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KORT NIEUWS:

Diefstal uit 
woning
De Hoef - Op dinsdag 22 okto-
ber heeft er een diefstal uit een 
woning plaatsgevonden aan 
De Hoef Westzijde. De politie is 
op zoek naar de daders. 
Rond 16.00 uur kregen agen-
ten een melding van een ge-
pleegde diefstal. Ter plaat-
se verklaarde de 81-jarige be-
woonster dat zij bij thuiskomst 
twee onbekende mannen in 
haar woning zag lopen. Ook 
stond er een auto met buiten-
lands kenteken op de oprit. 
Toen de onbekende mannen de 
bewoonster in de gaten kregen 
zijn zij er met hun voertuig van-
door gegaan. Agenten hebben 
in de omgeving gezocht naar 
het voertuig, maar deze niet 
meer aangetroffen. Het is on-
bekend of er goederen uit de 
woning zijn weggenomen. De 
politie heeft de zaak in onder-
zoek. De politie is op zoek naar 
twee mannen die voldoen aan 
het volgende signalement: Per-
soon 1: Oost-Europees uiterlijk; 
tussen de 36 en 45 jaar oud; 
breed postuur; kort, zwart haar; 
droeg ten tijde van de inbraak 
een pet. Persoon 2: Oost-Euro-
pees uiterlijk; tussen de 26 en 
35 jaar oud; normaal postuur; 
kort, zwart kroeshaar. 
Heeft u iets gezien? Neem 
dan contact op met de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

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

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Vermist
Wilnis - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is deze cy-
perse poes met witte voetjes en 
bef. Doortje is een vier maan-
den oude poes, die wordt ver-
mist vanaf de Pieter Joosten-
laan in Wilnis. 
Wie Doortje heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming, tel. 
0297-343618.

CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over Irenebrug:

”Het lijkt wel de tijd van 
De Koude Oorlog”

Rein Kroon en Nico de Dood in tractor op toeriit Irenebrug.

Amstelhoek/Uithoorn - Binnen 
enkele maanden wordt de woon-
kern Amstelhoek, die in de ge-
meente De Ronde Venen ligt, vol-
ledig afgesneden van het Noord-
Hollandse Uithoorn. Nu vervult de 
Irenebrug over de Amstel nog een 
belangrijke verbindingsfunctie. Dat 
betekent dat inwoners van Amstel-
hoek, die in veel gevallen hun so-
ciale leven in Uithoorn hebben lig-
gen, binnenkort vele kilometers om 
moeten rijden, om hun kinderen 
naar school te brengen, om bood-
schappen te doen of om medische 
voorzieningen en andere diensten 

in Uithoorn te bezoeken. Afgelo-
pen week sprak een delegatie van 
het CDA met het wijkcomité Am-
stelhoek. Voorzitter Maaike Kersten 
maakt zich grote zorgen, vooral om-
dat het bestuur van Uithoorn niet 
over de plannen met de Irenebrug 
wil praten. Het lijkt er op dat de ge-
meente Uithoorn zich met handen 
en voeten heeft uitgeleverd aan een 
projectontwikkelaar, die gaat bepa-
len wat er wel en niet kan. Het wijk-
comité kon zelfs geen inzage krij-
gen in het programma van eisen dat 
de gemeente Uithoorn opgesteld 
zou hebben. 

“Voor het CDA in De Ronde Venen 
is het duistere toekomstbeeld een 
boze droom”, aldus de raadsleden 
Jan Rouwenhorst en Rein Kroon. 
“Het is de hoogste tijd dat er volledi-
ge openheid en duidelijk komt over 
de situatie daar. Het is veel te lang 
stil en dat voorspelt wellicht weinig 
goeds. Als gemeenteraad horen we 
niets en volgens mij hoort het colle-
ge van B&W in De Ronde Venen al 
lange tijd niets nieuws. Het is daar-
om goed dat het actiecomité van 
Amstelhoek zo duidelijk van zich 
laat horen.” 
Vervolg elders in de krant.

Geen nachtelijke huisartsenpost meer in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis en na tien uur ’s avonds is per 1 november a.s. 
ook de dienstapotheek gesloten. Wat volgt?

Apotheek Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis na 22.00 uur dicht
De Ronde Venen - Met ingang van 
1 november aanstaande kunnen in-
woners van Woerden en in de regio, 
waaronder die in De Ronde Venen, 
’s avonds nog tot 22.00 uur voor hun 
medicijnen terecht bij de dienstapo-
theek van het Zuwe Hofpoort Zie-
kenhuis in Woerden. Net zoals bij de 
huisartsenpost wordt men voor de 
nachtelijke uren met ingang van die 
datum verwezen naar een andere lo-
catie en deze is beslist niet naast de 
deur! Wie na tien uur ’s avonds drin-
gend voorgeschreven medicijnen 
nodig heeft moet die gaan halen 
bij de dienstapotheek in het Spoed-
zorgcentrum van het Diakonessen-

huis in Utrecht. Waar dat is? In de 
nabijheid van het voetbalstadion 
Galgenwaard van FC Utrecht!
Het wordt met de maand gekker 
in de zorgverlening voor de inwo-
ners die elke keer maar op de ser-
vice moeten inleveren. Even terzijde 
of je al dan niet over een TomTom 
of GPS in je auto beschikt, is het 
van de dolle dat je naar een loca-
tie wordt verwezen in Utrecht-Oost, 
nabij de afslag van de Uithof! Wa-
ren we al ontstemd dat men voor de 
nachtelijke huisartsenzorg naar het 
Sint Antonius ziekenhuis langs de 
A2 werd verwezen, voor medicijnen 
moet je nu nog veel verder. Komt bij 

dat het Diakonessenhuis in de Schil-
dersbuurt ligt met veel eenrichting-
verkeer. Wie verkeerd rijdt blijft zoe-
ken naar de ingang. Dat blijkt uit 
een verslag van een van onze inwo-
ners die er een rit naartoe heeft ge-
waagd en tot drie keer toe de mist in 
ging. Kunt u zich voorstellen hoe het 
mensen vergaat die toch al gestrest 
daar ’s nachts naartoe moeten? He-
lemaal als je daar de weg niet (goed) 
weet. Een en ander zal ongetwijfeld 
weer voortvloeien uit de forse bezui-
nigingsronden van het kabinet Rutte 
II op de zorg en dat zet steeds meer 
kwaad bloed in de samenleving.
Vervolg elders in de krant.

Regio - De gemeenten Diemen, 
Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ron-
de Venen gaan de komende maan-
den gedeeltelijke ambtelijke sa-
menwerking verder voorbereiden. 
Dat hebben de colleges van B en 
W van de vier gemeenten 22 ok-
tober besloten. De vier gemeenten 
blijven zelfstandig. Wel willen zij op 
een aantal gebieden ambtelijk sa-
menwerken om kosten te bespa-
ren, hun kwetsbaarheid te vermin-
deren en de kwaliteit van het werk 
te verhogen. 
In het voorjaar hebben de vier col-
leges de eerste stappen gezet om 
te onderzoeken in hoeverre ze el-
kaar kunnen versterken door deels 
ambtelijk samen te werken. Verster-
king is gewenst omdat vanuit het 
Rijk nieuwe eisen en taken op de 
gemeenten afkomen terwijl er te-
gelijkertijd wordt bezuinigd. Door 
de krachten op een aantal terrei-
nen te bundelen, kan er goedkoper 
worden gewerkt en zijn gemeen-
ten minder kwetsbaar. De samen-
werking richt zich onder andere op 
ICT, staf, dienstverlening, vergun-
ningverlening en het beheer van 
de openbare ruimte. Ook wordt sa-
menwerking onderzocht als gevolg 

van de decentralisaties in het Soci-
aal Domein. 

Veranderingen
De samenwerking brengt ambtelijk 
fl inke veranderingen met zich mee, 
maar heeft voor inwoners minima-
le gevolgen. Belangrijk uitgangs-
punt bij de samenwerking is dat 
de gemeenten autonoom blijven en 
dat het beleid in de eigen gemeen-
te wordt ontwikkeld en vastgesteld. 
Ook vinden de colleges het belang-
rijk dat de gemeenten dicht bij de 
inwoners blijven; dat het bestuur 
goed bereikbaar is en de dienst-
verlening in de nabijheid van inwo-
ners plaatsvindt. Alle vier gemeen-
ten willen hun eigen karakter be-
houden en wijk- en kerngericht blij-
ven werken. Tegelijkertijd denken 
ze door gezamenlijk op te trekken 
richting andere overheden sterker 
te staan en dat inwoners en bedrij-
ven daarvan uiteindelijk de vruchten 
zullen plukken. De komende maan-
den wordt de samenwerking ver-
der voorbereid en uitgewerkt in ver-
schillende deelplannen. De plan-
ning is dat er voor 1 februari 2014 
een ‘kaderbesluit’ aan de vier ge-
meenteraden wordt voorgelegd.

Zware storm bezorgt hulp-
diensten handen vol werk
Wel veel schade maar geen gewonden
De Ronde Venen - Niemand kon er 
omheen maandag jl. De code rood 
die het KNMI had afgegeven was dit 
keer zeker niet overdreven. Het was 
echt een zware storm die over Ne-
derland heen raasde. Ook in De Ron-
de Venen werden heel veel bomen, 
dakpannen, enkele auto’s, een bo-
tenhuis, reclameborden enz omver-
geworpen en/of vernield. De brand-
weer en de mannen en vrouwen van 

Groenbeheer hadden er hun handen 
vol aan. De gehele dag zijn zij in de 
weer geweest om omgewaaide bo-
men te verwijderen, kort te zagen, 
auto’s onder bomen weg te halen, 
dakpannen vast te leggen, kortom: 
veel werk en veel schade. Maar over 
schade kom je wel weer heen. Ge-
lukkig deden zich in deze gemeen-
ten geen persoonlijke ongelukken 
voor tijdens of door deze storm.

Vinkeveen - De politie heeft in de 
nacht van dinsdag 22 op woens-
dag 23 oktober vijf personen aan-
gehouden omdat ze zich verdacht 
ophielden en inbrekerswerktuigen 
in bezit hadden. 

Surveillerende agenten zagen om-
streeks 00.10 uur een auto in de 
omgeving van het Loopvelt rijden. 
In de auto zaten vijf personen. De 
agenten vertrouwden het niet en 
controleerden het voertuig en de 
inzittenden. De inzittenden, man-
nen in de leeftijd tussen de 17 en 
22 jaar, allen uit Almere, hadden 

een vaag verhaal over hun aan-
wezigheid in de wijk. In de auto 
werden inbrekerswerktuigen aan-
getroffen. Het vijftal werd aange-
houden en voor verhoor en verder 
onderzoek meegenomen naar het 
bureau. 
De politie vermoedt dat de man-
nen op inbrekerspad waren.

Aanhoudingen

Ambtelijke samenwerking 
Diemen, Uithoorn, 

Ouder-Amstel en De Ronde Venen 
verder voorbereid



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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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
HALLOWEEN

Ik zou natuurlijk een heel stuk kunnen 
schrijven over het hele gedoe rondom 
Zwarte Piet. Maar er is al genoeg over 
geschreven, velen hebben hun mening 
geuit zowel voor als tegen en wat valt er 
dan nog toe te voegen? Het enige wat 
ik kan zeggen is dat naar mijn idee een 
schitterend kinderfeest totaal uit zijn verband wordt gerukt. Waarom 
doen mensen dit? Negatieve argumenten koppelen aan een mooie, 
puur Hollandse kindertraditie? Ik vind het heel triest als mensen zo’n 
immense negativiteit verspreiden. Maar elk nadeel heeft zijn voor-
deel en dus zie je een tegenbeweging van mensen die juist het po-
sitieve willen benadrukken. Alles wat ik zeg is: het is nog oktober en 
dus ben ik met hele andere feestjes bezig.

Herfst
We zitten midden in de herfst en hebben net onze eerste najaars-
storm mogen beleven. Heerlijk vind ik het als de wind zo hard waait 
en de bladeren rondwaaien. Gooi er dan nog mooie pompoenen, bol-
chrysanten en gezellige kaarsjes tegenaan en mijn herfst kan niet 
meer stuk. In de herfst hebben we trouwens ook mooie feestjes voor 
de mensen die daar van houden. Wat dacht u van Halloween, of het 
meer (Noord)Hollandse Sint Maarten? 

Oorsprong Halloween
Dit feest is pas de laatste jaren in opkomst in Nederland, maar het is 
al zeer oud. De naam Halloween is afgeleid van All Hallows Eve (al-
lerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen op 1 november. In de 
Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 okto-
ber was hun oudjaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed 
voor het volgende jaar lag klaar en dus was er tijd voor een vrije dag, 
het Keltische nieuwjaar ook wel Samhain genoemd. Samhain was 
bijzonder, omdat de Kelten geloofden dat op die dag de geesten van 
alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te pro-
beren een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Nog iets
In de negende eeuw was er een Europees christelijk gebruik. Op Al-
lerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde Christenen in de 
dorpen rond en bedelden voor zielencake (brood met krenten). Met 
Allerzielen worden de overledenen herdacht, werd de mis opgedra-
gen en werden er bloemen geplaatst op het graf. Een soortgelijk ri-
tueel wordt in Mexico gevierd op 1 en 2 november ‘het Fiesta de los 
Muertos’ oftewel het dodenfeest. De deuren van de huizen staan die 
dag wagenwijd open voor de doden. 

Feest
Veel feesten hebben vaak dezelfde oorsprong, of er zijn verschillen-
de verhalen die toch best wel op elkaar lijken. Het ene geloof ‘leent’ 
iets van het andere, er wordt wat toegevoegd. De intentie is altijd, de 
mensen willen naar goed gebruik een mooi feest vieren. Je kunt zeg-
gen dat Halloween een commercieel en Amerikaans feest is, maar 
aan de andere kant kun je je ook verdiepen in de achtergrond van 
het Halloweenfeest (wat hierboven staat is een zeer povere samen-
vatting) en op die wijze erachter komen dat er zeer veel traditie in zit. 
De rode draad van het Halloween vind ik heel mooi, het eren van de 
doden, en tegelijkertijd dus ook het vieren van het leven. Waarbij er 
een duidelijke plek is voor het verlies van onze dierbaren. Ik steek op 
31 oktober een kaarsje aan voor mijn dierbaren die er niet meer zijn 
en 2 november vier ik een mooi Halloweenfeestje. 

 

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:
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypersgrijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar. 
- Wilnis, Pieter Joostenlaan: Jonge poes van vier maanden. 
 Doortje is cypers en heeft witte voetjes en een witte bef. 
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef 
 en witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met 
 rode penning met zijn chipnummer.

Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. Deze zeer tamme vogel heeft 
 een geel lijfje en oranje kopje. 
- Amstelhoek, Schoolstraat: Zwarte kat met witte bef, voetjes en 
 witte punt aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Agapornis, groen-oranjekleurige 

vogel.

Woensdag 13 november
Viering jubileum

Onze stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen is al 20 
jaar actief met projecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Zijn er een-
maal projecten in gang gezet, dan is continuïteit van belang. We on-
derhouden daarom met zorg de contacten voor onze grote projecten in 
Guatemala, Kenia en Nepal. Maar ook de kleinere in Ecuador, Tanzania 
en Sri Lanka hebben een korte lijn naar De Ronde Venen.

Tot voor kort verdubbelde het ministerie voor ontwikkelingssamenwer-
king de bijeengebrachte gelden voor onze kansrijke projecten. Maar 
door verandering in beleid gebeurt dat minder vaak. Onze projecten 
vinden voortgang dankzij Wilde Ganzen en dankzij onze trouwe dona-
teurs. Maar ook door de toenemende zelfredzaamheid en deskundig-
heid van de lokale bevolking.
De scholen in Solola (Guatemala), Wajir (Kenia) en Dhapakhel (Nepal) 
zijn zo succesvol dat we diverse uitbreidingen realiseerden. We hielpen 
de bevolking met het bouwen van verdiepingen op de schoolgebou-
wen in Solola en Dhapakhel. En in Wajir kwamen er scholen en ver-
volgopleidingen bij. Solola kreeg zijn onderwijzersopleiding en in Dha-
pakhel konden we bijscholing van leerkrachten realiseren. In Wajir kre-
gen de allerarmsten via ‘fee for work’ de mogelijkheid om hun school-
geld te verdienen. 
 “Geen onderwijs, geen leven” zei een Afrikaanse boer, die wil dat zijn 
zoon het beter krijgt dan hij. Om die zoon en andere kinderen naar 
school te laten gaan, gaan wij door met grenzeloos investeren in on-
derwijs. Het zijn stapjes op weg naar een betere wereld...

Wij kunnen trots zijn op wat er samen met de lokale bevolking in onze 
donorlanden tot stand is gekomen. Met alle betrokkenen en belang-
stellenden willen we dan ook ons 20 jarig jubileum glans geven en ons 
bezinnen over ‘hoe verder’. Er zijn sprekers uit het ontwikkelingsveld 
die ons en u zeker zullen inspireren. En er is een klankbeeld dat een 
audio-visueel inkijkje geeft in onze projecten. Dat klankbeeld kwam tot 
stand door medewerking van de Rondeveense videoclub. Beelden zeg-
gen vaak meer.
We stellen het op prijs als u onze jubileumavond bezoekt. Woensdag 13 
november van 20.00 uur tot 22.00 uur in het NME centrum De Woud-
reus aan de Pieter Joostenlaan 1, acher de Willisstee in Wilnis. Inloop 
vanaf 19.30 uur met koffie en muziek. Na afloop een feestelijke borrel. 
Aanmelden kan via sosderondevenen@gmail.com

Een deel van de Hollandse Dijk wordt omgevormd tot fietspad. De kruising 
met de Amsterdamseweg wordt daarvoor opnieuw ingericht

N201 even dicht - deel van 
Hollandse Dijk wordt fietspad

Uithoorn - Wie momenteel regel-
matig gebruikmaakt van de nieu-
we N201 en er bij de Amsterdam-
seweg op en af rijdt, zal dat tijdelijk 
niet kunnen doen van woensdag 6 
november 07.00 uur tot vrijdag 8 no-
vember 18.00 uur. Dan is de N201 
in beide richtingen dicht vanaf de 
kruising met de Amsterdamseweg 
tot aan die met de Legmeerdijk. Er 
staan werkzaamheden gepland op 
de N201. Die bestaan uit het plaat-
sen van een (veiligheids)motorplank 
in de geleiderails in de bochten. Dit 
is een extra maatregel die niet eer-
der was voorzien. Er worden voorts 
reflectorpaaltjes geplaatst. En ter 
hoogte van het viaduct ter hoogte 
van de Bovenkerkerweg zijn repara-
tiewerkzaamheden nodig.
Tevens wordt de kruising Hollandse 
Dijk en de Amsterdamseweg geheel 
opnieuw en nu definitief ingericht. 
Hieraan ligt ten grondslag dat een 
deel van de Hollandse Dijk, vanaf de 

toegang naar de tennisvereniging 
tot en met de aansluiting met de 
Middenweg in de Bovenkerkerpol-
der, omgebouwd wordt tot fietspad. 
Bewoners van de Europarei kunnen 
dan niet meer gemotoriseerd vanaf 
het parkeerterrein bij de flats via de 
Hollandse Dijk naar de Amsterdam-
seweg en de N201 rijden. Die moe-
ten dan ‘omrijden’ via de Wieger-
bruinlaan, de Anton Philipsweg, Joh. 
Enschedeweg en de Amsterdamse-
weg. Of volgend jaar richting Zijdel-
weg en dan gebruikmaken van de 
nieuwe op- en afritten bij van de 
N201 die eind maart in gebruik zul-
len worden genomen.
De werkzaamheden op de nieuwe 
N201 en naaste omgeving zijn nu 
ingepland omdat de weg nu nog re-
latief rustig is. Als de hele N201 me-
dio december gereed en het aqua-
duct bij Amstelhoek begin 2014 in 
gebruik is, zal het verkeer fors toe-
nemen.

