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KORT NIEUWS:

Eettafel Buurtkamer 
ging Russisch
Mijdrecht - In het kader van 
de Russische herfstactiviteiten 
van ‘Troupe A’dour’ in De Ron-
de Venen willen ook de Buurt-
kamers daar graag aan mee-
doen. In Mijdrecht was er daar-
om op 8 oktober een Russische 
Maaltijd georganiseerd voor zo-
wel de vaste gasten als ande-
re belangstellenden. Met zo’n 
18 personen zat de Buurtkamer 
gezellig vol en met CD-muziek 
op de achtergrond van Vikto-
ria Pankratova (die ook optrad 
met het projectkoor) was ieder-
een wel snel in de Russische 
sfeer. De prachtige zelfgemaak-
te menukaart verklapte dat 
er Borstjsj (bietensoep), Bef-
stróganov (boeuf stroganoff-
vlees / rijst) met als toetje Ro-
manov (ijs met aardbeien en 
een vleugje wodka) opgediend 
zou worden door de gastvrou-
wen en kok van de Buurtka-
mer. Met een ‘Prijatnovo Appe-
tita’ liet iedereen het zich goed 
smaken. Verandering van spijs 
doet eten: zeker als je het ge-
zellig kunt doen met anderen, 
en de maaltijd met veel liefde 
gekookt wordt door het buurt-
kamerteam. Wilt u ook eens 
meeëten en bent u een vijfen-
vijftigplusser uit Mijdrecht? El-
ke dinsdag en donderdag is er 
van 12.00 tot ongeveer 13.15 
uur een Buurtkamereettafel 
aan de G. v. Aemstelstraat 5 in 
Mijdrecht. Meeëten kost 5 euro 
en u kunt zich van tevoren op-
geven in de Buurtkamer of ui-
terlijk ’s morgens tussen 9.30 en 
10.00 uur via tel. 0297-288466 
en vanaf 10.00 uur bent u wel-
kom voor koffi e, activiteiten en 
gezelligheid.

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

www.kunstuitleen-timeless.nl

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*

Bij nieuw lidmaatschap:september/
oktober
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Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Voorbeeld van de nieuwe kantine op de bestaande kleedaccommodatie langs het hoofdveld
(Ref: Casper van Gorselen & Martijn Zeldenrijk)

SV Hertha opteert voor 
nieuwe clubaccommodatie
Vinkeveen - De succesvolle sport-
vereniging Hertha die al sinds jaar 
en dag haar sportaccommodatie 
op het sportcentrum De Molmhoek 
heeft, wil volgend jaar haar kantine- 
en kleedaccommodaties renove-
ren en uitbreiden. De aanzet daar-
toe werd afgelopen vrijdag gegeven 
door het onthullen van een ‘bouw-
bord’ aan de ingang van het sport-
complex aan de Mijdrechtse Dwars-
weg. Dit werd gedaan door wethou-
der David Moolenburgh en voor-
zitter Harry van Genderen van SV 
Hertha. Op het bouwbord staan be-
drijven die hun medewerking aan 
het plan al hebben toegezegd. Maar 
dat zouden er zomaar nog een paar 

meer kunnen worden. In dat licht 
gezien doet dit recht aan de bijzon-
dere manier van sponsoring in na-
tura, zoals dit door het bestuur van 
SV Hertha is bedacht en gecommu-
niceerd. Het bijzondere daarbij is 
dat er geen gemeenschapsgeld is 
gemoeid met de uitvoering van de 
plannen. De bedoeling is dat door 
de bouw- en installatiebijdragen 
‘om niet’ door bedrijven de nieuwe 
accommodatie volgend jaar wordt 
gerealiseerd. “Door een toeloop van 
nieuwe leden is er dringend behoef-
te aan uitbreiding van de bestaan-
de accommodatie. Afgelopen sei-
zoen kwamen er zestig nieuwe le-
den bij, waaronder een fl ink aan-

tal meiden die voetballen bij de da-
mesteams. Voor al deze sportieve-
lingen is de huidige accommodatie 
al relatief klein. Rekening houdend 
met een verder groeiend aantal le-
den is het dus absoluut noodzake-
lijk dat er een uitbreiding van het 
clubhuis met kleedruimte komt,” al-
dus SV Hertha voorzitter Harry Van 
Genderen. Welke weg heeft hij met 
het bestuur bewandeld om uitbrei-
ding van de accommodatie moge-
lijk te maken? Daarmee is een be-
drag van rond de 400.000 euro ge-
moeid. De club zelf heeft dat bedrag 
natuurlijk niet in kas.

(Vervolg elders in deze krant)

Het een na laatste deel van de N201 bij Schiphol-Rijk met o.a. de fl y-over wordt op 15 december opengesteld voor het 
verkeer. Rest alleen het aquaduct bij Amstelhoek nog (Illustratie: Projectbureau N201+).

Regio - “Op zondag 15 december 
aanstaande is de hele omgelegde 
N201 vanaf Uithoorn tot aan de A4 
vice versa gereed en kan het ver-
keer er gebruik van maken. Dit met 
uitzondering van het aquaduct in 
Amstelhoek en de aansluitingen bij 
de Zijdelweg,” zo laat een opgewek-
te woordvoerster van het Projectbu-
reau N201+ ons weten. Zij bevestigt 
tevens dat het aquaduct naar ver-
wachting in januari 2014 gereed is 
voor openstelling en de aansluitin-

gen bij de Zijdelweg medio 2014, 
waar de gemeente overigens uit-
gaat van eind maart, begin april. Ter 
gelegenheid van de opening van de 
N201 wordt door Persista Hardloop-
training & Begeleiding uit Amers-
foort in samenwerking met Produc-
tiebedrijf Just Ask uit Amsterdam 
en Dagblad De Telegraaf de zater-
dag ervoor, op 14 december, een 
N201 Run georganiseerd. Belang-
stellende sporters kunnen daarbij 
een stuk van de nieuwe N201 in de 

afstanden van 5, 10 en 15 km hard-
lopend afl eggen. Dat is in de om-
geving van Aalsmeer (incl. de Wa-
terwolftunnel), waar ook de start- 
en fi nishlocatie is. Belangstellenden 
kunnen zich voor deze sportieve 
happening inschrijven via de web-
site www.N201run.nl. Voor zover nu 
bekend geworden is, hebben er zich 
al 1.500 deelnemers aangemeld! De 
Provincie Noord-Holland fungeert 
als een van de sponsors. 
(Vervolg elders in deze krant)

Omgelegde N201 helemaal 
open vanaf 15 december

De Ronde Venen - Morgen, don-
derdag 17 oktober, wordt Stef Koorn 
geïnstalleerd als raadslid voor Lijst 8 
in de gemeenteraad van De Ronde 
Venen. Na het vertrek van Kiki Ha-
gen neemt hij het stokje over en zal 
hij de vrijgekomen zetel invullen. Al 
sinds het begin van Lijst 8 is Stef ac-
tief als fractieassistent. Ook heeft hij 
al eerder ervaring in de politiek op-
gedaan. Lijst 8 is blij met zijn aan-
vaarding als raadslid en geeft aan 
dat hiermee continuïteit is gewaar-
borgd. Fractievoorzitter Joris Knep-
pers licht toe: “Na een uitvoerig ge-
sprek in de fractie is besloten te 
kiezen voor deze oplossing. Stef is 
goed thuis in alle stukken en daar-
mee draait de fractie gewoon door. 
Andere kandidaten op onze kieslijst 
hebben aangegeven af te zien van 
kandidaatstelling om eerst als frac-
tieassistent aan de slag te gaan. De 
jonge instroom krijgt op deze ma-
nier kans om zich goed voor te be-
reiden op de verkiezingen en even-
tueel raadslidmaatschap in 2014.”

Geen onbekende
Stef Koorn (33) is geen onbekende 
in de lokale politiek. Eerder heeft hij 
in de gemeenteraad gezeten voor 
een andere lokale partij. Als één 
van de grondleggers van Lijst 8 legt 

Stef uit: “Een van mijn persoonlijke 
speerpunten voor de lokale politiek 
is de verjonging van lokaal bestuur. 
Dit heeft mij ertoe bewogen een 
meer coachende rol te willen spe-
len binnen de jonge fractie van Lijst 
8. Ik heb er destijds bewust voor ge-
kozen niet direct op een verkiesba-
re plaats te komen. Met het vrijko-
men van een zetel kwam het ver-
zoek mijn ervaring in te zetten tot en 
met de verkiezingen. Hiermee is een 
praktische oplossing gevonden om 
de voortgang van lopende zaken in 
stand te houden. Hier zal ik me dan 
ook volledig voor inzetten. Ook zal 
ik me inzetten om van de volgen-
de verkiezingen weer een succes te 
maken, waarbij verjonging weer een 
grote rol zal spelen.”

Stef Koorn nieuw raadslid 
van Lijst 8

Jonathan van Diemen 
vraagt om meer bomen
De Ronde Venen - Deze week 
heeft het CDA raadslid Jonathan 
van Diemen het college de volgen-
de brief gestuurd: “Enige weken ge-
leden zijn de werkzaamheden aan 
de N201 en Ir. Enschedeweg opge-
leverd. De weg ligt er mooi bij en 
het lijkt erop dat de weggebruikers 
aan de nieuwe verdrijvingsheuvels 
gewend zijn. Wat niet went is de le-
ge berm langs de Ir. Enschedeweg 
tussen de kruising met de N201 en 
de rotonde. Deze doet erg kaal aan. 
Er zijn door de provincie bomen te-
ruggeplant, maar lang niet zoveel 
als er voorheen stonden. Nu begrij-
pen wij dat het tijd kost voordat de 
aangeplante bomen een ‘volle’ aan-
blik geven, alleen twijfelen we er 
aan of het huidige aantal ooit de 
aanblik van voorheen gaat benade-
ren. Het liefst ziet het CDA dan ook 
dat er spoedig meer bomen aange-
plant gaan worden. Daarom heb-
ben wij vragen aan het college; Is 
het college het met het CDA eens 

dat er meer bomen geplant moeten 
worden langs de Ir. Enschedeweg? 
Is het college bereid om de provin-
cie te verzoeken om meer bomen te 
planten langs de Ir. Enschedeweg, 
zodat de aanblik van voor de recon-
structie weer terug kan komen? De 
gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen heeft op initiatief van het CDA 
het Bomenbeleid ‘groener dan nu’ 
in het voorjaar vastgesteld. Daar-
mee heeft de gemeenteraad duide-
lijk aangegeven dat wij zo veel mo-
gelijk bomen in onze gemeente wil-
len hebben. De provincie hoeft zich 
helaas niet te houden aan ons bo-
menbeleid, omdat zij een ande-
re overheidslaag zijn. Toch kunnen 
zij niet geheel voorbij gaan aan de-
ze wens. Wij hopen dan ook dat het 
college zich krachtig inspant om 
meer bomen langs de Ir. Enschede-
weg aangeplant te krijgen”. Was ge-
tekend Jonathan van Diemen. 
En nu maar afwachten wat het col-
lege antwoordt.

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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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
VOEDING

Afgelopen week was de week van de op-
voeding en misschien heeft u er iets van 
gemerkt of gezien. Maar waarschijnlijk 
was het een week als alle weken waarin 
men druk is met alle dagelijkse beslom-
meringen, ouder/opvoeder zijnde of niet. 
Op het schoolplein vroeg ik om me heen 
of mensen wisten dat het de week van de opvoeding was. De mees-
te ouders wisten het wel, alleen het werd overschaduwd door ande-
re zaken.

Kinderboekenweek
Het was namelijk ook Kinderboekenweek. Het is een groot mediage-
weld waarin zoveel mogelijk om de aandacht van kinderen en voor-
al hun ouders wordt gevochten. In de week van de opvoeding waren 
er vele activiteiten georganiseerd maar de Kinderboekenweek deed 
dit eveneens. De laatste had al veel media aandacht gekregen door 
het liedje van Kinderen voor Kinderen die zingen ‘Klaar voor de start’ 
dat heel toevallig ook het thema van deze Kinderboekenweek was. 
Voor de basisscholen is het logisch dat ze met dit thema aan de slag 
gaan. Als ouder zijnde word je dus mooi in een spagaat geduwd. Ga 
ik naar die interessante lezing ‘Help, mijn kind speelt doktertje’ of ga 
ik naar de tentoonstelling over boeken waar mijn kinderen aan mee 
hebben gewerkt? In ons geval werd dat natuurlijk het laatste. Daar-
naast lopen alle sportclubjes, zwemlessen en speelafspraakjes ook 
gewoon door. Elke keer weer moet je keuzes maken als ouder zijnde 
en misschien is dat ook wel de essentie van opvoeden.

Opvoedontbijt
In mijn geval kon ik wel aanwezig zijn bij een van de opvoedactivi-
teiten en wel het opvoedontbijt op de zaterdagochtend. Het was een 
frisse, bewolkte dag maar dat mocht de pret niet drukken. In Villa Ka-
kelbont in Uithoorn waren vele moeders (tevens vrijwilligers) al vroeg 
in de veren om een groots en multicultureel ontbijt te kunnen serve-
ren. Men kon er dus genieten van een heerlijk ontbijt, praten met an-
dere ouders of een vraag over opvoeden stellen aan de aanwezigen 
van onder andere het centrum Jeugd en gezin. Dit geheel werd pro-
fessioneel aan elkaar gepraat door supernanny Jenny met haar tas 
vol wijsheden. Kortom, een heel mooi voorbeeld van een samenwer-
king tussen vele diverse partijen. En precies wat nu letterlijk en fi-
guurlijk een gezonde voeding kan zijn voor iedere ouder om daarna 
met hernieuwde energie weer verder te kunnen. Ik kreeg in ieder ge-
val weer nieuwe energie door het zien van de inzet en het enthousi-
asme van de vrouwen in Villa Kakelbont.

Voor de volgende keer
Misschien is het een idee om deze weken samen te voegen. Opvoe-
den en kinderboeken (leren lezen) zijn onlosmakelijk verbonden met 
elkaar, dus waarom niet gewoon de krachten bundelen? Bij het op-
voedontbijt was daar al een voorproefje van, omdat de bibliotheek 
ook aanwezig was en de kinderen werden voorgelezen. Twee the-
ma’s die zoveel met elkaar van doen hebben, dat moet samen kun-
nen. Iedereen moet immers bezuinigen, dus maak een budget voor 
de week van de opvoeding en de Kinderboekenweek. Laat iedereen 
samenwerken en zo zorgen we ervoor dat de ouders ook niet elke 
week van hot naar her hoeven te rennen. Ik zie alleen maar voorde-
len. Voor alle mensen die de themaweken een beetje moe zijn, pas 
op… in november is er straks de week van de chronisch zieken en 
dan zal ik het nog maar niet hebben over alle themadagen. Tot de 
volgende week!

 

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

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

Vermist:
- Wilnis, De Duiker: Een niet zo grote zwarte kater met wit op kop en 

poten. Hij lijkt op een Felix kat. 
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypers grijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.

Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De vogel heeft een geel lijfje en 

oranje kopje en is erg tam.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. De kat heeft witte 

snorharen, een witte bef, witte sokjes en is wit onder zijn neus.
- Mijdrecht, Schattekerkerweg: Wit-rode kater, niet gecastreerd. Hij 

heeft bandje om van dierenbescherming.
- Mijdrecht: Dr. van den Berglaan: Grijs cyperse kat.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe, labrador, gechipt.
- Uithoorn, Centrum: Klein karamelkleurig hondje, het heeft een roze 

bandje.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: zwarte kat, witte sokjes, witte snorha-

ren en witte snoet.
- Uithoorn, Vogellaan: Cypers met witte kat.
- Mijdrecht, Ambachtsherensingel: Grote zwart met beetje witte kat, 

wit befje en witte pootjes.
- Abcoude, Gein-Noord: Zwart, langharig dwergkonijntje.
- Vinkeveen: Zwart-witte kat met witte sokjes, witte bef en een beet-

je wit op buik.
- Wilnis, De Duiker: Rood-witte kat.
- Uithoorn, Grevelingen: Zwarte kater.

Najaarsuitje Passage Mijdrecht
Mijdrecht - Een museum waar 
je met je handen bijna overal aan 
mag zitten, waar vind je dat? In Ter-
schuur. Dit museum is een van de 
weinige musea waar dit mag. 
Op woensdag 9 oktober bezocht 
een groepje dames van de Christe-
lijk Maatschappelijke Vrouwenbe-
weging Passage dit centraal gele-
gen museum. Ze lieten zich meene-
men langs 160 ambachten, winkel-
tjes en compleet ingerichte werk-
plaatsen van vroeger. Een feest 
van herkenning, zo was het immers 

vroeger ook? Ze konden zien hoe 
een kaasmaker, oude smid, scha-
rensliep of dokter vroeger te werk 
ging. Het leek of de tijd even had 
stilgestaan. In dit speelgoedmuse-
um vind je ook oud en antiek speel-
goed.
Tollen, treinen en werkelijk prachti-
ge poppenhuizen. Buiten waren er 
diverse landbouwwerktuigen en ou-
de gereedschappen te zien en ook 
de Solex ontbrak niet. Kortom: een 
gezellig dagje uit waar iedereen vol-
op van heeft genoten! 

