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DEZE WEEK:

College aan de raad:

‘We moeten het woonwagen-
centrum opknappen’
Mijdrecht - Vorige week kon u, 
ook op de voorpagina, dit artikel 
lezen met daaronder: vervolg el-
ders in deze krant. Door een techni-
sche fout stond het vervolg er ech-
ter niet in. Nu wel. Maar voor hen 
die zich dit stukje van vorige week 
niet meer herinneren, plaatsen we 
ook dit eerste deel nog even: Als 
het aan het college van B en W ligt, 
wordt het woonwagencentrum aan 
Molenland in Wilnis opgeknapt. De-
ze week heeft het college een voor-
stel met die strekking naar de ge-
meenteraad gestuurd. Als de raad 
in november met het voorstel in-
stemt, wordt het centrum gereno-

veerd en worden de standplaatsen 
daarna overgedragen aan woning-
corporatie GroenWest. De gemeen-
te heeft dan geen bemoeienis meer 
met het woonwagencentrum en kan 
besparen op een aantal structurele 
uitgaven. 
De onderhoudssituatie van het 
woonwagencentrum, dat in 1986 
is aangelegd, laat al geruime tijd te 
wensen over. Funderingen zijn ver-
zakt en de sanitaire units en riole-
ring dienen te worden vervangen. 
Ook voldoet het centrum niet aan 
eisen op het gebied van brandvei-
ligheid. Enige tijd geleden is de ge-
meente door de rechter verplicht 

gesteld schade als gevolg van ver-
zakkingen te vergoeden.
De gemeente is eigenaar van het 
centrum en verhuurder van de 
standplaatsen. Wethouder David 
Moolenburgh (Ruimtelijke Zaken): 
“Verhuur van standplaatsen is geen 
taak voor de gemeente. Dat is ex-
pliciet een taak van woningcorpora-
ties, zij zorgen voor verhuur en be-
heer van woningen. We willen dan 
ook van de verhuur af. Als het cen-
trum is opgeknapt, dragen we het 
over aan GroenWest en stopt onze 
bemoeienis.’’ 

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - Gemeenschap-
pelijke diensten, waar gemeen-
ten vaak verplicht aan mee moe-
ten doen zijn niet altijd even prak-
tisch en zeker vaak niet goedkoper 
voor een gemeente. Het wordt vaak 
zo gebracht: samenwerken is beter, 
levert meer deskundigheid op en is 
goedkoper. De praktijk laat helaas 
maar al te vaak zien dat het onover-
zichtelijk, afstandelijk en veel duur-

der uitpakt. En de burgers maar be-
talen. Ook nu is weer zoiets aan de 
gang. Nu heeft weer iemand verzon-
nen dat de Regionale Uitvoerings-
dienst moest worden opgericht. Dat 
is een fusie tussen twee reeds be-
staande gemeenschappelijke dien-
sten en wel de ODRU en de RUD. 
Verderop in dit verslag krijgt u een 
korte uitleg wat dat precies inhoudt. 
Echter, waar het nu om gaat is: de 

fusie is nog in volle gang, maar 
het dagelijks bestuur dat dit pro-
ject leidt, heeft nu al zo’n anderhalf 
miljoen tekort op de begroting. Dat 
geld moet weer worden opgehoest 
door de deelnemende gemeenten, 
wat nu zou betekenen voor de ge-
meente De Ronde Venen, een fi nan-
ciële tegenvaller van 177.000 euro. 
En het einde is nog niet in zicht. 
(Vervolg elders in de krant)

Gemeenteraad heeft grote zorgen over functioneren ODRU in oprichting

Financiële tekort blijkt nu al 
anderhalf miljoen euro te zijn

Argon en fysiotherapiegroep 
Kerngezond gaan samenwerken
Mijdrecht - Argon en Fysiothera-
piegroep Kerngezond zijn dit sei-
zoen een meerjarenovereenkomst 
met elkaar aangegaan met betrek-
king tot de medische begeleiding 
van de technische staf alsmede trai-
ners en spelers van zowel het voet-
bal als het Argon basketbal. De sa-
menwerking richt zich op het bege-
leiden van de selectie elftallen maar 
nadrukkelijk ook op de jeugd en 
recreatieve speler om optimaal te 
kunnen presteren. Afgelopen dins-
dag werd in de bestuurskamer van 
Argon de samenwerkingsovereen-
komst ondertekend door Argon-
voorzitter Ton Goedemoed en di-
recteur Chris Bruijn van Kernge-
zond. Aanwezig waren ook huisarts 
Henk Boelhouwer als medisch co-
ordinator en Bas Hoeven als mana-
ger Sportbegeleiding van Kernge-
zond. Een aantal voor Argon beken-
de fysiotherapeuten zijn in de nieu-
we opzet opgenomen waarmee de 
ervaring binnen de club behouden 
bleef. Onder leiding van Chris Bruijn 
en Bas Hoeven van Kerngezond is 
er veel ervaring op topsportgebied 
toegevoegd. Huisarts Henk Boel-
houwer coördineert de parame-
dische begeleiding binnen Argon 
waaronder de fysiotherapie, manu-
ele therapie, bekkenfysiotherapie, 

psychosomatische fysiotherapie en 
sportfysiotherapie.
Inmiddels zijn de fi theids- en con-
ditieanalyses voor een aantal selec-
tieteams gemaakt. Trainers en spe-
lers zullen op deze wijze ter pre-
ventie van blessures maximaal in-
zicht krijgen in o.a. basisconditie, li-
chaamsgewicht, voeding en romp-
balans.
Op de website van Argon is verdere 

informatie vermeld met betrekking 
tot de werkwijze, blessurespreek-
uren, bereikbaarheid van de para-
medische staf en verdere relevan-
te informatie.
Argon spreekt zijn vertrouwen uit 
met Kerngezond een professionele 
fysio- en paramedische partner te 
hebben gevonden om zoveel moge-
lijk blessureleed in de toekomst te 
kunnen voorkomen.

Vinkeveen - De veiligheid van de 
schoolkinderen van De Schakel en 
de Pijlstaartschool is in de gemeen-
teraad van De Ronde Venen regel-
matig onderwerp van gesprek. On-
danks aandringen van de fracties 
van Ronde Venen Belang en PvdA-
Groen Links-Lokaal Sociaal neemt 
wethouder Schouten geen maatre-
gelen. In de laatste commissiever-
gadering gaf wethouder Schouten 
aan om te kijken wat mogelijk is. 
Een standaard reactie, die volgens 
beide fracties niet tot actie leidt. Re-
den genoeg om actie te onderne-
men en zelf een ‘Schoolzone’bord 
te plaatsen en zelf een zebrapad op 
de weg te schilderen. Fractievoorzit-
ter van de PvdA-GroenLinks en Lo-
kaal Sociaal Ernst Schreurs en frac-
tievoorzitter van Ronde Venen Be-
lang, Anco Goldhoorn, zorgden er 
vorige week zaterdag persoonlijk 
voor. Ernst Schreurs: “Deze onvei-
lige situatie mag niet langer duren. 
De wethouder onderneemt geen ac-
tie. Daarom doen we het zelf. Binnen 
ons bedrijf hebben we dit bord ge-
maakt en nu plaatsen we dat.“ An-
co Goldhoorn: “Wij hebben de wet-

houder hier regelmatig op gewezen. 
Hij had allang actie kunnen onder-
nemen. Maar met dit bord zijn we 
er nog niet. Nu is het de beurt aan 
de ouders en andere weggebruikers 
om echt inhoud te geven aan de vei-
ligheid. Het is nu aan de wethouder 
om de offi ciële borden te plaatsen.” 
Bij de Jozefschool staan schoolzo-
neborden. Na plaatsing zijn ouders, 
school en gemeente in overleg ge-
gaan. Ieder heeft zijn verantwoor-
delijkheid genomen. Op dit moment 
is er een echt veilige situatie ont-
staan. Op deze ervaring moet vol-
gens Schreurs en Goldhoorn wor-
den voortgebouwd. Goldhoorn: “Met 
het plaatsen van de borden geven 
we niet alleen een signaal aan de 
wethouder, maar ook aan de ouders. 
Alleen samen kun je iets doen aan 
de veiligheid”. Schreurs: “Je moet dit 
ook niet zien als een ludieke actie, 
maar als een heel serieus signaal dat 
met beperkte middelen heel veel te 
bereiken is. Wij nemen aan dat de 
wethouder nu ook gaat kijken naar 
andere scholen waar de veiligheid in 
het geding is”. Goldhoorn: “Ja, want 
goed voorbeeld doet goed volgen!“

Veiligheid schoolkinderen staat voorop
Raadsleden zorgen voor 
schoolzonebord en zebrapad

Mijdrecht - Vorige week don-
derdag 3 oktober werd in een 
kas een hennepkwekerij aange-
troffen. Twee verdachten werden 
aangehouden. 

Rond 11.30 uur kwam de melding 
van een mogelijke hennepkwe-
kerij in een kas aan de Bozenho-
ven in Mijdrecht. Agenten ont-
dekten een hennepkwekerij be-

staande uit 6216 hennepstekjes. 
Twee verdachten die aanwezig 
waren, een 52-jarige man uit Die-
men en een 42-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats, 
werden aangehouden en mee-
genomen naar het politiebureau. 
De kwekerij werd ontmanteld. 
De twee huurden de kas, de ver-
huurder van de kas heeft niets te 
maken met de hennepkwekerij.

Ruim 6000 hennepstekjes 
aangetroffen in kas
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Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Rondweg/Industrieweg  Plaatsen van een kunstwerk - Bouwen W-2013-0519 26-9-2013
(ongenummerd) 
A.C. Verhoefweg 3 Realiseren van een schuur - Bouwen W-2013-0522 23-9-2013

Vinkeveen
Demmeriksekade 5 Vervangen van een damwand en - Bouwen  W-2013-0517 30-9-2013
 aanbrengen van een beschoeiing - Aanleg 
 aan de boezemzijde  
Herenweg 56 Herstellen van oud voegwerk  - Monument W-2013-0523 25-9-2013
 in de voorgevel 
Klijne Meer 11 Vervangen van een garagedeur  - Bouwen W-2013-0526 1-10-2013
 in een pui 

Wilnis
Geerkade 28 Bouwen schuur/bergruimte - Bouwen W-2013-0528 3-10-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 Rectificatie
In dit blad van 25 september 2013 is het onderwerp van de aangevraagde omgevingsvergunning van W-2013-
0496 verkeerd vermeld, namelijk Hofland tussen 116 en 124, Slopen van 2 woningen en 2 garages en herbou-
wen van 2 woningen en 2 garages. Dit moet zijn: Hofland tussen 116 en 124, Het slopen van 2 woningen en 2 
garages, herbouw van 2 woningen en 2 garages en nieuwbouw van 2 woningen met garage. 

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen VooR ‘kappen’
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het activiteiten aanvraagnr. datum 
 project/soort boom   ontvangst

amstelhoek
Het betreft de Amstel kade. gebied Kappen van - Kappen W-2013-0518 26-9-2013
tussen Amstelhoek en Nessersluis,  150 bomen
dit is een stuk van 4,5 km.  Ten behoeve van  
Zuidelijke oever van de Amstel. de dijkverbetering

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u 
binnen 4 weken na datum ontvangst van deze aanvraag ‘kappen’ daarop reageren. 

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Pr. Margrietlaan 22A Wijzigen van een gevel - Bouwen W-2013-0383 17-9-2013
Nijverheidsweg 21A 14 Realiseren van een tussenvloer,  - Bouwen W-2013-0480 3-10-2013
 plaatsen van 2 toiletten en een 
 keukenblok 

Vinkeveen 
Bijleveld-Veenkade Verbreden van een watergang 
 en bouwen van een brug - Bouwen W-2013-0462 27-9-2013
Bijleveld-Veenkade Realiseren van een waterver- - Aanleg 
    (uitvoeren W-2012-0557 27-9-2013
 binding langs Bijleveld   werk of werk-
    zaamheid)
Regenboog 2-10, (even)  Bouwen van 26 afbouwwoningen - Bouwen W-2012-0666 3-10-2013
Regenboog 13-21 
(oneven) en 
Centaur 1-31 (oneven)

Wilnis
Oudhuijzerweg 28 Legaliseren van een steiger - Bouwen W-2013-0457 1-10-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen - uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 11 oktober 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Herenweg 205-209 Renoveren en herstellen  - Bouwen W-2013-0079 20-9-2013
 van de fundering - Monument 

Waverveen
Provinciale weg, hoek Realiseren van een tijdelijk  - RO (afwijken W-2013-0102 19-9-2013 
Waverveense Zijweg werk terrein met gronddepot   bestemming) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 intRekkinG omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam aard van het project Vergunningsnr. aanvraagnr.  Verzenddat.
   intrekking intrekking

Vinkeveen
Voorbancken 1a Wijzigen van bestaande  W-2013-0492 W-2013-0492 30-9-2013
 vergunning t.b.v. renoveren
 huidige bebouwing 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening 
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

23 november 2013 Intocht De Hoef Oostzijde 42,  Intocht per boot van Sinterklaas. 
14.30-17.30 uur Sinterklaas 1426 AE De Hoef Bezoekers wachten op Kerkplein. 
   Daarna naar Dorpshuis de 
   Springbok via de Merelslag. 

28 november 2013 ANWB- Parkeerplaats naast het voor- Verkeersactiviteit voor
08.00-12.00 uur Streetwise malige zwembad in Vinkeveen schoolgaande kinderen.

1 januari 2014 Nieuwjaarsduik Zeilschool, Herenweg 144,  Wateractiviteit
13.00-14.00 uur  3645 DT Vinkeveen 

13 t/m 16 aug. 2014 Wilnis Speelwoud aan de Pieter Feestelijkheden
12.00-02.30 uur Festival 2014 Joostenlaan 26, 3648 XR Wilnis

13 september 2014 Najaarsmarkt  Herenweg Wilnis, van de Pieter Marktkramen ten behoeve
08.00-17.00 uur Wilnis Joostenlaan tot en met de  van de najaarsmarkt
  Dorpsstraat met de kruising 
  Raadhuisstraat en de helft van 
  de Raadhuisstraat aan de 
  westkant (trottoir)  

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297-291671 
en/of 0297-291835.

 dRank- en hoRecaWetVeRGunninG
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat met ingang van 9 oktober tot en met 20 november 2013 bij balie Omgevingszaken; op de begane 
grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag 
tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor een ieder gedurende zes weken ter 
inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Pieter Joostenlaan 28, 3648 XR in Wilnis.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter 
inzage legging schriftelijk bezwaren indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 
AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
 

 bestemminGsplan ‘kom mijdRecht’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend, dat het, bij raadsbesluit van 27 juni 2013, 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Kom Mijdrecht’ met ingang van 27 september 2013 in werking is getreden en 
onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voor eenieder, tijdens openingstijden, ter inzage bij de 
balie omgevingszaken van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

 ontWeRp–omGeVinGsVeRGunninG met pRojectafWijkinGsbesluit VooR 
 het VeRbouWen Van een bedRijfsRuimte tot tWee WoninGen op het peRceel 
 amstelkade 32a in amstelhoek
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 2.1 
lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 onder a 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevings-
vergunning te verlenen voor het verbouwen van de bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente De Ronde Venen MDT01, sectie A, perceelnr. 4302, plaatselijk bekend als Amstelkade 
32a in Amstelhoek. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen en de activiteit Afwijken 
bestemmingsplan.

ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (met digitale planidentificatie NL.IMRO.0736.PB021amstel-
kade32a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 11 oktober 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen bij de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur). U 
kunt de stukken ook inzien of downloaden via http://0736.ropubliceer.nl.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren 
brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de ziens-
wijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw 
naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de 
behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard 
in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

 Wet milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 
- VOF J.M. Heykoop voor het adres Bovendijk 6a en 8, 3648 NM in Wilnis, het verbouwen van een voormali-

ge vleesvarkensstal tot een huisvestingssysteem voor vleeskalveren en een uitbreiding van het veebestand 
met melkrundvee en vleeskalveren

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk 
om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, via T. 0346-260600.

 aGenda meninGVoRmende RaadsVeRGadeRinG 17 oktobeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: M. Divendal.
Stukken ter inzage: Vanaf 11 oktober 2013.

openinGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
WelZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De Ronde Venen - Woensdag 16 oktober 
krijgt de gemeente officieel de titel Fairtrade 
Gemeente. Burgemeester Maarten Diven-
dal zal van de landelijke Fairtrade Organisa-
tie borden met de Fairtrade titel ontvangen. 
Die kunnen geplaatst worden aan de diver-
se invalswegen van De Ronde Venen. Jaco-
bine Geel, onder meer van het programma 
Schepper & Co,  presenteert het feestelijke 

programma en doet de uitreiking van de titel. 
Alle bij fairtrade betrokken organisaties zijn 
uitgenodigd. Een aantal van hen zal vertel-
len waarom en op welke wijze zij fairtrade 
zijn, opdat nog meer bedrijven, kerken, scho-
len en verenigingen fairtrade zullen wor-
den. Daarna hoopt men op een pittige dis-
cussie, waarin ook kritische kanttekenin-
gen mogen worden geplaatst. Na afloop zal 

om het verwerven van de titel te vieren, ge-
toast worden met fairtrade wijn of sap. De 
bijeenkomst vindt plaats op 16 oktober van-
af 19.30 uur in Het Lokaal, Rondweg 1A,  
Mijdrecht. Iedere fairtrade belangstellende is 
welkom. Inloop vanaf 19.15 uur met fairtrade 
koffie/thee en gebak. Graag aanmelden via  
fairtrade@derondevenen.nl onder vermel-
ding van uw betrokkenheid bij fairtrade.

De Ronde Venen krijgt titel Hennepkwekerij aangetroffen 
Mijdrecht - Dinsdag 2 oktober heeft 
de politie een melding gekregen over 
rookontwikkeling bij een woning. In sa-
menwerking met de brandweer is daar-
bij ook een hennepkwekerij ontdekt in 
de woning. Een 37-jarige verdachte uit 
Mijdrecht is aangehouden.Omstreeks 
13.00 uur kwamen agenten ter plaatse 
op de Korenmolen naar aanleiding van 

een melding over rookontwikkeling. De 
bewoner had een pan op het vuur laten 
staan, daardoor was veel rook ontstaan 
in de woning. De brandweer heeft dit 
geblust. Bij het verder laten luchten van 
de woning werd een in werking zijnde 
hennepkwekerij aangetroffen. Het be-
trof een kwekerij van 168 stekjes. De 
politie onderzoekt de zaak.



‘Heuvelrug is het mooiste 
gebied van Nederland’

“Camping en vakantiepark Laag Kanje ligt op de 
Utrechtse Heuvelrug, voor mij het mooiste gebied van 
Nederland. Nergens anders vind je zo’n verscheidenheid 
van landschappen op zo’n kleine ruimte. Bovendien 
heb je hier een perfecte afwisseling tussen natuur 
en pittoreske dorpskernen. Logisch daarom, dat het 
Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug gaat uitbreiden 
ten noorden van de A12. Ik denk dat het een prachtige 
manier is om dit gebied extra op de kaart te zetten, mits 
het niet leidt tot teveel beperkingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening en recreatie. Met de campagne Uit 
op de Heuvelrug proberen we samen met de provincie, 
gemeenten en ondernemers al meer recreanten naar 
deze regio te krijgen. De uitbreiding van het Nationaal 
Park zal daar ongetwijfeld ook aan bijdragen.”

Olav Petram, eigenaar Allure Park Laag Kanje

Goed nieuws voor iedereen 
die houdt van natuur, 
cultuurhistorie en authentieke 
landschapselementen. Op 8 
oktober, in de Week van het 
Landschap, is het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug 
offi cieel uitgebreid van 6.000 
naar 10.000 hectare. Wat de 
uitbreiding extra feestelijk 
maakt, is dat het Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug deze 
maand precies tien jaar bestaat. 
Op 11 oktober 2003 werd het 
park door toenmalig minister 
Veerman offi cieel geopend. 
Het park wordt uitgebreid 
met de Leusderheide, de 
aaneengesloten bossen 
van Zeist en Austerlitz en 
de landgoederen Bornia, 
Noordhout en Den Treek–

Henschoten. Deze bos- en 
heidegebieden liggen tussen de 
gemeenten Zeist, Leusden en 
Woudenberg.   
De nieuwe partners die 
betrokken zijn bij de 
uitbreiding werken mee aan 
de ambitie van het park: 
robuuste natuur met goede 
recreatieve voorzieningen, 
waarin cultuurhistorische en 

landschappelijke elementen 
worden behouden en hersteld.  
Ter ere van het tienjarige 
bestaan en de uitbreiding 
van het park vinden er t/m 
27 oktober leuke activiteiten 
plaats, voor jong en oud. Kom, 
ontdek en beleef Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug! Meer 
informatie:
www.np-utrechtseheuvelrug.nl.

Feestelijk jubileum voor Nationaal Park

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“D66 vindt de verdubbeling in oppervlakte van 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een goede zaak. 
We juichen samenwerking met meer partijen toe, dit 
helpt volgens ons om dit waardevolle natuurgebied 
mooi en groen te houden. We vinden het ook positief 
voor de uitstraling: het maakt het merk ‘Utrechtse 
Heuvelrug’ sterker, wat goed is voor de toeristische 
aantrekkingskracht van onze regio. 
Wat ons betreft stopt de ambitie hier niet: de hele 
Heuvelrug kan op termijn Nationaal Park worden. Dus 
een sprong over de A28, via de voormalige Vliegbasis 

Soesterberg en Lage Vuursche, en uiteindelijk over 
de A27 en A1, naar ’t Gooi. We zullen het college 
vanuit Provinciale Staten aanmoedigen die sprong te 
nemen.”

Ivo Thonon, statenlid voor D66

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een 
prachtige deel van de Utrechtse Heuvelrug. De 
uitbreiding van het park met 4.000 extra hectare is een 
feestelijk moment.  De partners in het gebied gaan 
samen aan de slag met het beheer en behoud van natuur, 
cultuurhistorie en landschapselementen. Dit versterkt de 
betrokkenheid bij het gebied. Door de uitbreiding van het 
park ontstaat een nog groter en robuuster natuurnetwerk 
op de Heuvelrug. Voor de inwoners van de provincie 
betekent de uitbreiding meer natuur om te ontdekken, 
te beleven en te genieten. Hierdoor wordt de natuur nog 

waardevoller. De provincie Utrecht, de partners in het 
gebied en de inwoners van Utrecht spelen een belangrijke 
rol bij de waardering van natuur.”

Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Landelijke Gebied

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Uitbreiding 
Heuvelrug
goede zaak’

‘Natuur voor 
iedereen’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS
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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 Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
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.

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

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.

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 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

INFORMATIEF Mijmeringen
OPVOEDEN

Dit is de week van de opvoeding. In het le-
ven geroepen door het Nederlands jeugd-
instituut en ondersteund door vele jeugd-
organisaties zoals onder andere het cen-
trum voor jeugd en gezin. Bij de landelij-
ke week van de opvoeding draait het om 
ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, 
mede-opvoeders, kinderen en jongeren. Er worden ontzettend veel 
verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en voor kinde-
ren. Iedereen mag iets bedenken en organiseren. De website www.
weekvandeopvoeding.nl is de spil in het geheel.

Waarom
Als het thema opvoeden in het nieuws komt gaat het meestal over 
problemen. De week van de opvoeding wil hierin verandering aan-
brengen en op een positieve manier aandacht geven aan vragen 
rond opvoeding en het gesprek over opvoeden stimuleren. Opvoe-
den is immers een mooie taak, maar het gaat niet altijd vanzelf. Van 
andere ouders en beroepsopvoeders kun je veel leren en zij op hun 
beurt weer van jou. Uitwisselen en een positief geluid staan dus cen-
traal in de week van de opvoeding. Ik kan me zeker vinden in de po-
sitieve benadering, omdat je daar over het algemeen meer mee be-
reikt dan dat je gaat sikkeneuren en alles negatief bekijkt. Je krijgt 
immers wat je geeft. En bij opvoeden hoort ook het goede voorbeeld 
geven als ouder zijnde.

Spelenderwijs
Het thema van deze opvoedweek is spelenderwijs. Spelenderwijs 
ontdekken de kinderen de wereld om zich heen. Dat is leuk en ook 
leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met 
vriendjes en vriendinnetjes of wat het betekent om onderdeel te zijn 
van de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te bie-
den om alles om zich heen te verkennen, te experimenteren en te 
ervaren. Dat betekent letterlijk je kinderen loslaten, ze laten buiten 
spelen zonder dat je elke minuut ze aan het monitoren bent en ze 
steeds wat verder van huis laten gaan. Samen spelen is ook erg leuk, 
om als volwassenen weer even mee te gaan in de fantasie of een 
spel te doen waarbij jij misschien ook wel graag wilt winnen. 

Opvoedstijl
Spelenderwijs kun je ook je eigen opvoedstijl vinden. Bij mijn eer-
ste kind was ik een andere opvoeder dan bij de tweede. Bij je eer-
ste kindje ervaar je alles voor het eerst en moet je nog ondervinden 
wat wel en niet bij jou past. Ik genoot maar was geen super relax-
te moeder. Bij de tweede kon ik sommige zaken al veel beter losla-
ten. Opvoeden en spelen is namelijk ook loslaten van verwachtingen, 
ruimte geven en mee bewegen met wat er gebeurt en daar maar ge-
woon van genieten.

Later
Het doel van opvoeden is om je kinderen op te laten groeien tot zelf-
standige volwassen mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen 
op alle vlakken. De weg ernaartoe is heel divers en voor iedereen 
weer anders. Iedereen geeft zijn kind waarden en normen mee, maar 
daar kunnen best wat verschillen in zitten. Laatst had ik het met een 
andere moeder over hoe je zou willen dat je kinderen terug kijken 
op hun jeugd. Wat blijft hun het meeste bij? Wat noemen zij dan op? 
Het opgeruimde en nette huis? De spelletjes die je samen speel-
de? Dat ze altijd moesten overblijven omdat de ouders druk aan het 
werk waren? Of is het geen van dat alles en noemen zij iets heel an-
ders als centraal thema. De tijd zal het leren en als ze volwassen zijn, 
hoop ik met ze dat gesprek te kunnen voeren. Niet alleen dat ge-
sprek kunnen voeren, ik hoop ook dat we met zijn allen positief te-
rug kunnen kijken op die bijzondere tijd in hun en mijn leven. De tijd 
die me slaaptekort, rimpels en grijze haren opleverde maar ook het 
aller-, allermooiste wat ik ooit heb mogen meemaken, de overweldi-
gende liefde van en voor mijn kinderen! 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Een kleurenexplosie 
Regio - “Het natuurgebied Waverhoek is vooral bekend om zijn enor-
me vogelrijkdom, maar ook de weelderige plantengroei is een lust 
voor het oog. Vooral in het najaar is de kleurenrijkdom overweldigend. 
Er zijn in Nederland weinig plekken waar het zeldzame goudknop-
je zo rijk bloeit als hier. Deze oorspronkelijk Zuid-Afrikaanse plant 
vormt felgele plakkaten die fraai contrasteren met de warme herfst-
tinten.
De Waverhoek is gelegen aan de Botsholsedwarsweg te Waverveen. 
Er is een wandelroute van ca 2,5 km. Honden zijn niet toegestaan in 
dit kwetsbare natuurgebied”, aldus  Bert Verweij uit De Kwakel.