Toneelvereniging De Opregte Amateur
‘Kaviaar speciaal’ in De Hoef
De Hoef - De najaarsvoorstelling 
van de Hoefse toneelvereniging De 
Opregte Amateur komt er weer aan. 
De afgelopen maanden is druk ge-
repeteerd met het stuk ‘Kaviaar spe-
ciaal’, geschreven door José Frehe 
en Rob van Vliet. Op 8 en 9 novem-
ber gaan de deuren van de Spring-
bok open en mag het publiek gaan 
genieten van een avond met span-
ning, intriges, liefde, oplichting, 
maar vooral plezier. Het wordt de 
tweede keer, dat er in de vernieuw-
de Springbok een toneelspel wordt 
opgevoerd en ten opzichte van de 
primeur dit voorjaar, is er ook aan 
de technische zaken het een an-
der verbeterd. Daar waar in april het 
doek en de lampen nog provisorisch 
aan het dak hingen, hebben deze 
nu hun vaste plek aan het plafond 
van het toneel gekregen. De kwali-
teit en de bediening daarvan komen 
hiermee op een professioneel ni-
veau en dat komt goed uit, want het 
stuk vereist heel wat van de tech-
nische-man-aan-de-knoppen Jer-
ry Koeleman, die zich daar nu al op 
verheugt. Trouwens, ook de decor-
club moest weer vol aan de bak om 
ook de goede achtergrond voor de 
spelers te creëren. En wat denkt u 
van de grimedames, die een een-
eiige tweeling te voorschijn moe-
ten toveren, ja, op alle fronten werd 
en wordt er druk gewerkt om er 
een succes van te maken. Het stuk 

gaat over de clash tussen de fami-
lies Van Henegauwen en Van Gef-
fen, die buiten het feit dat ze dezelf-
de werkster delen, weinig met el-
kaar gemeen hebben. Alhoewel… 
gaande het stuk komt er wrijving en 
toenadering en blijken er toch wat 
meer verbindingen te bestaan en 
te komen. En dan, in de apotheose 
gebeurt er wat, wat nog niet eerder 
op het toneel in De Hoef is gepres-
teerd, want dan… nee, nee, dat ver-
tellen ze van De Opregte Amateur 
nog niet. ‘t Is maar dat u weet, dat 
er verpleegsters klaarstaan en de 
Springbok gelukkig een AED-appa-
raat ter beschikking heeft. 
Als u dit wilt bijwonen, raden we 
u aan te reserveren, want deze to-
neelvereniging verwacht, ondanks 
de vergrote capaciteit van de zaal, 
een uitverkocht huis. De voorstel-
lingen worden gegeven op vrijdag 
8 en zaterdag 9 november om 20.00 
uur in het theater van het gemeen-
schapshuis De Springbok aan Oost-
zijde 61a in De Hoef. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en na afloop blijft de 
bar voldoende lang open om nog 
even lekker na te genieten samen 
met de spelers en andere belang-
stellenden. 

Reserveren kan via de website  
www.opregteamateur.nl (tabblad 
reserveren) of anders via Ronald 
Wieman (0297–593291). 





Mijdrecht - “Mag ik ook een hes-
je en zo’n ding? Dan doe ik mee!” 
roept een meisje terwijl andere kin-
deren gekleed in ruimvallende flu-
orescerend oranje vesten zich ver-
dringen om de stapel afvalknij-
pers. Even later waaieren ze gewa-
pend met zakken en knijpers uit 
over het grasveld aan de Mijdrecht-
se Gijsbert van Stoutenborchstraat. 
De opruimactie is niet het enige dat 
de kinderen hebben gedaan in het 
vernieuwde speeltuintje afgelopen 
woensdagmiddag.
Wijkcomité Proostdijland heeft ge-
zorgd voor leuke extra speelmate-
rialen die wel tegen een stootje en 
een spatje kunnen, zoals een gro-
te versie van het blokkenspel Jen-
ga, wat setjes stelten en loopski’s. 
“Eén, twee, één, twee, o nee, wacht!” 
Overleggen, samenwerken en dan 
tegelijkertijd blijven bewegen blijkt 
hard nodig voor die ski’s zonder 
sneeuw. “Ik vind het echt een leuk 
feestje, wanneer is de volgende 
keer?” vraagt een jongetje dat en-
thousiast overal aan meedoet. “Het 
is toch geweldig om te zien hoeveel 
plezier de kinderen hebben?” con-
stateert Annelies de Hoop glunde-
rend. Samen met vrijwilligers van 
wijkcomité Proostdijland en buurt-
bewoners zelf heeft zij deze mid-
dag georganiseerd als wijkopbouw-
werker van Stichting Tympaan–De 
Baat. Zo’n activiteit is een van de 
mogelijkheden binnen het kernen-
beleid voor de leefbaarheid, vitaliteit 
en identiteit van de wijken en ker-
nen in de gemeente De Ronde Ve-
nen, waar wijk- en dorpscomités, 
samen werken met de gemeente De 
Ronde Venen, Stichting Tympaan-
De Baat, de politie en woningcorpo-
ratie GroenWest. Hun contactfunc-
tionaris voor Proostdijland is Fianca 
Euverman: “We zijn er altijd blij mee 
als bewoners, jong of niet, zelf mee-
helpen hun buurt op te ruimen of op 
een andere manier leefbaar te ma-
ken en houden.”

Afspraken
Samen goede afspraken maken, 
lijkt de buurtkinderen nu prima af 
te gaan. ‘Wij speelen gezellig sa-
men’ en: ‘Geen ruuzi maken’ zijn 
voorbeelden van hun zelfbedach-
te regels die ze op een laken heb-
ben geschreven met daarboven “Zo 
houden wij het leuk”. Vele kinderen 

hebben daarop wat getekend en 
hun naam opgeschreven om te la-
ten zien dat zij het ermee eens zijn. 
“Prachtig dat ze heel goed weten 
hoe het leuk blijft en nu hopen dat 
ze het ook onthouden als ze ouder 
worden”, aldus wijkagent Job van 
Bennekom. 
Het wijkteam Proostdijland was de-
ze middag compleet aanwezig, net 
als de betrokken gemeenteamb-
tenaar Ronald Schoots die de op-
knapbeurt deze zomer heeft geor-
ganiseerd waardoor de speelplek 
weer veilig is met nieuwe toestel-
len zoals een glijbaanhuisje en een 
dubbele schommel. De rubberen 
valtegels die er al lagen, zijn zoveel 
mogelijk opnieuw gebruikt en alleen 
waar nodig vervangen. Regenwater 
vormt nu geen plasvorming meer op 
het ene stuk grasveld ernaast na de 
aanleg van het nieuwe afwaterings-
systeem (drainage). 

Samen
Eerder dit jaar bleek al tijdens een 
inspectieronde dat de toestellen aan 
vernieuwing toe waren. De schom-
mel was onveilig geworden en werd 
direct weggehaald, wat de start 
werd voor de renovatie. Op verzoek 
van de bewoners is er een grote-

re afvalbak geplaatst op een ande-
re plek. De kinderen wilden graag 
in plaats van het haasje als veerele-
ment een duikelrek en zijn erg blij 
met deze vervanging. “Zal ik laten 
zien hoe goed ik ’t kan?” klinkt het 
enthousiast, gevolgd door een dui-
zelingwekkend aantal duikelingen.
Tussen het spelen door konden de 
kinderen even bijkomen. Vrijwilli-
gers van het wijkcomité deelden 
koffie, thee, limonade en wat lek-
kers uit en de kinderen kregen een 
tasje met wat attenties erin. Buurt-
bewoners hebben zelf gezorgd voor 
diverse schalen met heerlijk ge-
bak en andere zoetigheden. “Het 
mooiste van zo’n gezellige activiteit 
vind ik dat we samen iets doen met 
de kinderen en bewoners uit de-
ze buurt. Juist het gezamenlijk op-
trekken vind ik belangrijk”, stelt Co-
rina van der Neut als contactper-
soon van de gemeente voor de wijk 
Proostdijland. 

Ook bewoners van andere wij-
ken kunnen meehelpen hun om-
geving schoon te houden en een 
afvalknijper aanvragen via het 
KlantContactCentrum van de ge-
meente (tel: 0297-291616 of  
blankkcc@derondevenen.nl).
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IVN-lezing over de das in de Woudreus
Regio - Op dinsdag 5 november or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een lezing over een tot de 
verbeelding sprekend zoogdier: de 
das. De lezing vindt plaats in NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. De spreker is Ton 
Meijer van Stichting Dassenwerk-
groep Utrecht & ’t Gooi. Hij is een 
expert op het gebied van dassen-
bescherming. Dassen komen niet 
in onze natte polders voor, maar wel 

in aangrenzende hoger gelegen ge-
bieden zoals de Utrechtse Heuvel-
rug en ’t Gooi. Daar zijn hun sporen 
vaker te zien dan de dieren zelf. On-
der andere hierdoor spreekt de das 
tot de verbeelding. Maar hoe komt 
het eigenlijk dat we ze zo moei-
lijk kunnen spotten? Na een perio-
de dat het slecht ging met de das 
nemen ze sinds de jaren ‘90 lang-
zaam aan weer in aantal toe. Het 
zou dus juist makkelijker moeten 
worden er eentje tegen te komen 
tijdens een wandeling... Ton Me-

Stichting Tympaan en De Baat zijn gefuseerd. Zij vormen sinds 
1 januari 2013 samen de welzijnsorganisatie ‘Tympaan-De Baat’ 
voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT NOVEMBER
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. Om die 
reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken op: 
www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: (0297) 230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 11 en 25 november. 
Aanmelden: 06 - 12 88 89 62/ hetpruttelpotje@gmail.com. 
Open Tafel
Op 28 november in Gerardus Majella. Aanmelden bij: 
Het Servicepunt: 0297-587 600 (9 dagen van tevoren!)
Rollatorspreekuur
Op 14 november van 10.00 tot 11.00 uur in de Buurtkamer 
in Wilnis.
Brunch in de Kweektuin
Zondag 8 december. Bij vervoersproblemen kan contact 
opgenomen worden met het servicepunt. De brunch duurt 
van 12.00 tot 14.00 uur. Vanaf 11.30 uur welkom bij De 
Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Kosten  
€ 5,00 zonder vervoer, € 8,00 met vervoer.  Aanmelden kan 
uitsluitend via het servicepunt vanaf maandag 25 november.
Cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,00 of  5 x voor € 15,00.
Datum: donderdag 7 november, aanvang 14.30 uur.
Eetgroep
In de oneven weken: Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 
253, Vinkeveen op 22 november.
Locatie vrijdag: Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 
8 november.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 13 november van 19.30 tot 21.00 uur in 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent 
welkom vanaf 19.00 uur om te gaan met gedragsveranderingen 
bij dementie.
Alzheimer Café Abcoude 
Woensdagmiddag 27 november van 14.00 tot 15.30 uur. 
Filmmiddag bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, Abcoude. 
Juridisch medewerker bij Alzheimer Nederland geeft een 
toelichting op een aantal juridische vragen bij dementie.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 25 november van 13.30 tot 15.30 uur in de 
Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. We gaan deze 
middag pepernoten bakken.

Repair Café Mijdrecht: 
op donderdag 14 en 28 
november is het Repair 

Café open om samen te repareren! Het Repair Café is open 
van 14.00–16.00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

Buurtkamers De Ronde Venen
•	 Ontmoetingsplek	 met	 open	 inloop	 voor	 senioren	 (55	
plussers)
•	 Gastvrije	ontvangst	met	(gratis)	koffie/thee,	info	&	activiteiten
•	 Buurtkamer	eettafels,	menu	€	5,00/€	7,00	opgave	op	locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
  Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
  mail: a.vangelder@stdb.nl 
Welzijnsinstelling: Tympaan-De Baat, 
  Kerkvaart 2, Mijdrecht tel. 0297-230280

Vacatures vrijwilligerswerk 
U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info echter nog vele andere leuke, boeiende, nuttige en gezellige 
vrijwilligersvacatures vinden. Op de website vindt u tevens 
informatie over vrijwilligerswerk (verzekering, vrijwilligersdag 
en –prijs, maatschappelijke stages, rechten en plichten en 
nog veel meer). Wilt u overleg over uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl.
Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers? Neem dan vooral 
contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kijkt u ook eens 
op onze website voor een van onze 85 andere vacatures voor 
vrijwilligerswerk. Wilt u overleg of hulp bij uw keuze? Neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via (0297) 230280 of d.vantessel@stdb.nl.

Nu is de kans om maatje te worden!
Er op uit willen, andere 
mensen ontmoeten maar dat 
lukt niet alleen. Omdat men 
fysiek hierin niet in staat is of 
eenvoudig niet toe kan zetten. 
Om die reden is er Maatje 
voor Twee. Maatje voor Twee koppelt maatjesvrijwilligers aan 
kwetsbare mensen van alle leeftijden die zelfstandig wonen in 
De Ronde Venen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Een maatje is er voor gezelschap, om samen leuke dingen mee 
te doen, om iets te regelen of even mee te denken. Daarnaast 
voorziet Maatje voor Twee ook in een koppeling ontstaan vanuit 
een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld mensen die samen willen 
wandelen. Kijk voor oproepjes op: www.tympaan-debaat.nl/
maatjes of neem contact op met coördinator Carolien Harbers: 
(0297) 230 280 of maatjevoortwee@stdb.nl.

Op zondag 24 november Ger’s party, een initiatief van Ger 
Lopes Cardozo. 

Programma
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van harte welkom om met 
elkaar samen te zijn voor een praatje maar kunt u ook een 
kaartje leggen of meezingen met leuke liedjes van vroeger 
(van Lou Bandy tot Frans Bouwer). Even de dansvloer op 
kan natuurlijk ook!  Deelname kost  € 7,00. Voor dit bedrag 
krijgt	u	heerlijke	koffie	of	thee	met	een	koekje	geserveerd.	De	
aanmelding loopt via het Servicepunt. U dient zelf voor vervoer 
te zorgen!

Kerkvaart 2  Mijdrecht 
tel. 0297-230280
info@stdb.nl
www.tympaan-debaat.nl

Programmaoverzicht PlusBus november 2013
Aanmelden bij het Servicepunt via (0297) 587600

DATuM ACTIVITEIT BESTEMMING OPHALEN VANAf KOSTEN
vrijdag 1 nov uitje Katwijks Museum Katwijk 09.00 uur € 18,50
dinsdag 5 nov Diner Eet & Drink Lokaal Mijdrecht 17.00 uur € 15,00
woensdag 6 nov uitje Tijd voor Max Hilversum 14.00 uur €   7,00
donderdag 7 nov Boodschappen Mijdrecht 09.00 uur €   3,00
donderdag 7 nov film Careyn Maria-Oord 13.30 uur €   7,00
vrijdag 8 nov Winkelen Cruquius Cruquius 09.00 uur €   7,00
vrijdag 8 nov Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,00
maandag 11 nov Vislunch Lotje Volendam 09.00 uur € 12,00
dinsdag 12 nov uitje Toneelstuk  Amsterdam 12.00 uur € 10,00
woensdag 13 nov Pannenkoeken eten Noordwijk 09.00 uur €   9,00
donderdag 14 nov Boodschappen/markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 15 nov uitje Paleis Soestdijk Baarn 09.00 uur € 28,00
maandag 18 nov Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur €   3,00
dinsdag 19 nov Diner Eet & Drink Lokaal Mijdrecht 17.00 uur € 15,00
woensdag 20 nov uitje Country & Christmas fair Haarzuilen 09.00 uur € 28,00
donderdag 21 nov Boodschappen/markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 22 nov uitje Tuincentrum Het Oosten Aalsmeer 09.00 uur €   5,00
vrijdag 22 nov Eetgroep De Morgenster 16.00 uur € 11,00
dinsdag 26 nov Vislunch Lotje Volendam 09.00 uur € 12,00
woensdag 27 nov uitje Molen van Sloten Amsterdam 09.00 uur € 16,00
donderdag 28 nov Boodschappen/markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 29 nov uitje Museum Speelklok Utrecht 09.00 uur € 23,00

Vierdaagse sollicitatiecursus voor 
werkzoekenden

Regio - Wie momenteel geen 
werk heeft of dreigt zijn of haar 
baan te verliezen kan in 4 dagen 
leren solliciteren tijdens de sol-
licitatie 4daagse van Rooskleu-
rig Coaching. De arbeidsmarkt 
en manier van solliciteren zijn 
de afgelopen jaren sterk veran-
derd. Hoe solliciteert u anno 2013 
en kunt u zich als werkzoeken-
de onderscheiden en profileren 
om hiermee op te vallen bij toe-
komstige werkgevers? Rooskleu-
rig Coaching geeft hiervoor in de 
2e week van november 2013 een 
praktische en bondige sollicitatie-
cursus. Na afloop van de 4daag-
se cursus kent u de manieren om 
werk te vinden en te solliciteren 
op de baan en bij de werkgever 
die bij u past! 
Door mee te doen aan de sollicita-
tie 4daagse krijgt u meer inzicht in 
wie u bent en wat u wilt en kunt u 
gerichter solliciteren. U leert waar 
en hoe u het best passende vaca-

tures vindt o.a. door gebruik van 
Social Media. U leert vervolgens 
hoe u daarvoor een overtuigende 
sollicitatiebrief kunt maken inclu-
sief een werkgericht CV. 

Presentatie
Ook wordt er gewerkt aan het ver-
beteren van uw persoonlijke pre-
sentatie en gaat u het sollicitatie-
gesprek oefenen. De sollicitatie-
brief, CV en het sollicitatiegesprek 
zijn gebaseerd op vacatures die u 
zelf heeft gekozen. In de feedback 
krijgt u waardevolle tips en verbe-
terpunten aangereikt.
Alle onderwerpen staan helder 
beschreven in een handig werk-
boek boordevol oefeningen en 
adviezen. De cursus is praktisch 
en interactief en wordt in groeps-
verband gegeven. Hierdoor kunt u 
nog meer uit de cursus halen. Ie-
dere deelnemer kan feedback ge-
ven en ontvangen en ervaringen 
en kennis delen. 

Sollicitatietrainer is Rose-Marie 
Lucas, NOLOC erkend loopbaan-
adviseur van Rooskleurig Coa-
ching. Rose-Marie geeft regel-
matig sollicitatietrainingen. Deze 
worden door deelnemers als pro-
fessioneel, persoonlijk en prak-
tisch beoordeeld.  
De sollicitatie 4daagse is van 
maandag 11 november t/m don-
derdag 14 november aanstaande 
van 09.00 tot 11.30 uur in de Bi-
bliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. 
Prijs per deelnemer 125,00 eu-
ro incl. BTW én werkboek. U kunt 
zich aanmelden door te bellen 
naar 06.53.13.50.15 of een e-mail 
te sturen naar info@rooskleurig-
coaching.nl. Kent u mensen die 
op zoek zijn naar een baan? Tip ze 
dan over deze cursus solliciteren. 
Informatie vindt u op de website  
www.rooskleurigcoaching.nl of 
in de advertentie elders in deze 
krant.

Buurtkinderen vieren de 
opknapbeurt van speelplek

Fotoclubleden zelf op de foto
Mijdrecht - In gezondheids-
centrum Croonstadt aan de 
Croonstadtlaan 1-3 is tot half 
december een expositie van 
Fotoworkshop De Ronde Ve-
nen te zien waarbij de cluble-
den zowel achter als voor het 
fototoestel hebben gestaan. 
Met regelmaat is te zien dat 
iemand, met gestrekte arm, 
zichzelf voor een beziens-
waardigheid fotografeert. Dit 
is een zelfportret waarbij de 
nadruk op ‘waar ben ik’ ligt. Bij 
de expositie van de fotoclub 
ligt de nadruk van het zelfpor-
tret op ‘wie ben ik’ of ‘hoe laat 

ik mijzelf op een creatieve ma-
nier zien’. Dit is niet direct een 
makkelijke opgave aangezien 
je technische- en zelfkennis 
nodig hebt. Het goed uitkade-
ren van jezelf vraagt om meer-
dere foto’s of hulp van spie-
gels, bewerkingsprogramma’s 
e.d. De zelfkennis kan varië-
ren van weten wat je favoriete 
bezigheden zijn tot weten hoe 
je persoonlijk ‘in elkaar steekt’. 
Zodoende zijn sommige ge-
exposeerde foto’s technische 
hoogstandjes en andere ge-
exposeerde foto’s spiegels van 
de ziel.

ijer van Stichting Dassenwerkgroep 
Utrecht & ’t Gooi gaat ons meer ver-
tellen en vooral laten zien met foto’s 
en filmpjes over deze geheimzinni-
ge diersoort. De bestuursleden van 
de stichting hebben zich al vele ja-
ren op persoonlijke titel ingezet voor 
het behoud van de das in een mooi, 
soortenrijk dassenlandschap. Sinds 
twee jaar doen ze dit werk vanuit 
hun stichting. Voor meer informa-
tie over de lezing kunt u bellen naar 
0297-534562. Zie ook ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn.





Vervolg van de voorpagina.

