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KORT NIEUWS:

Milo vermist
De Ronde Venen - Milo is 
als vermist opgegeven door 
zijn baas. Milo heeft een wit-
te vacht met zwarte vlekken. 
De kat wordt vermist vanaf de 
Staartmolen in Mijdrecht. Wie 
het dier heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming via tel. 
0297-343618.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.1%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Orthodontiepraktijk
Woerden

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

www.deortho.info
Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info
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Irenebrug gaat februari 
2015 in onderhoud
Uithoorn/De Ronde Venen – De 
plannen voor uitvoering van het 
groot onderhoud aan de Prinses 
Irenebrug over de Amstel zijn ge-
wijzigd. Eerst was er sprake van dat 
voorbereidende werkzaamheden 
voor het onderhoud aan de brug na 
het einde van dit vaarseizoen medio 
oktober dit jaar zouden worden op-
gestart. 
Een woordvoerster van de Provin-
cie Noord-Holland laat echter we-
ten dat dit wat meer tijd in beslag 
neemt. Reden dat men nu gekozen 
heeft om vanaf 15 februari volgend 
jaar de brug een grote onderhouds-
beurt te geven. Dat zal ongeveer zes 
tot acht weken in beslag nemen. 
Vermoedelijk zal het stuk N196, dat 
nu nog provinciale weg is, nog dit 
jaar aan de gemeente Uithoorn wor-

den overgedragen, aldus de woord-
voerster. De gemeente kan er dan 
naar eigen goeddunken mee doen 
wat zij wil. Zodra het onderhoud van 
de brug klaar is krijgt de brug vol-
gens de gemeente een andere be-
stemming, namelijk alleen voor be-
stemmingsverkeer Amstelplein. Dus 
uitsluitend het centrum van Uit-
hoorn. De overdracht van de N196 
door de provincie aan de gemeente 
sluit daar mooi bij aan. Doorgaand 
verkeer of verkeer dat naar ande-
re bestemmingen in Uithoorn wil, 
zal via de N201, het aquaduct en de 
Amsterdamseweg of de Zijdelweg 
zijn weg moeten vervolgen.

Als we het goed begrepen hebben 
zal dan ook het ‘oude stukje N201’ 
in Amstelhoek (Mijdrechtse Zuwe), 

ongeveer vanaf waar nu nog de in-
rit naar Recyclingbedrijf Pothui-
zen is tot aan de brug, aan de ge-
meente De Ronde Venen worden 
overgedragen? Tenzij dat later ge-
beurt als de nieuwe aansluiting van 
de Mijdrechtse Zuwe naar de Ring-
dijk Tweede Bedijking tussen het 
Fort en het Esso tankstation via een 
nog aan te leggen rotonde gereed 
is. De voorbereidende werkzaamhe-
den hiervoor zijn inmiddels duidelijk 
zichtbaar. Maar het duurt nog wel 
anderhalf jaar voordat dit gereali-
seerd is. Eerst wordt een zandlaag 
aangebracht voor ‘zetting’ van de 
grond en dat moet een jaartje lig-
gen. Dan pas kan men verder gaan 
met het aanleggen van het wegtra-
cé. Men is daar dus nog wel even 
bezig.

Commissaris van de Koning 
bezoekt De Ronde Venen
De Ronde Venen - De Commissa-
ris van de Koning van de provincie 
Utrecht, Willibrord van Beek, heeft 
op donderdag 11 september een 
werkbezoek aan De Ronde Venen 
afgelegd. 

Het bezoek stond in het teken van 
kennismaking met de gemeente en 
het nieuwe college van Burgemees-
ter en Wethouders. Tijdens zijn be-
zoek heeft de Commissaris met het 
college gesproken over actuele on-
derwerpen die spelen binnen de 
gemeente, zoals de decentralisaties 

binnen het sociaal domein en de 
samenwerking met inwoners, on-
dernemers en instanties. Om onze 
waterrijke gemeente en haar recre-
atiemogelijkheden te laten zien, was 
een rondvaart over de Vinkeveense 
Plassen onderdeel van het bezoek. 
Hierbij waren verschillende partijen 
aanwezig, zoals de Ondernemers-
vereniging Vinkeveen, het wijkco-
mité van Vinkeveen en de Natuur-
vereniging Groene Venen. Tijdens 
de rondvaart is de commissaris ge-
informeerd over actualiteiten rond-
om het Vinkeveense Plassengebied.

Eerste ‘zettingslaag’ in 
Marickenzijde aangebracht
Wilnis - De werkzaamheden voor 
het bouwrijp maken van de nieuw-
bouwlocatie Marickenzijde in Wilnis 
zijn in volle gang. Aannemer Bun-
nik B.V. heeft vanaf juni 2014 in op-
dracht van de gemeente de be-
staande sloten gedempt en nieu-
we sloten gegraven of verbreed aan 
de randen van het gebied als com-
pensatie voor de gedempte sloten. 
Voorts is het hele terrein geëgali-
seerd zodat er vanaf een vlak maai-
veld in vier fasen een zandlaag met 
een vaste hoogte aangebracht kan 
worden. Dat zijn honderdduizen-
den kilo’s zand. Die moeten zorgen 
dat de grond eronder inklinkt en het 
water uit de onderste grondlagen 
geperst wordt. Dat moet later ver-
zakkingen zoveel mogelijk voorko-
men. Door de eerste zand- en on-
derliggende veenlaag zijn grijze 
fl apjes geprikt. Deze ziet u boven 
het land uitsteken wanneer u het 
terrein op de Mijdrechtse Dwars-
weg voorbij rijdt. Ze dienen voor 
zogenoemde verticale drainage. In 
combinatie met horizontale draina-
ge zorgen deze ervoor dat het water 
dat naar boven komt, naar de slo-
ten gaat zodat de ondergrond zich 
sneller ‘zet’. Omdat het aan de op-

pervlakte soms erg nat kan worden 
ontstaat hier en daar nogal eens 
drijfzand dat levensgevaarlijk is als 
men het (verboden) terrein zou be-
treden. Binnenkort start de aanne-
mer met het aanbrengen van een 
tweede laag zand. Omwonenden 
worden op de hoogte gehouden 
door bewonersbrieven van de aan-
nemer bij de start van iedere nieu-
we fase. Na weer een rustperiode 
volgen laag drie en vier. Men is dus 
nog wel even bezig met zand aan-
voeren met behulp van zware zand-
wagens. Tijdens de werkzaamhe-
den wordt het gebied gemonitord. 
Zo worden er voortdurend metin-
gen verricht voor de zettingen, maar 
ook grondwaterspanningen worden 
gemeten, peilbuizen gecontroleerd 
en er wordt visueel geïnspecteerd. 
Op basis van deze gegevens wor-
den door de gemeente en de aan-
nemer de voortgang van de werk-
zaamheden en de resultaten in de 
gaten gehouden. Waar nodig wor-
den deze bijgestuurd. 

Eerste bewoners in 2016
Projectontwikkelaar en bouwmaat-
schappij Verwelius bereidt intussen 
de verkoopfase van de verschillen-

de typen woningen voor. Vanaf eind 
volgend jaar wil men beginnen met 
de bouw van de eerste fase van 164 
woningen. In eerste instantie langs 
de Wagenmaker. Later ter hoogte 
van De Zeelt, Rietvoorn en Wethou-
der van Damlaan. Op de eerste helft 
van het terrein waarop de eerste 
zandlaag ligt, worden tot 2020 in to-
taal 460 woningen gebouwd in ver-
scheidene varianten. Vanzelfspre-
kend komen er straten en groen-
voorzieningen. Ook komt er halver-
wege de Mijdrechtse Dwarsweg 
een rotonde. Ongeveer ter hoogte 
waar nu de toegang tot het werkter-
rein is. Dat punt wordt gezien als de 
hoofdontsluiting van de nieuwe wijk 
plus een doorsteek naar Veenzijde 3, 
aansluitend op de Veenman (althans 
dat is de bedoeling). De eerste be-
woners zouden in 2016 hun woning 
kunnen betrekken. Zoals het er nu 
naar uitziet zullen de eerste wonin-
gen sneller in Marickenzijde verrij-
zen dan in Westerheul IV in Vinke-
veen. Dat laatste stond al veel lan-
ger op de planning, maar het is meer 
dan ooit de vraag of het er daar ooit 
van gaat komen. We houden u van 
de verdere ontwikkelingen en even-
tuele veranderingen op de hoogte.

De Ronde Venen - Het was gezel-
lig druk bij De Veenmolen in Wilnis 
afgelopen zaterdag.
Het weer werkte ook mee: stralend 
blauw en een rustige oostenwind. 
De molen draaide met ‘geknipte na-
gels’ (vier halve zeilen). Buiten de 
molen trakteerden de vrijwilligers 
van de Veenmolen de bezoekers op 
verschillende versnaperingen, vers 
gebakken met meel van de molen. 
Kinderen kregen limonade, hun ou-
ders koffi e of thee. Velen gingen 

naar huis met een kleurplaat of een 
pakje meel van de molen, de lekker-
nijen smaakten naar meer! De hele 
dag waren er rondleidingen binnen 
en buiten de molen waarop men 
soms heel even moest wachten.
Bezoekers hoeven niet tot volgend 
jaar te wachten om de molen aan 
de Oudhuijzerweg 109 te zien, de-
ze is bijna elke zaterdag geopend 
van tien tot vier, voor een rondlei-
ding of de verkoop van meel en an-
dere streekproducten.

Gezellige drukte bij de Veenmolen 
op Monumentendag

Straatroof met 
‘vuurwerk’
Mijdrecht - Maandagavond 
was het even spannend in 
Mijdrecht. De melding naar 
de politie, dat er een straat-
roof had plaatsgevonden waar-
bij schoten waren gelost zorg-
de ervoor dat de politie, met 
kogelwerende vesten de wijk 
ging verkennen. In de Mar-
grietlaan bleek een jongeman 
te zijn beroofd en hij had scho-
ten gehoord. Bij nader onder-
zoek bleek dat dit waarschijn-
lijk vuurwerk is geweest. De 
politie heeft de straatrovers 
nog niet kunnen vinden.

Brandweerdag
Mijdrecht - Zaterdag 20 sep-
tember a.s. is het weer brand-
weerdag in het centrum van 
Mijdrecht. De vrijwillige brand-
weer van Mijdrecht bestaat dit 
jaar 90 jaar en dat wordt ge-
vierd met spectaculaire de-
monstraties, informatiestands, 
oude en nieuwe brandweerau-
to’s en diverse kinderattracties. 
Naast de brandweer is ook de 
politie en de ambulancedienst 
aanwezig.
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kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

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

Gevonden:
-  Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
-  De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. Kater. Heet Dickie.
-  Mijdrecht, Staartmolen, Molenland: Witte jonge kater met 
 zwarte vlekken. Er loopt een zwarte vlek over zijn neus. 
 Hij heeft een chip en is gecastreerd.