Kerkelijk centrum De Rank 
viert veertigjarig bestaan
Mijdrecht - Met een feestelijke 
kerkdienst en een gezellige en mu-
zikale bijeenkomst is gevierd, dat 
De Rank 40 jaar bestaat. Toen heet-
te het nog de gereformeerde kerk, 
nu is het De Rank, een van de twee 
kerkgebouwen van de protestantse 
gemeente van Mijdrecht.
Zo’n jubileum kun je niet voorbij la-
ten gaan, en De Rank zat dan ook 
tot aan alle muren toe vol. Terug-
blikken op 40 jaar, over wat de men-
sen om je heen voor jou beteke-
nen, mooie herinneringen ophalen 
aan doop- en trouwfeesten, maar 
ook aan verdrietige momenten en 
daarvoor werd een kaars aangesto-
ken. Natuurlijk ging het ook over de 
wijnrank, verbonden aan de wijn-
stok en verzorgd door de wijnbou-
wer, zo voelt de gemeente zich in 
geloof verbonden. En met een knip-
oog naar de naam was er ook bij-
zondere Rankwijn te bestellen!
De kinderen feliciteerden de ge-
meente met een cadeau en een 
slinger, onder het zingen van ‘In 
Mijdrecht staat een huis, ja ja’, heel 
apart en swingend met orgelbege-
leiding!

Feestprogramma
Een groep tieners is deze zomer 
naar Nova Paka geweest om te hel-

pen bij de bouw van een school. Ze 
lieten foto’s zien en vertelden over 
vroeg opstaan, stenen bikken en 
sjouwen, en ’s middags met hun 
Tsjechische leeftijdgenoten op pad 
gaan: een bergwandeling, naar de 
kermis, voetballen. Ze hadden er 
veel beleefd en waren onder de in-
druk van het geloofsvertrouwen van 
de mensen daar. Er kan alleen ge-
bouwd worden aan de school als er 
geld is, en men vertrouwt erop dat 
dat er ook zal komen. Volgend jaar 
gaan ze weer.
Na een gezellige borrel en lunch 
was er veel muziek: synthesizer, vi-
ool, fl ügelhorn, piano, viool, orgel, 
solozang en zang van een dubbel-
kwartet, allemaal door gemeentele-
den. Het Love theme uit ‘The Godfa-
ther, Bless this house, Csardas van 
Monti, Swan Lake, Cantate Domi-
no, Hello, de brede variatie en de 
enthousiaste en mooie uitvoering 
zorgden voor veel applaus. 
Ook kon ieder meezingen met twee 
liederen, die speciaal voor dit jubile-
um gemaakt waren:
Plaats om verhalen door te geven, 
en Veertig jaar zijn wij op weg nu, en 
daarmee eindigde een vrolijke mu-
zikale viering van dit jubileum, en 
gaat de gemeente vol hoop de toe-
komst tegemoet.

Geslaagd kunstweekend 
bij Art Gallery in Wilnis
Regio - ‘Twee contrasten één expo-
sitie’ was het thema voor de expo-
sitie afgelopen weekend in de Wil-
nisse Art Gallery aan de Herenweg 
298a.
Beeldhouwster Ria Luijt uit Uithoorn 
liet haar vakbekwaamheid zien met 
bijzondere bronzen en natuurstenen 
sculpturen. Het was een zware klus 
om beelden van rond de zestig kilo 
in en uit te laden maar dat bleek de 
moeite waard. De expositie is heel 
goed bezocht en de interesse van 
de bezoeker was groot. Ria heeft ie-

dereen goed uitleg gegeven want 
een sculptuur maken vergt heel veel 
energie en tijd. De kleurrijke collec-
tie schilderijen van Coby Daalme-
ijer maakte de expositie compleet 
en enkele van haar werkstukken 
zijn van eigenaar veranderd. Coby 
gaat met penseel en paletmes vol 
energie aan de slag en haar werken 
hebben een vrolijk karakter.
De volgende expositie is op zater-
dag 2 en zondag 3 november met 
als thema: ‘De andere kant van 
Jeanette’.

Haal nu je vaarbewijs!
Regio - “Het vaarseizoen is helaas 
weer voorbij. Alle bootjes worden 
weer het water uit gehaald en voor 
de winter veilig opgeborgen. We kij-
ken terug op een mooie lange zo-
mer die helaas een beetje laat start-
te met de zon.
Nu is het moment om je alvast goed 
voor te bereiden op de volgende zo-
mer. Geef je boot een onderhouds-
beurt en zorg dat, als je dat nog niet 
hebt, je het benodigde vaarbewijs 
haalt. Deze zomer zijn er weer een 
aantal mensen bekeurd voor het 
niet hebben van de benodigde pa-
pieren of het zich niet houden aan 
de regels.
Niet alleen de bestuurder van een 
snelle boot die even denkt ‘dat kan 
nog wel zonder vaarbewijs’ riskeert 
een boete van maar liefst 500 euro. 
Ook de schipper van de zeilboot of 
de surfer moet oppassen. Deze ris-
keert namelijk een boete van 220 
euro, indien deze vaart waar het niet 
toegestaan is. Het wordt dus nu ook 

interessant voor de zeilers onder 
ons om het vaarbewijs te halen. Heb 
je weleens een sanctie van het Cen-
traal Justitieel Incasso Bureau ont-
vangen wegens een overtreding op 
de weg? En, schrok je van de hoog-
te van het bedrag? Als je overtredin-
gen op het water maakt, weet dan 
één ding zeker: van deze boetes 
schrik je nog veel harder. Iedereen 
die de waterregels overtreedt, kan 
forse sancties tegemoetzien. 
Dus nu is het moment om je vaar-
bewijs te halen. Het wordt toch min-
der goed weer en dan ben je in het 
voorjaar klaar, om op de juiste ma-
nier met de juiste papieren het wa-
ter op te gaan.” 
Aldus het VerkeersCollege dat start 
op 29 oktober, 6 avonden met de 
Cursus Vaarbewijs 1 en vlak voor 
het voorjaar, 25 maart, 5 avonden de 
Cursus Vaarbewijs 2. 
Schrijf je nu in via hun website: 
www.verkeerscollege.com/vaarbe-
wijs of bel 0297-250638.

Glaucoomcontrole
door oogarts bij

Sijbrants & van Olst
Uithoorn - Komende zaterdag 
12 oktober organiseert Sijbrants 
& van Olst Optiek Uithoorn in 
samenwerking met Ziekenhuis 
Amstelland een open spreekuur 
voor een glaucoomcontrole. Op 
deze zaterdag is oogarts dr. Eijpe 
van Ziekenhuis Amstelland bij 
Sijbrants & van Olst Optiek aan-
wezig om kosteloos uw ogen te 
onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom komt bij 2 tot 4% van 
mensen boven de leeftijd van 50 
jaar voor. Het wordt veroorzaakt 
door te hoge oogdruk en kan 
daardoor het gezichtsvermogen 
aantasten.
Hoge oogdruk voel je niet, waar-
door je normaal gesproken niet 
op het idee komt om jezelf te la-
ten onderzoeken. Voor mensen 
met één of meerdere risicofacto-
ren is het verstandig een contro-

le te laten uitvoeren. Risicofacto-
ren zijn erfelijkheid, leeftijd, ras, 
hoge verziendheid of bijziend-
heid, hart- en vaatziekten, hoge 
oogdruk en dun hoornvlies.
Het is belangrijk dat glaucoom 
vroeg wordt ontdekt, zodat zo 
snel mogelijk gestart kan wor-
den met een behandeling. Kos-
teloos en zonder afspraak.
De controle is geheel kosteloos 
en u kunt zonder afspraak bin-
nenlopen op zaterdag 12 okto-
ber tussen 9.00 en 12.00 uur bij 
Sijbrants & van Olst Optiek in 
de Dorpsstraat 32 in Uithoorn. 
Meer informatie: de controle is 
niet bedoeld voor glaucoompa-
tiënten die al onder behandeling 
zijn bij de oogarts. Voor informa-
tie kunt u bellen naar Sijbrants & 
van Olst Optiek in Uithoorn, tele-
foon 0297 - 540777.

Nabewerking digitale foto’s 
bij Stichting ‘Paraplu’
Wilnis – Bij Stichting ‘Paraplu kan 
de cursus ‘Nabewerking digitale fo-
to’s’ gevolgd worden. 
Docent Björn Goud: “Op vrijwel al-
le moderne digitale spiegelrefl ex 
camera’s zit bij de kwaliteitsinstel-
lingen, naast JPG,-M, -L etc., ook 
de instelling ‘RAW’. Foto’s gescho-
ten in ‘RAW’ hebben alle informa-
tie van het beeld in zich opgesla-
gen, in tegenstelling tot JPG waar-
bij compressie is gebruikt. Daardoor 
kan men met ‘RAW’-foto’s in soft-
ware zoals Lightroom of Photoshop 
nog alle kanten op met het beeld. 
We gaan in op laden, selecteren, 
verwerken en bewerken van foto’s, 
het aanpassen van de witbalans en 
kleurzweem, exporteren, ruis onder-
drukken, verscherpen, tinten, leven-
digheid, vignettering etc. Alle func-
ties worden besproken en uitge-
legd aan de hand van uw ‘RAW’-
opnames. Dus een zeer interessan-
te cursus.” Het is handig om bij de 
cursus mee te nemen: Laptop met 

Lightroom en/ of Photoshop (ele-
ments). Een aantal onbewerkte fo-
to’s geschoten in ‘RAW’. Ook een 
aantal overbelichte, onderbelichte 
of met verkeerde witbalans instel-
lingen. De cursus vindt plaats ge-
durende 4 dagdelen, op woensdag  
van 20.00 tot 22.00 uur, te beginnen 
op woensdag 16 oktober aanstaan-
de. De kosten zijn slechts 37,00 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 afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Vrouwenbeweging ‘Passage’
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 16 oktober houdt Christelijk 
Maatschappelijlke Vrouwenbewe-
ging Passage een ledenvergadering 
waarvoor is uitgenodigd mevrouw R. 
de Jong uit Veenendaal met het on-
derwerp: Het leven van Amish Peop-
le en Mennonieten in Ontario. Bij di-
verse familiebezoeken in Canada 
kwam zij in contact met twee speci-
fi eke religieuze bevolkingsgroepen, 
namelijk de Amish en Mennonieten. 
Zij leven en werken voornamelijk in 
de provincie Ontario. Het zijn volge-
lingen van de veldpredikers Menno 
Simonsz en Jacob Amman. Hun bij-

zondere leefwijze en beleving van 
godsdienst was voor mevrouw De 
Jong aanleiding om zich meer in 
deze bevolkingsgroepen te verdie-
pen. Ze zijn namelijk heel traditio-
neel, leven sober en zonderen zich 
af van de buitenwereld. Bij ‘zwaar-
dere’ groepen gelden ook regels als 
geen auto rijden of elektriciteit, ter-
wijl paard en koets hun vervoermid-
del zijn. 
De avond is in gebouw De Schakel 
aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis en 
begint om 20.00 uur. De koffi e staat 
klaar vanaf 19.45 uur en ook gasten 
zijn van harte welkom.
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Geslaagd Mode Event bij 
Karamba Kidsstore
Mijdrecht - Vorige week zaterdag-
middag 5 oktober organiseerden 
Nicolette en Lanny Asbeek Brus-
se van kinderkledingzaak Karam-
ba Kidsstore in de Dorpsstraat, een 
heus Mode Event voor kinderen. 
Een en ander als een verlate ope-
ningsattractie na de grondige ver-
bouwing van de winkel die deze zo-
mer in juli heeft plaatsgevonden. De 
winkel is daardoor niet alleen rui-
mer, maar ook mooier qua aanzien 
geworden. Zaterdagmiddag was 
de winkel om 13.00 uur, 14.30 uur 
en 16.00 uur het domein van sho-
wende kinderen tijdens ‘hun mode-
show’ van dat moment. Er was een 
rode loper uitgelegd waarover der-
tien jongens en meisjes in leeftijden 
van drie tot twaalf jaar als volleer-
de dressmen en mannequins liepen 
om kleding van verschillende mer-
ken te showen.
Daaronder die van het merk Tumble 
’n Dry – tevens hoofdsponsor van 
het Event en de merken Cake Walk, 
Petrol Industries, Coast Bart, Re-
tour, Geisha, Vingino, Baker Bridges, 
Blue Rebel en Moodstreet. Bijbeho-
rende sieraden, armbanden, kettin-
kjes, sjaals e.d. werd verzorgd door 
Ingrid Schuringa van Gooische Frut-
sels uit Eemnes. Samen met een 
medewerkster van Tumble ’n Dry 
gaven beiden stylingadviezen, infor-
matie over de nieuwste najaarsmo-
de en wat de trends zijn. Na de mo-
deshows konden ouders tussentijds 
bij hen terecht voor verdere infor-
matie over styling, bijvoorbeeld hoe 
je je kinderen leuk kunt aankleden 
en welke accessoires daar bijpas-
sen. “We wilden dit al eerder orga-
niseren als feestelijke opening van 
onze verbouwde winkel. Maar om-
dat dit midden in de zomervakan-
tie viel hebben we besloten dit wat 
later te doen. Iedereen die binnen-
kwam en ervan hoorde was enthou-
siast, waardoor dit voor ons aanlei-
ding was dit wat uitgebreider voor 
onze klanten in de vorm van een 
feestelijk aangeklede kindermode-
show te organiseren. Dat is dit ge-
worden,” licht Nicolette toe. “Je ziet 
dat het heel veel ouders met kinde-
ren trekt en je duidelijk van een ge-
slaagd Event kunt spreken. Normaal 
hebben we altijd in november een 
Glamour Event wat we al een paar 
keer hebben georganiseerd, maar 
dit staat er los van. Het kan zo maar 

zijn dat we het volgende maand als-
nog op de rails zetten.”

Modieuze kleding
Het Karamba Kidsstore Mode Event 
vond plaats met medewerking van 
Zwart Schoenmode en Kapsalon 
Backstage uit Mijdrecht. De fees-
telijke ambiance werd verder opge-
luisterd met muziek van DJ Tim Jes-
se Silver uit Mijdrecht (www.fiesta-
time.nl). Elke bezoeker werd getrak-
teerd op een hapje en een drank-
je. Kortom, al met al is het een fraai 
en geslaagd Mode Event gewor-
den dat door ouders en kinderen 
erg op prijs werd gesteld. Alle kin-
deren konden deelnemen aan een 
ballonnenwedstrijd. Daarvoor wa-
ren er zo’n honderd ballonnen in 
de winkel beschikbaar, allemaal 
met een kaartje eraan om naam 
en adres op te schrijven. Die wer-
den daartoe telkens na een mode-
show door kleine groepjes kinde-
ren die samen met hun ouder(s) op 
deze happening waren afgekomen, 
in de Dorpsstraat opgelaten. Er was 
niet al te veel wind maar toch dreef 
het windje wat er stond de ballon-
nen over de daken uit het zicht. Ie-
dereen was en is benieuwd hoever 
die wel zouden/zullen komen… Met 
deze wedstrijd konden kinderen een 
set kleding van de geshowde mer-
ken winnen. Verder was er een bak 
snoep waarbij kinderen moesten ra-
den hoeveel snoepjes daarin zaten. 
Voor de winnaar was er een fraaie 
tas beschikbaar. 
Kinderen, ouders en bezoekers van 
dit Mode Event waren na afloop 
heel enthousiast en spraken nage-
noeg allemaal over een gezellige 
en zinvolle middag. Niet in de laat-
ste plaats over de modieuze kleding 
die werd geshowd. Er werd tussen-
tijds ook druk kleding gepast en ge-
kocht. Al met al kunnen Nicolette, 
Lanny en de deelnemende bedrij-
ven spreken van een voor iedereen 
geslaagd Mode Event. Was u met 
uw kind(eren) deze keer niet in de 
gelegenheid een dergelijk Event bij 
te wonen, dan bent u een volgen-
de keer van harte welkom. Maar ook 
gewoon overdag kunt u de winkel 
binnenstappen en vrijblijvend rond-
kijken. Meer informatie over het as-
sortiment kinderkleding van Karam-
ba Kidsstore vindt u op de website: 
www.karambakidsstore.nl.

Opening van Kinderboekenweek 
op de Koningin Julianaschool

Wilnis - De Koningin Julianaschool 
in Wilnis heeft de kinderboeken-
week ‘Klaar voor de start’ geopend. 
Alle kinderen zaten in de aula van 
de school, waar er sportief gelezen 
werd.

Zo moesten twee kinderen uit groep 
8 sprintlezen (zo snel mogelijk le-
zen), kinderen uit groep 5 moes-
ten lezen met hordelopen (er waren 
steeds woorden weg uit de tekst), 
groep 7 ging estafettelezen (ieder 
één zin voorlezen en dan het boek 
weer doorgeven).

Verkleed
De juffen en meester presenteerden 
het boek dat in hun groep voorgele-
zen gaat worden. Elk boek gaat over 
een bepaalde sport, vandaar dat ze 
verkleed waren als een sporter. Na-
tuurlijk is als afloop het lied ‘klaar 
voor de start’ gezongen.
Na de opening werd er in de klassen 
meteen voorgelezen door de juffen 
en gingen de kinderen van groep 6 
voorlezen aan de kleuters!

Opstelten enthousiast bij lands-
kampioenschap jeugdbrandweer
Vinkeveen - Zaterdag 5 oktober 
heeft minister Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie een bezoek ge-
bracht aan de landskampioen-
schappen jeugdbrandweer in Vin-
keveen. 

De 20 beste jeugdkorpsen van Ne-
derland gingen met elkaar de strijd 
aan op twee wedstrijdbanen. VRU 
brandweer Vinkeveen mocht de 
wedstrijden organiseren in het ka-
der van hun 25-jarig bestaan in 

samenwerking met de Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland. 

Jeugdbrandweer is 
een kweekvijver
De minister is nauw betrokken bij 

Sterrenregen bij het ROM koor
De Ronde Venen - Wederom zal 
het ROM-koor zorgen voor een mu-
zikale show in De Meijert aan de Dr. 
J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. 
Dat zal gebeuren op zaterdagavond 
19 en zondagmiddag 20 oktober. 
De entreeprijs is wederom betaal-
baar gehouden en bedraagt 15 eu-
ro. Ook begin 2012 heeft het ROM-
koor een Night of the ROM’s uit-
gevoerd en dat was een heerlijke 
show. Zang, dans en muziek heb-
ben de gasten een heerlijke muzi-
kale avond bezorgd. Het enthou-

siasme was ook bij het ROM-koor 
aanwezig zodat er een tweede ver-
sie van de Night werd gecompo-
neerd. En die gaat dus op 19 en 20 
oktober in De Meijert worden uitge-
voerd. Het ROM-koor neemt u mee 
naar alle uithoeken van haar uitge-
breide muzikale repertoire. Eigen-
lijk is niets te modern of te klassiek 
voor het ROM-koor. Zij zingen met 
recht weer de sterren van de he-
mel en hun zang wordt doorregen 
met dans en muziek. Onder leiding 
van Ferdinand Beuse en onder re-

gie van Angelique Wardenier wordt 
dit weer een muzikaal hoogstand-
je! Onlangs is er tijdens het Groe-
ne Hart Matinee in Langeraar al een 
tipje van de muzikale sluier opge-
licht en zijn er een aantal stukken 
uit de nieuwe uitvoering gezongen. 
Tot groot genoegen van het aanwe-
zige publiek dat in groten getale dit 
korenspektakel heeft bijgewoond. 
Maar ook afgelopen zondag heb-
ben zij een try-out verzorgd voor de 
bewoners in Woonzorgcentrum Sint 
Jacob in Amsterdam. Ook daar werd 

de jeugdbrandweer. “Ik ben een 
groot voorstander van de jeugd-
brandweer. Het is een kweekvijver 
voor de vrijwillige en beroepsbrand-
weer. En laten we vooral het sociale 
aspect niet vergeten.

Binnen de jeugdbrandweer is er 
aandacht voor de algemene vor-
ming van de jeugd en hun plek bin-
nen een brandveilige maatschappij. 
De jeugdbrandweer hangt er niet zo 
maar meer bij, maar heeft ambitie. 
De jeugdleden zijn de brandweer-
mensen van de toekomst.” 

Ingewikkelde klus
Tijdens de spannende finale stort-
ten alle 20 team zich vol overgave 
op de twee wedstrijdscenario’s. Op 
de wedstrijdbaan voor de junioren 
moesten ze een brand in een kin-
derdagverblijf blussen. Op de wed-
strijdbaan voor aspiranten was het 
een ingewikkelde klus. Een brand in 
een vakantiehuisje. Hiervoor moes-

ten ze met de boot en de brandslan-
gen over het water. Het publiek kon 
de verrichtingen goed gadeslaan. 

En de winnaar is...
De wedstrijden werden goed be-
zocht, de teams waren gemotiveerd, 
de organisatie perfect geregeld, het 
weer werkte mee, dus alle ingredi-
enten waren aanwezig om er een 
succesvolle dag van te maken. En 
dat was het!
De jeugdbrandweerleden hebben 
weer veel geleerd. Tijdens de prijs-
uitreiking in de VRU brandweerka-
zerne Vinkeveen werden de lands-
kampioenen bekendgemaakt.
Zwijndrechtse Waard mag zich een 
jaar lang landskampioen noemen. 
Het korps uit Middelburg behaal-

de de tweede plaats, Veenendaal 
een mooie derde plaats. Frank, be-
velvoerder Veenendaal: “Het lijkt 
me mooi om later echte branden te 
kunnen blussen en mensen te kun-
nen helpen.” Bij de aspiranten was 
het korps uit Oisterwijk de beste.
Twee werd Ommen-Hardenberg, 
drie Huizen. Vinkeveen was als or-
ganiserend korps uitgesloten van 
deelname, maar is dankzij de ge-
weldige voorronden verzekerd van 
een finaleplaats in 2014. 

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een 
samenwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten. De VRU co-
ordineert de veiligheid van alle in-
woners in de provincie Utrecht.

Workshop bollenmand vullen bij 
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn 
met het voorjaar, wie wil dat tij-
dens deze gure dagen nou niet? 
Dat kan aan de Hoofdweg 152 in 
Kudelstaart. Kwekerij Koster is ge-
specialiseerd in de verkoop van vele 
soorten bloembollen. Uniek is dat er 
ook workshops ‘bloembollenmand 
vullen’ worden georganiseerd. Tui-
nieren is vooruit denken, dus om 
in het voorjaar te kunnen genieten 
van bloeiende bollen, is het nu de 
tijd om ze te planten. Bij Koster kun-
nen allerlei soorten bloembollen ge-
kocht worden, van de bekende nar-
cis, tulp, krokus, iris of hyacint tot 

aparte, maar prachtige andere soor-
ten bollen. Ook worden de populai-
re amaryllisbollen in diverse soorten 
en kleuren te koop aangeboden. 
De kwekerijwinkel is van oktober tot 
eind december open en je kunt er 
lekker rondneuzen tussen de vele 
bakken met verschillende soorten. 

Workshops
Maar kwekerij Koster organiseert 
ook workshops ‘bollenmand vul-
len’. Je wordt ontvangen met kof-
fie of thee en krijgt eerst uitleg over 
bloembollen in het algemeen en de 
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf 

aan de slag te gaan. Onder de pro-
fessionele en enthousiaste leiding 
van Kees Koster mag je een mand 
met potgrond en met verschillende 
soorten bloembollen vullen. Deze 
bloembollen mag je zelf uitkiezen. 

Dit gaat laag voor laag, wat ook wel 
etagebeplanting genoemd wordt. 
Alle bakken met bollen zijn duidelijk 
genummerd, zodat je weet in welke 
laag ze moeten komen en hoeveel 
stuks je nodig hebt. Tevens zijn ze 
voorzien van goede beschrijvingen 
en foto’s zodat je weet hoe de bloe-
men eruit zien in het voorjaar. Bo-

ven op de bollen komen een aan-
tal viooltjes, zodat de mand ook nu 
al leuk is om naar te kijken. Tussen-
door krijgt u tips en aanwijzingen. 
De twee uur durende workshops 
worden in de maanden oktober, 
november en december gegeven. 
De workshops kunnen tevens door 
groepen gevolgd worden; perso-
neelsuitjes, verenigingen, vrijgezel-
lenfeestjes o.i.d. 

Vanaf februari tot en met mei kun 
je dan genieten van de kleurrijke 
mand met bollen die je zelf hebt uit-
gekozen!

het programma met veel enthousi-
asme ontvangen en zowel de toe-
schouwers als de uitvoerenden wa-
ren over deze middag zeer te spre-
ken. Kaarten ad 15 euro liggen in de 
voorverkoop bij Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en Slijterij Vreeland 
in Vinkeveen. Ook kunt u kaarten 
bestellen via de website www.rom-
koor.nl of via e-mail: info@romkoor.
nl Vóór aanvang van de voorstelling 
zijn er ook nog kaarten te koop aan 
de zaal. Uiteraard voor zover nog 
niet uitverkocht.

Natuurwandelen met de IVN
Regio - Langzaam maar zeker 
maakt de natuur zich op voor de 
komende koudere maanden. De 
herfst is begonnen, de bladeren 
van de bomen gaan voorzichtig 
hun kleur veranderen. Onder lei-
ding van IVN-natuurgidsen kunt 
u deze veranderingen in de natuur 

volgen want de IVN-gisen gaan 
weer WinterNatuurWandelingen 
met u maken.

Deze wandelingen zijn er elke 
derde zaterdag van de maand.
19 oktober is de eerste van de serie 
van zes wandelingen. Aan de hand 

van een thema over natuur/cultuur 
kunt u uw omgeving leren kennen 
tijdens een ontspannen en soms 
pittige wandeling. Er wordt om 9.30 
uur verzameld op de parkeerplaats 
van de begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis en u bent om 
12.30 uur weer terug. Doe stevi-

ge waterdichte schoenen aan en 
neem wat (warms) te drinken mee.

U hoeft zich niet op te 
geven voor de wandeling.
Voor meer informatie: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn of bij Yfke 
Zijlstra 0297-287223.
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Overeenstemming over verkoop Meerbadterrein
De Ronde Venen - Maandag jl. 
heeft de gemeente een overeen-
komst getekend met HBB Ontwik-
keling B.V. voor de verkoop van het 
Meerbadterrein in Abcoude. Aan het 
Abcoudermeer zal de ontwikkelaar 
uit Heemstede in totaal 42 apparte-
menten realiseren in zes woonge-
bouwen. In de eerste fase bouwen 
zij 21 appartementen in drie woon-
gebouwen. In fase 2 van het plan 
worden nog eens drie woongebou-
wen gerealiseerd met de overige 21 
appartementen. Met deze verkoop 
komt een einde aan een langduri-
ge impasse rond dit project. De ont-
wikkeling van het Meerbadterrein 
kent een lange historie. De voorma-
lige gemeente Abcoude heeft al in 
2001 en 2006 overeenkomsten ge-
sloten voor woningbouw op de-
ze locatie met Vereniging De La-
ge Wal. De gemeente heeft een be-
stemmingsplan vastgesteld en een 
bouwvergunning afgegeven voor 
de eerste fase. Het Meerbad zou als 
gevolg van dit plan worden geslo-
ten en gesloopt. Door de crisis op de 
woningmarkt, de economische situ-
atie en het faillissement van één van 
de partijen leek het project in een 

impasse te raken. Na een periode 
van langdurig en intensief overleg 
met de betrokken partijen komt re-
alisatie van het Meerbadterrein nu 
toch in zicht. De goede samenwer-
king tussen de gemeente en partij-
en heeft geleid tot een verkoopover-
eenkomst waar iedereen zich in kan 
vinden. Met de verkoop van de eer-
ste fase is een bedrag gemoeid van 
circa 1,7 miljoen euro. Vóór 1 janua-
ri 2015 nemen de gemeente en HBB 
een besluit over een koopovereen-
komst voor de tweede fase. 

