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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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ADVERTEREN?
IN DE

Basisschool De Trekvogel in
Z@ppsport The Battle
Mijdrecht - De kinderen van groep
7 en 8 van OBS De Trekvogel zijn
het schooljaar geweldig begonnen.
Zij werden door Ron Boszhard en
Vivienne van den Assem uitgenodigd om mee te doen aan het programma Z@ppsport The Battle. Iedereen was meteen erg enthousiast en toen Ron en Vivienne op
een tractor in boerenkleding en met
smerige laarzen de school naderden steeg de hartslag bij sommigen
tot ruim boven de honderd. Juf Astrid zorgde voor een stralende ontvangst, maar vertelde de twee ‘sterren’ dat ze wel hun vieze laarzen
buiten uit moesten trekken.
In de klas vroegen Ron en Vivienne of de kinderen zin hadden in dit
sportieve ‘avontuur’. Een luid gejuich
klonk op en iedereen volgde Ron
en Vivienne naar ‘Polder Sport De

Kwakel’ alwaar de opnames zouden plaatsvinden. Met de bus van
Wintours vertrokken de kinderen
richting De Kwakel. Aldaar kregen
de kinderen een t-shirt, een petje en een sjaaltje en was het wachten geblazen op het ‘startschot’.
Z@appsport The Battle is een sportieve strijd tussen de jongens en de
meisjes met als inzet een prachtige Z@ppsport beker. Ron Boszhard en meester Michel coachten
de jongens en Vivienne en meester
Ton gingen helemaal voor de meisjes. Het eerste spel het zogenaamde ‘tonlopen’ werd gewonnen door
de jongens. Het leek er even op dat
de meisjes een eerste tik zouden
uitdelen, maar bij de wissel bleven
de meisjes met de ton steken in een
kuil en denderden de jongens door
naar de finish. 1-0 voor de jongens.

Het tweede spel ‘vlotvaren met strobalen’ vereiste een goede samenwerking en dat is natuurlijk op het
lijf geschreven van de meisjes. De
taken moesten goed verdeeld worden. Sjouwen, stapelen en varen. Iedereen had zijn taak. En dat deden
de meisjes slimmer en beter. Een
mooie overwinning voor de meisjes, 1-1.
Regen
Toen een korte onderbreking wegens de regen. Iedereen zocht een
schuilplaats, al was die maar moeilijk te vinden in het ‘open veld’. Onder een bruggetje, in en onder de
tractor, onder een paraplu, of gewoon dicht tegen elkaar aan staan
was de manier om droog en warm
te blijven. Gelukkig klaarde het weer
op en kon de strijd hervat worden

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
met het finalespel. Een estafette,
waarbij de kinderen over het water moesten door middel van ‘paallopen’, ‘zeillopen’, en tenslotte met
behulp van een trapeze naar een
touwbaan slingeren en dan richting
tractor om op de claxon te drukken.
De jongens zetten een hele scherpe tijd neer van 1 minuut en 28 seconden. De meisjes deden er 3 seconden langer over en dus ging de
overwinning naar de jongens. De
beker met de grote oren was voor
de jongens. Van vreugde sprongen
de jongens in de ‘moddersloot’ en
de meisjes bleven niet achter en leken wel even blij te zijn met het behaalde resultaat. Meer dan tevreden
gingen de kinderen weer naar huis.
Wat een geweldige start van het
nieuwe schooljaar. O ja, de uitzending is op zaterdag 15 september
om 8.55 uur op Zapp, Nederland 3.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Kom naar de gratis
Zorg en Zekerheid Buitenspeel dag
Op 12 september van 14.00 tot 17.00 uur in
speeltuin De Meijert (Ridderschapstraat, Mijdrecht),
voor kinderen tot 12 jaar.

zorgenzekerheid.nl/ buitenspeeldag

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Ook voor al uw inlijstwerk
www.kunstuitleen-timeless.nl

Gestolen scooters
Mijdrecht - Vorige week woensdag
werd een man aangehouden omdat
hij bij gestolen scooters stond.
Omstreeks 16.30 uur kreeg de politie de melding dat twee scooters in
de struiken stonden aan de Landsherenstraat. Agenten gingen direct
ter plaatse en troffen een 16-jarige
jongen uit Mijdrecht aan. De jongen
werd direct aangehouden en verzette zich hevig. Uiteindelijk kon hij
worden overgebracht naar het politiebureau. De bromfietsen zijn zeer
vermoedelijk van diefstal afkomstig
en in beslag genomen.

Groene facelift voor schoolplein
De Eendracht en Hofland
Mijdrecht - Op maandag 27 augustus kwamen heel veel vrijwillige
handen onder leiding van de deskundige groene vingers van ReVe Infra en Tuinaanleg tuinieren op
de basisscholen De Eendracht en
Hofland. Om de wat treurig ogende groenpartijen op het schoolplein
nieuw leven in te blazen werd er

met man en macht gewerkt om onkruid te wieden en struiken te vervangen voor gezonde exemplaren.
Dankzij het Dichtbijfonds, gemeente De Ronde Venen en alle andere
geboden hulp kunnen kinderen, ouders en leerkrachten weer genieten
van een herboren en ‘groen ogend’
schoolplein.

Juf Rianne stapt in het huwelijksbootje
Op de foto, de ondertekenaars: David Moolenburgh gemeente De Ronde Venen, Lilian Verheul GroenWest, Allie Blijleven Vink+Veenman, Nico van Schaik Van Schaik Bouw, Marcel van Asselen Stichting Afbouwgroep Westerheul IV

Ondertekening overeenkomsten
ontwikkelaars Westerheul IV
Vinkeveen - De gemeente heeft
op 30 augustus jl. overeenkomsten
gesloten met Vink+Veenman, Van
Schaik Bouw, GroenWest en Stichting Afbouwgroep Westerheul IV.
Hiermee staat voor hen het licht op
groen om 270 woningen op Westerheul IV in Vinkeveen te realiseren.
Uniek aan de nieuwbouwlocatie is
dat alle woningen worden aangesloten op een duurzame energievoorziening. Begin 2013 start de
verkoop van de woningen.
Na ondertekening hebben de gemeente en ontwikkelende partijen gezamenlijk hun namen op het
bouwbord onthuld. ‘Met deze mijlpaal spreken we ons vertrouwen uit
in de potentie van woningbouwontwikkeling in onze gemeente. Gezien
de huidige situatie op de woningmarkt hebben wij het woningbouwprogramma voor de gemeente bijgesteld. Daarbinnen zien we Westerheul IV echter als een bijzonder
kansrijk project waarbij duurzaam-

heid een belangrijke rol speelt’, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening David Moolenburgh.
Lilian Verheul, directeur van GroenWest voegt daaraan toe dat deze
nieuwbouw de doorstroming op de
woningmarkt zal bevorderen. ‘Starters, gezinnen en senioren kunnen rekenen op een mooie, betaalbare woning.’ Allie Blijleven van
Vink+Veenman is namens de ontwikkelende partijen verheugd met
deze mijlpaal. ‘Wij hopen voorspoedig met de ontwikkeling aan de slag
te gaan met als einddoel verkoop
van de appartementen en woningen
en start van de bouwactiviteiten.’
De ontwikkelende partijen gaan nu
met hun architecten aan de slag om
de woningen te ontwerpen. De gemeente heeft uitgangspunten aan
het ontwerp gesteld in de vorm van
een stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan. Belangrijk hierin is het kleinschalige. Westerheul
IV krijgt een dorps karakter met

kwalitatief hoogwaardige woningen
die refereren aan het oude centrum
van Vinkeveen. Uiteindelijk zal een
gevarieerd plan met 270 woningen
in verschillende prijsklassen worden
ontwikkeld. Variërend van sociale
woningbouw tot luxe herenhuizen.
Zodra de ontwerpen zijn goed gekeurd, start de verkoop en verhuur
van de eerste fase. Naar verwachting is dit begin 2013. Begin 2014
worden de eerste woningen opgeleverd. Verkoop en verhuur verlopen via de ontwikkelaars en woningcorporatie, die dit deels uitbesteden aan makelaars. Via plaatselijke media zullen zij verdere informatie geven. Voor de huurwoningen van GroenWest is een inschrijving bij WoningNet vereist. Belangstellenden kunnen hun e-mailadres
doorgeven aan projecten@derondevenen.nl. De gemeente stuurt
regelmatig berichten over nieuwe ontwikkelingen in dit project.
www.westerheulvinkeveen.nl biedt
actuele gemeentelijke informatie.

Vinkeveen – Vrijdag 31 augustus
is juf Rianne van De Pijlstaartschool
in Vinkeveen in het huwelijksbootje
gestapt met haar Kaj. Alle kinderen
uit groep 4/5 hadden een uitnodiging ontvangen om naar de kinderreceptie in De Strooppot in De Hoef
te komen. Ook al was groep 4 deze dag vrij, groep 5 moest gewoon
naar school. Juf Rianne had niet
verwacht dat al ‘haar kinderen’ in de
Thamerkerk in Uithoorn aanwezig
waren. In overleg met meester Bert
was er geregeld dat de kinderen
juist wel getuigen waren van de of-

ficiële huwelijksvoltrekking. Om half
vijf was het dan eindelijk zo ver, de
kinderen mochten juf Rianne en Kaj
nu echt feliciteren. Het bruidspaar
kreeg een mooi versierde vaas met
daarin de bloemen die ook in haar
bruidsboeket waren verwerkt. Nadat er limonade gedronken was en
taart gegeten mochten de kinderen
met het bruidspaar op de foto. Normaal gesproken kan een fotograaf
nog wel eens een beetje vreemd zijn
maar daar hadden de kinderen nu
geen last van. Laurette Toonen (administratief medewerkster van De

Pijlstaartschool) was de officiële fotograaf. Het lachen was dus totaal
geen probleem. Aan het eind van de
kinderreceptie kregen alle kinderen
een lekkere lolly. Rianne en Kaj werden nog even naar buiten geroepen
en daar stond hun nog een verrassing te wachten. Ze mochten door
de bellenblazende kinderen heenlopen waarna het afscheid volgde. Juf
Rianne en Kaj gaan pas in december op huwelijksreis naar Australië,
dus er kan de komende week nog
volop gesproken worden over deze
mooie dag.
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EEN NIEUWE START

Kennismaking met het VeenLanden College
Regio - De vakantie zit er op
en de nieuwe brugklasleerlingen van het VeenLanden College hebben er zin in. Om goed
van start te kunnen gaan, zijn
ze afgelopen week begonnen
met drie introductiedagen. Op
de eerste dag werden praktische zaken, zoals het lesrooster en de schoolregels, besproken. Ook werd het schoolgebouw verkend. Tijdens de andere twee dagen stond het kennismaken met de mentor en
klasgenoten centraal. Dit gebeurde o.a. door met elkaar samen te werken tijdens sport- en
dansactiviteiten. Een hele dag
werd uitgetrokken voor een ex-

cursie buiten de school, waarbij
samenwerken weer een vereiste was. De klassen uit Mijdrecht
brachten een bezoek aan het Archeon en hebben daar in groepjes een speurtocht gedaan door
de prehistorie, Romeinse tijd
en middeleeuwen. De klassen
uit Vinkeveen bezochten Naturalis en gingen o.l.v. een natuurgids met een sleepnet vissen op het strand van Noordwijk. De vangst was verrassend
en leerzaam! Dat de weergoden
de leerlingen goedgezind waren, is misschien wel een goed
voorteken.
Wij wensen alle leerlingen een
mooie en leerzame schooltijd.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Vervangen van een gedeelte
van het middenspanningsnet

Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Bouwen

W-2012-0449

28-8-2012

Plaatsen van een dakkapel
op het achterdakvlak

Bouwen

W-2012-0450

30-8-2012

Slopen van een schuur

Slopen

W-2012-0452

28-8-2012

Verwijderen van asbesthoudend
buismateriaal in de kruipruimte
Plaatsen van erfafscheiding

Slopen

W-2012-0448

28-8-2012

Bouwen

W-2012-0451

29-8-2012

afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

amstelhoek
Amstelkade 121

Abcoude
Janshof 13
Baambrugge
Zand- en Jaagpad 28
Wilnis
Prins Bernhardstraat 8
Blauwe Zegge 47

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 7 september 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam
vinkeveen
Demmeriksekade 15
Pijlstaartlaan 1

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Gedeeltelijk intrekken van een
milieuvergunning.

W-2012-0316

Het brandveilig gebruiken
van een schoolgebouw

Het betreft de vergunde
vleesvarkens
Milieu
Brandveilig gebruik

W-2012-0439

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Tourton Bruijnsstraat 6
Hoogstraat 19
baambrugge
Rijksstraatweg 53
mijdrecht
Maansteen 43
De Vang 7
vinkeveen
Pijlstaartlaan 1

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een aanbouw met
dakkapel aan de zijgevel

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Bouwen

W-2012-0308

17-8-2012

W-2012-0360

29-8-2012

Plaatsen van 2 dakvensters
aan de voorzijde

Bouwen

W-2012-0381

29-8-2012

Vernieuwen en vergroten
van een schuur
Veranderen van een garage
in schoonheidssalon

Bouwen

W-2012-0420

29-8-2012

RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0309

23-8-2012

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0384

03-09-2012

Wijzigen van de voorgevel

Bouwen van een schoolgebouw
voor basisonderwijs

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

evenement

locatie

Wo. 17 juli 2013
09.30-21.00 uur

Vinkeveense
jaarmarkt

Herenweg aan de Oostzijde, westzijde t.h.v. Heulweg/
Kramen t.b.v.
Kerkelanden, Apotheek, Zuwe Maria Oord en de RK-kerk, de jaarmarkt
in de Heul tussen de Heulweg en Demmerik. Westzijde,
voor het voormalig gemeentehuis en aan de oostzijde
van de Demmerik tot en met de brug van Demmerik 1