ROM-koor zingt in weekend 
de sterren van de hemel 
Mijdrecht - Wederom zal het 
ROM-koor zorgen voor een muzika-
le show in De Meijert aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Dat 
zal gebeuren op komende zaterdag-
avond 19 en zondagmiddag 20 ok-
tober. De entreeprijs is wederom 
betaalbaar gehouden en bedraagt 
15 euro. Ook begin 2012 heeft het 
ROM-koor een Night of the ROM’s 
uitgevoerd 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 op-
gelicht en is er een aantal stukken 
uit de nieuwe uitvoering gezongen. 
Tot groot genoegen van het aan-
wezige publiek dat in groten geta-
le dit korenspektakel heeft bijge-
woond. Maar ook afgelopen zon-
dag hebben zij een try-out verzorgd 
voor de bewoners in Woonzorgcen-
trum Sint Jacob in Amsterdam. Ook 
daar werd het programma met veel 
enthousiasme ontvangen en zowel 
de toeschouwers als de uitvoeren-
den waren over deze middag zeer 
te spreken. Kaarten ad 15 euro lig-
gen in de voorverkoop bij Boekhan-
del Mondria in Mijdrecht en Slijte-
rij Vreeland in Vinkeveen. Ook kunt 
u kaarten bestellen via de websi-
te www.romkoor.nl of via e-mail:  
info@romkoor.nl. Vóór aanvang van 
de voorstelling zijn er ook nog kaar-
ten te koop aan de zaal. Uiteraard 
voor zover nog niet uitverkocht.

Uitreiking gouden en zilveren 
penselen op Vlinderbos
Wilnis – Vorige week vrijdag werd 
op de Vlinderbosschool het Kinder-
boekenweekproject ‘Klaar voor de 
start’ afgesloten. Twee weken ge-
leden hebben de kinderen in de 
hal een aantal spelletjes uit moe-
ten voeren die te maken hadden 
met boeken en lezen. Zo moesten 
de kinderen uit de bovenbouw boe-
ken op alfabetische volgorde leg-
gen, groep 3/4 met boeken op hun 
hoofd een estafette lopen, kleu-
ters afbeeldingen uit kinderboeken 
zoeken en groep 5/6 zoveel mo-
gelijk sprookjes verzinnen. Tot slot 
was ook het team aan de beurt, er 

moest een hele lange zin worden 
doorgefluisterd. De kinderen heb-
ben in hun eigen groep een werk-
stuk gemaakt. Ieder werkstuk werd 
voorzien van een nummer en daar-
na konden de groepen bij elkaar op 
bezoek om hun stem uit te brengen. 
Nadat de ouders tijdens de inloop-
ochtend deze werkstukken hadden 
bewonderd zijn de stemmen door 
de vakjury geteld. Afgelopen vrijdag 
zijn de gouden en zilveren penselen 
uitgereikt en de werkstukken ten-
toongesteld. Alle prijswinnaars kre-
gen een prachtige oorkonde. Gefeli-
citeerd allemaal!

Nieuw in De Ronde Venen:
Praktijk voor

Remedial teaching
‘Samen aan de slag’

De Ronde Venen - Els Timmer, 
remedial teacher op twee basis-
scholen, heeft een deel van de 
vakantie besteed aan het inrich-
ten van een prettige werkkamer 
en het bouwen van een website.
Ze is startklaar: de RT-praktijk 
‘Samen aan de slag’ is een feit.
Els werkt al twaalf jaar drie à vier 
dagen per week als remedial tea-
cher met kinderen van groep 1 
t/m 8. Ook begeleidt ze al acht 
jaar kinderen met een rugzakje. 
Al deze kinderen hebben extra of 
speciale hulp nodig bij het leren.
Ze heeft nog altijd veel plezier in 
het bedenken van werk op maat 
voor haar kinderen.
Onduidelijk is hoe de zorg inge-
vuld gaat worden op scholen na 
de invoering van passend onder-
wijs volgend schooljaar. Blijft de 
remedial teacher op de school 
of wordt hij ingehuurd van bui-
ten af?
Mede daardoor maakt ze de stap 
naar het opzetten van een eigen 
praktijk.

Wat maakt remedial 
teaching succesvol?
Op de eerste plaats: zorg op maat. 
Na overleg met ouders, kind en 
school wordt bepaald waaraan 
gewerkt gaat worden. De kans op 

succes is daardoor groter. Kinde-
ren kunnen ook met eigen vragen 
komen en extra uitleg krijgen.
Veel kinderen beginnen impulsief 
aan een taak op school. Tijdens 
de begeleiding leren ze te wer-
ken met een stappenplan: een 
opdracht eerst goed lezen, na-
denken wat er gevraagd wordt 
en wat precies gedaan moet wor-
den. En pas daarna... aan de slag 
gaan! 
De jarenlange ervaring, die Els 
door haar werk op de basisscho-
len heeft opgedaan, is een mooi 
‘beginkapitaal’ voor de start van 
dit eigen bedrijfje.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.rt-samenaande-
slag.nl

Zaterdag 26 oktober om 20.00 uur
Lustrumconcert 

Mannenkoor Immanuël 
Mijdrecht - Het Christelijk Man-
nenkoor Immanuël viert dit jaar 
zijn 7e lustrum met een concert 
op zaterdagavond 26 oktober om 
20.00 uur in de R.-K. Kerk Johan-
nes De Doper met een repertoi-
re van Nederlandse, Engelse en 
Russische liederen. Het wordt 
daarin begeleid door Jan Lense-
link op de vleugel, André van Vliet 
op het orgel, Arjan en Edith Post 
op de trompet.
Daarnaast zal de sopraan Mar-
jo van Someren haar medewer-
king verlenen. Alle solisten zul-
len ook solo optreden. De inzet 
van het koor onder leiding van 
dirigent Jan Verhoef en de me-
dewerking van bovengenoem-
de solisten staan ongetwijfeld 
garant voor een mooie muzika-

le avond. Jan Lenselink is in staat 
om je met sprankelend spel aan 
je stoel gekluisterd te houden. 
André van Vliet stelt zijn voorlief-
de voor de Franse Romantiek niet 
onder stoelen en banken. De mu-
zikaliteit van Arjan en Edith Post 
zorgt met hun trompetklank voor 
een boeiend geheel.
Een aantal koorwerken worden 
tesamen met Marjo van Some-
ren ten gehore gebracht. Als so-
list zal zij tevens een aantal liede-
ren zingen.
De entree bedraagt 12,50 eu-
ro, inclusief een consumptie. 
De entreekaarten zijn verkrijg-
baar bij Boekhandel Mondria in 
Mijdrecht, Drogisterij de Nagte-
gaal in Wilnis, Drogisterij De Bree 
in Vinkeveen en bij de leden.

Dinsdag 22 en donderdag 24 oktober
Gezellig herfststukjes maken 
in Buurtkamer Wilnis
Wilnis -Zowel op dinsdag 22 ok-
tober als op donderdag 24 okto-
ber kunt u een herfststukje ko-
men maken in Buurtkamer Wil-
nis. Het is géén cursus maar gezel-
lig met elkaar bezig zijn en helpen 
om de herfst in huis te halen. Vanaf 
10.00 uur is de Buurtkamer open en 
zal eerst koffie gedronken worden. 
Daarna gaat u aan de slag. U dient 
zelf mee te brengen: een snoei-
schaar en mesje en een bak, schaal 
of mand als basis. Hebt u een tuin 
of plantsoen in de buurt: breng wat 
mooie takken, groen of bloemen 
(bijvoorbeeld hortensia’s mee). Het 
vrijwilligersteam zorgt voor oase en 
basisgroen en u zult versteld staan 
wat voor leuke resultaten er in bij-
zondere herfstsfeer ontstaan. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en de 
gezelligheid staat natuurlijk voorop.
Ook kunnen inmiddels (maximaal 
10) gasten 2x per week na 12.00 uur 
(tot ca 13.15 uur) mee-eten in de 
gezellige woonkeuken in de Buurt-

kamer. Voor de kostprijs van vijf eu-
ro wordt er een gezond en afwisse-
lend 3-gangenmenu gekookt door 
de enthousiaste koks. Hebt u hier-
voor belangstelling? U kunt zich op-
geven in de Buurtkamer, of uiter-
lijk desbetreffende ochtend tussen 
9.30 en 10.00 uur middels de Buurt-
kamertelefoon: 0297-250692. Af en 
toe organiseert het vrijwilligersteam 
wat speciaals voor de liefhebbers 
en uiteraard is er altijd koffie/thee 
met een praatje, diverse spelmoge-
lijkheden, de krant en de tijdschrif-
ten. Steeds meer senioren uit Wilnis 
beginnen deze gastvrije open inloop 
te ontdekken en zodoende contac-
ten te leggen met andere dorpsbe-
woners. Bent u al in de Buurtkamer 
in Wilnis geweest (aan de achterzij-
de van de Willisstee) voor een gezel-
lige koffieochtend? 

Het vrijwilligersteam hoopt dat 
steeds meer mensen de Buurtka-
mer weten te vinden.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

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

de Hoef
Ruigekade 26 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0537 8-10-2013
Ruigekade 28 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0538 8-10-2013

mijdrecht
Granaat 4 en 6 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0540 10-10-2013
 het voorgeveldakvlak van 
 2 woningen 
Wipmolen 46 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0533 5-10-2013
 het voorgeveldakvlak en 2 op 
 het achtergeveldakvlak 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 119A Vergroten van een raam aan de  - Bouwen W-2013-0541 9-10-2013
 achterzijde van de woning en het 
 realiseren van 2 wanddoorbraken 
Groenlandse kade 9-13 Plaatsen van een tijdelijke  - Bouwen W-2013-0508 20-9-2013
 Romnyloods 
Zandeiland Vier 1 G2 Plaatsen van een toiletgebouw  - Bouwen W-2013-0530 4-10-2013
 tbv duikeiland 

Wilnis
Dorpsstraat 30 Wijzigen van een winkel in  - Bouwen W-2013-0534 5-10-2013
 2 appartementen 
Pastoor Kannelaan 19 Bouwen van een schuur  - Bouwen W-2013-0532 4-10-2013
 en schutting 
Mees ten Oeverlaan 29 Vergroten van de woning met  - Bouwen W-2013-0531 3-10-2013
 een serre aan de achterzijde  
 van de woning 

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.

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

mijdrecht
Robijn 7 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2013-0430 9-10-2013
 (opbouw) op het achterdakvlak 

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.

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

datum evenement locatie activiteit

4 november 2013 ANWB- Stationsstraat Wilnis Verkeersactiviteit voor
08.00-12.00 uur Streetwise  schoolgaande kinderen.
   Gedeelte van de Stationsstraat
   afsluiten. 

15 december 2013  Kerstmarkt Hoogstraat, vanaf Laan van Kerstmarkt met afsluiting
12.00-18.00 uur  Binnenrust tot Stationsstraat.  Hoogstraat/Markvelt
  Markvelt en parkeervakken 
  Stationsstraat 

19 december 2013  Kerstviering Op het kleuterplein van de Kerstviering met gezongen
16.30-19.00 uur  Jozefschool in Vinkeveen kerstliedjes

21 december 2013 Kerstwandeling In het oude dorp van Wilnis Kerstwandeling
18.00-20.30 uur   

22 december 2013 Kerstfair Gedeelte Dorpsstraat Wilnis Kerstfair met muziek/Afsluiting
12.00-21.00 uur   klein gedeelte Dorpsstraat

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 te 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 ‘ziens-
wijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afd. 
Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen 
via T. 0297 29 16 71, 0297 55 15 61 en/of 0297 29 18 35.

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

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

7 JAAR GARANTIE

7 JAAR G
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ACTIE!

Nieuwe cv-ketel? 
kies voor de slimste combiNatie!

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

De Nefit TrendLine HR-ketel en slimste 
Nefit Easy thermostaat verzekeren u  
van de nieuwste technologie, duurzame 
kwaliteit en slim besparen.

     van Walraven b.v.                  
    
        verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 
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     van Walraven b.v.                  
    
        verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 

Nu bij van Walraven B.V. tijdelijk 7 jaar garantie op Nu bij van Walraven B.V. tijdelijk 7 jaar garantie op 
alle onderdelen van Nefit TrendLine! 

Vraag ons vrijblijvend om informatie en voorwaarden.

• verwarming
• ventilatie
• sanitair
• water
• riolering
• gas
• dakbedekking
• zinkwerk

Te koop:
Broodrooster nw. €15,-.   
Koffiezetter een kop nw. €15,-.  
Personenweegschaal nw. €10,-.   
Tel. 0297-282894
Te koop:
Philips espressobar type 
hd5672 nieuw in doos prijs 99 
euro. Tel. 06-51909722

Te koop:
Goede, degelijke,  herenfiets 
van sparta met handvatversnel-
lingen, slot en gelzadel, in prima 
staat €85,-. Tel. 06-41954733
Aangeboden:
2 Kaartjes Ajax Celtic,  6 nov. 
arena,  a €75,-  per stuk. 
Tel. 06-47195728

Te koop:
Aanrechtblad nw. 180 cm €75,-.  
Wandmeubel + 3 zitsbankje 
€75,-.  
Tel. 0297- 778299
Te koop:
Scootmobiel Antaris 3, z.g.a.n. 3  
weken gebr. nu voor €250,-.   
Tel. 06- 40957773

Te koop:
Vw GTI velg €60,-. Powermaxx 
trilplaat Blokker €45,-.  Diesel-
pomp voor Caddy en Golf €50,-.  
Tel. 0297- 242458
Te koop:
Damesfiets Koga lady met 
versn., fiets is ok, 28” €40,-.   
Tel. 0297- 287367

Te koop:
Blank houten kinderledikantje 
i.g.st. Verstelb. blank houten 
kinderstoel i.g.st. €20,-. 
Tel. 06- 29395333
Te koop:
Bobike fietszitje voor, met 
scherm en bevestiging €1,-.   
Tel. 0297- 274251

Te koop:
Kinderstoelm ledikantje, 
kinderzitje voor op de fiets + 
block €60,-.  
Tel. 0297- 567325
Te koop:
Bobike fietszitje voor, met 
scherm en bevestiging €1,-.   
Tel. 0297- 274251

Te koop:
Electrische garage kantel-
deuropener, met afst. bed. 
compl. €75,-.  
Tel. 0297- 285796/06-12609646
Te koop:
Geelektrificeerde olie/plafond-
lamp, type schipper €25,-.   
Tel. 0297- 283036

Te koop:
Tent Korsika met luifel en slaap-
gedeelte voor 2 luchtbedden, 
stah. incl.  grondzeil €50,-.  
Tel. 0297-287367
Aangeboden:
26 Oktober prijsklaverjassen, 
buurtver. Amstelhoek. 
Tel. 0297- 560676



Vinkeveen - Woensdag 9 oktober 
vierde Hen Verlaan, de populaire 
conciërge van basisschool de Scha-
kel uit Vinkeveen, zijn 65ste verjaar-
dag. Door de leerlingen, de ouders 
en zijn collega’s werd hij groots in 
het zonnetje gezet. Hen is geliefd 
onder de leerlingen vanwege zijn 
steun na valpartijen op het plein. 
Bij hem kun je altijd terecht voor 
een pleister of een troostend woord. 
Onder de ouders is hij geliefd van-
wege het feit dat hij altijd bereid is 
hen te helpen en onder zijn colle-
ga’s kan Hen niet stuk vanwege zijn 
overheerlijke koffi e/thee en trakta-
ties en de vele klussen die hij voor 
hen verricht.
Helaas kunnen ze op de Schakel 
niet lang meer van Hen genieten. 
Per 1 januari 2014 gaat hij name-
lijk met pensioen. Een moment waar 
niemand naar uitziet!
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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...

Het is tenslotte
dierendag

Deze week stuurde mevrouw Catharina Jensen uit Uithoorn deze fo-
to’s met de volgende tekst: “Het mussen-ontbijt. Jummi, jummi, dat is 
smullen. Maar het is tenslotte maar eens per jaar dierendag. Een half 
uurtje later: nog even en het servies van de Apfelstrudel kan zo weer 
in de kast.” 

Je eigen kaarten maken
Wilnis - Ans van Kerkwijk is een 
van de meeste creatieve vrou-
wen op het gebied van het maken 
van kaarten voor allerlei te gebrui-
ken doeleinden. Zij maakt voorna-
melijk luxe, zeer speciale kaarten. 
Ans zegt: “Het krijgen van een zelf-
gemaakte kaart is altijd heel bijzon-
der en meestal heb je aan het ma-
ken ervan al de meeste voldoening. 
Een zelfgemaakte kaart spreekt 
meer aan en krijgt een heel andere, 
bijzondere betekenis voor die ander, 
naar wie je die kaart stuurt.”
Ans van Kerkwijk is vaak op hobby-
beurzen en andere markten te vin-
den, waar haar (kunst-)werken veel 
belangstelling ondervinden.
Stichting ‘Paraplu’ is dan ook heel 
erg gelukkig dat zij deze creatie-
ve vrouw opnieuw bereid heeft ge-
vonden om in De Ronde Venen het 
komende seizoen een aantal work-
shops te verzorgen over ‘het maken 
van kaarten’. Zij vindt het fi jn en een 
uitdaging om bij Stichting ‘Paraplu’ 
de mensen te inspireren en enthou-
siast te maken en te helpen bij het 
zelf maken van allerlei soorten kaar-
ten, voor verjaardagen, feestdagen, 
bijzondere gebeurtenissen, of zo-
maar!
De workshops die de Stichting ‘Pa-
raplu’ organiseert en waar ieder-
een die er belangstelling voor heeft, 
om van Ans de ‘kneepjes van het 
vak’ voor deze fantastische hobby 
te leren kan nog een aantal deel-

nemers plaatsen. Deze workshops 
worden gehouden in een gezellige 
sfeer, met een heerlijk kopje koffi e 
of thee, op de woensdagmiddagen 
van 13.15 tot 16.15 uur in een van 
de zalen van Stichting ‘Paraplu’aan 
de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Men kan zonder zich tevoren in te 
inschrijven binnen lopen en deelne-
men. De kosten per workshop zijn 
erg beperkt gehouden, namelijk 
twee euro per workshop.