Fases
Fase 1 bestaat uit drie woonge-
bouwen die na elkaar worden ge-
bouwd. Bij aanvang van de derde 
toren zal het op de locatie aanwe-
zige meerbad moeten worden ge-
sloopt. Het Meerbad blijft in ieder 
geval open tot 1 januari 2016. Indien 
blijkt dat de sloop van het Meerbad 
na die datum nog niet nodig is voor 
de bouwplannen dan zal het college 
onderzoeken of er mogelijkheden 
zijn om het zwembad na 1 januari 
2016 nog tijdelijk open te houden.
Wethouder David Moolenburgh is 
verheugd over dit resultaat: ‘Eens 

te meer wordt duidelijk dat het re-
aliseren van bouwprojecten on-
der de huidige omstandigheden 
slechts mogelijk is door samen te 
werken, met aandacht voor elkaars 
belangen. Met deze appartemen-
ten op een bijzondere plek in Ab-
coude kunnen wij in een belang-
rijke woonbehoefte voorzien. Met 
veel genoegen heb ik vandaag een 
handtekening gezet onder de over-
eenkomst met HBB.’ 
‘Wij zijn trots om op korte termijn, 
juist in deze tijd, samen met de ge-
meente dit project op zo een pracht-
locatie vlot te trekken’, aldus Mar-
tijn van de Poll (directie HBB Groep 
B.V.), ‘In pers staan vaak berichten 
over prachtige projecten die stil blij-
ven liggen of helemaal niet meer 
doorgaan. Daar is bij dit project ab-
soluut geen sprake van! Wij gaan 
met volle vaart vooruit en staan in 
de startblokken om in verkoop te 
gaan én de bouwvoorbereiding op 
te starten.’ Oorspronkelijk zou Ver-
eniging De Lage Wal het plan rea-
liseren. De gemeente en Vereniging 
De Lage Wal hebben in goed over-
leg besloten de samenwerking te 
beëindigen.

Gemeenteraad heeft grote zorgen over functioneren RUD in oprichting

Financiële tekort blijkt nu al anderhalf 
miljoen euro te zijn

Vervolg van de voorpagina

De fractie van Ronde Venen Belang 
trok al maanden geleden aan de 
bel met de vraag aan het college of 
het wel goed ging met deze oprich-
ting. Maar een echt antwoord kwam 
er niet. Een maand geleden stelde 
RVB vragen hoe het nu zat en op 
de laatste raadscommissiebijeen-
komst nam D66 het stokje even over 
en stelde het onderwerp aan de or-
de. En de kritiek was niet mis: “Ook 
wij zagen de bui al hangen. Utrecht 
leidt de zaak en wij hangen er maar 
wat bij. De lokale overheid is duide-
lijk niet belangrijk. Wat hier gebeurt 
is bestuurlijk geklungel. We zullen 
met de andere gemeenten wat moe-
ten gaan doen voor het helemaal uit 
de klauw loopt. We staan als ge-
meenteraad gewoon buiten spel en 
het gaat maar door. Het is ongekend 
wat hier gebeurt. Dit dagelijks be-
stuur is gewoon niet in staat  om dit 
te leiden.”

Ook de VVD maakte zich zorgen: 
“Wij zijn ook zeer ontstemd over de-
ze gang van zaken. Het dagelijks 
bestuur is gekozen en verantwoor-
delijk voor het dagelijks proces, 
maar het algemeen bestuur, be-
staande uit een afgevaardigde wet-
houder uit elke deelnemende ge-
meente, dus ook  onze wethouder.”  
(wethouder Schouten, red).
De fractie SVAB vond dat zij die ver-
antwoordelijk zijn, hun conclusies 
zouden moeten trekken. Met an-
dere woorden, opstappen. Dat von-
den heel wat aanwezige fracties. 
De fractie van Ronde Venen Belang 
wond er ook geen doekjes om: “Stel 
bestuurders ODRU persoonlijk aan-
sprakelijk.” 

Inwoners betalen geldverspilling
“Er is sprake van een grote bestuur-
lijke wanorde bij de Omgevings-
dienst Regio Utrecht, waartoe ook 
de gemeente De Ronde Venen be-
hoort. En dat gaat de inwoners van 
onze gemeente heel veel geld kos-
ten. Ver weg van onze inwoners lij-
ken bestuurders volledig onbe-
kwaam om orde op zaken te stel-
len. Zo lopen de tekorten enorm op. 
De informatietechnologie is niet op 
orde, er is een hoog ziekteverzuim 
en de werkelijke personeelskosten 
zijn veel hoger dan gepland. Boven-
dien kunnen er grote vraagtekens 
gezet worden bij de hoge huisves-
tingskosten van de organisatie. Bij-
na geen enkele inwoner weet van 
het bestaan van die overheidsin-
stantie, maar moet er wel financieel 
voor opdraaien. Hoe is dat uit te leg-
gen? “

Genoeg redenen om de fractie-
voorzitter van Ronde Venen Belang 
daarover vragen te stellen. Eerder 
stelde Anco Goldhoorn als raadslid 
zelf al vragen aan het college over 
de bestuurlijke en financiële chaos. 

Wat is de ODRU eigenlijk?
“De gemeente De Ronde Venen 
was altijd aangesloten bij de Mi-
lieudienst NoordWest Utrecht, die 
in Breukelen was gevestigd.  Door 
de rijksoverheid is besloten dat de 
milieudienst provinciaal moet gaan 
werken. Om dat mogelijk te maken, 
is de zogeheten OmgevingsDienst 
Regio Utrecht gevormd, afgekort 
als ODRU. Die is sinds juli 2012 be-
zig om de grote fusie vorm te ge-
ven.  Inmiddels is dat fusietraject 
volkomen uit de hand gelopen. Bin-
nen een half jaar had de nieuwe or-

ganisatie al een tekort van een half 
miljoen euro. Het tekort over dit jaar 
zal meer dan één miljoen euro be-
dragen.

En naar verwachting zullen er ook 
volgend jaar weer rode cijfers zijn. 
De tekorten worden verdeeld over 
de deelnemende gemeenten. Bo-
vendien lijkt het er op dat die ODRU 
juist hoge tarieven in rekening wil 
brengen voor allerlei diensten. Zo 
heeft de ODR alle gemeenten opge-
roepen om meer opdrachten te la-
ten uitvoeren, zodat er meer inkom-
sten worden verkregen.  Over scher-
pe tarieven zwijgt de ODRU in al-
le talen.”
 
Je hebt nogal wat stevige 
vragen gesteld over de ODRU
“Ja, dat was ook nodig. Andere ge-
meenten hadden hun gemeentera-
den al geïnformeerd over de janboel 
bij de ODRU. Wethouder Schouten 
heeft ons pas heel laat echt op de 
hoogte gesteld en dat ging niet van 
harte. Uiteindelijk kwam het hoge 
woord er uit. Vooral Ronde Venen 
Belang en het CDA lieten het duide-
lijkst hun ongenoegen blijken over 
de gang van zaken.” 

Hoe bedoel je?
“Wij gingen er in goed vertrouwen 
van uit dat de fusie op rolletjes liep. 
Maar dat blijkt toch heel anders te 
zijn. Voor zover we nu weten, is de 
schade voor onze gemeente (lees: 
inwoners) nu al opgelopen tot bijna 
200.000 euro. De ODRU heeft veel 
te veel geld uitgegeven en heeft veel 
te weinig inkomsten. Het is een te-
ken aan de wand dat de jaarreke-
ning 2012 al drie keer is aangepast 
en nog steeds niet is goedgekeurd. 

Rob Blans VVD: "We maken ons 
grote zorgen"

Cees Houmes D66: "Het loopt uit de 
klauw"

Anco Goldhoorn RVB: "Motie zal  
zeker worden gesteund"

Wie wint de MVO-prijs 
van De Ronde Venen?
De Ronde Venen - Wel-
ke onderneming in De Ron-
de Venen presteert het best 
op het gebied van Maat-
schappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO)? Voor de 
tweede keer gaat de komen-
de maanden de strijd om de 
MVO-prijs van De Ronde Ve-
nen van start.

In 2011 werd de prijs voor het 
eerst uitgereikt. Met de prijs 
wil de gemeente Maatschap-
pelijk Verantwoord Onderne-
men stimuleren en onderne-
mers die zich op dit gebied 
inspannen onder de aan-
dacht brengen. 

Aanmelden voor de verkie-
zing kan tot 1 december aan-
staande via  www.mvoderon-
devenen.nl.  De bedrijven die 
mee willen doen, worden be-

oordeeld op de vraag in hoe-
verre zij economische ont-
wikkelingen combineren met 
ecologische ontwikkelingen 
(zoals natuur en milieu) en 
sociale ontwikkelingen (zo-
als leefbaarheid, veiligheid 
en arbeidsvoorwaarden).

Er wordt daarbij gekeken 
naar de mate waarin bedrij-
ven zich inzetten voor MVO 
en dat in de praktijk ook kun-
nen laten zien.

Het bedrijf dient een voor-
beeld te zijn voor andere be-
drijven en staat midden in de 
Utrechtse samenleving.

De MVO-prijs in De Ronde 
Venen wordt toegekend aan 
een onderneming die een 
aansprekende MVO-presta-
tie heeft verricht met een dui-

delijke uitstraling naar de ge-
meente De Ronde Venen.

De winnaar van de MVO-
prijs ontvangt een duurza-
me trofee en volop publici-
teit. Bovendien mag het win-
nende bedrijf zich de komen-
de twee jaar de beste Maat-
schappelijk Verantwoorde 
Ondernemer van De Ronde 
Venen noemen.

Een deskundige jury, be-
staande uit Gerry Bras, John 
Schut, Wim Koolhaas, You-
rick Fokker en Paul Veldhuij-
zen, zal begin december de 
genomineerden bekendma-
ken en bedrijfsbezoek afleg-
gen.

De uitreiking van de prijs 
vindt plaats in januari tijdens 
een award-evenement.

De organisatie is vanaf het begin 
één grote wanorde.”
 
Wie is hiervoor 
verantwoordelijk?
“Elke gemeente heeft een wethou-
der afgevaardigd in het Algemeen 
Bestuur. Uit hun midden is een Da-
gelijks Bestuur gekozen. Dit Dage-
lijks Bestuur - met de VVD burge-
meester Frits Naafs van de Utrecht-
se Heuvelrug als voorzitter - is naar 
mijn mening verantwoordelijk voor 
de chaos.  Er is nagelaten om de an-
dere bestuurders tijdig en volledig 
te informeren. En als je in het Dage-
lijks Bestuur zit, zit je daar niet na-
mens je eigen gemeente, maar na-
mens het Algemeen Bestuur.”

Je hebt tijdens de 
commissievergadering 
gezegd dat je het Dagelijks 
Bestuur persoonlijk 
verantwoordelijk wilt stellen?
“Jazeker. Het kan toch niet zo zijn 
dat bestuurders een wanprestatie 
leveren en dan doodleuk de reke-
ning neerleggen bij de aangesloten 
gemeenten? Dus bij onze inwoners? 
Het is wel eens goed dat zij per-
soonlijk aansprakelijk gesteld wor-
den. Als je bestuurder bent moet je 
weten dat je prestaties moet leve-
ren. Het gaat namelijk niet om ere-
baantjes, die alleen maar bedoeld 
zijn om een CV op te leuken.”   

Denk je dat je hiervoor 
steun krijgt?
“Als raadslid of als inwoner heb ik 
eigenlijk geen recht van spreken. 
De gemeente De Ronde Venen kan 
als  belanghebbende wel de le-
den van het Dagelijks Bestuur aan-
sprakelijk stellen. Daarom zal ik in 

de komende raadsvergadering een 
motie indienen, waarin het College 
wordt opgedragen alles in het werk 
te stellen om de leden van het Da-
gelijks Bestuur persoonlijk  aan-
sprakelijk te stellen. De vraag is of 
in onze gemeenteraad daarvoor vol-
doende steun is en of het college 
geen slappe knieën heeft. Je moet 
het wel willen. En dat is naar mijn 
mening de meest cruciale vraag. 
Ik heb een ervaren bestuurskun-
dig jurist gesproken en die ziet echt 
mogelijkheden. Er moet  sprake zijn 
van wanbestuur. En daar kun je vol-
gens mij wel van spreken.” 

Kun je een voorbeeld noemen?
“Destijds is door het Dagelijks Be-
stuur verteld dat de provincie 
775.000 euro had bijgedragen om 
de nieuwe fusie tot stand te bren-
gen. Maar tot nu toe is er alleen een 
brief van de provincie dat het ging 
om een lening. Als er verder niets 
op papier staat, dan is het Dagelijks 
Bestuur ernstig tekort geschoten.” 

En wat als je motie 
het niet haalt?
“Ik denk dat alle fracties de motie 
zullen steunen en falende bestuur-
ders niet bij voorbaat’uit de wind 
gaan houden’. Maar, als dat wel zo 
is, dan gaat van de motie wel een 
heel goed signaal uit. Bestuurders 
kunnen en mogen niet langer - op 
kosten van de burger -  onzorgvul-
dig met gemeenschapsgeld om-
gaan zonder aansprakelijk gesteld 
te worden. Dat kun je de mensen 
niet verkopen, zeker niet als die zelf 
merken dat er op hun zorg, welzijn 
en sport zwaar wordt bezuinigd”, al-
dus Anco Goldhoorn. Wordt zeker 
vervolgd.

www.brandwondenstichting.nl

Steun ons in de 
strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22
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omgelegde n201 
nadert voltooiing!

Het Marktplein en de Wilhelminakade worden samen een levendige 
boulevard met horeca en waterrecreatie. Het ontwerp daarvoor 
is onlangs vastgesteld. Langs het water met nieuwe steigers kan 
gewandeld worden op een verhoogde promenade. Terrassen 
liggen zoveel mogelijk bij de gevels van de horecagelegenheden. 
In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan voor fietsers 
waarover bevoorradingsverkeer in venstertijden in één richting 
mag rijden. Het eenrichtingverkeer wordt ingesteld vanaf de Petrus 
Steenkampweg tot de Blomstraat. 

De parkeerplaatsen op het Marktplein, aan de Wilheminakade 
en de Dorpsstraat verdwijnen. Deze worden ruimschoots 
teruggebracht in de directe omgeving. Naar aanleiding van de 
inspraakreacties op het ontwerp worden onder meer bij het Piet de 
Kruifviaduct en op de Koningin Julianalaan nieuwe parkeerplaatsen 

aangelegd. Eerder zijn al extra tijdelijke parkeerplaatsen 
aangelegd bij de Prinses Irenelaan die straks in definitieve versie 
bij de ontwikkeling van het Amstelplein worden gevoegd. De 
verkeerbesluiten om de nieuwe verkeerssituatie mogelijk te maken 
liggen nu ter inzage. Het doel is om de werkzaamheden klaar te 
hebben aan het begin van het vaarseizoen van 2014. 

In diverse straten in het dorpscentrum wordt de maximale 
snelheid 30km per uur. In de Willem-Alexanderpoort en de 
Stationsstraat wordt het parkeerverbod opgeheven en twee 
nieuwe invalidenparkeerplaatsen vervangen de opgeheven 
invalidenparkeerplaats op het Marktplein. Tot slot verandert in 
een aantal straten de toegestane rijrichting. Deze maatregelen 
gaan in nadat de definitieve verkeersbesluiten zijn genomen en 
gepubliceerd. Dit is naar verwachting in december 2013.

En dat is iets waar Uithoorn al jaren naar uitkijkt. De grote stroom 
doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit het dorp en rijdt om 
Uithoorn heen. Sluipverkeer heeft hier niets meer te zoeken want 
kan niet doorrijden en het wordt een stuk rustiger. Daardoor gaat 
de leefbaarheid er met sprongen op vooruit. De twee dorpshelften 
smeden we aan elkaar waardoor Uithoorn mooier en gezelliger 
wordt. En de omlegging betekent ook een verbetering voor de 
bereikbaarheid van Uithoorn. 

Volgens de planning van de provincie is de nieuwe N201 
waarschijnlijk eind dit jaar in gebruik. De Amsterdamseweg is dan 
helemaal klaar en aangesloten op de N201 en het verkeer kan via 
die route Uithoorn in- en uitrijden. De op- en afritten bij de Zijdelweg 
zijn dan echter nog niet klaar. Dat betekent dat verkeer nog niet bij 
de Zijdelweg de omgelegde N201 op- en af kan. Naar verwachting 
zijn deze werkzaamheden eind maart 2014 klaar. Daarom is 
voor Uithoorn pas op dat moment de omlegging écht een feit. De 
Zijdelweg en de Amsterdamseweg zijn dan de belangrijkste wegen 
om Uithoorn vanaf de N201 te bereiken.

nieuwe routes
Nu de opening van de N201 nadert, neemt het aantal vragen 
over bereikbaarheid per auto van en in Uithoorn toe. Dat is ook 
logisch, het is moeilijk je een voorstelling van alle veranderingen 
te maken. We hebben allemaal onze eigen routes en die zullen 
moeten wijzigen. Om dat duidelijk te maken heeft de gemeente een 
zogeheten routeboek gemaakt van verschillende mogelijkheden nu 
en straks. Dat routeboek is te vinden op www.uithoorn.nl.

verkeersbesluiten
De omlegging van de N201 heeft ook gevolgen voor een aantal 
wegen in Uithoorn zelf. Soms worden of zijn ze opnieuw ingericht, 
zoals de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Andere wegen worden 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zoals de Randweg-Oost, 
of op een andere manier opengesteld zoals de Laan van Meerwijk. 
Een aantal verkeersmaatregelen is niet direct het gevolg van de 
omlegging maar van projecten die door de omlegging uitgevoerd 
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het plan voor de waterlijn 
langs de Amstel. Voor al die maatregelen zijn plannen gemaakt 
en besproken met belanghebbenden. Nu moeten voor een aantal 
maatregelen de verkeersbesluiten genomen worden. Het college 
brengt al deze besluiten in één keer in de inspraak. We lichten 
de maatregelen hier kort toe. Elders op deze pagina’s vindt u de 
publicaties van de verkeersbesluiten.

Een voorbeeld van een nieuwe route: vanuit Meerwijk West naar Hoofddorp, 
Mijdrecht en winkelcentrum Amstelplein

waterlijn en dorpscentrum

route dorpscentrum - n201
De herinrichting van de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan is 
begonnen en de inspraakprocedure voor de verkeersbesluiten 
is al eerder doorlopen. Over deze straten loopt straks de nieuwe 
route tussen het dorpscentrum via de Amsterdamseweg naar de 
omgelegde N201. 

Het viaduct onder de busbaan wordt aangepast en opengesteld 
voor autoverkeer van maximaal 3,50 m hoog. De werkzaamheden 
op de Amsterdamseweg zijn in volle gang. De planning is dat de 
werkzaamheden eind van dit jaar klaar zijn en de route op dat 
moment opengesteld wordt.

inloopbijeenkomst verkeer op 28 oktober 
van 16.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis

laan van Meerwijk
Tussen de Laan van Meerwijk en de Polderweg ligt nu nog 
een bussluis. Deze bussluis is ooit aangelegd om sluipverkeer 
te weren. Het is immers nu nog aantrekkelijk om bij file op de 
N196 de Laan van Meerwijk als sluiproute te kiezen om een 
deel van de file te vermijden. Als doorgaand verkeer straks 
niet meer door het centrum van Uithoorn rijdt, verliest de 
bussluis haar functie en wordt weggehaald. Dat gebeurt op 
het moment dat alle procedures om de bussluis te verwijderen 
afgerond zijn, naar verwachting in het voorjaar van 2014. 
Voor de veiligheid bij de scholen worden aan de Laan van 
Meerwijk parkeerplaatsen aangewezen als “Kiss & Ride” 
parkeerplaatsen. Voor een deel van de Laan van Meerwijk gaat 
een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Er 
komen voetgangersoversteekplaatsen en een fietsoversteek.
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Randweg-Oost
Het gedeelte van de Randweg-Oost ter hoogte van de Zijdelweg 
wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat is nodig voor de 
verkeerveiligheid en de doorstroming als straks de Zijdelweg 
tussen de N201 en de Arthur van Schendellaan/In het Rond 
helemaal twee rijstroken heeft. De afsluiting gaat in op het moment 
dat de afritten van de omgelegde N201 bij de Zijdelweg klaar zijn. 
Dit is naar verwachting in maart 2014.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERKEER

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. Deze week 
staan alle bekendmakingen over verkeersbesluiten bij elkaar. 
Wanneer u wilt reageren op één of meer verkeersbesluiten dan 
kunt u een brief sturen naar het College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, onder vermelding van 
het zaaknummer dat vermeld staat bij het verkeersbesluit. 

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, in het 
informatiecentrum aan de Dorpsstraat 15 en in de bibliotheek 
aan de Alfons Ariënslaan. Ook kunt u ze inzien via 
www.uithoorn.nl/Actueel/Offi ciële_bekendmakingen/
Overige_bekendmakingen.

 VERKEERSBESLUITEN

Wijk: Oude Dorp
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het 
voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van 
het karakter of van de functie van objecten of gebieden:
A. de Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-

Alexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising 
met de Blomstraat, gesloten te verklaren in beide richtingen voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met 
uitzondering van fi etsers, ontheffi nghouders en laad/losverkeer van 
07.00-12.00 uur;

B. het deel van de parkeerschijfzone gelegen aan de Wilhelminakade, 
het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Prinses 
Irenelaan op te heffen;

C. de geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 
trekdieren of vee in beide richtingen, op woensdagen van 08.00 tot 
18.00 uur in de Dorpsstraat, het Marktplein en de Wilhelminakade op te 
heffen.

Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17960.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt 
van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van 
weggebruikers en passagiers, en het in stand houden van de weg en het 
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het waarborgen van de 
vrijheid van verkeer:
- Eenrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Petrus Steenkampweg 

richting de Blomstraat, waarbinnen zijn gelegen de Wilhelminakade, het 

Marktplein en de Dorpsstraat. 
- Eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Wilhelminakade en de Prins 

Clausstraat.
- Eenrichtingsverkeer in de Koningin Julianalaan op te heffen.
- De parkeerverbodszone in de Willem-Alexanderpoort op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17952.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het 
verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg 
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan om de hiernavolgende 
straten op te nemen in de 30 km/uur zone in het dorpscentrum van Uithoorn:
- Petrus Steenkampweg
- Stationsstraat
- Wilhelminakade
- Markplein
- Dorpsstraat
- Blomstraat 
- Amstelstraat
- Prinses Irenelaan.
Tevens is het college voornemens om uit het oogpunt van het waarborgen 
van de vrijheid van verkeer het parkeerverbod in de Stationsstraat op te 
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17854.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het 
beschermen van weggebruikers en passagiers:
- in de Koningin Julianalaan, tussen Marktplein en de Prins Clausstraat, 

en bij de nieuwe parkeervoorziening onder het Piet de Kruif-viaduct op 
de hoek van de Stationsstraat en de Wilhelminakade twee algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen;

- de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Marktplein 7 
op te heffen.

Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17849.

Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van 
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van 
weggebruikers en passagiers:

- de Randweg-Oost , tussen de aansluiting met de Zijdelweg en 
Europarei, in beide richtingen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd 
verkeer;

- de voorrangsregeling op het kruispunt Randweg-Oost/Zijdelweg op te 
heffen.

Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17198.

Wijk: Burgemeester Kootpark
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt 
van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer de 
geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of veevoertuigen op het deel van de J.P. 
Sweelinckweg gelegen tussen de aansluiting met de Faunalaan en de Pieter 
Hellendaalweg op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 17189.

Wijk: Meerwijk 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van 
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de 
weggebruikers en passagiers:
- de parkeerplaatsen op de Laan van Meerwijk, ter hoogte van de daar 

gelegen basisscholen, aan te wijzen als “Kiss & Ride” parkeerplaatsen;
- voetgangersoversteekplaatsen aan te wijzen op de Laan van Meerwijk;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op het deel van de 

Laan van Meerwijk gelegen tussen de aansluiting met Frees/Eems en 
de fi etsersoversteek in de Groenzone.

Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 14183.

Wijk: Meerwijk 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van 
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer de 
geslotenverklaring voor alle bestuurders in beide richtingen op het deel van 
de rijbaan gelegen tussen Polderweg/Eidereend en Laan van Meerwijk/
Flevomeer op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13 
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en 
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend 
o.v.v. zaaknummer 14184.

Burgemeester Kootpark
De bewoners van het Burgemeester Kootpark kunnen de 
wijk nu alleen per auto inrijden vanuit de richting Zijdelweg. 
Op het moment dat de N201 klaar is, kunnen ze de wijk ook 
bereiken via de Faunalaan en de rotonde op de N196. De 
afsluiting voor autoverkeer tussen de Faunalaan en de Pieter 
Hellendaalweg wordt dan weggehaald.

Chemieweg - Hollandsedijk
De Chemieweg krijgt een aansluiting op de Hollandsedijk. 
Deze aansluiting, samen met de reconstructie van de Hollandsedijk 
tussen de Chemieweg en de Amstel, is eind 2013 klaar.

De gemeente wil doorgaand autoverkeer uit Uithoorn weren. 
Dat kan echter nog niet meteen nadat de N201 is opengesteld. 
Contractueel is vastgelegd dat de provincie de N196 overdraagt 
aan de gemeente binnen drie maanden na openstelling van de 
N201. In de huidige planning is dat in het tweede kwartaal van 
2014. 
Om de weg af te kunnen sluiten is onder meer een zogeheten 
onttrekkingsbesluit noodzakelijk. De gemeenteraad moet dat 
besluit nemen en hierop is te zijner tijd inspraak mogelijk. Deze 
procedure duurt ongeveer drie maanden. Daarna kan de gemeente 
de weg afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit 
moment valt samen met de start van de werkzaamheden voor groot 
onderhoud aan de Prinses Irenebrug in het 4e kwartaal van 2014. 
Die moet daarvoor helemaal worden afgesloten. De provincie zorgt 
voor een oplossing voor langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer 
rijdt via de N201. Na afronding van de werkzaamheden kan de 

N196 afgesloten blijven voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de 
gemeente zal hiervoor de nodige maatregelen treffen en hierover te 
zijner tijd communiceren. 

Amstelplein
Op de N196 ter hoogte van het dorpscentrum wordt winkelcentrum 
Amstelplein uitgebreid en het centrum aan elkaar verbonden met 
een nieuw plein. De gemeente voert daarover gesprekken met 
de eigenaar van het huidige winkelcentrum. Eind van dit jaar is 
duidelijk op welke manier het centrum vorm krijgt. Vast staat wel 
dat doorgaand autoverkeer uit het centrum van Uithoorn wordt 
geweerd. Bezoekers van het centrum vanuit Amstelhoek rijden over 
de Prinses Irenebrug een parkeergarage in. Ze kunnen de garage 
ook via een in- en uitgang aan de Uithoornse kant verlaten. Het is 
niet de bedoeling dat doorgaand verkeer door de garage rijdt, de 
inrichting van de garage houdt daar rekening mee.