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot veertien dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
vaststellinG wijziGinG bestemminGsplan binnenweG 22 in baambruGGe
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet
ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet

bestuursrecht, bekend dat met ingang van vrijdag 7 september 2012 het vastgestelde ‘wijzigingplan binnenweg 22 te baambrugge’ en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage liggen.
Het vaststellingsbesluit is op de volgende manieren te raadplegen:
- De papieren versie van het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn in te
zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis. De openingstijden zijn: ma. t/m
do. 08.30-16.00 uur en vr. 08.30-12.30 uur.
- De verbeelding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via http://0736.ropubliceer.nl en via
het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW004binnenweg22-va01.
- Het vaststellingsbesluit is als PDF te downloaden en in te zien via de gemeentelijke website (keuzemenu:
leven en werken, bouwen en wonen, bestemmingsplannen).
toelichting
De bestemming “Agrarisch” van het betreffende perceel wordt gewijzigd in “Wonen” om de bouw van een
extra woning te realiseren na sloop van agrarische bebouwing.
beroep
Tegen dit besluit kan, binnen zes weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, een
beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerpwijzigingsplan in te dienen.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep.
voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene die beroep heeft ingesteld, tevens
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen
van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
tijdelijke plaatsinG cOntainers
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 augustus 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan:
- mevr. H.M.J. Janssen ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Meerkoetlaan in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing aan de Meerkoetlaan 70 in Vinkeveen. Het werkadres en het adres van de tijdelijke plaatsing container is: meerkoetlaan 70, 3645 jp vinkeveen. De
vergunning geldt voor de periode woensdag 29 augustus 2012 tot en met dinsdag 18 september 2012.
- dhr. S. Bader ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Blauwe Zegge in
Wilnis. Dit in verband met een verbouwing aan de Blauwe Zegge 28 in Wilnis. Het werkadres en het adres
van de tijdelijke plaatsing container is: blauwe zegge 28, 3648 jk wilnis. De vergunning geldt voor de
periode woensdag 5 september 2012 tot en met woensdag 31 oktober 2012.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
- het instellen van een stopverbod aan de oostzijde van de herenweg, tussen de prins bernhardlaan en de uitweg van perceel van perceel e 2352 (Groenwest).
Dit besluit ligt vanaf 29 augustus 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 26 van het BABW.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen
één of meerdere besluiten bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen.
Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, T. 030 22
33 000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
achtergrond
Op de Herenweg bij de Prins Bernhardlaan ligt een voetgangeroversteekplaats (zebrapad). Deze wordt veel
gebruikt door bewoners van de Bernhardlaan. De gemeente heeft al maatregelen genomen om deze oversteek
veiliger te maken, door het aanbrengen van duurzame (slijtvaste) zebrastrepen en borden ”voetgangeroversteekplaats” met een opvallende gele achtergrond. Helaas komt het nog steeds te vaak voor dat voetgangers
geen voorrang krijgen, wanneer zij aanstalten maken over te steken. Geparkeerde voertuigen langs de rijbaan verminderen soms het zicht op de voetgangers. Het instellen van een stopverbod leidt daarom tot een
verbetering van de zichtbaarheid en veiligheid van deze kwetsbare groep. Bijkomend voordeel is ook dat de
verkeersdoorstroming iets zal verbeteren.
verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken /
financiën & publieke werken 6 september 2012
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
Stukken ter inzage: Vanaf 24 augustus 2012
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 14 juni 2012 en notulen commissie Publieke Werken van 13 juni 2012
5. Punten voor de raad van 20 september 2012
a. Restauratie fundering kerktoren Baambrugge, raadsvoorstel 0038/12.
De rijksmonumentale kerktoren van Baambrugge is gemeentelijk eigendom. De staat van de toren is zeer
slecht. Er is een unieke subsidiemogelijkheid bij herstel van de toren. Om restauratie van de fundering van de
kerktoren van Baambrugge mogelijk te maken moeten de resterende benodigde financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Alleen dan is ook het kerkbestuur in staat om het schip van de kerk, eigendom van
de kerkelijke gemeente, te herstellen.
6. Overige Punten
a. Verkoop voormalig gemeentehuis Abcoude.
Het college heeft een besluit tot verkoop van het voormalig gemeentehuis Abcoude genomen met een zogenoemde ontbindingsmogelijkheid. Deze ontbindingsmogelijkheid is opgenomen om de raad de gelegenheid te geven eventuele bedenkingen tegen de voorgenomen verkoop in te dienen. In de vergadering wordt
de verkoop nader besproken
b. Ontwikkelingen Veenbadlocatie Vinkeveen
De fractie Ronde Venen Belang vraagt het college hoe men staat tegenover de plannen rond de invulling van
de Veenbadlocatie in Vinkeveen, zoals gepresenteerd in een bijeenkomst van De Boei op 20 augustus jl.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën & Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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Mijmeringen
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AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 16.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres. 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
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING
RECHTSwINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. 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. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

Bezoek uit Kenia

dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

STICHTING dE bAAT

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): tel. 0900-2359893.
Hulp bij het huishouden, tel. 0348437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Wi-Fi in de bibliotheken
Regio - Vanaf nu kunt u in de Bibliotheek Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssendorp, Maarssenbroek, Mijdrecht en Vinkeveen terecht voor Wi-Fi.
Leden en niet-leden kunnen gratis gebruikmaken van het Wi-Finetwerk. Met deze draadloze verbinding kunt u uw mobiele telefoon, iPad of laptop aansluiten op
internet. Bij de infobalie kunt u het
wachtwoord opvragen.

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
zijn devan
belangrijkste
van SOS De
Venen. Als
De bouw
scholen endoelen
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vanRonde
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in de
de school
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er
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om
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Met doelen
hulp vanvan
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donateurs
gaat
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
SOS
De Ronde
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

dIERENHuLp

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

De internetservice is beschikbaar
voor alle bezoekers, u hoeft dus
geen lid te zijn. Wi-Fi is ideaal voor
iedereen die in de rustige omgeving
van de Bibliotheek wil werken, studeren of ontspannen. In de Bibliotheek is altijd een rustige plek te
vinden. En kunt u de benodigde informatie op internet niet vinden, dan
heeft u in de Bibliotheek direct een
grote collectie boeken tot uw beschikking.

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

ApOTHEEk

dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Stichting Ontwikkelings

Door Flavoring

BEHOUDEN VAART
Afgelopen weekend mocht ik ervaren hoe het leven op het water is.
Ingrediënten voor dit uitje waren een mooi jacht, een vriendin met
vaarervaring, goed weer, kinderen thuis bij hun vaders en een reisdoel. Het doel van het weekend was om te varen naar de Westeinderplassen te Aalsmeer, waar ‘s avonds een groot vuurwerk zou zijn.
Zo gezegd, zo gedaan en binnen niet al te lange tijd voeren we vanuit
Woubrugge naar Aalsmeer. We keken onze ogen uit naar alle mooie
huizen en tuinen aan de kant en alle bootjes op het water. Terwijl we
heerlijk op dek in het zonnetje zaten en genoten van de rust en de
buitenlucht.
Maar met alleen varen kom je er niet, op een gegeven moment moet
je aanleggen. En daar kwamen de stuurkunsten van onze kapitein
naar voren. In Aalsmeer wilden we aanleggen vlakbij het centrum,
maar helaas geen plaats en probeer dan maar is met een grote boot
te keren. Niets mooiers voor voorbijgangers om te kijken hoe drie
vrouwen een poging doen om heel koelbloedig deze actie te volbrengen. Maar gelukkig geldt er een regel op het water en dat is dat
je elkaar helpt, want varen doe je samen. Dus liet onze kapitein zich
niet gek maken, gaf iemand aanwijzingen van de kant en konden we
na korte tijd onze weg vervolgen. Dat werd een plekje in jachthaven
Dragt en aldaar grapte de havenmeester dat hij wel een grote plek
voor ons had. Heerlijk als mensen je meteen een stempel opdrukken,
maar goed met een lach en een knipoog is dat niet erg. En wij waren
allang blij dat we een mooi aanlegplekje hadden voor de boot en dat
wij de wijn konden ontkurken.
In heel Aalsmeer was goed te merken dat de feestweek was begonnen. Kon men ‘s avonds van de verlichte botenparade en het prachtige vuurwerk genieten, er was nog veel meer te doen. De volgende dag gingen wij dan ook op bezoek bij galerie Sous Terre waar een
kunstbeurs was georganiseerd. Een van mijn vriendinnen schildert
zelf, niet geheel onverdienstelijk en had gratis vrijkaartjes gekregen.
Dus wandelde ik deze zondagmiddag langs schitterende glasobjecten, prachtige schilderijen en bijzondere beelden. Ik had mezelf niet
ingeschat als een kunstliefhebber, maar ik was zeer onder de indruk
van wat ik zag. Je kunt echt geraakt worden door een kunstwerk, zowel in negatieve als positieve zin. En om dat te kunnen delen met je
vrienden is waardevol op een hele andere manier.

In mei jl. vond in Den Haag het Wereldcongres voor Victimology
plaats. Net als ik zult u niet door dat feit gegrepen zijn. Victimology is
de wetenschappelijke studie naar de relatie tussen slachtoffer en dader en hoe te voorkomen dat er represailles plaatsvinden.
Geen wraak maar verzoening. Ook hoort Slachtofferhulp hier bij.
Onze partners in Wajir hadden wel degelijk van dit congres gehoord
en vroegen ons om onze hulp om aan dit congres te kunnen deelnemen.
Natuurlijk denk je daar als bestuur van de stichting goed over na en
we besloten dit verzoek te gaan inwilligen. Wij willen graag dat onze
partners zelf hun eigen netwerken en relaties gaan opbouwen.
Ook internationaal.
Bovendien wilden wij onze partners toch al naar Nederland uitnodigen voor breed overleg en contacten met onze donoren in Nederland.
Dat kwam goed uit…
Onze partners hebben veel ervaring met rampen en slachtoffers:
decennialange achterstelling door de overheid met gebrek aan de
meest basale voorzieningen, terugkerende droogten met hongersnood als gevolg.
slachtoffers van stammentwisten toen het vredescomité nog niet bestond, vrouwen, die het slachtoffer zijn van onderdrukking, uithuwelijking en (vooral) vrouwenbesnijdenis.
moedersterfte omdat er geen goede verloskundige zorg is. Etc.
Het was niet gemakkelijk om een visum te krijgen. Nederland is bepaald niet gastvrij voor serieuze bezoekers; zelfs niet als deze uitgebreid goed bekend zijn bij de ambassade…!
Dagelijks togen zij met de trein naar Den Haag en zij kwamen steeds
enthousiaster terug.
Zij bleken de enige deelnemers afkomstig uit Kenia te zijn en zij vielen met hun Afrikaanse uiterlijk op tussen de rest van de deelnemers
die vooral uit Europeanen en Aziaten bleek te bestaan.
Hun reactie na de eerste dag was opvallend: de ene professor kraakte het boek van een andere professor op getallen, schema’s en grafieken.
Al snel had het congres in de gaten dat onze gasten mensen waren
met persoonlijke ervaring, mensen uit het veld die met beide benen in
de harde werkelijkheid leven.
Zij werden met de dag bekender en gewilder tijdens de workshops.
Zij deden veel nieuwe contacten op en kwamen elke dag met nieuwe visitekaartjes bij ons thuis. Uiteindelijk zijn zij uitgenodigd om op
het volgende congres, over drie jaar in Australië, zelf een presentatie te verzorgen.
Hun is wel gevraagd om hun werk meer te administreren, te documenteren en wetenschappelijk te bewerken. Tja, we leven nu eenmaal in een wereld van statistieken, cijfers en grafieken.
Maar toch kwam hun pure, authentieke werk te midden van al die cijfercultuur wel degelijk bovendrijven…!
Ad Groeneveld

Kortom, het was een bijzonder weekend en ik weet zeker dat er vele mensen zijn die ook hebben genoten van de feestelijkheden in
Aalsmeer of andere leuke dingen in de regio. Maar ook het gewone leven gaat door, dus ging vanochtend vroeg de wekker en ging de
gewone structuur weer van start. Op tijd uit bed, ontbijt, schoolspullen pakken en naar school. De scholen zijn weer begonnen en dus
hoop ik dat alle kinderen een goede start maken en een behouden
vaart hebben door het hele schooljaar heen.

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:
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht. omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linkerkant van zijn neus; hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; hij heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Elsschotlaan: een schichtig klein, zwart logeerpoesje; Jane heeft een wit snoetje, witte pootjes, wit puntje aan staart.
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; hij luistert naar de naam Kiekie.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: cyperse poes van 11 jaar; Nel is niet zo
groot.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn/Amstelveen, Bovenkerkerweg: zwart-witte kater. Hij is een
‘binnenkat’ en een beetje angstig.
- Mijdrecht, Molenland: cyperse poes van ongeveer 1 jaar oud, zij
heeft een witte kop, tussen neus en borst is zij wit en zij heeft witte
voetjes.
- Waverveen, Botsholsedijk: schilpadkat, roestbruin.
- Mijdrecht, Gagelweg: rode cyperse kat.
- Mijdrecht, Mijdrechtsedwarsweg: zwart-grijs cyperse kat.

Nieuw seizoen van
40-jarige Videoclub DRV
De Ronde Venen - De 40-jarige
Videoclub De Ronde Venen nodigt
haar leden en belangstellende videofilmers uit om het komend seizoen actief hun hobby te gaan uitoefenen. Videoclub DRV heeft dit
seizoen veel avonden met gastsprekers die veel over hun passie voor
filmen willen uitdragen.
Gastdocent Bernard Bussemaker
laat zijn toepasselijke film ‘Thuiskomen’ in woord en beeld zien op de
eerste avond, morgen, donderdag 6
september.
Tess Löwenhardt heeft de regie verzorgd, zij is ook een gedreven filmer
en won prijzen in Nederland en ook
daarbuiten en op de eigen videofestival van Videoclub DRV, De Ronde
Venen Open. Het videofestival wordt

dit jaar op 9 december gehouden.
De clubavonden worden gehouden
in het Cultureel Centrum De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De avonden beginnen om 20.00 uur.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met videoclub De Ronde Venen. Bezoek
een clubavond en kijk voor de data en programma’s op de website www.videoclub-derondevenen.
nl .

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Vrijwilligers gezocht voor buurtkamers in De Hoef en Wilnis
De Ronde Venen - Op initiatief van
stichting De Baat werd er in het najaar 2009 de eerste Buurtkamer van

De Ronde Venen in Mijdrecht geopend. Later volgde Vinkeveen en
nu zijn er mogelijkheden voor De

Hoef in een mooie grote kamer in de
Pastorie en in Wilnis in een (nog intern te verbouwen ruimte) in Dorpshuis Willisstee.
Wat is ook al weer
een Buurtkamer?
Het is een (55 +) ontmoetingsplek
voor dorpsgenoten, een gastvrije
huiskamer voor en door de bewoners met een open en gratis inloop.
Er kan samen koffie en thee gedronken worden, men kan een krantje
lezen, er is tijd voor een praatje, om
creatief bezig te zijn en spelletjes
te doen. Kortom: aandacht en zorg
voor elkaar in een gezellige sfeervolle omgeving.
Het is een ‘voor de buurt/door de
buurt’-project met begeleiding vanuit De Baat en financiële ondersteuning door de Gemeente De
Ronde Venen. Dit vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO). In De Hoef denkt men aan
de openingstijden op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. In Wilnis zijn er nog geen definitieve openingstijden gekozen. Uiteraard zijn
daarvoor ook vrijwilligers nodig!
Liefst uit het dorp zelf (of met betrokkenheid) die als gastheer/vrouw
de koffie/thee willen schenken en/
of verdere activiteiten begeleiden.
Daarnaast zoekt Stichting De Baat
ook chauffeurs die tegen vergoeding gasten thuis op kunnen halen
en weer terugbrengen in hun eigen
dorp (en uiteraard ook welkom zijn
voor de koffie !).
Bent of kent u die persoon? Meldt
u aan bij het kantoor van De Baat:
0297-230280, of mail aan de coördinator van de Buurtkamerprojecten Annie van Gelder: a.vangelder@
stichtingdebaat.nl. Zij neemt dan
contact met u op!
Uiteraard kunt u ook gerust eens
binnenlopen in de Buurtkamer
Mijdrecht aan de G. v. Aemstelstraat
5 of de Buurtkamer Vinkeveen in de
Bibliotheek aan het Tuinderslaantje
4 om aan desbetreffende vrijwilligers informatie te vragen over hun
ervaringen en werkzaamheden en/
of een keer mee te draaien.
Als die af was kregen ze paddenstoelen die naar de smurfen gingen.
Die ruilden de smurfen om voor de
kleur blauw. En met rood, geel en
blauw konden alle kleuren weer gemaakt worden!
Natuurlijk was er ook een kampvuur. Alle speltakken hadden een
‘act’ voorbereid en gingen die opvoeren. De jury, bestaande uit Elmo,
Oscar en twee smurfen, mochten
hun commentaar geven. Maar dat
kan toch eigenlijk alleen maar positief zijn? ’s Avonds toen het donker
hebben de padvindsters, verkenners en explorers nog een avondspel gedaan. Het Whatsapp-spel.
Door het sportpark bij Argon waren
40 kaartjes verstopt met een code,
die moest via whatsapp doorgegeven worden om er een letter mee te
krijgen. Uiteindelijk won het groepje
met het goede antwoord.