Beatrixschool ‘Klaar voor 
de Start’
Wilnis - “Klaar voor de start” is het 
thema van de Kinderboekenweek 
2013, met daarin extra aandacht 
voor boeken die over sport en spel 
gaan. Kinderen voor kinderen heeft 
daar een vrolijk liedje bij gemaakt 
met de titel ‘Klaar voor de Start’. Dit 
nummer heeft de Ouderraad van de 
Pr. Beatrixschool uit Wilnis gebruikt 
om alle groepen op te warmen voor 
de Kinderenboekenweek. Een aan-
tal sportief geklede moeders ging 
alle groepen langs om gezellig met 
de leerlingen te dansen en te sprin-
gen. Na afl oop was iedereen opge-
warmd om veel te lezen en dat bleek 
wel op het leesfeest van maandag 7 
oktober. Boeken, strips, knuffels en 
kussens gingen mee naar school. 

Iedereen mocht door de hele school 
heen een plekje zoeken om lekker te 
gaan lezen. De kinderen van groep 
1 t/m 3 werden voorgelezen door 
groep 8. Ook in de klassen wordt 
veel aandacht besteed aan de Kin-
derboekenweek en lezen. Zo heb-
ben de kinderen in groep 7 allemaal 
een verhaal geschreven met als ti-
tel ‘Klaar voor de Start’. Het mooiste 
verhaal krijgt de gouden griffel.
De Kinderboekenweek is geëindigd 
op 13 oktober, maar omdat ze le-
zen zo leuk vinden op de Pr. Beatrix-
school gaan ze door tot 17 okto-
ber. Ze sluiten af met een boeken-
markt waarbij kinderen aan elkaar, 
voor een klein bedrag, boeken mo-
gen verkopen.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

100.000ste 
bezoeker van 

2013 voor 
AnnexCinema

Woerden - Op woensdag 9 okto-
ber heeft AnnexCinema de mijl-
paal van 100.000 bezoekers per 
jaar behaald! Voor aanvang van 
de fi lm Turbo 3D werd de familie 
Kool verrast met een AnnexCi-
nema prijzenpakket. Moeder La-
rissa was blij verrast en ook haar 
kinderen Liv en Ocean waren 
erg gelukkig met hun cadeau-
tjes. AnnexCinema wil via deze 
weg ook alle andere bezoekers 
van dit jaar onwijs bedanken!

Nina winnares van de voorlees-
wedstrijd op de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Vrijdagmorgen 11 ok-
tober verzamelden de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 zich in de aula van de 
Pijlstaartschool. Het was een span-
nende ochtend voor Nina, Sabrina, 
Fynn, Isabel, Mylène en Meike, zij 
waren de deelnemers van de voor-
leeswedstrijd. Wie van deze zes zou 
de winnaar worden? Onder toe-
ziend oog van een vakkundige jury, 
enkele ouders van de deelnemers 

en alle leerlingen werden de verha-
len voorgelezen. De verhalen waren 
allemaal even spannend en soms 
kregen de lezers de kinderen zelfs 
aan het lachen. De jury had het erg 
moeilijk en trok zich even terug om 
te overleggen. Ondertussen werden 
ook de kinderen van groep 1 en 2 
erbij gehaald en maakte juf Miri-
am bekend wie de winnaars waren 
van de puzzeltocht en de weekop-

dracht ‘wie maakt de mooiste, grap-
pigste, stoerste medaille’. Alle win-
naars kregen een boekenbon. Hier-
na werd nog een keer het Kinde-
ren voor Kinderen lied ‘Klaar voor 
de start!’ ingezet. Eindelijk kwam 
de jury met het verlossende ant-
woord. Van de zes kinderen bleven 
er drie over en daar moest toch echt 
een winnaar of winnares uit geko-
zen worden. Wie zou dit zijn? Mees-

ter Tom kreeg het woord en vertel-
de dat de jury het erg moeilijk heeft 
gehad maar dat uiteindelijk de keu-
ze is gevallen op Nina Langendorff. 
Nina mocht nog een keer haar stuk-
je uit het boek ‘Oma ontsnapt!’ van 
Janneke Schotveld voorlezen. Naast 
een boekenbon kreeg Nina een 
echte oorkonde en mag ze deel-
nemen aan nationale voorleeswed-
strijd. Nina van harte gefeliciteerd!

ABBA Mania zó van West 
End Londen naar Patronaat!
Regio - Na een succesvolle tour in 
het najaar van 2012 komt West End 
sensatie ABBA Mania terug naar 
Nederland! Dat zal zijn op vrijdag 25 
oktober in het Haarlemse Patronaat 
aan de Zijlsingel 2. Sinds hun for-
matie in 1999 heeft ABBA Mania al 
vele bezoekers van alle leeftijden de 
hoogtijdagen van ABBA laten her-
beleven. In 2002 stonden ze maar 
liefst 18 weken in het Strand The-
atre in het Londense West End en 
verwelkomden ABBA fans van over 
de hele wereld. Vervolgens trokken 
ze zelf de wijde wereld in en gaven 
concerten in o.a. Venezuela, de Ver-
enigde Staten, Tahiti, Mexico, De-
nemarken, Frankrijk en Duitsland. 
ABBA MANIA neemt je mee terug 
naar de tijd dat ABBA de radiogol-

ven beheerste. ABBA Mania ver-
pakt de tijdloze ABBA songs in een 
pakkend concert dat de muziek en 
stijl van ABBA eer aan doet. Doe 
mee en geniet van hits als ‘Mamma 
Mia’, ‘Voulez Vous’, ‘Dancing Queen’, 
‘Winner Takes It All’, ‘Super Trouper’ 
en vele andere.
Lezers van de Nieuwe Meerbode 
krijgen een speciale korting! Knip de 
bon uit en u ontvangt bij aankoop 
van uw ABBA-Mania-ticket aan de 
kassa van Patronaat een korting 
van 2,50 euro per ticket (maximaal 
4 kaarten per bon en alleen geldig 
aan de kassa, ook in de voorver-
koop. Niet geldig in combinatie met 
andere kortingen, geen restitutie of 
contanten). Info via Patronaat, 023-
5175858 en www.patronaat.nl.

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBA

Kinderboekenweek op 
de Molenlandschool
Mijdrecht - Tijdens de Kinderboe-
kenweek staat lezen centraal. Op 
de Molenlandschool vinden ze le-
zen erg belangrijk. Vanaf groep 3 
starten alle groepen in de ochtend 
en middag met lezen. Leesplezier 
en leesfrequentie staan voorop. De 
Molenlandschool heeft de beschik-
king over een bibliotheek waar-
uit de kinderen boeken mogen kie-
zen. Er staan dichtbundels, informa-
tieve boeken, non-fi ctie en fi ctie-
boeken. Tijdens de ‘kleedjesmarkt’ 
in de Kinderboekenweek is er geld 
opgehaald om nieuwe boeken voor 
de bibliotheek aan te schaffen. De 
‘kleedjesmarkt’ is dit jaar mede mo-
gelijk gemaakt door alle ouders die 
boeken van thuis mee hebben ge-
nomen en door Kringkoop Mijdrecht 
die de school tweedehandsboe-
ken heeft geschonken om te verko-
pen. Het geldbedrag zal de komen-

de periode uitgegeven gaan wor-
den aan leesboeken, zodat de kin-
deren op Molenland kunnen kie-
zen uit een nieuw, ruim aanbod van 
boeken, want kinderen die graag en 
veel lezen hebben vaak een betere 
leesvaardigheid en een beter lees-
begrip. 
Naast de ‘kleedjesmarkt’ schrijven 
de kinderen op de Molenlandschool 
tijdens de Kinderboekenweek ook 
gedichten. In iedere groep wordt 
een andere dichtvorm behandeld. 
Kent u het elfje, de rondeel, de hai-
ku en de limerick? De kinderen op 
de Molenlandschool wel! De ge-
dichten dit jaar zijn geschreven over 
het Kinderboekenweekthema ‘Klaar 
voor de start! Sport en spel. Tijdens 
de afsluiting van de Kinderboeken-
week heeft uit iedere klas een aan-
tal leerlingen hun gedicht voorge-
dragen.

Hen Verlaan viert 65ste 
verjaardag
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Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werd iedereen op de Bozenhoven 
19 verwelkomd met een roze lo-
per en vele ballonnen. Zonnestu-
dio Suncare vierde zaterdag haar 
driejarig bestaan en is de overkoe-
pelende naam NzuriPlaza een feit. 
Een naam met vele bedrijfjes: we-
ten welke? www.nzuriplaza.nl. Ook 
waren er prachtige PROMOdames 
aanwezig die in het centrum van 
Mijdrecht fl yers uitdeelden. De-
ze kon men bij NzuriPlaza inleve-
ren tegen een goedgevulde goo-
diebag!! Dat was soms dringen ge-
blazen. Iedereen die een fl yer heeft 
ingevuld en ingeleverd maakt kans 
op de hoofdprijs: een cadeau-
bon van NzuriPlaza ter waarde van 
250 euro!! De winnaar wordt aan-
staande vrijdag bekendgemaakt. 
Maar er was nog meer te doen op 
de Bozenhoven: gratis huidcondi-
tie-check door de huidspecialist, 
meekijken bij de pedicure, nagels 
werden kosteloos opgepimpt, Ibiza 
veertjes voor in het haar en zonnen 
voor maar 5 euro. De kleurenstylis-
te Jolanda Bras was ook aanwezig 
en heeft vele mensen blij gemaakt, 
inmiddels weten zij nu welke kleur 
het beste bij hun past. Zonnestudio 
SunCare, begonnen met vier zon-
nebanken, inmiddels zes banken 
en nu in blijde verwachting, want 
in december komt er nog een bank 
bij. Niet zomaar een bank, maar de 
allernieuwste Ergoline zonnebank, 
namelijk de Prestige 1400!! Wil jij 
precies weten wanneer de 1400 
komt? Word vriend op Facebook: 
Zonnestudio Suncare Mijdrecht.

Feest 
Suncare en 
NzuriPlaza 
geslaagd!

Open herfstcompetitie TV Wilnis
Wilnis - De reguliere tenniscom-
petities van 2013 lopen op zijn ein-
de maar dit wil niet zeggen dat er 
niet meer getennist gaat worden. 
TVWILNIS organiseert al jaren een 
herfsttoernooi en dat zal dit jaar na 
de offi ciële najaarscompetitie van 
de KNLTB gaan plaatsvinden. Om-
dat de vereniging tegenwoordig be-
schikt over Advantage Red Court 
banen zijn de condities om de herfst 

te spelen sterk verbeterd. Voorheen 
was het zeer lastig om in het najaar 
op de mateco banen te spelen terwijl 
het nu op de nieuwe banen mogelijk 
is om onder alle weersomstandighe-
den goed tennis te kunnen beoefe-
nen. De deelname aan deze compe-
titie is toegankelijk voor zowel leden 
van TVWILNIS als leden van andere 
verenigingen. Het is een zeer gezel-
lig toernooi dat gespeeld zal worden 

in de weekenden van vrijdagavond 1 
november tot en met zondag 24 no-
vember. Er wordt gespeeld in poules 
van 5 of 6 dubbels in de onderdelen 
damesdubbel, herendubbel en ge-
mengddubbel. Omdat de poules op 
sterkte worden ingedeeld is dit zo-
wel voor de beginnende als gevor-
derde speler/speelsters een uitgele-
zen kans het seizoen met een paar 
weken te verlengen.

Atalante dames 1 pakt volle winst
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
Volleybalvereniging Atalante haar 
tweede thuiswedstrijd van het sei-
zoen. Het begin verliep moeizaam, 
maar al snel herpakte Atalante zich. 
De servicepass kwam onder contro-
le en aan het net wist Natalie met 
een knap gespeelde tactische bal 
en een snoeiharde aanval te scoren. 
Tot 20-20 ging het gelijk op. Coach 
Nancy Lijten wisselde Wilma van 
der Schaft in voor Tineke, waardoor 
drie aanvalsters gecreëerd werden. 
Annemarieke werd binnen de lij-
nen gebracht voor Natalie en be-
wees direct haar waarde. Op een 
mooie set-up van Wilma hakte ze 
de aanval binnen en zo liep Atalante 
uit naar een kleine voorsprong. De-
ze werd niet meer uit handen gege-
ven en met 25-21 ging de eerste set 
naar de thuisploeg.
De tweede set werd met dezelfde 
basis gestart en liet ook een zelf-
de spelbeeld. Slordigheden in de 
passing zorgde ervoor dat Atalan-

te niet ver uit kon lopen op Amster-
dam. Aanvallend was de ploeg ech-
ter veel beter. Jana, later gekroond 
tot ‘Woman of the Match’, liet er aan 
het net geen twijfel over bestaan dat 
ze er zin in had. Ze scoorde veelvul-
dig en dit hield Atalante in de race. 
Ingeborg liet zien niet onder te doen 
voor de dames van 1. Verdeelster 
Mirjam wist haar goed te vinden, 
waardoor er gescoord kon worden. 
Deze set werd wederom de dub-
bele wissel ingezet; helaas dit keer 
met iets minder resultaat. Het team 
moest, in een nieuwe passopstel-
ling, te veel wennen waardoor er 
onnodig punten naar Amsterdam 
gingen. Het besef en de ommekeer 
volgden net op tijd, waardoor ook 
deze set gewonnen ging (25-22).

Stokje
De derde set nam Wilma het stok-
je over van Mirjam en Annemarie-
ke van Natalie. Het team pakte deze 
wisselingen bijzonder goed op. Met 

Ruime winst voor Argon E5
Mijdrecht – Afgelopen zater-
dag moesten de jongens van Ar-
gon E5 aantreden tegen de E5 van 
FC Breukelen. Om 08.45 uur pre-
cies fl uit de scheidsrechter af, en 
vrijwel gelijk is de dreiging van de 
Argon jongens groot. Een prachtige 
voorzet van Vincent brengt Mike in 
scoringspositie, en die hoef je niet 
uit te leggen waar de bal in moet. 
Huppa, 1-0 voor Argon. Dat smaakt 
naar meer, en vooral voor Mike. He-
laas heeft die iets te veel geoefend 
met latjetrap. De bal ketst hard te-
gen de lat, en Breukelen kan direct 

counteren, en met succes, 1-1 op 
het scorebord. Maar die stand bleef 
maar heel even staan, want Thomas 
maakt snel 2-1 gevolgd door Yan-
nick. 3-1 voor Argon. Er wordt door 
Argon zeer goed en vooral mooi ge-
speeld. Een geweldig hakballetje 
van Mike zet de directe tegenstan-
der op het verkeerde been, Thomas 
maakt met een prachtig schot 4-1, 
en vervolgens met een afstands-
schot 5-1. Alle aanwezige ouders 
moedigen enthousiast aan, en ge-
lukkig is Karin Andriessen, met 1(!) 
croissantje in haar hand, ook gear-

goede passes van Marjan en Jana 
kon Wilma aan het net goed com-
bineren. Vooral op de buitenkant 
werden veel punten gepakt en ei-
genlijk kwam Atalante deze set niet 
in gevaar. Met de inmiddels stan-
daard dubbele wissel werd het eind 
van de set goed uitgespeeld; met 
25-20 was de overwinning in de set 
en wedstrijd een feit. Atalante ging 
echter voor de volle vijf punten en 
startte dan ook geconcentreerd aan 
de laatste set. Er werd, mede door 
een paar killblocks van Marjan, al 
snel een voorsprong opgebouwd. 
Natalie nam de plek van Ingeborg 
in het achterveld in en dankzij haar 
mooie reddingen bleef het team er 
vol voor gaan. Toen in deze set ook 
eindelijk aanvoerster Tineke in stel-
ling gebracht werd, was het hek van 
de dam. Atalante ging, onder aan-
voering van het aanwezige publiek, 
als een speer richting de 25. Met 
25-13 werden de verdiende vijf pun-
ten veiliggesteld.

riveerd om het team te zien schitte-
ren. Er worden nu wat wissels door-
gevoerd aan de zijde van Argon. 
Mourad speelt een prachtige com-
bi met Thomas die zijn mannetje 
uitspeelt en 6-1 maakt, en daarna 
7-1. Tijd voor wat limonade. De jon-
gens van Breukelen komen sterk uit 
de rust, en maken 2 fraaie doelpun-
ten. Yannick vindt het nog niet ge-
noeg, en schiet er nog 2 in de tou-
wen. Collin gaat dan voor de dubbe-
le cijfers en zet met een fraaie com-
binatie Robin in scoringspositie, en 
die maakt het af op 10-3. 