Gevonden:
- Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse gecastreerde kater 
 met klein wit befje. Heeft een kale rug.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Cyperse kater met witte voetjes.
- De Kwakel, Vuurlijn: Herdershond. Bruin-zwart gecastreerd. 
 Hij heeft een chip.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Haat en liefde in de 
polder: de mol
Ik kom uit mijn werk. Ik rijd mijn erf op en zie een minibusje staan. Een 
man staat bij de achterdeur. Ik stop en kom bij hem kijken. Hij heeft 
een beestje in zijn handen dat hij liefkozend aait: een mol. “Mooi, hè?” 
zegt hij. Ik ben het helemaal met hem eens. Het beestje heeft een 
prachtige, glanzende vacht. Het roze snuitje, de roze handjes ontroe-
ren me. De man legt de mol voorzichtig in zijn achterbak. Ik betaal hem 
5 euro en hij vertrekt. Vol schuldgevoel loop ik om het huis heen naar 
mijn grasveld. Was dit nu wel nodig? Zo’n mooi beestje! Dan kijk ik 
naar het grasveld. De mol is vanmiddag gevangen. In de ochtend heeft 
hij nog 5 forse hopen geproduceerd. Die staan fier overeind naast de 
inmiddels 38 hopen die ik de laatste weken heb “uitgeharkt”. 
Uitharken, dat is het advies van de mensen die het kunnen weten: laat 
molshopen niet ongemoeid, want je krijgt dan grote zwarte kale plek-
ken in je gazon. Hark de hopen uit, verspreid de aarde over het om-
ringend gras, dan kan je grasveld zich herstellen. Maar met inmiddels 
43 uitgeharkte hopen is mijn grasveld een zwarte vlakte geworden...
Mollen zijn nuttige dieren: ze beluchten de grond en consumeren 
schadelijk insecten. Ze werken hard om aan voedsel te komen. Zaten 
ze maar stil. Maar hun actieve en energievretende levenswijze maakt 
het nodig dat ze dagelijks de helft van hun lichaamsgewicht aan voed-
sel naar binnen werken. Regenwormen zijn in het zomerseizoen hun 
favoriet. Daarvan zijn er in mijn tuin heel veel. In maart bouwt het mol-
lenvrouwtje een kraamkamer. Die wordt bekroond met een extra gro-
te molshoop. Stel dat je de kraamkamer uitharkt... Om al deze redenen 
ben ik eerst begonnen met een ontmoedigingsbeleid. Er zijn immers 
allerlei manieren om een mol ertoe te verleiden dat hij of zij net even 
iets verderop gaart wonen. Een ultrasoon apparaatje in de gangen. 
Mollen zouden dat vervelend vinden. Maar “mijn” mollen niet, geen en-
kel effect. Bloembollen waarvan de mol niet houdt, fritillaria’s bijvoor-
beeld. Planten op elke 7 meter in het vierkant. Daar ging mijn tuinont-
werp, maar toch geprobeerd. “Mijn” mollen graven er gewoon omheen. 
En ja, toen kwam de mollenvanger mij van een probleem afhelpen en 
een schuldgevoel rijker maken.

Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

De Ronde Venen - Donderdag 25 
september start weer het Breica-
fé in de Bibliotheek Mijdrecht. Het 
breicafé wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Atelier Het Tuin-
huis uit De Hoef. Iedere laatste don-
derdag van de maand is het Brei-
café in de Bibliotheek Mijdrecht. Ie-
dereen die van breien houdt of juist 
breien wil leren is van harte wel-
kom. Beginnende breisters zijn wel-
kom, maar u kunt ook uw breiwerk-
je meenemen om gezellig met an-
deren bezig te zijn. Tegen een klei-
ne vergoeding zijn wol, patronen en 
breinaalden beschikbaar. Plaats: Bi-
bliotheek Mijdrecht. Tijdstip: 14.00-
16.00 uur. Deelname kost 2,50, le-
den van de bibliotheek krijgen 1 
euro korting. Meer informatie op: 
www.bibliotheekavv.nl 

Breicafé in de 
Bibliotheek

Opfriscursus verkeer en 
veiligheid

Vinkeveen - Al weken lang wordt 
er naar toe geleefd. Zowel bewo-
ners als medewerkers van de af-
deling Somatiek op de 1 etage van 
Mariaoord zijn bezig met de voorbe-
reiding voor een hele mooie bene-
fietavond. U komt toch ook? 

Al een hele poos lopen de mede-
werkers van de afdeling Somatiek 
van Mariaoord met het idee rond 
om iets te organiseren voor de be-
woners. Veel bewoners zijn al jaren 
niet meer op vakantie geweest en 
wat zou er leuker zijn als dit er toch 
een keer van kwam. Voor deze men-
sen wordt op deze benefietavond 
geld ingezameld zodat ze toch een 
keer op vakantie kunnen. Nu gaat 
het gebeuren en wel zaterdag 4 ok-
tober in het  Restaurant in Careyn 
Mariaoord aan de Herenweg in Vin-
keveen. Het feest is van 18 uur bent 
u welkom tot 22 uur. Er is op deze 
avond ontzettend veel te doen. Voor 
iedereen is er wel wat leuks om te 
doen., Voor de jongste kinderen is 
er een grabbelton en er kunnen leu-
ke prijzen worden gewonnen bij het 
Rad van Avontuur. Misschien wint u 
wel de dinerbon, de bon voor een 
gratis behandeling bij een schoon-
heidsspecialist of een fotocamera? 
De topzanger Berry Verkuil zal de-
ze avond voor live muziek zorgen. 
En de dames kunnen hun haar la-

ten invlechten en iedereen kan mee 
doen met leuke oud-hollandse spel-
letjes. Uiteraard wordt ook de in-
wendige mens niet vergeten. Er is 
een Hollandse poffertjeskraam en 
tegen een kleine vergoeding kunt u 
eten en drinken kopen in het res-
taurant.

Grandioze benefietavond

De Ronde Venen - In oktober a.s. 
organiseert de Stichting ‘Paraplu’ 
een voor vele ouderen een interes-
sante en leerzame workshop, waar-
in zij hun “oude” kennis van de ver-
keersregels en de verkeersveilig-
heid kunnen bijstellen tot het ni-
veau dat in deze tijd noodzakelijk 
is.. “Een bijzonder praktische cur-
sus met name voor bestuurders die 
al geruime tijd hun rijbewijs heb-
ben. In de loop der jaren is er veel 
gebeurd in de WegenVerkeersWet 
waarvan de meeste bestuurders 
nauwelijks afweten. Dit kan soms 
voor gevaarlijke situaties zorgen,” 
horen we uit de mond Frank Korlas, 
een erkende instructeur van Alblas 
Verkeersschool. “Als u uzelf ook een 
verkeersupdate gunt, meldt u zich 
dan nu aan voor deze cursus”. De-

ze typische en belangrijke opfris-
cursus vindt plaats op woensdag-
avond 1 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur. Kosten 10 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje - 
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de 
website www.stichtingparaplu.nl. 

Voor aanmelding kan men onli-
ne inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

Mijdrecht - Zaterdag 13 septem-
ber was het feest. De kaart en spel-
letjesclub van Elly en Henk de Jong 
bestaat 10 jaar en dat moest gevierd 
worden. Om 10.45 uur was iedereen 
uitgenodigd bij Present. Elly die al 
10 jaar lang spelletjes avonden or-
ganiseert had een verrassingsdag 
voor de leden. Eerst kregen we kof-
fie / thee en broodjes. Om 12.00 uur 
kwam er een bus en deze bracht 
ons naar Avifauna. In de bus ver-
telde Elly dat we een rondvaart gin-
gen maken op de boot bij Avifau-
na. Op de boot kregen we koffie / 
thee en gebak. Na de rondvaart gin-
gen we het vogelpark bezoeken en 
hebben we eerst de vogelshow ge-
zien. Daarna kon ieder die het wil-
de het park in om de vogels, pingu-

ins en apen te bekijken. Om 17.30 
uur gingen we in het restaurant van 
Avifauna eten. Dit was heel lekker. 
Tijdens het eten reikte Elly de prij-
zen van het afgelopen jaar uit en 
kreeg iedereen een doos bonbons. 
Daar de spelletjesclub nog steeds 
geen naam had, heeft Elly ook de 
nieuwe naam onthult. De spelle-
tjesclub heet voortaan ATTENT. Om 
21.00 uur gingen we weer met de 
bus terug naar Present. Namens ie-
dereen die mee is geweest, Elly en 
Henk ontzettend bedankt voor de-
ze gezellige en fantastisch mooie 
dag uit en voor al de jaren dat jul-
lie je met hart en ziel hebben inge-
zet, zodat wij een gezellige spelle-
tjes avond hebben. Op naar het vol-
gende jubileum.

Tien jarig jubileum voor 
spelletjesclub

Mijdrecht - Op donderdag 18 sep-
tember bezoeken twee kunstenaars 
uit Zimbabwe de Rondeveense we-
reldwinkels. Het zijn de makers van 
Proud Ladies, vogels en nog veel 
meer mooie siervoorwerpen die im-
porteur Gone Arty voor de wereld-
winkels inkoopt. Aaron Kapembe-
za en Luke Jimu hebben hun werk-
plaatsen even buiten Harare. Ka-
pembeza werkt met hardsteen en 
Luke Jimu met zachte steen en 
scrapmetal (gebruikte olievaten). 
Beide kunstenaars spreken goed 
Engels en zullen over hun werk en 
werkplaatsen vertellen. Wij zijn er 
trots op dat ze komen. Het eerste 
bezoek donderdag aan de wereld-
winkel in Mijdrecht is omstreeks 
10.30 uur, het tweede om 14.00 uur. 
Of Aaron Kapembeza ’s ochtends 
komt en Luke Jimu ’s middags is 
nog onduidelijk. Het kan ook in om-

gekeerde volgorde gebeuren. Maar 
kom in ieder geval langs in De Pas-
sage 14 op een van beide of beide 
tijdstippen. Het wordt een feestje. 

Kunstenaars uit Zimbabwe 
bij wereldwinkels

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
is er in de Utrechtse Central Stu-
dios  een programma opgenomen 
met showballet Nicole. De 21 dan-
sers en danseressen hebben zich 
van hun beste kant laten zien com-
pleet met glitters, lichtjes- en veren- 

kostuums. Het zal daarom ook een 
echt showballet zijn wat staat te 
stralen.  Welk programma het is 
blijft nog even een verrassing. Maar 
gaat u allemaal kijken op zaterdag-
avond 20 september a.s. om 21.30 
uur op SBS6.

Showballet Nicole op tv

Uilen centraal 
De Ronde Venen - Woensdag 17 
september a.s. is de allereerste le-
denvergadering van Passage af-
deling Wilnis. De heer Bas Bijl uit 
Nieuwkoop vertelt die avond over 
uilen. Hij doet dit aan de hand van 
een powerpoint presentatie. Bijl is 
lid van Vogelwerkgroep Koudekerk/
Hazerswoude e.o. De bijeenkomst 
is in De Schakel, Dorpsstraat 20 en 
begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur 
staat de koffie klaar. Ook niet-leden 
zijn welkom om een kijkje te nemen 
en te luisteren.
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Regio - Bij Alblas rijschool is een 
splinternieuwe les vrachtauto met 
automatische versnellingsbak af-
geleverd door MAN Hoofddorp. 
Met een automaat lesvoertuig mag 
worden afgereden voor een scha-
kel vrachtwagen rijbewijs, volgens 
de nieuwe regels. Deze vrachtauto 
zal volledig ingezet worden voor het 
opleiden van vrachtwagen chauf-
feurs (rijbewijs C en CE) en het be-
houden van deze licentie d.m.v. na-
scholingsopleidingen Code 95. 
Sinds 1961 wordt er door Alblas les-
gegeven voor alle categorieën rijbe-
wijzen en theorieopleidingen met 
nascholing Code 95. En de huidige 
beste rijschool van Nederland vol-
gens RTL Succesfactor heeft met 
deze aankoop een nieuw parade-
paardje dat uiterst uniek is in de he-
dendaagse rijschoolwereld. Sinds 
kort mag er rijles gegeven worden 
met een automaat voor het vracht-
wagenrijbewijs met of zonder aan-
hangwagen zonder dat je een be-
perking op het rijbewijs krijgt. Om 
die reden heeft Alblas besloten hier-

op in te spelen. Deze lesvrachtau-
to is volledig automatisch gescha-
keld wat voor de kandidaat / leer-
ling het een stuk makkelijker maakt 
om het rijbewijs C of CE te halen. 
Tevens is deze les vrachtauto voor-
zien van alle moderne hulpmiddelen 
en voldoet zelfs aan de zware EURO 
6 norm qua uitstoot en geluidsnorm. 
Om die reden kan er in de stad ook 
geen problemen ontstaan om be-
paalde routes niet te mogen rijden. 
‘’Ook dat maakt het voor de leerling 
makkelijker te slagen voor zijn rijbe-
wijs’’ geeft Frank Korlas van Alblas 
verkeersschool aan. ‘’Hiermee ma-
ken we een stap voorwaarts met on-
ze verkeersschool en zijn daar heel 
blij mee. De vrachtauto is een MAN 
TGS 18.320 4x2 BB en is een groot 
plezier voor iedere aspirant vracht-
wagenchauffeur om in te rijden’’. De 
vrachtwagen en combinatie zal in-
gezet worden bij de CBR examenlo-
caties van Utrecht, Amsterdam, Lei-
den en Gouda met als startlocatie 
Woerdense Verlaat. Voor meer info 
bel 0880-241888.