Spectaculair overvliegfestijn
bij Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht - Scouting Jan van Speyk
heeft afgelopen weekend met alle leden een leuk en vooral gezellig
weekend beleefd. Het thema van dit
jaar was ‘Stripverhalen’.
En er ging van alles mis, want alle striptekenaren waren hun kleuren verloren. Om de kleuren terug

te krijgen moest er een aantal spellen gespeeld worden. Zo hebben
de Scouts kwartet met strips gedaan. Elk stukje strip dat overbleef,
leverde geld op waardoor de kleur
rood gekocht kon worden. Ook gingen ze kwallenvissen, ja net als bij
Spongebob. Er waren twee kwallen-

vangers en alle andere Scouts waren de kwallen. Als er een winnaar
overbleef kregen ze van Spongebob
de kleur geel. Om de kleur blauw
te krijgen van de smurfen waren er
paddenstoelen nodig. Maar waar
haal je die vandaan? De scouts
mochten een eigen fotostrip maken.

Op zondag 2 september was het
overvliegen. Alle oudste kinderen
van de leeftijdsgroep moesten een
parcours afleggen om naar de volgende groep te gaan. En daar word
je niet bepaald schoon van. Het parcours werd extra spectaculair door
de hulp van de Mijdrechtse jeugdbrandweer.
De scouts werden bekogeld met
sponzen door alle andere scouts,
ze moesten in touwen klimmen,
een touwbrug over en door een
sloot heen. Daarna werden ze verwelkomd door hun nieuwe speltak.
Aan ieder weekend komt een einde. Want toen alle kleuren weer terug waren en alle scouts zijn overgevlogen, bleek iedereen toch wel
moe te zijn. De scouts kregen een
badge als aandenken, die zit volgende week op de scoutingblouse.

’De Proosdijlanden’ organiseert:

Fotowedstrijd ‘ Arm en Rijk’
De Ronde Venen - Op zaterdag 6
oktober organiseert de Historische
Vereniging ‘De Proosdijlanden’ een
Dag van de Geschiedenis in de Boei
in Vinkeveen. Het thema voor die
dag is ‘Arm en Rijk’, dit is ook het
thema van de landelijke Maand van
de Geschiedenis.
Ter gelegenheid van de Dag van
de Geschiedenis schrijft De Proosdijlanden ook een fotowedstrijd uit
met als thema: ‘Arm en Rijk in De
Ronde Venen’
Iedereen kan aan deze wedstrijd
deelnemen, door een foto te maken
over dit onderwerp, gesitueerd in
onze gemeente. Bent u de komende weken in de gelegenheid om een
treffend plaatje te schieten rond dit
onderwerp, dan bent u van harte
uitgenodigd om deel te nemen en
uw foto(‘s) in te zenden.
Foto’s kunnen onbeperkt worden
aangeleverd tot uiterlijk 1 oktober
aanstaande op onderstaande wijze:
Een afdruk op A4 formaat opsturen
naar: HV De Proosdijlanden, Postbus 65, 3648ZH Wilnis

Een digitaal bestand in het formaat
.jpg van minimaal 2400 x 3600 pixels
en een grootte van minimaal 3MB,
de verhouding lengte/ breedte moet
2:3 zijn en de foto moet afgedrukt
kunnen worden op 40 x 60 cm. Mailen naar: fotowedstrijdarmenrijk@
gmail.com
De winnaar wordt bekendgemaakt op de Dag van de Geschiedenis op zaterdag 6 oktober a.s. om
15.00 uur in Dorpshuis De Boei aan
de Kerklaan in Vinkeveen. De jurering gebeurt door Fotoworkshop De
Ronde Venen.

In de grote zaal van het Dorpshuis
is op 6 oktober tevens een tentoonstelling van de beste foto’s te zien,
met daarin uiteraard het winnende exemplaar. Een deskundige jury beoordeelt alle ingezonden foto’s
en kiest hieruit het winnende exemplaar. De winnaar van deze fotowedstrijd verdient als prijs een interessante ‘workshop fotografie’. N.B.
Copyright op de aangeleverde foto’s
valt toe aan de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’.

Gratis les ‘ kennismaken met
de iPad’ bij SeniorWeb
De Ronde Venen - Op vrijdagmorgen 14 september van 10.00
tot 12.00 uur en maandagmiddag
17 september van 14.00 tot 16.00
uur organiseert SeniorWeb De Ronde Venen in het leercentrum aan de
Energieweg 107 in Mijdrecht weer
een gratis workshop ‘kennismaken
met de computer’.
Dit keer staan naast de laptop vooral tablets in de schijnwerper, want
of je wilt of niet, bijna overal word
je er tegenwoordig mee geconfron-

teerd. De een heeft het alsmaar over
de iPad, een ander praat over tablet terwijl de derde het bij de laptop houdt.
SeniorWeb gaat tijdens de workshop in op de vraag: “Is zo’n tablet
wat voor mij, wat kan ik er mee, wat
zijn de verschillen met de laptop,
wat zijn de mogelijkheden en zijn er
ook cursussen. Iedereen is welkom,
vooraf aanmelden hoeft niet. Meer
info vindt u op www.seniorwebderondevenen.nl .

Vermist:
Gijs
Wilnis - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is deze bruin-cyperse kater met witte achterpoten.
Gijs is de naam van deze 2,5 jaar oude kater, die wordt vermist vanaf de
Stationsweg in Wilnis.
Wie Gijs heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

Camera in lesauto
VerkeersCollege
Mijdrecht - Het VerkeersCollege is vanaf 1 september jl. gestart
met een camerasysteem in de lesauto. Hiermee zijn zij de eerste rijschool in de regio die toonaangevend willen zijn in vernieuwing en
verbetering van de huidige rijopleidingen, en willen hiermee de kwaliteit en effectiviteit van de les naar
een nog hoger niveau tillen. Daarnaast is het ook leuk voor de kandidaat en de ouders. Zo kunnen ze
thuis gezamenlijk de les nog eens
terugkijken !
Tijdens de praktijkles wordt met een
Twee-camera systeem, de hele rijles
opgenomen op een sd-card (tot 290
graden rondom de lesauto en in de
lesauto).
Met dit systeem kunnen de beelden direct, zonder gebruik van een
PC, afgespeeld worden tijdens de
rijles via een scherm in de lesauto.
Zo heeft de rijinstructeur een extra
hulpmiddel om de verkeerssituatie

ter plekke met de leerling na te bespreken.
Aan het eind van de les kunnen de
opgenomen beelden op een memorystick meegegeven worden aan de
kandidaat, zodat er thuis opnieuw
naar de beelden gekeken kan worden. De kandidaat kan dan nogmaals rustig zien waar het goed
of fout ging. De instructies van rijinstructeur worden gezien en gehoord en zo kan de kandidaat zich
verder verdiepen in de afgelopen les
en zich klaarmaken voor de volgende rijles.
De camera heeft ook een ingebouwd GPS systeem, waarbij men
met behulp van Google Earth te
allen tijde kan zien waar de verkeerssituatie zich afspeelt op de
kaart. Op deze manier kan men
ook thuis de constructie en tekens
op de weg bestuderen en de stratenkennis verbeteren. Interesse?
www.verkeerscollege.com

Programma Wilnisse
Open Monumentendag
Wilnis - In Wilnis is veel te doen op
8 september. Van 10.00 tot 16.00 uur
zijn de volgende monumenten geopend:
R.K. Kerk Johannes de Doper,
Driehuisplein
- o.a. rondleidingen en bespelen
van het orgel
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat
- Maquette Wilnis dorp in de jaren
1950
- Tentoonstelling 100 jaar doopjurken
- Tentoonstelling 30 jaar kerkcontact Oost-Duitsland
Nederlands Hervormde Kerk,
Julianastraat
- Uitleg over de geschiedenis van
de kerk
- Diapresentatie restauratie van
de fundering, orgel en toren
- Diverse kinderspelen
- Speurtocht

Veenmolen, Oudhuyzerweg
- Rondleidingen
- Pannenkoekjes bakken, enz.
De najaarsmarkt met zo’n 80 kramen staat op de Herenweg en in de
Dorpsstraat, van de Pieter Joostenlaan tot de Raadhuisstraat. Tijdens
de markt worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals:
- Vanaf 11.00 uur loopt muziekvereniging Triviant een ronde door
het dorp
- Om 14.00 uur treedt muziekvereniging Viribus Unitis op bij Nap
Woninginrichting
- Kruiwagenhangkampioenschap
op het terrein van garage Bouthoorn
- Kinderspelen
- Tractor met huifkar rijdt door het
dorpscentrum
Zorg dat je erbij bent, want in Wilnis
gebeurt het!

Foto-expositie in Willisstee
CREA-Made open tijdens
het monumentenweekend
Uithoorn - CREA-Made in Uithoorn
zet op 8 en 9 september de deuren
van de ateliers in het Fort aan de
Drecht weer wagenwijd open voor
bezoekers. U kunt dan kennismaken met de diverse cursussen die
CREA vanaf september weer gaat
starten. Er zijn op deze open dagen
weer diverse activiteiten. U ziet cursisten aan het werk met edelsmeden en schilderen en keramiek. De
keramieklessen worden gegeven
op donderdagmorgen door de docent Martina Dielen, die zelf met
haar werk al op veel exposities in
het hele land te zien was. Pottenbakken/handdraaien op de elektrische draaischijf of op de traditionele
schopschijven is de specialiteit van
onze docent Boudewijn, die hier al
meer dan 30 jaar les in geeft. Deze
lessen staan op woensdagavond op
ons programma. Behalve Tekenen,
Schilderen, Boetseren, Pottenbakken, Beeldhouwen en Edelsmeden
staan ook de populaire basiscursus
Fotografie en Sterrenkijken/Kennis
van het heelal dit seizoen weer op
het cursusprogramma. Voor jongeren vanaf 8 jaar zijn er nog plaat-

sen vrij op de cursus Pottenbakken
op zaterdagmiddag. Voor de meeste
cursussen geldt: de lessen zijn bijna volgeboekt, dus wees er snel bij.
Op de website www.crea-uithoorn.
com staat het volledige cursusaanbod en kunt u een inschrijfformulier
downloaden. De unieke leslocatie,
het meer dan 100 jaar oude Fort aan
de Drecht, is ronduit inspirerend te
noemen. Via de website www.fortaandedrecht.nl kunt u er tijdens de
Open Monumentendagen ook rondleidingen boeken. Tijdens het weekend van 8 en 9 september, het Open
Monumentenweekend, is er tevens
een zeer bijzondere expositie in de
CREA ateliers: er worden meer dan
60 oude poëziealbums tentoongesteld. Veel CREA-cursisten en andere Uithoornaars hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun oude poëziealbum aan een breed publiek te tonen. Leuk om eens te kijken en te bladeren in deze poëziealbums met rijmpjes en versjes uit
vervlogen tijden. Voor veel bezitters
ervan is dit een dierbare jeugdherinnering. Tijdens deze tentoonstelling
is er een demonstratie boekbinden.

Wilnis - In tegenstelling tot alle tot
nu toe gehouden schilderijen-exposities in de Willisstee, zal er nu een
foto-expositie gehouden worden.
De heren Cees de Moel en Frans
Plomp uit Vinkeveen hebben zorggedragen voor een mooie foto-reportage. De expositie omvat in totaal 11 foto’s: 3 prachtige natuurfoto’s gemaakt door Cees de Moel en
8 sprekende portretfoto’s gemaakt
met een telezoomlens door Frans
Plomp. Cees en Frans zijn beiden
vrijwilligers bij Stichting Mara-Oord
in Vinkeveen. Het idee om samen
een fotoclub op te richten werd geboren tijdens een vrijwilligersavond
in november 2009. Er werd toen een

inspirerende foto-workshop gegeven door de heer Hans Brongers.
In september 2010 is de fotoclub
van start gegaan. Elf personen maken deel van uit van deze nieuwe
club. Frans is werkzaam in de grafische wereld en Cees was werkzaam in de techniek. Beiden zijn er
samen veel op uit gegaan en hebben al diverse opnames gemaakt
van de nacht, mist, landschappen,
lucht, lichtinvallen en diverse lijnenspellen. De expositie is te bewonderen van tot en met vrijdag 30 november in Café Stee-Inn, het inpandige café in het dorpshuis Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan 24 tijdens
de openingstijden van het café.
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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 betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Lange afstandloper?
Uithoorn - In de Meerbode
van deze week stond een stukje over een krab of kreeft welke in de buurt van de Ebro
rond zwierf op 26 augustus. Op
21 augustus was deze of een
soortgenoot op de Muur in de
Legmeer. Hij liep bij mijn ou-

ders in de tuin welke hem de
tuin uit hebben gezet in de bosjes. Het gaat hier dus om een
dier wat lange afstanden aflegt
of iemand die dit soort dieren
vrijlaat in Uithoorn.
Belinda Gaarenstroom

Molen in Wilnis zaterdag open
Wilnis - Aanstaande zaterdag is de
Wilnisser Veenmolen geopend. Ter
gelegenheid van Open Monumentendag kan de molen worden bezocht tussen 10.00 en 17.00 uur. De
molenaars verzorgen rondleidingen.
Er zijn pannenkoekjes en kruidkoek,
versgebakken van meel uit de molen. Voor kinderen is er limonade,
voor volwassenen koffie en thee. De
toegang en de versnaperingen zijn
gratis. Het winkeltje in de molen is

geopend voor meel en streekproducten. Als er genoeg wind is, draait
de molen de hele dag.
De Wilnisser Veenmolen is een korenmolen uit 1823, waarin nog
steeds ambachtelijk meel wordt gemalen. Langs de molen lopen verscheidene fietsroutes, maar ook met
de auto is hij uitstekend bereikbaar.
Op zondag 9 september is de molen gesloten. De molen staat aan de
Oudhuijzerweg 109 in Wilnis.