REACTIE VAN EEN LEZER

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

Ontwikkelingen bij ODrU
In de Nieuwe Meerbode van 9 oktober jl stond een 
uitgebreid artikel over de ontwikkelingen bij de 
ODrU en de vorming van de RUD. Het zal duidelijk 
zijn dat ook mijn fractie uitermate bezorgd is over 
de gang van zaken. De vorming van de RUD was 
één van de aanleidingen waarom wij in het voorjaar 
een motie indiende over gemeenschappelijke rege-
lingen, die vervolgens unaniem is aangenomen. 
Toch zitten er in het artikel twee aspecten die een 
nuance behoeven. 
Het college, in casu wethouder Schouten, wordt 
verweten de raad te laat geïnformeerd te hebben. 
Dat is niet juist. Op 15 mei en op 3 juni is de raad 
per memo geïnformeerd over de ontwikkelingen. 
Wel is het zo, dat het onderzoeksrapport naar de 
gang van zaken pas in september naar de raad is 
gestuurd. De wethouder heeft daarvoor als reden 
opgegeven een volledig dossier te willen toezen-
den. Onder andere het feitelijk tekort van de ODrU 
over 2012, en daarmee de echte schade voor de ge-
meentes, was lange tijd niet duidelijk. Bij ieder ver-
der onderzoek door de accountant kwam er weer 
een ander resultaat uit. In de commissievergade-
ring van 30 september heeft de wethouder overi-
gens ruiterlijk erkent, dat (met de wijsheid achteraf) 
de informatieverstrekking anders zou hebben moe-
ten lopen. Desondanks heeft wethouder Schouten 
de achterliggende anderhalf jaar bij voortduring 
zich zeer kritisch in het algemeen bestuur van de 
ODrU opgesteld. Dat wordt ook onderkent. Onder 
andere de heer Rouwenhorst (CDA) , ook zeer kri-

tisch over dit project, heeft dat in de commissie van 
30-9 nog expliciet genoemd.
Een ander aspect betreft de bijdrage van de provin-
cie. Hoewel dat document met betrekking tot de fi -
nanciën niet uitblinkt in transparantie, zou uit het 
“koersdocument” op basis waarvan de RUD ge-
vormd moest worden, afgeleid kunnen worden dat 
de provincie dat geld als gevolg van effi ciency ef-
fecten weer terug zou halen. Letterlijk staat hier-
in “De provincie zal deze incidentele projectkosten 
(begroot op 775.0000 euro) voorfi nancieren en zal 
deze terugbetalen vanuit de effi ciencyslag die de 
RUD-U i.w. zal maken.”. 
Laat onverlet dat we als raad nadrukkelijker bij ge-
meenschappelijke regelingen betrokken moeten 
zijn. Als gevolg van de hierboven genoemde motie 
zijn de gemeenschappelijke regelingen inmiddels 
een vast bespreekpunt in de commissievergaderin-
gen. Daarnaast hebben wij bij onze collega-raads-
leden bij herhaling aangedrongen op afstemming 
met partijgenoten in andere (utrechtse) gemeentes 
om ook langs die weg meer druk op gemeenschap-
pelijke regelingen te ontwikkelen. Mijn fractie heeft 
dat het afgelopen jaar meerdere keren gedaan. Van 
andere raadsleden heb ik daar de signalen nog niet 
over ontvangen.

Met vriendelijke groet
Wim Stam

Fractievoorzitter ChristenUnie-
SGP De Ronde Venen

Al uw persoonlijke vragen over kanker 

persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
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Omgelegde N201 helemaal open 
vanaf 15 december
Vervolg van de voorpagina.

De totale openstelling van de om-
gelegde N201 vergt toch weer even 
een nadere toelichting. Het openge-
stelde deel van de N201 betreft het 
laatste stuk bij Schiphol-Rijk met de 
fly-over naast het parkeerterrein van 
Mitsubishi, de Beech Avenue. het 
viaduct over de Kruisweg, de bus-
baan en het tracé door het toekom-
stige Schiphol-Logistics industrie-
gebied (achter Rijsenhout) naar de 
A4. Dit deel van de N201 sluit aan 
op het halve klaverblad bij rijksweg 
A4 nabij Hoofddorp, dat inmiddels 
al voor een deel is gerealiseerd en 
opengesteld.
Punt is echter wel dat veel bewo-
ners van Uithoorn op die datum 

‘hun aansluiting’ op de N201 van de 
locale wegen in Uithoorn niet kun-
nen gebruiken omdat de werkzaam-
heden daaraan op dat moment nog 
niet afgerond zijn. Als alles volgens 
plan verloopt, kunnen ze pas van-
af 1 januari 2014 via de ‘Hoofdont-
sluitingsroute Oude Dorp’ naar de 
N201. Niet via de Zijdelweg, omdat 
de aansluitingen daar pas in april 
2014 klaar zijn zoals de gemeente 
dat heeft aangegeven. Ook bewo-
ners van De Ronde Venen hebben 
er niet zo veel aan zolang het aqua-
duct nog niet open is. Tenzij ze via 
Uithoorn Oude Dorp en de Amster-
damseweg daar de N201 op en af 
willen. Zodra het aquaduct openge-
steld is voor het verkeer, wordt het 
andere koek.

Voorlopig geen ‘knip’
Wie echter Aalsmeer en Hoofddorp 
als bestemming heeft en/of de om-
leiding te ver of te lastig vindt, kan 
dan nog altijd via ‘de oude route’ 
N196 rijden.

De Prinses Irenebrug is vanaf begin 
2014 gewoon open voor het verkeer. 
Er is geen sprake van een ‘knip’ en 
het groot onderhoud van de Prin-
ses Irenebrug vindt pas veel later in 
2014 plaats. Wie de berichtgeving in 
deze krant van woensdag 9 septem-
ber onder het kopje N196 in de In-
formatiepagina van Uithoorn heeft 
gelezen, kon daarin vaststellen dat 
het tot aan het laatste kwartaal van 
2014 kan duren alvorens de brug 
voor doorgaand en bestemmings-

verkeer ‘op slot’ gaat. Pas nadat 
het groot onderhoud is uitgevoerd 
wordt de brug alleen nog gebruikt 
voor langzaam verkeer en verkeer 
dat over de brug ’de parkeergara-
ge’ in rijdt, in welke vorm dat ook 
zal zijn. Dan praten we al over 2015. 
Voorts blijkt ook de nieuw aan te 
leggen rotonde in de Ringdijk Twee-
de Bedijking achter het Esso benzi-
nestation er niet zo snel te komen 
als eerst werd verwacht.

Omdat de grond moet inklinken 
duurt het nog wel anderhalf jaar 
voordat de rotonde en het nieu-
we stuk weg vanaf de Mijdrecht-
se Zuwe in gebruik kan worden ge-
nomen. Waar praten we dan nog 
over…

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Polder Waden, 
natuurbeleving volgens 

HUNNIE
Het Hunnie-project in de Wil-
nisse Bovenlanden begon met 
Hulp Gevraagd in Grote Tuin en 
bereikte een hoogtepunt met 
Hunnie Overleven in ‘Wildernis’ 
Bovenlanden.
De Bovenlanden bestaan uit 
weiland en water waar in het 
wild vooral vogels, vissen en 
kikkers leven. Dus hoe span-
nend kan het zijn. Nu zijn De 
Bovenlanden ook natuuront-
wikkelingsgebied als verbin-
ding tussen Nieuwkoopse en 
Vinkeveense Plassen en gaat 

daar het nodige veranderen.
Daarom hebben de Hunnie-
ontwerpers Henriëtte Waal en 
Sophie Krier het gebied flink 
opgeschud en bewoners en be-
langstellenden laten ervaren 
hoe avontuur en natuur te be-
leven zijn. Hun doel is kenmer-
kende wandelroutes te ontwer-
pen via bijvoorbeeld gras kijken, 
vliegvissen en kleiputten. Polder 
Waden is weliswaar geen over-
leven, maar wel een heel onalle-
daagse wandelroute. 
De deelnemers aan dat avon-
tuur gingen in ´wet suits´ te wa-
ter en liepen een parcours door 
de sloten. Al wadend kwamen 
ze op gelijke hoogte met fu-
ten en kikkers en waren ze la-
ger dan koeien. De futen waren 
helemaal niet schuw en gingen 
meezwemmen met de waders. 
Misschien waren ze gewoon 
nieuwsgierig. De kikkers rea-
geerden op het geluid van na-
derende mensen door van de 
kant af het water in te springen 
zonder gekwaak. Koeien keken 

nieuwsgierig vanaf de walkant 
op de mensen neer.
Was de sloot breed en diep, 
dan werden de waders zomaar 
zwemmers. Was de zijkant van 
de sloot stevig, dan konden ze 
hoewel gehinderd door water-
planten redelijk lopen. Maar 
meestal bestond de bodem uit 
zompig modderig veen, waar je 
tot kniehoogte in wegzakte. Dan 
leek het polderwaden een beet-
je op wadlopen. Maar een ont-
dekkingstocht was het wel. 
Na afloop werd de ergste mod-

der afgespoeld in de Kromme 
Mijdrecht. De warme douche 
bij zorgboerderij Amstelkade 
was prettig. Voor de polderwa-
ders was het een leuke manier 
van polderbeleving. En bij het 
streek-ologisch diner konden 
ze ervaringen uitwisselen met 
deelnemers aan andere Hun-
nie-avonturen. 
De vraag of de avonturen aan 
het natuurverlangen van de mo-
derne mens hebben voldaan, 
moet ieder voor zich beant-
woorden. Maar zelfs de deel-
neemster met ´landscape is bo-
ring´ op haar t-shirt heeft het 
hele evenement lachend mee-
gemaakt. In ieder geval zijn 
Krier en Waal erin geslaagd veel 
lokale experts, externe kenners 
en liefhebbers bij ´wildernis´ 
Bovenlanden te betrekken. Volg 
hen voor Hunnie-winterklaar, 
dat 2 november gaat plaats vin-
den op www.Hunnie.nu

Een IVN natuurgids
en Hunnie- liefhebber

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Jacco de Vries wint eerste prijs 
bij vakwedstrijd schilders
Mijdrecht - In Zutphen was afge-
lopen zaterdag 5 oktober de lande-
lijke schildersdag 2013. Dit evene-
ment wordt jaarlijks georganiseerd 
door StudieClub Schilders Neder-
land. Een vast programmapunt tij-
dens de schildersdag is het bekend-
maken van de uitslag van de lande-
lijke vakwedstrijd. In totaal zijn er 
door een vakjury 120 ingezonden 
werkstukken van verschillende dis-
ciplines beoordeeld. Naast marmer- 
en houtimitaties waren er ook wa-
penschilden en vrije voorstellingen 
ingezonden. De jury, bestaande uit 
vakgenoten, letten op techniek, op 
afwerking, maar ook op expressie. 
In de categorie houtimitatie heeft 
Jacco de Vries uit Mijdrecht de eer-
ste prijs gewonnen voor een imita-
tie van Grenen hout. Houtimitatie is 

een oude techniek en die nog volop 
wordt toegepast. Over de oorsprong 
doen meerdere verhalen de ronde. 
In de tijd van Napoleon werd er be-
lasting geheven op echt Eikenhout 
en werd echt Eiken overgeschil-
derd en geïmiteerd. Of het was ge-
woon te duur om een deur van ei-
ken te bezitten en werd deze geïmi-
teerd tot net echt. Bij houtimitaties 
worden de decoratieve houtsoor-
ten nageschilderd met hun natuur-
lijke nerf en kleur en kunnen op vrij-
wel alle ondergronden worden aan-
gebracht. Bekende houtsoorten die 
nagemaakt kunnen worden zijn o.a.: 
Eiken, Teak, Mahonie, Grenen, Pa-
lissander, Italiaans noten Wortelno-
ten en Esdoorn. Tegenwoordig kom 
je houtimitaties nog volop tegen en 
niet alleen in kerken en monumen-

ten maar ook in cafés, winkels, kan-
toren en bij particulieren als deco-
ratie. Bijvoorbeeld een verouderd 
kunststofkozijn van een winkel kan 
worden omgetoverd tot een sjieke 
Eikenhouten voorpui, een gewel-
dige en opvallende entree voor de 
klanten.
Wat ook voorkomt is het restaureren 
van antieke meubels. Bijvoorbeeld 
een kast van Wortelnoten waarvan 
een la stuk is. Dit hout is niet te vin-
den in exact die kleur met die nerf, 
je zou dus een afwijkende la krijgen. 
Met het aanbrengen van een imita-
tie is het onderscheid tussen de la 
en de rest van de kast haast niet te 
zien. 
Nieuwsgierig naar de schilderskun-
sten van Jacco: 
facebook.com/jacco.devries.12

Workshop bollenmand vullen bij 
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn met 
het voorjaar, wie wil dat tijdens deze 
gure dagen nou niet? Dat kan aan 
de Hoofdweg 152 in Kudelstaart. 
Kwekerij Koster is gespecialiseerd in 
de verkoop van vele soorten bloem-
bollen. Uniek is dat er ook work-
shops ‘bloembollenmand vullen’ 
worden georganiseerd. 

Tuinieren 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. 
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!

Voor meer info zie advertentie el-
ders in de krant.

Opheffingsuitverkoop van lederen 
kleding bij Appolonia
Mijdrecht - Wie voor weinig geld 
nog een mooie lederen jas of jack, 
een Lammycoat, een tas van echt 
leer, een portemonnee of een 
Samsonite koffer wil kopen, zal er 
(nog) snel bij moeten zijn bij de 
leerspeciaalzaak Appolonia in de 
Mijdrechtse Dorpsstraat 38. Win-
keleigenaar Yoram Alon houdt het 
na vijftien jaar op die locatie defini-
tief voor gezien. Voor die tijd heeft 
hij zeven jaar lang een winkel ge-
had in de voormalige Passage Mo-
lenhof. Nog eerder had hij destijds 
een goedlopende winkel aan huis. 
Yoram is bijna dertig jaar winke-
lier geweest, voornamelijk in kle-
ding van echt leer, lederen tassen, 
accessoires als portemonnees, por-
tefeuilles, riemen, koffers en derge-

lijke. Veelal van topmerken met een 
hoge kwaliteit. Maar de aanhouden-
de minder florissante economische 
situatie nekt hem fors in zijn ver-
kopen. “Mensen kopen bijna niets 
meer, houden hun geld op zak en 
dat is funest voor een winkelier als 
ik die luxe lederen kleding en leder-
waren verkoopt”, aldus Yoram die 
zegt met spijt in het hart zijn winkel 
te moeten sluiten. Niettemin kijkt hij 
met veel plezier terug op de tijd dat 
het hem in Mijdrecht altijd goed is 
gegaan. Maar hij ziet de komende 
tijd vooralsnog geen verbetering in 
zijn omzet. Dus heeft hij de beslis-
sing genomen te stoppen. Dat zal 
naar zijn zeggen rond 1 februari vol-
gend jaar zijn. Medio februari 2014 
loopt zijn huurcontract af en hij wil 

de tijd die hem resteert nog volop 
gebruiken om de zaak volledig leeg 
te verkopen. Daar is hij vanaf heden 
mee bezig. En hij heeft mooie spul-
len! De kortingen die hij geeft mo-
gen er zijn: zoals 50 tot 75 procent 
korting op de hele collectie lederen 
kleding, op tassen en andere leder-
waren als portemonnees en riemen 
25 procent en op Samsonite koffers 
20 procent! Dat moet toch uitnodi-
gend werken om een dezer dagen 
bij hem de winkel binnen te stappen 
als u van leer en meer houdt.

Goed gekleed met leer
Lederen kleding dragen geeft bij 
mensen uitdrukking aan hun per-
soonlijkheid. Natuurlijk moet die 
kleding je staan. Wat niet wegneemt 

dat een mooie lederen jas of jack 
bijdraagt aan het ‘goed gekleed’ 
gaan, zelfs al draag je er een spij-
kerbroek onder. Leer is een natuur-
product; het ademt mee en heeft 
een bijzonder draagcomfort. Boven-
dien is het nagenoeg onderhouds-
vrij. En voor het onderhoud dat het 
vergt kunt u nu nog terecht bij Yo-
ram die u daarin kan adviseren. 
Liefhebbers van deze kleding en 
lammycoats vinden bij Appolonia zo 
lang het duurt een ruime keus aan 
mogelijkheden. Er is (nog) mooie en 
specifieke merkkleding die de dra-
ger ervan een persoonlijke uitstra-
ling geeft. Er zijn ook nog prachtige 
dames- en herentassen, portefeuil-
les en portemonnees van de mer-
ken Toni Perotti en Tov. Allemaal van 
hoge kwaliteit. Kortom, het is be-
slist de moeite waard om bij Appo-
lonia binnen te stappen en u eens 
te oriënteren als u liefhebber bent 
van lederen kleding en accessoires. 
Nu is het er nog. Volgend jaar fe-
bruari is er in het koopcentrum van 
Mijdrecht alweer een winkel min-
der. Dit keer een speciaalzaak in le-
derwaren. Het is te hopen dat de 
economische situatie in ons land 
snel verbetert en dat de consument 
weer geld kan en durft uit te geven. 
Want anders dreigt het er slecht uit 
te zien voor de middenstand. Niet in 
de laatste plaats ook voor de consu-
ment zelf die maar moet afwachten 
of hij/zij voldoende inkomen heeft 
om de meest noodzakelijke inkopen 
te doen, laat staan geld overhoudt 
om luxe artikelen aan te schaffen.
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Portretten van silhouetten
Mijdrecht - Ook in Nieuw Avond-
licht heeft de Julianaschool meege-
daan met de portrettekenactie van 
de Riki Stichting. Op donderdag-
middag 10 oktober kwamen de kin-
deren van groep 7 van de school. 
Voor de activiteit zijn er silhouet-
ten gemaakt van de bewoners en 

de kinderen hebben die deze mid-
dag op canvasdoek geschilderd. Het 
was een gezellige middag. Op de fo-
to ziet u het resultaat.
Wilt u de schilderijen van dicht-
bij komen bewonderen? Dat kan, u 
kunt ze bezichtigen bij de hoofdin-
gang van Nieuw Avondlicht.

Gelijkspel op de Driehuisschool
Mijdrecht - De Kinderboeken-
week op de Driehuisschool werd 

gestart op het schoolplein. Het the-
ma dit jaar was ‘Klaar voor de Start’. 

Op het schoolplein werd een wed-
strijd gehouden tussen groep 1-4 

en 5-8. Ouders en belangstellenden 
konden komen kijken. De kinderen 
moesten een warming-up doen met 
hun coaches meester Frank en juf 
Margriet. Daarna moesten ze een 
aanmoedigingsyell laten zien en ho-
ren. Uiteindelijk eindigde de wed-
strijd in een gelijkspel. De kinderen 
hebben toen het lied ‘Klaar voor de 
start’ gezongen en meegedanst. 
Na de opening lazen de leerkrach-
ten in de klas een boek voor over 
sport. Daar werd vervolgens een 
hele week mee gewerkt: knutselen, 
schrijven, enz. Als afsluiting konden 
ouders met hun kind de gemaakte 
werkjes bekijken en een boek ko-
pen bij boekwinkel Mondria, die 
met een boekenmarkt in de speel-
zaal stond.
Ook werd er een voorleeswedstrijd 
gehouden, eerst in de klassen en 
dan de grote finale. Per klas was er 
een voorleeskampioen die moest 
strijden tegen een andere klas. Uit-
eindelijk zijn hier 2 kampioenen uit-
gekomen. In de onderbouw was dit 
Bjorn Post en voor de bovenbouw 
kwam Nasya Meijers als beste uit 
de strijd. De Driehuisschool heeft 
in deze week ook vaders, moeders, 
opa’s en oma’s uitgenodigd om te 
komen voorlezen. Een groot succes!