N196Inloop-informatiebijeenkomst 
op 28 oktober
De hoeveelheid informatie is groot en de nieuwe 
verkeerssituatie brengt veel veranderingen met zich 
mee. Daarom organiseert de gemeente een inloop-
informatiebijeenkomst op 28 oktober van 16.30 tot 
20.30 uur in het gemeentehuis. Wij staan dan klaar om 
uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op 
nieuwe routes, verkeersbesluiten en planningen. Die 
avond is geen inspraakavond. Wilt u reageren op één of 
meer verkeersbesluiten? Dan moet u een brief sturen 
naar de gemeente. Bij de verkeerbesluiten is aangegeven 
hoe u dat kunt doen.
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Leerlingen Driehuisschool 
portretteren ouderen
Mijdrecht - In het kader van de 
Dag van de Ouderen op 1 oktober 
2013 organiseren het Nationaal Ou-
derenfonds en de Riki Stichting de 
landelijke activiteit: ‘Jongeren por-
tretteren ouderen’. 
Leerlingen van groep 7a van de 
Driehuisschool hebben meegedaan 
aan deze bijzondere activiteit. Ou-
deren van verzorgingshuis Gerardus 
Majella zijn op deze dag door de 

leerlingen vastgelegd op een can-
vasdoek. Terwijl de bewoners ge-
noten van een kop koffie gingen de 
kinderen aan de slag met de kwast 
en verf. Tijdens het schilderen was 
er ook ruimte voor een praatje met 
de bewoners. De ouderen genie-
ten zichtbaar van het contact met 
de kinderen, maar ook de leerlin-
gen komen met de mooiste verha-
len weer naar school.

Twistvliedschool is klaar voor de start
Mijdrecht - Ook dit jaar is op de 
Twistvliedschool de Kinderboeken-
week feestelijk geopend. Het thema 
is dit jaar: ‘Klaar voor de start’. 
Alle kinderen mochten in hun favo-
riete sportkleding naar school ko-
men. De ochtend werd begonnen 
met een sportieve warming-up. Al-
le groepen hadden druk gestudeerd 
op het nummer: Klaar voor de start 
van het ‘Kinderen voor Kinderen’-
koor. Het weer werkte prima mee, 
zodat alle ouders, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden konden 
kijken naar het sportieve optreden. 
Binnen ging de opening nog verder. 
In de klas kon iedereen iets vertel-
len over zijn/haar sport, en er werd 
natuurlijk ook gelezen in de stapels 
sportboeken die de juffen en mees-
ters verzameld hadden. Juf Moni-
que ging direct van start met haar 
kleuters. Ze liepen een rondje hard 
rondom de school, ter voorbereiding 
op de Rabo Kinderloop. Het groot-
ste deel van de kinderen van de 
Twistvliedschool is namelijk al weer 
in training voor deze 1 km loop op 
zondag 3 november a.s.

85-Jarige Antoniusschool 
dagje uit naar de Efteling

De Hoef - De Antoniusschool in De Hoef bestaat 
dit jaar 85 jaar. Dit was een goede reden om met 
alle leerlingen van de school een dagje uit te gaan 
naar een speciale bestemming, namelijk De Efte-
ling. Met twee bussen vol in paarsgeklede kinderen 
en hun begeleiders vertrok het gezelschap. In het 
park konden alle kinderen genieten van de vele at-

tracties. Er was voor alle leeftijden iets te doen: in 
de diverse achtbanen en de draaimolens, een be-
zoek aan het sprookjesbos,
Carnaval Festival en de Fata Morgana. Aan het eind 
van de middag kreeg iedereen nog een lekker ijs-
je en konden ze terugkijken op een zeer geslaag-
de dag!

VIOS doet het gewoon
Mijdrecht - Een topdag! Dat mag 
van afgelopen zaterdag wel ge-
zegd worden. Terwijl VIOS majoret-
te Liliane Roosendaal in het Noor-
se Lillehammer streed om de hoog-
ste Europese eer, haalde dweilor-
kest DORST alles uit de kast in de 
feestklasse van het Sneeker Dweil-
orkestenfestival en presenteerde de 
VIOS jeugd zich bij De Lindeboom 
naar een eerste plek in de Boni 
jeugdsponsoractie.

EK Majorette
Onder luid gejuich liep Liliane op 
om de attributen voor haar ‘hemel-
se’ show klaar te zetten. En toen... 
toen bleef één van de attributen 
hangen achter een stroeve plek in 
de vloer en maakte slagzij! Het werd 
doodstil in de zaal! Maar Liliane, 
cool als nooit tevoren, had razend-
snel haar linkerbeen uitgestoken en 
ving hem op. Hierna tikte ze hem 
weer op zijn wieltjes en ging onver-
stoord door. Binnen de reglementai-
re 45 seconden stond alles klaar en 
kon ze beginnen!
De show opende voortreffelijk met 
de kijker, de ster, de baton en de 
sterretjes. Hierna de slang en ook 
dat ging goed. De wissel terug naar 
de baton met de koprol lukte ook. 
Het baton gedeelte daarna ook. Al-
leen met de 2-spin een drop. Maar 
meteen hierna kwam haar ‘special 
effect’ met de verlichte bal die naar 
beneden cirkelde! Daarna over op 
de kleine/grote bal en het eind met 
het verlichte balletje werd perfect 
afgesloten.
Een show om trots op te zijn! Met 
een tevreden gevoel begon nu het 

lange wachten op de uitslag de vol-
gende dag. Aan het eind van de 
middag kwam die dan. Het werd 
een bronzen plak. Een geweldige 
prestatie en een feestje waard. Lil-
lehammer werd ’s avonds even om-
gedoopt tot Lilianehammer!

Jeugdsponsoractie
Samen met nog 7 andere vereni-
gingen doet VIOS mee aan de 

jeugdsponsoractie van onze plaat-
selijke grutter in De Lindeboom. 
Een nieuw en jaarlijks terugkerend 
initiatief van de Boni-keten. Boni 
voelt zich betrokken bij lokale ver-
enigingen en vindt het belangrijk 
dat jongeren de mogelijkheid krij-
gen om hun hobby uit te oefenen. 
Vandaar deze actie die tot 23 no-
vember duurt. De klanten krijgen bij 
besteding van 10 euro een sponsor-

munt die zij aan de deelnemende 
verenigingen kunnen doneren door 
deze in de koker van zijn of haar 
favoriet(en) te doen. Zaterdagmid-
dag gaf VIOS blijk van haar waarde-
ring voor deze actie door met majo-
rettes en showband voor de ingang 
op te treden. En dat legde de vereni-
ging geen windeieren, want er werd 
dusdanig gedoneerd, dat VIOS hier 
naar de voorlopig eerste plek steeg.

Ridder Florian de Bange opent kinder-
boekenweek op de Pijlstaartschool

Vinkeveen - Woensdagmorgen 2 
oktober stond basisschool De Pijl-
staart in Vinkeveen in het teken van 
de kinderboekenweek. Het thema 
van de kinderboekenweek is ‘Klaar 
voor de start!’ Om half negen kwa-
men alle leerlingen naar de aula en 
wachtten in spanning af wat mees-
ter Bert en de juffen dit jaar gingen 
doen. Juf Miriam heette alle kinde-
ren welkom en vertelde dat er twee 
verhalen over Ridder Florian wer-
den voorgelezen uit het boek ‘Rid-
ders op uw plaatsen... Start!’ Ridder 
Florian de Bange is niet bepaald een 
held, vandaar ook zijn naam Flori-
an de Bange. Ook bij sportieve acti-
viteiten is hij bang voor indrukwek-
kende tegenstanders als Jan van 
Ballegooijen en Han van Spangen. 
Toch laat Florian zich niet kennen 
en staat hij zijn mannetje tijdens 
het riddertoernooi en de paarden-
race. Vooral de allerkleinste kinde-
ren waren erg onder de indruk. Wat 

Inschrijven nog mogelijk
Cursusproject De Ronde Venen
De Ronde Venen - In de maand 
oktober/november is er nog plaats 
op de volgende cursussen bij Cur-
susproject De Ronde Venen:

Nr. 34 Van Tasmanië tot 
de Timorzee (24 okt.)
Een ‘rondreis’ door Australië, van 
het boeiende eiland Tasmanië tot 
Darwin in het noorden, met veel 
aandacht voor de prachtige natuur, 
unieke diersoorten, Aboriginal cul-
tuur, koraalriffen, schitterende nati-
onale parken, stranden en de ‘rui-
ge’ outback. Avontuurlijke toch-
ten, maar ook een bezoek aan de 
hoofdstad Canberra en het bruisen-
de Sydney.

Nr. 39 Shiatsu, een 
oosterse massagevorm 
(1, 8, 15, 22, 29 nov.)
De massage is heel toegankelijk 
en ontspannend, men ervaart meer 
eenvoudig bewustzijn en minder 
storende en tollende gedachten. De 
massage wordt voorgedaan en er 
wordt voornamelijk veel op elkaar 
geoefend. Het is fijn om katoenen, 
enigszins loszittende kleding te dra-
gen, bijvoorbeeld een joggingbroek.

Nr. 42 Schilderen zonder 
kwasten (4, 11, 18, 25 nov.)
Dit wordt erg spannend. De cursis-
ten gaan zich in een avontuur stor-
ten. Wel schilderen met acrylverf op 
papier en een keer op doek, maar 
er worden geen penselen gebruikt. 
Rolletjes, sponzen, handen, struc-
tuurkammen, alles zal gebruikt wor-

den om anders dan anders te schil-
deren.

Nr. 44 Visagie-huidverzorging 
(5, 12, 19 nov.)
In 3 avonden komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: Huid-
verzorging: reinigen/masker/crème. 
Basis make-up: oogpotlood/ogen-
schaduw/rouge/mascara/lippen. 
Glamour en feest make-up. 

Nr. 48 Film van een rondreis 
door India (6 nov.)
Een fascinerende reis vanuit Delhi 
door het drukke en kleurrijke India, 
met o.a. een bezoek aan Rajastan, 
de ‘roze stad’ Jaipur, Agra met de Taj 
Mahal, Orcha en Kajuraho. De reis 
eindigt in de bedevaartsplaats Vara-
nasi, gelegen aan de Ganges, waar 
de cursisten het Shiva festival mee-
maken.

Nr. 50 Zen Meditatie 
(13, 20 nov.)
Deze twee avonden wordt het hoe 
en waarom van de Zen Meditatie 
belicht. Ervaring is niet nodig, maar 
staat ook niet in de weg. De eerste 
avond staat de zitmeditatie centraal. 
De tweede avond gaat over medita-
tie in het dagelijks leven.
Kijk op de website www.cursuspro-
ject.nl/rondevenen.htm voor volledi-
ge informatie over deze en andere 
cursussen. Men kan daar inschrij-
ven door het inschrijfformulier in 
te vullen en op de verzendknop te 
klikken. Ook bij de Rabobank is in-
schrijven mogelijk.

deden meester Bert en de juffen het 
toch goed! Toen het verhaal was af-
gelopen werd gezamenlijk het Kin-
derboekenweeklied van Kinderen 
voor Kinderen ‘Klaar voor de start!’ 
gezongen en gedanst. Alle kinde-
ren hebben de opdracht meegekre-
gen om voor morgen, donderdag 10 
oktober, een supermooie, grappige, 
originele medaille te maken. Aan-
staande vrijdag 11 oktober wordt de 
kinderboekenweek op de Pijlstaart-

school afgesloten met de traditio-
nele voorleeswedstrijd onder be-
geleiding van een vakkundige jury. 
Ook wordt deze ochtend bekendge-
maakt wie de allermooiste medaille 
heeft gemaakt. Uiteraard is hier een 
mooie prijs aan verbonden.

Iedereen van de Pijlstaartschool 
wenst de kinderen uit groep 7 en 8 
die meedoen met de voorleeswed-
strijd, heel veel succes!





Vinkeveen - Veel liefhebbers van 
een goede keuken en exclusieve 
gerechten zullen hem vast nog wel 
kennen: Peter Lauffer. Samen met 
zijn echtgenote Grada heeft hij des-
tijds talloze gasten verwend in Ro-
tisserie Buitenlust, gevestigd op de 
hoek van de Herenweg en de Juli-
analaan. Daarnaast had hij een Trai-
terie waar degenen die zijn kook-
kunsten op prijs stelden, gerech-
ten konden afhalen. Waar Peter en 
Grada pas in 1973 in Vinkeveen zijn 
begonnen, heeft Peter echter sinds 
eind jaren vijftig in de vorige eeuw al 
affiniteit met de horeca gehad. Peter 
kookte in Rotisserie Buitenlust voor 
zijn gasten die afkomstig waren uit 
de regio en ver daarbuiten. Zelfs 
gasten uit het buitenland roem-
den zijn kookkunsten. Toen Buiten-
lust omstreeks het jaar 2000 ophield 
te bestaan, gingen Peter en Grada 
in april 2002 verder met hun eigen 
kleine bistro ‘aan huis’, Lauffer Villa 
Cuisina & Cucina genaamd aan de 

Julianalaan 1a, 3645 DA Vinkeveen. 
In die intieme ambiance kookt(e) 
Peter voor een beperkt aantal gas-
ten – tot maximaal 18 couverts - de 
meest heerlijke gerechten. Hij was 
toen een van de eersten die daar de 
open keuken introduceerde.
Grada heeft zich in de loop der ja-
ren bewezen als een uitstekende 
gastvrouw die de meesterlijke ge-
rechten van Peter met gezellig en 
perfect aangeklede tafels omlijstte. 
De laatste tijd echter doen Peter en 
Grada het wat rustiger aan. De leef-
tijd gaat ook een beetje meespelen 
al hoewel beiden nog als zeer actief 
overkomen. Wie bij hen in een in-
tieme sfeer nog een keer lekker wil 
eten zal dat eerst even telefonisch 
moeten overleggen of dit nog tot de 
mogelijkheden behoort.

Koken met passie
Peter en Grada willen hun loopbaan 
zo langzamerhand afbouwen en be-
eindigen met een zelfbedacht cre-

do ‘Afscheid van het Fornuis’. Daar-
toe heeft Peter uit zijn geheugen 
en aantekeningen van door de ja-
ren heen 300 recepturen met mooie 
kleurenfoto’s, verhalen en anekdo-
tes verzameld en op drie verschil-
lende DVD’s gezet. Dat zijn ‘Koks-
maat van Cumulus’, ‘De vele sma-
ken van Zalm’ en ‘Gerechten uit het 
Joods Kookboek’. Liefhebbers kun-
nen de DVD’s telefonisch bestellen: 
0297-261360. Ze kosten 10 euro per 
stuk (Koksmaat 15 euro). Wie dat wil 
moet de DVD’s wel zelf komen af-
halen en ter plekke betalen op hun 
adres in Vinkeveen.
In dat verband is het aan te raden 
van te voren even te bellen als u na-
dere informatie wilt hebben, of een 
bericht inspreken.
Dan wordt u teruggebeld. Eenmaal 
in bezit van een of meer dvd’s kunt 
u de gerechten zelf thuis maken en 
opdienen. Fijn voor de in het ver-
schiet liggende feestdagen en an-
dere gelegenheden. Peter Lauf-
fer kookte met passie en gevoel en 
heeft aan zijn recepten een unie-
ke beleving en presentatie meege-
geven.
Daardoor is de receptuur uniek die 
u in geen enkel ander kookboek 
aantreft waardoor u voor uw eigen 
gasten een keer iets bijzonders op 
tafel zet! Peter heeft daarbij meer de 
voorkeur gegeven aan zijn creatieve 
kookkunsten dan aan een loepzui-
vere spellingscontrole. Dat moet u 
hem maar vergeven. Peter Lauffer is 
niet alleen creatief met koken (ge-
weest). Hij blijkt ook een voortreffe-
lijk kunstschilder te zijn getuige de 
vele artistieke schilderstukken die 
hij in huis heeft.
Misschien zijn daar ook wel liefheb-
bers voor! Maar dan moet hij die wel 
ergens in een expositie kunnen la-
ten zien. Misschien is het gemeen-
tehuis wel bereid hem dit aan te 
bieden. Belangstellenden voor zo-
wel zijn culinaire als kunstschilders 
kwaliteiten kunnen hem bellen.
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College aan de raad:

‘We moeten het woonwagen-
centrum opknappen’
vervolg van de voorpagina

Moolenburgh erkent dat het col-
lege met het onderwerp heeft ge-
worsteld. “Het is een lastig dos-
sier, maar het centrum moet wor-
den opgeknapt. Als gevolg van de 
uitspraak van de rechter moeten we 
een aantal werkzaamheden uitvoe-
ren. Maar alleen de werkzaamhe-
den uitvoeren waartoe de rechter 
ons verplicht, biedt geen structurele 
oplossing. We voldoen dan bijvoor-
beeld nog steeds niet aan de eisen 
op het gebied van brandveiligheid.’’
Met het voorstel dat nu aan de ge-
meenteraad is voorgelegd, wil het 
college naar een structurele oplos-
sing voor het onderhoud en beheer 
van het centrum. ”De toekomst van 
het centrum is al jaren een onder-
werp van gesprek, als college wil-
len we nu een knoop doorhakken 
en duidelijkheid geven, ook richting 
de bewoners. Bij hen zijn verwach-
tingen gewekt”, zegt Moolenburgh  
“toen in 2000 het bestemmingsplan 
is aangepast waardoor het moge-
lijk werd het centrum uit te breiden. 
Vooruitlopend op die uitbreiding zijn 
er door bewoners (illegaal) bouw-
werken geplaatst. Ook hebben be-
woners grond in gebruik genomen 
die niet van hen is. Wij willen het 
anders en beter inrichten, bestra-
ting en fundering herstellen. Maar 
we maken ook een eind aan illega-

le bebouwing en illegaal grondge-
bruik. We willen een net woonwa-
gencentrum waar iedereen zich aan 
de regels houdt. Dat is een keihar-
de afspraak die we met de bewo-
ners maken.’’

Verkopen
Om de renovatiewerkzaamheden uit 
te kunnen voeren, vraagt het col-
lege de gemeenteraad een bedrag 
beschikbaar te stellen van 930 dui-
zend euro. Het college stelt de ge-
meenteraad voor, nadat de werk-
zaamheden zijn uitgevoerd, de zes 
standplaatsen die nu nog worden 
verhuurd door de gemeente over 
te dragen aan woningcorporatie 
GroenWest. GroenWest wordt daar-
mee eigenaar van de standplaatsen. 
De overige drie standplaatsen wor-
den verkocht aan de familie die daar 
nu woont. Zij zullen het opknappen 
van hun standplaatsen zelf reali-
seren. Moolenburgh: “Als het werk 
is gerealiseerd, neemt Groen West 
het beheer van het centrum  voor 
236.000 euro over. Op dit moment 
ontvangt de gemeente elk jaar 7000 
euro huur, geeft de gemeente jaar-
lijks 27 duizend euro uit aan beheer 
en onderhoud van het centrum, na 
de overdracht hoeft dat niet meer. 
Bekeken over een langere perio-
de maken we dus uiteindelijk min-
der kosten.’’ Het blijft een aanzienlijk 
bedrag, Moolenburgh is de laatste 

die dat zal ontkennen. “We moeten 
het woonwagencentrum echter op-
knappen. Als gevolg van de rechter-
lijke uitspraak zijn we gedwongen 
kosten te maken, een bedrag van 
ruim zes ton. Maar als we alleen dat 
doen, zijn niet alle problemen opge-
lost. Het college kiest daarom voor 
een structurele aanpak. Een aanpak 
die leidt tot een leefbaar en brand-
veilig woonwagencentrum dat we 
overdragen aan GroenWest.’’
De gemeenteraad zal waarschijn-
lijk in de vergadering van november 
over het voorstel spreken. Als de 
raad met de plannen akkoord gaat, 
komt er een eind aan een discussie 
over de toekomst van het centrum 
die al vele jaren speelt. Hebben de 
vorige colleges dit onderwerp niet 
veel te lang laten lopen? Moolen-
burgh: “Dit probleem bestaat al heel 
lang. Kort na mijn aantreden als 
wethouder, in november 2011, werd 
het college met de rechterlijke af-
spraak geconfronteerd. We hebben 
toen als college gezegd dat we naar 
een structurele aanpak en oplossing 
moeten. Daar is de afgelopen perio-
de aan gewerkt, in overleg met de 
bewoners. Het voorstel dat er nu ligt 
voorziet in de structurele oplossing 
die we allemaal zouden moeten wil-
len.’’ Het laatste woord is nu aan de 
raad. De planning is dat het in de 
raad van november behandeld gaat 
worden. 

Opbrengst collecte
Mijdrecht - In de week van 8 september hebben 72 collectanten in 
Mijdrecht het geweldige bedrag van 3363,42 euro opgehaald voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds, dat bij dezen alle vrijwilligers en al-
le gulle gevers hartelijk wil danken voor hun medewerking. Hopelijk 
mag deze stichting volgend jaar weer op uw steun rekenen.

Zaterdag
oliebollenverkoop 
in W.C. Vinkeveen 

Vinkeveen - Komende zater-
dag 12 oktober organiseert de 
ZWO groep van de Protestantse 
Gemeente ‘De Morgenster’ een 
oliebollenverkoop op het par-
keerterrein van het winkelcen-
trum in Vinkeveen.

De oliebollen worden vers ge-
bakken door het oudejaarsteam 
en de opbrengst komt volledig 
ten goede aan Dorcas. Dorcas 
helpt gezinnen in ontwikkelings-
landen met het opbouwen van 
een bestaan. Door voorlichting, 
scholing en het helpen starten 
van bedrijfjes.
De ZWO grooep wil met deze 
actie geld inzamelen voor ge-
zinnen in Tanzania. De oliebol-
len zijn tussen 9.00 en 16.00 uur 
te koop of zolang de voorraad 
strekt.

CinemaPlus bij 
AnnexCinema
Regio - Naar de film op een rus-
tige middag wanneer u alle tijd 
heeft. Dat is CinemaPlus, vanaf 
oktober elke maand bij Annex-
Cinema. Heeft u geen zin om ’s 
avonds naar de film te gaan en 
heeft u overdag de tijd, dan biedt 
AnnexCinema vanaf de maand 
oktober een prima alternatief. 
Een keer per maand organiseren 
zij op een dinsdagmiddag de Ci-
nemaPlus, een filmmiddag spe-
ciaal voor u met films uit het he-
den en uit het verleden. Voor een 
fijne prijs van 7,50 euro krijgt u 
toegang tot de film én wordt u 
voor aanvang van de voorstel-
ling getrakteerd op een kopje 
koffie of thee met wat lekkers. 
Het programma voor 2013 is als 
volgt: 15 oktober om 14.00 uur: 
De Nieuwe Wildernis, 12 novem-
ber om 14.00 uur:
Hoe Duur was de Sui-
ker. Reserveren kan telefo-
nisch via 0348-436510 of via  
www.annexcinema.nl Een mid-
dagje film was nog nooit zo aan-
trekkelijk!

Unieke recepten op DVD 
van Peter Lauffer

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 5 oktober 
nam dweilorkest DORST uit Mijdrecht deel 
aan de 2de Sneeker Dweildag. 24 orkesten 
uit het gehele land waren naar Sneek afge-
reisd. Zo ook DORST. Om twaalf uur arri-
veerde de bus in Sneek. Prachtig weer, een 
mooie stad, geweldige organisatie en vol-
doende sponsors. De dag kon dus eigenlijk 
al niet meer stuk. DORST moest evenals al-
le andere orkesten vier optredens verzor-
gen. Met veel enthousiasme kreeg men bij 
het publiek de handen op elkaar. Ook de 
acht juryleden die bij elke speelplek ston-
den spraken vol lof over ons Mijdrechtse 
DORST. Termen als vol power, leuke in-
teractie met publiek, goede repertoire-
keuze en mooie klankbalans stonden ver-
meld in het juryrapport. Aan het eind van 
de dag was de prijsuitreiking in het bom-
volle Sneek. Horeca en organisatie spraken 

zelfs over het Sneekweek-gevoel dat zich 
van de stad meester maakte. Fokke Dam,  
bekend als de man met de bordjes van de 
Dakhuster Bloaskapel dat jaren het Thialf-
stadion tijdens schaatswedstrijden op zijn 
kop heeft gezet, maakte als hoofd van de 
Sneeker Dweildag de uitslag bekend.
DORST was al meer dan tevreden met de 
geweldige dag die ze hadden beleefd en 
rekende nergens op. Tot Fokke ‘DROST’ 
(foutje moet kunnen) tot winnaar van 
de leutklasse uitriep. Alom verbazing bij 
DORST, gevolgd door een uitbarsting van 
en vol met emotie. DORST moest zich ver-
volgens door het bomvolle plein naar voren 
werken om de prijs in ontvangst te nemen.
De effecten van top-instructeur Michel 
Guldenmundt beginnen na enkele maan-
den al hun vruchten af te werpen. De op-
maat voor tal van mooie jaren?!

Dweilorkest DORST eerste in Sneek

Kraampjesmarkt in Gerardus 
Majella een groot succes
De Ronde Venen - Zaterdag was 
er in Verzorgingstehuis Gerardus 
Majella in Mijdrecht een kraam-
pjesmarkt voor de bewoners, cliën-
ten van de Dagverzorging, familie 
en inwoners van De Ronde Venen. 
Om 11.00 uur ging de deur open en 
kwamen de eerste gasten binnen.
Er waren vele kramen waar van al-
les te koop was zoals sieraden, on-
dermode, kleding, brocante, kaarten  
en bloemen en planten. Het Rode 
Kruis stond er ook met een kraam. 
Tevens draaide er een rad, waar ve-
le prijzen te winnen vielen. De prij-
zen waren gesponsord door de mid-
denstand van Wilnis. Voor de lekke-
re trek  was er in de morgen koffie 

met appelgebak en tijdens de lunch 
werden patat, broodje kroket, pof-
fertjes, een slaatje en een cornetto 
geserveerd.
De dag was voorzien van een muzi-
kale omlijsting door een vrijwilliger 
die op zijn keyboard de dag een ge-
zellig sfeertje meegaf. Vele vrijwilli-
gers hebben zich deze dag ingezet 
om het iedereen naar de zin te ma-
ken, dit is ook zeker gelukt.
De opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de bewoners van Gerardus 
Majella. Voor de activiteit bakken 
kunnen nu nieuwe materialen aan-
geschaft worden en voor de heren 
komt er een mooi biljart, geschon-
ken Kringkoop Mijdrecht.

Kinderboekenweek op de 
Molenlandschool
Mijdrecht -Ook basisschool Mo-
lenland aan Molenwiek 48  is ‘klaar 
voor de start’ van de Kinderboeken-
week. Alle kinderen, meesters en 
juffen zongen mee met het ‘Kinde-
ren voor Kinderen’-lied en dansten 
er vrolijk op los. Hierna startte de 
quiz petje-op, petje- af met sport- 
en spelvragen. Na een aantal oefen-
rondes  begon het afvalspel. Er wa-
ren vragen als: waar wordt het WK 
turnen op dit moment gehouden? 
Bij welke sport staan er 7 spelers in 
het veld en hoe warm moet het wa-
ter in het zwembad tijdens een EK 
of WK minstens zijn? Na een tien-

tal vragen bleef er één winnaar over: 
Tom van Strien uit groep 7a. Hij won 
een boekenbon. 
De ochtend werd afgesloten met 
een vossenjacht door de wijk.  Acht  
sportieve vossen hadden zich ver-
stopt. Zij deelden  letters en puzzel-
stukjes uit aan groepjes kinderen. 
Hiervan moest een woord of foto 
gepuzzeld  worden. Een ijsje vormde 
de beloning. Uiteraard staan er nog 
andere activiteiten op de planning: 
een boekenmarkt, creatieve knut-
sel- en schrijfopdrachten en een 
voorleesochtend voor de groepen 1 
tot en met 3.