Evangelische gemeente
LEEF! bestaat 25 jaar
Mijdrecht – De evangelische gemeente LEEF! bestaat 25 jaar en dat
willen ze vieren, samen met jullie.
Daarom zullen er diverse activiteiten plaatsvinden waar je zo bij aan
kunt schuiven en dus mee kunt vieren. Dit alles zal plaatsvinden in de
week van 19 - 23 september. LEEF!
Evangelische Gemeente Mijdrecht
is misschien beter bekend als de
CAMA Parousia Gemeente De Ronde Venen. Nu al weer ruim een jaar
hebben ze de naam LEEF! aangenomen omdat ze een levende gemeente willen zijn, ze een Levende boodschap hebben en ook omdat ze Leven in de brouwerij willen brengen!
Iedere zondag komen ze bij elkaar
in de Meijert aan de Dr. J. van der
Haarlaan. Daar ontmoeten ze elkaar,
maar ontmoeten ze ook hun God.
Hem eren ze door de hele dienst
heen: in de muziek, door het Woord,
in de kinderdiensten, maar ook als
ze elkaar ontmoeten bij de koffie na
de dienst.
Ben jij er bij tijdens de LEEF! FEEST!
week? Nogmaals, wees welkom!
Aanmelden kan via hun site (zie ook
advertentie elders in deze krant). Zo
kunnen zij rekening houden met de
hapjes, drankjes en de stoelen. Voor
vragen kun je mailen naar feestweek@waaromleefje.nl.
Alle activiteiten zijn gratis, alleen
voor het concert zal een kleine bijdrage gevraagd worden van 5 euro.
Programmafeest:
Woensdagmiddag 19 september
van 14.00 tot 17.00 uur
Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar
is er een groot feest op woensdag
19 september tussen 14.00 en 17.00
uur. De kinderen zijn de hele middag welkom, maar mogen ook een
deel van de middag komen (als ze
bijvoorbeeld naar sport of muziek
moeten). Er zijn spelletjes, je kunt
een film kijken, je laten schminken, knutselen enz... Alle kinderen
die normaal op zondag naar de samenkomst komen krijgen veel uitnodigingen mee om de hele klas en
buurt uit te nodigen. Locatie: Partycentrum De Meijert aan de Dr. J. van
der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
De toegang is gratis (er is een collectebus voor een project in Roemenië).

Fort bij Uithoorn in september
drie weekenden open
Amstelhoek - In de Fortenmaand
september is het Fort bij Uithoorn,
ook bekend als Fort Amstelhoek en
onderdeel van de Stelling van Amsterdam, maar liefst drie weekenden
gratis open voor belangstellenden.
Op zaterdag 8 september gaat het
fort om 10.00 uur open. Later die
dag wordt het nieuwe, 1200 meter
lange LaarzenPad rond het fort officieel geopend. Dit pad, dat aangelegd kon worden dankzij bijdragen
van gemeente De Ronde Venen en
de Stelling van Amsterdam, loopt
over de glacis van het fort. Dit is de
laatste modderige hindernis die de
vijand moest nemen om dit fort te
kunnen bereiken op hun weg naar
Amsterdam.
Tijdens de wandeling over het pad
(vergeet uw laarzen niet!), dat onder meer langs de voorkant van het
fort loopt, wordt op een tiental bordjes informatie gegeven over de geschiedenis van het fort en de omringende natuur. Zo wordt het fort
van honderd jaar geleden verbonden met het fort van nu: een mooi
decor, een fijne plek om te zijn, met
veel natuur en ruimte, verhalen en
geschiedenis.
Zowel op zaterdag 8 als op zondag
9 september worden er tot 17.00 uur
rondleidingen verzorgd door vrijwilligers van Stichting Mega en is
zendamateur Markus van der Vlugt
met roepnaam PH6FBU actief in de
telegrafistenkamer. In de fortenkamer zijn diverse foto-exposities
te bekijken, waaronder die van het
evenement Stelling Nemen dat vorig jaar op vier forten in De Ronde
Venen werd gehouden. Ook zijn er
foto’s te zien van het Vogelvrij Festival van 30 juni 2012, van Fantasy-figuren die op het fort gefotografeerd
zijn en prachtige beelden van diverse lokale fotografen.
Op de fortengracht kan geroeid
worden en in de genieloods kan
men beide dagen terecht voor heer-

lijke hapjes en drankjes. Nadat de
poort zaterdag 8 september om
18.00 uur is gesloten voor de dag,
gaat die om 20.00 uur nog een keertje open voor een spannende rondleiding door het fort in het donker.
Wie durft?
Opgeven kan via info@fortbijuithoorn.nl of tijdens de open dag
zelf.
Op zaterdag 22 en zondag 23 september is het fort opnieuw gratis
toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.
En naast de activiteiten die twee
weken eerder ook worden gehouden, is er op die dagen nóg meer te
doen op het ‘DOE-FORT’.
Zo komen al op vrijdagavond 21
september vrijwilligers van de DAFclub met hun militaire voertuigen
naar Amstelhoek om er het hele weekend hun kampement op te
slaan.
Daarnaast zijn er diverse creatieve
en ambachtelijke workshops te volgen (tegen een kleine vergoeding)
en kan iedereen meedoen aan spelletjes, een speurtocht, varen en nog
veel meer…
Ook is er zaterdag 22 september
tussen 20.00 en 22.00 uur wederom
(de laatste kans!) een rondleiding in
het donker.

Woensdagavond
LEEF! je uit! spelshow
‘s Avonds vanaf 19.30 uur is er een
onwijs gave spelshow voor jong en
oud. De avond is gebaseerd op het
bekende tv-programma: ‘Ik hou van
Holland’. Compleet met 2 groepen
publiek en een presentator. Uiteraard is er een pauze om even gezellig te kletsen en wat te drinken.
Consumpties zijn gratis, zij zorgen
voor een lekker hapje bij de borrel.
Wil je er een avondje lekker tussenuit, dan is dit echt iets voor jou.
Locatie: Partycentrum De Meijert
aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in
Mijdrecht.
De toegang en consumpties zijn
gratis. Aanmelden is niet nodig, er
is plek genoeg.

Zaterdag 22 september
van 14.00 tot 16.00 uur
Fietspuzzeltocht vanaf het Honk
Zaterdag 22 september is er een
fietspuzzeltocht van ongeveer 20 kilometer. De puzzeltocht begint en
eindigt bij het Honk, ook wel bekend als de buurtkamer aan de G.
van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.
Tijdens de tocht is er een aantal opdrachten en onderweg, ongeveer op
de helft, zorgt LEEF! voor een gratis
drankje . Ook kun je onderweg een
ijsje kopen voor het goede doel. De
opbrengst hiervan gaat voor 100%
naar een project in Roemenië.
Zaterdag 22 september
van 16.00 tot 20.00 uur
BBQ
Na afloop kun je genieten van een
gezellige BBQ met een drankje. Deze zal plaatsvinden op het grasveld
achter het Honk. Uiteraard wil de
organisatie graag weten, in verband
met de inkopen, hoeveel mensen er
ongeveer komen. Locatie: Gosewijn
vanAemstelstraat 5 in Mijdrecht.
De toegang en consumpties zijn
gratis. Aanmelden via de site.
Zaterdagavond 22 september
van 20.30 tot 0.00 uur
Band ‘Draw the Parade’
25 jaar LEEF!, dat moet gevierd worden! Daar hoort muziek bij!
De band ‘Draw the Parade’ zal een
concert geven en zal zeker zorgen
voor een feestje, dat wil je niet missen! Verder is er uitgebreid tijd om
te chillen, kletsen en natuurlijk om
een dansje te wagen.
Het concert is in het gebouw van
AJOC, Immitsj. Dit staat achter
de velden van Argon en naast het
scoutinggebouw: je kunt het niet
missen!
De entree kost 5,- en daarvoor krijg
je 2 kaartjes en 2 muntjes. Zo kun je
dus je vrienden meenemen en meteen trakteren! Wel even je ID meenemen, anders kunnen ze je niet
binnenlaten... Wees erbij en feest
mee! Tot zaterdag!
Het tweede kaartje dat je krijgt en
weg mag geven mag alleen gegeven worden aan een niet-LEEF-genoot.
Nog even op een rijtje hoe en wat:
Waar: Immitsj. De zaal is om 20.30
uur open.
Meenemen: ID-kaart en wat cash /
iig 5 euro voor de entree. Voorverkoop: via de site en je kaartje ligt
klaar!
Zondag 23 september
om 10.00 uur
Samenkomst
Op zondag is er een supercoole samenkomst in de Meijert. Ze noemen
dit een ‘Rode Loper Dienst’, omdat
iedereen meer dan welkom is. Die
loper ligt er voor u/jou!! Er komt een
theater voor jong en oud, verzorgd
door Simon en Zo. Er worden een
paar mooie liedjes gezongen en na
afloop is er koffie met gebak. Ook is
er champagne om de week feestelijk af te sluiten.
Locatie: Partycentrum De Meijert
aan de Dr. J van der Haarlaan 6 in
Mijdrecht.
De toegang en de consumpties zijn
gratis. Aanmelden is niet nodig.

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

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

DE KAUW

(foto Gerrit Hiemstra)
Een cultuurvolger is een plant
of een dier, die bij de verspreiding gebruik maakt van de
mogelijkheden die de mens
hem biedt. Als het om dieren
gaat hoort hier ook bij dat ze
weinig angst voor de mens
hebben. Bij de vogels is de
merel een bekend voorbeeld:
vroeger een schuwe bosvogel,
tegenwoordig komt ‘ie voor in
elke tuin. En denk eens aan
de blauwe reiger, eerst op het
platteland, nu loopt de reiger
over de autodaken in elke
willekeurige
Amsterdamse
woonwijk op zoek naar de korsten brood, die de bewoners
voor hem neergooien
Ook onze kleinste kraaiachtige,
de kauw, is een cultuurvolger:
Vroeger in holen in muren en
holle bomen, later in schoorstenen, maar sinds de intrede
van de CV-ketel, met z’n plastic pijp, zijn ze op andere mogelijkheden aangewezen. Ze
zitten graag in kerktorens ter
hoogte van de galmgaten. Er
zijn kerkbestuurders die deze
gaten afsluiten met gaas om
de jaarlijks weerkerende rommel te voorkomen. De laatste
jaren zien we ze regelmatig
rondscharrelen in dakgoten.
Meestal op de hoek waar een
regenpijp begint. Ik vermoed
dat ze proberen een nest te
maken en gebruik maken van
het gat, om een soort nestkuil te vormen. Er wordt druk
gebaltst en met concurrenten
ruzie gemaakt. Uiteindelijk
mislukken de meeste dakgootnesten doordat de bewoners het in de gaten krijgen
en ingrijpen. Je regenpijp raakt
na verloop van tijd helemaal
vol met nestmateriaal dat erin
valt. Dus wateroverlast, want
de pijp werkt niet meer.
De kauw leeft in min of meer
grote sociale groepen, iedereen kent de vluchten ’s avonds
over het dorp als ze naar hun
slaapplaatsen vliegen. Er is

een strenge pikorde, de ene
kauw staat hoger in de rangorde als een andere kauw. Kauwen kunnen ook uitstekend
met elkaar communiceren:
ze hebben verschillende geluiden met een verschillende
betekenis. Er is zelfs sprake
van dialecten bij de kauwengeluiden.
De mens heeft een haat-liefde
verhouding met de kauw: de
prachtige lichtblauwe irissen,
waardoor de vogel een vriendelijk uiterlijk heeft, maken
de vogel geliefd bij toevallige
waarnemers. Niet bang voor
mensen en een gemakkelijke
bezoeker in de tuinen om iets
eetbaars te zoeken. Echter,
woon je in een buurt waar
kauwen in grote groepen in de
grote bomen overnachten dan
praat je wel anders: de gehele
nacht, en met name ’s morgens vroeg, als het nog schemert, babbelen de kauwen
er lustig op los en wisselen
de laatste nieuwtjes uit. Maar
grote ergernis bij de mensen
die nog willen slapen, dat lukt
niet meer.
Een kauw is heel gemakkelijk tam te maken maar kwijnt
weg in een kooi. Hij moet dus
in vrijheid leven en kan dan
uiterst agressief worden voor
bijvoorbeeld kleine kinderen.
Het is daarom dan ook verboden kauwen tam te houden.
Ook bijvoeren kan leiden tot
gevaarlijke gedrag waarbij
mensen worden aangevallen.
Dus niet meer bijvoeren, ze
scharrelen zelf hun kostje op,
ze lusten alles. Toch blijven het
mooie vogels.
Gerrit Hiemstra
IVNlid.
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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

Prachtig…..

Ten slotte verandert Fort bij Uithoorn op zaterdag 29 september
in een ’SMUL-FORT’, met veel aandacht voor biologische lekkernijen
uit de regio.

Prijs Shop & Win-actie
gevallen bij DA Nap

Ook dan is het fort tussen 11.00 en
17.00 uur gratis toegankelijk, zijn er
rondleidingen, kan men een wandeling maken over het LaarzenPad, kijken en meedoen met zendamateur
Markus van der Vlugt, roeien op de
fortgracht en luisteren naar historische verhalen.

Mijdrecht - Bij DA Drogisterij &
Parfumerie Nap in Mijdrecht is een
mooie prijs gevallen! Mevrouw A.
van der Munnik uit Mijdrecht heeft
met de landelijke DA Shop & Winactie een Trussardi zonnebril gewonnen!
Bij elke besteding van 15 euro
maakten klanten in de maand juli
bij DA kans op één van de veertig
hippe oversized Trussardi zonnebrillen ter waarde van tweehondervijftig

Het volledige programma van alle
dagen is te vinden op www.fortbijuithoorn.nl.

Als je na een drukke dag naar huis rijdt, en je ziet dit, dan wordt je dag
toch weer goedgemaakt. Dan komt er bij mij weer een gevoel van ‘wat is
Nederland toch mooi’.
Sonja Martens, Uithoorn

euro. Mevrouw Van der Munnik is
één van de gelukkigen. Op woensdag 29 augustus werd de zonnebril
uitgereikt bij DA drogisterij en parfumerie NAP in Mijdrecht.
Zonnebrillen van het Italiaanse top
modemerk Trussardi zijn chique en
modern en passen bij elke zomerse
outfit. Deze Shop & Win-actie wordt
mede mogelijk gemaakt door het
gerenommeerde opticienshuis ‘Greving & Greving Opticiens’.
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Smit Schoenen
is verhuisd naar
de Dorpsstraat

Mijdrecht - “Oh, wat prachtig, wat mooi,
wat een licht, wat een weelde, wat een
plaatje”. Jacqueline Smit wordt er bijna stil
van. De complimenten vliegen haar om de
oren. Ze staat te stralen in haar prachtige mooie nieuwe winkel aan de Dorpsstraat. “Het heeft heel wat bloed, zweet,
tranen en stress gekost, maar nu staat er
ook wat, hè”, zo vertelt Jacqueline ons zaterdagmorgen.
De nieuwe winkel is maar liefst 80 m2 groter dan de ‘oude’ winkel in de Lindeboom.
Nu is hij 237 m2. De winkel is werkelijk
een plaatje. Aan de wand prijken schitterende canvas doeken, die vertellen hoe de
familie Smit begon in Mijdrecht en steeds
vernieuwde. Mooie foto’s met opa, haar
vader en zijzelf als klein meisje al achter
de kassa.
Het aanbod is ook uitgebreid. Zeker ook
van steun- en gemakschoenen voor jonge
mensen. Geen oubollige schoenen meer,
maar gewoon modern, van deze tijd. Ook
het assortiment kinder-, dames- en herenschoenen is groter dan voorheen.
Het is zeker aan te bevelen om eens een
kijkje te gaan nemen in deze nieuwe aanwinst voor het Mijdrechtse Koopcentrum.
Een schoenenzaak voor het hele gezin. De
foto’s geven u een inkijkje in deze nieuwe zaak.

Nieuw: Kadootjes met
Hart in de Dorpsstraat

Felle brand vernielt
leegstaande loods
Amstelhoek – Zaterdagochtend 1 september werden de bewoners uit Amstelhoek opgeschrikt door een felle
brand die was ontstaan in een al jaren leegstaande loods aan de Mijdrechtse Zuwe. De brand zorgde voor veel rook
en daarbij voor veel publiek. De politie zette op een gegeven moment een deel van de N201 af, om de brandweer
haar werk te laten doen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Van de loods is weinig meer over.