Join Our Mission plukt eerste 
vruchten van crowdfunding

‘De crisis maakt mensen 
meer solidair’

Regio – ”Er valt altijd wel iets te 
regelen!” Henk Doornbos (48), 
hoofd Inkoop en Calculaties bij 
het Mijdrechtse bedrijf Van Wal-
raven, weet precies wat zijn be-
drijf kan missen uit de opslagruim-
te. Samen met drie andere bedrij-
ven uit Mijdrecht levert hij een bij-
drage aan de binneninrichting van 
het 18+ huis in het Poolse Pieszy-
ce. Het huis waaraan keihard wordt 
gewerkt door de stichting Join Our 
Mission.
Het is een groot project waar de 
Stichting Join Our Mission zich aan 
heeft verbonden. Al jarenlang on-
dersteunt de stichting kindertehui-
zen in Pieszyce en Piława. Hier wo-
nen kinderen tussen de 8 en 18 
jaar. Maar nu komt er in Pieszy-
ce ook een huis voor 18-plussers. 
Het huis staat er. Voor de afwerking 
van het 18+huis is nog een bedrag 
van 94.500 euro nodig. Via crowd-
funding heeft Join Our Mission een 
flinke vis aan de haak geslagen. Het 
Mijdrechtse bedrijf Walraven. Henk 
Doornbos raakte geïnspireerd door 
het werk van Join Our Mission.

Hoe komt een Wilnisser in 
contact met Join Our Mission?
“Onze zoon Rick heeft verkering 
met Deirdre, een meisje uit Kocken-
gen. Zij is mee geweest op werkreis 
naar Polen. Vol enthousiasme en 
empathie vertelde ze over het 18+ 
huis. Dat triggerde mij om contact 
op te nemen met Fred de Bruin, een 
van de ‘leading men’ bij Join Our 
Mission.”

En je mocht zomaar 
de opslagruimte van 
Walraven ‘plunderen’?
“Ons bedrijf kent ook zijn sociale 
verantwoordelijkheden. Even over-
leg met onze directeur Pelle gehad. 
Goeie spullen die we niet hard no-
dig hebben, vertrekken binnenkort 
naar Polen. Voor een bedrijf is het 
veel eenvoudiger om in goederen 
iets te betekenen dan het overma-
ken van cash geld.”

Om wat voor spullen gaat het?
“Buizen, bevestigingssystemen en 
veel sanitaire goederen. Maar het 
mooiste is dat ik met een enkel tele-
foontje drie andere Mijdrechtse be-
drijven meekreeg. Intermat levert te-
gels en ook Gebroeders Van Walra-
ven en Obo Bettermann investeren 
flink in sanitair en elektra.”

Hoeveel geld investeren 
jullie met z’n viertjes?
“Het is moeilijk om alles bij elkaar in 
geld uit te drukken. De waarde voor 
ons is namelijk iets anders dan de 

winkelwaarde. Van belang is dat het 
goederen zijn die daadwerkelijk no-
dig zijn om het project verder te hel-
pen. Als de stichting het lokaal moet 
aanschaffen gaat het misschien wel 
richting de 10.000 euro.”

Dat is flink!
“Maar weet je, wat mij het meest 
heeft verbaasd is dat al die drie be-
drijven zo snel aanhaakten. Geen 
moment van twijfel. Crisis of niet. 
Misschien wel omdat het juist eco-
nomisch wat minder gaat. In tijden 
van crisis worden mensen juist meer 
solidair.”

Met crowdfunding krijgen inves-
teerders iets terug. Krijgen jullie van 
Join Our Mission een vakantiereisje 
naar Polen?
“Bij Walraven staan mensen cen-
traal. Dat is onze bedrijfsfiloso-
fie. Het is dus echt niet van belang 
dat we iets terugkrijgen. En naar 
Polen hoeven we niet op vakan-
tie,  we hebben in Krakau namelijk 
een vestiging. Het plaatsje Pieszy-
ce ligt op de route er naar toe. Iede-
re week rijdt er vanuit Mijdrecht wel 
een vrachtwagen heen. Misschien 
dat we af en toe spullen voor het 
18+huis kunnen meenemen.”

Jullie blijven investeren 
in Join Our Mission?
“We hechten aan continuïteit  in de 
relaties die we aangaan. En ja, zeker 
als het gaat om kinderen… Deir-
dre vertelde mij dat de kinderen in 
het tehuis al intens gelukkig worden 
van een keertje uit eten bij de Mc-
Donalds. Het zijn ‘m de kleine din-
gen die je kunt doen. En wij kunnen 
het missen.”

Niet bang voor Alpe d’HuZes- 
achtige toestanden?
“Welnee joh! Voordeel is dat je el-
kaar kent in deze regio. Ik heb Fred 
de Bruin en ook Nico Zeldenrijk le-
ren kennen als zeer betrokken men-
sen die enorm goed kunnen net-
werken maar ook zelf ook de han-
den uit de mouwen steken. Dat 
waardeer ik.”  

Gaat Join Our Mission de 
94.500 euro binnenhalen?
“Ben bang van wel, haha!! Het is 
zo’n enthousiaste club. Als je dat 
uitstraalt, heeft dat zijn uitwerking 
op mensen om je heen. Misschien 
dat ze het bedrag niet allemaal cash 
binnenhalen, maar wel in spullen. 
Als ze verf nodig hebben: gewoon 
even bij een grote verffabrikant aan-
kloppen, is mijn advies!” 
Meer informatie over het 18+huis is 
te vinden op www.joinourmission.nl

Voorbereidingen Crown Theater Aalsmeer in volle gang
Regio - Alle vrijwilligers van het 
Crown Theater Aalsmeer zijn druk 
bezig met de voorbereiding en pro-
motie voor alle voorstellingen die 
komen gaan. Annemieke van Saar-
loos en Jolanda de Kruijf, twee van 
deze vrijwilligers, houden zich voor-
al bezig met de kindervoorstellin-
gen. Zij zijn projectmanager, wat 
betekent dat ze verschillende ac-
ties en activiteiten bedenken om de 
kaartverkoop te stimuleren.  

Kindervoorstellingen 
Wat is er aankomende periode alle-
maal te zien en te beleven? Op 20 
en 21 oktober trapt de musical Ar-
thur af. Deze productie loopt via va-
kantieveilingen. Op 30 oktober komt 
Buurman en Buurman naar het the-
ater met twee middagvoorstellin-
gen. Een ontzettend grappige voor-

stelling voor peuters vanaf een jaar 
of drie. Het concept is bekend van 
televisie en gaat over twee onhandi-
ge maar vindingrijke klussers. Als je 
kaartjes koopt kan er meteen mee-
gedongen worden naar een mooie 
prijs. Kinderen mogen met een zelf-
gemaakt knutselwerk (bijvoorbeeld 
een kijkdoos) naar het theater ko-
men, of een kleurplaat inkleuren die 
te downloaden is via de website. Op 
27 november is theater Terra aan 
de beurt met de productie Mr. Fin-
ney, naar de bekende boeken van 
Prinses Laurentien van Oranje. De-
ze voorstelling, voor kinderen van-
af zes jaar, zal die woensdagmid-
dag twee maal in de Club plaats-
vinden. Ouders kunnen dan gezel-
lig met een drankje achterin plaats-
nemen terwijl de kinderen geboeid 
zullen luisteren naar dit gloednieu-

Nieuw in Wilnis:

Mindfulness/Integrale Yoga
Aalsmeer - Wilnis - Op 28 ok-
tober start Prisma Coaching met 
een nieuw blok Mindfulness & In-
tegrale Yoga in sporthal ‘Willis-
stee’. De lessen bestaan uit een 
unieke en zeer effectieve combi-
natie van Mindfulness en Integra-
le Yoga. Gedurende meer dan 20 
jaar ervaring heeft Prisma Coa-
ching het beste van alle verschil-
lende yogarichtingen samenge-
voegd tot een krachtig en helend 
concept!

Helend effect: Mindfulness en In-
tegrale Yoga hebben een weten-
schappelijk bewezen positief ef-

fect bij: hoofdpijn, migraine, ver-
moeidheid/slecht slapen, rug-
, spier- en gewrichtspijnen, hy-
perventilatie, overgewicht, stress, 
overspannenheid, burn-out, con-
centratiestoornissen en depres-
sie.

De lessen bestaan uit: mindful-
nesstraining, ontspanningsoefe-
ningen, verschillende ademha-
lingstechnieken, lichaamshou-
dingen, meridiaanstimulatie, cha-
krabalancing, zelfreflectie, visua-
lisatie, concentratie en meditatie. 
Met behulp van speciale fysieke 
oefeningen verleg je de grenzen 

van je lichaam. Bloed, lymfstro-
men en spijsvertering worden ge-
activeerd. Spieren en gewrichten 
worden soepeler en sterker. Soms 
zijn de oefeningen passief (yin), 
soms actief (yang). Ieder werkt op 
zijn eigen niveau. Het gaat niet om 
de prestatie maar om het proces. 

Overige informatie; Na ieder blok 
van 7 lessen volgt meteen een 
nieuw blok. Geen blok is hetzelf-
de; ieder blok staat in het teken 
van een bepaald thema, zodat er 
regelmatig nieuwe elementen bij 
komen en de lessen steeds weer 
nieuw en verfrissend zijn. Het the-

ma voor dit blok is ‘Innerlijke Rust’. 
De lessen worden gegeven in Wil-
nis, Breukelen, Nederhorst den 
Berg, en Hilversum. Gemiste les-
sen kunnen op een andere locatie 
worden ingehaald. De investering 
in jezelf bedraagt 115,- euro voor 
een heel blok van 7 lessen van 1,5 
uur, inclusief reader/werkboek.

Tussentijds instromen is mogelijk. 
Ga voor meer informatie en aan-
melding naar hun website: www.
prismacoaching.com, mail naar: 
info@prismacoaching.nl, of bel: 
06-41814252. Op aanvraag is een 
proefles mogelijk.

we en muzikale verhaal. De Zwar-
te Pieten van de ‘Swingende Zwar-
te Pietenshow’ zetten vervolgens op 
4 december de boel op stelten. Zij 
zullen kinderen laten dansen, swin-
gen en zingen in deze vrolijke show. 
Een tip voor werkgevers is dat be-
drijven uitgenodigd worden om dit 
unieke Sinterklaasfeestje bij te wo-
nen met hun personeel. Dan hoeven 
ze dit niet in hun bedrijfsruimtes of 
kantines te doen. Crown Theater 
neemt die zorg volledig uit handen. 
Op 19 december komt Loud! naar 
het theater. Als je houdt van SYTY-
CD dan móet je bij dit Urban Dans 
Spektakel aanwezig zijn. Je kunt het 
allemaal helemaal live meemaken. 
Kaarten voor alle voorstellingen 
zijn nu te koop tegen SPRINTprij-
zen. Hierbij geldt wel: op=op. Bel 
met 0900-1353 (45 cpm) of bezoek 

de compleet vernieuwde en ge-
bruiksvriendelijke website voor ac-
tuele prijsinformatie en exacte da-
ta  www.crowntheateraalsmeer.
nl. Hierin staat ook dat de Kinder-
band (opgetreden tijdens Vuur en 
Licht én op de Corsodag) in janu-
ari naar het Crown Theater komt, 
dat er een Wintercircus tweemaal 
zal plaatsvinden en dat er vanaf ja-
nuari nog veel meer kindervoorstel-
lingen te bezoeken zijn zoals Afblij-
ven en de musical Junglebook. De 
enthousiaste vrijwilligsters tot slot: 
“Keuze genoeg dus voor iedereen! 
Nog wel interessant om te noemen 
is dat er tegenwoordig ook leuke 
arrangementen worden aangebo-
den. De vernieuwde horeca in Stu-
dio’s Aalsmeer zal mede bijdragen 
aan weer een succesvol seizoen. Wij 
zien u graag in het theater!”

Overtuigende winst voor 
Atalante volleybaldames 2
Vinkeveen - De vierde match voor 
het Atalante D2 volleybalteam was 
thuis op 11 oktober tegen Allvo D2 
uit Almere. In tegenstelling tot voor-
gaande seizoenen waarbij het ge-
routineerde team in de eerste set 
nog flink moest dieselen om op 
gang te komen doen de dames het 
dit seizoen beter. Weliswaar is een 
achterstand in punten aan het be-
gin van iedere set wel nodig om aan 
te haken, maar dat is goed voor de 
motivatie. Vooral als Loeps Kuijper 
aan service gaat en even een lek-
ker inhaalrijtje maakt, wappert de 
vlag met de wind mee en wordt het 
team aangestoken met enthousias-
me en lekker op sleeptouw geno-
men. De eerste set was nog flink fi-
netunen om de pass netjes te krij-
gen, maar was die goed, dan kon de 

aanval prettig afgemaakt worden: 
25-21. Ook in de tweede set was het 
team lekker op dreef. Vooral in de 
hoeken van het tegenveld was plen-
ty kans voor slimme ballen of anders 
gewoon lekker meppen: 25-19.
In de tweede helft van de wedstrijd 
werd het zeer wisselvallig. Mooie 
knallers, bijvoorbeeld door het mid-
den van Daniëlle van der Horst, af-
gewisseld met onrustig spel en te 
veel persoonlijke fouten. Het ver-
schil in punten was niet groot maar 
voorkwam niet dat het via 22-25 en 
20-25 tot een 2-2 gelijkspel kwam. 
In de laatste set werd het gelukkig 
goed gemaakt en overtuigend ge-
wonnen: 3-2 winst met setstand 15-
8. Over twee weken op 26 oktober 
weer een zaterdagwedstrijd, uit in 
Huizen.

Jeugdleden van Atlantis presenteren de vereniging bij Boni supermarkt

Atlantis scoort bij super-
markt Boni in Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdagmiddag 11 ok-
tober presenteerde korfbalvereni-
ging Atlantis zich met ongeveer 
twintig jeugdleden in het centrum 
van Mijdrecht. Midden in de hal van 
winkelcentrum De Lindeboom ston-
den ze met twee korfbalpalen en 
ballen. Kinderen die langs kwamen 
en een poging deden om te scoren 
wonnen een presentje. 
Supermarktketen Boni heeft een 
landelijke actie waarbij men voor ie-
dere tien euro aan boodschappen 

via een muntje sponsorgeld aan een 
vereniging kan toewijzen. Bij het 
Mijdrechtse filiaal is korfbalvereni-
ging Atlantis één van de zeven deel-
nemende verenigingen. Door de 
aanwezigheid in De Lindeboom af-
gelopen vrijdag en zaterdagmiddag 
9 november hoopt de vereniging 
veel muntjes te verzamelen voor 
haar jeugdleden. Wil jij ook zien wat 
korfbal inhoudt, kom dan zaterdag 9 
november naar Boni of meldt je aan 
bij aanmelden@kvatlantis.nl.
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Op de foto staand: Kasia, Isabel, Isabel, en Katie. Gehurkt: Nikkie en Fenna

Jongste korfbalpupillen 
van De Vinken kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 12 oktober 
stond de belangrijke korfbal-uit-
wedstrijd van De Vinken F1 tegen 
Fiducia F2 op het programma. Fidu-
cia F2 had alle wedstrijden gewon-
nen en De Vinken had ook alles ge-
wonnen behalve de wedstrijd tegen 
Fiducia thuis. Die wedstrijd was met 
1-2 verloren.
Deze zaterdag konden beide teams 
dus kampioen worden. De Vinken-
meiden hadden er erg veel zin in. 
Vanaf de eerste minuut zaten ze 
erg goed in de wedstrijd. De tegen-
stander kreeg zeer weinig ruimte en 
het verdedigen van de doorloopbal, 
waardoor de eerste wedstrijd verlo-
ren was, hadden ze ook onder de 
knie. In balbezit liepen de meiden 
erg goed vrij en kregen zij een he-
leboel kansen. Helaas ging er in de 
eerste tien minuten geen één in en 
zo bleef de stand 0-0. Erg spannend 
dus, want met deze stand was Fidu-
cia kampioen. Maar de meiden van 
De Vinken hebben veel geleerd en 
bleven lekker korfballen. 
Er was niets te merken van de ze-
nuwen. Ze bleven vrijlopen en goed 
vragen om de bal. Het publiek stond 
ervan te genieten. 

In de tweede reeks van tien minuten 
werden ook weer veel kansen ge-
creëerd. De Jumbovinken liepen uit 
naar 2-0 door respectievelijk Isabel 
van der Horst en Fenna Rijdes. Een 
paar minuten later kwam Fiducia op 
1-2 door een heel mooi afstands-
schot en was de spanning weer he-
lemaal terug. 
In de rust bleek wel dat de meiden 
door hadden dat deze wedstrijd ge-
wonnen moest kunnen worden. Ze 
waren gewoon veel sterker en dat 
bleek ook weer in de derde serie 
van tien minuten. Isabel Olij maak-
te er 3-1 van. De laatste tien minu-
ten werden geen kansen meer weg-
gegeven en dus was het kampioen-
schap in de tas. 

Jongens gezocht!
Korfbal is eigenlijk een gemengde 
teamsport. Nu nog spelen de meis-
jes van de F1 zonder jongens in hun 
team, maar ze willen graag dat er 
een aantal jongens bijkomen. In de 
sporthal van Vinkeveen trainen de 
meisjes elke maandag- en woens-
dagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. 
Jongens van rond de 7 jaar zijn dan 
van harte welkom.