De Ronde Venen - De afgelo-
pen week stond in het teken van 
de Bekerwedstrijden. De Kromme 
Mijdrecht behaalde een volle 9-0 
op De Merel/Heerenlux 3. Ook Dio 
hield met 9-0 stand tegen ASM-
Mijdrecht 1. Herman Turkenburg 
zette de procentuele hoogste serie 
op 41.43 %. Tegen Cor Ultee steeg 
de productie van Herman naar een 
serie van 29 caramboles. De Kuiper-
van Wijk kwam thuisspelend even-
eens tot een 9-0 en wel tegen team 
3 van ASM-Mijdrecht. De Schans-
Lutis Ventilatietechniek hield tegen 
Stieva-Aalsmeer alle punten in ei-
gen huis. John Beets kwam tegen 
Ton Bocxe tot de kortste partij van 
de week in slechts 16 beurtjes. De 
Springbok 1 won met 7-2 van De 
Paddestoel 3. Anna van Tol snoepte 
van De Springbok 2 tegen Hen Kan-
delaar 2 puntjes af. De Paddestoel 2 
kwam tot 7-2 tegen team De Spring-
bok 2. Jan Felix redde tegen Robert 
Daalhuizen de eer voor zijn club De 
Paddestoel. De Merel-Heerenlux 1 
verloor met 2-7 van Bar Adelhof 2. 
Kees Griffioen hield de eer voor De 
Merel hoog. Hun Vrijheid-Biljartma-
kers kwam thuisspelend ook tot 7-2, 

Cens 1 was de tegenstander waar-
van Sander Pater de clubvlag hoog 
hield. Bar Adelhof 1 staat ook in het 
rijtje van de 7-2, Jos Bader van Cens 
2 behaalde de enige winst voor zijn 
club. De Merel/Heerenlux 2 speel-
de tegen collegateam 4 een gelijk-
waardige wedstrijd, het werd 5-4 
voor team 2 na een berekening van 
het extra punt.
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CSW 2 boekt degelijke 
overwinning op Huizen 3
Wilnis - Een week voor de derby 
tegen Argon heeft CSW 2 een vrij  
eenvoudige overwinning geboekt 
op Huizen 3. Door deze uitslag staat 
de ploeg van trainer Peter Moleman 
op een keurige tweede plaats op de 
ranglijst met maar 1 punt achter-
stand op Nieuwland 2.

Vanaf de aftrap werden de intenties 
van beide ploegen snel duidelijk.  
Met een hoog baltempo probeer-
de CSW 2 om door de verdediging 
van de, goed gegroepeerde, Huize-
naars te komen. In de eerste helft 
lukte dit een paar keer prima. Na 
een mooie actie op de rechterflank 
werd zeer koelbloedig  de 1-0 inge-
schoten. Kort na dit doelpunt volg-
de ook de 2-0. Een afgeslagen vrije 
trap werd door een goed oplettende 
CSW aanvaller in het doel gescho-
ten. Toch wist Huizen nog voor rust 
de aansluiting te vinden. Uit één van 

de spaarzame voorzetten werd de 
bal door de Huizen aanvaller inge-
kopt.
In de rust werden er 2 wissels 
doorgevoerd. De tweede helft ver-
liep qua spelbeeld precies hetzelf-
de als de eerste helft. Met het ver-
schil dat Huizen 3 geen enkele kans 
meer kreeg en CSW 2 er zelf meer 
ging creëren. In de 68e minuut viel 
de definitieve beslissing in de wed-
strijd. Via een schitterende pass van 
achteruit werd de linksbuiten van 
CSW 2 de diepte ingestuurd waar-
na het oog in oog met de Huizen 
keeper een koud kunstje was om 
de 3-1 te maken. Het verzet van de 
gasten uit Huizen was gebroken en 
zo kwam CSW in de 78e minuut ook 
nog op 4-1. Na 90 minuten maak-
te de goed leidende scheidsrechter 
een einde aan de wedstrijd en kon 
CSW zijn vierde overwinning op rij 
bijschrijven.

CSW voetbalmeisjes ME4 
in nieuw shirt gestoken
Wilnis - Afgelopen zaterdag wer-
den de meisjes ME4 van CSW in een 
nieuw shirt gestoken. De sponsor 
Erna Jansen van Beauty Studio Ge-
woon Mooi in Mijdrecht herkende 
in dit gedreven team -hoe kan het 
ook anders – al het moois waar dit 
team voor staat: sportiviteit, vriend-
schap en plezier in het spel. Hoe-
wel dit team uit voor de helft nieu-
we speelsters bestaat is het al direct 
een hechte club dat het samen er-

voor gaan hoog in het vaandel heeft. 
En ondanks dat dit ME4 team door 
een fout van de KNVB tegen tegen-
standers van een hoger niveau moet 
spelen, laten ze de moed niet zak-
ken. Door de sportieve, positieve in-
stelling, het incasseringsvermogen 
en de humor die de CSW meisjes 
telkens laten zien was Beauty Studio 
Gewoon Mooi geraakt. En dat heeft 
er toe geleid trotse shirtsponsor van 
dit team te worden.

Volleybalmini’s van Atalante trappen af
Vinkeveen - Terwijl senior en aspi-
rant al vol met de competitie actief 
zijn mochten dan eindelijk ook de 
allerjongsten van volleybalvereni-
ging Atalante, de mini’s, van start. 
Doordat er begin dit jaar een groot 
aantal kinderen zijn doorgeschoven 
naar de aspiranten zijn er bij de mi-
ni’s nieuwe teams gevormd.
In de nieuwe samenstelling, het 
team Toppers, vinden we Thomas, 
Mike en Nathalie terug van het 

team Kanjers en Isa en Jikke van 
het team Heroes. Zoey, Sander en 
Kevin waren verhinderd. Ze zijn in-
gedeeld op het hoogste niveau. Vo-
rig jaar mochten de Kanjers al een 
beetje proeven aan dit niveau 6, de 
Heroes daarentegen kwamen vo-
rig jaar uit op niveau 4. In de eer-
ste partij tegen Hoofddorp was dui-
delijk dat ze even moesten wennen 
aan elkaar. Toch was het een mooie 
partij die in beide sets lange tijd ge-

lijk op ging. Op het einde was het 
juist opponent VCH die iets be-
ter de puntjes op de i zette en bei-
de sets binnenhaalde. Daarna te-
gen het team uit Velsen, waarbij de 
Atalante Toppers heel erg vooruit-
strevend uit de startblokken kwa-
men. Met name door een erg ster-
ke serve. Was wel even zonde dat, 
doordat Atalante erg nerveus op de 
stand lette, Velsen net in de zoemer 
nog gelijkmaakte. Tweede set een-

der beeld, maar nu niet meer op het 
scorebord gelet en dan winnen ze 
‘vanzelf’. Derde partij tegen Nieuw 
Vennep, ook hier waren de teams 
gelijkwaardig. Dit bleek ook uit de 
uitslag, wederom een gelijkspel. De 
laatste partij tegen lange meiden 
uit Haarlem, waardoor het team wel 
wat zenuwachtig werd. Maar al snel 
bleek dat deze opponent het alleen 
moest hebben van een sterke serve. 
Eerste set verloren, tweede set ge-
lijk opgaand. Helaas net een foute 
serve in de zoemer waardoor ook 
de tweede set naar Haarlem ging. 
Ze zijn in de middenmoot geëindigd 
en mooie prestatie voor dit nieu-
we team. In de middag de Megami-
ni’s, met Tessa vd W, Iris en Daan 
van voorheen de Guppies, aange-
vuld met twee nieuwelingen Emma 
en Tessa K. Isis was verhinderd. Ze 
zaten vorig jaar al dicht tegen ni-
veau 4 aan en hebben dit jaar be-
sloten om ze de stap te laten ma-
ken vanuit niveau 3. Niveau 3 is bal 
passen en vangen, erover gooien en 
doordraaien. Bij niveau 4 draaien 
ze niet meer na elke bal door, maar 
pas bij een nieuwe serve. En spe-
len ze de bal in 3-en. Pass, vangen 
en opgooien en erover spelen. Voor 
zo’n eerste keer best wel pittig. Ze-
ker als je ook nog eens tegen erva-
ren teams in een hogere poule bent 
ingedeeld.! (de beginnerspoules za-
ten waarschijnlijk vol). Ze kwamen 
uit tegen teams van respectievelijk 
Hoofddorp, Haarlem en Kudelstaart. 
Zoals gemeld eigenlijk in een te ho-
ge poule op niveau 4 ingedeeld, 
maar het was goed oefenen voor 
deze meiden. Ze zijn laatste gewor-
den in de poule, maar het is een erg 
leuk team dat zelf ook plezier heeft 
gehad in het nieuwe spelletje waar-
bij alles in 3-en moest. Ze hebben 
goed geserveerd en er werd zelfs 
gedoken naar de bal! Op de vol-
gende minidag speelt dit enthousi-
aste team een poule lager en zullen 
waarschijnlijk wat meer gelijkwaar-
dige tegenstanders tegenkomen.

Biljartclubs De Schans en 
DIO halen fors uit

Zaterdag prijsklaverjassen 
in dorpshuis de Springbok
De Hoef - Aanstaande zaterdag 12 
oktober organiseert de biljartclub  
weer een prijsklaverjasavond in 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef. 
De kaartavonden zijn op 12 oktober, 
16 november en 14 december.
Iedereen is van harte welkom op de-

ze gezellige avonden. 
Breng uw partner, vriend of vriendin 
mee om het nog gezelliger te ma-
ken, de organisatie zal voor de rest 
zorgen.
Zij zien u graag vanaf 20.00 uur in 
het dorpshuis aan Oostzijde 61a. 

Gezellig samen bewegen 
bij ouder&kindgym
De Ronde Venen - Wat is er ge-
zelliger dan samen spelen met je 
kind. Bij ouder&kindgym op vrijdag-
morgen van 9.00 tot 10.00 kun je sa-
men met je kind lekker bewegen 
onder leiding van Märy van Eijk in 
de Willisstee. Natuurlijk zijn ook opa 
en oma’s of de oppas welkom om 
lekker te komen bewegen met hun 
kleinkind of oppaskindje. De gym is 
een uitstekende manier om de mo-
toriek van een kind goed te ontwik-
kelen. Alle grondvormen van bewe-
gen komen aan de orde.
Er wordt op allerlei manieren bewo-

gen. Lopen, rennen, klimmen, klau-
teren, springen. Op de gym2000 
wordt er geschommeld, dikke pret,  
lekker zitten op een dikke valmat 
op een reuze schommel. Maar ook 
klimmen in het wandrek, klauteren 
over de kast, kruipen door de tun-
nel, spelen met ballen, hoepels, ko-
men aan bod. De les wordt afgeslo-
ten met een leuk dansje op muziek.
Lijkt het u ook leuk om lekker met 
(klein)zoon/dochter samen te be-
wegen, kom dan eens kijken in de 
Willisstee. U mag 2x gratis mee-
doen.

Wie kan Hertha E1 nog 
afstoppen?
Vinkeveen - Deze week moes-
ten de Hertha E1 mannen tegen de 
Vechtstreek. Na een flitsende drib-
bel van Niels over de rechterflank, 
brak Tibor Bregman de wedstrijd 
open. Zijn schot ging via een ver-
dediger snoeihard in de touwen. 
Mooie aanval en 1-0. Daarna volgde 
en aantal Vinkeveense aanvalsgol-
ven die de Vechtstad deed onderlo-
pen. Eerste was er een schot van Ti-
bor (net over). Direct daarna Mats 
Klinkhamer, met eentje net naast 
en eentje op de paal. En ook Yanick 
wist heel knap de andere paal te ra-
ken. Daarna moest Keeper Luca Ir-
ving een enorme snoekduik ma-
ken, anders was het gewoon weer 
gelijk. En zo volgden er nog vele 
reddingen en goede uitloopacties 

van deze topkeeper in spe. Mees 
schoot met rechts net naast maar 
een fraaie rush +treffer van Yanick 
maakte het verschil voor de rust nog 
wel. 2-0 en rust.  

Hattrick
Na de pauze even niet opletten met 
verdedigen en werd het een beetje 
onnodig 2-1. Het was aan hun rots 
in de branding Vince Smit te dan-
ken dat de schade niet nog verder 
opliep. Vince was deze wedstrijd ge-
woon de beste man. Yanick maak-
te deze wedstrijd zijn eerste hat-
trick van dit seizoen. Met een paar 
weergaloze acties scoorde hij 3-1, 
de Vecht nog even 3-2 en daarna 
scoorde Hertha’s superspits 4-2 en 
tevens eindstand.

Hertha E2 op volle toeren
Vinkeveen - Hertha E2 tegen Hil-
legom sv E5. De wedstrijd was nog 
geen paar minuten oud en Niels 
Schoonderbeek maakte een voor-
treffelijke treffer in de korte hoek, 
waardoor de druk er al gelijk af was. 
Hillegom trapte af maar het was 
Hertha dat er gelijk bovenop ging 
en de bal veroverde, Mark Roele-
veld maakte een paar mooie bewe-
gingen en schoot de 2–0 binnen.  
In de 7de minuut nam Jaiden van 
der Sloot een korte corner op Sem 
Werneke welke de bal prachtig in-
schoot, 3-0. Enkele minuten hierna 
kreeg Lucas Veenhof nog een vrij 
schot op doel, maar helaas… In de 
14de minuut wist Frans-Josef van 
Egmond de 4-0 op miraculeuze wij-
ze binnen te tikken. Enkele minuten 
hierna weet Jaiden van der Sloot zijn 
tegenstander te passeren en geeft 
een voorzet op Frans-Jozef die op 
de paal schiet, de bal stuitert terug 
het veld in waardoor Lucas Veenhof 
de bal in het doel kan schieten. Net 
voor rust weet Niels Schoonderbeek 
middels een prachtige individuele 
actie de ruststand op 6-0 te zetten.
De fans waren ondertussen al flink 
toegestroomd waardoor het aan de 
zijlijn drukbezocht was bij sport-
park  de Molmhoek, de toeschou-
wers werden ook beloond op een 
waar staaltje voetbal. Het was echt 
een verademing om naar te kijken, 
zelfs Josep Guardiola, trainer van 

Bayern Munchen, zou hier jaloers 
op geweest zijn. Al het goeds dan 
ook voor de hoofdtrainer en coach 
Jean Paul Loman die hier de afge-
lopen weken hard op heeft getraind, 
maar alle lof voor de uitvoering en 
inzet van de jongens van Hertha E2.

Voorzet
De tweede helft begon net zo goed 
als de eerste helft, de jongens van 
sv Hillegom hadden bijna niks in 
te brengen. Middels een prachtige 
voorzet van Sidney Voorneveld wist 
Jaiden van der Sloot middels een 
knietje de bal over de keeper in het 
doel te schieten, 7-0. Af en toe pro-
beerde sv Hillegom op de counter te 
spelen, maar Hertha’s zeer goede 
keeper Any Theijsmeijer heeft bijna 
de gehele wedstrijd de 0 weten te 
houden, maar door een zeer mooie 
actie van sv Hillegom lukte dat he-
laas niet en werd het 7-1.
Echter, Hertha liet zich hier niet door 
uit het veld slaan en ging verder aan 
waarmee het bezig was, want met 
een assist van Sem Werneke weet 
wederom Lucas Veenhof de sco-
re op 8-1 te zetten. Ook Sander de 
Vries maakte nog een mooie actie 
op doel maar miste helaas net. Mark 
Roeleveld en Frans-Jozef van Eg-
mond maakten respectievelijk 9-1 
en 10-1. Een fantastische wedstrijd 
van Hertha’s jongensE2 om van te 
genieten!



Gentleman race Ad Fiege 
Memorial
Regio - Onder bijna zomerse om-
standigheden is op zondag 6 ok-
tober 2013 het wielren seizoen van 
de UWTC afgesloten met de Gent-
leman’s tijdrit om de Ad Fiege Me-
morial wisselbokaal. Een koppeltijd-
rit over een kleine 12 kilometer. Er 
stonden dit jaar maar liefst 25 kop-
pels aan de start op de Bovenker-
kerweg. Via de Nesserlaan en Am-
steldijk-Zuid was de finish op de 
Hollandse Dijk. Veel strijd dit jaar bij 
de ouder-jeugd, maar liefst 12 kop-
pels aan start. 
Uitslag Gentleman- Licentiehouder: 
1 Roeland Dijkhuizen met Henk de 
Jong , 2 Martijn Zijerveld met Frank 
van der Sman, 3 Martijn Stuiven-
berg met Sjon van de Berg en  Ge-
rard de Veer met Bart de Veer, 5 Ru-
ben Roos met Theo Heuzen, 6 Anton 
Bouter met Peter Zijerveld, 7 Tom 
Koudstaal met Sjon van de Berg, 8 
Taeke Bijlsma met Ben de Bruin 
Uitslag Dame- Heer: 1 Melissa van 
Pierre met Harry van Pierre, 2 Re-
becca Cornelisse met Bas de Bruin, 
3 Mirjam Cornelisse met Luuk van 
Vliet, 4 Natasja Kranenburg met Je-
roen Breewel, 5 Cora Hoogenboom 
met Peter Hoogenboom 
Uitslag Jeugd- Ouder: 1 Sven Nij-
huis met Ronald Nijhuis, 2 Daniel 
Wiegmans met Adriaan Vis, 3 Men-
no Broex met Auke Broex, 4 Stijn 
Ruijter met Jeroen Bijleveld, 5 Men-
no van Capel met Peter van Capel, 

6 Joran Colijn met Wim Veenboer, 7 
Lorena Wiebes met Rene Wiebes, 8 
Mees van Smoorenburg met Ronald 
van Smoorenburg, 9 Benjamin Wes-
sels met Franklin Wessels, 10 You-
ri Janzing met Marcel Janzing, 11 
Joyce de Rijk met Peter de Rijk, 12 
Ian van de Berg met Gerard Kuijlen-
burg.
De winnaars kregen de wisselbo-
kaal uitgereikt door Gees Fiege. Na 
afloop heeft iedereen genoten van 
de heerlijke broodjes en soep ver-
zorgt door slagerij van de Schaft. 
Veel foto’s staan op www.uwtc.nl/
wielren

Baanwielrennen
De 16-jarige Jeroen van Goor heeft 
zich via de KNWU testdagen voor 
het baanwielrennen in de kijker ge-
reden bij de KNWU. Hij is geselec-
teerd en zal deel uit gaan maken 
van een groep die speciale bege-
leiding gaat krijgen voor de sprint-
nummers op de baan.

Veldrit Montfoort
Bij de nationale cross in Montfoort 
een droog en snel parcours. Bas de 
Bruin wist een mooie 10e plaats te 
pakken bij de amateurs. Nieuweling 
Sven Nijhuis reed zijn eerste natio-
nale cross en reed deze, ondanks 
een lekke band, uit met een 28e 
plaats. Bart de Veer reed bij de juni-
oren naar plaats 20.

Slagvaardig NOVA nekt 
De Vinken
Vinkeveen - Het is het vlaggen-
schip van De Vinken niet gelukt om 
het overwinningsgevoel uit de wed-
strijd tegen Madjoe mee te nemen 
naar Nova in de Bilt. Na een moeiza-
me tweede helft kon De Vinken te-
leurgesteld met een 11-8 nederlaag 
naar huis.
In de formatie van trainer/coach Jo-
han Kroon startte Eva Hemelaar, 
Emese Kroon, Rutger Woud en Kel-
vin Hoogeboom in de aanval. Aan 
verdedigende zijde waren dat Me-
lanie Kroon, Masha Hoogeboom, 
Rudy Oussoren en Peter Koeleman. 
Nova stapte furieus in de wedstrijd, 
het eerste doelpunt vloog in de eer-
ste aanval al direct door de mand. In 
de zevende minuut was het schut-
ter Rutger Woud die de bal via de 
hoeken van de ronde korf door de 
mand dirigeerde. Nova bleef lan-
ge lijnen lopen en konden via door-
loopballen en overtredingen een 
slag slaan in de stand: 3-1. Aan-
voerder Kelvin Hoogeboom zorgde 
voor de aansluitingstreffer maar De 
Vinken hield onvoldoende stand en 
liet de score oplopen naar 4-2. Een 
zuiver afstandsschot van Eva Heme-
laar en een stip van Melanie Kroon 
zorgden voor een 5-4 tussenstand. 
Net voor rust pakte Nova toch weer 

de score op en knalde 6-4 op het 
scorebord. Via een goed samenspel 
bij een vrije bal belandde de bal bij 
de weg stappende Peter Koeleman: 
6-5 ruststand.
De vele kansen in de eerste helft 
waren genoeg reden om de score 
meer in evenwicht te kunnen bren-
gen. De kansen van de Vinken kwa-
men vooral door acties te maken die 
Nova niet verwachtte. Het resulteer-
de in strafworpen maar het Abn-
amroteam slaagde niet in de afron-
ding. De spelers van Nova bleven 
aan zetten en trokken de wedstrijd 
naar een 8-5 voorsprong. 
Annick Stokhof  loste Eva Heme-
laar af. Kelvin Hoogeboom faalde 
in tweede instantie niet; zijn nieu-
we strafworp resulteerde in de 8-6. 
Rudy Oussoren ruilde zijn plaats in 
voor Gerwin Hazeleger. Een door-
loopbal van Masha Hoogeboom gaf 
de meegereisde Vinkeveense bur-
gers weer moed: 8-7. Maar weder-
om stokte de productie van De Vin-
ken, de vele kansen werden niet 
verzilverd. Nova nam het heft weer 
in handen en maakte met drie af-
standstreffers de wedstrijd com-
pleet. Het slotakkoord kwam op 
naam van invaller Gerwin Hazeleger, 
die van afstand fraai scoorde: 11-8.

Vroeg op toernooi tennisvereniging De ronde Vener
Mijdrecht - Afgelopen zondag r 
was het weer zo ver. Ons bekende 
HEMA toernooi. Dit is een reuze ge-
zellig ouder/kind toernooi. Het toer-
nooi duurde van 9.30- 13.00 uur. Dit 
toernooi is al jaren het best lopen-

de toernooi binnen de vereniging 
wat nooit verveelt. Een kind tennist 
met een volwassenen (vaak is dit 
papa, mama, opa of oma). Maar het 
is vooral een gezelligheids toernooi 
waar iedereen rekening met elkaar 

BMX Noord-Holland Cup 
Heiloo
Regio - Een prachtige zonni-
ge herfstdag kunnen we afgelo-
pen zondag wel noemen. En onder 
het genot van dit heerlijke zonne-
tje werd de één na laatste wedstrijd 
voor de Noord-Holland Cup gere-
den. In de eerste manche reed Ro-
berto Blom bij de cruisers en werd 
met gemak eerste. In de 2e mache 
wist ook UWTC’er Patrick Kroon 
goed bij hem te blijven en finishte 
als 2e. In de manche boys08/girls09 
was het weer een mooi gezicht om 
5 groene shirtjes van UWTC op een 
rij te zien met Alec van der Mast als 
aanvoerder voorop. Ook in de fina-
le werd deze klasse overheerst door 
groene UWTC shirts en wist Alec 
snel de leiding te pakken en een 
prachtige 1e plaats te halen. Jesse 
Versteeg had een tegenvaller in de 
klasse boys11/girls 12. Zijn ketting 
lag er af en Jesse moest genoegen 
nemen met de laatste plaats. Jes-
se liet zich niet uit het veld slaan en 
wist onder andere in de 3e manche 
als derde te finishen. Genoeg om 
uiteindelijk in de B finale een toch 
nog mooie 2e plaats te behalen.
Door een mooie inhaalmanoeu-
vre in de 2e manche reed Jordi den 
Hartog zich naar een tweede plaats. 
Hij eindigde uiteindelijk in de klasse 
Boys11/girls12 als 2e in de A finale. 
Joey Nap houdt, als lid van het ta-
lententeam, van een uitdaging en 
schreef zich bij de Noord-Holland 
Cup in een hogere leeftijdsklasse 

in. Zelfs in deze klasse, boys15-16, 
wist hij een 5e plaats in de A fina-
le te halen. 
In de halve finale komt Flip van Wal-
raven helaas een meter voor de fi-
nishlijn ten val. Hierdoor haalt hij 
net niet een plek in de A finale en 
kwam in de B finale uit. Dat Flip wel 
in de A finale hoort, liet hij zien tij-
dens de B finale die hij met ruime 
voorsprong won. 
Brian Worm startte in de A finale ra-
zend snel en bleef zijn tegenstan-
ders voor. Hij werd 1e gevolgd door 
Rens Grömmel op een verdiende 3e 
plaats.
Jens van Diemen had in de A fina-
le Boys10/girls11 minder geluk. Hij 
kwam behoorlijk ten val en kon niet 
finishen. Ook Jayden Bregita kwam 
in de A finale Boys07/girls08 ten val 
en kon niet finishen. 

De UWTC BMX rijders zijn als 
volgt geëindigd:
Boys8/girls9 :  Alec van der Mast 1e, 
Joel Rijneker 3e
Boys09/girls10: Brian Worm 1e, 
Rens Grömmel 3e
Boys10/girls11 : Jochem van der 
Wijngaard 2e
Boys11/girls12: Jordi den Hartog 2e
Boys12/girls13 : Bart van Bemmelen 
1e, Maarten van der Mast 2e
Boys13/girls14 : Kevin Boomkens 3e 
Boys15/16/girls16 : Roberto Blom 2e
Cruisers : Roberto Blom 1e, Patrick 
Kroon 2e, Gaby Paans 3e

houd. En wat ook zo leuk is aan het 
toernooi  dat iedereen wat lekkers 
meeneemt om te eten. Dat levert 
een grote tafel op met héle lekke-
re gerechten, o.a. kwarktaart, cho-
coladetaart, quiche, pannenkoeken, 

komkommer, stokbrood, soesjes 
enz. Tussen de partijtjes door kan 
er dus wat lekkers gegeten wor-
den. En ook het weer was ook top. 
Er stond best een windje maar met 
het zonnetje erbij was het heerlijk. 
Iedereen kon 3x een half uur ten-
nissen. De gewonnen games wor-
den doorgegeven en bij elkaar op-
geteld. Er waren 4 poules. Bij cate-
gorie rood was de 1e prijs voor Mat-
thew met papa Steven. Bij catego-
rie oranje was het Cain met opa Jo-
sé. Bij categorie groen was een ge-
deelde 1e plaats voor Yannick met 
papa Martijn en Dagmar met papa 
Edwin. Bij de categorie 12+ was de 
1e prijs voor Niels met zijn vader Je-
roen. Maar ook deze keer heeft ie-
dereen een prijsje gehad, uiteraard 
gesponsord door de HEMA. Deze 
keer was het een smulpakket voor 
de kinderen maar ook voor de ou-
ders. Het was weer een geslaagd 
toernooi.