Automaat rijles voor 
schakel rijbewijs bij Alblas

Regio - Wilt u van baan verande-
ren? Wilt u uw carrière uitstippelen? 
Vindt u het lastig om keuzes te ma-
ken in studie of loopbaan? Heeft u 
onvoldoende inzicht in de arbeids-
markt? Wilt u leren netwerken? Wilt 
u LinkedIn leren gebruiken? Zoekt 
u meer balans tussen werk en pri-
vé? Wilt u beter met lastige werk-
situaties omgaan? Bent u (tijdelijk) 
arbeidsongeschikt? Zoekt u een 
zinvolle invulling na de loopbaan? 
Praat bij deze of andere vragen met 
een Noloc erkend loopbaanprofes-
sional op de Dag van de Loopbaan 
en gun uw loopbaan een boost. 

De Dag van de loopbaan is een ini-
tiatief van Noloc, dé beroepsvereni-
ging voor loopbaanprofessionals. 
Op 27 september zetten bijna 250 
Noloc erkende loopbaanprofessio-
nals, verspreid over Nederland, hun 
deuren open. Werkzoekenden, stu-
denten, werkgevers en werknemers 
bij uw bedrijf kunnen op deze dag 
individueel advies vragen of een 
workshop volgen. Het is een laag-
drempelige manier om kennis te 
maken met een Noloc erkend loop-
baanprofessional en er achter te 
komen wat de loopbaanprofessio-
nal voor u kan betekenen. De loop-
baanprofessional helpt u o.a. met 
het krijgen van zicht op waar sta ik 
nu en waar wil ik naar toe? Wat zijn 
mijn talenten en hoe zet ik ze (nog 
beter) in? Hoe presenteer ik mijzelf? 

Hoe vind ik een passende baan? En 
nog veel meer! 

Aanmelden
Aanmelden voor een individueel ge-
sprek of workshop bij u in de buurt? 
Ga naar www.dagvandeloopbaan.
nl en maak een afspraak met een 
loopbaanprofessional die bij u en 
uw vraag past. Thema’s waar op za-
terdag 27 september uit gekozen 
kan worden zijn: advies bij studie- 
en beroepskeuze, effectief werk 
zoeken, versterken van sollicita-
tiegesprek, brief en/of CV, inzetten 
van social media, leren netwerken, 
omgaan met lastige werksituaties, 
zinvolle invulling na je loopbaan 
en aantrekkelijk blijven voor de ar-
beidsmarkt. Noloc erkend loop-
baanprofessional Rose-Marie Lucas 
van Rooskleurig Coaching is actief 
in de regio Amstelland en De Ronde 
Venen. Oók zij doet mee en zal tus-
sen 10.00-17.00 uur drie workshops 
organiseren bij Sportschool Plux in 
Uithoorn. Informatie over de work-
shops vindt u op www.rooskleurig-
coaching.nl Meldt u online aan bij 
www.dagvande loopbaan.nl en voer 
de postcode 1422DR in. 
Met de kwaliteitslabels ‘Noloc er-
kend’ weet u dat de kwaliteit van de 
loopbaanprofessional door Noloc is 
gecheckt. De Dag van de Loopbaan 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
LDC Business, LeerWerk, Werksite, 
Oval, Werken FM en De Broekriem.

Check uw loopbaan op de 
Dag van de Loopbaan

Uithoorn - Onlangs opende Syl-
vain Veldkamp zijn Dance Centre in 
Mijdrecht en op 29 september ook 
in Uithoorn. Want ook daar is men 
toe aan een echte dansschool die 
alle populaire stijlen aan kan bie-
den, zoals men dat al jaren gewend 
is in de grote stad. Kom een gratis 
proefles volgen in de gratis open les 
week. Wel even van te voren opge-
ven per e-mail. En schrijf je gratis 
in voor 3 oktober in voor 1 of meer-
dere lessen! Een geweldig team van 
de allerbeste en bekendste dansers, 
staan te trappelen om les te geven 
in deze vestigingen. Met trots pre-
senteren zij dan ook het uitgebreide 
en gevarieerde lesaanbod. 

Het lesaanbod
Alle hippe streetdancestijlen onder 
1 dak. Build Ya Skillz maakt het mo-
gelijk Breakdance coole moves die 
elke stoere jongen wel wil leren. 
Met deze moves in huis ben je na-
tuurlijk meteen mega populair op je 
school. Ook hiphop/streetdance zijn 
stijlen die men terug kan vinden in 
elke video clip. Leer dansen zoals op 
tv! Ook Popping, Locking, New York 
House en zelfs Dancehall staan op 
het rooster. Uiteraard is er ook de 
Ballet afdeling waar men voor klas-
siek ballet maar ook spitzen les en 
Moderne dans terecht kan. En uiter-
aard is er ook aan de allerkleinste 
gedacht. Jong en oud voor iedereen 
is er wel een leuke les te vinden! 

De beste docenten / 
dansers / choreografen
Een kleine greep uit de docen-
ten. Niemand minder dan Ezsteca 
Noya. Hij zat samen met Dan Kara-
ty in de jury van So You Think You 
Can Dance. Maar danste ook voor 

wereld beroemde artiesten, zoals 
de Spice girls en Britney Spears. 
Hij geeft op de donderdag les in 
Mijdrecht. Andreas de dansende 
bakker, stond in de finale van Eve-
ry Body Dance Now en heel Neder-
land stemde massaal op hem. Te-
vens was hij ook te zien bij Holland’s 
got talent met de mega crew No Es-
cape XXL. Deze man zal de nieuwe 
demo teams in Uithoorn trainen. Af-
gelopen jaren stonden zijn groepen 
in de top 5 van de wereldkampioen 
schappen Hiphop in Las Vegas. Te-
vens is hij trainer van The Daddies, 
u kent ze wel, de groep vaders die 
afgelopen jaar Everybody Dance 
Now wonnen. 
Andreas zal een geweldige les gaan 
geven streetdance voor 25 plussers! 
Want geef toe als The Daddies het 
kunnen, kan iedereen leren dan-
sen! Sylvain Veldkamp is te zien in 
de videoclip van Run-DMC, Junkie 
XL en The Course en is wereld be-
roemd met zijn specifieke skills. De-
ze breakdancer met 30 jaar ervaring 
kan op zijn hoofd draaien alsof het 
niets is. En maakt van elke les een 
feestje. 

Nieuwe demo teams
Op 3 oktober zijn er audities voor 
de demo teams. Wil jij ook getraind 
worden door de beste coach van 
Nederland? Is dansen jouw pas-
sie kom dan auditie doen. Er ko-
men twee hiphop teams in de leef-
tijd 8 t/m 21 jaar. Dus schroom niet, 
iedereen is welkom! Voor meer info 
kijk op www.hiphoplessen.nl. Meld 
je van te voren aan via de website 
voor een gratis proefles! Of schrijf je 
vandaag nog in want vol = vol 

Zie ook advertentie elders in dit blad.

Dance Centre Build Ya 
Skillz opent 2e vestiging

Regio - Kia Van Kouwen pakt flink 
uit tijdens de Kia Wissel Weken. 
Overweegt u om uw huidige auto in 
te ruilen voor een nieuwe? 

Dan is er op dit moment het meeste 
voordeel te behalen. Van 16 t/m 30 
september organiseert Kia Van Kou-
wen in Amsterdam en Hoofddorp de 
Kia Wissel Weken. Tijdens deze we-
ken ontvangt u unieke kortingen en 
extra’s die oplopen tot 2795 euro. 
Voor de betaling van een nieuwe Kia 
zijn er tijdens deze Wissel Weken 
extra interessante financieringsmo-
gelijkheden zoals de 50/50 deal met 

een uitgestelde betaling of private 
lease waarbij Kia alle maandtermij-
nen in 2014 voor u betaalt. Van Kou-
wen doet hier een nog extra kor-
ting bovenop wanneer u vooraf te-
lefonisch een afspraak maakt voor 
een bezoek aan de showrooms. U 
kunt Van Kouwen bereiken op tel. 
nr. 020-567 20 33 en dan direct uw 
bezoek inplannen zodat uw nieu-
we Kia klaarstaat voor een proefrit. 
Kia Van Kouwen vindt u in Amster-
dam op de Klokkenbergweg 15 en 
in Hoofddorp op de Robijnlaan 2B. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.vankouwen.nl. 

Kia Wissel Weken bij 
Van Kouwen 
Van 16 t/m 30 september

De Ronde Venen - Woensdag-
middag 10 september heeft Maar-
ten Divendal, burgemeester van De 
Ronde Venen, voorgelezen in de Bi-
bliotheek te Mijdrecht. De kinderen 
vonden het erg leuk en spannend. 
De burgemeester kwam voorlezen 
in het kader van ‘Vaders Voorlezen’. 
‘Vaders Voorlezen’ is een landelijke 
campagne om (groot)vaders te sti-
muleren meer voor te lezen aan hun 
(klein)kinderen. 
De overige mannelijke leden van 
het college van B&W hebben even-
eens hun steentje bijgedragen. 

Wethouder Aldrik Dijkstra heeft op 
6 september voorgelezen in de bi-
bliotheek Wilnis, wethouder Da-
vid Moolenburgh heeft op 12 sep-
tember voorgelezen in de Biblio-
theek Abcoude en wethouder An-
co Goldhoorn heeft op 13 septem-
ber een bezoek gebracht aan de Bi-
bliotheek Vinkeveen. Deze activiteit 
is ontstaan op op de Beursvloer De 
Ronde Venen 2014. Daar maakte de 
bibliotheek Angstel, Vecht en Ve-
nen een ‘match’ met het college van 
burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen.

Burgemeester en wethouders 
lezen voor in de Bibliotheek

De Ronde Venen - Afgelopen zo-
mer heeft de gemeenteraad het ini-
tiatief genomen om op zaterdag 
20 september a.s. een “Dag van 
de Zorgvrager” te organiseren. De 
raadsleden gaan dan in gesprek 
met inwoners en belangenorgani-
saties over de decentralisaties. Wel-
ke vragen, zorgen en wensen zijn er 
over de jeugdzorg, de dagbesteding 
en begeleiding en de werkvoorzie-
ning voor arbeidsgehandicapten? 
Wat is van belang om bij de verde-
re uitwerking rekening mee te hou-
den? Op deze “Dag van de Zorg-
vrager” spreken de raadsleden met 
zorgvragers, mantelzorgers en be-
langenorganisaties. Het doel is om 
in een aantal workshops samen vast 
te stellen wat de belangrijkste pun-
ten zijn voor de raad om mee te ne-
men bij de behandeling van het be-
leid en de verordeningen. Daar-
naast wil de raad van gedachten 
wisselen over de manier waarop cli-
entenparticipatie en communicatie 
met de raad verder vorm en inhoud 
kan krijgen.