Jaaroefening EHBO vereniging Wilnis

Grap eindigt in ernstige
ongevallen
Mijdrecht/Wilnis - Afgelopen
maandagavond 3 september heeft
een uit de hand gelopen grap bij
Van Bergen Sports International
in Mijdrecht geresulteerd in diverse ongevallen. Dat was het scenario van de jaarlijkse EHBO-oefening van EHBO vereniging Wilnis
(KNV EHBO afdeling Wilnis) in samenwerking met de brandweer. Bij
deze oefening wordt een zo realistisch mogelijke situatie nagebootst
en test en versterkt de EHBO-vaardigheden en samenwerking van de
EHBO-er en brandweer. Diverse ongevalssituaties zoals botbreuken,

beknellingen en brandwonden stelden de EHBO’ers en brandweerlieden op de proef.
Ongevalssituaties
Observeerders, de Lotussen en een
politieagent en brandweer gaven na
de oefening feedback op de handelingen van de EHBO’ers en brandweer. De Lotussen zijn van Lotuskring Uithoorn en zijn getraind in
het spelen van een slachtoffers. Zij
hebben er een speciale opleiding
voor gevolgd.
Meer informatie EHBO vereniging
Kijk op www.ehbowilnis.nl voor

meer informatie over KNV EHBO afdeling Wilnis. KNV EHBO afdeling
Wilnis verzorgt opleiding- en herhalingslessen voor het officiële EHBOdiploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED. In het najaar van
2012 start de vereniging een nieuwe
EHBO-opleiding.
De EHBO’ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden ingezet voor
EHBO hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen. Meer informatie kunt
u opvragen via info@ehbowilnis.nl.

Wilnis - Sinds zaterdag 1 september heeft de Wilnisse Dorpsstraat
66 er een leuke winkel bij. Namelijk
een cadeauwinkel in het voormalige pand van kapsalon ‘De Knipperie’ op de hoek van de Wilnisse Zuwe (naast café De Buurvrouw) met
de toepasselijke naam ‘Kadootjes
met Hart’. Hoewel op 1 september
al in bedrijf vindt de feestelijke opening overigens komende zaterdag 8
september plaats. Bezoekers worden dan getrakteerd op koffie met
wat lekkers en er is een verrassing
voor de kinderen.
Kadootjes met Hart is een winkel
met een zeer gevarieerd aanbod
aan woondecoraties en vaak bijzondere cadeauartikelen als poppen,
trollen, dierfiguren, letterbakfiguren
en andere verzamelobjecten op dat
gebied. Maar ook leuke woondecoraties in de breedste zin van het
woord, waaronder ook in gips en
beton, gekleurde kussens, bijzonder
serviesgoed en allerhande hebbedingetjes. Winkeleigenaresse Janine Elgersma exploiteert met succes
een zelfde winkel in Uithoorn, even-

eens gevestigd in de Dorpsstraat.
Met de naam van de winkel geeft
Janine uitdrukking aan het gegeven dat alle zorg wordt besteed
aan de presentatie van door klanten gekochte cadeautjes, onder andere door die creatief in te pakken.
Dat wordt met gevoel en persoonlijke aandacht uitgevoerd waardoor
dit als een klein kunstwerkje op zich
kan worden gezien. Met het ‘hart
verzorgd’, noemt Janine dit en die
presentatie is kenmerkend voor de
manier waarop zij haar winkels in
de markt zet. Deze uitstraling, zorgt
voor een toenemende belangstelling en daardoor een zich uitbreidend klantenbestand.
Janine zorgt voor een collectie leuke
en kleurrijke artikelen die bovendien
betaalbaar zijn. Zij is iemand die het
in de vingers heeft om een assortiment aan cadeauartikelen, woondecoraties met bijbehorende accessoires en bijzonder serviesgoed samen te stellen dat kennelijk in de
smaak valt bij een breed scala aan
belangstellenden. Het assortiment
zoekt zij zelf uit. Het komt overal ter

wereld vandaan. Er zitten vaak stukken bij die je ergens anders niet ziet
of kan kopen. Dus veelal een wisselende collectie. Het aanbod is vrij
uniek te noemen, want van sommige artikelen zijn er slechts een paar
en op is op.
Workshops en meubels restaureren
Naast het beheer van twee winkels
die zij samen met bevriende relaties
bemenst, knapt Janine in haar eigen werkplaats op afroep teakhouten meubels en beschadigde meubels op. Verder organiseert zij regelmatig workshops. Geen massale uitvoeringen, maar in een knusse sfeer en betaalbaar voor volwassenen en kinderen. Het is een activiteit die aansluit bij haar winkels en
de gevoerde collectie(s).
‘Kadootjes met Hart’ zijn winkels die
huns gelijke in Uithoorn en Wilnis
niet kennen. Het is de moeite waard
er eens (vrijblijvend) een kijkje te
nemen. Kadootjes met Hart: Dorpsstraat 66 in Wilnis. Tel. 06-26062060.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.kadootjesmethart.nl.
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ANWB Streetwise op de
Hoefse Antoniusschool
De Hoef - Op woensdag 29 augustus genoten leerkrachten en
kinderen van ANWB Streetwise.
Een spannend verkeersprogramma ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om
te gaan met het huidige verkeer. De
Antoniusschool vindt het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bood daarom de kinderen
graag het programma aan. In verschillende praktijklessen leerden de
kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid.

Blue’s Basic Mijdrecht heeft
ware metamorfose ondergaan
Mijdrecht - Het nieuwe modeseizoen is aangebroken en na maanden verbouwing is Blue’s Basic
Mijdrecht volledig gerestyled. Het
afgelopen weekend werd dit ge-

vierd. Het is een genot om in de
‘nieuwe’ zaak de nieuwste mode te
bewonderen.
Alles is overzichtelijk, sfeervol, en
je vindt er alles van G-Star, Diesel,

PME Legend, Maison Scotch, Dept,
Met Jeans en Mexx.
Wat valt er verder nog te vertellen.
Stap eens binnen en je zult verrast
staan.

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
- In ‘Toet toet’ leren de kinderen
van groep 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken.
Daarnaast wordt geoefend met
de autogordel in combinatie met
het kinderzitje.
- Tijdens ‘Blik en klik’ leren de kinderen van groep 3 en 4 in de
gymzaal over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van
de gordel en gebruik van een
kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele
elektroauto.
- ‘Hallo auto’ leert de kinderen van
groep 5 en 6 over de remweg van
een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen
nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto
en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan

bod..
- ‘Trapvaardig’ tenslotte traint de
kinderen van groep 7 en 8 op het
schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours
en trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Daarnaast is de ‘iCheckbox’ gebruikt, waarmee een simpele maar
doelmatige indicatieve oogmeting
uitgevoerd werd. De iCheckbox is
speciaal ontwikkeld door Het Huis

Opticiens voor ANWB Streetwise
en is een vast onderdeel van Blik
en klik. Daarnaast werden er boxen
uitgedeeld voor de groepen 5 t/m
8, waarmee de leerkracht zelf in de
les de oogmeting kan uitvoeren. Als
afsluiting van deze leerzame dag
kreeg de school ook nog het Utrecht
Verkeers Label uitgereikt. Dit is een
label voor scholen die goed verkeersonderwijs verzorgen en voldoende
aandacht hebben voor een veilige
verkeerssituatie rondom de school.
De Antoniusschool dan ook heel
blij dat de gemeente onlangs heeft
besloten een duidelijke markering
‘Schoolzone’ aan te brengen en een
extra verkeersbord te plaatsen.

Dancestudio Shanna Elleswijk
zoekt Uithoornse musicaltalenten!
Uithoorn - Ook dit jaar zal Dancestudio Shanna Elleswijk weer een
nieuwe musical op de planken
brengen! Na het succes van Annie
(2010), Oliver (2011) en The Magical Nanny (2012) is dit jaar de keuze gevallen op een musical gebaseerd op het bekende kinderboek
van Roald Dahl ‘Matilda’. Op dit moment is de musical een grote hit in
Londen op West End, dus wordt het
tijd om deze musical ook naar Nederland te halen! Diverse generaties

hebben al mogen genieten van het
spannende en ontroerende verhaal
van de kleine Matilda en haar strijd
met het altijd chagrijnige hoofd van
de school Ms. Trunchbull. Matilda
probeert samen met haar klasgenootjes de boze Trunchbull voor altijd uit te schakelen. Wanneer Matilda tot de ontdekking komt dat ze
beschikt over magische krachten
zal ze deze in de strijd gooien om
Trunchbull de stuipen op het lijf te
jagen. Niet alleen Matilda’s klasge-

Limp Bizkit coverband in
Jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 8
september speelt de band ‘Full Nel-

son’ in jongerencentrum The Mix.
Deze band is Neerlans beste cover-

nootjes zien dat Matilda een bijzonder meisje is, ook haar lieve juf Engel beseft dat ze een lief maar vooral ook heel intelligent meisje in haar
klas heeft zitten.
Liever kwijt dan rijk
Wanneer blijkt dat de ouders van
Matilda, de heer en mevrouw
Wurmhout, haar liever kwijt dan rijk
zijn besluit Juf Engel het meisje onder haar hoede te nemen.
Kortom, een musical gemaakt voor
jong en oud, gespeeld door klein en
groot. De kinderen zullen dit jaar de
hoofdrol spelen in deze nieuwe productie. Vind je het leuk om te dansen, zingen en acteren? Heb je al
meerdere audities gedaan? Of is
dit de eerste keer? Het maakt allemaal niet uit! Dancestudio Shanna Elleswijk is op zoek naar leuke, gekke en enthousiaste kinderen die samen met de dancestudio
een te gekke productie neer willen
zetten in april 2013. Ben jij er klaar
voor om hard aan de slag te gaan
en heel veel lol te beleven? Schrijf je
dan nu snel in voor de audities aanstaande zaterdag 8 september. Voor
meer informatie kijk op de website
www.dancestudioshannaelleswijk.
nl , vul het formulier in en wie weet
kun jij deelnemen aan een van de
productie klassen van Dancestudio
Shanna Elleswijk dit jaar!

band van de Amerikaanse rockband
Limp Bizkit. De band zal alle bekende nummers van de rap/metal goden voorbij laten komen. Full Nelson
wordt deze avond ondersteund door
twee bands uit de regio. All Senses
Drowned maakt een cross-over van
hardcore, punk en metal. Deze band
heeft vorig jaar al in The Mix bewezen een goede show neer te kunnen
zetten. De andere band die zaterdag
het podium zal betreden is Severity. Zaterdag 25 augustus stond deze band met hun eerste optreden al
in P60 in Amstelveen. Tijdens dit optreden kreeg de band de zaal helemaal los. Deze meedogenloze metalband uit Uithoorn bewijst dat het
meer wil, en meer ook meer kan!
Severity zal als tweede het podium
betreden. De eerste band speelt om
21.00 uur. Omdat The Mix jong talent wil stimuleren is de entreeprijs
maar drie euro, geen reden dus om
niet te komen. Deliver Us From Evil,
zaterdag 8 september. De deur gaat
om 20.30 uur open, aanvang 21.00
uur, De entrée is drie euro. The Mix
kun je vinden aan de J.A. van Seumerenlaan 1. www.the-mix.nl .

Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Deze herfst kun je in
atelier De Rode Draad aan de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn op
diverse manieren op ontdekkingsreis gaan, o.a. met Spelend Schilderen, zwangerschapsyoga, mantrazingen, mindfulness/stembevrijding
en kinderactiviteiten. Voor informatie kun je terecht bij de docenten
zelf en natuurlijk op hun website.
Spelend schilderen
Joke Zonneveld geeft de cursus
‘Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en Meer’: Via speelse oefeningen open je je zelf voor nieuwe ervaringen. Je gebruikt materialen anders dan je gewend bent,
krijgt daardoor meer durf en je raakt
in gesprek met je eigen beelden. Je
werkt met houtskool, krijt, acryl- en
aquarelverf . Data: 10 lessen vanaf
15 september van 13.30 tot 16.30uur,
kosten 210 euro,* 6 lessen, twee wekelijks, vanaf donderdag 13 september en maandag 17 september van
9.00 tot 12.00 uur, kosten 130 euro *inclusief alle materialen, koffie

en thee. Proefles, deeltijd in overleg.
Vraag de e-mail-Nieuwsbrief. www.
jokezonneveld.nl , info@jokezonneveld.nl of 020-6418680.
Zwangerschapsyoga
Op vrijdag 14 september, van
19.30 tot 21.00 uur, start Jean Arthur doorlopende lessen zwangerschapsyoga. Je besteedt aandacht
aan hoe ontspannings-, ademhalings- en bewustwordingsoefeningen je ondersteunen in het eigen
maken van je zwangerschap en bevalling. Partners zijn welkom (gratis). Eens in de 10 lessen doe je creatieve opdrachten, die aansluiten op
het zwangerschapsproces. Je kunt
elk moment instappen, er is nagenoeg het hele jaar door les. Kosten
72 euro voor 4 aansluitende lessen.
Informatie: www.praktijkainneamh.
nl , jean.m.arthur@gmail.com, 0297264878. ‘Mindfulness’. Carla de Brave geeft in het atelier maandelijks
op donderdagavond Mantrazingen,
vanaf 20 september van 19.45 uur,
kosten 7,50 euro. Verder komen er

workshops
mindfulness/stembevrijding en open dagen: consultenpols/tongdiagnose+persoonlijk orthomoleculair voedingsadvies. Individuele sessies in eigen praktijk:
Ayurvedische behandelingen/consulten, diverse massages. Counseling en coaching; healing. Data volgen binnenkort op de site en in de
Nieuwsbrief: www.praktijkclarity.nl
of 06-22608327.
Voor kinderen
Op zoek naar een leuk en georganiseerd kinderfeestje of een gezellige kinderknutselclub in Uithoorn,
Aalsmeer en omstreken? Dan ben
je bij Knutselstudio4kids van Gracia Merton aan het juiste adres!
De knutselstudio biedt een gezellige en leerzame tijdsbesteding
aan kinderen van 4 tot 10 jaar, als
hobby na school of voor het vieren van een partijtje. Informatie:
www.123website.nl/knutselstudio4kids of 06-20011972.
Atelier te huur
Het sfeervolle, ruime en lichte atelier is multi-functioneel ingericht
voor workshops/cursussen als
schilderen, yoga, fotoshoots, partijtjes, vergaderingen, of om zelf aan
de slag te gaan. Prijzen op aanvraag. www.123website.nl/knutselstudio4kids of 06-20011972.
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Outdoor Willis weer
groot succes
De Ronde Venen - Op zaterdag
1 september werd het jaarlijkse Outdoor Willis weer gehouden. Deze
ondertussen traditionele wedstrijd,
georganiseerd door LR&PC Willis,
vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag in september.
Dit jaar vond het spektakel op een
nieuwe lokatie plaats. Dankzij de familie Peek kregen we de beschikking over een mooi terrein aan de
Molenland in Wilnis.
Er werd deze dag in verschillende disciplines gestreden om mooie
prijzen. In het ochtendprogramma werd er dressuur gereden en er
kon een oefenparcours gesprongen
worden. Bij het springen dus geen
prijzen te winnen maar dit gebeurde
wel bij de dressuur. Dit werd gedaan
door veel Willis leden. In de klasse B
bij de pony’s werden er mooie eerste prijzen behaald door Antoinet
Peek in de cat. A/B en door Merel
Krabben en Femke Scherpenzeel
in de cat. C/D/E. In deze klasse bij
de paarden was Ilona van den Heuvel zeer succesvol door 2 keer eerste te worden. De L1 bij de pony’s
was een prooi voor Valerie van der
Werf en bij de paarden reed Juliette
Stam heel netjes wat werd beloond
met een eerste en tweede plaats. In

de klasse L2 en M1 bij de paarden
was Pauline Oudijk zeer succesvol.
Met 3 verschillende paarden reed
zij mee en verzamelde ze 2 keer een
eerste prijs en 2 keer een tweede
prijs. In de L2 werd er ook nog een
mooie tweede plaats behaald door
Michelle de Haas en Elisa Pel scoorde goed in de M1 door hier een eerste plaats te behalen.
’s Middags was het de beurt aan het
mennen en de bixie. Bij het mennen
kon er een dressuur- en een vaardigheidparcours worden gereden
en bij de bixie kon er door de jonge
deelnemers dressuur worden gereden en gesprongen. Ook aan deze
onderdelen van de dag werd door
veel deelnemers meegedaan. Bij
het mennen werden er mooie eerste
prijzen behaald in de dressuur door
Britt van Zijl, Jacqueline van Bruggen en Paul Karsten. Bij de vaardigheid werden de verschillende categorieën gewonnen door Britt van
Zijl, Richard Felix en Ilona van den
Heuvel.
De bixie deelnemers deden super
hun best en verdienden bijna allemaal de felbegeerde stempeltjes in
hun stempelboekje.
Al met al een zonnige en succesvolle dag dankzij de familie Peek, de
vele vrijwilligers en alle deelnemers.

