben volgens wetenschappers het 
vermogen om het microbioom van de 

mond te verstoren. Ook kan de gezondheid 
van de mond volgens wetenschappers door 
stress hard achteruit hollen. Allereerst 
kan door toename van stresshormonen 
de bacteriële samenstelling van de mond 
ongunstig worden. Daarbij vermindert 
stress de afgi�e van speeksel, waardoor 
de zuren van de bacteriën zich niet langer 
verdunnen en de schadelijke werking 
ervan groter wordt. Ook leidt stress vaak 
tot ongezond eetgedrag en slechte orale 
hygiëne.

Aan veel tandpasta wordt fluoride 
toegevoegd. Fluoride hee� volgens 
wetenschappers twee kanten: het kan 
lokaal de tanden harder maken, maar kan 
bij doorslikken de gezondheid negatief 
beïnvloeden. In groene en zwarte thee zit 
relatief veel fluoride, wat onderzoekers 
ertoe brengt om te waarschuwen voor een 
overmatige inname hiervan. Het drinken 
van te veel thee kan fluorosis geven, 
waarbij de tanden witte vlekken krijgen 
en verzwakken door demineralisatie. 
Dagelijks tot drie kopjes drinken is 
geen probleem; dat kan het gebit juist 
verstevigen. Mensen met een zwak gebit 
zouden kunnen overwegen om fluoridevrije 
tandpasta zo nu en dan af te wisselen met 
een fluoridehoudende tandpasta . Aan te 
raden is dan om de tandpasta even in te 
laten trekken, omdat fluoride lokaal de 
tanden wel kan verstevigen. Iemand die 
alles weet over het gezonder maken van de 
mond, zodat de algehele gezondheid van 
het lichaam verbetert, is Yvonne Kort. Ze 
hee� het boek ‘Gezond begint in je mond’ 
geschreven. 

Op de site van www.ahealthylife.nl legt 
Yvonne het uit tijdens een interview. 

Een goede gezondheid 
begint in je mond

Juglen Zwaan

Juglen Zwaan • Natuurdiëtist
Soesterberg
www.aHealthylife.nl

over de auteur

Een ons voorzorg is 
evenveel waard als een 

pond medicijn



- DENISE -
FASHION

OPHELIALAAN 114 AALSMEER                         WWW.DENISEFASHION.NL

Ben je ook zo benieuwd naar alle trends, 
kom dan gezellig naar onze winkel en laat je verrassen!

Wist je dat wij onze succesvolle schoenen collectie uitgebreid hebben?

MEDISCH

Drie bekende Nederlanders geven het 
goede voorbeeld. Georgina Verbaan, Rick 
Brandsteder en Ernst Daniël Smid roken 
de hele maand oktober niet en sporen alle 
rokers aan om hetzelfde te doen. Iedereen 
die zich hee� aangemeld om mee te doen 
en de speciale app hee� geïnstalleerd, 
wordt dagelijks begeleid in het proces van 
stoppen met roken. De app moedigt de 
stoppers aan om het vol te houden, biedt 
afleiding in de vorm van puzzels en filmpjes 
en gee� tips voor de moeilijke momen-
ten. Want laten we eerlijk zijn, gemakke-
lijk is het niet om te stoppen met roken, 
het is immers een verslaving en de nicotine 
in tabaksmiddelen is de grote boosdoener. 
Ons lichaam went aan de inname van deze 
stof en wil er steeds meer van hebben. 
Zelfs wanneer je slechts één sigaret per 
week zou opsteken, is het vervolgens al een 
hele klus om daar vanaf te komen, omdat 
het lichaam gaat protesteren als we onszelf 
die ene sigaret ontzeggen.
Uit gegevens van het Trimbos Instituut 