Korfballers De Vinken 
komen opnieuw tekort
Vinkeveen - In de laatste veldwed-
strijd voor de zaalcompetitie hebben 
de korfballers van De Vinken we-
derom de punten aan de tegenpartij 
moeten laten. Het bezoekende Fluks 
nam na een kwartier spelen het heft 
in handen om dat daarna eigenlijk 
niet meer los te laten. Met een 12-
14 overwinning mochten de Noord-
wijkers terug naar huis, De Vin-
ken moederziel alleen onderaan de 
ranglijst achterlatend.

Even voorsprong
Het zit de volgelingen van Johan 
Kroon nog niet echt mee dit sei-
zoen. Pas eenmaal behaalden de 
Vinkeveners de volle winst en afge-
lopen zaterdag was er tegen het be-
zoekende Fluks ook best wel wat te 
halen. Een goed begin kreeg ech-
ter geen afdoende vervolg. De eer-
ste aanval met Kelvin Hoogeboom, 
Rudy Oussoren, Eva Hemelaar en 
Annick Stokhof kwam prima uit de 
startblokken. Een vrije bal van Ru-
dy Oussoren betekende 1-0, ter-
wijl niet veel later Eva Hemelaar 
door Kelvin Hoogeboom in staat ge-
steld werd om de 2-0 erin te prik-
ken. De tweede aanval met Gerwin 
Hazeleger, Peter Koeleman, Masha 
Hoogeboom en Emese Kroon wist 
elkaar maar moeilijk te vinden. Mis-
verstanden leidden tot balverlies en 
Fluks trok weer bij: 2-2. Nog een 
keer kwam de thuisploeg op voor-
sprong door een fraaie afstandstref-
fer van Eva Hemelaar. Maar daarna 
namen de Noordwijkers het initia-
tief over en via een 4-7 tussenstand 
zochten de teams bij 6-8 de kleed-

kamers op. De Vinkendoelpunten 
waren van Annick Stokhof, Peter 
Koeleman en Kelvin Hoogeboom.

Fluks wint
Na de thee liep Fluks verder uit alvo-
rens het ABN-Amroteam weer iets 
terug kon doen. Een tweede tref-
fer van Ruud Oussoren, een benut-
te strafworp (Kelvin Hoogeboom), 
een benut kansje door de na een 
actie van zijn vakmaatje Koeleman 
vrijgespeelde Gerwin Hazeleger 
en een afstandsdoelpunt van Ma-
sha Hoogeboom brachten De Vin-
ken weer naast Fluks. Het ging ver-
volgens een tijdje gelijk op, maar na 
de scores van Annick Stokhof (11-
11) en Emese Kroon (12-12) wist de 
thuisploeg het laatste kwartier de 
mand niet meer te vinden. 
Fluks scoorde een kwartier voor tijd 
juist wel: 12-13 en enkele minuten 
later zelfs ook 12-14. Daarna vie-
len beide doelpuntenmachines vol-
ledig stil. De laatste twaalf minuten 
werd er aan beide zijden niet meer 
gescoord, waardoor De Vinken met 
slechts twee wedstrijdpunten als 
hekkensluiter het eerste competitie-
deel afsluit.
Positief in deze wedstrijd was het 
feit dat alle Vinkenspelers tot scoren 
kwamen, hetgeen goede perspec-
tieven biedt voor de zaalcompetitie. 
De komende weken gaat De Vinken 
de sporthal weer in om zich daarop 
voor te bereiden. Begin november 
begint dan de zaalcompetitie, waar-
in de Vinkeveners in de derde klasse 
enkele minder bekende tegenstan-
ders zullen treffen.

De Ronde Venen - Rabo-
bank Rijn en Veenstromen is de-
ze week opnieuw een sponso-
rovereenkomst aangegaan met 
de organisatie van de Zilveren 
Turfloop. De Zilveren Turfloop 
wordt jaarlijks gehouden op de 
eerste zondag in november. De 
organisatie hiervan is in handen 
van atletiekvereniging De Veen-
lopers. Het parcours voert de 
deelnemers door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Er 

kan gestart worden op de 5 km, 
10 km en 16,1 km. Voor de kin-
deren wordt de Rabo Kinder-
loop georganiseerd. Het parcours 
is verkeersluw en loopt door het 
sportpark bij sporthal De Phoe-
nix. De afgelopen drie jaar heeft 
de Rabobank zowel de Rabo Kin-
derloop als de Zilveren Turfloop 
gesponsord. “Sport is belang-
rijk. Het is leuk en gezond, maar 
brengt ook mensen dichter bij el-
kaar. Sponsoring is voor Rabo-
bank Rijn en Veenstromen méér 

dan geld geven. Het is voor ons 
een manier om in verbinding te 
zijn met de lokale samenleving”, 
aldus Ronald Meijer, kantoordi-
recteur De Ronde Venen. Atle-
tiekvereniging de Veenlopers is 
blij dat de samenwerking met de 
Rabobank ook dit jaar weer ge-
continueerd wordt. Ronald Me-
ijer en Frans Bosman, voorzitter 
De Veenlopers ondertekenden de 
sponsorovereenkomst op de trai-
ningsavond in het bijzijn van ve-
le Veenlopers.

Rabobank tekent sponsorcontract met 
Atletiekvereniging De Veenlopers

Senior Plus tennistoernooi
De Ronde Venen - De herfstedi-
tie van het Senior Plus ééndagstoer-
nooi te Wilnis is een daverend suc-
ces geworden. Op 8 oktober organi-
seerde de tennisclub TVW dit eve-
nement voor de tweede keer dit jaar. 
De nieuwe comfortabele Advantage 
Redcourt banen en het prachtige 
herfstweer zorgden voor veel ten-
nisplezier. Het toernooi is puur re-
creatief en het aantal deelnemers 
laat zien, dat de formule aanslaat. 
De aanmeldingen kwamen van al-
le tennisverenigingen in De Ronde 
Venen en ook nog uit andere plaat-
sen, zoals uit Kockengen en Almere. 
Met een vaste partner speelde ie-
der drie keer een wedstrijd van drie 
kwartier. De lunch bestond uit heer-
lijke herfstsoep en broodjes gezond. 
Na de prijsuitreiking bleef men nog 
even hangen voor een drankje en 
een hapje op het terras. 
We kunnen wel vaststellen, dat het 

recreatief Senior Plustennis steeds 
populairder wordt. De clubs in De 
Ronde Venen spelen daar op in en 
organiseren op diverse dagen in de 
week tossochtenden die toeganke-
lijk zijn voor eenieder, die lid is van 
een tennisclub. De uitwisseling tus-
sen de diverse verenigingen werkt 
stimulerend en uitnodigend om ook 
eens naar een ander tennispark te 
gaan. De meeste vijftigplussers ten-
nissen natuurlijk al jaren, maar er 
zijn ook verschillende beginners, die 
al snel een aardig balletje mee kun-
nen spelen. Tennis blijkt een spor-
tieve en aangename sport te zijn 
voor iedereen. Bij TVWilnis kun je 
zomer en winter op de all-weather 
banen spelen. Elke dinsdagmorgen 
vanaf 9.30 uur is er speciaal een 
tossochtend speciaal voor senioren-
plussers. Kom gerust eens een bal-
letje slaan! Ook beginners zijn van 
harte welkom!

Tafeltennisvereniging VDO
Groep 8 van basisschool 
De Kajuit slaat zijn slag
Uithoorn - Met dank aan tafel-
tennisvereniging VDO uit Uithoorn 
konden de kinderen van groep 8 
van OBS De Kajuit tijdens de laatste 
dagen van de Kinderboekenweek 
genieten van een professioneel ta-
feltennistoernooi. Voorzitter Kees 
Jager en trainer Richard Vos had-
den alle zeilen en tafels in de gym-
zaal bijgezet om de kinderen zoveel 
mogelijk aan bod te laten komen.
Aan het einde van de ochtend wa-
ren er in ieders ogen alleen maar 
winnaars omdat er ontzettend spor-
tief werd gespeeld. De meeste pun-
ten werden uiteindelijk verdiend 
door Debbie van der Maarl, Lizzy 
Stokman, Boris Broekman en Vin-
cent Schreutelkamp. 
Lizzy en Debbie streden in een 
bloedstollende meisjesfinale ver-
volgens om de eerste plaats waarbij 
Lizzy uiteindelijk in de derde set aan 

het langste eind trok en de overwin-
ning op haar naam mocht schrijven. 
Tijdens de slagenwisselingen kon je 
een speld horen vallen, terwijl tus-
sen de punten door de finalisten 
luid werden aangemoedigd. Ook bij 
de jongens was het erop of eron-
der en werd er tot en met het laatste 
punt in de derde en beslissende set 
een hevige strijd geleverd. Vincent 
won uiteindelijk de finale waarna 
Boris zo sportief was hem netjes te 
feliciteren. De finalisten werden na 
afloop in het zonnetje gezet en de 
overige deelnemers gecomplimen-
teerd vanwege hun enthousiasme 
en sportiviteit. Tafeltennisvereniging 
VDO, Volhouden Doet Overwinnen, 
viert volgend jaar haar 50-jarig be-
staan, maar voordat het zover is or-
ganiseren ze op 14 december weer 
het scholentoernooi voor alle basis-
scholen van Uithoorn.

Opnieuw zege voor HVM
Mijdrecht - Zondag 13 oktober was 
één van de natste zondagen van dit 
jaar. Regen en wind geselden ons 
land. Het was Herfst in optima for-
ma! Geen gunstige omstandigheden 
voor een hockeywedstrijd. Gelukkig 
beschikt hockeyclub “De Zwalu-
wen” over een uitstekend veld, zo-
dat de zesde wedstrijd van HVM 
Heren 1 dit seizoen wel kon door-
gaan. Na 5 gewonnen wedstrijden 
op rij was iedereen nieuwsgierig of 
de heren uit Mijdrecht deze ‘win-
ning streak’ konden vasthouden. De 

heren van de Zwaluwen lieten met-
een merken dat er deze wedstrijd 
geen cadeautjes werden gegeven: 
Zij speelden vanaf het fluitsignaal 
stevig op de aanval. HVM had het 
hier aanvankelijk enigszins moeilijk 
mee. Gelukkig stond keeper Red-
mar Stienstra, zoals ze dat gewend 
zijn, zijn mannetje. Hij verrichtte een 
aantal zeer atletische reddingen en 
hield het Mijdrechtse doel schoon.
Mijdrecht kwam na een minuut of 
tien steeds beter ‘in de wedstrijd’. 
HVM liet het vertrouwde, aanvallen-

de spel zien, dat we de afgelopen 
wedstrijden al vaker zagen en dat 
leidde tot de nodige kansen. Uit één 
van deze aanvallen kwam een straf-
corner voort die onberispelijk werd 
binnengesleept door Max Brakel.
De 1-0 voorsprong was de voorbode 
van meer Mijdrechtse aanvalsdrift. 
De Zwaluwen kregen het steeds 
moeilijker met het offensieve spel 
van HVM. De Mijdrechtse heren za-
gen nu kans door te drukken. Thom 
Günther kon aan het einde van een 
geslaagde aanval de 2-0 binnen 
slaan. Mijdrecht stond er goed voor!
HVM bleef geconcentreerd en goed 
georganiseerd hockeyen. In de der-
de klasse win je echter niet zomaar. 
De Zwaluwen maakten dit nog eens 
duidelijk door, ondanks het goe-
de spel van HVM, vlak voor de rust 
te scoren. Zo werd er met een 2-1 
stand voor HVM gepauzeerd.
Na de rust kwamen De Zwalu-
wen meteen weer aanvallend uit de 
startblokken. HVM kon echter goed 
met deze tegenstand omgaan. Het 
was ondertussen wel een pittig du-
el geworden waarin beide ploegen 
elkaar weinig toegaven. Het zeer 
slechte weer maakte de wedstrijd 
daarbij extra zwaar. Beide teams 
gooiden er desondanks nog eens 
veel energie in. De kansen gingen 
over en weer. Tegen het einde van 
de wedstrijd had Mijdrecht ech-
ter duidelijk het beste van het spel. 
Dit werd nog eens onderstreept 
door Thom Günther die zijn twee-
de goal van de dag met een fraaie 
lob over de goalie van De Zwaluwen 

heen krulde en de stand op 3-1 voor 
HVM bracht.
Kort daarop scoorde Midas van der 
Zande ook nog eens voor HVM, wa-
re het niet dat de scheidsrechter he-
laas geen voordeel gaf na een over-
treding van De Zwaluwen. Hierdoor 
werd de goal afgekeurd. De Zwa-
luwen gaven zich nog niet gewon-
nen. De Mijdrechtse defensie had 
de handen bij tijd en wijle meer dan 
vol. HVM hield echter dapper stand, 
onder andere door de zeer goed 
spelende Maarten Post, die achterin 
zo goed als iedere bal onderschep-
te. Niet voor niets werd hij na afloop 
tot “man of the match” gekroond. 
De Zwaluwen scoorden echter toch 
nog een maal. De scheidsrech-
ter had echter een onreglementai-
re handeling waargenomen en dus 
werd deze treffer geannuleerd. De 
wedstrijd liep inmiddels op z’n eind. 
De winst kon HVM bijna niet meer 
ontgaan. Toch werd het nog span-
nend in de slotfase toen De Zwalu-
wen drie strafcorners op rij kregen. 
De Mijdrechtse defensie maak-
te deze echter alle onschadelijk en 
zo werd de wedstrijd met een 3-1 
stand voor HVM afgesloten. Na zes 
wedstrijden hebben de Mijdrechtse 
heren nu 18 punten en gaan daar-
mee fier op kop.
Een prestatie om trots op te zijn. Te-
meer wanneer je bedenkt dat HVM 
dit seizoen voor het eerst sinds lan-
ge tijd is teruggekeerd in deze klas-
se. HVM gaat de Herfstvakantie dus 
in als koploper en dat is een felicita-
tie meer dan waard. 
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Winst voor Hertha E4
Vinkeveen - Hertha E4 moest aan-
treden tegen Victoria. Mark had een 
stevige verdediging neergezet en 
dat was hard nodig. Victoria ging er 
op z’n Engels tegenaan. Van achter 
uit werd elke bal naar voren getrapt. 
Maar de verdedigers van Hertha, 
Benjamin, Geert en Zenno waren in 
topvorm. Ondanks de vele aanval-
len van Victoria hielden de mannen 
achterin stand. Ook de keeper, Enzo, 
was prima op dreef en met goed ge-
timed uitlopen voorkwam hij enkele 
malen een zekere goal. Toch kwam 
Victoria na een kwartier enigszins 
gelukkig op 0-1. Een wippertje over 
de keeper en het was raak. Verder 
hield Hertha de schade beperkt en 

waren ze blij dat de rust aanbrak. 
Een beker limonade en een stevi-
ge preek van Mark moesten er voor 
zorgen dat de tweede helft beter 
gespeeld zou worden. Via de mid-
denvelders, Daan, Vincent en Niels 
werd er vol op de aanval gespeeld 
maar Victoria wist niet van wijken. 
Hertha viel aan, er werd net naast 
geschoten en vervolgens knalde 
Daan keihard op de lat. Met nog 
12 minuten te gaan kwam de voor-
hoede met Sebastiaan, Teis en Ry-
an nog maar eens voluit richting het 
doel van de tegenpartij en onder de-
ze druk bezweek Victoria. Met een 
mooie hattrick van Sebastiaan was 
de wedstrijd beslist.

Hertha’s F2 goed op dreef 
tegen Loosdrecht 
Vinkeveen - Zaterdag 12 oktober 
speelde Hertha een uitwedstrijd te-
gen Loosdrecht F2. De laatstge-
noemde ploeg stond één plaats bo-
ven de Herthanen, bij winst konden 
de jonge Herthanen dus goede za-
ken doen op de ranglijst. Bij het be-
treden van het veld viel op, dat te-
genstander Loosdrecht er een paar 
’flinke” jongens had bijlopen. Nu 
hoeft dat natuurlijk niet zo heel veel 
te zeggen, en dat bleek ook wel in 
de wedstrijd. Doordat Hertha de 
wedstrijd volledig domineerde kwa-
men de Loosdrechters nauwelijks in 
het stuk voor. De winst was dan ook 
terecht voor de blonde Herthanen.
Ravi Verbruggen stond de eerste 
helft op doel, Steve Boekel stond als 
eerst reserve. Vanaf het begin waren 
het de jonge Herthanen die controle 
over het spel hadden. De druk op de 
Loosdrecht doelman werd met de 
minuut groter. Het was een kwestie 
van tijd voordat het eerste doelpunt 
zou gaan vallen. Het viel de weer in 
grote getale meegereisde suppor-
ters op dat de spelers elkaar goed 
wisten te vinden. De passes kwa-
men goed aan en vooral Sem van 
Til was goed op dreef. Die strooide 
met mooie passes alsof hij nooit an-
ders gedaan had. In de 13e minuut 
was het Noa die met een mooie bal 
wist te scoren. Hij deed de Vinke-
veense aanhang voor de eerste keer 
juichen deze ochtend. Met de 0-1 
voorsprong werd er dan ook gerust. 
De rust werd gebruikt om de jon-
gens te prijzen voor het mooie spel 
dat ze op de mat legden. Vooral zo 
door blijven spelen, dan zouden er 
vanzelf meer doelpunten vallen.