Succesvolle eerste editie Rondje Stelling

Een groots fietsspektakel
rond Stellingmaand
Regio - Afgelopen zaterdag fietsten 350 wielrijders in het schootsveld van de verdedigingswerken
rond de Stelling van Amsterdam. De
eerste editie van deze nieuwe fietstoertocht, georganiseerd door de
Uithoornse Wieler Trainings Club
UWTC, werd een daverend succes.
Het prachtige weer in combinatie
met de uitdaging om de complete stelling in één dag te ronden trok
deelnemers uit heel Nederland.

HSV’69 zoekt jonge voetballertjes van 5 en 6 jaar!
De Hoef - Bij sportverenigng HSV’69
in De Hoef zijn ze op zoek naar jonge voetballertjes van 5 en 6 jaar oud.
Dit mogen zowel jongens als meisjes zijn. HSV’69 is in deze leeftijdscategorie een team gestart maar
heeft dringend nog wat extra spelertjes nodig! Ze trainen op maandag van 16.30 tot 17.30 uur en op zaterdagochtend gaan ze wedstrijden
voetballen. De uitwedstrijden vinden plaats bij de verenigingen tus-

sen Abcoude en De Meern. Dit zijn
dus allemaal korte afstanden! Het
gaat er in dit team niet om of je een
goede voetballer bent maar dat je er
plezier in hebt! Iedereen is dus van
harte welkom. Heb je interesse en/
of wil je graag wat meer informatie
stuur dan een mail naar robentam@
telfort.nl. Zij zullen dan snel contact
met je opnemen. HSV’69 hoopt op
veel reacties zodat we dit samen tot
een succes kunnen maken!

Korfbaltrainingen Kangoeroes
van De Vinken van start

Vinkeveen - De eerste twee trainingen van de Kangoeroes (kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar) van
korfbalvereniging De Vinken zitten
er alweer op! Zaterdag 25 augustus
was de eerste trainingsdag van het
seizoen en als verrassing stond er
een groot springkussen in de vorm
van een bal op het veld klaar!

De regen die af en toe aanwezig
was, mocht de pret niet drukken! De
kinderen hebben veel verschillende
spelletjes gedaan en natuurlijk ook
nog op het springkussen gesprongen! Aan het einde van de training
kreeg iedereen een tasje mee naar
huis met Vinkenpotloden, wat te
drinken en iets lekkers.
Afgelopen zaterdag 1 september
was er door de Kangoeroetrainers
Roos en Maaike een familietraining
georganiseerd. Samen met ouders

Strandtraining Sabum
Taekwondo groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag organiseerde Sabum Taekwondo weer
een strandtraining.
Het was vroeg opstaan voor de leden want om 09:15 vertrok men gezamenlijk naar het strand van Langevelderslag.
Het weer was goed dus de sfeer zat
er gelijk goed in.
Gemotiveerd
Trainer Marcel Fiorenza had er blijkbaar erg veel zin in want de warming up was al behoorlijk pittig. Na
vijf keer de zandduin op en af rennen waren de spieren al redelijk
warm maar daar bleef het niet bij.
Het werd natuurlijk nog zwaarder
met een trainingspartner op je rug!
Vervolgens stelde de hele groep

zich op in een grote kring waar basistechnieken werden geoefend in
combinatie met rennen, springen en
opdrukken in het zand.

Natuurlijk waaide hier en daar wat
zand op maar dat mocht de pret niet
drukken, iedereen was erg gemotiveerd. Na drie kwartier was iedereen wel even toe aan een pauze.
Conditie
Na de pauze werd er verder getraind op het conditionele aspect.
De ‘conditie’ zoals het in de volksmond genoemd wordt, bestaat uit 5
verschillende onderdelen.
Kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid
ook wel ‘KLUCS’ genoemd. Dit zijn

de grondmotoriche eigenschappen van het lichaam. De onderdelen snelheid en uithoudings vermogen werden dit keer getest en getraind doormiddel van actie en reactie oefeningen.
Sport voor iedereen
Jong en oud trainden samen en er
werd onderling regelmatig gewisseld van trainingspartners. Ook de
ouders genoten vanaf de zijlijn en
sommige ouders deden zelfs mee
wat de sfeer er nog leuker op maakte. De mix van jong en oud bleek
een goede combinatie te zijn en iedereen werkte eraan mee om elkaar
te helpen waar dat nodig was.
Na een anderhalf uur bikkelen en
zandhappen was het tijd voor de af-

en broertjes/zusjes konden de kinderen onder andere schieten. Om
zoveel mogelijk dieren uit de dierentuin te verzamelen, werd er een
estafette gedaan en geoefend met
het overgooien. Iedereen deed ontzettend goed zijn/haar best en ging
moe en tevreden weer naar huis.

Start met kanonschot
In de vroege ochtend van zaterdag 1
september reden de eerste honderd
wielrijders door het centrum van
Uithoorn voor de openingsceremonie bij het fort aan de Drecht. Daar
opende wethouder Jeroen Verheijen met zwaar geschut het nieuwe evenement door het afsteken
van een saluutschot uit een oud kanon. Als geniesoldaat sprak hij onder het optrekken van de kruitdampen uit het kanon eerst nog de vertrekkende wielrijders bemoedigend
toe. Bewapend met voldoende proviand moest door hen de heroïsche
afstand van 170 kilometer langs de
vroegere verdedigingswerken worden afgelegd. Over de Vuurlijn, Genieweg, Liniepad, Liewegje en meer
identieke wegen in een ring rond
Amsterdam.
Stellingmaand
Rondje Stelling is de eerste officiële fietstocht over het Unesco-monument. Het startschot van het Rond-

je Stelling is ook het officiële startschot van de Stellingmaand. Sinds
de Stelling Werelderfgoed is geworden, zijn grote renovaties uitgevoerd
aan de 46 forten, sluizen en batterijen. Dankzij deze miljoeneninvestering heeft de Stelling van Amsterdam een nieuw gezicht gekregen
die het verkennen meer dan waard
is. De hele maand september zijn
in het weekend de forten geopend
voor het publiek waar de sfeer van
honderd jaar geleden ademt.
Jaarlijks terugkerend evenement
De organisatie spreekt van een
´knallend´ succes voor deze eerste
editie van de fietstocht. De reacties
van de deelnemers zijn bijzonder
positief met name over de variatie
van het landschap. Het uitzicht op
schapen rond de forten en langs de
dijk bij het IJsselmeer afgewisseld
door het groene gras in polder De
Ronde Hoep, het blauwe water in ´t
Gein en de witte was die daar nog
buiten hangt te wapperen. Naast de
sportieve prestatie kregen de wielrijders een totaalbeeld van de linie.
De enige associatie aan De Stelling van Amsterdam als ´het fort
even verderop´ behoort na het rijden van de fietstoertocht definitief
tot het verleden. Reden om het evenement jaarlijks op de kalender te
zetten. Foto´s van deze en ontwikkelingen over de tweede editie van
deze Klassieker zijn te vinden op
www.rondjestelling.nl.

Zijn u en uw kind(eren) ook benieuwd naar de Kangoeroetrainingen? Je bent ’s zaterdags van 10.00
tot 11.00 uur welkom om met hen
mee te trainen op het veld van korfbalverenging De Vinken, Sportpark
De Molmhoek aan de Mijdrechtsedwarsweg 4 in Vinkeveen.
Op zaterdag 29 september organiseert De Vinken weer een grote instuiftraining en wie weet kun jij dan
ook wel komen springen op het grote springkussen!
sluiter. Met z’n allen op een rij ongeveer twintig meter meter van de
zee. Vervolgens werd er naar voren gesprint, geschopt en als laatste het zwaarste onderdeel, kikkeren. 3 rondes van 2x 20 meter dus
bij elkaar 120 meter!
Pittig maar uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. Er kwam bijna niemand droog het strand weer op.
Nadat iedereen weer warm en
droog was werd er nog even afgesloten met een drankje op het terras
en kon iedereen moe maar tevreden
weer naar huis.
Weerbaarheid en zelfverdediging
Naast de reguliere Taekwondotrainingen verzorgt Marcel zelfverde-

diging en weerbaarheids cursussen
voor alle doelgroepen. Ook voor clinics en workshops in Taekwondo en
Hapkido is SABUM Taekwondo inzetbaar.
Allround sportinstructeur
Dat Taekwondo voor Marcel een
‘way of life’ is blijkt uit zijn werkzaamheden naast SABUM. Als volledig gediplomeerd Rijks erkend
Fitness instructeur / Personal trainer
verzorgt hij bij diverse sportcentra in
Nederland verschillende groepslessen, Fitness en Personal training.
Spinning, BodyPump en BodyCombat staan onder andere op zijn programma, maar ook Pilates en senioren trainingen zijn één van zijn specialiteiten.

Deze ervaringen en zijn nauwe samenwerking met verschillende fysiotherapeuten en sportartsen, geven Marcel een zeer uitgebreide
kennis van het lichaam en beweging.
Hierdoor kan er bij SABUM Taekwondo zeer sport specifiek worden getraind en zullen doelen beter
en met een sneller resultaat worden behaald. Dit maakt het naast
het recreatief sporten ook interessant voor de fanatiekere sporter.
Denk bijvoorbeeld aan Sparring en/
of Stijlwedstrijden, zelfverdediging
of weerbaarheid
Voor meer informatie :
www.sabum.nl of info@sabum.nl

Nieuwe seizoen weer van
start bij Dancentrum Colijn
Uithoorn - De zomervakantie zit
er weer op en dat is goed nieuws
voor alle dansliefhebbers in de regio. Axel en Heleen Colijn van het
gelijknamige Danscentrum zijn al
weer druk met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen.
Gratis vrijdansen en Herintredersles
De gratis toegankelijke vrijdansavonden op de woensdagavond zijn
alweer begonnen; deze avonden zijn
toegankelijk voor alle stijldansleerlingen van het Danscentrum maar
zeker ook voor mensen die nog
niet bekend zijn met het Danscentrum en graag eens een kijkje willen komen nemen. Axel en Heleen
heten u dan ook van harte welkom
en zijn beschikbaar voor al uw vragen m.b.t. het instromen op een van
de cursussen.
Om het instromen nog gemakkelijker te maken voor mensen van andere dansscholen of mensen die in
het verleden al eens danslessen gevolgd hebben, bieden zij u een gratis
privéles aan. Tijdens deze les wordt
bekeken wat u nog weet en samen
met u overlegd op welke groep u het
beste in zou kunnen stromen. Deze
gratis ‘herintredersles’ kunt u op de
vrijdansavonden op woensdag afspreken maar natuurlijk ook telefonisch of via de mail.

Open lesweek
In de week vanaf 17 september zijn
alle danslessen bij het danscentrum
voor iedereen toegankelijk. Dat wil
zeggen dat eenieder die belangstelling heeft voor een bepaalde cursus, of bijvoorbeeld niet kan kiezen tussen twee, bij dezen uitgenodigd wordt om een les op de betreffende cursus(sen) mee te draaien. Daarna kan worden besloten
of men wel of niet deel wil nemen
aan de cursus. Het is wel de bedoeling dat er rekening wordt gehouden met de leeftijdscategorie van de
betreffende cursus. Nogmaals, deze
open lesweek is er voor alle danslessen: ballroom & latin op alle niveaus, Popshowdance, HipHop, Musicalklas, Glee, Klassiek, Modern,
Zumba, Salsa, Breakdance.
Open lessen Salsa door Club Fiera
Deze club is al een aantal jaren verantwoordelijk voor de salsalessen in
het danscentrum. De avond is echter aangepast. In het nieuwe seizoen zijn de Salsalessen voor zowel
beginners als gevorderden op de
maandagavond. Club Fiera start op
maandag 10 september a.s. met de
lessen en dit zijn tevens ook open
lessen. Ook in de open lesweek van
Danscentrum Colijn zijn deze lessen
toegankelijk voor iedereen! Het leu-

ke van de salsalessen is dat hier tot
op zekere hoogte ook ingeschreven
kan worden zonder partner! Club
Fiera zorgt dat er voldoende dames
en heren zijn om partnerschappen
te vormen. De lessen worden gegeven door de zeer gedreven Brian
(ook wel Bripa) van Club Fiera.
Bruiloften en partijen
Wist u dat Danscentrum Colijn ook
al jaren verantwoordelijk is voor de
organisatie van hele leuke (bedrijfs)
feesten en bruiloften? Met name
Heleen Colijn kan haar organisatietalent hier helemaal in kwijt en zorgt
ervoor dat uw feest zoveel mogelijk
wordt aangepast aan uw wensen!
Daarnaast heeft Axel Colijn al 30
jaar ervaring als DJ, niet alleen op
de danslessen maar vooral ook op
feesten! Bij hem gaat echt iedereen
met de voetjes van de vloer! Daarnaast bieden de verschillende zalen van het Dans- en Partycentrum
ongekende mogelijkheden voor het
aantal gasten wat u uit wilt nodigen.
Van 50 tot 250 personen. Wanneer
u dat wenst bieden Axel en Heleen
u dus een totaalpakket waarin het
u aan niets ontbreekt en er ruimte voldoende is voor uw eigen inbreng. Meer info? www.colijndancemasters.nl
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brengt de middenvelder voor Axel,
maar deze wacht lang genoeg om
de middenvelder naar buiten te drijven en deze kans te verijdelen.
Een fikse tegenvaller is het als Luc al
snel van het veld moet met een enkelblessure. Sefa vervangt hem en
speelt een prima partij. Argon herpakt zich halverwege na wat omzettingen, Patrick Loenen brengt Kelvin
aan de rechterkant en Argon wordt
gevaarlijk. De wedstrijd is in evenwicht en bij de eerste de beste kans
is het raak, als Jesse van Nieuwkerk
Jesse Stange wegstuurt, deze vervolgens Guido vindt, vervolgens Soner in stelling brengt, die vervolgens
de keeper kansloos laat, 0-1. Argon
gaat door en het is even later Jesse Stange die alleen voor de keeper komt, maar de bal niet over hem
heen krijgt, in de rebound wordt de
bal van de lijn gehaald. Zo wordt de
ruststand 0-1 en wacht een spannende 2e helft.