Watersport Amstel-heren zetten 
gelijkspel voort
Regio - Afgelopen zaterdag speel-
de het eerste herenteam van de 
Amstel hun tweede competitiedu-
el uit tegen het Amsterdamse DJK-
ZAR, dat met een wedstrijd meer 
gespeeld aan de kop gaat in deze 
jonge competitie.
Wederom in een spannende wed-
strijd liet de jonge Amstelploeg zien 

dat ze de koploper de baas konden. 
Met een wedstrijdverloop van 1-2, 
4-2, 1-1 en 2-3 kon het team laten 
zien dat ze het iets beter was, maar 
het net niet tot een volledige pun-
tenwinst wist te maken.
De openingsscore werd gemaakt 
door Max de Jong die als nieu-
we speler, daarmee met zijn eerste 

competitiedoelpunt meteen aan een 
periodewinst werkte, die met een 
snelle 0-2 van Stefan Bramsen even 
de tegenstanders wakker schudde 
voor een 1-2.
Enigszins hersteld en geholpen 
door een toegekende strafworp te-
gen Amstelkeeper Mike van Baar-
sen zette DJK-ZAR De Amstel met 

een periodewinst van 4-2, met doel-
punten van Maxim Tillart en Sander 
Aarsman, weer even met beide be-
nen op de aarde.
In de derde speeltijd wisten bei-
de ploegen een 20 seconden uit-
sluiting te benutten, waarmee Coen 
van Haaster nog wel De Amstel 
eerst langszij deed komen en kon-
den daarmee de stand op een lich-
te voorsprong voor DJK-ZAR hou-
den, 6-5.
De winst in het eerste spelpart en 
de gelijke strijd in de derde had De 
Amstel toch op gedachten van een 
winnende pot gezet. Met een uit-
sluiting voor de thuisploeg was het 
wederom Sander Aarsman die de 
gelijkmaker legde om kort daarna 
de voorsprong door Anthony Jon-
gebloet op 6-7 in Amstelvoordeel te 
zien komen.
Een beetje stuivertje wisselen in de 
laatste helft van de laatste periode 
naar 7-7 en 8-7 door een benutte 
strafworp tegen Danilo Lamers, met 
nog driekwart minuut speeltijd, leek 
De Amstel nog zonder punten naar 
huis te moeten.
Maar met een 30 seconden nog op 
de klok schoot Stefan Bramsen de 
gelijkmaker en puntenverdeler in 
het vijandig net.
Al met al een knappe en spannnen-
de wedstrijd, waarbij het gevoel 
leefde dat er iets meer in zat dan 
een puntenverdeling.

Dankzij vele lopers uit Aalsmeer & omgeving

Dorpsloop Aalsmeer 
levert 2500,- op!
Regio - Het resultaat van de op 10 
september  de door de Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer ( AVA ) georga-
niseerde Dorpsloop Aalsmeer,  is 
geschonken aan de Voedselbank 
Aalsmeer. Afgelopen week is daar-
toe een cheque van Euro 2500,- 
overhandigd aan Koos Koelewijn, 
voorzitter van de  Voedselbank en 
zelf ook deelnemer aan de 10km 
wedstrijd.  Geen van de deelnemers 
zal de Dorploop 2013 snel verge-
ten. De weersomstandigheden wa-
ren uitdagend.  Harde regen en veel 
wind. Maar alle bikkels van de kids-
run en de 5 en 10 km loop die zijn 
gestart, kwamen allen als overwin-
naars over de streep! Naast het pret-
tige gevoel van een prestatie onder 
extreme omstandigheden goed te 
hebben volbracht, ook nog eens bij-
gedragen aan een geweldig resul-
taat voor de voedselbank. Met dank 
aan de sponsors en aan de mede-
werkers op de avond zelf. Volgens 
Koos Koelewijn van de Voedselbank 
is de ontvangen bijdrage zeer wel-
kom. Sinds begin dit jaar verzorgt 
de Voedselbank voedselhulp aan 
gezinnen in vaak schrijnende si-
tuaties. Koos Koelewijn: “We wer-
ken met  enthousiaste vrijwilligers 
en worden gesteund door sponsors. 
De levensmiddelen komen binnen 
door acties bij supermarkten. Of van  
winkeliers en producenten  die ons 
voedsel schenken  om verspilling te-
gen te gaan (bijvoorbeeld bij over-
productie). Van al die levensmid-
delen stellen we voedselpakketten 
samen. De voedselbank is AVA erg 

dankbaar dat ze aan ons gedacht 
hebben”. AVA is blij een bijdrage 
te hebben kunnen leveren aan de-
ze Aalsmeerse aktie. Misschien wel 
een goed voorbeeld van de “parti-
cipatie maatschappij”:  met elkaar, 
door elkaar, voor elkaar en ook van 
elkaar. Het is prachtig te zie hoe-
veel plezier onze sporters aan hun 
sport beleven. Als Atletiek Vereni-
ging in Aalsmeer proberen we de 
faciliteiten zo goed mogelijk op peil 
te houden. Enthousiaste leden die 
ons hierbij helpen, de trainers en de 
ondersteuning vanuit de gemeente 
maken het mogelijk ons  mooi gele-
gen complex aan de Sportlaan aan 
te bieden voor gebruik door leden 
van AVA, andere sportverenigin-
gen en scholen.  Maar liefst vier mil-
joen Nederlanders lopen regelmatig 
hard. De loopsport is daarmee de 
snelst groeiende tak van atletiek in 
Nederland. Lopers hebben de gro-
te voordelen van het hardlopen ont-
dekt; je conditie verbetert, je weer-
stand neemt toe, je valt er van af en 
je humeur verbetert.
Kijk voor meer informatie op onze 
site: www.AVAalsmeer.nl

De organisatoren van de Dorpsloop 
zijn op geweldige wijze  onder-
steund door de medewerkers spon-
sors.  Door hun financiele bijdragen, 
hun deelname met teams, het be-
schikbaar stellen van middelen en 
tijd, konden we deze loop organise-
ren met een prachtig resultaat!  Vol-
gend jaar weer!.  Zet zaterdag 6 sep-
tember 2014 alvast in je agenda!

Weerbaarheidscursus 
‘agressie & geweld’
Uithoorn - Iedereen kan slacht-
offer worden van agressie en ge-
weld. Bijvoorbeeld bij een roofover-
val, bedreiging of intimiderend ge-
drag. Er zijn verschillende vormen 
van geweld; verbaal (schelden en 
beledigen), fysiek geweld (schop-
pen, slaan, met een wapen dreigen, 
overvallen worden), en psychisch 
geweld (bedreigen en intimideren). 
Om inzicht te geven op welke ma-
nier je jezelf kan verdedigen bij een 
dergelijke situatie organiseert Am-
stelhof een weerbaarsheidscursus 
‘agressie & geweld’ (4 weken).  De 
4-weekse cursus is gericht op een 
staat van zijn (de bereidheid en de 
mogelijkheid) van het individu om 
op te komen voor zichzelf en ande-
ren in grensoverschrijdende situa-
ties waarin de basis van gelijkwaar-
digheid ontbreekt en er geen spra-
ke is van wederzijds respect door 
de ander. De nadruk van de cursus 

ligt niet op het aanleren van fysie-
ke zelfverdedigingtechnieken. Hoe-
wel deze wel aan de orde komen 
zullen deze in totaal niet meer dan 
30% van het totale lesstof bevatten. 
De overige 70 % van de lessen zul-
len gericht zijn op het bewust wor-
den en het aanleren van mentale & 
sociale vaardigheden.
De cursus wordt gegeven door Jer-
ry Morris. (5-voudig wereldkampi-
oen karate, 6-voudig wereldkampi-
oen Thai Boksen) De cursus wordt 
gegeven op dinsdag op de onder-
staande data en tijden:
Data: 15, 22, 29 oktober en
5 november Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Kosten: GRATIS voor leden van 
Amstelhof/niet-leden 17,50
Inschrijven is mogelijk bij de recep-
tie van Amstelhof (0297-531855).
Locatie: Amstelhof Sport & Health 
Club, Noorddammerweg 30 / Uit-
hoorn, www.amstelhof.com
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Pastels zorgen voor zachte uitstraling

Vrouwelijke 
badkamer
Een moderne badkamer met vrouwelijke zachtheid. Met zachte pas-
teltinten versterk je de zachte, ronde lijnen in de badkamer. Je voelt 
je er sneller op je gemak. 

Aan een badkamer mogen we aandacht schenken. Het is een echte leef-
ruimte geworden, waar we heel wat uren per dag in verblijven. Steeds meer 
mensen kiezen er voor om een extra kamertje op te offeren om die grote 
badkamer te creëren, waar je een bad, douche en misschien wel lounge-
mogelijkheid hebt. De zachte, vrouwelijke en nagenoeg tijdloze vormgeving 
in de badkamer is op dit moment helemaal in. Natuurlijk moet je bij de in-
richting van de badkamer niet alleen naar het ‘gezicht’ kijken. De praktische 
functionaliteit en technische highlights zijn zeker zo belangrijk. Maar pas-
teltinten kunnen wel net dat softe accent zetten. Het merk Duravit heeft een 
speciale badkamerserie in deze sfeer ontworpen. Karakteristiek designken-
merk is de steeds aanwezige geometrische basisvorm en de minimale rand 
van de baden en wastafels. De zachte vorm is vertaald in meubels, spiegels 
en een wandboard in variabele breedte. Voer je de zachte sfeer helemaal 
door, dan kies je ook voor wc’s en bidets in dezelfde softe optiek.

De zachte vormgeving in de badkamer is op dit moment helemaal in..
Foto: Duravit

Verras je huis en jezelf met accessoires

Hoe leuk is 
tHuiskomen
Een regelmatige metamorfose van je thuis, geeft verrassing, inspira-
tie en dynamiek aan je leven. Je gevoel voor thuis verandert hierdoor 
continu en dat geeft nieuwe energie.

In die gedachte is het goed om regelmatig woonaccessoires te vervangen 
of verplaatsen. En daarbij mag je jouw creativiteit de vrije loop laten. Woon-
accessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl of levenshou-
ding. Maar ook van de seizoenen, je leefsituatie, je vrienden of je werk... 
Veel winkeltjes bieden woonaccessoires aan, maar ook grote ketens zoals 
Kwantum. Door goed te speuren vind je overal verrassende, grappige heb-
bedingetjes en snuisterijen in verschillende kleuraccenten. Zo blijft je interi-
eur een verlengstuk van jezelf en daar draait het om. Overigens hoef je niet 
altijd compleet nieuwe accessoires aan te schaffen. Soms is het al verras-
send wanneer je binnen de woning en kamers alles een nieuwe plek geeft. 
Probeer gerust eens. Woonaccessoires zijn er in alle vormen en maten. Een 
leuk schilderijtje, een grappig bord met een tekst of een trendy krukje waar 
je een bloempot op zet. Vooral het combineren levert leuke resultaten op. En 
struin gerust eens rond. Al is het alleen om inspiratie op te doen.

Woonaccessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl.
Foto’s: Kwantum

Er zweven weer tulpen over de wand

beHang mag 
best brutaal zijn 
De tijd van een simpel behangetje in een effen kleur, is definitief 
voorbij. De wanden mogen opvallen en spreken. En dat betekent dat 
veel designers uitgesproken behangcollecties hebben ontworpen.

Designer Laurence Llewelyn-Bowen ging voor de Graham & Brown be-
hangcollectie op zoek naar inspiratie in de vorm van de meest luxueuze en 
sensuele designtradities. Om zo zijn eigen creatieve verbeelding een boost 
te geven. Het resultaat is een voorbeeld van de trend die het nu absoluut 
goed doet. Behang mag brutaal, mooi en geestig zijn. En een vleugje klas-
siek hoort daarbij. Geïnspireerd door romantische historische verhalen van 
vroeger, zweven er weer tulpen over de muur. De kleuren mag je hier zelf 
bij bepalen. Ga je voor een oosterse look dan is een glinsterende delica-
tesse een lust voor het oog. Deze zorgt voor een zachte achtergrond en 
is vooral fraai in het kleurenpalet wit, smoke en zilver. Overigens doen de 
fraaie vormen van tatoeages het ook goed. Die zorgen voor extra energie 
op een traditionele behang. Graham & Brown beschikt bijvoorbeeld over 
een sierlijk en chique behang, met een knipoog naar ondeugende motie-
ven. Leverbaar in de kleuren Silver/White, Urban Grey en Ink Blue. 
 
Met behang bepaal je de sfeer..
Foto: Graham & Brown

Laat kinderen ook in de woonkamer zichzelf zijn

een interieur 
Voor kinderen
We zijn vaak nog te voorzichtig. Maar kinderen mogen ook in huis de ruimte 
krijgen. Dat betekent dat je het interieur van de woning kindvriendelijk moet 
houden.

Kies voor grappige details. Zoals een speelplank. Deze multifunctionele houten glij-
plank kenden we tot voor kort alleen in de gymzaal op school. Maar dit glijplezier is 
simpel te introduceren in je huiskamer en zorgt voor urenlang glij- en speelplezier. En 
het misstaat ook niet in een interieur. Op de glijplank kunnen kinderen klauteren en er 
vervolgens weer vanaf glijden. Net als een echte glijbaan, maar dan in je huis. Je kunt 
zelf de glijhoogte bepalen door de plank tegen de vensterbank, zitbank, trap of tafel te 
zetten. In een handomdraai heb je een leuk speelelement. Een mooie oplossing voor 
als buiten spelen even geen optie is. Natuurlijk kun je zelf een speelplank maken. Maar 
ze zijn ook kant en klaar te koop. Zoals die van Pibaxa. De plank is voorzien van een 
gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft. Zelfs bij het gebruik van 
licht krassende voorwerpen (jeans) zal de plank niet beschadigen of inleveren op glad-
heid. De opstaande rand zorgt ervoor dat kleinere kinderen houvast hebben tijdens het 
glijden en klauteren. Na gebruik schuif je hem met gemak onder de bank of bed. De 
plank is voorzien van een gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft. 

Een interieur dat kindvriendelijk is, heeft uitstraling.
Foto: Pibaxa

Een radiator mag weer gezien worden

Het is retro wat 
de klok slaat
De drang naar ouderwetse gezelligheid is nog steeds populair. Met 
retro elementen proberen we deze sfeer in huis te brengen. Bijvoor-
beeld met een ‘ouderwetse’ radiator.

Het verleden inspireert veel interieurarchitecten bij de aankleding en inrich-
ting van een ruimte. Traditionele ontwerpen en ‘klassiekers’ worden dank-
baar ingezet om de woning een retro look te geven. Het merk Vasco speelt 
hierop in met een authentieke kolomradiator. Deze robuuste radiator ken-
merkt zich door een stoere en authentieke vormgeving en hoge technische 
prestaties. Gebaseerd op de kolomradiator van vroeger. De radiator komt 
het beste tot zijn recht in een unieke transparante coating, het soort ‘naak-
te’ staal dat past in een industrieel loft of atelier, grote keuken of badkamer. 
De radiator kan ook in andere kleuren worden uitgevoerd. De kolomradia-
tor is uitermate geschikt voor grotere ruimtes en kan zowel tegen de wand 
als op de vloer geplaatst worden. Door de natuurlijk hoge warmteafgifte zijn 
deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming 
en elke gangbare warmtebron. 

De kolomradiator is geschikt voor grote ruimtes.
Foto: Vasco

Zuivere designlijnen en frisse kleuren

een keuken mag 
best wel knallen
Mag je nieuwe nieuwe keuken in het oog springen? Jazeker. Kies 
voor de verandering eens voor frisse en trendy kleuren, zoals 
geeloranje, Miami-groen of pastelblauw.  

In een tijd waarin de bouw van nieuwe woningen hapert, kiezen veel men-
sen voor een verbouwing of renovatie. De keuken is een van de ruimten 
die op dit moment regelmatig een metamorfose ondergaat. En waarom ook 
niet? Met een nieuwe keuken krijgt je woning een nieuwe look. Zeker als je 
gaat voor modern. Kies je voor zuivere designlijnen, maximale opbergruim-
te en greeploos comfort, dan hoor je er helemaal bij. En zorg er voor dat je 
een keuken op maat laat ontwerpen, met alle voordelen die daarbij horen. 
Alleen dan wordt het echt jouw eigen keuken. Met de nieuwe keuken BLX 
introduceert Signia, het merk binnen de Siematic Group, een keuken met 
greeploos comfort. Daarbij is het pure design een grote troef. De strakke, ei-
gentijdse lijnen en het oog voor detail zijn opvallend. Zo lijken de randen en 
de voorzijde van de kunststof fronten samen te smelten. De contrasterende 
tint grafietgrijs is er zowel in mat, glans als hoogglans. En dan ook nog eens 
in verschillende materialen. Wil je extra ‘warmte’, dan kies je voor natuurlijk, 
zaagruw hout in eiken titanium en eiken tabak.

De nieuwe keuken mag best in het oog springen.
Foto: Siematic
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Een zachte bank om in weg te dromen

De ultieme 
ontspanning
Een zachte bank waarin je heerlijk neerploft na een dag hard werken. 
Met mooie, strakke lijnen en een ongecompliceerde look. Wie wil dat 
niet in zijn huiskamer?

De woonkamer is nog altijd het visitekaartje van de woning. De meubels 
bepalen voor een groot deel de uitstraling. Tegenwoordig is het trendy om 
te combineren en verschillende stijlen samen te plaatsen. Meubels moe-
ten natuurlijk vooral lekker zitten, maar ze bepalen in belangrijke mate ook 
de sfeer in de woonkamer. Tegenwoordig draait daarom alles om kleur. Een 
grijze bank is niet uit de mode, maar met een uitgesproken kleur ziet de ka-
mer er toch heel anders uit. Qua maat mag een bank best fors zijn. Het aar-
dige van veel nieuwe bankstellen is dat deze in modulen te plaatsen zijn, zo-
dat je de bank geheel naar eigen smaak vormgeeft. Zelfs de pootjes kun je 
er zelf bij kiezen. En wat zou een bank zijn zonder mooie bekleding? Naast 
nieuwe kleuren en stoffen in linnen-optiek heeft een merk als Rolf Benz ook 
een hoogwaardig vintage-leder met sporen uit de natuur in haar meubelas-
sortiment toegepast.

Tegenwoordig draait alles om kleur.
Foto: Rolf Benz

Gashaard niet meer van houthaard te onderscheiden

een krachtig en
levensecht vuur
De nieuwe gashaarden zijn niet meer van houthaarden te onder-
scheiden. Opvallend is hoe er een krachtig en levensecht houtvuur 
kan worden gecreëerd.

Veel nieuwe haarden zijn tegenwoordig voorzien van ‘woodburners’. Dankzij 
deze innovatie branden houtstammen natuurgetrouw en dat is weer moge-
lijk dankzij een dubbele brander. Deze kun je overigens ook los van elkaar 
gebruiken. Met de voorste brander creëer je een rustig en sfeervol haard-
vuur. Doordat slechts de helft van het vermogen gebruikt wordt, geeft de 
haard een beperkte warmte af en is daardoor op dat moment uitermate ge-
schikt als sfeerhaard. Door ook de achterste brander aan te zetten, ontstaan 
er hoge vlammen aan de achterzijde, waardoor het vuur een echte warm-
tebron vormt. De B-fire 80 van Tulp maakt van deze techniek gebruik en 
laat zich daarnaast subtiel integreren in de architectuur van de woonkamer. 
Door zijn grote aantrekkingskracht vormt deze haard bijna vanzelfsprekend 
het middelpunt van de ruimte. Hij laat zich aan iedere interieurstijl aanpas-
sen, van modern industrieel tot romantisch modern. De meeste haarden 
worden standaard geleverd met afstandsbediening. 
 

De gashaard laat zich subtiel integreren in de architectuur van de ruimte.
Foto: Tulp

Netbeheerder kan meterstanden op afstand uitlezen

slimme meter 
maakt opmars
De slimme meter waarmee mensen hun energieverbruik in de gaten kunnen 
houden, maakt een snelle opmars. Steeds meer mensen hebben een dergelij-
ke meter in de meterkast. 

Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee de netbeheerder de meter-
standen op afstand uitleest. De slimme meter heeft diverse voordelen. Omdat de meter-
standen op afstand worden uitgelezen, hoeft de klant niet meer thuis te blijven voor een 
meteropnemer of de meterstanden zelf door te geven.” Groot voordeel is dat de slimme 
meter klanten beter inzicht geeft in het energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, 
stuurt de energieleverancier zes keer per jaar een overzicht van het energieverbruik. In 
de nabije toekomst zullen steeds meer producten op de markt komen die de slimme 
meter koppelen aan bijvoorbeeld een pc of display voor directe feedback. Zo krijgt de 
klant nog beter inzicht in het verbruik en kan er naar gehandeld worden. Alle huishou-
dens en mkb’ers in Nederland krijgen uiteindelijk een slimme meter aangeboden. Mo-
menteel plaatsen netbeheerders slimme meters bij nieuwbouw, renovatie en reguliere 
vervanging. Klanten die de slimme meter op initiatief van de netbeheerder krijgen aan-
geboden, hoeven voor die plaatsing niet te betalen. De meeste mensen stappen naar 
verwachting over. Zeker omdat ze verwachten er energie mee te gaan besparen. 

De slimme meter geeft klanten inzicht in het energieverbruik 
Foto: Liander (Jack Tillmans)

Nederland kiest massaal voor duurzame energie

Zonnepanelen
niet aan te slepen
Nederland kiest massaal voor zonne-energie. De stijgende energieprijzen 
en de goedkoper wordende panelen hebben de belangstelling voor duur-
zame energie doen aanwakkeren. Gezamenlijke inkoopacties doen de rest.

Zonnepanelen zijn zonder subsidie al een rendabele investering. Het energiever-
bruik neemt wereldwijd enorm toe. De grootste hoeveelheid energie wordt gepro-
duceerd met fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Deze dreigen een keer 
op te raken. Dit drijft de prijs van fossiele brandstoffen op. De verwachting is dat de 
prijs van elektriciteit jaarlijks verder zal stijgen. Door te kiezen voor zonnepanelen 
voorzie je (deels) in je eigen energievoorziening. Zonnepanelen verdien je in een 
jaar of acht terug. Vanaf het moment dat de zonnepanelen op het dak liggen, ver-
dient de eigenaar geld. Hij neemt per direct minder stroom af, waardoor de ener-
gierekening omlaag gaat. Landelijke organisaties zoals de Vereniging Eigen Huis 
vestigen al langer de aandacht op de kansen van zonne-energie. De prijzen zijn 
nu zo interessant dat er ook regionaal volop collectieve acties worden ontplooid. 
Zo organiseren diverse gemeenten grootschalige collectieve inkoopacties. Eigen-
lijk kun je als consument altijd wel ergens aansluiten. 

Zonnepanelen verdien je in een jaar of acht terug.

Schenk extra aandacht aan de slaapkamer

geZellig en
stijlvol slapen
Met de winter voor de boeg is het de moeite waard om extra aan-
dacht aan de slaapkamer te besteden. Meer gezelligheid en stijlvol 
slapen, is wat we willen én wat we nodig hebben! 

Diverse trends lopen deze winter door elkaar heen. We zetten er een aan-
tal op een rijtje. Trend 1: Een oase van licht en lucht. Maak je dromen waar 
en geniet van zachte materialen, lichte kleuren en vriendelijke vormen. Je 
waant je in de zevende hemel met de nieuwe trendkleur blauw, die in ver-
schillende tinten wordt toegepast. Denk aan blauwtonen, grijzen en het wit 
van wolken en je hebt het juiste kleurenpalet te pakken. Trend 2: De kracht 
van de natuur in huis. Een flinke boswandeling maken, daar knapt iedereen 
van op. De helende werking van de natuur is bewezen en ook in huis kun je 
daar je voordeel mee doen. Haal buiten naar binnen met natuurlijke materi-
alen en kleuren. Vergeet de styling niet, want daarmee creëer je een hippe 
sfeer, die past in de nieuwste slaapkamertrends. Trend 3: Uitrusten en op-
laden. De populaire industriële look voor het interieur is de basis voor de-
ze slaapkamer, met veel beton en andere stoere materialen zoals metaal en 
glas. Je mag kiezen voor alle kleuren van de regenboog. Conform de nieuw-
ste trends wordt het dit seizoen tijd voor een gedurfde toepassing van op-
vallende signaalkleuren zoals knalgeel en neonrood. Sterker nog, in de sty-
ling is het heel trendy om uitgesproken kleuren te gebruiken.
 

Haal buiten naar binnen met natuurlijke materialen en kleuren.
Bron: woonmodetrends

Stijlvol én efficiënt ruimte besparen

ruimtewinst met
een schuifDeur
Stijlvol én efficiënt ruimte besparen. Dat kan met de toepassing van 
schuifdeursystemen. In nieuwe maar ook bestaande woningen zien 
we schuifdeuren steeds vaker terugkeren. 

Want ruimte is een luxe, maar flexibiliteit is even waardevol. Daar waar een 
draaiende deur te veel ruimte inneemt, zorgt een schuifdeursysteem dat 
woonruimtes stijlvol en ruimtebesparend met elkaar kunnen worden ver-
bonden of verdeeld. Bij een feestje worden eet-, werk of woonkamer moei-
teloos samengetrokken en bij een formeel diner zorgen de schuifdeuren 
voor een onopvallende en stijlvolle scheiding met de keuken. Schuifdeu-
ren kunnen overigens worden gecombineerd met meerdere stijldeuren, 
om een interieur nog meer persoonlijkheid te geven. Svedex heeft diverse 
schuifdeursystemen, die zorgen voor praktische ruimtewinst op zijn mooist. 
Voor ieder interieur is er een uitvoering, variërend van basic tot klassiek en 
modern. Afhankelijk van de ruimte en situatie kan worden gekozen voor 
een enkel- of dubbeldeurs systeem dat voor of in de wand kan worden 
geplaatst. De meeste schuifdeursystemen voor de wand plaats je zonder 
bouwkundige aanpassingen. Ideaal voor een bestaande situatie, zodat de 
woonkamer afgescheiden kan worden van de eet- of speelkamer. Wie gaat 
(ver)bouwen kan ook kiezen voor in de wand schuivende deuren, zodat het 
systeem onzichtbaar is weggewerkt.

Een schuifdeur verbindt woonruimtes stijlvol met elkaar.
Foto: Svedex
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Makkelijk nog Meer 
energie besparen
Steeds meer mensen gaan bewust om met stroom en gas in huis. Ge-
woon omdat dat scheelt op de energierekening, en ook om het milieu 
te helpen. Milieu Centraal geeft tips en advies over energiebesparing 
om net die extra stap te zetten. Met simpele maatregelen die ieder-
een kan nemen en die heel weinig kosten. Juist met deze energiebe-
sparende maatregelen, kan er behoorlijk wat stroom en gas bespaard 
worden. En dat ziet u direct terug op uw energierekening! Wist u bij-
voorbeeld dat door 1 minuutje korter te douchen u per jaar al tiental-
len euro’s kunt besparen? Of dat tochtstrips plaatsen een jaarlijkse 
besparing van 50 euro oplevert? 

Wat past bij u?
Voor de een is het makkelijk om de verwarming een graadje lager te zetten, 
en zo te besparen op stookkosten. Voor de ander niet. Daarom heeft Milieu 
Centraal een online test ontwikkeld.  Een test waarmee u kunt checken wel-
ke makkelijke bespaaracties goed bij uw situatie passen. Met heel veel tips, 
zoals het plaatsen van radiatorfolie achter de radiator of apparaten helemaal 
uitschakelen om sluipverbruik tegen te gaan. Tips waarmee u direct aan de 
slag kunt en die al snel resultaat opleveren. 

Extra besparing
Wilt u nog meer energie besparen? En tevens het comfort in huis verbete-
ren? Kies dan voor het extra isoleren van uw woning. Dit vergt een inves-
tering, maar is vaak goedkoper dan veel mensen denken. De besparingen 
verschillen, spouwmuurisolatie levert u bijvoorbeeld een jaarlijkse besparing 
van bijna 600 euro op. Daarbij berekende Milieu Centraal dat het rendement 
van alleen spouwmuurisolatie al vergelijkbaar is met een rente van 12 pro-
cent op een spaarrekening. En een energiezuinig en comfortabel huis levert 
bij verkoop ook meer op. Kortom, een lucratieve investering.

letten op je 
energieverbruik 
loont
“We moesten de laatste tijd wat meer op de kleintjes letten”, 
vertelt de 30-jarige Anouk van der Zande. Zij en haar vriend 
Alex betrokken een jaar geleden hun eerste eigen koop-
huis. “Dat betekende hogere woonlasten. Bovendien moest 
ik vanwege gezondheidsproblemen mijn werk in de kapsa-
lon voor een dag per week opgeven.”