blijkt dat 22,4 procent van de volwas-
sen Nederlanders rookte. Vier jaar eerder 
was dat nog 25,7 procent, we zijn dus op 
de goede weg naar een rookvrije gene-
ratie. Verder wordt uit de cijfers duide-
lijk dat de groep rokers meer mannen telt 
dan vrouwen. Ook komt roken minder voor 
bij hoger opgeleiden. Elk jaar wordt met de 
actie Stoptober geprobeerd zo veel moge-
lijk mensen over de streep te trekken en te 
laten stoppen met roken. Er is een speci-
aal magazine verschenen, op internet is 
het televisiekanaal Stoptober.TV gelan-
ceerd en er zijn coaches beschikbaar om de 
stoppers van dienst te zijn. In 2013 hebben 
gezondheidseconomen uitgerekend wat 
het roken de maatschappij in totaal kost. 
Daarbij werden ook de verloren levensja-
ren in geld uitgedrukt, om zo een eerlijk 
beeld te kunnen schetsen van de situatie. 
Hun conclusie was dat kosten op jaarbasis 
ongeveer 57 miljard euro bedragen. Aan de 
andere kant van de balans staat een bedrag 
van 24 miljard euro aan inkomsten, waar-

Stoptober:
Beter voor jezelf, beter voor ons allemaal

Op steeds minder openbare plaatsen mag worden gerookt. Voor 
horecabedrijven is het inmiddels verboden om een rookruimte in het 
pand te hebben en veel sportverenigingen tolereren geen sigaretten 
meer op hun terreinen. Stoppen met roken wordt op allerlei manieren 
gestimuleerd, maar de verstokte rokers hebben er nog altijd veel 
moeite mee. De jaarlijkse actie Stoptober moet ze dat laatste duwtje 
in de rug geven om het tabaksgebruik voortaan definitief af te zweren.

door de netto maatschappelijke kosten dus 
uitkomen op 33 miljard euro. Afgerond kun 
je stellen dat elk jaar een bedrag van 2000 
euro per inwoner nodig is om de kosten 
voor het roken te betalen.

Stoptober is een gezamenlijk initiatief van 
KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, 
het Longfonds, het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het 
Trimbos Instituut, GGD GHOR Nederland, 
en Alliantie Nederland Rookvrij. Uit de 
enquête, die altijd na afloop aan de deel-
nemers wordt voorgelegd, blijkt dat het 
overgrote deel positief is over de actie. De 
periode van vier weken is overigens niet 
zomaar gekozen, deze tijdsspanne is net 

voldoende om de positieve e�ecten van 
stoppen met roken goed te kunnen erva-
ren. Na vier weken zijn de meeste ontwen-
ningsverschijnselen voorbij en stijgt de 
kans om het voor langere tijd vol te houden 
met een factor vijf. Bovendien is op dat 
moment je longfunctie al aanmerkelijk 
verbeterd en groeien de longhaartjes weer 
aan, waardoor het lichaam weer op een 
normale manier slijm kan verwerken en er 
minder kans is op het ontstaan van longin-
fecties.

Download de app Smokerface of Smoking 
Time Machine om te ontdekken welk e�ect 
het hee� op je huid, als je blij� doorgaan 
met roken.



S H I AT S U  M A S S A G E  T H E R A P I E
SAN BAO PRAKTIJK

  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn (met 

heftig bloedverlies), vermoeidheid, burn-out, stress, 
slapeloosheid, darmklachten, pijn in rug, schouder, 

nek of andere pijnklachten. Shiatsu versterkt uw 
weerstand en is zeer ontspannend. Geeft uw 

lichaam een boost voor de winter!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
Lid van beroepsvereniging

NVTCG Zhong

Wil jij Innerlijke rust en de kracht in jezelf hervinden? 
Dan ben je welkom in één van mijn verdiepende cursussen Yoga! 

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Tijdelijk geef ik de mogelijkheid om kennis 

te maken met de wijze waarop ik yoga overdraag, door 6 proefl essen aan te bieden 

waarvan de eerste individueel. Ik stel het op prijs om persoonlijk met je kennis te maken. 