Er zijn volgens het CDA vier proble-
men, die dringend om een duidelij-
ke oplossing vragen. Rouwenhorst: 
“In drie gevallen gaat het direct over 
de Irenebrug en het wegtracé door 
de dorpskern van Uithoorn. Kunnen 
onze agrariërs met hun landbouw-
voertuigen nog wel van de brug ge-
bruik blijven maken? Die komen 
echt klem te zitten, want door de 
tunnelbak mogen ze niet. Als de 
Irenebrug niet gebruikt mag wor-
den, betekent het voor agrariërs en-
kele tientallen kilometers omrijden. 
Dat is niet reëel. En over het toe-
staan van autoverkeer van en naar 
de Amstelhoek over de Irenebrug 
is niets bekend. Voor veel inwoners 
van Amstelhoek is die brug heel be-
langrijk. Het derde punt is natuurlijk 
de vraag of er wel een doorgaan-
de fietsroute blijft bestaan langs de 
huidige weg en over de brug.“ 

Tenslotte schetst Rouwenhorst een 
heel andere problematiek. “Het gaat 
dan om het effect van de eventuele 
afsluiting van de brug. Betekent die 
keuze van Uithoorn dat Amstelhoek 
een veredelde plek voor lang parke-
ren gaat worden? Dat moet op voor-
hand worden uitgesloten. Het kan 
niet zo zijn dat door de opstelling 
van Uithoorn mensen hun auto la-
ten staan in Amstelhoek om vervol-
gens de brug over te lopen en dan 
in het winkelcentrum hun bood-
schappen gaan doen. Dat risico is 
echt aanwezig als het betaald par-
keren wordt in die parkeergarage in 
Uithoorn.”

Wie maakt de dienst uit? 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uit-
hoorn is door een totaal gebrek 
aan openheid verantwoordelijk voor 
voortdurende onzekerheid over de 
toekomstige functie en gebruiks-
mogelijkheden van de Irenebrug 
over de Amstel. Ook zwijgt het colle-
ge van Uithoorn in alle talen over de 
vaak genoemde ‘knip’ van de pro-
vinciale weg N201 aan de westzij-
de van de Amstel. Heeft het colle-
ge van Uithoorn wel een eigen visie 
of wordt de dienst daar uitgemaakt 
door twee commerciële partijen, na-
melijk de eigenaar van het Amstel-
plein en de projectontwikkelaar? 
Begin februari 2010 besloot de ge-
meente Uithoorn te kiezen voor de 
zogeheten garagevariant en deze op 
te nemen in het Masterplan Dorps-
centrum. Met die garagevariant 
kunnen na opening van het nieuwe 
tracé, de huidige weg en de Prinses 
Irenebrug alleen gebruikt worden 
voor het bereiken van een nieuw te 
bouwen parkeergarage onder het 
centrum van Uithoorn. Op dat mo-
ment is er dus geen doorgaand ver-
keer via de oude N201 meer moge-
lijk. Ook CDA’er Rein volgt de ont-
wikkelingen kritisch. “De openstel-
ling van de nieuwe N201 is een sti-
mulans voor de regionale infrastruc-
tuur. Ik hoop dat die nieuwe infra-
structuur een betere doorstroming 
garandeert en er geen nieuwe pro-
blemen binnen onze gemeente-
grenzen gaan ontstaan. Nu is de 
N201 een van de drukste provinci-
ale wegen in Nederland en die loopt 
dwars door diverse dorpskernen. 
Dat is niet meer van deze tijd. 

Maar het lijkt alsof Uithoorn blind 
en doof is als het gaat om de be-
langen van de kern Amstelhoek. We 
zijn nota bene buurgemeentes en 
vanuit De Ronde Venen heeft het 
college vorige week weer voorge-
steld om 50.000 euro uit te gaan ge-
ven om verdere samenwerking met 
onder andere Uithoorn te onder-
zoeken. Nou, van samenwerking op 
dit vlak is tot op heden niet geble-
ken dat er van beide kanten prijs 
wordt gesteld op echte samenwer-
king, waar ook de inwoners echt be-
ter van worden. Hoe leg je dat dan 
uit aan de mensen? We hebben be-
hoefte aan echte duidelijkheid op 
korte termijn.”

Gesloten oester 
Rouwenhorst: “Het lijkt wel op de 
tijd van De Koude Oorlog. Ik vraag 
me af of er wel echte open com-
municatie is vanuit het college in 
Uithoorn. Ik heb begrepen dat de 
raad daar al lange tijd niets meer in 
openheid van het college gehoord 
of gezien heeft aan uitwerkingen. 
Wat mij betreft is de wereld ver-
anderd. Als ik het goed heb, date-
ren de meest recente onderzoeken 
op het gebied van inspraak van ve-
le jaren terug. Hoe realistisch is die 
‘gesloten oester’ mentaliteit in de-
ze tijd? “Er is door beide gemeen-
ten een praatgroep ‘Amsteloevers’ 
gevormd. Wat wordt daar eigenlijk 
besproken over de Irenebrug in re-
latie tot Amstelhoek? Of zit het col-
lege van Uithoorn soms in proble-
men met de realisatie van het zoge-
noemde Masterplan voor de dorps-
kern van Uithoorn en de omgeving 
van het Amstelplein? In hoeverre 
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Stichting Abrasa vraagt uw hulp
Mijdrecht – Werkgroep Familie-
viering van Parochie St. Jan de Do-
per steunt ook dit jaar weer Stich-
ting Abrasa in Suriname. Het is een 
project dat gerund wordt door twee 
Mijdrechtenaren, Benny Alwart en 
Charly Heuvel. Zij verzamelen spul-
len voor kindertehuizen in Parama-
ribo en brengen de spullen ook zelf 
daar naar toe. Een project met heel 
korte lijnen: uw spullen komen te-
recht bij die kinderen in Paramari-

bo die er echt behoefte aan hebben. 
Er zijn meer dan 12 kindertehuizen, 
waar kinderen wonen die geen ou-
ders meer hebben, of waarvan de 
ouders niet meer voor de kinderen 
kunnen zorgen, omdat er simpel-
weg geen geld meer is. Er is behoef-
te aan basisspullen om de kinderen 
te wassen, te kleden, te laten leren 
en te laten spelen. Wat is er nodig?
* goede (zomer)kleding voor jon-

gens en meisjes van 4 tot 16 jaar;

Expositie Pieter Schunselaar in AMC
Regio - ‘Onderweg in twee Werel-
den’ en ‘StadsSpiegels’ zijn de the-
ma’s van de twee meest recente ex-
posities van de Vinkeveense foto-
graaf Pieter Schunselaar. De expo-

sitie ‘Onderweg in twee Werelden’ 
heeft hij samengesteld op verzoek 
van de kunstcommissie van de Ho-
geschool van Amsterdam. In deze 
expositie toonde hij mensen die on-

Muzikale middag met partyshift 
bij dans- en partycentrum Colijn
Uithoorn - Zondagmiddag 3 no-
vember is de aftrap van de eerste 
editie van Colijn’s Afternoon Live! 
Een initiatief van Axel en Heleen om 
een gezellige middag te organiseren 
voor iedereen die van live muziek 
houdt uit Uithoorn en omstreken.
Het Dans- en Partycentrum staat 
bekend om de danslessen maar 
Axel en Heleen verzorgen al zo’n 
twintig jaar ook hele leuk feesten 
en partijen met alles erop en eraan. 
Voor iedere portemonnee! Met de 
Afternoon Live middagen stellen 
zij hun bedrijf gratis open voor ie-
dereen die van gezelligheid, kletsen 
en borrelen met vrienden en swin-
gen houdt. Zeker niet alleen stijl-
dansen! Bijna iedere Uithoornaar 
heeft in het verleden wel eens dans-

lessen gehad bij de dansschool en 
heeft daar leuke herinneringen aan. 
Zeker ook voor deze mensen staat 
de deur wijd open! Daarnaast is de-
ze middag natuurlijk een prima ge-
legenheid om eens een kijkje te ne-
men in de mooie zalen.

De eerste editie van Colijn’s Af-
ternoon Live is met de Uithoornse 
band Partyshift! Een vlotte band die 
een leuk repertoire heeft van groovy 
dansclassics tot hedendaagse pop-
songs! Het wordt dus een vrolijke en 
sfeervolle middag aan de Industrie-
weg 20 in Uithoorn ! De middag be-
gint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 
uur, de entree is gratis! Meer infor-
matie vindt u op www.dansenparty-
centrumcolijn.nl.

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.

Herfstkleuren in de sloot
Geniet u ook zo van de herfst-
kleuren? Wist u dat op veel 
sloten ook herfstkleuren zijn 
te zien? Momenteel verkleu-
ren de geschubde blaadjes van 
de kroosvarens van blauwach-
tig groen naar indrukwekkend 
steenrood, de kleur van gravel.
Kroosvarens zijn geen kroos. De 
kleine ronde blaadjes op de fo-
to zijn een van de soorten een-
denkroos die ons land rijk is. 
Kroos kan bloeien, met onoog-
lijke bloempjes, maar vermeer-
dert zich vooral vegetatief. Dat 
wil zeggen dat uit elk bladschijf-
je kroos zich weer een nieuw 
schijfje vormt. Kroosvarens zijn 
echte varens. Net zoals alle va-
rens vermeerderen ze zich met 
sporen die zich aan de onder-
kant van het blad bevinden. In de 
winter sterven de plantjes af. Pas 
in de zomer komen ze terug. In 
de herfst breiden ze zich zo sterk 
uit dat ze hele sloten kunnen be-
dekken.
Oorspronkelijk kwamen kroos-
varens al in onze streken voor. 
Maar tijdens de voorlaatste IJs-
tijd, zo’n 150.000 jaar geleden, 
zijn ze uit ons land verdwenen. 
Aan het einde van de 19e eeuw 
heeft men in botanische tui-
nen twee soorten kroosvaren uit 
Amerika ingevoerd. Die verwil-
derden al snel. Een daarvan is de 
grote kroosvaren die ooit tot de 
Europese flora behoorde en nu 
dus als ‘exoot’ is teruggekeerd.
Groot kroosvaren komt voor-

al voor in voedselrijk water in 
West-Nederland. De plant leeft 
in symbiose met een blauwwier 
dat stikstof uit de lucht kan bin-
den. De kroosvaren gebruikt de-
ze stikstof voor zijn eigen ont-
wikkeling. Als de kroosvarens 
in de winter afsterven, wordt zo 
nog eens extra stikstof aan het 
water toegevoegd. Kroosvarens 
zorgen dus voor het nog voed-
selrijker worden van sloten! 
Daarnaast groeien ze bij warm 
weer zo hard, dat de laag kroos-
varen wel een decimeter dik kan 
worden. Dat levert problemen op 
voor het zuurstofgehalte van het 
water: vissen en andere water-
dieren sterven daardoor. Water-
schappen zullen dan ook probe-
ren om de dikke laag te verwij-
deren, maar dat lukt niet over-
al. Er wordt momenteel onder-
zoek gedaan of kroosvarens bi-
ologisch te bestrijden zijn met 
een bepaald soort snuitkever 
uit Noord-Amerika. Omdat de-
ze snuitkever alleen op kroosva-
rens zit, zou het een goede ma-
nier zijn om deze plantjes te be-
strijden. Persoonlijk vind ik het 
een beetje griezelig: een exoot 
bestrijden met een exoot.
Exoot of niet: geniet gewoon van 
de mooie herfstkleuren in de 
sloot. En laat u niet verleiden om 
eroverheen te lopen: het is geen 
tennisbaan!

Ineke Bams
IVN-natuurgids
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CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over Irenebrug:

“Het lijkt wel de tijd van De Koude Oorlog”
passen daar de problemen rond de 
rooms-katholieke kerk in? En wel-
ke rol spelen de projectontwikkelaar 
en de eigenaar van het Amstelplein 
als het gaat om de afsluiting van de 
huidige weg in een parkeergarage? 
Het college van Uithoorn houdt de 
kaarten wel heel lang dicht tegen 
de borst. Geen wonder dat mensen 
dan wantrouwend worden. Ze zijn 
bang geen gelegenheid tot inspraak 
te hebben en zo geconfronteerd te 
worden met beslissingen die in het 
diepste geheim zijn gemaakt en die 
in marmer gebeiteld zijn en waarbij 
het grote geld weer wint.” 

VVD-bestuurders
Op provinciaal niveau zijn de Ge-
deputeerden Remco van Lunteren 
(Utrecht) en Elizabeth Post (N.-H.) 
verantwoordelijk voor de politieke 
afwikkelingen. Zij gaan over mo-
biliteit, verkeer en wegen. De pro-
blematiek heeft officieel betrekking 
op het grondgebied van de provin-
cie Noord-Holland betrekking. Over 
de betrokkenheid van de Provincia-
le Staten van Noord-Holland is Rou-
wenhorst kort: “Ik heb daar navraag 
gedaan en ik begrijp dat het laat-
ste officiële besluit van de Provin-
ciale volksvertegenwoordiging in 
Noord-Holland over de toekomst 
van de Irenebrug uit 2004 stamt. 
Het gaat om een onderdeel van het 
besluit over de Realisatieovereen-
komst N201. In dat akkoord staat 
dat de ‘oude’ N201 wordt overge-
dragen aan de gemeente Uithoorn 
als het nieuwe tracé klaar is en de 
nieuwe N201 een gesloten verkla-
ring heeft gekregen voor (brom)fiet-
sers en landbouwverkeer.”

Overleg
“Als CDA in De Ronde Venen willen 
we snel weten hoe het nu staat met 
de besluitvorming. Ik heb begrepen 
dat de Gedeputeerden Van Lunte-
ren en Post (allebei VVD) en on-
ze wethouder Kees Schouten (CU-
SGP) met zijn collega’s Levenbach 
(PvdA) en Verheijen (VVD) van Uit-
hoorn op 12 december met elkaar 
om de tafel zullen zitten om over de 
problematiek te praten. We hopen 
dat er een bevredigende oplossing 
uit komt voor de inwoners van Am-
stelhoek en de agrariërs. Het is ver-
standig dat onze wethouder Kees 
Schouten zijn college Pieter Palm 
(VVD) meeneemt naar die bespre-
king. Palm zal niet dansen naar de 
pijpen van de twee VVD-Gedepu-
teerden, maar de belangen van de 
eigen inwoners vooropstellen. Want 
zo kennen we wethouder Palm ge-
lukkig. We gaan er van uit dat Am-
stelhoek vanaf de kruising met de 
nieuwe N201 net zo goed bereik-
baar blijft als in de oude situatie. 
Het komt de veiligheid van de kern 
Amstelhoek ten goede als de weg 
wordt ingericht als een gebiedsont-
sluitingsweg met beperkingen voor 
de maximumsnelheid. En Uithoorn 
moet voor de mensen in Amstel-
hoek via die weg en over de Irene-
brug gewoon en goed bereikbaar 
blijven. Het mag geen fuik worden.”

derweg zijn, in India en Amsterdam, 
naast elkaar. Dit leverde een span-
nende confrontatie van beelden op.
In november, december en januari 
exposeert Pieter Schunselaar in de 
Medische Bibliotheek van het AMC. 
Ditmaal met het thema ‘Handen’, 
dat hem al 20 jaar na aan het hart 
ligt en waarmee hij voor het eerst in 
2001 geëxposeerd heeft. Inmiddels 
heeft hij vele reizen gemaakt waar-
onder 13 keer naar India en 4 keer 
naar Birma, maar ook naar China, 
Jemen en Libië. Tijdens zijn reizen 
heeft hij tal van nieuwe onderwer-
pen gefotografeerd, maar is hij ook 
zijn thema ‘Handen’ trouw geble-
ven, waardoor de serie uitgebreider 
en veelzijdiger geworden is. Vanaf 1 
november laat hij dit zien in de Me-
dische Bibliotheek van het AMC. Is 
er een mooiere plek te bedenken 
voor deze intieme foto’s van handen 
dan het AMC in Amsterdam? Pieter 
Schunselaar over zijn werk: “Alle fo-
to’s zijn van dichtbij gemaakt, soms 

op nog geen afstand van 20 cm. 
Nooit vraag ik mensen om te pose-
ren. De fysieke sensatie van de na-
bijheid van mensen trekt mij aan. In 
een omgeving waarin ik het dage-
lijkse leven niet ken, zoek ik het we-
zenlijke in hen. Bij het dwalen over 
markten en festivals, bezoeken aan 
de ghats langs de heilige rivieren en 
bij de confrontatie met de rabari no-
maden op de zoutvlaktes van Kut-
ch zet ik de tijd stil. De beelden zijn 
eeuwen oud. Dezelfde foto’s zou-
den ook honderden jaren geleden 
gemaakt kunnen zijn.”

De expositie is te bezichtigen op 
maandag t/m donderdag van 8.30 
tot 20.30 uur, op vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur in de Medische Bibli-
otheek, AMC, Meibergdreef 9, 1100 
DD Amsterdam. Locatie KO-216. 
Vanaf de hoofdingang rechtdoor lo-
pen en het binnenplein oversteken. 
De Medische Bibliotheek is aan het 
eind van de gang.

* toiletartikelen (tandenborstels, 
tandpasta, zeep, washandjes); 

*  linnengoed (handdoeken en la-
kens, dekbedovertrekken en slo-
pen);

*  schoolspullen (schriften, pen-
nen,  kleurpotloden);

*  speelgoed (voetbal, een muziek-
instrument);

*  slippers en schoenen.
Het zou heel fijn zijn als u mee wilt 
doen aan dit project. U kunt uw 

spullen inleveren bij de kerk in de 
maanden oktober en november. Dat 
kan in tassen of dozen. Op zondag 
17 november wordt er in de Fami-
lieviering van 10.00 uur extra aan-
dacht aan dit project besteed en 
kunnen spullen ingeleverd worden 
bij St. Jan de Doper aan het Drie-
huisplein in Mijdrecht. Uiteraard is 
geld ook heel welkom voor de ver-
zending van de dozen met hulpgoe-
deren én voor de betaling van eten 
medische zorg én schoolgeld. Het 
rekeningnummer van de Stichting 
Abrasa is: 1468.36.413.
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Apotheek Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis na 22.00 uur dicht
Vervolg van de voorpagina

“De exploitatie van de 24-uursdien-
sten van de Zuwe Dienstapotheek is 
net als voor veel andere dienstapo-
theken onder druk komen te staan. 
Bovendien zijn de nachtdiensten 
van de huisartsenpost al komen te 
vervallen. De 24-uursopening was 
daardoor niet langer mogelijk. Bij 
de keuze van de nieuwe openings-
tijden heeft de continuïteit van de 
farmaceutische zorg voor patiënten 
in Woerden en de regio een door-
slaggevende rol gespeeld”, zo laat 
de Zuwe Hofpoort Apotheek in een 

persbericht weten. Maar over welke 
continuïteit heeft men het dan? Zo-
ver mogelijk uit zicht? Maar het gaat 
weer om geld en niet om het wel-
zijn van de patiënt, zo lijkt de strek-
king. Want “de nieuwe openingstij-
den moeten leiden tot een efficiën-
tere bedrijfsvoering, waarbij far-
maceutische zorg in de diensturen, 
maar ook bezoek aan de polikliniek 
belangrijke onderdelen zijn van de 
serviceverlening”, aldus de slotzin 
van het bericht. Oh, en hoe vertaalt 
zich dat in de praktijk? Alles goed 
en wel, maar als de nachtelijke zorg 
van de huisartsenpost nu naar het 

Sint Antonius is verhuisd, waarom 
dan ook niet de apotheekdiensten 
voor de nachtelijke uren? Dan zou 
je nog kunnen spreken van ‘dicht-
bij huis’. Of heeft het Sint Antonius 
geen apotheek? Al met al lijkt het er-
op dat mensen die voor de nachte-
lijke uren hoe dan ook aangewezen 
zijn op de verstrekking van hoogst-
noodzakelijke medicijnen een forse 
autorit te wachten staat. Wij geven u 
alvast even in het kort de (makkelijk-
ste) route: Naar de A2 en vervolgens 
via de A12 richting Houten, bij afrit 
Lunetten/Laagraven eraf en de Wa-
terlinieweg op. Neem de afslag ter 

hoogte van het Galgenwaardstadi-
on/Uithof, ga onder de weg door de 
Adriaan van Ostadelaan op en volg 
de borden ‘H’ Diakonessenhuis tot 
aan de Bosboomstraat. Daar vindt u 
de ingang. Wij wensen u goede reis 
en hopen ook dat u weer gezond 
thuiskomt... Wat staat ons verder 
nog te wachten in allerlei beperkin-
gen op de gezondheidszorg? Toege-
geven, er kan best efficiënter en zui-
niger worden gewerkt, maar daarbij 
mag niet het sociale aspect en het 
welzijn van de inwoners worden ver-
geten. Dat laatste schiet er naar ve-
ler mening steeds meer bij in.