Het is de bedoeling om in drie apar-
te workshops deze zogenoemde 
“transitie” met de inwoners te be-
spreken:
10:00-12:00 uur: Jeugdzorg
13:00-15:00 uur: AWBZ/WMO
15:00-17:00 uur: Participatiewet
Per workshop bespreken we het 
onderwerp in drie stukken van ie-
der circa een half uur. Die gesprek-
ken staan onder leiding van de heer 
Herman Meijer. De heer Meijer 
heeft aan aantal jaren gewerkt bij 
één van de Haagse Tweede Kamer-
fracties, is journalist en tekstschrij-
ver, maar ook geregeld actief als 

gespreksleider of dagvoorzitter. On-
der andere bij de campagneavond 
van de ChristenUnie-SGP afgelo-
pen voorjaar in gemeente De Ron-
de Venen. Daarnaast is de heer Me-
ijer actief als blogger, onder andere 
op de website DagelijkseStandaard.
Naar aanleiding van zowel de publi-
citeit als de uitnodigingen aan be-
langenorganisaties, zijn er inmid-
dels al zo´n vijftig aanmeldingen 
(naast de aanwezige raadsleden) 
voor de dag ontvangen. Het twee-
de blok over de AWBZ/WMO heeft 
vooral grote belangstelling; hiervoor 
zijn ruim dertig aanmeldingen bin-
nengekomen. Voor de overige twee 
blokken is nog ruimte voor extra 
deelnemers. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat er 
nadrukkelijk niet om actuele situ-
aties te bespreken of op te lossen, 
maar om informatie te verzamelen 
waarmee raadsleden zich een beter 
beeld kunnen vormen van de moge-
lijke gevolgen van de decentralisa-
ties, om hier bij het vaststellen van 
verordeningen en beleidsstukken 
rekening mee te kunnen houden. 
Zorgvragers, mantelzorgers en be-
langenorganisaties worden uitge-
nodigd om mee te doen aan één 
of meerdere delen van deze con-
ferentiedag op zaterdag 20 sep-
tember 2014. Ook individuele inwo-
ners, die in hun dagelijks leven iets 
met deze thema’s te maken heb-
ben, roepen wij op om zich aan te 
melden. Dat kan bij de griffier via  
griffier@derondevenen.nl. De Dag 
van de Zorgvrager vindt plaats in 
het gemeentehuis in Mijdrecht, in-
gang via het Raadhuisplein. Het 
programma start om 10.00 uur, de 
koffie staat vanaf 9.30 uur klaar.

Zaterdag a.s. de dag van 
de zorgvrager

De Ronde Venen - Donderdag 11 
september genoten zo’n 30 deelne-
mers van Maatje voor Twee ter ge-
legenheid van het 5-jarig jubileum 
van een gezellig dagje uit. De zon-
nige dag begon met kopje koffie en 
een informatieve rondleiding van 
Tessa van Saane- van der Wilt door 
familiebedrijf Gerbera van der Wilt 
in Mijdrecht. Mevrouw van Saane- 
van der Wilt vertelde uitvoerig over 
hoe onder andere de beste Gerbe-
ra eruit ziet, hoe de verkoop gaat en 
hoe je het beste de bloem thuis in 
de vaas kunt verzorgen. Na de rond-
leiding vertrok het gezelschap naar 
‘de buren’ van de Tuinderslaan; na-
melijk De Kweektuin. Deze kweke-
rij is een biologische groentetuinde-
rij waar zelfstandig wonende kwets-
bare burgers een zinvolle dagbe-
steding kunnen krijgen. De deelne-
mers van Maatje voor Twee kregen 
zelfgemaakte biologische tomaten-
soep, vers brood met heerlijk be-
leg, diverse salades en toe een toe-
tje appel crumble taart. 

Afspraak
De afspraak van de rondleiding 

door de gerberakwekerij is in mei 
op de Beursvloer tot stand geko-
men. Bij de Beursvloer ontmoeten 
het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties elkaar. Zij ma-
ken dan zogenaamde ‘matches’. De 
lunch in De Kweektuin werd moge-
lijk gemaakt door S.C. Johnson Eu-
roplant.
Maatje voor Twee is onderdeel 
van Tympaan-De Baat en is er 
voor kwetsbare inwoners uit De 
Ronde Venen die behoefte heb-
ben aan ondersteuning van een 
maatjesvrijwilliger. Een maatje is er 
voor gezelschap, om samen leuke 
dingen mee te doen, iets te regelen 
of die even met je meedenkt. Een 
maatje komt met enige regelmaat, 
vaak eens in de twee weken, langs 
voor minimaal een periode van 1 
jaar. Na dit jaar volgt er een evalu-
atiemoment en wordt gekeken hoe 
daarna  verder. Ook maatje worden? 
Kijk voor hulpvragen op onze web-
site: www.tympaan-debaat.nl/maa-
tje-voor-twee. Natuurlijk kunt u ook 
een mail sturen naar maatjevoort-
wee@stdb.nl of bellen naar: 0297-
230280. 

5-jarig jubileum Maatje 
voor Twee gevierd! 

Mijdrecht - Vrijdag 26 september 
a.s. houdt tandprothetische prak-
tijk Jorritsma in Mijdrecht een Open 
middag. De tweeling Romke en 
Thijs Jorritsma staan deze middag 
voor u klaar om u geheel vrijblijvend 
advies te geven over uw kunstge-
bit. Ook kunnen zij u informatie ver-

strekken over implantaat gedragen 
gebitsprotheses. Heeft u een kunst-
gebit dat los zit? Heeft u pijnklach-
ten? Ga dan gerust langs en laat ze 
even kijken. U vindt de praktijk aan 
de Helmstaart 55a in Mijdrecht. 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Vrijdag a.s open dag bij tand-
prothetische praktijk Jorritsm

Mijdrecht - A.s. zaterdag 20 
september is het weer zover, de 
verzamelaarsmarkt. Na het slui-
ten van De Meijert, waren we ge-
noodzaakt een nieuwe locatie 
te zoeken. Dat is geworden het 
clubgebouw Immitsj, Windmo-
len 75, Mijdrecht. U kunt er te-
recht van 9.30 tot 13.00 uur. Zo-
als gewoonlijk zijn er weer han-

delaren aanwezig waar u munten 
en postzegels kunt kopen. Ook 
zijn er weer nieuwe stuiverboe-
ken, ansichtkaarten, bierviltjes en 
winkelwagenmuntjes.
Voor inlichten kunt u terecht op 
onze site www.verzamelaars-
rondevenen.nl en tel.nr. 0297-
289322. Komt u gezellig langs, wij 
zorgen dat de koffie klaarstaat.

Nieuwe locatie 
Verzamelaarsmarkt
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Clubkampioenschappen 
TVMijdrecht
Mijdrecht - Bas Butzelaar en An-
neke Cornelissen zijn dit jaar de 
clubkampioenen geworden van TV-
Mijdrecht. Vanaf woensdag 27 au-
gustus werd er op het tennispark 
aan de Dr. v/d Haarlaan fel gestre-
den om deze “eretitels”. Bas was in 
2013 ook al de winnaar bij de heren 
en nodigde toen de aanstormende 
jeugd uit om met hem de strijd aan 
te gaan. Hugo Straver, een van de-
ze talentvolle spelers, kwam dit jaar 
bijzonder dichtbij, maar moest toch 
de winst in de finale van categorie 
4 met 6-4 en 7-5 aan Bas laten. An-
neke Cornelissen werd winnaar van 
de dames Enkel 7 18+ en tevens de 
nieuwe clubkampioen.
Ook in de andere categorieën werd 
volop strijd geleverd. De weergoden 
waren ons dit jaar bijzonder goed 
gestemd. De gravelbanen waren 
maar een dag niet bespeelbaar in 
verband met de regen. Maar geluk-
kig beschikt TVMijdrecht ook over 
vier prachtige smashcourtbanen, 
zodat de meeste wedstrijden die 
dag toch konden worden gespeeld. 

Nieuwe leden
Onder de deelnemers “veel” nieuwe 
leden en door de indeling in pou-
les speelde iedereen verschillende 
wedstrijden en was er dus volop ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten. 
Op de zonnige finaledag, zon-
dag 7 september, werd door me-
nigeen vanaf het prachtige ter-
ras naar de diverse finales geke-
ken. Tijdens de prijsuitreiking dank-
te Yneke de Vos, namens de wed-
strijdcommissie, iedereen voor zijn/
haar sportieve deelname en spoor-
de allen aan om de overige leden 
van TVMijdrecht te enthousiasme-
ren om volgend jaar ook weer mee 
te doen aan dit gezellige en sportie-
ve evenement. Uiteraard een woord 
van dank aan Erna en Adriaan Pan-
man die samen met hun personeel 
de hele week zorgden voor de diver-
se hapjes en drankjes. Ook de spon-
soren Bonne Nuit, Rendez-vous, El-
lermeijer en Lunchroom TOF wer-
den bedankt voor het beschikbaar 

stellen van de prijzen voor de verlo-
ting. De Senioren 55+ speelden dit 
jaar ook weer mee. Zij speelden de 
wedstrijden overdag en sloten met 
elkaar deze clubkampioenschap-
pen af op woensdag 3 september 
met een hapje, een drankje en een 
verloting. De Huifkar en Bonne Nuit 
zorgden hier voor de prijsjes van de 
verloting. 

Winnaars
Hieronder de namen van de prijswinnaars in 
de verschillende categorieën. 
7DE18+: 1ste Anneke Cornelissen en 2de 
Saskia Moorthaemer; 
6DD18+: 1ste Petra van Ieperen/Clau-
dia Vermeij en 2de Marjolein Berger/Doi-
na Ettikhoven; 6DD55+: 1ste Ans Brugge-
man/Kitty Koek en 2de Thed Lambers/Tru-
di de Vries; 
7DD18+: 1ste Antonia Biesmans/Lillian 
Ronday en 2de Brigitte van Diemen/Son-
ja Jansma; 7DD55+: 1ste Ria Vennik/Ag-
nes vd Wal en 2de Bep Rijsenbrij/Miene-
ke van Vliet; 
4HE17+: 1ste Bas Butzelaar en 2de Hugo 
Straver; 5HE17+: 1ste Hugo Straver en 2de 
Mark Flapper; 6HE18+: 1ste Joost Berger 
en 2de Jeroen Groenevelt; 7HE18+: 1ste Co 
Pieneman en 2de René Appelman; 8HE18+: 
1ste Robert vd Meer en 2de John Cornelis-
sen; 
4HD18+: 1ste Bas Butzelaar/Rik Corman en 
2de Roel Hazeleger/Patrick Kroon; 
6HD18+: 1ste Arjan van Dam/Ronald 
Günther en 2de Henk vd Laan en Johan van 
Scheppingen; 7HD18+: 1ste Erik Haane-
pen/Paul Herrebrugh en 2de Roel Bakker/
Dirk van Eijk; 7HD55+: 1ste Jaap Schutte/
Pieter van Diemen en 2de Henk Blok/Rob 
Keers;
5GD18+: 1ste Ingrid Koek/Brian Cornelis-
sen en 2de Hetty van Veen/Arjan van Dam; 
7GD18+: 1ste Rachel vd Ster/Youri van 
Adrichem en 2de Lillian Ronday/Han Min-
naard

Vanaf vrijdag 12 september start 
de najaarscompetitie en alle le-
den van TVMijdrecht kunnen zich 
via de website, HYPERLINK “http://
www.tvm-mijdrecht.nl” www.tvm-
mijdrecht.nl opgeven voor de inter-
ne wintercompetitie. 

Moeizame winst voor 
Vinkenkorfballers
Vinkeveen - In de derde competi-
tiewedstrijd heeft De Vinken 1 op-
nieuw de volle winst weten te beha-
len. Na de makkelijke doordeweek-
se winst uit in Alkmaar tegen DSO 
(6-14) afgelopen woensdag, kwam 
zaterdag het Hilversumse De Cor-
vers op bezoek. De bezoekers weer-
den zich kranig, maar moesten uit-
eindelijk toch buigen voor de thuis-
ploeg: 12-10 voor De Vinken.

Goed begin
In de aanval begon Rutger Woud 
opnieuw op de plaats van de nog 
geblesseerde Peter Koeleman, 
naast Gerwin Hazeleger, Manon 
Dankelman en Eva Hemelaar; Kel-
vin Hoogeboom, Jelle Mul, Annick 
Stokhof en Melanie Kroon vorm-
den de Vinkendefensie. De Vinke-
veense Abn-amroploeg had het eer-
ste kwartier geen kind aan de Hil-
versummers. Na een vlotte 1-1 liep 
de thuisploeg simpel uit naar 5-1. 
De Vinken speelde net iets feller en 
was net iets fanatieker in het on-
derscheppen van de bal. Het pro-
bleem echter was dat na dat eerste 
kwartier het Vinkeveense publiek 
niet meer mocht juichen. De sco-
res bleven uit, terwijl de bezoekers 
hun kansen zagen toenemen. Nog 
voor rust had De Corvers het initi-
atief overgenomen: met 5-6 togen 
beide teams naar de thee.