Tweede helft
In de tweede helft hees Steve zich in 

het keepers shirt en nam hij plaats 
onder de lat. Noa werd gewisseld. 
De druk die Hertha Loosdrecht op-
legde was enorm. De jonge Hertha-
nen waren erg gedreven en voelde 
dat hier punten te halen waren. In 
de 3e minuut van de tweede helft 
was het dan ook raak. Een op doel 
geschoten bal door Calvin werd ge-
blokt door een Loosdrecht speler, 
maar Luc van Dam was daar als de 
kippen bij om met buitenkant voet 
de 0-2 binnen te tikken. De voor-
sprong was volledig verdiend. Na de 
aftrap van Loosdrecht was het we-
derom Hertha dat de bal wist te ver-
overen. Loosdrecht kwam er nau-
welijks aan te pas, Hertha stond als 
een huis vandaag. Calvin maakte 
aan alle hoop een einde, door in de 
13e minuut de 0-3 binnen te schie-
ten. Een werkelijk schitterende pass 
van Noa bracht Calvin in dusdani-
ge positie dat hij dit buitenkans-
je verzilverde. Die pass was mis-
schien wel mooier dan het afma-
ken van Calvin. Hier was namelijk zo 
vaak op getraind de afgelopen we-
ken, en nu kwam het er uit. Een ver-
keerde keuze van Sander van Sen-
ten bracht Loosdrecht vrij voor het 
doel, wat de 1-3 betekende. Hertha 
steeg boven zich zelf uit, ze waren 
niet eens onder de indruk van het 
doelpunt van Loosdrecht. Binnen 7 
minuten scoorden de jonge Hertha-
nen 4 doelpunten. Het leek wel of 
ze gewoon iets wilde laten zien. Noa 
maakte in de 16e minuut de 1-4, 
Calvin was 1 minuut later de doel-
puntenmaker, en weer 3 minuten 
later maakte hij aan alles een ein-
de door de 1-6 binnen te schieten. 
De scheidsrechter floot daarna di-
rect af, de aftrap werd niet meer ge-
nomen.

SV Hertha opteert voor nieuwe 
clubaccommodatie

Vervolg van de voorpagina.

Sponsoring in natura
“Vorig jaar hebben we binnen de 
club een bouwcommissie opgericht. 
De kleedkamers moeten nodig wor-
den uitgebreid. Maar we mogen 
daarvoor niet zomaar een stuk ter-
rein voor gebruiken waar groen 
voorzien is. Dus moeten we het an-
ders doen,” vertelt Van Genderen. 
“Rob de Kuiper, directeur van Vink 
Bouw in Nieuwkoop, is de vader van 
een van de meiden die hier in een 
damesteam voetbalt. Hij is eigen-
lijk de initiator van dit project. Rob 
zag dat de accommodaties achter-
haald waren en bracht dit ter spra-
ke. Hij begreep ook de problema-
tiek dat we niet kunnen uitbreiden 
en dat daar ook geen geld voor is. 

Ook bij de gemeente kan je hier niet 
voor aankloppen. Om een lang ver-
haal kort te maken, hij kwam met 
enkele plannen, waaronder die om 
bovenop de kleedruimten aan de 
kant van het hoofdveld een nieu-
we kantine te bouwen. De huidige 
kantine kan dan verbouwd worden 
tot zes kleedkamers. Daarnaast, hoe 
je zou kunnen komen tot de reali-
sering daarvan zonder dat het heel 
veel geld gaat kosten? Hij had een 
vriend die architect is bij Premark 
Advies & Architectuur. Die zeg-
de zijn medewerking aan de bouw-
commissie toe, evenals Hertha-lid 
Ton Kok van Bébouw Midreth. Ver-
der zijn er twee leden die als afstu-
deerproject bouwkunde het plan 
hebben omarmd. Dat zijn Martijn 
Zeldenrijk en Casper van Gorse-

Kringkoop schenkt 
nieuw biljart

De Ronde Venen – Kringkoop 
Mijdrecht heeft de bewoners van 
bejaardenhuis Geradus Majella 
een biljart geschonken. De vraag 
was er al enige tijd of er voor de 
mannelijke bewoners een bil-

jart  geregeld kon worden.  Een 
biljart is echter erg duur, maar 
de Kringkoop werd de redder in 
nood. Zij hoorde dit en zorgde dat 
er een prachtig biljart kwam. De 
bewoners zijn er erg blij mee

Herfsttoernooi bij BV Kwinkslag
Vinkeveen - Afgelopen donderdag, 
10 oktober, werd er bij Badminton 
vereniging Kwinkslag in Vinkeveen 
een herfsttoernooi georganiseerd. 
Iedereen speelde 3 wedstrijden van 
ca. 15 minuten, zonder te wisselen, 
waarbij de punten werden doorge-
teld. Dit leverde zeer frappante, bij-
na korfbalstanden op, bijvoorbeeld: 
35 -32. Om ca. 22.45 uur werden de 

laatste wedstrijden beëindigd. Daar 
de dames in de minderheid waren 
werd er besloten om de eerste 4 he-
ren en de eerste 2 dames in de prij-
zen te laten vallen. De volgende da-
mes en heren mogen zich herfst-
kampioenen noemen: Dames: 1. Nel 
Kok – 2. Elly Ruizendaal. Heren: 1. 
Maup Kok – 2. Bjorn Hottinga – 3. 
Bas Kooijman – 4. Marco van Putten.

Biljartkampioenschap voor 
dames in de Springbok
De Hoef - De biljartcompetitie van 
De Ronde Venen is weer begonnen
Veel mensen denken dat dit een 
sport is voor oude mannetjes in 
bruine cafés Niets is minder waar! 
Al enige jaren spelen ook diverse 
dames mee in deze competitie. Het 
wordt tijd om deze dames in een 
toernooi te laten uitkomen waarin 
gespeeld zal worden om een wissel-
beker die beschikbaar word gesteld 
door De Rooij Zand en Grindhan-
del b.v. en Marie zal deze zelf uit-
reiken op 27 oktober. Dames buiten 
deze regio hebben zich aangemeld. 

Zij komen uit De Kwakel, Uithoorn 
en De Ronde-Venen. Dit toernooi zal 
gehouden worden in de vernieuwde 
locatie van de Springbok “De Hoef”
Er zal gespeeld worden en wel op 
vrijdag 25 oktober vanaf 19.30 uur 
en zondag 27 oktober vanaf 11.00 
uur op drie prachtige tafels die hier 
geplaatst zijn door de Biljartmakers 
uit Portengen. 
Ook nieuwsgierig? Kom dan kijken 
op vrijdag en zondag naar de dame 
die de roze trui voor één jaar mag 
dragen met als opschrift ‘Dames 
Kampioen 2013/2014’.

len. Zij hebben gezorgd voor het te-
kenwerk. En niet in de laatste plaats 
werd een model van de nieuwe ac-
commodatie deze zomer bij de Rap 
& Ruig race gepresenteerd. Al met 
al stonden wij deze zomer te trap-
pelen om het project in gang te zet-
ten. Daarbij hebben we het hele 
plan in mootjes gehakt en zijn we 
de boer op gegaan bij diverse be-
drijven om hen te bewegen met hun 
bepaalde specialiteit aan dit bouw-
project bij te dragen. Bij de een bij-
voorbeeld een trap, een ander de 
toiletten, de volgende waterkranen, 
leidingwerk, elektrische installatie, 
raamkozijnen, metselwerk, hout-
bouw, dakbedekking, heiwerk en 
noem maar op. Dus alles wat nodig 
is om een compleet nieuwe kantine 
en kleedkamers te bouwen. Het be-
langrijkste daarbij is dat dit met ge-
sloten beurs gebeurt! Sponsoring in 
natura dus. Deelnemende bedrijven 
krijgen er vanzelfsprekend een fraai 
stukje reclame bij ons voor terug. 
Op het bouwbord bij de ingang 
staan er al een paar. Tevens kan je 
ook vrijwilligers en leden vragen de 
helpende hand, in welke vorm dan 
ook, toe te steken. Misschien zit-
ten daar ook wel specialisten op 
hun gebied bij die op vrijwillige ba-
sis iets kunnen betekenen voor dit 
project. Zo zijn we inmiddels door 
de hele gemeente De Ronde Ve-
nen bij bedrijven en instanties bezig 
om iets voor elkaar te krijgen. Het 
mooie is wat we nu ervaren dat door 
mond tot mond er steeds meer be-
drijven zijn die zeggen hun steen-
tje wel te willen bijdragen. Gewel-
dig toch en dat in deze tijd! Eind 
december hopen we het hele ver-
haal rond te hebben. Dan blijft er 
ongetwijfeld nog een klein tekort 
aan geld over dat we als vereniging 
moeten ophoesten. Via de algeme-
ne ledenvergadering willen we dan 
toestemming vragen om daarvoor 
eventueel een lening af te sluiten. 
Een andere optie is ook om leuke 
acties vanuit de vereniging te orga-
niseren naar de inwoners toe, zoals 
een sponsorloop, een veiling, uitgif-
te van een aandeel en dergelijke. 
Ook hiervoor is al een actiecomité 
bezig dit op poten te zetten. Als dat 
allemaal klaar is en loopt gaan we 
naar de gemeente met de tekenin-
gen en ons plan. Dan hopen we bij 
goedkeuring dat we begin mei vol-
gend jaar of eerder de eerste paal 

voor de nieuwe accommodatie kun-
nen slaan. De bedoeling is dat in het 
laatste kwartaal van 2014 de nieu-
we accommodatie er staat,” besluit 
de goed van de tongriem gesneden 
voorzitter Van Genderen zijn verhaal 
die er aan hecht te vermelden dat 
de opzet van het hele plan tot nu toe 
niets heeft gekost!

Participatie
De eerste sponsors hebben zich al 
kenbaar gemaakt. Zo is de belet-
tering op het bouwbord bij de in-
gang gemaakt door Platimex Be-
letteringen, de stellage is gebouwd 
door Bébouw Midreth, het hout is 
door PontMeyer geleverd, Van As-
selen heeft het geschilderd, Borger 
heeft het naar de locatie gebracht 
en door Grondbedrijf Cor van den 
Toorn is het verzwaard… De bedrij-
ven die erop staan hebben reeds 
hun medewerking toegezegd. Na 
een intro van Rob de Kuiper die in 
het kort vertelde hoe dit project tot 
stand is gekomen, gaf hij wethou-
der David Moolenburgh het woord. 
Die bevestigde dat hij als wethou-
der met een weinig gevulde porte-
monnee langskomt als hij bij een 
sportvereniging wordt uitgenodigd 
om een handeling te verrichten. 
Moolenburgh schetste hoe de ge-
meente momenteel met het sport-
beleid omgaat. Daarbij gaf hij aan 
dat verenigingen verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen accommodaties. 
Anderzijds investeert de gemeente 
wel mee in velden. Daar is een re-
geling voor in de maak. Hij refereer-
de aan het ‘participatieconcept’ dat 
nu steeds meer opgeld doet omdat 
de overheid geen geld meer heeft. 
Mensen slaan de handen ineen. 
Ook in het verenigingsleven zie je 
dat nu. De plannen bij SV Hertha 
noemde hij een schoolvoorbeeld 
van dit gebeuren. Want daar komt 
dit nu tot uitdrukking. De wethou-
der was ervan overtuigd dat dit niet 
alleen bij SV Hertha tot resultaat zal 
leiden, maar ook in andere gevallen.
Hij zegde toe t.z.t. met de vereni-
ging om tafel te willen gaan zitten 
om te zien hoe de gemeente kan 
bijdragen aan de goedkeuring en 
(snelle) realisering van het plan. Hij 
wenste het bestuur alle succes toe 
bij hun poging om zoveel mogelijk 
‘participanten’ binnen te halen voor 
de nieuwbouw en verbouw van de 
clubaccommodatie.

Argonauten verdienen 
langs Valleivogels
Mijdrecht - Een verdiende winst 
zaterdag voor Argon tegen Valleivo-
gels uit Scherpenzeel, na een tien-
tal minuten kwam Argon met enig 
geluk op voorsprong en bouwde 
die vervolgens voor rust uit naar 
2-0. Met nog tien minuten te gaan 
scoorden de gasten de aansluitings-
treffer, Argon raakte niet in paniek 
en stelde een paar minuten voor tijd 
toch nog de verdiende zege veilig.

Snelle voorsprong
Valleivogels, vorig seizoen gedegra-
deerd uit de eerste klas, is duide-
lijk nog een ploeg in opbouw, en-
kele geroutineerde spelers met ver-
der veel jongeren speelden met veel 
inzet en maakten in fases het Ar-
gon knap lastig. De eerste moge-
lijkheid voor Argon deed zich voor 
na elf minuten toen Epi Kraemer op 
rechts de achterlijn haalde en ver-
volgens de bal voor het doel plaats-
te, de bal raakte toevallig de voet 
van één van beste spelers van Val-
leivogels Timothy Cathalina waarna 
de bal tegen het net caramboleer-
de, 1-0. Daarna verzuimde Argon de 
zege veilig te stellen. Zo zagen we 
een hoekschop van Stefan Tichelaar 
die met enige moeite door doelman 
Opendorp onschadelijk kon wor-
den gemaakt, Lesley Groenen mik-
te te hoog en een poging van Eric 
Mulder verdween ook naast de ver-

keerde kant van de paal. Ook het vi-
zier van Epi Kraemer stond nog niet 
goed gericht de bal scheerde over 
het doel. Hoewel Valleivogels in 
aanvallend opzicht niet echt gevaar-
lijk werd kreeg het toch wel wat mo-
gelijkheden, vooral Remco van Gin-
kel was op rechts een handenbin-
dertje, een hard schot ging maar net 
naast en een vrije trap van Harde-
veld ging rakelings over. Ook werd 
er een treffer van Valleivogels afge-
keurd vanwege buitenspel. Vijf mi-
nuten voor het rustsignaal van de 
duidelijk aanwezige scheidsrech-
ter Post kwam Argon op 2-0, een 
prachtig schot van zeventien me-
ter van de voet (z’n linker) van Eric 
Mulder verdween onhoudbaar voor 
doelman Opendorp in de boven-
hoek. Even later zagen we Groenen 
nog over knallen en Henk van Es-
sen voor Valleivogels naast schieten.

Spannend vervolg
In de beginfase van de tweede helft 
probeerde Valleivogels de aanslui-
tingstreffer te forceren, een laag 
schot van Van Ginkel werd een prooi 
voor de goed keepende Rahim Gök 
en even later werd een inzet van de-
zelfde Van Ginkel geblokt. Ook een 
schot van Liefting werd door Gök 
onschadelijk gemaakt. Argon deed 
ook wel pogingen maar Groenen 
was niet erg gelukkig in de afwer-

king en Mulder zag een hard schot 
door de handen van de keeper te-
gen de paal weer terug in het veld 
stuiteren.
Met Roderick Röling voor een goed 
debuterende Wouter Winters en 
Jesse van Nieuwkerk voor Lesley 
Groenen gingen de laatste twintig 
minuten in en het was acht minuten 
voor tijd dat Valleivogels de aanslui-
tingstreffer op het bord zette. Het 
was Liefting die uit een scrimmage 
de bal in het Argondoel schoot, 2-1. 
Na deze late treffer raakte Argon 
niet in paniek maar ging nog vol-
op in de aanval. Stefan Tichelaar 
schoot naast en Vincent van Helle-
mondt mikte te hoog. De slotminu-
ten gingen in met Matthijs Coenra-

di voor Kraemer, Tichelaar scoorde 
daarna wel maar zag zijn doelpunt 
afgekeurd. Maar even later was het 
wel raak toen Vincent van Helle-
mondt op aangeven van Tichelaar 
de 3-1 scoorde.
Een verdiende winst voor Argon 
dat met hard werken de punten 
in Mijdrecht hield. Sterk spel deze 
middag o.a. van Wilco Krimp, Eric 
Mulder en Lorenzo Zorn. Scheids-
rechter Post deelde negen ge-
le kaarten uit, desondanks was het 
faire en sportieve wedstrijd. Zater-
dag a.s. speelt Argon thuis voor de 
beker, de loting wees derde klas-
ser Loosdrecht aan als tegenstan-
der. Aanvang 15.00 uur. Foto: spor-
tinbeeld.com 



De Ronde Venen - Speelweek 5 
was weer een normale competi-
tieweek en dus zijn de wedstrijden 
weer verdeeld over de twee divisies.
In de eerste divisie is de Merel/Hee-
renlux 1 tegen Paddestoel 1 he-
laas niet gespeeld waarmee het re-
glementair 9-0 voor de Merel/Hee-
renlux 1 is geworden. De Merel/
Heerenlux 3 tegen Bar Adelhof 1 
werd 7-2. Wim Berkelaar was in 21 
beurten snel klaar tegen Richard 
Schreurs. Richard van Kolck haal-
de voor zijn team de 2 punten bin-

nen. De Kuiper/van Wijk tegen DIO 
werd 0-9 voor de koploper. Padde-
stoel 2 de Schans & Lutis Ventila-
tie 4-5 bleef spannend tot de laatste 
partij. Henk Doornekamp maakte 
zijn partij, de kortste van afgelopen 
week, in 18 beurten uit en was daar-
mee veel te sterk voor Pim de Jager. 
Vrijheid/Biljartmakers verloor met 
2-7 van de Merel/Heerenlux 2, al-
leen Bert Loogman wist zijn partij te 
winnen. In de tweede divisie speel-
den: CenS 1 tegen Stieva Aalsmeer 
2-7, Vader en zoon Bunders en Lu-
cia Burger zorgen voor de punten. 
ASM Mijdrecht 2 won met 5-4 van 
CenS 2. Jos Bader was op dreef en 
was in 19 beurten uit. Bar Adelhof 
2 verloor, ondanks een snelle par-
tij van Frank Bijlhower, 20 beurten, 
nipt met 4-5 van ASM Mijdrecht 3. 
ASM1 kwam, dankzij Dirk Uitten-
boogaard, 1 punt te kort voor de 
volle winst. Carolien maakte on-
danks dat zij haar partij verloor wel, 
met 36,36 %, de hoogste serie van 
de week. De Merel/Heerenlux 4 ver-
sloeg de Kromme Mijdrecht met 2-7.
Vanwege het volle programma 
speelden Springbok 1 en Springbok 
2 vast de tweede bekerwedstrijd. De 
uitslag was 4-5.