Vinkeveense belevenissen van toen 
naar nu in levensboek gevat
Vinkeveen - Vrijdag 25 oktober was 
het feest bij de familie Kok in Vinke-
veen! Nel Verhoek van Tympaan-de 
Baat mocht vrijdagochtend het eer-
ste exemplaar van het levensboek 
‘belevenissen van toen naar nu’ uit-
reiken aan de heer Theo Kok uit Vin-
keveen. Pia Glas heeft als vrijwilliger 
een jaar lang samen met de heer 
Theo Kok en zijn vrouw Corrie ge-
werkt aan zijn levensverhaal. Het is 
een uniek en persoonlijk boek ge-
worden vol herinneringen en anek-
dotes aan en foto’s van het Vinke-
veen van toen naar nu. Tot in de-
tail beschrijft hij zijn leven met eigen 
woorden. Hij neemt u mee van het 

dagelijkse leven in een groot katho-
liek gezin via het leven in oorlogs-
tijd en de scheepsbouwer, die hij 
met hard werken geworden is, naar 
de vrijwilliger en de man met de vele 
verhalen en anekdotes van nu. Gro-
te dankbaarheid om wat het leven 
gebracht heeft en nog brengt voe-
ren de boventoon. Het is geschre-
ven, omdat hij deze belevenissen 
graag met zijn familie en vrienden 
wil delen. Het is geschreven met een 
tikje melancholie naar het leven van 
vroeger en is toch humoristisch om 
te lezen. De heer Theo Kok wil een-
ieder die het leest, ook nog graag 
meegeven wat hij zelf van huis uit 

heeft meegekregen. Het werken aan 
dit wederom unieke levensboek was 
al met al een prachtig en mooi pro-
ces om op terug te kijken en voor 
nu een boekwerk om trots op te zijn!

Uniek
Ook uw leven is uniek en als u er 
uren over wilt vertellen heeft Tym-
paan-de Baat een aantal speciaal 
opgeleide vrijwilligers die graag het 
gesprek met u aangaan over uw le-
ven. In een serie van 8 tot 10 ge-
sprekken kijken zij met u terug op 
gebeurtenissen die voor u van be-
lang waren. De kosten bedragen 
eenmalig 10,00 euro. Natuurlijk bent 

u het die bepaalt wat wel en wat 
niet in het boek wordt opgenomen. 
De vrijwilligers luisteren graag naar 
uw verhaal, stellen gerichte vragen 
en helpen u de veelheid aan verha-
len te ordenen. De gesprekken vin-
den in principe bij u thuis plaats. 
Na uw goedkeuring hebt u dan 
een prachtig document met hier-
in uw persoonlijke verhalen, waar 
u uw familie, vrienden een tastba-
re terugblik meegeeft op uw leven. 
Bent u 75 jaar of ouder? Hebt u zul-
ke mooie verhalen? Neem dan con-
tact op met Tympaan-De Baat via de 
telefoon 0297-230280 of via e-mail: 
n.verhoek@stdb.nl.

Groene golf op N196 
spoedig van de baan
Regio - Wie bijvoorbeeld vanuit 
De Ronde Venen, Nieuwveen, Ku-
delstaart, maar ook uit Aalsmeer 
graag over de N196 naar en van zijn 
werk wil blijven rijden in Aalsmeer 
of verder richting Schiphol-Rijk vice 
versa, zal straks hinder ondervinden 
van de (extra) genomen verkeers-
maatregelen. Nu nog is de N196 in 
Aalsmeer een 70 km weg met een 
‘groene golf’ waardoor men bij de 
juiste snelheid in korte tijd langs al-
lerlei (groene) verkeerslichten wordt 
geleid. Dat schiet/schoot altijd lek-
ker op. Maar dat gaat veranderen. 
De gemeente Aalsmeer wil net zo-
als Uithoorn dat het doorgaan-
de verkeer wordt geweerd en ge-
bruik gaat maken van de omgeleg-
de N201. De bestaande N196 (Bur-
gemeester Kasteleinweg) wordt ge-
woon een gebiedsontsluitingsweg 
met een 50 km regime. Dat is dus 
vanaf de kruising met de Legmeer-
dijk tot aan de brug bij de Ringvaart. 
De groene golf verdwijnt ook, dus 
staat u voor elk verkeerslicht wel 
even stil. En dat zijn er nogal wat in 
Aalsmeer. Pas voorbij de brug over 
de Ringvaart (dus rijdend in de rich-
ting van Schiphol-Rijk) kan men 
weer opschieten. Op de terugweg 
ervaart men hetzelfde.
De Provincie heeft samen met de 

gemeente Aalsmeer onderzoek ge-
daan om de verkeersveiligheid op 
de N196 te verbeteren. Dit mede 
naar aanleiding van het ongeluk op 
de kruising van de (toen nog) N201/
Ophelialaan in juli dit jaar. Onder-
tussen zijn er al diverse maatrege-
len genomen, zoals roodlicht con-
troles door de politie en het snoei-
en van het groen in de bermen voor 
een beter zicht. Tevens wordt het 
vrachtverkeer gewezen op de mo-
gelijkheid die de nieuwe N201 biedt 
in een snelle verbinding met de A4 
en de A9. Tevens is het de bedoeling 
extra flitspalen te plaatsen.
Desgevraagd laat een woordvoerder 
van de gemeente Aalsmeer weten 
dat de ‘groene golf’ al binnen een 
paar weken kan worden uitgezet. 
“De 50 km maatregel zou pas in ja-
nuari 2014 kunnen volgen omdat er 
eerst een verkeersbesluit moet wor-
den genomen waarop ook nog be-
zwaarschriften kunnen worden in-
gediend. Dat kost weer de nodige 
tijd. Feitelijk heeft de Provincie hier 
het laatste woord omdat het gaat 
om een provinciale weg,” aldus de 
woordvoerder. Hoe dan ook, u heeft 
als weggebruiker nu een antwoord 
op de vraag wanneer de verkeers-
maatregelen ter plaatse worden in-
gevoerd.

Een prachtig boek vol emotie, kracht en koude rillingen:

Uithoornse auteur schrijft: Dagboek 
van een ‘geesteszieke’ jeugd

Uithoorn - De in Uithoorn woon-
achtige mevrouw B.A. Vork heeft 
een werkelijk prachtig boek ge-
schreven. Een boek van 480 pagi-
na’s, dat je ademloos in één keer 
uitleest. Onze redactie kreeg een 
berichtje dat een inwoonster van 
Uithoorn een mooi boek had ge-
schreven en of wij dat bekend wil-
den maken in onze krant. Willen we 
wel, maar dan willen we het graag 
lezen, om zelf te kunnen bepalen of 
het een mooi boek is, hoewel sma-
ken natuurlijk verschillen. We ont-
vingen het boek en begonnen er di-
rect aan. Het kostte een nacht, maar 
ik heb het in één adem uitgelezen. 

Mijn reactie: een prachtig geschre-
ven boek. Je weet dat het waar ge-
beurd is en dat geeft nu en dan kou-
de rillingen en boosheid tegenover 
volwassenen. Het is werkelijk een 
aanrader. 

Schaamte voorbij
Mevrouw Vork: “Ik ben geboren in 
1942, begon gevoelsmatig mijn le-
ven rond mijn twintigste levensjaar. 
Ik heb jaren in de dienstverlenende 
sector gewerkt en volgde in die tijd 
diverse cursussen van uiteenlopen-
de aard. Daarna heb ik drie jaar 16 
uur per dag, zeven dagen per week 
een zelfstandig horecabedrijf ge-
rund en in die tijd een huisje ge-
kocht in Spanje. De laatste 14 jaar 
heb ik gewerkt als chef-bedrijfsres-
taurant bij de omroep. Wat er ge-
beurt wanneer we de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereiken is voor 
iedereen anders. Het gemis van het 
arbeidsethos geeft een leegte waar-
door in mijn geval mijn jeugd ging 
opspelen, te vergelijken met het be-
kende ‘kampsyndroom’. Na het vin-
den van mijn allervroegste dagboe-
ken en schrijven op losse bladen, 
besloot ik mijn jeugd te beschrijven, 

wat heeft geresulteerd in dit boek. 
Vier en een half jaar ben ik bezig 
geweest, waarin ik glashelder mijn 
jeugd herleefde en heb beschre-
ven. Ik heb mezelf gedwongen de 
‘schaamte’ voorbij te zijn en het op-
gestuurd naar een uitgeverij die het 
wilde uitgeven.

Het boek
In het boek gaat het over Debbie 
Verlaan. Geboren uit een gedwon-
gen huwelijk, ontmanteld door de 
nog heftige geloofsstrijd op het 
platteland, vinden de ouders van 
Debbie Verlaan onderhuur in Bad-
hoevedorp. Nadat haar vader tijdens 
de oorlog op transport naar Duits-
land wordt gezet, springt hij bij de 
Moerdijkbrug uit die trein en komt 
na vele omzwervingen weer thuis. 
De epileptische aanvallen die zich 
daarna bij hem manifesteren teiste-
ren het gezin. 

Op bijna zevenjarige leeftijd wordt 
Debbie tijdens een logeerpartij bij 
haar geliefde grootmoeder, ver-
kracht door een oom, waarna ze 
in het ziekenhuis terechtkomt. De 
doodsbedreigingen dwingen haar 
te zwijgen, evenals de artsen in het 
O.L. Vrouwe Gasthuis, die onder 
druk van het Roomse regime hun 
constatering verzwijgen. Het huwe-
lijk van haar ouders wordt een hel. 
De vele ‘ooms’ die haar ouderlijk 
huis bevolken met hun handtaste-
lijkheden doen een haat ontwikke-
len tegen de volwassen wereld en 
bovenal tegen mannen. Wanneer zij 
in de puberteit ontdekt dat ze les-
bische gevoelens koestert, wordt ze 
ook veel te jong meegesleurd in de 
liefde. 
Het boek heeft 480 pagina’s en is 
bij elke boekhandel te bestellen. 
ISBN 978-90-8759-391-1. De prijs 
is 22,50. 

Grandioze afsluiting 
lustrumjaar Immanuël
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdagavond vond het langver-
wachte lustrumconcert van het Chr. 
Mannenkoor Immanuël plaats. In 
de bomvolle Johannes de Doper-
kerk genoot het publiek zichtbaar 
en hoorbaar van het gevarieerd pro-
gramma dat door koor en solisten 
voor het voetlicht werd gebracht. 
Het koor werd begeleid door de pi-
anoklanken van de virtuoos spelen-
de pianist Jan Lenselink en de war-
me orgelklanken van de integer spe-
lende André van Vliet. De begelei-
dende heldere trompetklanken van 
het bekende duo Arjan en Edith Post 
werden door de dirigent Jan Verhoef 
op dynamische wijze tot een prachtig 
geheel gesmeed. Het Nearer My God 
to Thee werd zeer gevoelig vertolkt 
door de sopraan Marjo van Someren. 
Haar zuivere vertolking werd op on-
navolgbare wijze begeleid door Jan 
Lenselink op de vleugel. Hij startte 
de begeleiding met een jazzy intro 
om uiteindelijk te eindigen met en-
kele verrassende summiere slotak-

koorden. Dat het koor ook van gezel-
ligheid houdt klonk door in het Rus-
sische ‘Suliko’ en het drinklied ‘Aus 
der Trauben’. Zowel voor als na de 
pauze lieten de solisten het puikje 
van de zalm horen. Het publiek luis-
terde muisstil naar de prachtig ge-
zongen liederen door Marjo van So-
meren. De met schwung gebrachte 
pianorecitals door Jan Lenselink de-
den het publiek de halzen rekken om 
te zien hoe en waar hij dit virtuoze 
spel vandaan toverde. De strakke to-
nen van de trompetten voerden ofte-
wel solo de boventoon of begeleid-
den het koor als wel de muzikale in-
termezzi. De organist vond in de be-
geleiding van het koor en de solisten 
doeltreffend zowel het juiste timbre 
in zijn solopartijen als in de begelei-
ding. Een uitmuntend voorbeeld van 
begeleidende improvisatie. Met de 
afsluitende finale ’You’ll never walk 
alone’ werd het enthousiaste publiek 
een goede thuisreis gewenst en was 
het voor het koor een opsteker voor 
het volgende lustrum.

Concert van de ROM’s 
was een muzikaal feest
Mijdrecht - Vorig weekeinde heeft 
het ROM-koor wederom haar vi-
sitekaartje afgegeven als een zeer 
veelzijdige zangvereniging. In een 
twee keer uitverkochte Meijert was 
het showtime! Veel zang en mu-
ziek waarbij populair en licht klas-
siek hand in hand gingen en waar-
bij men er de hand niet voor om-
draait om in vele talen te laten ho-
ren waarvoor ze staan: Namelijk 
muziek en zang met een grote ‘Z’. 
Onder een geweldig leuke regie van 

Angelique Wardenier en onder lei-
ding van de bevlogen dirigent Ferdi-
nand Beuse, is er door de leden van 
het ROM-koor een geweldige pres-
tatie verricht. Het publiek was on-
der de indruk van de prestaties en 
de veelheid van muzikale stijlen, de 
vaart die er in het programma zat, 
de vele wisselingen van kleding en 
het plezier waarmee gezongen en 
gespeeld werd. Een groot compli-
ment voor deze, in De Ronde Venen, 
unieke vereniging!

llegaliteit belonen?
De VVD vindt van niet!
De Ronde Venen - De afgelopen 
weken heeft er een uitgebreid ar-
tikel over het woonwagencentrum 
gestaan in deze krant. Hierin gaf 
CDA wethouder Moolenburgh zijn 
visie en die van het college over 
de gang van zaken in en rond het 
woonwagencentrum aan Molenland 
in Mijdrecht.. Deze wethouder vindt 
dat de gemeente dit woonwagen-
kamp heeft verwaarloosd en het hun 

plicht is deze op te knappen. Ook de 
rechter heeft dit zo beslist, zo ver-
klaarde de wethouder in een pers-
bericht. De VVD vindt dat er een on-
juist beeld is geschetst en dat de fei-
ten worden verdraaid.

Zij stuurde deze week het volgen-
de persbericht: “Het beeld dat wordt 
geschetst is veel te rooskleurig en 
CDA wethouder Moolenburgh ver-

telt maar één kant van het verhaal. 
De wethouder maakt een terecht 
punt dat het onbegrijpelijk is dat de 
gemeente nog steeds eigenaar is 
van het terrein. Ook de VVD vindt dit 
geen verantwoordelijkheid van de 
overheid. Maar de grond voor niets 
weggeven aan de bewoners van het 
woonwagencentrum gaat de VVD 
veel te ver: elke andere inwoner had 
hier immers voor moeten betalen! 

Kan het nog gekker? Ja! De VVD 
fractie vindt dat illegaliteit beloond 
wordt. In eerste instantie waren er 
vier standplaatsen in het kamp. Dit 
is inmiddels opgelopen tot negen 
bewoonde wagens, waarvan zes le-
gaal en drie illegaal en één wagen 
onbewoond. De bewoners krijgen in 
het huidige voorstel een spiksplin-
ternieuw woonwagencentrum. Op 
deze manier wordt illegaliteit be-
loond en wordt er een onevenredig 
groot bedrag gemeenschapsgeld, 
zelfs meer dan 1 miljoen euro uit-
gegeven aan een piepklein deel van 
onze inwoners. De VVD fractie is het 
absoluut niet eens met dit onuitleg-
bare beleid en zal dit bij de behan-
deling van dit onderwerp inbrengen.
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Ladies Event in Emergohal
Regio – Aanstaande zondag , 3 no-
vember, vindt er weer een Amstel-
veens Ladies Event plaats in de 
Emergohal. Het evenement biedt 
alles voor de vrouw met ruim 100 
beursstands, demonstraties, mode-
shows, dans & muziek, workshops 
en fotomomenten. En de toegang 
is gratis! Het Amstelveens Ladies 
Event is open van 12.00 tot 17.00 uur 
voor iedereen; man, vrouw, jong en 
oud. Natuurlijk vind je er make-up, 
huidverzorging, kleding en sieraden, 
maar het aanbod is veel groter. Zo is 

er een Mama, Baby & Kind Lounge, 
ruimte voor een spiritueel advies en 
een Bruids Boulevard voor de aan-
staande bruidsparen. Ook voor de 
vrijetijdsbesteding en het interi-
eur ben je op het goede adres. Met 
recht een evenement om te shop-
pen, te beleven en te genieten.
Kijk op www.amstelveensaladiese-
vent.nl voor de complete lijst met 
exposanten, het programma en de 
beursplattegrond. Beleef een gezel-
lige middag uit op het Amstelveens 
Ladies Event.

Nieuwe showroom onderstreept ambities Carpentier keukens & wonen
Aalsmeer - Volop lachende gezich-
ten bij Carpentier keukens & wo-

nen. Ondanks de tegenzittende eco-
nomie bloeit het Aalsmeerse bedrijf 

als nooit tevoren. En dan is komend 
weekeinde ook nog eens de feeste-

“Het was geen makkelijk besluit maar het kan niet anders”

Apotheek Veldzijde in Wilnis 
gaat zijn deuren sluiten
Wilnis - Waar de lokale onderne-
mers de Dorpsstraat zo veel moge-
lijk nieuw leven willen inblazen om 
de leefbaarheid te continueren en 
zelfs te vergroten, worden zij ge-
plaagd door enkele tegenslagen.

Zo wil de eigenaar van drogiste-
rij De Nagtegaal op die plaats ap-
partementen laten bouwen, terwijl 
de Apotheek Veldzijde in de Dorps-
straat nr. 47 per 1 januari aanstaan-
de zijn deuren ook al gaat sluiten. 
Wederom een stukje van de zorg 
wat verdwijnt. Met name de inwo-
ners van het oude dorp zullen hier 
bepaald niet blij mee zijn. Die moe-
ten nu naar een van de apotheken in 
Mijdrecht of het op verzoek aan huis 
laten bezorgen. Eerder werd door 
winkeliers en bewoners al aangege-
ven dat er nu eindelijk ook eens wat 
moet gebeuren met het dichtgetim-
merde en verpauperde pand naast 
restaurant Delicious. Zo langzamer-
hand allemaal factoren die de ach-
teruitgang van de eens zo gezelli-
ge Dorpsstraat in hoog tempo in de 
hand werken.
Is het dan zo slecht gesteld met 
de zorg in de gemeente dat Apo-
theek Veldzijde met zijn activiteiten 
moet stoppen? Wij vroegen Yvon-
ne Jordan, echtgenote van apothe-
ker Marc Jordan, om commentaar. 
Apotheek Veldzijde behoort samen 
met twee apotheken in Mijdrecht 
tot Major Apotheken BV. Dat zijn 
Apotheek De Ronde Venen op de 
Hoofdweg en Apotheek Mijdrecht 
in het HMC op het Hofland. De BV 
staat op naam van Marc Jordan. 
Naast apotheker ben je vandaag de 
dag tevens ondernemer.

Verlieslijdend
“De sluiting van Apotheek Veldzijde 
heeft te maken met het feit dat het 
financieel-economisch niet meer 
haalbaar is om een volwaardige 
apotheek in Wilnis open te houden. 
De apotheek heeft daarvoor veel 
te weinig klanten. Het is dus louter 
een zakelijke kwestie. De apotheek 
heeft altijd geleund op de andere 
twee omdat die goed draaiden. Om-
dat daar de inkomsten ook structu-
reel dalen vanwege de jaarlijkse af-
roming van de tarieven en er zelfs 
medicijnen zijn waarop wij moeten 
toeleggen, maar wel verplicht zijn 
die aan te bieden, heb je geen re-
serves meer om een verlieslijden-
de apotheek open te houden voor 
een minimaal aantal klanten. Dat 
is eigenlijk de belangrijkste reden 
dat wij de apotheek moeten slui-
ten,” licht Yvonne Jordan toe. Zes-
tien jaar geleden was het nog een 
uitdeelpost en Jordan heeft er ver-
volgens een volwaardige apotheek 
van gemaakt. Volgens Yvonne is er 
nooit sprake geweest van een ren-
dabele vestiging. “Ondanks dat het 
erg zakelijk klinkt, is het toch een 
heel emotioneel gebeuren waar we 
lang over nagedacht hebben. Zelf 
heb ik er maanden mee rondgelo-
pen alleen al of we die stap durfden 
te zetten en of we er wel goed aan 
deden. We hebben het laten analy-
seren door accountants en financi-
eel deskundigen en overal kregen 
we hetzelfde antwoord. Dan moet je 
op zeker moment de keuze maken 
om de voortgang van je bedrijven 
niet in gevaar te brengen. Hoe naar 
dat ook is trek je de conclusie dat 
hier de stekker eruit moet. Ik heb 

met Nant Hartel van de winkeliers-
vereniging gesproken om te horen 
wat men van plan was met het cen-
trum van Wilnis. Dat klonk allemaal 
wel aardig, maar wat kost dat wel 
niet en wie betaalt dat? Het voorstel 
om een klein gezondheidscentrum 
neer te zetten met medewerking van 
huisartsen, fysiotherapeuten en an-
deren is op zich een leuk idee. Maar 
het is al snel gestrand om allerlei re-
denen, voornamelijk financiële. Het 
is allemaal niet zo makkelijk. Komt 
bij dat er op alle lagen binnen de 
gezondheidszorg wordt bezuinigd. 
Je kunt als apotheker met 20 mede-
werksters nog maar net quitte spe-
len vandaag de dag en dan moet je 
het nog goed doen ook. Dan moet 
je bovendien geen tegenvallers heb-
ben.”