Verantwoordelijkheid
In de rust heeft Vinkens trainer-
coach Rogier Schram duidelijk ge-
maakt, dat het zo niet zou werken. 
Het team moest beter zoeken naar 
het samenspel en de kansen van de 
vakgenoten. Direct na rust had de-
ze tip al zijn positieve effect: met vijf 
minuten stond De Vinken weer op 
voorsprong. Toch volgde opnieuw 
een lange doelpuntloze fase aan 
Vinkenkant. En wederom wist Hil-
versum te profiteren: 7-9 tussen-
stand. 
Coach Schram moest wel gaan wis-
selen en dit leek te werken. Na 8-9 
volgde een kwartier voor tijd de ge-
lijkmaker: 9-9 en in de tien minu-
ten hierna leverden aan beide zij-
den een strafworp de tussenstand 
van 10-10 op. 

In de laatste vijf minuten onder-
streepten De Vinkenspelers dat 
zij als team de verantwoordelijk-
heid namen om met elkaar de strijd 
aan te gaan. Zo kon de thuisploeg 
toch de wedstrijd naar zich toetrek-
ken. Twee fraaie doelpunten bra-
ken De Corvers. Hierdoor voert De 
Vinken nog altijd de ranglijst in de 
derde klasse H aan; samen met het 
Zaandamse ZKC, met in het kielzog 
VZOD, Huizen en DTS. Komende za-
terdag speelt De Vinken uit in Ku-
delstaart tegen de nummer 3 VZOD.

Vlnr staand: Ron van Vliet (verzorger), Gerwin Hazeleger, Jelle Mul, Peter 
Koeleman, Kelvin Hoogeboom, Rogier Schram (trainer-coach). Vlnr gehurkt: 
Melanie Kroon, Annick Stokhof, Eva Hemelaar en Manon Dankelman.

Geslaagde thematraining 
Kangoeroes De Vinken
Vinkeveen - Zaterdag 13 septem-
ber organiseerde korfbalvereni-
ging De Vinken uit Vinkeveen weer 
een thematraining voor alle kinde-
ren uit groep 1 t/m 3. Ditmaal met 
het thema ‘Zomer’. De training be-
gon met zwembandtikkertje om lek-
ker warm te rennen. Iedereen kwam 
aan de beurt en er werd heel goed 
getikt. Daarna mochten de kinderen 
zelf kiezen op welke korf ze wilden 
oefenen met schieten, voor elk ni-
veau wat wils. Na een aantal aan-
wijzingen deden we een wedstrijd-

je waarbij elk doelpunt een parel uit 
de oceaan waard was. De kinderen 
van de winnende korf wisten samen 
maar liefst 30 keer te scoren! Na een 
overgooi oefening was het tijd voor 
een glaasje limonade en een ontbijt-
koek. Een beetje uitgerust werd er 
nog een keer geschoten op de kor-
ven en snorkeltikkertje gespeeld. 
Als afsluiting mochten alle kinde-
ren op zoek gaan naar een zomers 
cadeautje; voor elk kind een bellen-
blaas en uitnodiging om vaker bij 
onze Kangoeroes te komen trainen. Melvin Manhoef geeft kickboks 

clinic bij WLCombatics 
Mijdrecht - Zondag 14 septem-
ber was het dan zover. Één van 
Nederlands beste vechters kwam 
een workshop geven in de kick-
boksschool van WLCombatics in 
Mijdrecht. Melvin “no mercy” Man-
hoef is UFC en K1 vechter en was 
wereldkampioen Cage rage bij de 
zwaargewichten. Vrijdag 19 septem-
ber moet hij een wedstrijd vechten 
in Amerika, dus dat hij tijd heeft vrij 
kunnen maken was zeer bijzonder. 
Met de leden en gasten van WL-
Combatics is Melvin aan de slag 

gegaan om ze nieuwe inzichten in 
het kickboksen te geven. Iedereen 
stond al een half uur voor tijd te po-
pelen om te beginnen en ging vast 
opwarmen op de mat. Toen Melvin 
binnen kwam kon hij meteen aan 
de slag met een enthousiaste, goed 
opgewarmde groep. Alle technieken 
werden uitgelegd op de manier zo-
als Melvin ze graag ziet. Bovendien 
werd het tactisch spel van het kick-
boksen door middel van sparren en 
oefeningen duidelijk gemaakt. Ook 
voor de trainers was het een zeer 

Gemengde gevoelens na 
gelijkspel Atlantis 1
De Ronde Venen - Vanwege het feit 
dat Atlantis een week later is begon-
nen met de competitiewedstrijden in 
verband met de zomervakantie, moest 
de eerste gemiste competitiewed-
strijd ingehaald worden op een door-
deweekse avond. Het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 moest afge-
lopen woensdag oorspronkelijk om 
20.30 uur in Leiderdorp spelen tegen 
Velocitas 1. Door uitloop bij de voor-
gaande wedstrijd werd er uiteindelijk 
pas om 21:05 uur gestart. Het begin 
van Atlantis was voor de tweede keer 
in 4 dagen matig. Het team kwam niet 
in hun spel en werd een beetje over-
bluft door Velocitas. Beide ploegen 
zijn afgelopen zomer verjongd waar-
door ook de onwennigheid de over-
hand had in de eerste helft. Velocitas 
nam het initiatief en breidde de sco-
re meerdere malen uit terwijl Atlan-
tis constant moest aanpikken. Uitein-
delijk resulteerde dit spelbeeld in een 
7-5 achterstand voor Atlantis, wat vol-
komen terecht was.

Rust
Coach Hans van Dasler en assisten-
te Marijke Pauw waren duidelijk in de 
rust: dit moet scherper en beter. Zo 
begon Atlantis voor de tweede keer 
in 4 dagen ook furieus aan de tweede 
helft. Er werd zelfs een strafworp ge-
mist, maar binnen 3 minuten was de 

achterstand van 7-5 omgebogen naar 
een 7-8 voorsprong. Velocitas kwam 
ook toen weer op gang wat een zeer 
interessant verloop betekende. De 
gehele tweede helft werd er namelijk 
nooit meer een gat van 2 punten ver-
schil gecreëerd. Vrijwel alle keren nam 
Atlantis het initiatief maar kon Veloci-
tas weer aansluiten. Met nog twee mi-
nuten op de klok kregen de Mijdrech-
tenaren een vrije bal die werd afge-
maakt waardoor het weer 14-15 stond 
voor Atlantis. Velocitas mocht aan-
vallen maar raakte de bal kwijt waar-
door Atlantis nog een kans kreeg om 
de wedstrijd op slot te gooien. Na een 
goede aanval werd een goed schot 
gelost wat helaas net uit de korf stui-
terde. Velocitas onderschepte de bal 
en zette zijn aanval op waarbij alweer 
de aansluitingstreffer werd gemaakt 
met nog 20 seconden te gaan. Atlantis 
probeerde het nog 1 keer maar kwam 
niet meer tot een goede kans. Een 
wedstrijd met zeer gemengde gevoe-
lens, want heeft Atlantis nou een punt 
weggegeven doordat ze voor stonden 
met nog maar 1 minuut te gaan. Of 
hebben ze juist een punt gewonnen 
door de dramatische eerste helft en 
de geweldige tweede helft. Iets waar 
het team samen nog naar zal gaan kij-
ken. Wel zeker is dat de promovendus 
in de 2de klasse momenteel al 3 pun-
ten heeft verzameld. 

CSW ME1 winnen ruim 
van Legmeervogels
Regio - Afgelopen zaterdag zijn de 
competitie wedstrijden van voet-
bal bij de meisjes E weer begonnen. 
CSW ME1 moest uit spelen tegen 
Legmeervogels ME1. Het gehele 
team met 10 meiden was aanwezig. 
CSW ME1 speelden met rouwban-
den om als eerbetoon voor Luc van 
Dijk de vader van Eline, één van de 
meisjes uit het team, die eerder deze 
week overleden is. Er werd voor de 
wedstrijd ook 1 minuut stilte in acht 
genomen. De wedstrijd werd geleid 
door 4 scheidsrechters die die dag 
in opleiding waren. De meiden van 
CSW waren in de aanval een stuk 

sterker dan Legmeervogels. Er werd 
goed naar elkaar overgespeeld en 
Eline van Dijk scoorde in de eerste 
helft maar liefst 3 doelpunten.  Ook 
de 2 helft ging goed van start ech-
ter weet Legmeervogels ME1 nu wel 
een aantal keer het doel te berei-
ken van CSW , maar Seda wist al-
le ballen uit het doel te houden. We-
derom scoort Eline waardoor zij een 
dubbele hattrick op haar naam kan 
schrijven. De kansen waren volop 
aanwezig en ook Isabella Koedam 
weet nog een doelpunt mee te pik-
ken waardoor de eindstand 0-7 is 
geworden. 

Prachtige showroom in Lakenblekerstraat
Sani-Dump Aalsmeer: 
A-Merken tegen bodemprijzen 
Aalsmeer - Nana Aniam en Ray-
mond Weeber zijn de kersverse jon-
ge franchiseondernemers van Sa-
ni-Dump op bedrijventerrein Horn-
meer. De mannen kennen elkaar 
ruim zes jaar. Nana was bedrijfslei-
der van Sani Dump in Zaandam en 
Raymond had dezelfde functie er-
naast in een meubelzaak. Verkopers 
en managers pur sang dus. De twee 
werden vrienden en tijdens pauzes 
en na het werk werd er altijd gespe-
culeerd over het ooit hebben van 
een eigen zaak. Nana: “Vorig jaar 
kwam er een mogelijkheid daartoe 
en is het balletje gaan rollen. In fei-
te is het zo gegaan: toen de snel-
trein van Sani-Dump kwam zijn wij 
er in gestapt. We hebben een plan 
van aanpak bedacht samen met de 
directie van Sani-Dump en onze 
droom werd werkelijkheid.” Het be-
drijf Sani-Dump bestaat reeds acht-
tien jaar. Aalsmeer is de vierentwin-
tigste vestiging. Al sinds 2006 deed 
het voormalige pand van Offerman 
dienst als magazijn van de sanitair 
zaak, maar sinds mei zijn ook de 
deuren geopend van de showroom 
voor particulieren en bedrijven. Ray-
mond: “De officiële opening van on-
ze showroom was afgelopen 5 juli. 
Nog steeds staat hier de voorraad 
van vijf Sani-Dumps en we hebben 
een afhaalpunt. Dit pand is name-
lijk maar liefst zesduizend vierkante 
meter waarvan we elfhonderd vier-
kante meter vloeroppervlakte aan 
Showroom hebben. Een megaruim-
te dus.”