[Geschrokken van de energierekening
“Samen zijn we gaan rekenen waar we op konden bezuinigen. 
Naast de dagelijkse boodschappen bleek dat de energierekening 
te zijn. Toen we eind vorig jaar namelijk de energierekening kre-
gen, schrokken we eerlijk gezegd behoorlijk! We wilden eerst be-
ter weten waar ons geld precies aan op ging en hebben toen be-
sloten om een energieverbruiksmanager te kopen. Dat is zo’n ap-
paraatje waarmee je ziet of je veel of weinig energie verbruikt. Je 
ziet dan als je de warme kraan opendraait meteen dat het gasver-
bruik toeneemt. Nu zagen we pas echt wat we met z’n tweeën ver-
bruikten. Heel confronterend, maar wel belangrijk om te weten.”

[Scheelt een hoop geld
“En besparen bleek toen meteen een stuk makkelijker. Bijvoor-
beeld door de televisie en computer ’s avonds echt uit te zetten in 
plaats van op stand-by te laten staan. Ook hebben we naden en 
kieren van ons huis dichtgemaakt en radiatorfolie achter de ver-
warming geplaatst. Gelukkig is Alex handig, dus we konden dat 
prima zelf. En we laten de warm waterkraan niet onnodig stromen 
en douchen iets korter. Zo hebben we ons energieverbruik met 
maar liefst tien procent terug kunnen dringen. Echt, dat scheelt 
een hoop geld!”

energiebespaartips
Computer in de slaapstand
Zet uw computer bij pauzes direct in de slaap- of sluimer-
stand, zo voorkomt u onnodig energieverbruik. Dit bespaart u 
10 euro per jaar. 

Hang de was op
Wasdrogers zijn grote energieslurpers in huis. Hang daarom 
wat vaker de was binnen of buiten aan de waslijn. Dat kost u 
niets en het is ook nog eens beter voor het milieu. En voor uw 
portemonnee, want u bespaart per jaar zo’n 25 euro.

Bespaar met douchen
Het meeste warme water in huis gebruikt u om te douchen. 
Om hierop te besparen, kunt u korter douchen of een wa-
terbesparende douchekop plaatsen. Zo’n douchekop geeft 
evenveel douchecomfort, maar bespaart veel op het water- en 
energiegebruik. Zo verdient u al snel 50 euro per jaar. 

Gebruik spaarlampen
Heeft u nog gloeilampen in huis? Vervang deze dan door ener-
giezuinige led- en spaarlampen. Begin op die plaatsen waar 
de lamp de meeste uren brandt en bespaar direct op uw ener-
gierekening. Het kan u maar liefst 60 euro per jaar opleveren. 

Voorkom sluipverbruik
Een gemiddeld huishouden is per jaar vaak veel geld kwijt aan 
het stand-by verbruik van huishoudelijke apparaten. Om dit te 
vermijden, moeten apparaten écht uitgezet worden. Stekker-
blokken met aan/uit schakelaars helpen ook. Door sluipver-
bruik tegen te gaan, bespaart u jaarlijks zo’n 70 euro!

De Week van de Energierekening geeft aandacht aan mak-
kelijk energie besparen in huis. Voor uw energierekening en 
voor het milieu. Deze campagne loopt van 14 tot en met 20 
oktober 2013. Tijdens deze week maakt u kans om 2.500 eu-
ro aan energiezuinige apparaten te winnen. Bovendien zijn er 
allerlei acties van deelnemende partijen die u op weg kunnen 
helpen. Zo kunt u via Vereniging Eigen Huis direct korting op 
energiebesparende producten krijgen en biedt VvE Belang ap-
partementseigenaren een gratis verlichtingsscan voor de alge-
mene ruimten. Voor huurders bieden de Woonbond en Vast-
goed Belang veel praktische tips om het energieverbruik te-
rug te dringen.

De Week van de Energierekening is een initiatief van de onaf-
hankelijke organisaties Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis, 
de Nederlandse Woonbond, VvE Belang, Vastgoed Belang, 
VACpunt Wonen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

www.weekvandeenergierekening.nl







Promotiedag GVM’79 op 
Raadhuisplein
Mijdrecht - Op zaterdag 12 oktober 
houdt GVM’79 een promotiedag op 
het Raadhuisplein. Van 11 tot 3 uur 
zal GVM’79 diverse demo’s geven.

Deze worden gegeven door de turn-
selectie en -recreanten, de acrose-
lectie en -recreanten, onze kleu-

ters en peuters, en de jongens turn-
groep. Ook komt de Fit en Fun groep 
aan bod waar sport en spel in com-
binatie met muziek gegeven wordt. 
Tussen de bedrijven door is tijd in-
geruimd om kinderen kennis te la-
ten maken met de turnvereniging. 
Leef jezelf uit bij de demo dag!

Hertha MF1 verliest nipt 
van de F5
Vinkeveen - Zaterdagochtend een 
bijzondere wedstrijd voor de MF1: 
uit tegen de F5, van Hertha. In aan-
loop naar de wedstrijd was er in de 
week al een sportieve rivaliteit ont-
staan. Het is natuurlijk altijd leuk om 
van je klasgenootjes of zelfs je broer 
of zus te winnen.
Om 8:35 werd er onder leiding Mi-
ka Doornekamp afgetrapt. De teams 
waren aan elkaar gewaagd en het 
spel ging dan ook gelijk op. In de 
10e minuut kwam de F5 op voor-
sprong. De meiden van de MF1 wa-
ren enigszins onder de indruk, want 
nog geen 3 minuten later stond de 
0-2 op het bord. Ondanks de nodi-
ge aanmoedigingen van het publiek 
werd er in de eerste helft niet meer 

gescoord. In de 5e minuut van de 2e 
helft scoorde Emma Dolman de ver-
diende 1-2. De meiden roken dat er 
meer in zat en gingen op zoek naar 
de gelijkmaker. Achterin was het 
echter wel opletten en keepster Lot-
te heeft de nodige reddingen moe-
ten verrichten. In de laatste minuut 
werd er bijna gescoord door de mei-
den. Uit de daaropvolgende counter 
maakte de F5 helaas de beslissen-
de 3-1 met een goedgeplaatst schot 
in de hoek.
Ondanks de nederlaag was het 
mooie wedstrijd om te zien en voor 
herhaling vatbaar. Met dank aan de 
jongens van de F5 en de meiden van 
de MF1: Nienke, Nynke, Emma, Em-
ma, Sienna, Britt, Isa, Tjun en Lotte.

Kind-/ouder toernooi bij 
BV Kwinkslag
De Ronde Venen - Donderdag 3 
oktober organiseerde badminton-
vereniging de Kwinkslag een ouder/
kind toernooi. Alle jeugdleden had-
den hun vader,moeder, opa, oma 
,oom  o f tante meegenomen. Een 
leuke manier  voor de ouders om 
eens te ervaren wat er allemaal bij 
het spel komt kijken. En de ouders 
waren allen zeer enthousiast.  Na-
dat iedereen 3 wedstrijden gespeeld 
had, was het natuurlijk tijd voor de 
prijsuitslag. Want hoewel iedereen 

zei voor de lol mee te doen, werd er 
toch fanatiek en zeker wel voor de 
winst gespeeld. Een mooie 3e plaats 
was voor Randi Berkelaar met  zijn 
opa en moeder. Jasmijn van Kreu-
ningen werd  met haar vader 2e. En 
de 1e plaats was voor haar zus Es-
mee van Kreuningen die, nadat zij 
de vorige keer met haar vader ge-
wonnen had, hem dit keer samen 
met haar tante het nakijken gaf. We-
derom een zeer geslaagd toernooi 
voor de Kwinkslag.

HVM wint in kraker
Mijdrecht - In een zeer spannen-
de wedstrijd pakten de hockeyers 
van HVM zondag drie punten te-
gen Nieuwkoop, een van de sterk-
ste teams uit de competitie. In het 
Mijdrechtse sportpark werd het 4-3.
Er waren veel toeschouwers op de-
ze topper afgekomen, het was druk 
op de tribune en langs de lijn. Het 
mooie weer hielp mee aan een pri-
ma sfeer. Vanaf het begin liet de-
butant HVM zien niet de minde-
re te zijn van de sterke Nieuwko-
pers. In de eerste minuten waren er 
voor beide doelen kansen. In de 8e 
minuut was de eerste redding van 
keeper Redmar Stienstra noodzake-
lijk. Stienstra groeide in de wedstrijd 
uit tot beste man aan Mijdrecht-
se kant, meerdere malen hield hij 
zijn team in de race. In dezelfde mi-
nuut had hij de paal nodig om zijn 
doel schoon te houden, bij de eer-
ste strafcorner van de wedstrijd. Vier 
minuten later kreeg HVM de eerste 
strafcorner, maar daarbij ging het 
aangeven fout. Hoe snel het spel 
kan gaan, bleek na een kwartier bij 
de derde Nieuwkoopse strafcorner, 
die werd afgeslagen en meteen aan 
de overkant van het veld een gro-
te kans voor HVM opleverde. Die 
werd nog niet benut, maar twee mi-
nuten later was het wel raak: Tom 
Gunther speelde de keeper uit en 
schoot vanuit een moeilijke hoek de 
1-0 binnen.
Het spel ging daarna op en neer, 
met veel inzet van beide kanten. 
De teams incasseerden allebei een 
goene kaart, en in de 20e minuut 
kwam Nieuwkoop langszij, uit hun 
vierde strafcorner. In deze perio-
de waren de bezoekers het sterke-
re team.
Daarna kregen beide goalies nog 
volop kans zich te onderscheiden. 
HVM kreeg nog één, onbenutte, 
strafcorner te nemen. De rust leek 
met een gelijk spel aan te breken, 
maar Midas van der Zande besliste 
anders. In de laatste minuut zorgde 
hij met een solo voor een 2-1 voor-
sprong voor de thuisploeg.

Strafcorner
Na rust was het eerste kwartier voor 
Nieuwkoop. Al na vijf minuten red-
de Stienstra op een inzet bij de vijf-
de strafcorner. Ook in het veld cre-
eerden de bezoekers verscheidene 
kansen, terwijl de sterke Mijdrecht-
se defensie, met Maarten Post, Phi-

lippe Quarles van Ufford, Koen Me-
ijer, Max Brakel en Martijn Hens-
broek veel aanvallen onschade-
lijk maakte, voordat Stienstra moest 
ingrijpen. Middenveld en aanval 
schuwden verdedigend werk niet. 
Vijf strafcorners liet Nieuwkoop in 
de eerste twintig minuten onbenut. 
In de 19e minuut moest Stienstra 
redden toen zijn verdediging werd 
uitgespeeld, maar in dezelfde mi-
nuut raakte Midas van der Zande de 
paal aan de andere kant. In de 20e 
minuut kwam Thom Fokker alleen 
voor een leeg doel, maar werd op 
zijn stick geslagen. Tom Gunther ve-
zilverde knap de toegekende straf-
bal, 3-1. 
Hiermee was de wedstrijd voor 
HVM geenszins gespeeld, Nieuw-
koop ontketende een storm op 
het doel van de thuisploeg, die ze-
ven minuten voor tijd de verdien-
de aansluitingstreffer opleverde. De 
Mijdrechtse verdediging en keeper 
kregen hun handen vol. De elfde 
Nieuwkoopse strafcorner, twee mi-
nuten voor tijd, bracht toch nog de 
gelijkmaker op het scorebord. HVM 
bleef erin geloven, een minuut la-
ter ging een schot van Gunther net 
naast. 
De laatste minuut verliep tumultu-
eus. HVM kreeg zijn vierde straf-
corner, de keeper wist de sleep-
push van Tom Gunther nog te keren. 
Gunther bleef attent en tikte zelf de 
rebound binnen. Mijdrecht leidde 
met 4-3, met nog minder dan een 
minuut te spelen. 
De meeverdedigende Midas van der 
Zande onderbrak daarna onregle-
mentair de laatste Nieuwkoopse te-
genaanval, kreeg geel en een straf-
corner tegen. Tegelijkertijd leek de 
andere scheidsrechter de wedstrijd 
af te fluiten. Wie was eerst? Over-
leg leidde toch nog tot een Nieuw-
koopse strafcorner. Die eindigde in 
een berg spelers bovenop keeper 
Stienstra, waarop de verantwoorde-
lijke scheidsrechter HVM een vrije 
slag toekende en de wedstrijd zou 
zijn afgelopen. Nieuwkoop claim-
de echter een nieuwe strafcorner, 
waarop de scheidsrechters het nog-
maals nodig vonden om in over-
leg te gaan. Tot opluchting van de 
Mijdrechtse spelers en het thuispu-
bliek bleef de beslissing overeind. 
HVM staat, als enige club zonder 
puntverlies, bovenaan in de com-
petitie.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11oktober 
2013is er prijs –  klaverjassen om 
fraaie prijzen   voor iedereen in Cafè 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45uur en uiter-
lijk om 20.00 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spelen  
vier  maal zestien giffies , de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola. De uitslag van de laatst 
gespeelde prijsklaverjasavond, op 
vrijdag was;
1 Pleun Vis 6975  punten 
2 Gerrit de Busser 6759  punten
3 Bianca Pappot 6651  punten
4 Riet Gulbay 6586 punten
5 Greet Koot 6585 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Frank v.d.Laan met 4768 punten.

Schaakfestijn in DRV
De Ronde Venen - Het festijn start 
met een Jeugdschaaktoernooi.
Denk en Zet organiseert op 2 no-
vember voor de negende keer haar 
jeugdschaaktoernooi. 
Dit toernooi is voor iedereen school, 
thuis en clubschakers tot 18 jaar, 
deelname gratis. De indeling voor 
de 1ste ronde is op leeftijd, de vol-
gende ronden naar speelresultaat.
Prijzen, voor elke leeftijdscategorie 3 
bekers en de overige een medaille.
De spelregels worden vooraf uitge-
legd en er lopen voldoende begelei-
ders om al je vragen te beantwoor-
den. Ook een mooie kans om met je 
schaakvrienden, vriendinnen, broers 
en zussen eens lekker te schaken.
Aanvang toernooi 13:00 uur en om 
+/-17:00 uur de prijsuitreiking door 
een heuse Schaakgrootmeester, 
Genna Sosonko. Inschrijven via de 
website www.svdenkenzet.nl
Links onder jeugdtoernooi of bel 
Evert Kronemeijer 0297-283477.
Dit gratis toernooi wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Stieva Metaal-
bewerking te Aalsmeer.
Alle activiteiten zullen plaats vinden 
in het cultureel centrum De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.

‘s Avonds simultaanseance
In het kader van het Nederland - 
Rusland jaar organiseert de Troupe 
A’dour een Russische herfst in De 
Ronde Venen. Een van hun culture-
le evenementen is, dat ze voor onze 

schaakverenigingen Schaakgroot-
meester Genna Sosonko hebben 
uitgenodigd, die vooraf de jeugd-
prijzen uitreikt en om 19.00 uur zal 
hij ons verrassen met een lezing. 
Daarna, zal hij rond 19.30 uur een 
simultaanseance geven tegen maar 
liefst 40 spelers!
Deze organisatie ligt in handen van 
de 2 schaakverenigingen, Amstel en 
Gein  en Denk en Zet.
Iedereen kan zich inschrijven.
Schaken tegen een grootmeester is 
ook voor een hobbyschaker voor-
al een kwestie van zolang mogelijk 
standhouden. Spannend en leuk om 
te doen zo’n buitenkansje!
Inschrijven via de website www.
svdenkenzet.nl links onder Simul-
taanseance en lezing Sosonko. 
Of bel wedstrijdleider Denk en Zet, 
Jeroen Vrolijk, tel: 06-53871408 of 
Amstel en Gein, Jos Bohncke, tel: 
020-4964927.
Kosten 6,00 inclusief consumptie.  
Gelieve gepast aan de zaal in De 
Boei te betalen. En vol is vol!!
U schrijft automatisch in voor zo-
wel de lezing als de schaaksimul-
taanseance. Om te verhinderen dat 
er tijdens de lezing steeds gestoord 
wordt gelieve u uiterlijk 18.50 uur in 
de zaal te zijn.
Ook zullen er bij het jeugdtoernooi 
en de simultaanseance extra stoe-
len beschikbaar staan voor het pu-
bliek. Ga kijken en genieten of nog 
beter, geef je op en doe mee.

Sportieve wedstrijd Hertha 
tegen CSW meiden

Vinkeveen - 5 oktober was het 
dan zover, de wedstrijd tegen CSW 
stond op het programma op sport-
park de Molmhoek. Na het ver-
lies van vorig weekend tegen kop-
loper Buitenboys was de wedstrijd 
van deze week een mooie gelegen-
heid om te laten zien wat de mei-
den in hun mars hadden en of ze 
van de vorige wedstijd geleerd had-
den. Op deze zonnige ochtend wa-
ren de omstandigheden ideaal. Het 
veld lag er perfect bij en er waren 
voor beiden teams ruim voldoende 
supporters meegekomen. Om 9.00 
uur floot de scheidrechter voor het 
begin van de wedstrijd, het  werd al 
gauw duidelijk dat de teams aan el-
kaar gewaagd waren. Het spel golf-
de op en neer en het  was wach-
ten op het eerste doelpunt. Hert-
ha was de gelukkige die het eerste 
doelpunt maakte, maar ook CSW is 
er een aantal keer dicht bij geweest. 
Voor rust maakte Hertha nog een 
doelpunt en zo gingen beide teams 
naar de welverdiend limonade toe. 

Na rust het zelfde beeld als voor de 
rust, twee teams die niet voor el-
kaar onder deden. Alleen was het 
nu CSW die als eerste scoorde en 
de spanning weer terug bracht in de 
wedstijd. Het spel bleef op en neer 
gaan en nu was het hertha die met 
een mooi lopende aanval de stand 
op 3-1 bracht. Wie denkt dat de 
wedstrijd nu gespeeld was had het 
mis, CSW trok vol op de aanval en 
de verdediging van hertha wist het 
even niet meer. De meiden uit wil-
nis scoorde twee keer en brachten 
de stand weer gelijk. En met nog vijf 
minuten te spelen leek de wedstijd 
af te stevenen op een gelijkspel.
Maar in de slot minuten van de wed-
strijd kreeg Hertha nog een corner 
waar uit gescoord werd. Uiteidelijk 
ging Hertha met de winst naar huis 
maar een zeer groot compliment 
voor de meiden uit Wilnis. Want de 
wedstrijd was niet alleen voor de 
toeschouwers een  genot om te zien 
, maar ook een voorbeeld hoe het 
hoort op een voetbalveld.

Veenland Heren 1 wint 
van Unitas Heren 2
Vinkeveen - Tijdens de thuiswed-
strijd van Veenland Heren 1 in Wilnis 
werd een streekderby gespeeld tus-
sen de Wilnissers en het Mijdrecht-
se Unitas Heren 2. Onder toeziend 
oog van fanatieke supporters op de 
tribune begonnen beide teams aan 
de eerste set. Hierbij maakte Veen-
land geen goede start en wist Uni-
tas op voorsprong te komen. Na-
dat Veenland wat fouten uit het spel 
haalde, kwam het team gelijk te 
staan en pakte Veenland de voor-
sprong terug. De eerste set verloor 
het team uit Mijdrecht met 19-25. 
In de tweede set ging Veenland be-
ter van start en werden er wat fou-
ten gemaakt aan de kant van Unitas, 

waardoor ook de tweede set naar de 
Wilnissers ging met de eindstand 
25-17. De derde set verliep het snel-
ste, waarbij er enkele spannende 
en lange rally’s waren tussen beide 
teams. Veenland pakte de set met 
25-14.
Vol zelfvertrouwen startte het team 
vervolgens aan de laatste set, waar-
bij Unitas koos voor een andere op-
stelling. Dit resulteerde in een moei-
zame overwinning van 25-21. Hier-
mee schreef Veenland opnieuw 5 
punten bij, wat het team in totaal 14 
punten oplevert met drie gespeel-
de wedstrijden. Op dit moment staat 
Veenland Heren 1 bovenaan in de 
competitie.

Veenshuttle promoot Boni 
Jeugdsponsoractie
De Ronde Venen - In heel Neder-
land organiseert de Boni een spon-
soractie voor de jeugd. Klanten ont-
vangen per 10,- een munt en kun-
nen deze direct bij de uitgang naar 
keuze doneren aan één van de deel-
nemende verenigingen.
Vrijdag 3 oktober trapte Badmin-
ton Vereniging Veenshuttle af door 
bij de Boni uitgang de actie te pro-
moten. Boni sponsort over heel Ne-
derland 200.000,- waarbij per plaats 
maximaal acht verenigingen kunnen 
deelnemen. Met een totaal van 288 
verenigingen komt dit neer op een 
gemiddeld sponsorbedrag van 700,-
. Maar omdat het sponsorbedrag op 
basis van het gewicht van de opge-
haalde munten wordt verdeeld, is 

het voor de verenigingen belangrijk 
om klanten over te halen de mun-
ten aan hun vereniging te doneren. 
Daarom stonden vrijdagavond tus-
sen 17:00 en 21:00 uur enkele leden 
van de badminton vereniging bij de 
uitgang om vrienden en bekenden 
over te halen de munten aan Veens-
huttle te doneren. Uiteraard werd 
ook geprobeerd om met een speel-
se opmerking klanten van gedach-
ten te laten wisselen, wat toch vaak 
helpt!
De deelnemende verenigingen, 
waaronder Veenshuttle, en de we-
kelijkse tussenresultaten kunt u te-
rugvinden via www.veenshuttle.nl. 
De actie duurt 8 weken en loopt tot 
eind november! 

V.l.n.r. Hans, Remon en Rina promoten Veenshuttle in de Boni.
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Hertha wint thuis van 
Elinkwijk
Vinkeveen - De jongens van Hert-
ha F2 speelden hun tweede thuis-
wedstrijd van dit seizoen. De eer-
ste thuiswedstrijd ging nipt verlo-
ren, tijd om alle ouders te laten zien 
dat ze het wel degelijk kunnen thuis. 
Er was tot nu toe alleen nog maar 
buitenshuis gewonnen, en de eerste 
winst thuis moest vandaag een feit 
worden. De mannen van trainers/
leiders Maarten en Duncan deden 
hun plicht. Met wat slimmer spe-
len had de score hoger uit kunnen 
vallen, nu bleef de teller steken bij 2 
doelpunten.
De gasten deze  week: , Elink-
wijk uit Utrecht had tot vandaag 3 
wedstrijden gespeeld en alle drie 
de wedstrijden waren verloren ge-
gaan. Hertha had tot vandaag één 
keer gewonnen en twee wedstrij-
den verloren. Hertha begon sterk 
aan de wedstrijd en had het initia-
tief. Op snelheid moesten sommige 
Elinkwijkers te kloppen zijn. Er za-
ten een paar grote “jongens” tussen 
maar deze waren niet zo heel snel. 
Het gebeurde dan ook regelmatig 
dat de “blonde” mannen van Hert-
ha sneller malen, echter gingen de 
mannen voor eigen succes waar in 
veel gevallen een medespeler er be-
ter voor stond. De keeper van Elink-
wijk had een uittrap die niet al te 
best was, waardoor Hertha veelvul-
dig de bal kreeg aangespeeld. Bij 
een klutsbal kwam de bal voor de 
voeten van Noa, die met een grote 
lob de keeper van Elinkwijk wist te 
passeren. Een schitterend doelpunt 
op een zeer welkom moment. Twee 
minuten daarna konden de armen 

wederom de lucht in, na een lange 
rush tikte Calvin de bal beheerst in 
de korte hoek van de keeper. De 2-0 
was een bevrijding.
Deed Elinkwijk dan helemaal niets? 
Jawel, maar keeper Steve bleek een 
sta in de weg te zijn voor de Elink-
wijkers. Die keren dat ze gevaarlijk 
doorkwamen was daar altijd weer 
Steve die elke bal uit zijn doel wist 
te ranselen. 
In de tweede helft wisselde Steve 
en Ravi. Steve in het veld, Ravi op 
doel. Die deed het de tweede helft 
ook voortreffelijk. Ook hij wist de nul 
te houden. Helaas was Hertha niet 
bij machten om door te drukken en 
Elinkwijk de genadeslag toe te die-
nen. Nu bleef het een kleine marge 
van 2-0. Eén doelpunt van Elinkwijk 
zouden de gasten vleugels kunnen 
geven. Er volgde nog een paar ge-
vaarlijke momenten voor het Elink-
wijk doel maar de bal ging er niet 
meer in. Sem Veenhof kreeg nog 
een mooie kans maar zijn schot 
werd geblokt door een Elinkwijker. 
Elinkwijk werd ook nog gered door 
de twee doelpalen, een schot ging 
via de ene paal naar de andere paal 
het veld weer in. Met de blonde San-
der achterin werd de wedstrijd toch 
nog vrij simpel uitgespeeld en was 
nadat de goed leidende scheids-
rechter affloot voor de wedstrijd de 
eerste thuiswinst een feit.
Volgende week wordt er weer naar 
Loosdrecht afgereisd waar de F2 
van de gelijknamige vereniging de 
gastheren van Hertha F2 zijn. Nu 
maar hopen dat zij de stijgende lijn 
vast kunnen houden.

HSV B1 voetbalt zich een weg naar de 
eerste positie
De Hoef - 5 oktober 2013, een zo-
merse dag, het is zeer aangenaam 
langs de kant van het voetbalveld in 
De Hoef. De jeugd van HSV ’69 B1 
staat te popelen om een goed potje 
voetbal te laten zien.  Een wedstrijd 
tegen Altius is altijd leuk om naar 
te kijken. Maar het is opletten ge-
blazen. De wedstrijd is nog maar 10 
minuten aan de gang of de eerste 
doelpunten vliegen in het net. David 
Bruyn scoort vanuit een mooi aan-
gegeven bal en Rick Blokland tikt 
hem er ook een keertje in. Dan blijft 
het de eerste helft een gewaagd 

spelletje. De bal gaat het hele veld 
over en Altius B5 probeert met goed 
spel het HSV ’69 moeilijk te maken. 
Maar de jongens zetten door, rust-
stand 2 – 0, een luxepositie die we 
dit seizoen nog niet hebben mee-
gemaakt. Beide teams hervatten na 
rust de wedstrijd met maar één doel; 
winnen. De toeschouwers staan nog 
steeds in het zonnetje en bij 20 gra-
den is het goed toeven. HSV ’69 zet 
aan, het tempo wordt opgevoerd en 
het samenspel wordt beter. Er vol-
gen een serie goals van Rick Blok-
land, een ware hattRICK. Dan een 

handsbal in het strafschop gebied 
aan HSV zijde. Wat wil het team 
graag de nul behouden. De penal-
ty die genomen wordt door Altius 
wordt door Brian Begheijn met de 
vuisten weggeslagen, wat een red-
ding. In de laatste fase van de wed-
strijd wordt nog een keer gescoord 
door Jeroen Rademaker, eindstand 
6 – 0.  Mannen, met z’n allen heb-
ben jullie er een hele mooie wed-
strijd van gemaakt. Het team dat vo-
rig jaar kampioen werd in de C heeft 
de smaak te pakken. Succes in de B 
dit seizoen.