Medicijnen thuis bezorgd
Tegenover de sluiting staat wel een 
(ver)grote serviceverlening. Medi-
cijnen worden met eigen transport 
thuis bezorgd bij jong en oud als dat 
nodig is. Dus niet alleen voor ou-
deren! Zelfs brievenbusbezorging 
van medicijnen is mogelijk. Maar 
dan moet men wel bij de apotheek 
persoonlijk aangeven dat dit zon-
der problemen kan (geen gevaar 
dat kleine kinderen en/of huisdie-
ren het kunnen opeten). De apo-
thekersactiviteiten zullen zich van-
af 1 januari voornamelijk concen-
treren bij de vestigingen op Hofland 
en de Hoofdweg. Op Hofland heeft 
de apotheek nog genoeg capaci-
teit. Daar kan nog een flink aantal 
patiënten bij. Maar ook bij de apo-
theek op de Hoofdweg is men vol-
gens Jordan van harte welkom.

lijke opening van de gloednieuwe 
showroom. Tijd voor een bezoek.
Het is deze dinsdag een drukte van 
belang in de showroom van Car-
pentier keukens & wonen aan de 
Oosteinderweg 91 in Aalsmeer.
En dat komt niet alleen door de 
klanten. Ook de medewerkers roe-
ren zich. Ze zijn opgetogen. “Ieder-
een is vol verwachting over komend 
weekeinde”, vertelt Jeffrey Sauer-
breij. “Zaterdag en zondag presen-
teren we onze nieuwe showroom. 
Het is spannend, we hebben er hard 
aan gewerkt en zijn erg trots op het 
resultaat.”

Uitgebreid aanbod
De vernieuwing zit hem zeker niet 
alleen in het uiterlijk. Ook het aan-
bod heeft een flinke impuls gekre-
gen. Sauerbreij: “De mensen ken-
nen Carpentier van de keukens en 
de houten vloeren. In die segmen-
ten hebben we een rijke historie van 
ruim 50 jaar. Maar nu kan iedereen 

ook bij ons terecht voor tegelvloe-
ren, gietvloeren, deuren, meubels 
en woonaccessoires. Eigenlijk alles 
wat nodig is om je woning helemaal 
af te maken.”

Persoonlijk
Keukens blijven het paradepaard-
je van Carpentier keukens & wo-
nen. Sauerbreij: “We hebben een in-
spirerende showroom met 3D-stu-
dio en steken veel tijd in het in kaart 
brengen van wensen. Zo doen we 
meerdere ontwerprondes en gaan 
we dikwijls bij de klant thuis op be-
zoek. Daarnaast onderscheiden we 
ons met persoonlijke oplevering 
door de adviseur. Die betrokkenheid 
gaan we ook in ons nieuwe aanbod 
aan de dag leggen.”

Nieuwe slogan
En bij een nieuw aanbod, daar hoort 
ook een nieuw uiterlijk bij, meende 
Sauerbreij. Resultaat: een fris nieuw 
logo en een gloednieuwe website, 

beide ontwikkeld door Merktuig uit 
Amsterdam. Sauerbreij: “We heb-
ben ook een nieuwe slogan: ‘Dan 
weet je het zeker’. Zo benadrukken 
we dat je op ons kunt vertrouwen.” 
Sauerbreij belooft zelfs een ‘100% 
slagingsgarantie’. “Ik durf te zeg-
gen: wij kunnen iedereen geweldig 
helpen voor een zeer scherpe prijs. 
Vandaar die belofte – het is beslist 
geen loze kreet.”

Dit weekeinde feest
Zaterdag en zondag volgt de vuur-
doop voor Carpentier keukens & 
wonen. Een feestelijk openings-
weekeinde met kookdemonstra-
ties, een wijnproeverij, lekkere hap-
jes en koude prosecco. Klanten ma-
ken kans op een half uur gratis ad-
vies door een interieurontwerper en 
ook aan de kinderen is gedacht. “En 
voor iedereen ligt er een cadeautje 
klaar”, verklapt Sauerbreij. Dat u het 
maar weet. U bent van harte uitge-
nodigd.

Yvonne: “Om kosten te besparen 
gaan we op verschillende niveaus 
de werkzaamheden efficiënter uit-
voeren. Daarbij maken we gebruik 
van moderne productie- en ver-
werkingsmethoden. Patiënten kun-
nen straks ook meedraaien in een 
systeem waarbij distributie van ver-
schillende soorten medicijnen die zij 
nodig hebben wordt vereenvoudigd 
en gecombineerd. De patiënt hoeft 
daarvoor minder vaak naar de apo-
theek die op zijn beurt ook minder 
handelingen hoeft te verrichten wat 
kostenbesparing in de hand werkt. 
Bovendien scheelt het in de wacht-
tijden. Wij moeten met onze tijd mee 
en dat betekent verdere automati-
sering. Maar ook dat wij tevens ge-
bruik willen en zullen maken van de 
mogelijkheden die de sociale me-
dia ons biedt, zoals apps, smsjes en 
dergelijke. Op die manier kan men 

zelf bestellingen doen en wij kun-
nen antwoorden dat iets klaar ligt.”

Van de gekke
Yvonne Jordan is niet gelukkig 
met het feit dat de dienstapotheek 
bij het Zuwe Hofpoort ziekenhuis 
’s avonds na 22.00 uur dicht gaat. 
Na die tijd moeten mensen als zij 
dringend speciale medicijnen no-
dig hebben, die (laten) halen bij de 
dienstapotheek van het Diakones-
senhuis in Utrecht-Oost. “Wij kopen 
bij de apotheek Zuwe Hofpoort on-
ze diensten in. We hoorden het vo-
rige week pas en wij vinden het van 
de gekke dat men dan zo’n verre 
reis moet maken om zijn medicijnen 
te halen. Utrecht-Oost, hoe komen 
ze er op? Voor mij is het een aanwij-
zing dat het in de apothekerswereld 
niet goed gaat. Wij willen het echter 
wel zo goed mogelijk doen en gaan 

ons per 1 januari aansluiten bij de 
Service Apotheek Formule. Die be-
staat uit een grote groep zelfstan-
dige in Nederland gevestigde apo-
thekers. Een groepsverband waarin 
de leden elkaar ondersteunen in al-
lerlei zaken om de apotheek zo ef-
ficiënt mogelijk en kostenbespa-
rend te laten draaien. Ook om ge-
zamenlijk een vuist te kunnen ma-
ken tegen nog meer regels en uit-
putting van financiële middelen van 
de apotheker. Aan de andere kant 
wel met inachtneming van de juis-
te dienstverlening voor de patiënt, 
zoals medicatie adviesgesprekken, 
overleg, en een goede distributie 
van medicijnen. Dat is iets waarmee 
wij de toekomst in willen gaan. Het 
is jammer dat de apotheek in Wilnis 
daar geen deel meer van kan uitma-
ken. Maar het is niet anders,” aldus 
Yvonne Jordan.

Verhuist het tankstation 
naar de Tienboerenweg?
Amstelhoek - De aanleg van het 
nieuwe tracé voor de provinciale 
weg N201 heeft gevolgen voor het 
onbemande tankstation van Esso in 
de kern Amstelhoek. De sterke da-
ling van het autoverkeer ter plek-
ke zal ingrijpend doorwerken in de 
commerciële bedrijfsvoering van 
het benzinestation. Of een renda-
bele exploitatie mogelijk zal blijven, 
valt te betwijfelen. Het is daarom 
niet aannemelijk dat het tankstation 
in de huidige vorm op de huidige lo-
catie zal blijven bestaan.
Bekend is dat de provincie Utrecht 
de gemeente De Ronde Venen heeft 
benaderd over de mogelijkheid om 
een nieuw tankstation te realise-
ren aan de kop van de Tienboeren-
weg, direct langs het tracé van de 

nieuwe N201. Dit houdt in dat er 
een wijziging van het bestemmings-
plan zal moeten worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. Eén van de 
uitgangspunten die onderzocht zou 
moeten worden, betreft de maat-
schappelijke haalbaarheid. De ge-
meenteraad is niet op de hoog-
te van bijzondere provinciale rand-
voorwaarden die bij het realiseren 
van nieuwe locaties of verplaatsing 
van bestaande tankstations in acht 
moeten worden genomen. 
Volgens ingewijden heeft de ge-
meente De Ronde Venen geen en-
kele verplichting om inspanningen 
te leveren, die moeten leiden tot de 
komst van een tankstation langs het 
nieuwe tracé over het grondgebied 
van De Ronde Venen.

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
Goede opbrengst Running 
Bridge Drive
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 
26 oktober heeft in het hart van 
Mijdrecht voor de zesde keer een 
zogeheten ‘running bridgedrive’ 
plaatsgevonden. Hierbij spelen de 
bridgeparen niet op één locatie, 
maar afwisselend op acht verschil-
lende locaties. De Running Bridge-
drive is een initiatief van Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis en bracht 850 eu-
ro op voor het G-team van de HVM.
Maar liefst 70 bridgeparen wissel-
den elke spelronde van locatie en 
deden zo zeven verschillende hore-
cagelegenheden aan: Rendez-Vous, 
Grieks restaurant Corfu, Het Lokaal, 
tapasbar La Farola, lunchroom TOF, 
Croissanterie De Lindehof en Chi-
nees restaurant Lotus Corner, plus 
het gemeentehuis. Na elke ronde 
waren er bijna 160 personen aan de 
wandel in het centrum van Mijdrecht 
voor dit evenement. Na afloop van 
alle spelrondes vond de prijsuitrei-
king plaats in Het Eet&Drink Lokaal 

aan de Rondweg. De eerste prijs, 
bestaande uit de Lions Wisselbeker 
en een culinair arrangement bij Villa 
Lokeend in Vinkeveen werd gewon-
nen door het heren bridgepaar Jan 
de Jong en Theo Klijn met een sco-
re van 67,22%. Het herenpaar Duco 
Douwstra en Jan Enneking eindigde 
met 61,49% als tweede en de sco-
re van 61,37% van het herenpaar 
Teun Boer en Jan Elenbaas was 
goed voor een derde plaats. Orga-
nisatoren Klaas Norel en Chris van 
der Wilt van de Lionsclub konden 
na afloop een cheque ten bedrage 
van euro 850 overhandigen aan de 
heren Mick Fernhout (oprichter van 
het HVM G-team) en Arjan Blom-
maert (hoofdtrainer HVM G-team). 
Met deze opbrengst is de HVM op-
nieuw in staat om een winter-zaal-
hockeytoernooi te organiseren voor 
het G-team. Dit toernooi vindt plaats 
op 9 februari 2014 in de Phoenix hal 
in Mijdrecht. 

Knotsgekke wedstrijd 
Hertha E4

Vinkeveen - Blijkbaar was kwart 
voor negen beginnen voor Hert-
ha te vroeg. In Breukelen moes-
ten ze het opnemen tegen de 
E-5. De eerste minuten ging nog 
wel maar in de negende minuut 
scoorde Breukelen twee keer 
achter elkaar en was Hertha met-
een wakker geschud. 
Vijf minuten later was de stand 
weer gelijk door doelpunten van 
Vincent en Sebastiaan. Toch was 
Breukelen veel sterker en drie 
schoten op de paal en een paar 
goede reddingen van de keeper 
hielden Hertha in de race. Met 
nog enkele mooie verdedigen-
de acties haalden de mannen de 
rust. Mark hield een donderpreek 
en gemotiveerd werd aan de 
tweede helft begonnen. Binnen 

twee minuten zakte de moed in 
de schoenen want voor het fluit-
signaal van de tweede helft was 
uitgeklonken lagen er al weer 
twee in het net. Hardwerkend 
werd deze tegenslag overwonnen 
en even later was het 4-3. Het pu-
bliek geloofde er weer in en moe-
digde de E-4 hartstochtelijk aan. 
Toen Breukelen er in korte tijd 7-3 
van maakte was het gebeurd en 
rommelde de wedstrijd naar het 
einde. 
In de laatste fase werd er aan bei-
de kanten nog een paar keer ge-
scoord. Na een succesvolle eer-
ste periode met alleen maar gro-
te en goeie overwinningen staat 
Hertha E-4 weer met beide benen 
op het groene gras. Eindstand: 
9-5 voor Breukelen.
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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.

“Knip in de Irenebrug vergroot 
leefbaarheid in Uithoorn”

Naar aanleiding van het artikel van wijkcomité Am-
stelhoek en dorpscomité De Hoef over de afslui-
ting van de Irenebrug van vorige week, stuurde een 
medewerker van de gemeente Uithoorn de volgen-
de reactie: “Om u van dienst te zijn bij het zorgvul-
dig weergeven van de feiten stuur ik u hierbij een 
reactie.  Met de omlegging van de N201 krijgt Uit-
hoorn de kans om de leefbaarheid te vergroten en 
de twee dorpshelften aaneen te smeden. De grote 
stroom doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit het 
dorp. Onderzoek heeft aangetoond dat Uithoorn dan 
wel maatregelen moet nemen om te voorkomen dat 
doorgaand verkeer gebruik blijft maken van de Prin-
ses Irenebrug. Om die reden heeft de gemeente Uit-
hoorn in 2008 besloten doorgaand verkeer door het 
dorpscentrum onmogelijk te maken.
 
Bereikbaar
Vervolgens is in 2010 besloten om op het tracé van 
de oude N201 het winkelcentrum Amstelplein uit te 
breiden en op deze manier doorgaand verkeer te we-
ren. Tevens is besloten het dorpscentrum wel bereik-
baar te houden vanuit de richting Amstelhoek door 
de Prinses Irenebrug uit te laten komen in een par-
keergarage bij het winkelcentrum, de zogeheten ga-
ragevariant. Deze oplossing is destijds in nauw over-
leg met onder meer het wijkcomité Amstelhoek tot 
stand gekomen. De garage kan wel aan de andere 
zijde worden verlaten, maar dat is zeer onaantrekke-
lijk voor doorgaand verkeer. En uiteraard zorgt Uit-
hoorn voor een goede doorgaande fi ets- en voetgan-
gersverbinding.

Iets langer 
Voor de bereikbaarheid van locaties in Uithoorn bui-
ten het centrum van Uithoorn is het inderdaad juist 
dat de route met auto langer is. Dat geldt niet al-
leen voor bewoners van Amstelhoek en De Hoef, 
maar ook voor bijvoorbeeld bewoners van Meerwijk 
die naar Mijdrecht of Hoofddorp moeten voor werk. 
Dat brengt de omlegging om Uithoorn nu eenmaal 
met zich mee. Daar staat een aanzienlijke verbete-
ring van de leefbaarheid van Uithoorn en Amstel-
hoek tegenover.
 
Winkels
Er is op dit moment een partij geïnteresseerd in de 
bouw van winkels en woningen op het oude tracé 
van de N201. De gemeente heeft aan deze belegger 
het kader van de hierboven geschetste garagevari-
ant meegegeven. De verwachting is dat eind van dit 
jaar meer bekend is over de verdere invulling.

Het is ons niet duidelijk waar het beeld vandaan 
komt dat gemeenten niet kunnen samenwerken. Er 
is regelmatig overleg, sterker nog, er bestaat een 
stuurgroep Amsteloevers waarin bestuurlijk over-
leg plaatsvindt over de situatie in zowel Uithoorn als 
Amstelhoek. Uiteraard is de invulling van de garage-
variant onderwerp van gesprek.

Hubert Bedford
Senior Communicatie Adviseur

Cluster BJC, afdeling Ondersteuning
Gemeente Uithoorn
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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
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Purper Ladies: puur 
cabaret in Crown Theater

Aalsmeer - “De offi ciële premiè-
re is op 9 november in Den Haag, 
de repetities en try-outs zijn in vol-
le gang en als de Purper Ladies op 
vrijdag 15 november naar Aalsmeer 
komen staat de show als een huis!” 
Aan het woord is Frans Mulder. De 
in Aalsmeer woonachtige acteur en 
jarenlang drijvende kracht achter 
de bekende cabaretgroep Purper 
vertelt over hoe dit vernieuwende 
idee om er een vrouwenvariant van 
te maken zo gekomen is: “Ander-
half jaar geleden is Purper gestopt. 
Ik wilde weer eens wat anders doen 
en ben me bezig gaan houden met 
musicals. Vorig seizoen stond ik met 
Little Mermaid op de planken, nu 
speel ik al tijden met veel plezier een 
rol in Sister Act. Omdat Purper een 
ontzettend succesvolle formule was, 
heb ik altijd gedacht om daar nog 
eens iets mee te gaan doen. Een 
jaar geleden werd ik gebeld door 
Maarten Voogel, producent van 
OpusOne. Hij kwam met het idee 
om Purper Ladies te maken. Ik vond 
het een geweldig idee! We zijn di-
rect op zoek gegaan naar geschikte 
vrouwen. Diva’s van het eerste uur. 
Er moest er in ieder geval een bij zit-
ten die op piano kon begeleiden. Dit 
is Mylou Frencken geworden. Zij is 
singer-songwriter en een geweldige 
cabaretière. Muziek is heel belang-
rijk in de voorstelling. Vervolgens 
hebben wij gekozen voor Gerrie van 
der Klei. Gerrie is al meer dan veer-
tig jaar een goede vriendin. Zij heeft 
enorm veel ervaring en, niet ge-
heel onbelangrijk, ze heeft de lach 
aan haar kont hangen. Een gewel-
dig optimistisch mens met een dijk 
van een Jazz-stem. Daarnaast had-
den we nog een jonge generatie no-
dig. Céline Purcell kwam ons ter ore. 
Zij wilde iets met kleinkunst doen 
en is erg goed met publiek. En de 
vierde diva werd Anouk van Nes. Ik 

heb jaren geleden met haar gewerkt 
en heb haar naam altijd onthouden. 
Ze heeft een geweldige zangstem 
en is, naast dat ze heel erg mooi 
is, ook zeer geestig.” In drie maan-
den tijd werd het script geschreven 
door Frans Mulder en de vier vrou-
wen deden zelf de eindredactie met 
persoonlijke teksten. De voorstelling 
is zeer herkenbaar voor vrouwen. 
Er valt heel veel te lachen. Mannen 
worden echter ook uitgenodigd om 
te komen kijken. Het is volgens de 
Purpervoorman echt een must om 
naar toe te gaan: “Er worden zinnige 
dingen in besproken, de lengte van 
de voorstelling is precies goed. Ja, ik 
vind het erg goed gelukt!” 