Kosten €70,-. Na deze proefl essen kan je besluiten of je de hele cursus gaat doen.

Willem Alexanderstraat 75
1432 HL Aalsmeer
Tel. 0297-328798
e-mail: info@ingesaraswati.com
www.ingesaraswati.com

SAN BAO PRAKTIJK

Shiatsu
We spreken over Ellens ervaring met 
Shiatsu-therapeute Petra van der Knaap. 
Petra’s praktijk heet ‘San Bao’. Dat bete-
kent ‘Drie schatten’ in het Chinees; de 
drie belangrijkste elementen die er voor 
zorgen dat een mens in evenwicht kan 
leven. Op mijn vraag wat Shiatsu eigenlijk 
is legt Petra uit; ‘Shiatsu is een traditionele 
Chinese behandelwijze waarbij met lichte 
druk op het lichaam blokkades of stagna-
ties in energiebanen worden opgelost. Druk-
punten zitten niet altijd op de pijnlijke plek 
zelf. Het kan zijn, bijvoorbeeld bij hoofd-
pijn, dat alleen de benen worden behandeld.’ 
Dit geldt voor lichamelijke klachten, maar 
zeker ook op mentaal vlak kan Petra helpen. 
Emoties kunnen net zo goed stagnaties in 
het lichaam veroorzaken en door het ophef-
fen van de blokkades kunnen klachten een 
stuk minder worden, waardoor er een signi-
ficante verbetering is in de kwaliteit van het 
leven. De energiebanen stromen dan beter 
door waardoor bijvoorbeeld het verdriet, de 
pijn of de angsten niet blij� ‘hangen’. Vaak 
kunnen alle klachten, deels, of soms hele-
maal, verholpen worden. Dit verschilt wel per 
persoon, benadrukt de ervaren therapeute.

Klachtenvrij
Ellens energie is voelbaar als zij vertelt; ‘Ik 
kan weer sporten, ik slaap beter en zit veel 

beter in mijn vel. Als ik nu toch weer een 
keer last heb dan kan ik er veel beter naar 
handelen en zit ik niet meteen in de put. Ik 
voel me weerbaarder, sterker en ontspan-
nen. Een wereld van verschil! Petra was 
de eerste na 7 behandelaars (!) die resul-
taat hee� behaald waardoor mijn pijnklach-
ten vrijwel verdwenen zijn. Zij benadert de 
klachten als een totaalbeeld en kijkt naar het 
hele lichaam. Dit sprak mij erg aan omdat 
mijn klachten vanuit stress zijn ontstaan. De 
vorige behandelaars keken alleen naar de 
betre�ende pijnplek waardoor de oorzaak 
niet werd weggenomen. Door de massage en 
de acupunctuur kon ik heel goed ontspannen 
wat mij hiervoor niet lukte. Echt een reset 
moment!’

Frequentie
Hoe vaak ga je? vraag ik haar. ‘We begonnen, 
na een intake, met één keer per week. Dit 
deden we vier weken, daarna zijn we gaan 
a�ouwen, steeds meer tijd tussen de behan-
delingen, met uiteindelijk  8 tot 10 weken 
tussen de behandelingen.’ Op de website 
van Petra, www.sanbaopraktijk.nl staat veel 
meer informatie. Ook uitgebreidere beschrij-
vingen van de behandelingen of wat u kunt 
verwachten. De kosten worden grotendeels 
vergoed door de meeste zorgverzekeraars 
omdat zij aangesloten is bij beroepsvereni-
ging Zhong.

Door Shiatsu weerbaarder, 
sterker en ontspannen

Ellen Bakker een jonge vrouw van begin dertig kon jarenlang haar 
werk niet meer naar behoren doen. Ellen vertelt; ‘Ik had meer dan acht 
jaar veel klachten; pijn in mijn heup, nek, schouders en pols. Ik ben 
hiervoor naar diverse artsen en specialisten geweest. Helaas zonder 
resultaat. Maar Petra hee�, met Shiatsu- behandelingen, mij van mijn 
klachten afgeholpen en nu kan ik weer met een computermuis werken, 
dit heb ik hiervoor zeker acht jaar niet meer gekund.’

Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters 
20% extra demping voor sporters!  

Nieuwe schoenen, net wat intensiever getraind of 
de verkeerde sokken – wat de oorzaak ook is, 25% 
van de mensen krijgt last van blaren. Sporters bij 
het hardlopen en dan vooral op de hiel. Daarom 
introduceert Compeed Blarenpleister Sport Hiel, 
speciaal ontwikkeld voor momenten waarop de 
voeten intensief gebruikt worden. Wrijving en druk 
bij de hiel zijn vaak de boosdoeners en dat is 
precies waar de ergonomisch gevormde pleister 
zorgt voor directe verlichting en de speciale 
structuur voor 20% extra demping.

De blaarpleister zit als een tweede huid en helpt 
zelfs bij de actiefste sessie tegen pijn, wrijving en 
ontstekingen. De actieve gel hydrocolloïde zorgt 
dat de wond sneller herstelt, terwijl jij door sport.

En… Lijf & gezondheid mag 5 setjes weggeven.
www.compeed.nl. 

Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters 
HAPPY FEET

Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.

Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.

In dit 160 pagina’s tellende boek vind je 
17 natuurroutes die langs het blauwe 
goud van Nederland gaan. Rivieren, be-
ken, kanalen en slootjes geven Nederland 
vorm. Langs de randen van de water-
wegen kun je heerlijk wandelen. Trek je 
wandelschoenen aan en struin mee langs 
het mooiste water van Nederland. Trek 
je laarzen aan voor een ruige tocht bij 
de Kwade Hoek of struin langs Veluwse 
bosbeekjes én de IJssel in één wande-
ling. Naast een wandelgids is DE MOOI-
STE WANDELINGEN LANGS WATER óók 
een veldgids. Leer al lopend watervogels 
herkennen of duik in de wereld van de 
waterplanten. Mail en win dit boek....

Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.

In dit 160 pagina’s tellende boek vind je 
17 natuurroutes die langs het blauwe 
goud van Nederland gaan. Rivieren, be-
ken, kanalen en slootjes geven Nederland 
vorm. Langs de randen van de water-
wegen kun je heerlijk wandelen. Trek je 
wandelschoenen aan en struin mee langs 

je laarzen aan voor een ruige tocht bij 

DE MOOISTE WANDELINGEN 
LANGS WATER



Hennepzaad is naar mijn mening 
een van de betere superfoods 
voor vrouwen 40+. Het kan 
meehelpen om je gewrichten, hart- 
en bloedvaten en je geheugen in 
goede conditie te houden en het 
bouwt mee aan je gelukshormoon 
serotonine. Hennepzaad is 
vooral een goede aanvulling als 
je vegetariër bent. Maar zelfs 
voor vleesetende sporters is het 
een prima bron van eiwitten. 
Hennepzaad is een heel goed 
alternatief voor soja. Lees hier 
waarom.

Hennep is één van de oudst bekende medi-
cinale planten ter wereld. Het bevat tal van 
geneeskrachtige eigenschappen en werd 
daarom door de eeuwen heen door heel 
veel culturen gebruikt. De hennep waar 
hennepzaden vanaf komen, hee�  in tegen-
stelling tot marihuana geen
psychoactieve werking, dus kan veilig 
worden gebruikt, ook door kinderen. 
Hennepzaad (Cannabis sativa L.) bestaat 
voor twee derde uit een zeer hoge kwaliteit 
eiwit dat heel veel lijkt op onze lichaam-

Marjolein Dubbers

Hennepzaad; bouwstof 
voor je gelukshormoon

VOEDING

seigen eiwitten en daarom heel goed 
opneembaar is door ons lichaam. Dit bete-
kent al dat je er energie van krijgt. Na soja-
bonen is hennepzaad het rijkst aan eiwitten 
uit plantaardige bron, maar hennepzaad is 
beter verteerbaar.