Yogalessen in Wilnis
Wilnis - Yoga by Jo verzorgt yoga-
lessen in Wilnis. Voor elk niveau, 
voor jong en oud. Er worden ver-
schillende vormen van yoga gege-
ven, waaronder ook kinderyoga. Het 
doel is op een leuke en niet zweve-
rige manier lichaam en geest in ba-
lans brengen. Yoga is voor iedereen 
geschikt. Je kunt om verschillende 
redenen yoga beoefenen. Bijvoor-
beeld door steeds terugkerende li-
chamelijke klachten, door stress, 
omdat je in beweging wilt zijn, je 
soepel wilt voelen of op zoek bent 
naar rust en harmonie.
Iedereen kan yoga op eigen niveau 
beoefenen. Yoga leert je gedach-
tes en stress los te laten, bewuster 
adem te halen, lichamelijke klach-
ten te verminderen, je wordt soepe-
ler en je versterkt je spieren.
Lessen worden gegeven op dins-
dagavond, woensdagavond en vrij-
dagochtend. Locatie: de Willisstee in 
Wilnis Lijkt het je leuk om een les te 
volgen? Beginner of gevorderd, ie-

dereen is welkom om 1 gratis proef-
les te komen volgen om kennis te 
maken met yoga. Daarna kun je kie-
zen om losse lessen te volgen of 
voor een 10-rittenkaart. Losse les 10 
euro, 10 rittenkaart 90 euro.
Kinderyoga is voor kinderen van 6 
t/m 10 jaar. Het vergroot hun zelf-
vertrouwen en zelfrespect en helpt 
hen om te gaan met emoties. Het 
hoeft niet perfect, er wordt niet ge-
oordeeld, er is geen competitie en 
iedereen is uniek. Tijdens de les 
zijn kinderen in beweging, er wor-
den oefeningen gedaan, spelle-
tjes, getekend en er wordt een ver-
haal voorgelezen. Het belangrijk-
ste is plezier hebben. Kinderyo-
ga wordt gegeven in blokken van 
6 a 8 weken. Gratis proefles dins-
dag 22 oktober van 18.00 uur tot 
18.50 uur. Voor meer informa-
tie of voor het opgeven voor een 
les: Jose Kroon, Tel: 06-28065686. 
Mail:yogabyjo@gmail.com of  
www.facebook.com/YogaByJo

Spektakel bij De Vinken 2 
tegen Noordwijk 2
Vinkeveen - Een wedstrijd Vinke-
veen tegen Noordwijk, eentje die we 
al een aantal jaar op de speelkalen-
der tegenkomen. Elk jaar staat dit 
garant voor een spektakelwedstrijd, 
zo ook dit jaar. Het lage aantal doel-
punten maakte de wedstrijd er niet 
minder spannend om.
In de aanval begonnen: Jasper van 
Peursem, Stefan Oussoren, Ma-
non Dankelman en invalster Do-
rien Verbruggen. Verdedigend 
stonden Frank Dankelman, Pascal 
Hoogeboom, Lisette Pauw en Nelly 
Huizinga in het veld. Met een mooie 
doorloopbal wist de bovendien jari-
ge Stefan (16) de score te openen. 
dit lieten de Noordwijkse gasten 
echter niet op zich zitten, zo zorg-
den zij al snel voor een 1-2 stand. 
Dat het 2e deel van de eerste helft 
in handen was van de Vinkeveners, 

resulteerde met een paar doelpun-
ten in de minimale voorsprong van 
4-3 bij rust. Het sterke spel van de 
eerste helft wist Vinken 2 goed door 
te zetten na rust. Via doelpunten van 
Jasper, Lisette en Frank stond het 
met nog een kwartier te spelen 8-4. 
Het slotakkoord was nog wel voor 
de gasten, maar de marge van 4 
doelpunten bleek net genoeg te zijn. 
Het eindsignaal van de scheidsrech-
ter klonk bij een 8-7 stand, de eer-
ste overwinning voor Vinken 2, na-
dat het team al twee keer gelijk had 
gespeeld. De wedstrijd werd afge-
sloten met taart van de jarige, een 
cadeau voor Lisette, die stopt met 
korfbal en het treurige nieuws dat 
Rogier en Jasper vanaf de zaal niet 
meer in Vinken 2 spelen maar Vin-
ken 3 zullen versterken. 
Foto: sportinbeeld.com

Eerste overwinning voor 
volleybalteam Veenland 2
Wilnis - Het tweede team van het 
Wilnisse Veenland heeft afgelopen 
vrijdag zijn eerste overwinning van 
dit seizoen behaald. Het volleybal-
team, gesponsord door Flynth advi-
seurs en accountants en Kringkoop 
Mijdrecht won met 4-0 in Vinke-
veen van Atalante 4. De vorige twee 
wedstrijden van Veenland tegen 
Spaarnestad en Amstelveen wer-
den beiden onnodig met 3-1 verlo-
ren. In de eerste set van deze wed-
strijd ging het spel gelijk op. Door 
de lengte van de Vinkeveners had-
den zij een sterk blok en konden 
de Wilnisse aanvallers slecht sco-
ren. Toch wist Veenland deze set te 
winnen met 25-22. De tweede set 
was het hoofdzakelijk Veenland dat 

de klok sloeg, wat in de eindstand 
ook te zien was; 25-15 voor de ploeg 
uit Wilnis. De derde set was weer 
een gelijk opgaande strijd aan bei-
de kanten afgewisseld door goede, 
maar soms ook zeer rommelige mo-
menten. Uiteindelijk was het weer 
Veenland dat door goede service 
druk toch weer aan het langste eind 
trok en wel met 25-23. De laatste set 
ging Veenland los, maar door twee 
blessures aan de kant van de Vin-
keveners ontstond aan beide zijden 
een rommelig spel waardoor het bij-
na nog spannend werd. De spelers 
uit Wilnis hervonden zich op tijd zo-
dat ook deze laatste set een prooi 
was voor Veenland met een eind-
stand van 25-17.

Driebanden DrV
weer van start

Regio - In de geheel verbouw-
de en met drie biljarts bijzonder 
sfeervol ingerichte De Springbok 
in De Hoef is de afgelopen we-
ken weer een start gemaakt met 
de individuele biljartcompetitie 
driebanden van De Ronde Venen 
voor het seizoen 2013-2014.
Na twee speelavonden en vier 
gespeelde partijen heeft Hero 
Janzing vastberaden de kopposi-
tie ingenomen met 10 wedstrijd-
punten en een moyennepercen-
tage van liefst 135,531. Hij wordt 
op de voet gevolgd door Nick van 
de Veerdonk, die ook 10 wed-
strijdpunten in de wacht sleepte 
doch tegen een iets lager moy-
ennepercentage van 122,709. Mi-
chel Bak volgt op een teenleng-
te met 9 punten en eveneens een 
positief moyennepercentage. Ti-
telhouder Hans van Eijk zal on-
getwijfeld alle zeilen moeten bij-
zetten om zijn titel met succes te 
verdedigen. Tot nu toe bleef hij 
echter redelijk in het spoor van de 
koplopers met 8 wedstrijdpunten.
De normaliter vrij constante spe-
lers Paul Huzemeier, Bert Loog-
man en Henk Doornekamp ken-
den een enigszins wisselvallig 
verloop. Toch zijn deze spelers in 
staat in een bepaalde partij for-
midabel uit te halen en dat bleek 
ook nu weer. Tijdens de ouvertu-
re scoorde Paul een moyenne van 
0.800 en Bert een moyenne van 
0.767. Henk deed daar nog een 
schepje bovenop door in zijn laat-
ste partij liefst een moyenne van 
0.818 aan te tekenen.
Jos Lugtigheid heeft tot nog toe 

het geluk niet aan zijn zijde. Tot 
driemaal toe strandde hij in het 
zicht van de finish door slechts 1 
carambole tekort te komen. Voor-
lopig dient hij met een voor zijn 
doen te lage klassering genoegen 
te nemen. In vergelijking met het 
vorige seizoen is de animo weder-
om gegroeid. De van De Padde-
stoel afkomstige reservespelers 
Michel Bak en Robert Daalhuizen 
zijn definitief toegetreden tot het 
keurkorps en manifesteren zich 
buitengewoon goed. Daardoor is 
het aantal vaste deelnemers uit-
gebreid naar twaalf en de huidi-
ge competitie is verdeeld over elf 
speelavonden, waarbij de deelne-
mers elkaar tweemaal ontmoe-
ten. Naast de vaste spelers heeft 
de organisatie, die onder auspici-
en staat van de Biljartfederatie De 
Ronde Venen, thans wederom de 
beschikking over een viertal re-
serves. Nieuwelingen hierbij zijn 
John Vrielink (De Merel) en Hans 
Bak (De Paddestoel ). De beoog-
de verbreding binnen de regio 
krijgt op die manier meer en meer 
gestalte. Het belooft derhalve op-
nieuw een zeer spannende strijd 
te worden in deze speldiscipline, 
die hoe langer hoe meer aan po-
pulariteit gaat winnen. Aanslui-
tend aan deze competitie zal nog 
een triatlon worden gehouden 
over vijf speelavonden, waarbij 
de competitiedeelnemers, aange-
vuld met de reserves, zullen wor-
den ingedeeld in vijf groepen van 
ieder drie teamleden om elkaar te 
bestrijden in de disciplines libre, 
bandstoten en driebanden.

Een zwaarbevochten 
overwinning CSW MD2
Wilnis - Dat de meiden van CSW 
MD2 helemaal gek zijn van voetbal-
len, bewezen zij afgelopen vrijdag 
maar weer eens. In de stromende 
regen werd de tweede training van 
de week door het hele team afge-
werkt. Het was dan ook wel belang-
rijk met het oog op de derby van za-
terdag tegen Hertha MD1. De eer-
der gespeelde bekerwedstrijd werd 
al door CSW winnend afgesloten, 
maar de resultaten van Hertha in 
de competitie lieten zien dat zij ze-
ker een geduchte tegenstander zijn. 
Ondanks alle regenval van vrijdag 
konden de meisjesteams zaterdag 
onder prima omstandigheden op 
het kunstgras van Hertha hun com-
petitiewedstrijd aanvangen. 
Al vroeg in de wedstrijd zette CSW 
de verdediging van Hertha onder 
druk. Een hard afstand schot werd 
door een aantal toeschouwers van 
CSW al geteld, maar ging toch echt 
naast. CSW MD2 bleef echter aan-
zetten en het was Fleur, de kleinste 
speelster op het veld, die de verde-
diging van Hertha er volledig uitliep 
en vervolgens prima de bal in het 
doel schoot: 0-1! Het leek erop dat 
CSW de voorsprong snel verder kon 
uitbouwen, maar helaas ging een 
prachtige omhaal van Shannon te-

gen de kruising. Hertha kreeg ook 
kansen en een counter waarbij een 
aanvalster van Hertha alleen op het 
doel van CSW afging werd door het 
goed uitkomen van keepster Jill ter-
nauwernood overgeschoten.
De wedstrijd werd geleid door een 
scheidsrechter van de KNVB, die de 
regels er strikt op nahield. Menig 
ingooi van beide teams werd niet 
goed bevonden, maar ook hier werd 
van geleerd. 
In de tweede helft had CSW de over-
hand op het veld, met veel druk naar 
voren, alleen de doelpunten bleven 
uit. In de laatste minuut mocht Hert-
ha nog 2 corners nemen en voerde 
de druk daarmee erg op en werd het 
een spannend slot die hoort bij een 
echte streekderby. De meiden van 
CSW MD2 hebben hard gewerkt en 
konden vol trots de 3 punten mee 
terugnemen naar CSW! 
Volgende week staat er geen wed-
strijd op het programma. Dit geeft 
de meisjes die nu nog geblesseerd 
zijn weer iets meer hersteltijd en 
dan hoopt CSW MD2 op 26 oktober 
met een compleet en fit team weer 
te kunnen aantreden in Hilversum 
voor de volgende competitiewed-
strijd tegen ’t Gooi MD1. 
Foto: sportinbeeld.com

CSW afgeslacht door Breukelen
Wilnis - CSW heeft afgelopen za-
terdag een fikse nederlaag geleden 
in de uitwedstrijd tegen Breukelen. 
Na een 4-1 ruststand werd de eind-
stand uiteindelijk een beschamen-
de 8-1. Het was al snel duidelijk in 
deze wedstrijd wie de bovenliggen-
de partij was want Breukelen be-
gon heel fel en zette vanaf het be-
gin druk op de bal. In balbezit speel-
de Breukelen in een hoog tempo en 
een heel slap CSW stond erbij en 
keek ernaar.
Het werd dan ook al vrij snel 1-0 na 
een verkeerde terugspeelbal waar-
door een speler alleen op Dirven af-
liep en beheerst scoorde. Even la-
ter mocht de rechtsback van Breu-
kelen zomaar langs 3 man lopen en 
vervolgens werd de voorzet van-
af rechts keihard ingeschoten. Na 
een half uur spelen stond de 3-0 al 
op bord toen bij de tweede paal zo-
maar vrij kon worden ingeschoten. 
Uit een van de spaarzame aanval-

len van CSW kreeg de ploeg een 
vrije trap rand zestien die onhoud-
baar werd ingeschoten door Sven 
van Vuuren. Maar voor rust was de 
wedstrijd reeds gespeeld toen Breu-
kelen na een prima aanval op 4-1 
kwam.
Na rust leek het erop of CSW zich 
een beetje terugknokte in de wed-
strijd en maar echt grote kansen le-
verde dat vooralsnog niet op. Mick 
Stefels kreeg een aardige schiet-
kans maar de bal ging huizenhoog 
over. De beurt was weer aan Breu-
kelen en een aanval over rechts kon 
vrij worden ingetikt voor de 5-1. Bij 
Breukelen bleef het tempo hoog en 
voelde dat het een monsterscore 
kon worden deze middag. Het werd 
vervolgens 6-1 en bij de 7-1 kon een 
speler zomaar doorlopen richting 
rand zestien om vrij uit te halen. De 
eindstand van 8-1 werd bepaald uit 
een strafschop die feilloos werd in-
geschoten. Foto:sportinbeeld.com

CSW C1 wint verdiend 
van NVC
Wilnis - Nadat het vrijdag de hele 
dag en ook ‘s nachts geregend had, 
was de vraag of de wedstrijd wel 
door zou gaan. De velden werden al 
vrij vroeg afgekeurd. Gelukkig be-
schikt CSW over een mooi kunst-
grasveld en daar mocht de C1 ge-
lukkig gebruik van maken. 

Om 10.15 uur was de aftrap tegen 
een fysiek sterk NVC maar de jon-
gens van CSW lieten niet over zich 
heen lopen. Al was er wel snel een 
wissel aan CSW kant, Jim viel al 
binnen 10 minuten uit. Deze plaats 
werd goed opgevuld door Mats. 
CSW bleef goed voetballen en dat 
werd snel beloond, aangezien Kimo 
scoorde. 1-0 voorsprong. CSW bleef 
verzorgd voetbal spelen. Zo kon 

CSW de tegenpartij aardig van de 
goal houden, met name ook dank-
zij goed verdedigingswerk van Thijs. 
Met Mathias van achteruit kreeg 
CSW de betere kansen houden. 
Fluitsignaal klonk, dus met 1-0 de 
rust in. De taken werden nog even 
goed doorgenomen en Timo werd 
na rust vervangen door Danny, die 
weer van zijn gips af is. Door goed 
voetballen en druk zetten kwam 
CSW op een 2-0 voorsprong, dat wil 
zeggen een eigen goal van NVC. De 
keeper had het nakijken. NVC ging 
vervolgens 1 op 1 spelen. Maar daar 
ging CSW niet in mee en dat resul-
teerde in meerdere kansen. Helaas 
vielen er geen doelpunten meer, dus 
bleef het bij 2-0 voor CSW. 
Foto: sportinbeeld.com

CSW 2 nipt onderuit in 
enerverende derby
Wilnis - Zaterdag 12 oktober was 
een datum die bij veel spelers van 
zowel CSW als Argon al een tijdje in 
de agenda omcirkeld stond. Tijdens 
het eerste kwartier van de wedstrijd 
leek CSW 2 last te hebben van eni-
ge zenuwen. Argon probeerde CSW 
snel vast te zetten waardoor CSW 
niet aan voetballen toekwam. Na 
een kwartier spelen werd het spel-
beeld gelijkwaardiger en zag CSW 
de kans om uit zijn schulp te krui-
pen. Dit leverde een goede kans op 
voor de spits van CSW 2 die helaas 
onschadelijk werd gemaakt door de 
keeper van Argon. Argon zette daar 
verder weinig noemenswaardige 
kansen tegenover waardoor er ge-
rust werd met een 0-0 stand.

In de rust moest CSW een noodge-
dwongen wissel doorvoeren vanwe-
ge een blessure. Hierdoor verander-
de de veldbezetting op het midden-
veld.
De wijziging bleek goed uit te pak-
ken, want CSW voerde de druk op 
richting het doel van Argon. Helaas 
viel in de 60e minuut, tegen de ver-
houding in, de 1-0 voor Argon. Uit 
een snelle counter werd de bal op 
een wat ongelukkige manier ach-
ter keeper Wens geschoten, 1-0. 
CSW probeerde met man en macht 
op zoek te gaan naar de 1-1. Helaas 
was de Argon keeper niet te passe-
ren en kwam er een einde aan een 
harde, maar toch wel sportieve, der-
by. 

Biljartcompetitieweek 
weer normaal
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