Anouk van Nes
Vervolgens wordt Anouk van Nes, 
een van de leading ladies, geïn-
terviewd. Frans Mulder heeft een 
prangende vraag aan haar: “Anouk, 
het is ruim vijftien jaar geleden dat 
wij samen speelden in de musical 
‘Heerlijk duurt het langst’. Ik weet 
nog dat jij door een blindedarm-
ontsteking even uit de running was, 
maar na een week stond je al weer 
in het ensemble. Ik heb daarom al-
tijd onthouden wat een bikkel je 
bent. Waar haalde je toch de kracht 
vandaan?” Anouk voelt zich vereerd 
en begint te lachen: “Dat was pu-
re wilskracht Frans! Ik wilde zó ont-
zettend graag op dat toneel staan. 
Het stroomt gewoon door mijn ade-
ren. Ik werd onrustig van de week 
thuiszitten. Daarnaast moet ik zeg-
gen dat het ook wel een heel bij-
zonder hechte groep mensen was. 
Ik had er gewoon weer zin in. Wer-
ken met Frans was ook heel fi jn. Lief 
trouwens dat je weer aan me ge-
dacht hebt. Ik geloof wel in ‘meant 
to be’.” Anouk is jarenlang danseres 
geweest. Zij sloot haar danscarrière 
tien jaar geleden af in ‘Cats’. Daar-

Hizi Hair, de Mijdrechtse kapsalon 
met de vele belevingsmomenten
Mijdrecht - In de gezellige Dorps-
straat in Mijdrecht wordt Hizi Hair 
naar het belevingsconcept ver-
bouwd. “Hizi Hair is in de eerste 
plaats een kapsalon waar alles om 
de wens van de klant draait. On-
ze kappers worden wekelijks ge-
traind en weten zo iedere klant met 
een kapsel naar wens te laten stra-
len. Daarnaast zijn de vele bele-
vingsmomenten in de salon een ge-
not om naar uit te kijken. Vooral on-
ze massagestoelen en wasmassa-
ges spreken onze klanten aan. Wij 

maken van het kappersbezoek echt 
een moment om naar uit te kijken”, 
aldus Renata Cherillo, franchisene-
mer van Hizi Hair Mijdrecht. Tijdens 
de verbouwing van maandag 4 tot 
en met woensdag 20 november blij-
ven zij gewoon open. Alle behan-
delingen worden dan uitgevoerd in 
een luxe, mobiele kapsalon en dat 
zal voor extra sfeer zorgen. De mo-
biele kapsalon staat iets verder op 
richting Burgemeester Haitsmaplein 
en is herkenbaar aan het Hizi Hair 
logo. Maak tijdens de verbouwing 

Mitsubishi Outlander 
PHEV: nu in de showroom
Mijdrecht/Aalsmeer – Hij is ge-
arriveerd! De Mitsubishi Outlander 
PHEV staat vanaf nu in de show-
room van Autobedrijf van Yperen uit 
Mijdrecht en Aalsmeer. Een prach-
tige 100% SUV met onder andere 
standaard 4WD, een trekvermogen 
van 1500 kg en automaat. Maar wat 
hem echt bijzonder maakt: met de-
ze Plug-in Hybrid kunt u dagelijks 
liters brandstof besparen. En alsof 
dat nog niet interessant genoeg is: 
ook fi nancieel valt er veel voordeel 
te behalen. Slechts 7% bijtelling bij-
voorbeeld… 

‘Heel gewoon’
PHEV verwijst naar de Plug-in Hy-
brid-uitvoering van de Outlander. 
Hij kan voor 100% elektrisch rijden, 
maar ook op benzine of op een com-
binatie van benzine en elektriciteit. 
In de combinatie benzine-elektrisch 
heeft de PHEV een actieradius van 
maar liefst 900 km en bespaart u li-
ters brandstof. Onafhankelijke au-
tojournalisten roemen naast de hy-
brideaandrijving, ook de vanaf-prijs 
van slechts 39.990,- euro en de bij-
telling van maar 7%, wat (bij een be-
lastingtarief van 42%) neerkomt op 
zo’n 98,- euro per maand. Behalve 
het bijzondere en toch zo ‘heel ge-
wone’ hybriderijden noemden test-
rijders als pluspunten de fi jne ho-

ge zit, het uitstekende zicht rondom 
en de zee aan ruimte die de PHEV 
biedt. Behalve de uiterst voordelige 
vanaf-prijs van de PHEV (39.990,- 
euro) valt er voor ondernemers ze-
ker dit jaar extra fi scaal voordeel te 
behalen met deze Outlander. Dank-
zij zijn aandrijving met een stille, 
spaarzame benzinemotor met twee 
elektromotoren, komt hij in aanmer-
king voor een aantal subsidies en 
aftrekmogelijkheden voor milieu-in-
vesteringen. Voor ondernemers kan 
dat voordeel oplopen tot tienduizen-
den euro’s. De bijtelling bedraagt 
zoals gezegd slechts 7% en tot 2016 
betaalt u bovendien geen wegen-
belasting. Schaft u de PHEV als on-
dernemer dus nog in 2013 aan, dan 
profi teert u nog optimaal van de nu 
nog geldende overheidsregelingen. 
Bij Autobedrijf van Yperen wordt het 
exacte bedrag graag voor u uitge-
rekend. 

Proefrijden!
Zo’n bijzondere auto als de Mitsu-
bishi Outlander PHEV verdient een 
uitgebreide proefrit. Voel de kracht 
van de 4WD, ervaar hoe zuinig de-
ze SUV met zijn brandstof omgaat 
en laat u overtuigen. Speciaal voor 
ondernemers: vergeet niet het extra 
fi scale voordeel dat u krijgt als u de-
ze hybride nog in 2013 aanschaft!

na kreeg zij een van de hoofdrol-
len in de musical Mamma Mia. Ook 
deed ze twee komedies met Jon van 
Eerd, speelde ze ongeveer een jaar 
een kreng in Goede Tijden Slechte 
Tijden en is ze de muze van mode-
ontwerpster Sheila de Vries. Ze ver-
telt over de nieuwe uitdaging die 
ze is aangegaan toen ze gevraagd 
werd voor de Purper Ladies: “Het 
is een prachtig concept. Een frisse 
voorstelling met sketches en close-
harmony. We geven met onze tek-
sten een blik op de werkelijkheid. 
Natuurlijk met een serieuze onder-
toon, maar vaak met een kwinkslag. 
Het is voor ons alle vier eigenlijk een 
prachtige zoektocht en we zijn nog 
bezig om te sleutelen aan het eind-
product, maar onze stemmen kleu-
ren ontzettend mooi bij elkaar. We 
maken heel veel leuke dingen mee 
en krijgen toch een potje energie op 
dat podium! Met ons verschil in ge-
neratie zitten we ook absoluut niet 
in elkaars vaarwater. We maken het 
met heel veel liefde. Dat zal onge-
twijfeld merkbaar zijn in de zaal. 
Voor mij persoonlijk gaat er een we-
reld open. De wereld van cabaret. 
Fantastisch!” Ook Anouk zegt met 
klem dat de voorstelling absoluut 
niet alleen voor vrouwen is. Ieder-
een kan iets vinden in de vier sterke 
theaterpersoonlijkheden die staan 
te stralen in Purper Ladies. 
Krijgt u ook zin om dit feestje van 
topkwaliteit bij te wonen? Op vrij-
dag 15 november wordt de voor-
stelling gespeeld in het Crown The-
ater. Kaartjes zijn nu te koop tegen 
SPRINTprijzen à 21,50 euro (hier-
bij geldt wel: op=op). De reguliere 
prijs is 25,50 euro. Ook zijn er thea-
terarrangementen te verkrijgen. Een 
kaartje in combinatie met een twee- 
of driegangenmenu in theaterres-
taurant Downtown Diner, voor res-
pectievelijk 35,00 euro en 42,50 euro 
per persoon. Dit geldt overigens niet 
alleen voor de Purper Ladies voor-
stelling, maar ook voor Grant & For-
syth (6-11), PowerVrouwen (28-11), 
Willeke Alberti (1-12) en Opera Fa-
milia (29-12). Bezoek de vernieuw-
de website voor actuele prijsinfor-
matie www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel: 0900-1353 (45 cpm).

Vrijdag 8 november en zaterdag 9 november:
Toneelvereniging O.K.K. speelt het 
blijspel ‘Operatie 65 plus’

Mijdrecht - Na weken van repe-
teren is het zover. Op vrijdag 8 no-
vember en zaterdag 9 november is 

er de toneeluitvoering van toneel-
vereniging O.K.K. Zij spelen het stuk 
‘Operatie 65 plus’. Dit keer een ou-

gebruik van ons speciaal ‘Verbou-
wingsarrangement’, zie hiervoor de 
aanbieding in deze krant. Donder-
dag 21 november is Hizi Hair ge-
sloten om vanaf vrijdag 22 novem-
ber de klanten te ontvangen in de 
prachtig verbouwde Hizi Hair salon 
met een geweldige openingsactie 
die het weekend duurt. Ervaar zelf 
eens de bijzondere kapper die Hi-
zi Hair is. Bij Hizi Hair ben je altijd 
welkom zonder afspraak, 6 dagen 
per week. Hizi Hair is gevestigd aan 
Dorpsstraat 46 in Mijdrecht.

derwets gezellig blijspel. Wat weet 
u van het Luipaard? Opa Tinus van 
Someren woont in bij zijn klein-
dochter Willeke en haar man Karel.
Karel volgt graag het nieuws en 
leest over ‘Het Luipaard’ dat in heeft 
gebroken bij Sociale Zaken en het 
Ministerie van Justitie. Karel denkt 
door te hebben dat opa ‘Het Lui-
paard’ is. Karel uit regelmatig zijn 
beschuldigingen naar opa toe. Opa 
gaat hier op in met scherpe sarcas-
tische opmerkingen. Dit heeft over 
en weer vliegende beschuldigin-
gen tot gevolg. De vrouw des huizes 
staat hier tussenin en probeert bei-
de mannen te sussen, terwijl ze zelf 
ook aardig wat te verduren krijgt. 
Kom gezellig kijken naar een van de 
uitvoeringen. 
U bent van harte welkom in Party-
centrum de Meijert in Mijdrecht. De 
voorstelling begint om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten zijn aan de deur te verkrijgen 
voor 8 euro per stuk.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  30 oktober 2013

Argon D2 wint overtuigend uit
Mijdrecht - Zes weken geleden 
speelden Argon D2 en CSW D2 
een oefenwedstrijd tegen elkaar. 
Voor de Argonauten was dit toen 
een eenvoudige wedstrijd met een 
7-1 overwinning. Afgelopen zater-
dag was van eenvoud geen spra-
ke. CSW komt snel na het star-
ten van de wedstrijd op 1-0 voor-
sprong met een mooi doelpunt. Na 
dit doelpunt zijn alle spelers alert 
en aan elkaar gewaagd. Over en 
weer wordt er hard gestreden om 
de bal tussen de doelpalen te krij-
gen. Lucien is scherp en houdt al-
le ballen tegen. Tom probeert met 
meerdere pogingen om Argon op 
gelijkspel te krijgen, maar de bal 

wil er niet in. Op de linkervleugel is 
Stan de man die CSW er niet meer 
doorlaat. 

Na de rust wordt er meer gespeeld 
op de helft van CSW. Stefan strijdt 
met CSW om de bal, Jelle ziet het 
gebeuren ernaar en pakt de bal af, 
geeft een pass naar Stanley die de 
bal zo veel als mogelijk aan zijn 
voet houdt. Met een mooie pass 
naar Lars kan hij vervolgens naar 
voren rennen en een assist aan 
Boaz geven die de stand hiermee 
op 1-1 brengt. Argon is terug in de 
race voor de beker. Guy stopt de 
bal een paar keer goed, zodat CSW 
geen kans meer krijgt om te sco-

ren. Jean houdt samen met Mika 
en Tim het middenveld strak. Dan 
dribbelt Stanley iedereen voor-
bij en scoort de 1-2. Argon gaat 
door en krijgt nog een paar kansen 
om de 1-3 te maken. Trainer Jes-
se coacht de jongens samen met 
leiders Ronald en Gert-Jan van-
af de zijlijn op positieve wijze naar 
een ruime overwinning. En dan een 
paar minuten voor tijd geeft Jelle 
een lange pass op Lars, hij schiet 
op het doel, maar de keeper houdt 
de bal tegen. Fouad is scherp en 
ziet dat de keeper de bal los laat 
en scoort alsnog 1-3. Argon D2 
plaatst zich hiermee op de gedeel-
de eerste plaats.

Argon Zondag 2 nog 
ongeslagen
Mijdrecht - Velen denken dat er 
op zondag niet meer wordt gevoet-
bald bij sv Argon op zondag, maar 
dat hebben ze verkeerd gedacht! Al-
leen het prestatievoetbal is gestopt 
op zondag. De zondag 2 is een ge-
zellig vriendenteam dat wel voor 
de volle winst gaat in de duels. Dit 
team is gestart in het seizoen 2012-
2013 en had aanvankelijk startpro-
blemen. Nu naar ruim een jaar zijn 
ze de eerste zes duels nog onge-
slagen en staan ze met 1 gelijkspel 
en vijf overwinningen op de twee-
de plaats. Dat is grotendeels te 
danken aan de mentale weerbaar-
heid daar dit vorig seizoen nog wel 
eens mis ging. Ook zijn er op enke-
le plaatsen wat versterkingen geko-
men, waardoor er meer evenwicht 
in het team is ontstaan. In de thuis-
wedstrijden trappen de jongens van 
trainer Chris de Gooyer om 11.00 
uur af. En dat was ook zondag weer 
zo, nu was de tegenstander Pangra-
tius 9 de nummer drie van de com-
petitie. Het was al snel duidelijk dat 
Argon het initiatief wilde nemen wat 

al na ca 8 minuten resulteerde in 
een prachtige goal, een halve om-
haal vanaf de punt van het zestien 
meter gebied door Jeffrey Schouten. 
Argon bleef aanzetten om de sco-
re te verhogen en dat lukte na een 
voorzet van rechts die werd doorge-
kopt en strak afgerond door Ken-
neth de Gooyer. De enige kans voor 
rust voor Pangratius was een scrim-
mage die door de keeper van Argon 
werd gekeerd. Na de rust ging Ar-
gon kranig door en breidde de sco-
re uit door weer Kenneth de Gooy-
er 3-0 en Bas Bos 4-0. Hierna zak-
te Argon een beetje in maar 5 mi-
nuten voor tijd na een paar wissels 
kwam er weer wat vuur in wat re-
sulteerde in de derde goal van Ken-
neth de Gooyer, 5-0. Een geweldige 
uitslag waarin Pangratius gedeclas-
seerd werd.
Komende zondag moeten de jon-
gens naar de koploper Swift, aan-
vang 14.30 uur. Daar zullen ze weer 
aan de bak moeten, maar een team 
met zoveel vertrouwen is moeilijk te 
kloppen.

Argon deelt de punten 
met De Merino’s
Mijdrecht - In Veenendaal deelde 
Argon de punten tegen het uit de 
eerste klas afgedaalde De Merino’s. 
Argon kwam de eerste helft wel 
op voorsprong maar kon die voor-
sprong maar twee minuten vasthou-
den. Daarna hadden beide ploegen 
nog mogelijkheden om tot winst te 
komen maar het lukte allemaal net 
niet. In de absolute slotminuten 
kreeg Argon nog een drietal moge-
lijkheden om de winst alsnog te grij-
pen maar de aanval van Argon faal-
de opzichtig. Het publiek kreeg een 
vooral spannende en bij vlagen aan-
trekkelijke wedstrijd te zien. 

Licht overwicht
Het eerste half uur voetbalde Argon 
behoorlijk maar daarna gaf men 
het initiatief eigenlijk uit handen. 
De eerste mogelijkheid voor Argon 
kwam toen Jesse van Nieuwkerk 
zijn inzet door Rustenhoven uit het 
doelgebied werd gehaald en even 
later ging een uithaal van Stefan Ti-
chelaar over.
Daarna kregen de gastheren ver-
schillende kansen, Fontans moge-
lijkheid werd tot hoekschop ver-
werkt en even later schoot dezelfde 
speler naast. Vervolgens werd een 
schot van De Bruin door de Argon-
doelman Rahim Gök gepakt. Even 
later moest de Argondoelman na 
een vrije trap opnieuw attent reage-
ren. Nadat Jesse van Nieuwkerk na 
een vrije trap van Stefan Tichelaar 
net over de kruising had gemikt was 
hij enkele minuten later wel tref-
zeker. Met een subtiele voetbewe-
ging verschalkte hij z’n directe te-
genstander waarna de weg naar het 
doel van De Merino’s open lag, met 
een stiftbal verschalkte hij doelman 
Vink 0-1. Argon kon de voorsprong 

maar twee minuten vasthouden, 
eerste kopte Szeller nog over maar 
even later kon de vrijgelaten Don-
kervoort tussen twee Argon verde-
digers alsnog de 1-1 op het score-
bord zetten. Kulik had voor rust nog 
een mogelijkheid voor de thuisploeg 
maar hij mikte te hoog.

Tweede helft
In het vervolg bleef De Merino’s ge-
vaarlijk, voor de twee snelle vleugel-
spitsen bleken handenbindertjes, 
maar coach Patrick Loenen had de 
ploeg iets anders neergezet zodat 
het meeste gevaar werd ingedamd. 
Bij een scrimmage, waarna van En-
gelenburg de van de scheidsrechter 
afketsende bal plotseling voor z’n 
voeten kreeg greep de Argondoel-
man met enig geluk goed in, dat 
deed hij ook bij twee hoekschoppen 
die er wel erg gevaarlijk uitzagen. 
Met Epi Kraemer en Lesley Groenen 
in de ploeg voor Tichelaar en Bot en 
met de stuwende kracht van Wilco 
Krimp probeerde Argon het tij als-
nog te keren maar Vincent van Hel-
lemondt week bij een poging teveel 
uit naar rechts waarna de kans ver-
keken was en ook een poging van 
Kraemer ging naast. In de absolu-
te slotfase nog een tweetal pogin-
gen van Argon, een actie van Van 
Nieuwkerk leverde alleen maar een 
hoekschop op en na een pass Van 
Groenen mikte Kraemer ook naast 
de verkeerde kant van de paal. Het 
laatste wapenfeit kwam opnieuw 
van de voet van Van Nieuwkerk 
maar nu stond doelmam Vink in de 
weg.
Ongelukkigste speler was Levi Ver-
boom van De Merino’s, hij moest na 
een sliding zich af laten voeren met 
een gebroken sleutelbeen.

Trio-bowlen van start
Mijdrecht - Op de maandagavond 
is de houseleague bowlingcompeti-
tie een veelbelovend team rijker. Dit 
seizoen krijgen, dankzij de nieuwe 
sponsor Autobedrijf Bouthoorn Wil-
nis, de volgende spelers een kans 
om op maandagavond bij het Trio-
bowlen te schitteren. Het gaat om 
Dirk van Nieuwkerk, Jacob de Boer, 
Ramon van Goor en Daniëlle Dijk. 
Het team beschikt zelfs over een 
eigen jeugdopleiding. Onthoud de 
naam Danilo! 
Hij is een aanstormend talent dat 
ooit strike na strike zal gooien. Op 
de maandagavond komen de bow-
lers in trio’s in actie. Onder de acht 
tegenstanders van het team van Au-
tobedrijf Bouthoorn prijken mysteri-

euze namen als Special T’s, Lek-
ker Belangrijk, om maar te zwij-
gen van Liquid Rubber. Je wilt niet 
weten hoe de banen er na de late 
speelronde op de maandagavond 
in Bowlingcentrum Mijdrecht bij-
liggen. De nieuwe sponsor heeft er 
alle vertrouwen in dat zijn mensen 
hoge ogen zullen gooien, al heeft 
het team nog even last van opstart-
problemen en zijn ze in de compe-
titie hekkensluiter. Het is toch voor-
al een kwestie van goed uitlijnen 
en met een sierlijke armbeweging 
de bal goed accelereren. De ver-
richtingen van Bowlingteam Auto-
bedrijf Bouthoorn kun je volgen op 
de website van Bowlingvereniging 
Mijdrecht www.bvmijdrecht.nl. 

Prijsklaverjassen Onder Ons
Vinkeveen - Op dinsdag 5 novem-
ber organiseert klaverjasclub On-
der Ons een prijsklaverjasavond 
met leuke en lekkere prijzen. Iede-
re kaartliefhebber is van harte wel-
kom! De avond begint om 20.00 uur 
in bar-bistro ‘De Haven’, Proosdijha-

ven aan de Herenweg 276 in Vinke-
veen. Uitslag dinsdag 22 oktober:
1. An van der Meer  5344 pt.
2. Herman Mulckhuijse 5234 pt. 
3. Neel Bosman 4963 pt.
De aanmoedigingsprijs ging naar 
Bep Schakenbos met 3551 punten.

Meiden CSW E5M pakken 
drie punten
Wilnis - Nadat verleden week kans-
loos de bekerwedstrijd tegen Victo-
ria was verloren, moesten de mei-
den van CSW aantreden tegen de 
jongens van s ‘Graveland. Na een 
goede warming-up en een peptalk 
van de leiders Felix en Rodger be-
gonnen de meiden fel en goed aan 
de wedstrijd en waren er al snel veel 
mogelijkheden. Alleen de keeper, 
paal en lat stonden een goal in de 
weg. Na 10 minuten speeltijd kreeg 
CSW een corner, die genomen werd 
door Zara en uiteindelijk via een 
kluts terechtkwam bij Rhowy, die 
met links de 1-0 maakten. De mei-
den werden wat makkelijker en al 
snel stond de 1-1 op het scorebord. 