Eiwitten hebben we onder andere nodig 
voor onze spieropbouw, ons uithoudings-
vermogen en om onze bloedsuikerspie-
gel in balans te houden. De kwaliteit van 
dierlijke eiwitten is fors aan het afnemen 
door gebruik van hormonen, kunstmest 
en eenzijdige en slechte voeding van de 
dieren. Dus ook voor sporters die een eiwit-
rijk dieet willen hebben om hun spieren 
en uithoudingsvermogen op te bouwen is 
hennepzaad een prima aanvulling. Daarbij 
bevat het ook alle acht essentiële amino-
zuren die ons lichaam niet zelf kan aanma-
ken. Deze aminozuren zijn nodig als basis 
voor andere sto� en die een belangrijke rol 
hebben in je stofwisseling, waaronder het 
gelukshormoon serotonine. Last van af en 
toe een depressieve bui? Dan al huppe-
lend een handje hennepzaad nemen en ik 
wed dat je er vrolijk van wordt! Probeer het 
maar eens! Vooral niet vergeten om erbij te 
huppelen!

Net als andere superfoods is hennep-
zaad rijk aan allerlei mineralen zoals fosfor, 
calcium, kalium, magnesium, zink, ijzer, 
koper, jodium, vitamine E, C en de B-vita-
mines B1, B2, B3 en B6. De B-vitamines zijn 
erg belangrijk als het gaat om je energie-

huishouding. Zou je je vitaler willen voelen? 
Voeg dan eens B-vitamines (bij voor-
keur een vitamine B-complex) toe aan je 
menu. Dit kan onder andere door middel 
van hennepzaad. Het bevat ook een fl inke 
hoeveelheid antioxidanten en enzymen 
waaronder lecithine. Lecithine speelt een 
rol bij een gezonde leverfunctie, waardoor 
de natuurlijke reiniging van het lichaam 
wordt gestimuleerd. Hennepzaad is tevens 
rijk aan alfa-, bèta- en gamma-globu-
line, een sto� e dat ons immuunsysteem 
helpt versterken en tevens meewerkt om 
beschadigd weefsel te vervangen door 
nieuw weefsel. En wie wil dat nou niet?
Je kunt de gepelde hennepzaadjes over de 
salade strooien of op het laatste moment 
toevoegen aan soepen of smoothies. Je 
kunt het als basis gebruiken voor humus in 
plaats van of toegevoegd aan kikkererw-
ten. Je kunt er gefi lterd water aan toevoe-
gen en er in de blender hennepzaadmelk 
van maken. Ook kun je de zaadjes toevoe-
gen aan gekochte amandel- of havermelk 
door het even in de blender te mixen. Het 
is een prima basis voor een zelfgemaakte 

muesli (met granen zonder gluten uiter-
aard). Mijn natuurvoedingswinkel hee�  
hennepzaadjes sinds kort op het schap 
staan omdat ik er maar om bleef vragen. 
Dus dat kun jij ook doen. Je kunt ze ook 
bestellen bij een webwinkel die biologi-
sche superfoods verkoopt. Gepeld hennep-
zaad is klaar om te gebruiken. Ongepeld 
hennepzaad zul je eerst moeten weken. Tot 
slot: superfoods gebruiken als aanvulling op 
junkfood of voeding die gemaakt is in een 
fabriek hee�  niet zoveel zin. Dat is zonde 
van je geld. Eérst gezonde voeding, dan pas 
superfoods!

(bron: energieke vrouwen academie, 
Marjolein Dubbers) 

Marjolein Dubbers 
Oprichtster Energieke 
Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

over de auteur

Bewegen PsycheMedisch | Zorg Uiterlijk Voeding

De website 
www.lijfengezondheid.nl 

is vernieuwd!! 

Snel, overzichtelijk, 
smartphone geschikt en 
boordevol informatie! 