Argon A1 verslaat Ajax A2
op de Toekomst
Mijdrecht - De eerste competitiewedstrijd bracht Argon A1 afgelopen zaterdag in Amsterdam, waar
Ajax de tegenstander was. Op voorhand een moeilijke ploeg voor Argon, het afgelopen jaar werd er niet
gewonnen van deze club. Het werd
dus tijd om eens een keer te winnen in Amsterdam. De koppen stonden op scherp toen de scheidsrechter om 12.00 uur voor het begin van
de wedstrijd floot. Er was veel publiek uit Mijdrecht op deze wedstrijd
afgekomen en de ploeg wilde hen
niet teleurstellen.
Het begin is voor Ajax, Argon is
wat onrustig, onzuiver en moet terug. Van achteruit vindt Ajax de vrije
middenvelder middels de lange bal,
die een paar maal achter het centrum in de Mijdrechtse defensie opduikt. Een van deze lange ballen

Diepte
Argon begint goed en geconcentreerd aan die 2e helft, het staat
goed en al snel wordt het 2-0 als
Kelvin de diepte wordt ingestuurd
en de keeper kansloos laat met een
beheerste schuiver in de verre hoek.
Ajax is van slag en Argon gaat door,
een 1-2 combinatie door het midden
brengt Guido alleen voor de keeper,
maar deze redt bekwaam. Even later
opnieuw Kelvin die doorkomt, maar
dit keer naast de verkeerde kant van
de paal schiet. Argon wordt halverwege de 2e helft wat nonchalanter
en het wordt opeens weer een wedstrijd, als de ploeg niet oplet en met
zijn gedachten bij de op de grond
liggende Jesse Stange is en Ajax
de vrije trap neemt, de rechtsbuiten in stelling brengt en die vervolgens schitterend de bal in de kruising schiet, 1-2.
Jesse Stange moet van het veld af
en er is nog een kwartier te gaan.
Argon raakt niet in paniek en geeft
niets weg en het wordt zelfs 3-1 als
wederom Kelvin de diepte in wordt
gestuurd en de bal binnenschiet. De
ontlading is daar, de wedstrijd gespeeld. Complimenten voor de gehele ploeg, met zo’n wedstrijdinstelling als vandaag zal Argon dit seizoen weer een moeilijke tegenstander blijken te zijn. Volgende week
thuis tegen VVV uit Venlo. Maak er
weer wat moois van mannen.
Foto’s: sportinbeeld.com

Argon zondag start met puntendeling

Mijdrecht - De eerste wedstrijd in
de hoofdklasse bracht sc Feyenoord
naar de Mijdrechtse Hoofdweg, na
een onderhoudende krachtmeting
schreven beide ploegen het eerste
punt bij.
Argon startte nerveus, wat binnen
drie minuten al mogelijkheden opleverde voor de gasten. De eerste hoge bal werd door doelman Romero
Antonioli los gelaten, maar kon door
Wilco Krimp worden weggewerkt,
maar toen de doelman in de derde
minuut ploeggenoot Lorenzo Lassooij met een slechte trap in de problemen bracht, was hij kansloos op
de lob van Martha, die daarna volgde. Tot genoegen van het Mijdrechtse publiek kaatste de bal via de
grond tegen de lat, zodat deze misser zonder gevolgen bleef.
Na het afschudden van de eerste zenuwen kwam Argon beter in
het spel en dat leverde aanvallende
mogelijkheden op. Patrick Lokken
schoot na 12 minuten uit de draai
net voor het doel van keeper Bentem langs, terwijl linkerspits Houssain el Zeryouh de bal na een voorzet van Patrick Lokken wel raakte, maar niet de juiste richting mee
kon geven. Daarna stopte de Rotterdamse doelman een hard schot van
Vincent Verheul en had het geluk

mee, toen Houssain el Zeryouh de
bal na een voorzet van rechts verkeerd raakte, waardoor de bal voor
het doel langs ging. De op de grond
liggende Patrick Lokken wist de bal
daarna nog wel te raken, maar het
leer verdween in het zijnet.
Treffer
Gezien deze mogelijkheden kwam
de openingstreffer van de gasten
na 26 minuten volledig uit de lucht
vallen. Linksback Nicolai Verbiest
toog naar voren, maar balverlies in
de combinatie met Vincent Verheul
gaf Feyenoord de kans om over de
rechtervleugel uit te breken. De iets
te enthousiast uit zijn doel komende Romero Antonioli werd door de
boogbal van Jan-Willem Schep gepasseerd en ditmaal eindigde de bal
wel in de Mijdrechtse netten voor de
0-1. Argon liet zich niet terugwerpen door deze tegenslag en middenvelder Jorn van Lunteren testte
de kwaliteiten van doelman Bentem
met een fraai geplaatst schot, dat
door de sluitpost echter even fraai
uit de linkerbovenhoek werd getikt.
Uit de daaropvolgende hoekschop
kon Wilco Krimp bij de tweede paal
de bal binnen schieten, maar hij
mikte op het lichaam van de doelman. Na rust werd het overwicht

Open dag bij HVM
een groot succes!
Mijdrecht - Zaterdag 1 september vond de jaarlijkse open dag van
hockey vereniging Mijdrecht plaats
(HVM).
In de stralende zon hebben circa
50 kinderen van verschillende leeftijden enthousiast meegedaan aan
allerlei oefentrainingen op het veld.
De ouders zijn ondertussen in het
clubhuis door de voorzitter en hoofd

Technische Commissie van HVM
geïnformeerd over de club. De kinderen kregen na afloop een informatietasje mee met o.a. een keycord en zweetband van Rabobank.
Ter plekke zijn 20 kinderen al direct lid geworden, bijna evenveel
jongens al meisjes. Volgende week
kunnen de nieuwe leden al starten
met de trainingen.

Meiden Hertha MF1 winnen
eerste oefenwedstrijd
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag
was de eerste oefenwedstrijd voor
de meiden van Hertha MF1, Ze
speelden tegen de jongens Hertha
F7 en mochten zelfs op het hoofdveld spelen. Voor de wedstrijd allemaal gespannen gezichten bij de
meiden, want voor de meesten was
het de eerste keer dat ze een echte wedstrijd moesten spelen. En wat
heeft iedereen genoten! Met veel
passie en veel plezier begonnen ze
aan de wedstrijd, het was echt super
om te zien. Bij rust stonden de meiden tegen de jongens met 2-0 voor,
in de rust tijd voor de limonade. De
tweede helft was super, ze wonnen
met 7-0 en met de penalty’s hebben
ze ook gewonnen. Een superbegin
voor de meiden van Hertha MF1
waarbij het spelplezier er deze wedstrijd van af droop, helemaal Top!

PV Rond de Amstel

H. Pothuizen wint weer, nu
Nijvel en H. Half wint Sens
van Argon duidelijker en duidelijker,
al waren de gasten met enkele snelle omschakelingen nog wel gevaarlijk. In de openingsminuten mikte
Patrick Lokken de bal uit de draai
weer nipt naast, schoot de opgekomen verdediger Rob Overvliet de bal
over het Rotterdamse doel en zag
Yassin Ouhadou zijn harde voorzet
voor het doel langs gaan, zonder
dat een Argonaut de bal kon toucheren. Na 20 minuten in de tweede
helft kwam Feyenoord enkele ma-

len tot gevaar, waarbij eenmaal de
bal na een vrije trap van grote afstand via de binnenkant van de paal
weer het veld in kaatste. Met middenvelder Robin Muller van Moppes voor verdediger Rob Overvliet
verhoogde Argon de druk en nadat doelman Bentem nog had weten te redden op een inzet van Jorn
van Lunteren, was het Robin Muller van Moppes die zes minuten na
zijn entree de gelijkmaker op het
bord bracht met een schuiver langs
de doelman, nadat hij zich met een
fraaie sleepbeweging had vrij weten
te spelen, 1-1.
Mogelijkheden
Met nog een kwartier op de klok
zette Argon nogmaals aan en ook
in deze fase kwamen er mogelijkheden. Patrick Lokken stuitte op de
doelman, Jorn van Lunteren mikte te
hoog nadat Wilco Krimp de bal knap
terug had gekopt, Vincent Verheul
raakte de bal half na prima voorbereidend werk van Patrick Lokken,
waardoor de sluitpost weer kon redden. In blessuretijd leek de winst
toch nog gehaald te worden, toen
Patrick Lokken kon profiteren van
het uitglijden van de centrale verdediger van Feyenoord en met een tegenstander in zijn nek alleen op de
keeper af ging. De bal ging na zijn
harde schot via het lichaam van de
keeper en de grond met een boog
richting doelvlak, maar ook ditmaal
bleek de lat een echte dwarsligger
te zijn, de bal kaatste weer terug het
veld in. Het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Thoonen zorgde kort
daarna voor teleurgestelde gezichten aan Mijdrechtse kant, een teken
dat de spelers goed begrepen dat er
deze middag meer in had gezeten.

Regio - Dat de duiven van Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen in topvorm
zijn hebben de duivenliefhebbers uit
de regio vorige week reeds gemerkt.
Het afgelopen weekend hadden de
duiven een vlucht vanuit het Belgische Nijvel voor de boeg. De duiven werden om 09:15 uur gelost.
Het weer was goed met een zuidzuidwestenwind. Het werd wederom
Hennie Pothuizen die de eerste duif
thuis kreeg om 11:29 uur.
Deze keer waren het zelfs de eerste
drie duiven van de vereniging die
hij klokte. Hennie bouwt zijn voorsprong op de overige leden zover
uit dat volgende week, wanneer de
laatste vlucht is, het Generaal Kampioenschap hem niet meer zal kunnen ontgaan. Op deze vlucht werd
Ron den Boer uit Uithoorn tweede
en Leo v.d. Sluis uit Uithoorn derde. Leo werd tevens eerste in de Bpoule. De tweede vlucht van afgelopen zaterdag was een klassieker
voor jonge duiven, de zgn. “Derby
der Junioren” Dit is een vlucht voor
duiven van de lange adem. De losplaats is Sens in Frankrijk. Dit ligt
gemiddeld op een afstand van 462
km. voor de leden van Rond de Am-

stel. De duifjes werden gelost om
08:30 uur . Het eerste stuk in Frankrijk hadden ze wind tegen, in België
zijwind en in Nederland wind mee.
Het werd net als vorig jaar Hans Half
uit Amstelhoek die de eerste jonge
duif om 14:41 uur op zijn hok zag
landen. Leuk voor Hans was dat het
duifje een zusje is van de duif die
vorig jaar zijn eerste duif was op deze klassieker. Tweede werd Ron den
Boer en derde Leo van de Sluis.
De volledige uitslagen.
Nijvel
Hennie Pothuizen
Ron den Boer
Leo van de Sluis
Theo Kuylenburg
Wim Wijfje
Hans Half
Cor van Bemmelen
Martin v.d. Hoort
Theo Vlasman

Vinkeveen
Uithoorn
Uithoorn
Amstelhoek
De Kwakel
Amstelhoek
De Hoef
Uithoorn
Uithoorn

Sens:
Hans Half
Ron den Boer
Leo van de Sluis
Wim Wijfje
Rob v.d. Wal

Amstelhoek
Uithoorn
Uithoorn
De Kwakel
Mijdrecht
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voorsprong op het peloton kregen.
Toen de gedubbelde renners de
wedstrijd moesten verlaten bleven
er nog maar 28 renners in de strijd.
De wedstrijd werd gewonnen door
Yannick Detant. Niels reed naar een
keurige 17e plaats.
50+
Zondag 2 september stonden de
UWTC renners Leen Blom en Guus
Zantingh aan de start van een veteranen 60+ wedstrijd in Woerden.
Vijf ronden na het startschot probeerde een groep renners zich af
te splitsen van het peloton. Maar de
kampioen van Nederland Gijs Nederlof zette zich op het kop van het
peloton en reed het gat na de koplopers dicht.

Prima debuut jeugdwielrenners UWTC
Regio - Afgelopen zondag 2 september maakten de twee kersverse
jeugd UWTC-leden Sven Nijhuis en
Stijn Ruijter hun debuut in het wielrennen. Dit gebeurde op de prachtige baan van HSV de Kampioen in
recreatiepark Spaarnwoude tijdens
een interclub wedstrijd. Vol spanning stonden ze te wachten bij de
start van categorie 5-6. Voor het
eerst in een groot peloton zouden
ze het bij kunnen houden of zouden
ze gelost worden? Dat laatste gebeurt vaak de eerste keer. Ook Daniel Wiegmans deed mee. De jonge
renners konden zich goed handhaven in het peloton. Stijn schoof regelmatig door naar voren. Toen het
peloton daarbij een keer stilviel
kwam Stijn los van het peloton en
probeerde hij zowaar weg te rijden.

Helaas werd hij door het peloton
weer teruggehaald. Uiteindelijk ging
men met een groot peloton richting finish. In de laatste bocht was
het wringen en uitwijken geblazen
waardoor de UWTC-ers hun goed
positie voorin het peloton kwijtraakten. Maar in een verbeten eindsprint
werd Stijn 11e, Sven 14e en finishte
Daniel daar vlak achter. Een prima
debuut dat smaakt naar meer.
Nieuwelingen
De nieuwelingen Koen de Best en
Niels Ruijter zijn op uitnodiging van
trainer Remco naar een Belgische
wedstrijd geweest. Zaterdag 1 september reden ze een omloop van
65 km in Herenthout. Met 80 renners aan de startlijn reden zij keurig in de middenmoot de wedstrijd

uit. Niels 35e en Koen 37e. Zondag
2 september stond Niels wederom
aan de start, ditmaal wat dichter bij
huis, in Hilversum. Ook Bart de Veer
was met zijn ouders naar Hilversum
gefietst. Een pittig glooiend rondje
van 50 km rondom het mooie Dudok gemeentehuis van Hilversum.
Bart moest na enkele rondjes het
peloton al laten gaan, en reed in eigen tempo de wedstrijd uit naar de
42e plaats. Niels kon prima in het
peloton blijven en pakte zelfs nog
wat euro’s in een premiesprint mee.
Renner na renner moest lossen uit
het peloton. Yannick Detant (Ulysses) en Julius van de Berg waren
samen ontsnapt en wisten tot vlak
achter het peloton te komen. Nog
enkele ontsnappingen volgden,
waardoor nog 5 renners een kleine

Na 20 minuten wedstrijd ontsnapten 4 renners, na een premiespurt,
uit het peloton maar ook deze werden na enkele ronden weer teruggepakt door het peloton. Direct
daarna demarreerde Gijs Nederlof
en deze nam in zijn eentje een ruime voorsprong en werd niet meer
door het peloton achterhaald.
De winnaar van de wedstrijd werd
dan ook Gijs Nederlof uit Kamerik.
De sprint van het peloton werd gewonnen door Hans van Bavel uit
Sint Anthonis. Guus Zantingh sprint
zich naar een verdienstelijke 4e
plaats en Leen Blom eindigde in het
peloton.