Dit was tevens meteen de ruststand. 
Onder aanvoering van achteren uit 
van Donna werden er al snel kansen 
gecreëerd en scoorde Cheyenne de 
2-1 na een combinatie met Annabel. 
Noa scoorde de 3-1 met een mooi 
afstandsschot. ‘s Graveland pro-
beerde het wel maar de verdediging 
en keepster Noa stonden telkens 
goed opgesteld. Na nog wat kansen 
van Cato en Suus was het Cheyen-
ne die de einduitslag van 4-2 op het 
scorebord zette. Al met al een goe-
de wedstrijd van de meiden. Volgen-
de week spelen de meiden een uit-
wedstrijd bij ‘t Gooi en hopen weer 
punten te pakken. 
Foto: sportinbeeld.com

Badminton
Kwinkslag verliest tegen ‘t Slot
Vinkeveen - Na een aantal we-
ken van geen wedstrijden, speelde 
Kwinkslag 1 afgelopen donderdag-
avond wederom, tegen badminton-
club ‘t Slotl uit Zeist.  Wel is er de 
afgelopen weken fanatiek getraind 
onder leiding van topbadminton-
speler Erik Mijs Dat dat deze wed-
strijd nog geen succes opleverde is 
nu eenmaal zo, er is veel vertrouwen 
in de nieuwe opzet van trainen en 
spelen! Kwinkslag begon wel goed 
aan de wedstrijd, de herendubbel 
werd door Berry en Ton na 3 sets 
toch gewonnen. 
Helaas kon de damesdubbel daar 
geen vervolg aan geven. Na de dub-
bels volgen altijd de enkel wedstrij-
den. Dit zijn altijd zeer boeiende en 
leuke potjes badminton om naar te 

kijken. Zo verloor Berry na 3 zeer 
opgaande sets toch uiteindelijk zijn 
singel! Ton begon slap aan zijn wed-
strijd, maar wist hem toch te win-
nen ! De dames Jolanda en Mirjam 
verweerden zich keurig maar kon-
den tegen de gedreven en jonge te-
genstanders niet winnen. Rest daar-
na nog de mix-en, ook deze 2 wed-
strijden konden na fel verweer van 
Kwinkslag niet omgezet worden in 
winst. Zo werd de uitslag enigszins 
geflateerd, 2-6. 
De aankomende donderdagavon-
den wordt er weer door Kwinkslag 
wedstrijden gespeeld. Kom gerust 
eens kijken en zie hoe leuk er ge-
speeld wordt door het herenteam en 
team 1 in de Boei vanaf 20.00 uur in 
Vinkeveen.

HVM onderuit tegen Maarssen
Mijdrecht - Zondag stond voor 
HVM de zware wedstrijd tegen 
Maarssen op het programma. Zou-
den de Mijdrechtse hockeyers te-
gen dit sterke team voor de zeven-
de keer de drie punten kunnen pak-
ken? Het werd een ontgoocheling 
voor de thuisploeg. HVM gaf een 
2-0 voorsprong weg en verloor met 
3-2. Al in de eerste minuten werd 
duidelijk dat het een zware mid-
dag zou worden voor de Mijdrech-
ters. Keeper Stienstra moest red-
den tegen een doorgebroken aan-
valler, en even later voorkwam de 
paal een vroege achterstand, bij een 
strafcorner. Vijf minuten later kreeg 
HVM meer grip op de wedstrijd en 
scoorde Tom Gunther 1-0 uit de eer-
ste en enige Mijdrechtse strafcor-
ner. Maarssen zou er in totaal vijf 
mogen nemen, maar die leverden 
geen van alle een doelpunt op. Ge-
durende de eerste helft kreeg HVM 
wel het beste van het spel, maar de 
aanvallers stonden niet op scherp 
en konden de kansen niet afmaken. 
De rust kwam met 1-0. Maarssen 
begon de tweede helft aanvallend, 
maar veel verder dan een strafcor-
ner kwam het team niet. Stienstra 
werkte de bal weg. In de 8e minuut 
na rust schoot de hardwerkende 
Casper Slot keihard nog net naast, 
maar even later konden Mats Kaas 
en Tom Gunther de hoek uitkiezen. 
Het was Gunther die de 2-0 op het 
scorebord bracht. In de volgende 
minuten kon het weer talrijke pu-
bliek veel spektakel beleven. Eerst 
moest Midas van der Zande gebles-

seerd van het veld, hij kon echter la-
ter de wedstrijd voortzetten. Daar-
na miste Arjan Blommaert net de 
tip-in na een voorzet van Kaas. Di-
rect daarop kreeg Maarssen aan-
sluiting, 2-1. In de volgende minu-
ten kreeg HVM nog een half dozijn 
goede kansen, maar de Mijdrechtse 
aanvallers misten de richting en de 
scherpte om het af te maken. Ne-
gen minuten voor het einde kwam 
Maarssen gelijk, keeper Stienstra 
stopte een schot, maar de rebound 
kwam bij een tegenstander te-
recht, waarop de Mijdrechtse kee-
per kansloos was. Even later redde 
hij wel bij een strafcorner. 

Aanval
HVM zocht weer de aanval, een 
schot van Blommaert ging naast. 
Maarssen profiteerde, twee minu-
ten voor tijd ging het weer mis met 
een rebound en de 2-3 was een feit. 
Tom Gunther was in de laatste se-
conden nog een keer kansrijk, maar 
de eerste nederlaag voor HVM kon 
niet meer worden afgewend. Zo 
kwam een einde aan de zegereeks 
van zes wedstrijden. HVM staat nu 
weer gedeeld eerste, met Noord-
wijk, de tegenstander van volgen-
de week. Voor coach Nouschka Ca-
pel en het aangeslagen team ligt er 
een flinke taak om in de komende 
week weer de scherpte terug te vin-
den. Het positieve van deze verlo-
ren wedstrijd was wel dat de team-
geest overeind bleef, op het veld en 
in de derde helft viel geen onverto-
gen woord. 
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Meiden van HSV’69 bij EK 
kwalificatiewedstrijd 2014
De Hoef - Vorige week woensdag 
23 oktober jl. hadden de handbal-
meiden van HSV’69 uit De Hoef een 
leuk uitje. Bijna de complete teams 
B,C en E meiden gingen naar de 
EK kwalificatiewedstrijd 2014 van 
de Nederlandse dames tegen Ita-
lië in Rotterdam. De E -meiden gin-
gen eerst nog even naar de McDo-
nalds en daarna gekleed met Oran-
je accessoires en spandoek naar de 
wedstrijd. Het was erg druk maar al-

le handbalmeiden van HSV konden 
bij elkaar zitten.
Na de opening met de volksliederen 
begon de wedstrijd. Het ging heel 
goed met het Nederlandse team. 
De meiden hebben veel kunnen jui-
chen want Nederland heeft gewon-
nen met 28-13. Na afloop hebben 
de E-meiden handtekeningen ver-
zameld op hun spandoek en zijn ze 
op de foto gegaan met de mascotte. 
Alle meiden waren erg enthousiast.

Dames en meiden Hertha hebben eigen keeperstrainer
Vinkeveen - De wens was er lan-
ger: een eigen keeperstrainer voor 
de dames en meisjes bij Hertha. Al 
jaren verzorgt John de Haan de kee-
perstraining bij Hertha, ook voor de 
meiden. Maar omdat het meiden-
voetbal bij Hertha toch een beetje 

een aparte club is, wilde men niet 
alleen eigen trainers maar ook een 
eigen keeperstrainer en dat is nu 
gelukt. Sinds een aantal weken wor-
den de keepsters van het dames- en 
meidenvoetbal binnen Hertha ge-
traind door Gert Stokkers. Gert is de 

CSW en SVL in evenwicht
Wilnis - CSW heeft zaterdag weer 
eens een punt gepakt. Hoewel er 
geen doelpunten vielen was het ab-
soluut geen saai duel waarin bei-
de ploegen kansen hadden op de 
overwinning. CSW had zaterdag wat 
recht te zetten na de nederlaag te-
gen Breukelen en begon dan ook 
zeer agressief aan de wedstrijd . Het 
ging fel de duels aan en het gaf heel 
weinig ruimte weg. Ook SVL had 
achterin de zaken op orde en in de-
ze eerste helft waren de kansen dan 
ook zeer schaars. De eerste gro-
te kans van de wedstrijd was voor 
CSW. Mike Cornelissen ontving de 
bal op rechts en lag de bal panklaar 
voor de vrijstaande Sander Kunke-
ler. Hij liep alleen af op de doelman 
maar bij het passeren van de kee-
per werd hij te ver naar buiten ge-
dreven waardoor de kans verloren 
ging. Vlak voor rust een prima kans 
voor SVL. Bij balverlies van CSW op 
het middenveld schakelde SVL ra-
zendsnel om maar het schot binnen 
de zestien werd door keeper Jordy 
Wens prima gestopt.
Na rust werd het meer een open 
wedstrijd waarin de ruimtes steeds 
groter werden. SVL werd de boven-
liggende partij, had ook het mees-

te balbezit maar kon vooralsnog 
geen opening vinden in de hechte 
defensie van CSW. Bijna kwam de 
ploeg op voorsprong uit een scrim-
mage, maar Clayton Karsari redde 
op de doellijn. Aan de andere kant 
was Mike Conelissen dicht bij de 
1-0 maar zijn lob eindigde aan de 
verkeerde kant van de paal. Scho-
ten vanuit de tweede lijn door SVL 
waren steeds een prooi voor doel-
man Wens. Bij een mooie aanval 
over rechts van SVL eindigde de 
bal gelukkig voor CSW in het zij-
net. Het kon alle kanten op en voor-
al aan het einde van de wedstrijd 
had het doelpunt zomaar kunnen 
vallen. Mike Cornelissen was twee 
keer dichtbij, een keer kon hij de bal 
net niet raken met het hoofd en de 
tweede keer was een verdediger at-
tent om de bal weg te trappen. Ook 
een schot van Elias Mselmi werd 
prima gepareerd door de doelman 
van SVL. Ook SVL werd nog gevaar-
lijk maar het schot werd met een 
prachtige redding door Jordy Wens 
onschadelijk gemaakt. Zo eindigde 
het duel in een 0-0 gelijkspel, een 
resultaat waar beide ploegen toch 
wel tevreden mee waren. 
Foto: sportinbeeld.com

Eerste punt CSW E2
Wilnis - Afgelopen zaterdag 26 ok-
tober is de wedstrijd tussen CSW E2 
en OSM E2 uit Maarssen op Sport-
park CSW gespeeld. Ondanks de 
pittige start van het seizoen hebben 
de spelers Thijs Ambagtsheer, Mitch 
van Blokland, Chris Gortenmulder, 
Kas de Wit, Sem Verlinden, Max Al-
kemade, Danilo Habekotte, Kareltje 
van der Vegt, Lars de Jong en Ri-
co Vossestein laten zien dat ze de 
teamspirit weten te bewaren en ie-
dere week sterker gaan spelen.
CSW heeft tot nog toe geen punten 
weten te scoren en ook OSM heeft 
te maken met sterkere ploegen in 
de klasse. Deze wedstrijd beloofde 
op papier gelijke kansen voor bei-
de ploegen en voorspelde dus een 
spannende wedstrijd.
CSW begon voortvarend en opende 
binnen 5 minuten met de 1-0 door 
een fantastisch afstandsschot op de 
keeper van OSM door Kareltje van 
der Vegt. Na enkele kansen over en 
weer kwam CSW op 2-0 voorsprong 
door een mooie voorzet van Danilo 

Habekotte die verzegeld werd door 
Max Alkemade. Helaas kon CSW 
geen stand houden en moest het 
in de eerste helft 3 tegengoals van 
OSM incasseren. Ruststand 3-2.
In de tweede helft speelden beide 
ploegen gelijk op en waren er over 
en weer kansen. CSW-er Danilo Ha-
bekotte wist echter uit een corner 
genomen door Max Alkemade de 
3-3 te maken door hem strak in te 
schieten bij de tweede paal. Eind-
stand 3-3 en het eerste punt voor 
CSW! Na afloop van de wedstrijd 
werden de penalty’s genomen en 
konden beide ploegen terugkijken 
op een geslaagde voetbalochtend ! 
Om deze voetbaldag helemaal top 
af te ronden werd de spelersuitrus-
ting van CSW gesponsord door Al-
kemade724 na de wedstrijd gecom-
pleteerd met trainingskleding. Iede-
re speler kreeg een persoonlijk trai-
ningstenue (shirt en korte broek) 
en trainingspak voorzien van eigen 
spelersnummer en shirtreclame. 
Foto: sportinbeeld.com

Carla van Nieuwkerk 25 jaar 
Centrum voor Beter Bewegen

Mijdrecht - Daar had Carla nou 
mooi eens niets over te vertellen! 
De cursisten van Carla van Nieuw-
kerk van het Centrum voor Beter 
Bewegen van de twee maandag-
ochtendgroepen (inclusief 6 man-
nen in de tweede groep) hadden 
een etentje verzorgd om het 25-ja-

rige jubileum van Carla te vieren. De 
cursisten hadden zelf allerlei lekkers 
meegenomen en daar een heerlijk 
buffet mee samengesteld. Er was 
zelfs soep en een warme quiche. 
Verder werd Carla verrast met een 
cadeau van iedereen samen en met 
een prachtig beeld, gemaakt door 

cursist Marieke. Ook was Jack Va-
lentijn uitgenodigd die mooie liedjes 
over De Ronde Venen kwam zingen. 
Carla’s echtgenoot en haar moeder 
mochten ook meegenieten.
Carla is 25 jaar geleden begonnen 
in de voormalige LTS. Later heeft ze 
een hele tijd les gegeven in de bow-

ling in Twistvliet, tot die door brand 
verwoest werd en tevens in De 
Brug, aan de Van Wassenaarstraat, 
waar ze nog steeds lessen geeft.
Intussen heeft ze een onderkomen 
gevonden in de judoschool aan Mo-
lenland. Ook op diverse andere lo-
caties wordt les gegeven. Er zijn te-
vens speciale lessen voor mensen 
die om een of andere reden niet zo 
goed meer kunnen bewegen, bij-
voorbeeld door hart- of spierpro-
blemen en ook voor senioren. Ver-
der geeft deze duizendpoot nog les 
in skaten en skeeleren, nordic wal-
king, aerobics en callirobics.

Tijdens de lessen is het altijd heel 
gezellig, en bovendien organiseert 
Carla regelmatig leuke uitjes met 
de leerlingen, bijvoorbeeld naar het 
schaatsmuseum en naar het ooie-
vaarsstation in Zegveld. Jaarlijks is 
er ook een bowlingavond voor alle 
leerlingen èn een ‘triatlon’, die voor 
iedereen op zijn of haar eigen ni-
veau te doen is. Het sociale aspect 
is een niet te verwaarlozen element 
van de lessen. Kortom: haar leerlin-
gen zijn blij met haar.

Volleybaldames Atalante 1 pakken 
twee punten van directe concurrent

Vinkeveen - Zaterdag 26 oktober 
mochten de Vinkeveense dames, 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame, om 12.15 
uur aantreden in sporthal Huizer-
maat in Huizen. De dames uit Hui-
zen stonden 1 punt voor op de Vin-
keveense dames, dus het beloof-
de een pittig potje te worden tus-
sen twee teams die altijd erg aan el-
kaar gewaagd zijn. In verband met 

afwezigheid van coach Nancy Lijten 
was Erik Verbruggen uit het eerste 
herenteam van Atalante gevraagd 
de honneurs waar te nemen. Hij be-
gon de wedstrijd met Wilma van der 
Schaft als setupper, Tineke Velle-
koop op de diagonaal, Natalie van 
Scheppingen en Annike van Kou-
wen op de middenpositie en Jana 
Chatrnuchova en Carin van Kouwen 
op de buitenpositie. Marjan Blenk, 

net terug van vakantie en Anne-
marie Bakker uit het tweede da-
mesteam begonnen op de bank. De 
eerste set gingen de dames voort-
varend van start, het leek wel of al-
les lukte. De service was goed, de 
passes lagen lekker en op de bui-
tenkant zorgden Jana Chatrnucho-
va en Carin van Kouwen voor een 
100% score in de aanval. De eerste 
set werd gewonnen door Atalan-
te met 25-20. De tweede set werd 
net zo goed begonnen als de eer-
ste. Annike van Kouwen en Natalie 
van Scheppingen konden goed uit 
de voeten met de set ups van Wilma 
van der Schaft die door de goede 
passes uit het achterveld nog niet 
veel hoefde te rennen. Huizen pro-
beerde door veel aan te vallen pun-
ten te scoren maar aan de kant van 
Vinkeveen stond een goed blok en 
de verdediging zorgde ervoor dat er 
geen bal op de grond kwam. Ook de 
tweede set eindigde in winst voor 
de Vinkeveense dames met 25-15.

Rommelen
Tijdens de derde set, altijd een lasti-
ge set, begon Atalante een beetje te 
rommelen in het veld waardoor Hui-
zen al snel op voorsprong kwam. Ti-
neke van Oudenallen scoorde nog 
wel veel punten met haar goede 
aanval op de diagonaal maar door 
teveel eigen fouten van Atalan-

te ging de winst in deze set helaas 
naar Huizen, (25-19). De vierde set 
werd wel weer sterk begonnen door 
Atalante. Marjan Blenk stond nu op 
de plek van Nathalie van Scheppin-
gen en maakte meteen een paar 
punten door haar goede blok. He-
laas werd er in de loop van de set 
weer gerommeld in het veld en kwa-
men de Vinkeveense dames niet 
lekker in hun spel. De passes wer-
den niet goed meer gebracht waar-
door Wilma flink wat kilometers 
maakte in het veld. Ondanks de ve-
le aanmoedigingen van Annemarie 
langs de kant ging helaas ook deze 
set naar de dames uit Huizen. (25-
17). De beslissende vijfde set moest 
het dan gaan worden voor Atalan-
te. Coach Erik begon de laatste set 
met de opstelling van de vierde set 
en gaf de meiden opdracht om goe-
de passes te brengen en de kansen 
aan het net te benutten. Vol goede 
moed ging Atalante het veld weer 
in om nog even alles uit de kast te 
halen. Maar de meiden uit Huizen 
dachten daar natuurlijk net zo over 
en zij trokken helaas aan het lang-
ste eind en wonnen de set met 15-
8. Ondanks het verlies ging Atalan-
te toch met twee punten naar huis. 
Vrijdag 1 november spelen de Vin-
keveense dames weer thuis in de 
eigen Boei om 21.15 uur tegen Ar-
mixtos dames 2.

Assuline nieuwe clubsponsor van CSW
Wilnis - Enige weken geleden heb-
ben Teun Feddema, directeur/eige-
naar van Assuline, een financieel 
dienstverlener in verzekeringen, hy-
potheken, sparen en financieringen 
in de ruimste zin van het woord, en 
de sponsorcommissie van CSW een 
nieuwe sponsorovereenkomst ge-
sloten. Vanaf dat zijn zoon Fedde 
bij de F-jes van CSW ging voetbal-
len is Teun Feddema een zeer be-
trokken supporter als wel een zeer 
betrokken sponsor en is daarom al 
jarenlang verbonden aan CSW met 
diverse vormen van sponsoring, zo-
als bord- en kledingsponsor. Vanaf 
seizoen 2013-2014 is daar nu Club-
sponsor aan toegevoegd.
Naast hoofdsponsor Rabobank 
heeft CSW een groep Clubspon-
sors, waaronder Advisor, Stieva, 
Van Schie, BvCM, G. Brouwer, He-
ma, Gerrijn en Intersport die de ver-
eniging met een grotere bijdrage 
ondersteunen. Deze Clubsponsors 
worden vermeld op het briefpapier 
en hebben een speciale vermelding 
op de website en een advertentie in 
het clubblad, ook staan er van de-
ze Clubsponsors vlaggen of banners 
aan het hoofdveld.