Laagste prijsgarantie
“De kracht van Sani-Dump is dat 
wij A-merken verkopen tegen ge-
garandeerd de laagste prijzen.” Al-
dus Nana. “Dat moet duidelijk naar 
voren komen. We hebben beslist 

geen spullen met een foutje zoals 
sommigen wellicht denken als ze 
het woordje dump horen in de be-
drijfsnaam. En Raymond vervolgt: 
“We voeren onder andere de mer-
ken Grohe, Villeroy & Boch, Hansa, 
Bruynzeel, Duravit en Sphinx. Echt 
van topkwaliteit. We verkopen alles 
op het gebied van sanitair. Badka-
mermeubelen, wastafels, douche-
wanden, baden, stoomcabines, kra-
nen, radiatoren, tegels en zelfs sau-
na’s en jacuzzi’s al dan niet voor 
buiten.” Complete badkamers staan 
er opgesteld in de ruime overzich-
telijke showroom. Er staat een uit-
nodigende bespreektafel waaraan 
de mannen vrijblijvend advies kun-
nen geven van A tot Z. Nana: “We 
kunnen voor de klant een volledi-
ge 3D tekening maken op een com-
puterprogramma. En uiteraard is de 
installatie te regelen.” De onderne-
mers nemen uitgebreid de tijd voor 
hun klanten. Neem eens een kijkje 
in de werkelijk prachtige toonzaal. 
De openingstijden zijn op maandag 
van een tot zes uur, op dinsdag tot 
en met vrijdag van tien tot zes, vrij-
dag koopavond tot negen uur en 
zaterdag van tien tot vijf uur. Twaalf 
keer per jaar is er tevens een koop-
zondag. Momenteel hebben zij een 
zeer gunstig geprijsde aanbieding: 
een Villeroy & Boch toiletpot met 
Grohe inbouwreservoir, inclusief af-
dekplaat voor slechts 269 euro. Een 
korting van maar liefst tweeënzestig 
procent. Volg Sani-Dump Aalsmeer 
op Facebook en blijf op de hoogte 
van spectaculaire acties en overi-
ge informatie. HYPERLINK “http://
www.sanidump.nl” www.sanidump.
nl Het bezoekadres is Lakenbleker-
straat 21, Telefoonnummer 0297-
500400.
Door Miranda Gommans 

Uithoorn - Alle deelnemende win-
keliers hebben deze week de rode 
loper uitleggen en zaterdag 20 sep-
tember staat er in het begin van de 
dorpstraat een kopje koffie of thee 
voor U klaar onder het genot van 
een muziekje. 
De 17 winkeliers die ´I love uithoorn 
dorp` een warm hart toedragen zijn 

herkenbaar aan de de rode loper 
voor de winkeldeur en hebben za-
terdag ook diverse leuke acties. Veel 
winkelplezier in het oude dorp aan 
de Amstel. 
Heeft U als winkelier ook zin om 
mee te doen met de maandelijkse 
acties, meld U aan bij Mona ( cho-
co toko) of Dion van Tol (Duoplant)

Feest in Uithoorn oude 
dorp aan de Amstel

leerzame dag. Zij kunnen alles dat 
ze hebben geleerd weer gebruiken 
in de lessen die zij wekelijks geven 
in de dojo gevestigd op de Rende-
mentsweg in Mijdrecht. Tijdens de 
workshop kwam er een cameraman 
mee met Melvin Manhoef om vast 
te leggen hoe hij de training geeft. 
Deze beelden worden binnenkort 
vrijgegeven en worden op de face-
book pagina van WLCombatics ge-
plaatst. 
Na afloop van de workshop heeft 

Melvin uitgebreid de tijd genomen 
om met iedereen op de foto te gaan 
en vragen te beantwoorden. Zijn 
entourage stond in de hal klaar met 
Melvin Manhoef merchandise. Ie-
dereen verliet vervolgens met be-
zweet voorhoofd en een glimlach op 
het gezicht het pand Mocht je ook 
interesse hebben in kickboksles-
sen, zaktrainingen of kickbokscon-
ditietrainingen, kijk dan op www.
sterkenweerbaar.nl voor meer infor-
matie.





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

 
10   Nieuwe Meerbode  •  17 september 2014

Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ or-
ganiseert een workshop waarin U 
boetseert met zelf hardende klei op 
papierbasis, een gezicht op een kei 
of op een stuk open haardhout. De 
2e les worden de werkstukken be-
schilderd. De docente, Ineke Mak-
kink, zorgt voor een kei en voor 
open haard hout. Mocht u zelf een 
mooie kei hebben of een stuk kien-
hout (eventueel te koop bij een die-
renspeciaalzaak), dan kunt u die 
ook meebrengen. Verder moet u 
zelf meenemen: een kratje of doos-
je om de werkstukken in te vervoe-
ren. Materiaalkosten bedragen 17, 
50 euro, in de eerste les aan de do-
cent te voldoen.
De workshop vindt plaats op 2 

woensdagavonden, 17 en 24 sep-
tember a.s. van 19.30 tot 22.00 uur. 
Cursuskosten 17 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.
nl. Voor aanmelding kan men on-
line inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.

Dompies en boomgezichten

Mijdrecht - Martina Dielen is al 10 
jaar actief met klei bezig. Zij heeft 
haar keramiek atelier sinds kort ge-
vestigd in Mijdrecht. Komende za-
terdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 
uur stelt zij haar atelier open voor 
publiek. Tijdens deze Open Middag 
kunt u kennismaken met wat u al-
lemaal kunt maken met de materie 
klei. Keramist Martina Dielen staat 
geregeld op Keramiekmarkten of 
exposeert haar werk in Galeries. Al 
10 jaar geeft zij met veel plezier les 
in de keramiek. “Mensen laten er-
varen dat het werken met klei een 
creatief en positief proces is,” daar 
draait het om zegt zij. 

Er zijn vormen te zien die gemaakt 
zijn van gietklei van porselein, 
draaiwerk of handvormen in steen-
goed. Kinderen zullen wat werk ex-
poseren en de kinderen zijn ook zelf 
aan het werk. Wilt u zelf een indruk 
krijgen wat Martina maakt, kom ge-
rust een kijkje nemen. 
Verder is er een groot aanbod in 
workshops, cursussen of een kin-
derfeestje. Deze informatie kunt u 
terugvinden op haar website; www.
martinadielen.nl. Wilt u het eens 
proberen hoe het is om met klei te 
werken en dan kunt u zich inschrij-
ven voor 5 introductielessen tijdens 
de open middag.

Open Middag bij Keramiek 
Atelier Mijdrecht (KAM)

De Ronde Venen - Omdat on-
ze dochter Indy slechthorend 
is heeft ze sinds kort een bord-
je op haar fi ets (Limited Hearing 
bordje) zodat ze weten dat In-
dy slechthorend is en niet alles 
hoort in het verkeer.  Vroeger was 
dat het SH bordje maar nu is er 
een moderne versie en die is nog 
niet bij iedereen bekend en daar 
willen we verandering in brengen. 
Het is wel al in het jeugdjournaal 
en bij Giel Beelen bij Radio 3 ge-
weest maar we willen het ook 
graag in de Ronde Venen pro-
moten zodat iedereen weet wat 
het betekend en weten dat dege-
ne die zo’n bordje op hun fi ets of 
rugtas hebben niet alles horen in 
het verkeer en daar rekening mee 

kunnen houden. Bordjes zijn te 
bestellen via de website. 

Annette Hettema, Mijdrecht

Slechthorend

’s Avonds met spoed een huisarts nodig:

Dat kost je uren
Vier maanden geleden was mijn 
kleindochter (18 maanden) erg 
ziek. In de avond was de koorts 
zo hoog dat mijn dochter om 
21.30 uur besloot te bellen naar 
de huisartsenpost Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis in Woerden, aange-
zien het de ‘regels’ zijn om naar 
Woerden te bellen. Er werd aan-
gegeven dat we langs konden ko-
men.

Om 23.00 uur werden we dan ein-
delijk geholpen. De diagnose: een 
fi kse keelontsteking en ooront-
steking aan beide oren. Ze had 
direct een antibioticakuur nodig. 
Omdat de apotheek vanwege al-
le bezuinigingen in Woerden niet 
meer open was, werden we door-
verwezen naar het Diakonessen-
ziekenhuis in Utrecht. Dit begre-
pen we niet zo goed. We wonen 
in Vinkeveen (aan de kant van 
Abcoude). Het AMC is 10 minu-
ten rijden van ons huis en het VU 
een kwartier. We moesten met 
een doodziek klein meisje al naar 
Woerden (3 kwartier rijden) om 
een arts te kunnen bezoeken en 
nu werden we doorverwezen naar 
Utrecht voor een recept. Oftewel 
nog eens een half uur rijden en 
daarna nog een hele rit terug naar 
huis. Mijn kleindochter had ruim 
41 graden koorts dus we waren 
ook nog eens erg bezorgd.
Het ziekenhuis was moeilijk te 
vinden en door alle stress waren 
we ons navigatiesysteem verge-
ten. Uiteindelijk kwamen we om 
2.30 uur bij het ziekenhuis aan. 

Toen hing er ook nog eens een 
bordje in het Diakonessenzieken-
huis dat de wachttijd wat langer 
kon zijn omdat de regio, waar ze 
hun diensten aan leverden, ver-
groot was. Uiteindelijk waren we 
om 3.30 uur thuis. 
Natuurlijk zijn er regels en dat 
er bezuinigd wordt in de zorg is 
bekend. Maar het is werkelijk 
schandalig dat je met een klein 
ziek kind zo ver moet reizen om 
hulp te krijgen. We hebben nage-
vraagd of het niet mogelijk is om 
naar een ziekenhuis te gaan wat 
dichterbij is. Maar dit kan niet. 
Woerden geeft zelf aan meerde-
re klachten te krijgen. De huisarts 
geeft aan dat de overheid het zo 
bepaald heeft en het AMC geeft 
aan dat we niet mogen komen 
omdat we buiten het postcodege-
bied vallen. 
Het zou toch om afstand moeten 
gaan i.p.v. postcode? Uiteinde-
lijk ga je niet voor niets laat in de 
avond nog naar een arts. Dan is 
er iets aan de hand en moet je er 
dus zo snel mogelijk kunnen zijn. 
Ik heb mij die avond samen met 
mijn dochter heel veel zorgen ge-
maakt en het heeft ons 7 uur ge-
kost om zorg en medicatie te krij-
gen. Met mijn kleindochter gaat 
het gelukkig weer goed. Maar ik 
vind deze situatie niet kunnen. 
Blijkbaar moet er eerst iets ern-
stigs gebeuren voordat er wat 
verandert.

Mevrouw W. Hoffmans 
(oma)

Wat geweldig!
Zaterdag 13 september fi etsen wij 
naar Vinkeveen om haring te ha-
len voor onze medebewoner Dhr. 
Martin de Zwart die heel ernstig 
is. Wij hadden geinfomeerd of de 
haring hem nog smaakte, nou dat 
was zo, dus wij op de fi ets rich-
ting Vinkeveen. Wij wonen aan de 
Padmosweg. Aangekomen, eigen-
lijk wat laat, bij de viswinkel van 
Kees Sier, het was al 16.15 uur, 
wasde haring helaas uitverkocht. 
Vreselijk vonden we dat. Er ston-
den twee dames,  die hadden de 
laatste twee haringen, nou jam-
mer. Wij fi etsten weer verder rich-

ting Waverveen. Naast ons, een 
heel stuk verder,  verzocht een 
auto ons om te stoppen. Daar-
in zaten de twee dames, zij ga-
ven ons de haring voor onze zie-
ke Martin. Nou,  ik was enorm 
geemotioneerd. Dit kom je eigen-
lijk nooit meer tegen, naastelief-
de, nog denken aan die ander,.Ik 
weet helaas niet wie het zijn, maar 
wil dit toch graag delen omdat ik 
het heel bijzonder vindt. Dames 
nogmaals hartelijk dank hiervoor, 
het zal niet snel uit mijn geheu-
gen gaan. 
Willy Mooij Diepenhorst

REACTIE VAN EEN LEZER
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Vinkeveen - Afgelopen week stap-
ten de kinderen van groep 1 tot en 
met 6 van de Sint Jozefschool vol 
verwachting in een aantal grote 
bussen om op schoolreisje te gaan. 
Zo aan het begin van het school-
jaar samen op reis, geeft een mooie 
gelegenheid elkaar beter of op een 
andere manier te leren kennen. De 
groepen 7 en 8 waren niet van de 
partij. Zij hadden geen straf, maar 
zij gaan eind van het jaar afzonder-
lijk op kamp. 

De bussen van groep 1 en 2 reden 
naar Sprookjeswonderland in Enk-
huizen. Er was van alles te zien en te 
doen, zoals aankloppen bij een hek-

senhuisje, varen in een bootje en rij-
den in een trein. De groepen 3 tot 
en met 6 bezochten De Julianato-
ren. Daar genoten de leerlingen van 
attracties als een vliegende Harry 
Potterbus, het spookhuis of het reu-
zenrad. Tussen de middag was er 
voor hen een lunch, bestaande uit 
een patatje en een drankje. Daarna 
werd er weer fl ink geklommen, ge-
zwaaid en gezwierd. In beide par-
ken was het erg rustig, dus de kin-
deren hoefden nooit lang te wach-
ten. Sommigen gingen wel drie keer 
achter elkaar in dezelfde attractie. 
Na een heerlijk ijsje was het helaas 
tijd om naar huis te gaan. Een mooi 
begin van het schooljaar!