HSV’69 organiseert Handbalclinic 
bij Antoniusschool De Hoef

De Hoef - Afgelopen week is 
het startsein voor de Kinder-
boekenweek gegeven met als 
thema “klaar voor de start!” op 
de Antoniusschool in De Hoef. 
De kinderen van de groe-
pen  3/4 en 5/6 hebben van de 
handbalvereniging HSV’69 een 
handbalclinic gekregen. Om 
zo de kinderen kennis te laten 
maken met sport en in het bij-
zonder met de handbalsport.

De clinic bestond uit: uitleg 
van het spel en de regels en 
een aantal oefeningen. Aan 
het eind werden er wedstrijd-
jes gespeeld. De kinderen de-
den actief mee en  waren erg 
enthousiast.

Kampioenen in slaan en 
stelen!
Regio - Voor de 4e keer in 5 jaar tijd 
werd een pupillen-team van Honk- 
en Softbalvereniging kampioen in 
haar klasse. Dit jaar gaat de eer naar 
het pupillen 1 team, dat de titel be-
haalde in de 2e klasse honkbal. Za-
terdag stonden 10 gedreven honk-
ballers op het veld bij Thamen om 
hun laatste wedstrijd te spelen te-
gen TIW Survivors uit Diemen. Da-
vid was helaas geblesseerd, maar 
het team kreeg hulp van invaller 
Zev. Een overwinning was nodig om 
kampioen te worden en die span-
ning was voelbaar bij spelers, pu-
bliek en coaches.
In eerste instantie werkte die span-
ning tegen hen. Na twee innings 
stond Thamen 5-1 achter en werd 
het tijd voor een peptalk van de coa-
ches Irma en Eric. Dit werkte, want 

opeens gingen de Thamen-pupillen 
honkslagen slaan en honken stelen. 
De stand werd 5-5 en de jongens 
roken de overwinning. Nick sloeg 
een homerun en gaf Thamen daar-
mee een 6-5 voorsprong. Er volg-
den nog prachtige honkslagen van 
Thijs, Vincent,  Jaimey, Thomas en 
Jermo en een homerun van Wouter 
en Sjoerd.
De pitching van Thamen was in 
handen van Nils, Thomas en Nick en 
samen met de veldspelers wisten zij 
de voorsprong te verdedigen. Tha-
men won de wedstrijd met 10 – 5 
en het kampioenschap was een feit.  
Gejoel en applaus van het vele pu-
bliek en feest op het veld met kin-
derchampagne en medailles. Gefe-
liciteerd jongens, een top-prestatie 
na een succesvol honkbalseizoen.!

Jeugd “kanopolo” speelt 
zeer verdienstelijk
De Ronde Venen - Het jeugdteam 
uit De Ronde Venen heeft tijdens 
het toernooi van Windhappers in 
Den Haag prima gespeeld. De goe-
de spel had nog geen prijzen opge-
leverd, maar het jonge team was er 
deze keer erg dichtbij.

Het team moest in de openings-
wedstrijd tegen het onervaren Rijn-
land. Het begin was niet zo best en 
er werd gerust met een 2-2 tus-
senstand. Voor een beter resultaat 
moest er meer initiatief worden ge-
nomen. Na een preek van de coach 
werd dit goed opgepakt en werd 
er ruim gewonnen met 10-2. De 
twee wedstrijd in de poule was te-
gen MdR. Altijd een zware tegen-
stander. Door wat versterking in het 
jeugdteam had het team net even 
meer body. In de 1e helft had de 
tegenstander een voorsprong op-
gebouwd, maar KVDRV werd niet 
weggespeeld. In de 2 helft kan de 
ploeg goed bijblijven en ook tel-
kens met een tegendoelpunt bij-
blijven. De wedstrijd werd verloren 

met 4-8. De volgende tegenstander 
was De Batavier. Ook hiervan werd 
ruim gewonnen met 9-1. Met twee 
jagers die de tegenstander voort-
durend onder druk zetten komt de 
“break” goed tot zijn recht en ko-
men de doelpunten vanzelf. In het 
speelschema was daarna Windhap-
pers de tegenstander. De winnaar 
van deze wedstrijd ging naar de fi-
nale. Van dit team was nog niet eer-
der gewonnen. KVDRV moest terug 
in de verdediging en hard werken 
om treffers te voorkomen. Door de 
strijd, werd het een taaie wedstrijd 
met weinig doelpunten. Windhap-
pers wist te winnen met 2-3. Hier-
na kwam Viking Venlo aan bod. In 
de landelijke competitie werd hier 
nog ruim van verloren. Nu kwam de 
ploeg uit Venlo niet verder dan een 
2-3 winst. Als KVDRV kans had om 
te winnen, dan was dit in deze wed-
strijd. Echter door een blessure en 
een mindere organisatie van de ver-
dediging lukte dit niet. Daarmee viel 
de ploeg net buiten de prijzen en 
werd 4e in dit jeugdtoernooi.   

Klaar voor de start: 
Kinderloop!
De Ronde Venen - Op zondag 3 
november kun je meedoen met een 
echte hardloopwedstrijd. De Atle-
tiekvereniging de Veenlopers uit 
Mijdrecht organiseert dan de Zilve-
ren Turfloop.
Voor sportieve kinderen is de Ra-
bo Kinderloop. Het veilige parcours  
van 1 km loopt door het sport-
park en de start en finish zijn bij de 
Hoofdweg. 

Je kunt je inschrijven in sporthal de 
Phoenix of een mailtje sturen naar: 
kinderloop@zilverenturfloop.nl
De start is om 10.15 uur. Er wordt 
gelopen in zes categorieën: meis-
jes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, 
meisjes 10 jaar en ouder, jongens 
t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en 
jongens 10 jaar en ouder.
Als je het nog spannend vindt, om 
alleen te lopen, mag een van je ou-
ders natuurlijk gezellig met je mee-
lopen.

Een deel van de inkomsten van 
de startgelden  van de Zilveren 
Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd 
aan een goed doel. Dit jaar is ge-
kozen voor Stichting Duchenne 
Heroes. Deze stichting organiseert 
jaarlijks in september een sponsor-
fietstocht van Luxemburg naar Nij-
megen. Duchenne Heroes zet zich 
in voor de ziekte van Duchenne. Dit 
is een spierziekte, waarbij door een 
genfout de spieren langzaam afbre-

ken. De ziekte van Duchenne heeft 
impact op álles. Het komt vooral 
voor bij jongens. Als peuter kunnen 
zij fysiek niet meekomen. Ze vallen 
vaak, breken veel. Rond hun twaalf-
de kunnen ze vaak niet meer lopen. 
De spierkracht blijft afnemen tot de 
jongens niet meer zelfstandig kun-
nen eten, geen bladzijde meer kun-
nen omslaan, zich niet meer kun-
nen aankleden en ’s nachts tot wel 
acht keer omgedraaid moeten wor-
den. Uiteindelijk verzwakken ook 
de ademhalingsspieren en de hart-
spier. Dat maakt de ziekte dodelijk: 
vaak worden de jongens niet ouder 
dan dertig jaar. De organisatie is op-
gericht door ouders om het weten-
schappelijk onderzoek naar een ge-
nezing of behandeling te versnel-
len. De leerlingen van de Proostdij-
school zullen via een sponsorloop 
proberen zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Duchenne Heroes.

Je ouders kunnen ook meelopen 
met een van de langere afstan-
den: 5, 10 of 16,1 km van de Zilve-
ren Turfloop. De start van de Zilve-
ren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In 
de sporthal De Phoenix vindt ook 
de inschrijving plaats en is een mo-
gelijkheid tot omkleden. Daarnaast 
is er een tasseninname. Uiteraard 
kunnen deelnemers en publiek ge-
bruik maken van de faciliteiten die 
de sporthal biedt. Er is ook een ho-
recavoorziening aanwezig.

Meiden C4 HVM
winnaar voorcompetitie!

Mijdrecht -  Na-
dat de eerste wed-
strijd in een gelijk-
spel eindigde en de 
overige 4 wedstrij-
den met overmacht 
werden gewon-
nen, zijn de meiden 
C4 van HVM win-
naar geworden van 
de voorcompetitie, 
met een doelsaldo 
van 31 doelpunten 
voor en 6  tegen.



Argon E5 wint uit van 
Victoria E10
Mijdrecht - Zaterdag speelde de E5 
van Argon uit tegen Victoria E10 uit 
Hilversum.
De wedstrijd begon om 12.00 uur, 
het was weer een mooie wed-
strijd met een goed samenspelen-
de E5. Het eerste doelpunt kwam tot 
stand door een mooi uitgespeelde 
kans van de E5, Thomas scoort 0-1 
door een assist van Yannick. Victo-
ria weet hierop gelijk een antwoord 
terug te geven en de gelijkma-
ker te scoren, 1-1. Nassim weet via 
een schitterend schot vanaf de zij-
kant hoog in de verre hoek te schie-
ten, De E5 van Argon staat weer op 
voorsprong, 1-2. Robin die voor het 
eerst meespeelde, geeft een lange 
bal op Nassim, Nassim geeft voor 
aan Thomas en deze maakt mooi af 
met een doelpunt, 1-3.

Na de rust gaat de E5 gelijk weer 
in de aanval, Thomas weet met een 
mooi afstandsschot de bal weer 
achter de kipper van Victoria te krij-
gen, 1-4. Weer een mooi uitgespeel-
de kans van de E5, Mourad geeft 
een voorzet aan Thomas en scoort 
wederom, het is 1-5.
Ook het volgende doelpunt is voor 
de E5, Yannick geeft voorzet aan 
Thomas en maakt het af, 1-6.
De E5 blijft goed spelen ook al staan 
ze ruim voor. Door een mooie com-
binatie tussen Mike en Collin weet 
Mike ook te scoren, 1-7. Dan volgt 
tegen het einde van de wedstrijd 
een kans voor Victoria, ook deze la-
ten een mooi uitgepeelde kans niet 
liggen en komen terug tot 2-7.
Dan volgt het eindsignaal. Er zijn 
weer 3 punten binnen.

Pittige strijd voor Atalante 
D2 in Veenendaal

De Ronde Venen - Zaterdag 5 
oktober speelden de volleybal-
dames van Atalante wederom uit, 
deze keer met z’n achten in Vee-
nendaal. Enkel Loeps Kuijper was 
niet van de partij. Wederom een 
treffen met een zaterdagclub. Op 
het naastgelegen speelveld wa-
ren talentvolle volleyballers aan 
het inslaan, nog wel veel harder 
dan onze mannen van 1 door-
gaans doen. Aan de dameskant 
was de tegenpartij VCV D2 met 
11 dames en een stuurse coach 
ook niet te onderschatten. Het 
Vinkeveense team werd direct op 
scherp gezet door een onsympa-
thieke start van de tegencoach 
bij het invullen van de opstelling 
op het formulier, gelukkig door-
zag de scheids het voorval, en de 
Vinkeveense ploeg startte zoals 
bedoeld. De service van de Vee-
nendaalse ladies was lastig on-
der controle te krijgen, initatief en 
duidelijkheid bleven in de Atalan-
te achterhoede nog uit. Het was 
erg achter de feiten aanlopen en 
flexibel handelen uit de vaak niet 
nette situaties. Het midden kon 
maar nauwelijks aangespeeld 
worden, toch wist de ploeg aan te 
haken en er werd hard gewerkt. 
Via 16-14 werd het 25-20, maar 
zeker niet kansloos. 
Het tweede bedrijf ging voort, 
coach Jet Feddema tipte het tac-
tische middengat te besturen en 
de twee hoeken voor de plaats-
ballen, verder naast de goede in-
zet ook netter en duidelijker te 
spelen. Aldus gebeurde. De eigen 

service zette de tegenstanders 
onder druk en het begon zeer 
prettig te lopen aan de groengele 
kant. De tegencoach wisselde er 
op los, zelf de geblesseerde libero 
werd vervangen door een nieuwe 
libero. Mocht allemaal niet baten: 
een vette 14-25 voor Atalante.
De derde set startte met de 2 
Bakkers op de bank als coach. 
Het was zeker geen kat in het 
bakkie, maar mogelijkheden wa-
ren gezien. Wederom wennen, 
en een toch wel getergd VCV 
nam de overhand door het Vin-
keveense achterveld pittig te 
bestoken. Door het reddings-
werk kon maar moeilijk een ge-
vaarlijke aanval gemaakt worden 
en dat was de mogelijkheid voor 
de thuisploeg om de aanvallers, 
met name op het midden prima in 
stelling te brengen. Het ging rap 
en ondanks time-outs en wissel 
kreeg Atalante de muts op de kop 
met 25-15.

In set 4 kwam Inge terug voor Jes-
sica Schuurmans om het snel-
le spel en met name de pass te 
verbeteren. De start van de set 
was matig, maar taai vocht de 
ploeg terug. Juist de focus op 
slimme geplaatste ballen gaf de 
tegenpartij meer moeite om de ei-
gen aanval goed te benutten, lan-
ge rally’s volgden, de ploeg kwam 
weer dichterbij met leuke punten. 
Echter, veel te veel eigen fout-
jes met name in de eigen service 
hielpen niet en daar stond helaas 
te snel de 25-21 op het scorebord.

Argon geeft niet thuis 
tegen Delta Sports ‘95
Mijdrecht - Op bezoek in Houten 
bij Delta Sports ’95 heeft Argon z’n 
eerste nederlaag van dit seizoen te 
pakken. Tegen de debutant in de 
tweede klas leek het op een punten-
deling af te stevenen, maar in mi-
nuut 94 sloegen de gastheren als-
nog toe. Argon had deze nederlaag 
aan zichzelf te danken. Vooral in de 
eerste helft kwam Argon voetbal-
lend niet door de defensie van Del-
ta Sports ’95 en ook de lange ballen 
waren bijzonder slordig waardoor 
deze niet aankwamen. De tweede 
helft ging het iets beter en waren er 
zelfs enige mogelijkheden maar de 
scherpte ontbrak deze middag ge-
heel. Toen iedereen dacht dat de 
wedstrijd in een bloedeloze 0-0 zou 
eindigen sloeg de thuisploeg toe, 
twee hoekschoppen op rij werden 
Argon noodlottig, de eerste werd 
moeizaam weggewerkt ten kos-
te van opnieuw een hoekschop, het 
vervolg was wel raak en werd snoei-
hard ingeschoten. De 1-0 stand op 
het scorebord bleef nog lang na-
gloeien.

Slap begin
Argon begon bijzonder slap aan de 
wedstrijd en kon in aanvallend op-
zicht geen enkele vuist maken. De 
thuisploeg creëerde ook weinig 
maar was wel een paar keer drei-
gend. Het eerste schot dat tussen 
de palen werd gericht was dan ook 
van de thuisploeg maar die bal werd 
door doelman Rahim Gök gepakt. 
Na twintig minuten was er een hila-
risch moment toen Gök             ver 
uit z’n doel kwam om een aanval te 
onderscheppen. Hij speelde de bal 
hard tegen de rug van een speler. 
Bijna caramboleerde de bal in het 
Argondoel, echter Gök was nog juist 
op tijd terug om de bal voor de doel-
lijn te pakken. Even later kon Mar-
lin Bot op tijd ingrijpen door de bal 
tot hoekschop te verwerken. Daarna 
zagen we twee pogingen van Argon, 
Vincent van Hellemondt kreeg de 
bal op de rand van het strafschop-

gebied te pakken maar kon hier ver-
der niets mee omdat doelman We-
sley van der Vliet tijdig was uitge-
lopen. Even later werd een verre in-
gooi door Oscar Leune in de doel-
mond geplaatst, echter de bal stui-
terde over Van Nieuwkerk en Van 
Hellemondt. Vlak voor rust probeer-
de de thuisploeg het nog een keer-
tje maar de vrije trap van Stefan Dijs 
ging rakelings naast.

Iets meer beleving
De tweede helft zagen we iets meer 
beleving bij Argon, met Epi Kraemer 
voor Jesse van Nieuwkerk kwamen 
er een paar mogelijkheden. Eer-
ste was een poging van Stefan Ti-
chelaar maar z’n schot was te slap 
en in dezelfde minuut knalde Krae-
mer uit een moeilijke hoek over de 
kruising. Delta Sports zat inmid-
dels ook niet stil, een omhaal van 
Van Genderen werd een prooi van 
Gök en een schot van Doorschot 
kon nog net door Oscar Leune tot 
hoekschop verwerkt worden. Daar-
na konden er enkele pogingen van 
Argon worden genoteerd. Op een 
voorzet van Eric Mulder kopte Vin-
cent van Hellemondt te zacht in, een 
poging van Kramer werd tot hoek-
schop verwerkt en Wilco Krimp kop-
te naast na een hoekschop van Jas-
per Werkhoven. Ook de voor Mul-
der ingevallen Lesley Groenen ging 
alleen op doelman Van der Vliet af, 
maar de slimme goalie plukte de bal 
van de schoen van Groenen. Toen 
Delta Sports ’95 het gelijke spel ei-
genlijk koesterde liep in minuut 94 
Argon alsnog tegen de eerste ne-
derlaag op. Twee hoekschoppen op 
rij was er één teveel. De eerste liep 
nog met een sisser af maar de twee-
de werd door Stefan Dijs via onder-
kant lat snoeihard ingeschoten, 1-0. 
Daarna floot de goed leidende arbi-
ter Burema af en stond Argon voor 
‘t eerst dit seizoen met lege handen. 
Zaterdag komt Valleivogels op be-
zoek in Mijdrecht.
Foto: sportinbeeld.com 

Eerste verliespunten 
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
5 oktober speelde het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 1 korf-
balteam in Mijdrecht tegen Fiducia 
uit Vleuten. Atlantis stond tot de-
ze wedstrijd zonder puntenverlies 
bovenaan de ranglijst. De korfbal-
ploeg moest voor het eerst dit sei-
zoen haar meerdere erkennen in 
de tegenstander en verloor met een 
enigszins geflatteerde uitslag van 
11-17 terecht van Fiducia.
Voorafgaand aan de wedstrijd was 
al bekend dat de ploeg uit Vleuten 
een pittige tegenstander zou zijn. 
De ploeg uit Vleuten had weliswaar 
tweemaal verloren, maar in beide 
wedstrijden met een kleine marge. 
Atlantis stond ongeslagen boven-
aan en dus zou iedere ploeg uit de 
poule extra gemotiveerd zijn om van 
Atlantis te winnen. 

Fiducia ging flitsend van start, bin-
nen een mum van tijd moest de 
Rabobank-formatie tegen een 0-3 
achterstand aankijken. Na een tijd-
je zoeken naar het juiste spel, leek 
Atlantis eindelijk de goede weg te 
hebben gevonden en kon het vlak 
voor rust zelfs nog een voorsprong 
van 7-6 pakken.
Er werd gehoopt dat de thuisploeg 
deze stijgende lijn voort kon blijven 
zetten na rust, maar het tegendeel 
bleek waar. Weer was het Fiducia 
dat fel uit de startblokken kwam. De 
tweede helft werd getekend door 
veel fouten en korte aanvallen van 
de Mijdrechtenaren, terwijl Fiducia 
met scherp bleef schieten. Atlantis 
haalde bij lange na niet haar gebrui-
kelijke niveau, wat erg teleurstellend 
was. De wedstrijd eindigde in een 
11-17 nederlaag voor Atlantis.

Mooie overwinning voor 
Argon D2
Mijdrecht - De D2 van Argon 
speelde deze week thuis tegen Al-
mere. Het eerste half uur kregen 
men mooi voetbal te zien van Argon. 
Ze voerden de druk flink op en na 
tien minuten scoorde Tom 1-0, niet 
veel later maakte Lars er 2-0 van. Er 
wordt gewisseld, dan volgt er een 
corner van Tim waar helaas geen 
doelpunt uit komt. Stanley raakt ge-
blesseerd en verlaat het veld. Met 
2-0 gaan we de rust in.
De tweede helft moet Argon flink 
aan de bak, Almere voerde de druk 
aardig op en dat uitte zich in ge-
vaarlijk spel voor het doel van Ar-
gon. Door een prachtige redding 
van Lucien bleef een tegendoel-

punt uit. Op naar het andere doel, 
Fuoad geeft hem voor en Lars 
scoort 3-0. Fuoad vertoont wat van 
zijn prachtige kunsten, Jelle, Stan 
en Guy weten de bal prima bij Ar-
gons doel vandaan te houden. Lars 
en Mats worden gewisseld voor Tom 
en Mika. Fouad en Boaz proberen in 
een snelle uitbraak 4-0 te scoren 
maar dat mislukt, even later scoort 
Tim een prachtige 4-0. Helaas lukt 
het Almere toch in de laatste mi-
nuten te scoren waarmee de eind-
stand 4-1 wordt. Tim, Jean, Guy, Ste-
fan, Stan, Stanley, Fouad, Mika, Jel-
le, Lucien, Mats, Lars, Tom en Boaz, 
jullie hebben keihard gewerkt, Top!! 
Foto: sportinbeeld.com

Atlantis B1 met coaches Serge Kraaikamp en Maarten Helsloot

Atlantis B1 verliest na 
knap herstel
Mijdrecht - De door Meubelstof-
feerderij Bos gesponsorde ploeg 
start dit jaar in de landelijke eerste 
klasse.  Afgelopen zaterdag 5 okto-
ber moest aangetreden worden te-
gen Kios in Nieuw Vennep. De start 
van de wedstrijd was goed, alleen 
werden er aanvallend niet de juiste 
keuzes gemaakt waardoor de ver-
dediging gelijk zwaar onder druk 
kwam. Kios liep uit naar een 2-0 
voorsprong maar het vak dat daar-
voor verdedigde, liet meteen zien 
mee te kunnen komen en scoorde in 
de eerste aanvalspoging de 2-1. Een 
moment van verslapping in de ver-
dediging betekende een 3-1 ach-
terstand. Op dat moment ging al-
les even fout en liep de tegenstan-
der uit naar een 5-1 voorsprong. Een 
knappe aanval vlak voor rust zorgde 
voor een 5-2 ruststand.
In de rust werd alles nog even door-
genomen, net als in de thuiswed-
strijd was Atlantis B1 gelijkwaardig 
aan haar tegenstander. Na de rust 

stond er een andere ploeg; de start 
was fel en de ploeg maakte de 5-3. 
De door Bos gesponsorde ploeg 
straalde uit dat ze zich niet gewon-
nen gaf. Een, volgens de coaches, 
onterecht afgekeurd doelpunt en 
andere nadelige arbitrale beslissin-
gen hielpen de ploeg niet in deze fa-
se. Thuisploeg Kios profiteerde hier-
van en liep weer uit naar een voor-
sprong van drie doelpunten. Op-
nieuw toonde de Mijdrechtse ploeg 
vechtlust en bracht het verschil te-
rug naar twee; 6-4. Een moment van 
miscommunicatie in de ploeg zorg-
de ervoor dat de tegenstander weer 
een gat van drie aantekende. Maar 
weer richtte de ploeg zich op en 
maakte de 7-5. Helaas was het laat-
ste woord aan de tegenstander en 
verloor Atlantis B1 met 8-5 van Ki-
os B1.
Een mindere fase zorgde voor de 
nederlaag en hier gaat de ploeg de 
komende wekeen voor de zaalcom-
petitie hard aan werken. 

Atlantis 2 met coach Peter van der Wel

Atlantis 2 verliest alsnog 
na sterke wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 5 
oktober speelde Atlantis 2, gespon-
sord door Rabobank, tegen NOVA 
uit De Bilt.
Dit beloofde een zware wedstrijd te 
worden omdat NOVA op een twee-
de plaats stond in de poule. Atlan-
tis 2 verloor deze wedstrijd met 14-
16, maar het kan wel met een tevre-
den gevoel naar de volgende wed-
strijd kijken.

Gelijk op
De wedstrijd was vanaf het begin 
spannend, omdat het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis makke-
lijk tot scoren kwam. NOVA scoor-
de mee en de wedstrijd ging gelijk 
op. Net voordat Atlantis 2 de rust in 
ging maakte NOVA nog twee doel-

punten, hierdoor was de ruststand 
8-10 in het voordeel van de bezoe-
kers. De thuisploeg ging ondanks 
de achterstand goed de rust in, zo 
werd de hele ploeg weer op scherp 
gezet. Na de rust had NOVA moei-
te met score hierdoor kon Atlantis 2 
terugkomen in de wedstrijd, dit luk-
te echter niet. Atlantis 2 had veel 
kansen om op voorsprong te ko-
men, maar de ploeg wist deze niet 
te benutten.

De wedstrijd bleef tot de laatste mi-
nuut spannend en eindigde in 14-
16. Hierdoor moest Atlantis 2 de 
twee punten aan NOVA meegeven, 
maar de ploeg zit in een stijgende 
lijn en heeft er vertrouwen in dat de 
punten weer gaan komen.

CSW 1 verliest van sterk LRC
Wilnis - CSW was zaterdag niet in 
staat om een goed resultaat te be-
halen tegen LRC uit Leerdam. Tegen 
een van de titelkandidaten werd op 
eigen veld met 2-4 verloren.
CSW en LRC maakten er zaterdag 
een leuke pot voetbal van en bei-
de ploegen waren in het eerste deel 
van de wedstrijd aardig aan elkaar 
gewaagd.
Zo kwam CSW een paar keer drei-
gend door via linkerspits Kenzo 
Brown, maar diens prima voorzet-
ten konden nog maar net worden 
onderschept. Aan de andere kant 
kwam het prima voetballende LRC 
een paar keer gevaarlijk opzetten, 
maar het vizier stond gelukkig voor 
CSW nog niet op scherp. Na twin-
tig minuten spelen kon de ploeg uit 
Leerdam wel de 0-1 aantekenen. 
Een vrije trap belandde bij de twee-
de paal, werd vervolgens voor het 
doel gekopt en de bal werd met een 
schitterende omhaal in het doel ge-
deponeerd. LRC drukte door en niet 
veel later kwam het al op 0-2. Vanaf 
het middenveld kwam de bal bij de 
diepgaande rechtsbuiten die de bal 
laag voor gaf en daarna was het een 
koud kunstje om de 0-2 in te tikken. 
CSW liet het koppie niet hangen en 
ging verbeten op zoek naar een tref-
fer, maar miste ook een beetje het 
nodige geluk. Zo belandde een pri-

ma vrije trap van Sven van Vuur-
en op de buitenkant van de paal en 
steeds zat er wel weer een been van 
een verdediger tussen dat een doel-
punt voorkwam.

Ruimte
Na rust ging CSW steeds meer ri-
sico’s nemen en zodoende ont-
stond er veel ruimte tussen de li-
nies waar LRC wel raad mee wist. 
Na een goede combinatie in de zes-
tien werd een speler van LRC ten val 
gebracht en de scheidsrechter leg-
de de bal op de stip. De strafschop 
werd vervolgens feilloos ingescho-
ten. Even later kreeg CSW een pe-
nalty toen Mike Cornelissen goed 
doorging en door de keeper ten val 
werd gebracht. Sven van Vuuren 
ging achter de bal staan en schoot 
de 1-3 binnen. Met nog een kwar-
tier op de klok zette CSW alles op 
alles, maar de wedstrijd was ge-
speeld toen LRC wederom een pe-
nalty kreeg en de 1-4 scoorde. Vlak 
voor tijd kreeg CSW weer een straf-
schop toen Mike Cornelissen in de 
rug werd geduwd en ook de vier-
de penalty van de middag, de twee-
de voor CSW, werd door van Vuuren 
knap ingeschoten. Daarmee eindig-
de het duel in een 2-4 overwinning 
voor LRC en op deze overwinning 
valt eigenlijk weinig af te dingen.
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