Sponsors
Daarnaast kan de vereniging ook 
bouwen op een steeds groter wor-
dende groep kleinere sponsors die 
hun bijdrage leveren in de vorm van 
een reclamebord langs het hoofd-
veld of door een team van nieuwe 
kleding te voorzien. Een klein ge-
deelte van deze groep levert naast 
hun financiële bijdrage ook een be-
langrijke bijdrage in diensten of 
goederen. Ook vanaf het begin van 
dit seizoen zijn er weer nieuwe bor-
den langs het hoofdveld te vinden, 
zoals Van ’t Hul en Schildersbedrijf 
Van Zuijlen. Tevens zijn er sponsors 
die ervoor hebben gekozen om van-
af dit seizoen met een groter bord 
langs het veld te staan, zoals Vo-
ku en Brouwer Transport. Naast bo-
venstaande vormen zijn er ook nog 
de sponsors met een reclamebord 
bij de fietsenrekken, de evenemen-
tensponsors, de adverteerders, de 
Club van 100 en het exclusieve Club 
van 500. Zowel de vereniging als de 
sponsorcommissie willen hun waar-
dering uitspreken naar alle spon-
sors van CSW en hopen op een suc-
cesvol en sportief, maar vooral ge-
zellig voetbalseizoen. 

trainer van de dames 1 van Hertha 
en is zelf altijd keeper geweest. Wat 
begon met het trainen van zijn ei-
gen keeper van Dames 1 is nu uit-
gegroeid tot alle meiden die op doel 
staan bij Hertha. Gert wordt hier-
bij geassisteerd door Kelvin Door-

nekamp, de keeper van de A1, niet 
de minste dus. Samen trainen ze 
de meiden op de woensdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur op het 
kunstgrasveld van Hertha. Er lopen 
nu al een paar meiden bij die po-
tentie hebben.
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Aanstaande zondag 3 november: 
23e Zilveren Turfloop 
Regio - Aanstaande zondag 3 no-
vember organiseert de Atletiek-
vereniging De Veenlopers uit 
Mijdrecht voor de 23e keer De Zil-
veren Turfloop. Ook dit jaar zal de 
Zilveren Turfloop de eerste loop 
zijn van het Zorg & Zekerheidcir-
cuit 2013/2014. Aan dit circuit, dat 
tot de grootste van het land behoort, 
doen acht regionale lopen mee. Bij 
elke loop krijgen de deelnemers het 
aantal punten dat gelijk is aan hun 
plaats op de ranglijst. De punten 
worden bij elkaar opgeteld en de-
gene met het laagste aantal pun-
ten wordt eindwinnaar van het Zorg 
en Zekerheid Circuit 2013/2014. 
Kijk voor meer informatie op  
www.zorgenzekerheidcircuit.nl. Na-
bij sporthal De Phoenix kan weer 
op verschillende afstanden worden 
gestart. Voor de jeugd is er de Ra-
bo Kinderloop over een afstand van 
1 km waarvan het parcours door 
het sportpark voert. De deelname 
hieraan is gratis. Andere afstanden 
waaraan deelgenomen kan worden 
zijn 5 km, 10 km en 16,1 km. Dit zijn 
alle prestatielopen. Tenslotte is er 
een Businessloop die kan worden 
gelopen als 5 en 10 km. De Busi-
nessloop is bedoeld voor bedrijven 
en instellingen. Men loopt in team-
verband en de gezamenlijke tijd 
telt voor het uiteindelijke resultaat. 
Net als voorgaande jaren is de be-
langstelling voor deze Businessloop 
enorm.

Parcours
Het parcours voert de deelnemers 
zoals elk jaar door het polderland-
schap van Mijdrecht, De Hoef en 
langs de Kromme Mijdrecht. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 
een veilige route. Een deel van de 
inkomsten van de startgelden van 
de Zilveren Turfloop wordt ieder jaar 

gedoneerd aan een goed doel. Dit 
jaar is gekozen voor Stichting Du-
chenne Heroes. Deze stichting or-
ganiseert jaarlijks in september een 
sponsorfietstocht van Luxemburg 
naar Nijmegen. Duchenne Heroes 
zet zich in voor de ziekte van Du-
chenne. Dit is een spierziekte, waar-
bij door een genfout de spieren 
langzaam afbreken. De ziekte van 
Duchenne heeft impact op álles. 
Het komt vooral voor bij jongens. 
Als peuter kunnen zij fysiek niet 
meekomen. Ze vallen vaak, breken 
veel. Rond hun twaalfde kunnen 
ze vaak niet meer lopen. De spier-
kracht blijft afnemen tot de jongens 
niet meer zelfstandig kunnen eten, 
geen bladzijde meer kunnen om-
slaan, zich niet meer kunnen aan-
kleden en ’s nachts tot wel acht keer 
omgedraaid moeten worden. Uitein-
delijk verzwakken ook de ademha-
lingsspieren en de hartspier. Dat 
maakt de ziekte dodelijk: vaak wor-
den de jongens niet ouder dan der-
tig jaar. De organisatie is opgericht 
door ouders om het wetenschappe-
lijk onderzoek naar een genezing of 
behandeling te versnellen.

Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop 
is vanaf 11.00 uur. De start van de 
RABO Kinderloop is om 10.15 uur. 
In de sporthal De Phoenix vindt ook 
de inschrijving plaats en is een mo-
gelijkheid tot omkleden. Daarnaast 
is er een tasseninname. Uiteraard 
kunnen deelnemers en publiek ge-
bruik maken van de faciliteiten die 
de sporthal biedt. Er is ook een ho-
recavoorziening aanwezig. 

Voor meer informatie over de start-
tijd per afstand, de bereikbaarheid, 
het prijzengeld, het parcours etc. 
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl 

Klaar voor de start? Zondag
de Rabo Kinderloop!
Mijdrecht - Op zondag 3 novem-
ber kun je meedoen met een ech-
te hardloopwedstrijd. De Atle-
tiekvereniging de Veenlopers uit 
Mijdrecht organiseert dan de Zilve-
ren Turfloop.
Voor sportieve kinderen is de Rabo 
Kinderloop. Het veilige parcours van 
1 km loopt door het sportpark en de 
start en finish zijn bij de Hoofdweg. 

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

Judo
Romano plaatst zich voor 
districtskampioenschappen
Wilnis – Zondag 27 oktober jl. or-
ganiseerde het rayon Zuid-Oost van 
de Judo bond Nederland, district 
Noord-Holland de afdelingskampi-
oenschappen voor B-pupillen. Aan 
dit toernooi mochten judoka’s mee-
doen die geboren zijn in 2002 en 
2003. Voor Judoschool Blaauw deed 
Romano Vermeulen mee in de ge-
wichtsklasse tot 42 kg. In de pou-
lefase deed Romano het erg goed. 
Zijn eerste wedstrijd won hij op be-
slissing. In zijn 2e wedstrijd maak-
te hij een heel mooie beenworp en 
won hij deze op een ippon. Ook zijn 
3e wedstrijd in de poule ging erg 
goed. Met een mooie schouderworp 
wist Romano deze wedstrijd voortij-
dig te beëindigen. Hierdoor plaats-
te Romano zich voor de kruisfinales. 
In de eerste wedstrijd van de kruis-
finales stond hij tegen de kampioen 

van Noord-Holland van vorig jaar. 
Helaas wist Romona deze wedstrijd 
niet te winnen. Hierna moest hij te-
gen een jongen van sportschool Sa-
lomons. Dit werd een hele spannen-
de partij. Aan het einde van deze 
partij was de stand gelijk en moes-
ten de scheidsrechters bepalen wie 
er gewonnen had. Romano werd als 
winnaar aangewezen. In de partij 
voor de 3e en 4e plaats stond Ro-
mano tegen Tom Loos van Pijloo 
Sports. Helaas verloor Romano deze 
wedstrijd en werd hij vierde in de-
ze gewichtsklasse. Omdat de bes-
te 5 van elke gewichtsklasse zich 
plaatsen voor de Noord-Holland-
se kampioenschappen mag Roma-
no hieraan meedoen. Deze kampi-
oenschappen worden gehouden op 
zondag 3 november a.s. in de Sport-
hal Beverwijk te Beverwijk.

Prijsklaverjassen Hertha
Vinkeveen - Het klaverjasseizoen 
bij Hertha is weer gestart. 
Op zaterdag 19 oktober was de af-
trap van dit doorgaans drukbezoch-
te evenement. De volgende klaver-
jasavond is op zaterdag 16 novem-
ber. De kantine van Hertha gaat 

open om 19.30 uur, zodat u een 
goede plaats kunt bemachtigen. 
Omstreeks 20.00 uur start de eerste 
partij. Er worden in totaal vier par-
tijen gespeeld. Het inschrijfgeld be-
draagt 3,50 euro. Hiervan worden de 
prijzen bekostigd.

LR & PC Willis heeft een 
nieuwe voorzitter
De Ronde Venen - Vorige week 
hebben de leden van LR & PC Wil-
lis tijdens de najaars ALV een nieu-
we voorzitter benoemd. Nadat Frank 
de Jong zich na 3 termijnen van 3 
jaar zich niet meer beschikbaar stel-
de heeft Yvonne Enthoven-Brouwer 
het stokje overgenomen. Het zal het 
eerste jaar extra druk worden, om-
dat LR & PC Willis in 2014 veertig 
jaar bestaat, en dit willen zij niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. 

Adressen oud-leden
Op zaterdag 20 september 2014 
komt er in ieder geval een reünie. 
Voor alle leden en oud-leden zal 
een gezellige avond georganiseerd 
worden. Dus is de vereniging nog 
op zoek naar de adressen van enke-
le oud-leden. 

Ken je iemand, of wil je helpen 
met de organisatie, mail dan naar  
reunie@lrpcwillis.nl

HSV’69 meiden trainen 
voor het eerst in Mijdrecht
De Hoef - In Mijdrecht is het mo-
gelijk om te handballen. Echt waar! 
Voor het eerst dit seizoen trainen de 
HSV’69 handbalmeiden uit De Hoef 
in de sporthal van Het VeenLanden 
College te Mijdrecht. De thuiswed-
strijden worden gespeeld in sport-
hal De Vlijt in Zevenhoven. HSV ’69 
heeft teams in alle leeftijden. De 
club kan nog diverse meiden ge-
bruiken. Kom je een keer meetrai-
nen? Dan kun je met eigen ogen 
zien, hoe leuk handbal is. Je kan al 
handballen vanaf 5/6 jaar. Verder 
zijn er bestaande teams, die zeker 

nog sportieve meiden kunnen ge-
bruiken. Lijkt je het ook leuk om te 
handballen? Kom dan een keer kij-
ken. Momenteel traint HSV de mei-
den van 8, 9 en 10 jaar oud iede-
re dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur. 
Meiden van 11 jaar en ouder trainen 
van 19.30 tot 20.30 uur in de sport-
hal van het VeenLanden College en 
op zaterdag en/of zondag worden 
wedstrijden gespeeld. Iedereen is 
van harte welkom. Er zijn dus geen 
wachtlijsten. Je mag in ieder geval 3 
keer gratis meetrainen om te kijken 
of je het leuk vindt.

Hertha F2 nipt onderuit 
Vinkeveen - Zaterdag 26 oktober 
speelde de Hertha F2 een uitwed-
strijd tegen SCH’44 in Harmelen. 
Het was een belangrijke wedstrijd. 
Bij winst zouden de Herthanen goe-
de zaken kunnen doen. SCH’44 
stond vierde op de ranglijst met 12 
punten, Hertha stond daar net één 
plaats onder met 9 punten. Bij winst 
zouden de teams dus gelijk komen 
te staan.. De bedoelingen van de 
thuisploeg waren direct duidelijk. Zij 
trokken gelijk ten aanval en Hertha 
moest direct alle zeilen bijzetten om 
verder onheil te voorkomen. Daar-
na volgde een gelijkopgaande wed-
strijd, met kansen voor beide doe-
len. SCH’44 werd gedurende de eer-
ste helft gevaarlijker maar toch was 
het Hertha dat het eerste doelpunt 
maakte. In de 14de minuut was het 
Noa die het leer voor zijn favoriete 
rechtervoet kreeg en direct uithaal-
de, 0-1. Helaas kon niet lang van de 
voorsprong genoten worden, want 
twee minuten later was het SCH’44 
dat een aanval feilloos uitspeelde 
en Ravi kansloos liet. Dat betekende 
de 1-1. Dit klopte met het vertoon-
de spelbeeld, SCH’44 had iets meer 
overwicht. Kort daarna kon de thuis-

ploeg voor de tweede keer juichen, 
een identieke situatie leverde de 
2-1 op. In de rust werd aangegeven 
dat de aanvallers wat mee moes-
ten zakken en niet te veel voor-
in moesten blijven hangen. De ver-
dedigers moesten meer aansluiten 
waardoor de ruimtes kleiner wer-
den. In de tweede helft trok Hert-
ha direct ten strijde. Vanaf de aftrap 
waren de jongens fel in de duels en 
vochten ze voor wat ze waard wa-
ren. In de 11de minuut werd dit dan 
ook beloond doordat Noa zijn twee-
de wist te maken van de wedstrijd. 
De gelijkmaker, 2-2 viel op het juis-
te moment. Aangezien Hertha geen 
wissels had, werd de vermoeidheid 
Hertha’s grootste tegenstander. Met 
een gelijkspel kon trainer/coach 
Duncan prima leven en het leek die 
kant ook op te gaan. Met nog 5 mi-
nuten op de klok was er een ingooi 
voor SCH’44. Deze belandde bij een 
aanvaller van SCH’44 en deze wist 
keeper Ravi die een uitstekende 
partij keepte te verschalken, 3-2. De 
aftrap daarna was slechts een for-
maliteit, de scheidsrechter floot, iet-
wat te vroeg voor het einde van de 
wedstrijd.

Hertha E2 wint overtuigend
Vinkeveen - Hertha E2 begon 
deze ochtend op het uitstekend 
bespeelbaar grasmat tegen de 
laag staande Roda ’23 uit boven-
kerk, Hertha begon voorvarend 
want na twee minuten al de eer-
ste kans maar het schot van Lu-
cas Veenhof ging net over het 
doel.
Niet veel later weer een uitste-
kende kans na een goed lopende 
aanval tussen Mark en Björn die 
een steekpass gaf richting Frans-
jozef maar zijn schot werd uit-
stekend over getikt door de kee-
per. Hertha bleef op zoek naar 
het doelpunt en die viel ook na 
een goede pass van Frans-jo-
zef. Niels Schoonderbeek bracht 
Hertha verdiend op 1–0. Niet veel 
later, na weer een mooie aanval 
bracht Mark Roeleveld de score 
naar 2–0. In de 13e minuut was 
het weer raak. Na een schot van 
Lucas Veenhof die uitstekend 
werd gestopt door de keeper van 
Roda’23 kopte uit de rebound 
Frans–jozef de 3–0 binnen. 

Niet scherp
Na de rust begon Hertha aan de 
tweede helft maar nu was het 
Roda’23 dat gelijk de eerste kans 

kreeg en die was ook meteen 
raak, 3–1. Dat was even schrik-
ken want het was eigenlijk de 
eerst beste kans van hun. Maar 
Roda’23 bleef er in geloven me-
de ook doordat Hertha E2 niet 
scherp begon: veel balverlies en 
niet meegaan met je tegenstan-
der als die in balbezit was.

Zo kon het ook dat Roda ’23 weer 
in de wedstrijd werd geholpen 
en dat leidde na vijf minuten na 
rust ook dat de 3–2 op het sco-
rebord kwam. Nu moest Hert-
ha E2 weer aan de bak, maar na 
een paar aanwijzingen van de in-
terimcoach Menno van der Sloot 
die de op vakantie zijnde Jean–
Paul prima verving kwam Hert-
ha E2 weer beter in de wedstrijd 
en in de 30e minuut bracht Niels 
Schoonderbeek de stand naar 
4–2. Nu was ook gelijk het mooie 
combinatievoetbal vanuit de eer-
ste helft weer terug.
En zo, na weer een goede aan-
val over rechts, bracht Frans–jo-
zef de stand naar 5–2. Nu was de 
wedstrijd gespeeld. En speelde 
Hertha E2 zeer professioneel de-
ze wedstrijd ook uit. En scoorde 
Lucas Veenhof

Boys van Hertha E1 de 
trotse herfstkampioen
Vinkeveen - “Als Rutte de slingers 
niet voor ons ophangt in dit land, 
hangen we ze zelf wel op in de kan-
tine. We hebben een kweekvijver 
vol talent, Onze club draait als een 
dolle en we gaan bouwen…” Aldus 
een supergoedgemutste clubpresi-
dent Harry van Genderen vlak vóór 
de aftrap. Vanaf het begin was wel 
duidelijk dat tegenstander Hees de-
ze wedstrijd niet uit bed was gestapt 
om eens even lekker te gaan aan-
vallen. Ze hanteerden vooral de lan-
ge bal en probeerde de Vinkeveen-
se aanvallen nogal eens op fysieke 
wijze te ontregelen. Hertha koos zo-
als altijd zelf wél de aanval. Met ras-
aanvaller Mees-Messi dit keer van-
uit de achterhoede want zo worden 
het completere voetballers volgens 
hoofdtrainer Kevin Overzee. 
Het eerste gevaar deze wedstrijd 
was wel voor het doel van Luca, 
maar door goed uitlopen voorkwam 
hij een Vinkeveense ramp. Na vijf mi-
nuten was het de beurt aan Hertha’s 
spits Yanick Sumajow, die na een 
fraaie actie, Sem Werneke in stel-
ling bracht en het was al 1-0. Hertha 
hield Hees de volledige eerste helft 
onder druk. De Vinkeveners wonnen 
alle duels en met name Mats (Koe-

tje) Klinkhamer stond vaak 1 tegen 
1 maar kwam steeds goed voor zijn 
mannetje en was ‘heer en meester’. 
Aanvallend was Niels Maas met zijn 
weergaloze acties een van de grote 
uitblinkers. Een dag later, snappen 
ze zijn schijnbewegingen in Hees 
waarschijnlijk nog niet… Voor rust 
scoorde een andere uitblinker tij-
dens de eerste helft Daan de Boer 
met een fraaie effectbal opnieuw 
uit een prima actie met dito voorzet 
van Yanick, 2-0 en rust. Direct na 
rust haperde de Vinkeveense aan-
valsmachine en hield de Hertha-si-
te de adem in. Het werd 2-1 en kort 
daarna zelfs 2-2. Zouden al die va-
kanties, huldigingen, pers, drank en 
meisjes na het behaalde herfstkam-
pioenschap de mannetjes dan als-
nog fataal gaan worden... Maar nee 
hoor, Hertha herstelde zich na 10 
minuten en nam de wedstrijd weer 
terug in eigen handen. Het was uit-
eindelijk baltovenaar Yanick die de 
bal net over de middenlijn oppikte, 
ongeveer 6 man op het verkeerde 
been zette en in de verste hoek kei-
hard raak schoot. Eindstand 3-2. Zo 
doe je dat dus als je kampioen wilt 
worden …
Foto: sportinbeeld.com

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest Argon E9 in Amstelveen aan-
treden tegen de koploper Heem-
raad. Dit zou geen eenvoudige op-
gave worden. De gasten kwamen in 
het begin dan ook flink onder druk 
te staan.

De verdedigers Niccolò Tremante 
en Daan Kentrop gaven onder lei-
ding van de zeer goed spelende Fi-
lip Banjanin echter geen krimp. Het 
tegenhouden resulteerde wel in een 
flink aantal hoekschoppen, maar 
deze werden vervolgens goed weg-
gewerkt.

Met passes langs de lijn werden de 
middenvelders, of na een mooie lan-
ge bal, zelfs de aanvallers bereikt. 
Toch werd het 1-0. Want net nadat 
keeper Yahyah Bouri met een fraaie 
redding een doelpunt voorkwam, 
was het daaropvolgende schot on-
houdbaar en was de achterstand 
een feit. Met de onverzettelijkheid 
van een mammoet gingen de Argo-
nauten vervolgens voorwaarts. De-
ze dadendrang bracht resultaat. Ay-
oub El Bagjori scoorde door de be-
nen van de Amstelveense goalie de 
gelijkmaker. Er ontstond hierdoor 
flink wat onmin binnen de thuis-
ploeg en dat kwam, mooi voor Ar-
gon, hun spel niet ten goede. Bij 
rust was het 1-1. De tweede helft 
begon met een aanvallend Argon. 

Het lukte steeds vaker het vijande-
lijke doel te bereiken. Op het mid-
denveld liep Guido van Rheenen 
de longen uit zijn lijf voor elke bal 
en de aanvoerdersband leek Mo-
hammed Chakroun vleugels te ge-
ven. Toen de krachten wegvloeiden, 
kreeg Heemraad iets meer de over-
hand maar Argon trok aan het lang-
ste eind. Het was Cas van Nieuw-
koop die tot twee keer toe alleen op 
de keeper af kon gaan en scoorde. 
Heemraad probeerde het nog wel, 
maar zonder succes. Argon’s verde-
digingsblok stond als een huis. Het 
eindsignaal klonk de moegestreden 
Mijdrechtenaren als muziek in de 
oren. Met 1-3 als eindstand.

Argon E9 verslaat koploper
met eerste overwinning
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