Uitstekende uitstapjes van 
de Sint Jozefschool

De Hoef - Op woensdag 10 sep-
tember hebben de leerlingen van 
groep 1 tot en met 6 van de Antoni-
usschool in De Hoef een fantastisch 
schoolreisje gehad in Plaswijckpark 
in Rotterdam. 
Voor vertrek werden de leerlingen 
van groep 7 en 8 uitgezwaaid op het 
schoolplein. Zij gingen drie dagen 
op kamp; op de fi ets naar een scou-
tingonderkomen in Bovenkerk. 
Daarna stapten de overige leerlin-
gen met begeleiders in een dubbel-
dek bus en gingen op weg naar Rot-
terdam. In het park werd gespeeld 

in Speelwijck met o.a. een ‘Huis in 
de heuvel’, een verkeerstuin en een 
‘Apenspeeltuin’. De kleuters liepen, 
voorzien van een rood neusje, een 
‘Kabouterpad’ en maakten kennis 
met allerlei dingen uit de natuur. De 
oudere leerlingen mochten als ech-
te dierenverzorgers diverse dieren 
voederen in ‘Dierenwijck. Vóór de 
terugreis naar De Hoef kreeg ieder-
een nog een lekker ijsje. De leerlin-
gen hebben genoten en elkaar op 
een andere manier beter leren ken-
nen zo aan het begin van het nieu-
we schooljaar. 

Zonnig schoolreisje voor 
de Antoniusschool

De Ronde Venen - In de monu-
mentale Johannes de Doperkerk 
van Mijdrecht – Wilnis, waar regel-
matig “zwaardere” concerten wor-
den uitgevoerd, vindt op zondag-
middag 5 oktober een optreden 
plaats in een duidelijk lichter gen-
re, waar vele liefhebbers naar zullen 
uitkijken. “United en Pearl Jozefzoon 
in Concert” is de naam van het pro-
gramma, waarin rijkelijk wordt ge-
put uit het gospel- en musicalreper-
toire, dat het interkerkelijk koor Uni-
ted uit Uithoorn zal uitvoeren met 
bijzondere solistische medewerking 
van de bekende zangeres Pearl Jo-
zefzoon. Het koor heeft al eerder sa-
men met haar opgetreden, namelijk 
met een concert ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van United 
in april van dit jaar in Uithoorn, dat 
zeer succesvol was met een uitver-
kochte zaal. Een kleine 60 zangeres-
sen en zangers telt het vierstemmi-
ge koor, dat zijn thuisbasis heeft in 
Uithoorn. De koorleden komen ech-
ter niet alleen daar vandaan, maar 
onder meer ook uit Mijdrecht, Am-
stelveen, Aalsmeer, Nieuwveen en 
Ouderkerk aan de Amstel. United 
stelt zich ten doel eens per maand 
medewerking te verlenen aan een 
kerkdienst, maar treedt ook graag 
op met eigen concerten in samen-
werking met bekende artiesten. De 
solistische medewerking ook nu 
weer van Pearl Jozefzoon maakt dit 
concert heel bijzonder. Velen zullen 
zich deze zangeres nog herinne-
ren van haar successen in de tele-
visieprogramma’s The Voice Of Hol-
land en Van Popster Tot Operaster. 
Ook schitterde zij in het programma 
Mattheüs Masterclass op TV. Tus-
sen alle optredens door is Pearl nu 
druk bezig met de voorbereidingen 
voor de musical Dreamgirls, waarin 
zij met haar veelzijdige muzikale ta-
lent de hoofdrol heeft gekregen. Het 
geheel wordt uitgevoerd onder be-
zielende leiding van dirigent en mu-
zikaal begeleider Rob van Dijk, die 
als improvisatiepianist, organist, ar-

rangeur en orkestleider al tiental-
len jaren op vele podia is te vinden. 
Hij was ook degene die lang gele-
den als eerste de gospelmuziek in 
Nederland introduceerde. Het koor 
en de soliste worden verder muzi-
kaal ondersteund door basgitarist 
Wilbert de Gooijer en slagwerker 
Erik Gräber, die in veel producties 
samenwerken met Rob van Dijk. 
De toegangsprijs bedraagt 10 eu-
ro voor dit concert, dat wordt ge-
organiseerd door de Vrienden van 
het Monument Johannes de Doper. 
Met opzet is voor deze lage prijs ge-
kozen om aldus een zo breed mo-
gelijk publiek te kunnen berei-
ken. In de voorverkoop zijn van-
af 20 september kaarten verkrijg-
baar in Mijdrecht bij Boekhandel 
Mondria, in Uithoorn bij Boekhan-
del Ten Hoope en bij Kantoorboek-
handel van Hilten, en in Vinkeveen 
bij Drogisterij De Bree. Tevens is be-
stelling mogelijk online bij het koor 
op www.koor-united.nl. De eventu-
eel resterende kaarten zijn nog ver-
krijgbaar voor aanvang aan de kerk, 
welke is geopend vanaf 14.30 uur.
Aanvang concert 15.00 uur en einde 
om 16.30 uur, zonder pauze.

Optreden Pearl Jozefzoon 
in De Ronde Venen

De Ronde Venen - Komende zon-
dag zal het ROM-koor zich weer la-
ten horen tijdens het Groene Hart 
Matinee in Langeraar. Evenals vo-
rig jaar zal het ROM-koor worden 
gedirigeerd door Ferdinand Beu-
se. Dit jaar zal Hein Hoogendoorn 
achter de piano plaats nemen. Ka-
rin van Vliet zal met haar accorde-
on ondersteuning verrichten. Ook 
dit jaar staan er een aantal nieuwe 
nummers op het programma en er 
zal worden getracht het succes van 
vorig jaar op zijn minst te evenaren, 
zo niet te verbeteren. 
Het ROM-koor gaat momenteel 
weer werken aan een nieuwe gro-
te uitvoering waarvoor het verhaal 
wordt geschreven door Angelique 
Wardenier die tevens de regie in 
handen heeft. Het belooft een leuk 
stuk te worden, mits er een zaal kan 
worden gevonden waar je met zo’n 
50 mensen plus een 6-mans orkest 
op het toneel kunt staan! Want he-
laas is De Meijert, zoals iedereen in-

middels met afschuw heeft kunnen 
lezen, niet meer in staat ons onder-
dak te bieden. Het ROM-koor heeft 
sinds het begin van haar bestaan 28 
jaar geleden, haar uitvoeringen alle-
maal in De Meijert kunnen opvoe-
ren. Waar vind je nog een zaal waar 
dit kan? Hoe dan ook de voorberei-
dingen zijn gaande en een weg te-
rug is er niet. Wij gaan door al moe-
ten wij het in de open lucht gaan 
spelen. Bijvoorbeeld op het Raad-
huisplein. Dan zullen er wel een 
aantal sponsoren gezocht moeten 
worden. Maar komende zondag 21 
september gaat het ROM-koor dus 
naar Langeraar. Vorig jaar zat de 
kerk, helemaal vol. En daar wordt nu 
natuurlijk ook op gehoopt. Het be-
gint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 
uur. Een zevental gezelschappen 
zullen zich laten zien en horen en 
het is zeker de moeite waard om bij 
te wonen. U hoeft niet de hele mid-
dag te blijven want het is vrije in- en 
uitloop en de toegang is gratis.

Groene Hartzang 
ROM-koor in Langeraar

Mijdrecht / Wilnis - Binnen een 
half uur was een in Mijdrecht ge-
stolen auto opgespoord dankzij een 
alerte Burgernetdeelnemer. Zater-
dag 13 september rond 20.30 uur 
kwam bij de politie de melding bin-
nen dat er in Mijdrecht een blau-
we bestelwagen met ladders op 
het dak gestolen was. Een centra-
list van de meldkamer startte een 

Burgernetactie en de politie zocht 
ter plaatse. Even na 22.00 uur belde 
een Burgernetdeelnemer uit Wilnis 
dat de auto daar stond geparkeerd 
en agenten troffen de auto daar in-
derdaad aan. Helaas ontbrak van de 
daders elk spoor. De politie heeft in 
overleg met de eigenaar de wagen 
weg laten takelen en onderzoekt de 
zaak verder.

Mijdrecht - Op de geplaatste foto 
ziet u vier generaties Zaal. De oud-
ste, Gerard Zaal, is al 61 jaar ge-
trouwd met Corrie. Zij kregen vier 
kinderen. Hun oudste zoon Arnold 
trouwde met Anita en zij kregen sa-

men drie kinderen. Hun oudste zoon 
John kreeg samen met Mariska op 
23 augustus jl. de vierde generatie, 
de kleine Lars. Het grappige is dat 
tussen iedere generatie 30 jaar ver-
schil zit.

Vier generaties Zaal 
in Mijdrecht

Gestolen auto teruggevonden
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TVMijdrecht Senioren 55+ 
Clubkampioenschappen 
Mijdrecht - 22 Senioren, waar-
onder 10 mannen en 12 vrouwen, 
hebben dit jaar deelgenomen aan 
de clubkampioenschappen voor de 
Senioren 55+ van TVMijdrecht. Er 
werden alleen dubbels gespeeld. 
De wedstrijden waren verdeeld over 
drie dagen. Per koppel werden drie 
wedstrijden gespeeld. In de catego-
rie 6 bij de dames hadden zich twee 
koppels aangemeld. Thed Lambers/
Trudi de Vries en Ans Bruggeman/
Kitty Koek. Zij speelden 1 wedstrijd 
tegen elkaar op de finaledag van 3 
september. Het was een leuke wed-
strijd met een duidelijke winnaar. 
Ans en Kitty wonnen met 6-0 en 7-5.
In de categorie dames 7 speelden 
Ria Vennik/Agnes van der Wal te-
gen Bep Rijsenbrij/ Mieneke van 
Vliet om de eerste en tweede plaats. 

Ria en Agnes waren de uiteindelij-
ke winnaars met de setstanden 6-0 
en 6-4 en de clubkampioenen in 
hun categorie. De strijd om de der-
de en vierde plaats ging tussen Cor-
rie Hoogeveen/Ineke Koek en Hel-
ma Vijn/Laura Eekels. Lange rally’s 
en volop spanning. Beide koppels 
wonnen een set. De derde set werd 
op het terras “gespeeld”! Ook leuk 
natuurlijk. Maar wie die heeft ge-
wonnen? Bij de heren 7 ging de fi-
nale tussen Jaap Schutte/Pieter van 
Diemen en Henk Blok/Rob Keers. 

Onder belangstelling van velen, het 
was de laatste wedstrijd voor de 
prijsuitreiking, lieten de heren een 
mooie strijd zien. Met 6-2, 6-7 en 
6-1 werden Jaap en Pieter de club-
kampioenen.

Argon bovenliggende 
partij in streekderby
Regio - Er werd door sommigen met 
enige spanning naar uitgezien: de eer-
ste confrontatie sinds zeven jaar in 
competitieverband: Argon tegen CSW. 
Het was bij vlagen wel een leuke wed-
strijd maar echt boeiend is het niet ge-
worden. Vooral in de eerste helft pro-
duceerde Argon een aantal goede mo-
gelijk maar pas in laatste minuut voor 
rust wist Argon het CSW doel te vin-
den. Vlak na rust werd het 2-0 voor 
de Mijdrechtenaren en daarna bleef 
de doelpuntenproductie steken. In de 
slotfase had Vincent van Hellemondt 
geen geluk, hij kopte tegen de paal en 
in het vervolg caramboleerde de bal 
in handen van Argondoelman Rahim 

Gök. Einduitslag 2-0 en dat was ver-
diend te noemen.

Veel mogelijkheden
De eerste helft waren er een hand-
vol mogelijkheden voor de thuisploeg 
maar de afwerking was matig. De al-
lereerste poging was voor CSW, in de 
eerste minuut zag Sander Kunkeler zijn 
poging van dichtbij geblokt, maar ver-
der had de Argondoelman zeer weinig 
te doen. Doelman Jordi Wens van CSW 
echter kreeg voldoende mogelijkheden 
om zich te onderscheiden, Ian van Ot-
terloo kon niet voorkomen dat Wens 
de bal van zijn schoen plukte. Even la-
ter, weer een hoofdrol voor Wens, toen 

lipaly en Bas Pel werd opnieuw door 
Ian van Otterloo verzilverd. 2-0. Daar-
na volgden aan beide zijde veel wissels 
wat het spelbeeld niet echt ten goede 
kwam. 
Jesse Stange knalde de bal via de 
handen van Wens en lat achter, So-
ner Gedik deed een nog een poging 
maar Wens was allert en ook toen Ri-
an Lilipaly alleen voor Wens verscheen, 
was de CSW goalie hem te slim af. Tot 
slot de al eerder vermelde mogelijk-
heid voor Vincent van Hellemondt, een 
voorzet van links werd door hem via de 
paal in handen van Rahim Gök gekopt. 
Met nog elf minuten blessuretijd voor 
de boeg gebeurde er weinig opwin-
dends meer, gezien de mogelijkheden 
en het veldoverwicht in de eerste ont-
moeting van de deze derby was Argon 
de terechte winnaar. 
Foto: sportinbeeld.com

Pupil van de week Daan 
de Jong scoort 
Mijdrecht - Hij is 8 jaar, voetbalt in 
de E8 van Argon en afgelopen za-
terdag mocht Daan de Jong als pu-
pil van de week met de grote man-
nen van Argon 1 en CSW 1, voorop-
lopend tussen de scheids- en assi-
stent scheidsrechters het hoofd-
veld betreden voorafgaand aan de 
derby tussen de 2 voetbalclubs uit 
Mijdrecht en Wilnis. Zijn broer Stan 
voetbalt in de D1, zijn zus Maud zit 
op korfbal en zelf wilde Daan eigen-
lijk op boksen maar omdat hij te jong 
is viel de keus al snel op Voetbal. Zijn 

grote voorbeeld is verdediger Wil-
co Krimp met dezelfde lange blonde 
krullen, maar of Daan net zo talent-
vol is zal de tijd leren. Plezier heeft hij 
in ieder geval en ook afgelopen za-
terdag, want na het voorstellen van 
de teams en de fotoshoot, verrichte 
hij de aftrap, maakte een solo en oog 
in oog met CSW keeper Jordy Wens 
scoorde hij met een strak schot. Van-
uit de dugout zag Daan vervolgens 
tijdens een zonnige middag met veel 
publiek zijn club met 2-0 winnen. 
Foto: sportinbeeld.com

Badhoevedorp maatje 
te klein voor Hertha F2
Vinkeveen - Na twee forse over-
winningen in de eerste ronde van de 
KNVB beker begon afgelopen zater-
dag dan eindelijk de competitie voor 
de mannen van Hertha F2. Het zelf-
vertrouwen in het team was fors toe-
genomen dankzij de successen in de 
voorgaande wedstrijden en de veel-
belovende oefenpotjes tegen de ei-
gen F1. Dit keer kwam Badhoevedorp 
F3 op bezoek in Vinkeveen. De man-
nen van Hertha F2 stonden op scherp 
en dat kon van Badhoevedorp niet 
gezegd worden, want al na 5 minu-
ten stond de 1-0 op het scorebord. Na 
een doorbraak van Jasper Mons die 
via de rechterflank een scherpe voor-
zet gaf, wist Lars van den Bergde bal 
knap in de goal te tikken. Wat daar-
na volgde was een complete walk-
over: het jonge team van Badhoeve-

dorp bood veel te weinig weerstand 
en al snel wist Hertha F2 verder uit te 
lopen. De jongens van Hertha maak-
ten de ene goal na de andere en dat 
was vooral te danken aan het uitste-
kende samenspel. Maar ook fysiek 
was Badhoevedorp duidelijk nog een 
maatje te klein. Beide teams gingen 
de rust in bij een stand van liefst 8-0. 
De tweede helft liet geen ander beeld 
zien. Door knap combinatievoetbal 
en enkele fraaie afstandschoten wist 
Hertha de score verder uit te bouwen 
tot een verpletterende 16-0, waar-
mee meteen de kop van de ranglijst 
werd ingenomen. De goals werden 
gescoord door Pelle Reijers (4x), Tim 
Stubbe (3x), Tim Wolffgramm (3x), 
Daroen Mauloed (2x), Lars van den 
Berg (2x) , Wes Twaalhoven (1x) en 
Jasper Mons (1x).

Het team van SV Hertha F2 heeft zojuist Badhoevedorp F3 verslagen.

Hertha E1 toont veerkracht 
en pakt drie punten
Vinkeveen - Na vier beker/oefen-
wedstrijden was het tijd voor het 
echte werk voor de E1 van Hertha. 
De uitwedstrijd met de E1 van Am-
stelveen Heemraad stond op papier 
en op voorhand leek dit al een lasti-
ge wedstrijd, door de sterke beker-
resultaten van de tegenstander.
Hertha begon erg afwachtend aan 
de wedstrijd, maar door de defensie-
ve spelopvatting van de tegenstan-
der, leidde dit tot weinig gevaarlijke 
momenten voor het doel van kee-
per en aanvoerder Andy Theijsme-
ijer. Het tempo was te laag, de pas-
ses waren vaak onzuiver en er werd 
vaak gekozen voor de (te) veilige 
oplossing. Hertha was enkele keren 
gevaarlijk uit een corner, maar uit 
één van deze corners kwam de eer-
ste tegengoal: een counter van Am-
stelveen en het was 1-0. Nog twee 
van deze counters zorgde voor een 
3-0 achterstand. 

In de rust werd er gewezen op het 
timide spel van de Vinkeveners, het 
balletje moest sneller van voet tot 
voet en er moest vooral gestreden 

worden om toch nog de overwin-
ning uit het vuur te slepen. Als her-
boren begon Hertha aan de twee-
de helft en er werd goed gevoet-
bald met veel passie. De aanval-
lende ingestelde Niels Schoonder-
beek schoof vaak in en zorgde voor 
veel dreiging. Met een hard schot, 
schoot hij Hertha naar 3-1 en een 
vrije trap van Mats Klinkhamer viel 
schitterend in de kruising voor 3-2. 
Verdedigers Michel Passet en San-
der de Vries hielden de sporadische 
uitvallen van Amstelveense kant 
goed tegen, terwijl aanvallers Alfie 
Irving en Cayden Hoekman goed en 
vroeg stoorden. Cayden werd nog 
onderuit gehaald één-op-één met 
de keeper, maar de verder prima 
fluitende scheidsrechter weigerde 
de overduidelijke penalty te geven. 
Zeven minuten voor tijd was het Mi-
chel uit een corner van Mees van 
Zijtveld die de bal schitterende in de 
rechter onderhoek volleerde en zo 
de stand op gelijke hoogte bracht. 
Vlak voor tijd was het Tijn Eekhoudt 
op aangeven van Niels, subtiel en 
verdiend de 3-4 binnenschoot.

Knappe overwinning 
Hertha E4 op CSW 
Wilnis - Vandaag was het dan zover, 
de eerste competitiewedstrijd voor 
de toppers van de E4. Het balletje 
ging lekker rond en Hertha schoof 
langzaam door om de tegenstan-
der vast te zetten. CSW had twee 
snelle meiden voorin, en hanteerde 
vaak de lange bal om deze meiden 
in stelling te brengen. Dit gebeurde 
een paar keer, maar de verdedigers 
van Hertha en keeper Steve voerden 
hun taken prima uit. In de 5e minuut 
kon de trouwe Hertha aanhang jui-
chen. Nadat een overtreding was 
gemaakt door CSW, nam Finn Voor-
bij plaats achter de bal en van een 
meter of 15 knalde hij de leren knik-
ker in het doel. Heerlijk doelpunt en 
de 1-0 voorsprong op het bord. Het 
spel volgde op en neer en het tem-
po was hoog. Zoals gezegd hanteer-
de CSW de lange bal, en hielden zij 
het slot op de deur door continu één 
meisje achter te houden. In de 20ste 
minuut wederom feest in het Vinke-
veense kamp, Finn Voorbij was we-
derom de doelpuntenmaker, 2-0. 
CSW liet zich niet kennen na de 2-0 
achterstand en begon aan een of-
fensief. De tweede helft begon en 

Hertha begon direct druk te zetten. 
Doordat er ruimte ontstond op het 
middenveld was het heel verleidelijk 
om door te schuiven. Hiermee kwa-
men de aanvallers van CSW nog vrij-
er te staan, en was het wachten op 
de gelijkmaker. Gelukkig kwam deze 
er niet, de jonge Herthanen vochten 
voor wat ze waard waren. De kee-
per van CSW was niet zo heel groot, 
hier was voor de wedstrijd en in de 
rust op gewezen door de coaches. 
Met de wind mee, en in schietposi-
tie moesten de heren het maar eens 
proberen. In de 20ste minuut van de 
tweede helft was het eindelijk raak, 
“witte” Sander van Senten knalde de 
bal in de rechter beneden hoek, 3-1. 
De wedstrijd leek binnen, maar CSW 
wist niet van opgeven. Twee minuten 
laten wisten de dames keeper Steve 
te verrassen. De bal werd niet goed 
uitverdedigd door Hertha, en de bal 
werd binnen geprikt door CSW, 3-2. 
Het werden nog 3 hele spannende 
minuten maar Hertha wist de over-
winning binnen te slepen. Een pri-
ma start van de competitie wat veel 
vreugde in het Vinkeveense kamp 
teweeg bracht.

Argon E7 begint het nieuwe 
seizoen met uitstekende start
Mijdrecht - Hoe het weer er uit 
gaat zien dat is te voorspellen en dat 
was afgelopen weekend uitstekend. 
Hoe ons team het nieuwe voetbal-
seizoen zou starten kon natuur-
lijk niemand voorzien. Wij kunnen 
u melden dat het seizoen voor Ar-
gon E7 uitstekend is begonnen. Vrij-
dagavond werd er meegedaan aan 
de Vossenjacht, de officiële opening 
van het seizoen, en werd er door pri-
ma samenwerken een gedeelde 2e 
plaats behaald. Doordat de E5 de 
bonusvragen beter beantwoordde 
werd dit uiteindelijk het brons. Ere-
metaal, een prestatie om trots op te 

zijn. Zaterdagochtend moest men 
nog voor dat de haan kraaide afrei-
zen naar Loosdrecht om hier aan te 
treden tegen de gelijknamige voet-
balclub. Het vroege opstaan bleek 
echter niet voor niets. De Boys van 
de E7 speelden een geweldige wed-
strijd en namen door een 1-12 over-
winning de drie punten mee naar 
Mijdrecht. Het seizoen is geopend, 
activiteitencommissie bedankt voor 
een leuke avond en ouders dank 
voor het supporteren, wij hopen jul-
lie nog vaak langs de lijn te zien dan 
maken we er een gezellig en spor-
tief jaar van.

Boven van v.l.n.r.: Guido van Rhenen, Matthijs Bergema, Filip Banjanin en Ya-
hyah Bouri. Onder v.l.n.r.: Ayoub El Bajgouri, Niels van der Linden, Daan Ken-
trop en Tim Beijer 

hij een kopbal van Van Otterloo pak-
te en later, bij een schot van Van Otter-
loo, reageerde hij attent met de vuist. 
Even daarvoor knalde Bas Pel voor Ar-
gon in het zijnet. De verdediging van 
CSW met Kompier, Van de Bosch, Van 
Asselen en Baas gaf vooralsnog geen 
krimp. Een vrije trap van Kunkeler na-
mens CSW zag er even gevaarlijk uit 
maar doelman Gök redde met de vuist. 
Met nog één minuut op de klok open-
de Argon dan toch de score, na een 
leuke aanval door het hart van de-
fensie was Ian van Otterloo de laat-
ste schakel die Jordi Wens dan toch 
verschalkte. 1-0. Even daarvoor liep 
een actie van Epi Kraemer nog vast op 
Wens.

Beslissing
Na zes minuten viel eindelijk de beslis-
sing. Een combinatie tussen Rian Li-

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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