Zaterdag 15 september
open dag bij AKU

Regio - Zaterdag 15 september organiseert AKU van 13.00 tot 15.00
uur een open dag voor iedereen
die meer wil weten wat atletiek inhoudt en wil ervaren hoe leuk deze sport is. Tijdens de Olympische
Spelen in Londen van de afgelopen
maand was weer heel moeilijk te
zien wat een fantastische sport atletiek is met zijn diverse onderdelen:
sprint, lange afstand, ver- en hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen, etc. Tijdens de open dag kunnen bezoekers in blokken meedoen
aan al deze onderdelen en ervaren
hoe mooi deze sport is.

Eva Lubbers
Voor AKU waren deze Olympische
Spelen heel bijzonder omdat een
van haar leden daadwerkelijk deelnemer was aan deze Spelen. Eva
Lubbers had zich na jaren van intensieve training geplaatst voor de
estafetteploeg 4 x 100 meter en zij
heeft in de series en de finale een
grote bijdrage kunnen leveren aan
de fantastische 6e plaats die het
team uiteindelijk behaalde.
Eva zal op deze dag aanwezig zijn
en zal natuurlijk over haar ervarin-

gen vertellen maar ook met 3 trainingsmaatjes van AKU een 4 x 100
meter estafette lopen. Bezoekers
krijgen ook de kans om te ervaren
wat een estafette inhoudt. Daarnaast zijn er nog meer demonstraties, Ivo de Bruin zal bijvoorbeeld
een demonstratie kogelstoten geven).
Programma
In blokken van een half uur zullen
jeugdleden van AKU en bezoekers
aan alle atletiekonderdelen mee
kunnen doen. Naast de bekende
onderdelen als sprint, speerwerpen,
ver- en hoogspringen zal er ook een
1000 meter worden gelopen waar
Bram Andriessen van AKU aan mee
zal doen. Bram werd afgelopen zondag 4e tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Olympisch
Stadion op de 1000 meter na vorig
jaar kampioen te zijn geworden.
Deze week zal er via posters en flyers o.a. op de scholen aandacht aan
de open dag worden besteed.
Tijdens de open dag zullen er informatiefolders worden uitgedeeld en
zijn er voldoende mensen aanwezig
om de nodige informatie te geven.

Ronde van Uithoorn
Op zondag 9 september wordt de
ronde van Uithoorn weer verreden
in Oude dorp en Thamerdal. Publiek
is van harte welkom om de renners
aan te moedigen. De wedstrijd begint om 10.30 uur met de 60+ renners, 12.00 uur sportklasse, 13.30
uur nieuwelingen en 15.00 uur amateurs/junioren.
helft; om en om werd er gescoord.
Meestal eerst twee doelpunten van
KIOS waarna Atlantis na de gelijkmaker, daar weer met twee doelpunten overheen kwam. Dit ging tot
tien minuten voor het einde zo door,
met op dat moment een stand van
12-11 in het voordeel van KIOS.

Korfballers Atlantis 1 starten
competitie met verlies
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 in Nieuw-Vennep tegen KIOS 1. Na een intensieve voorbereiding van de gehele selectie was de start van de competitie aangebroken. Atlantis wil dit jaar
hoge ogen gaan gooien en daarvoor was het belangrijk dat de eerste wedstrijd gelijk gewonnen zou
worden. Atlantis ging voortvarend

van start; na een kwartier gespeeld
te hebben was de stand 1-3 in voordeel van Atlantis. Maar KIOS kwam
binnen twee minuten weer op gelijke hoogte. Hierna ging het moeizamer bij Atlantis. Er werden veel
fouten gemaakt bij het opbouwen
van de aanval en verdedigend werd
een aantal doelpunten te makkelijk weggegeven. Met een stand van
5-4 in het voordeel van KIOS gingen

beide ploegen rusten. Trainer/coach
Frits Bruijntjes, die ook dit jaar deze
functie bij Atlantis vervult, gaf aan
dat de opbouw veel beter moest
gaan lopen. Dit zou zorgen voor betere aanvallen en daaruit vandaan
zou Atlantis meer doelpunten kunnen maken zodat de ploeg weg kon
gaan lopen bij KIOS. Na rust lag
het scoringstempo van beide ploegen veel hoger dan in de eerste

Atlantis D1 start nieuwe
seizoen met grote overwinning!
Mijdrecht - Na een sterk einde van
vorig seizoen, met als hoogtepunt
het kampioenschap in de laatste
buitenperiode, is het sinds dit jaar
door TTC Projecten B.V. gesponsorde D1 korfbalteam goed van start
gegaan in het nieuwe seizoen.
Het team heeft een flinke verandering ondergaan sinds het succesvolle vorige seizoen met de komst van
maar liefst vijf nieuwe dames. Afgelopen zaterdag bleek dat de komst
van deze dames (die vorig jaar nog
in de E-laag speelden) zeer veel-

belovend is, en er is dan ook goede hoop op weer een sterk seizoen. Zaterdag 1 september trad
de nieuwe D1 aan tegen OVVO D2
uit Maarssen. Anna Schouten begon als reserve, en Jennifer Veenboer kon door een blessure de eerste wedstrijd helaas nog niet meedoen. Het team ging vliegend van
start met een snel doelpunt van Fay
gevolgd door een helaas afgekeurd
punt van Anouk. Na de 1-0 wisten
Robin, Fay en Jurjen er via fraaie
aanvallen snel 4-0 van te maken. Bij

Vrouwen van CSW erg
matig van start
Wilnis - Het is de ploeg van CSW
coach Marcel Steffens niet gelukt
om het seizoen in de eerste klasse een mooi perspectief te geven.
Tegen Barendrecht, een ploeg met
veel mogelijkheden op een hoge
eindklassering, kwam de verjongde
thuisclub nogal wat routine, snelheid en fysieke kracht tekort om tegen Barendrecht een kans te maken.
Het werd uiteindelijk een kansloze
0-5 nederlaag voor de roodblauwe
formatie. Barendrecht liet vanaf de
start merken, dat het maar op één

ding uit was en dat was drie punten
mee naar huis nemen. Een aanval
over rechts leverde al in de tweede
minuut een goal op. De lage voorzet werd door 3 speelsters en keepster Esmee Uneputty niet goed beoordeeld en dat betekende al snel
0-1. Op basis van de persoonlijke kwaliteiten van een paar speelsters van Barendrecht bleef het erg
gevaarlijk voor de CSW-goal. Vooral het surplus aan snelheid leverde
een paar hachelijke situaties op. Diana Koenen, die overigens wel redelijk overeind bleef, zag op een gegeven moment geen andere oplossing,

deze stand mocht Robin een strafworp nemen vanwege een overtreding van de tegenstander. Deze mistte hij doordat een speler van
de tegenstander heel hard riep tijdens het nemen, waardoor deze opnieuw mocht worden genomen. Deze keer ging de strafworp prima
door de korf en dus was de stand
op het moment van de wisseling van
vak 5-0 in het voordeel van Atlantis.
In het tweede aanvalsvak werd volop doorgescoord door Sam, Sander
en Ilona. OVVO wist bij de stand van
dan een tegenstander nogal opzichtig via het shirtje het scoren te beletten. Ze zwijnde, want de scheidsrechter zag het wel, maar hield de
kaarten op zak. De vrije trap ging
over en CSW mocht nog even hopen op een dragelijk resultaat. Ook
Rosanna Proost en Lorena Fontijn
konden zich verdedigend en op het
middenveld prima staande houden,
maar echt grote kansen kreeg CSW
niet. In het laatste deel van de eerste helft sloeg het bijna onvermijdelijke noodlot toch twee keer toe.
Eerst glipte de linkerspits van Barendrecht langs haar bewaker met
als resultaat een treffer in de bovenhoek en even later ging het via
het centrum en opnieuw op snelheid mis. De wedstrijd was daarmee
eigenlijk al gespeeld. In het tweede
bedrijf werd het wat rommeliger en

Voor Atlantis was het belangrijk dat
opnieuw de aansluitingstreffer gemaakt kon worden, waarna het andere vak in de aanval kon gaan scoren. De ploeg uit Mijdrecht kreeg
dit niet voor elkaar. KIOS wist 13-11
te maken en bij Atlantis begonnen
de kopjes te gaan hangen. Wat in
de eerste helft al niet lukte, kwam
weer terug aan het einde van de
wedstrijd; Atlantis kreeg zijn aanval niet in scoringspositie opgesteld
waardoor KIOS uit kon lopen naar
een 15-11 eindstand. Teleurstelling
heerste bij Atlantis, want na een
succesvol verlopen voorbereiding
was dit niet het resultaat waar Atlantis de afgelopen weken voor gewerkt had. De komende week zal er
door de selectie weer hard getraind
moeten gaan worden zodat er goede resultaten uit de volgende wedstrijden volgen. Aankomende zaterdag, 8 september, speelt Atlantis 1
om 15.30 uur op het Atlantis terrein
aan de Hoofdweg in Mijdrecht tegen Thor uit Harmelen. De ploeg
hoopt dat er vele supporters aanwezig zullen zijn om de selectie aan
te komen moedigen.
7-0 nog wel de 7-1 te scoren, waardoor beide ploegen zijn gaan rusten
met de stand van 8-1.In de tweede
helft pakte het team de draad weer
op waar ze gebleven waren, en liepen ze via mooie doelpunten van
Robin, Fay en Jurjen uit naar een
10-1 voorsprong. Anna kwam hierna in het veld voor Iris. Atlantis D1
kreeg een tweede tegendoelpunt te
verwerken, maar kwam niet meer
in de problemen. Door doelpunten
van Fay, Ilona, Sander, Sam en Anna
eindigde de wedstrijd in een echte korfbaluitslag van 17-2. De volgende wedstrijd van de D1 is op 8
september aanstaande om 10:00 in
Vinkeveen voor de streekderby tegen De Vinken D1. Uiteraard ben u
van harte welkom om langs te komen om met de ouders en andere
supporters mee te genieten.
met name van de kant van de bezoekers vielen er een paar pittige
overtredingen te noteren; de ploeg
had het echt niet nodig. De spitsen
gingen wat meer voor eigen succes
en CSW kon wellicht daardoor de
zaak achterin beter controleren. Het
bleef zo nog heel lang 0-3, maar in
de slotfase werd het toch nog kort
na elkaar 0-5; één keer op snelheid
en tot slot nog een bekeken lobje resulteerde in een 0-5 eindstand.
Het is voor CSW te hopen, dat Barendrecht echt topfavoriet is en dat
er nog voldoende tegenstanders
zijn van een wat minder niveau.
Als de ploeg dan ook nog wat beter ingespeeld raakt en de youngsters de schroom van zich afschudden staat er wellicht toch nog wel
een aardig seizoen te wachten.

Op de foto het eerste achttal van De Vinken voor seizoen 2012 – 2013:
V.l.n.r. staand: Ria Kamminga, Peter Koeleman, Peter Kooijman, Kelvin
Hoogeboom en Johan Kroon. V.l.n.r. gehurkt: Annick Stokhof, Mariska Meulstee, Melanie Kroon, Eva Hemelaar en Ruud Oussoren

Uitstekende ouverture
voor De Vinken
Vinkeveen - De eerste competitiewedstrijd voor de Vinkeveens korfbalhoofdmacht is naar voldoening
verlopen. Via een 12-3 ruststand
liepen de Vinkeveners in de tweede helft simpel uit naar een 20-8
eindoverwinning op het Rotterdamse Trekvogels. Na de wedstrijd kondigde Ria Kamminga aan te stoppen
met de verzorging, die zij al vanaf 1993 met hart en ziel uitgevoerd
heeft. Na haar actieve speelperiode
in De Vinken 1, waarin zij zelf 344
maal in de basis stond, was zij bijna twintig jaar de steun en toeverlaat van vele tientallen selectiespelers van het vlaggenschip van De
Vinken. Ruim vijfhonderd wedstrijden begeleidde zij de Vinkenselectie met haar fysiologische kennis.
Een gevoelige aderlating voor de
ABN-AMRO-ploeg, temeer omdat
Ria niet alleen de lichamelijke verzorging van de spelers en speelsters
beheerde, maar daarnaast ook tot
vertrouwenspersoon van vele eerstelingen is uitgegroeid.
Het team van trainer-coach Johan
Kroon had in de eerste thuiswedstrijd de volgende opstelling: Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Pe-

ter Koeleman en aanvoerder Peter
Kooijman begonnen in de aanval.
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren
vormden het defensieve kwartet.
Al binnen tien minuten was het 4-0
voor de thuisploeg. Een tegenscore
vanaf de stip en een afstandsschot
van de Rotterdammers waren onvoldoende om de scoringsdrift van
de thuisploeg af te remmen. Vijf minuten voor rust was het al 12-2. Op
slag van rust maakte Trekvogels 123. Na de rust duurde het weer tien
minuten eer de bezoekers konden
tegen scoren. Op 15-4 trof Trekvogels twee maal doel, maar via tussenstanden van 18-6 en 19-7 finishten de Vinkeveens korfballers onbedreigd op een alleszins tevreden
stellende 20-8 eindstand. Het laatste Vinkendoelpunt kwam uit handen van invaller Gerwin Hazeleger,
die hiermee zijn eerste doelpunt
voor de Vinkenhoofdmacht liet noteren. De eveneens debuterende
Annick Stokhof onderstreepte haar
eerste optreden met maar liefst vier
treffers. Een mooie overwinning en
daarmee een uitstekende start van
de competitie voor Vinkeveen.

M. de Kuiper grossiert in
hoogste serie en kortste partij
De Ronde Venen - Alle teams stonden deze week op scherp want De
Merel-Heerenlux 3, Stieva Aalsmeer,
Dio, Paddestoel 2 en Cens 2 behaalden een volle 9-0 winst. De Merel
3 onder leiding van Hans van Rijn
waren een flink maatje te groot voor
ASM-3. Stieva Aalsmeer behaalde onder leiding van Ton Bocxe de
maximale winst bij Cens 1.
Dio won onder leiding van Paul
Schuurman met 9-0 van De MerelHeerenlux 4. Paul zette met 16 beurten de kortste partij van de avond.
De Paddestoel 2 was op bezoek bij
ASM 4 in Nieuwer Ter Aa en plukte
onder leiding van Jim van Zwieten
alle mogelijke punten uit de polder
weg. Cens 2 kreeg de Hoefenaren
van De Springbok op bezoek maar
hielden onder leiding van Chris Esser de knip dicht met een maximale winst. Bobs Bar kreeg De KuiperVan Wijk op bezoek. Kopman He-

ro Janzing gaf het goede voorbeeld
voor een positieve eindstand van
3-6. Sponsor Michael de Kuiper was
tegen Anne Beeker in slechts 14
beurten uit en liet een hoogste serie
van 11 caramboles noteren voor de
titel speler van de week. De VrijheidBiljartmakers verloor thuisspelend
met 4-5 van de Schans. Jos Lugtigheid en Nick v.d.Veerdonck behaalde voor de thuisclub de punten terwijl Henk Doornekamp en Donny
Beets voor de Schans wonnen. Dirk
van Yperen was goed voor het extra
punt. De Merel/Heerenlux 2 hadden
ondanks verlies een gezellige avond
tegen ASM 1. Het werd onder leiding van Cor Ultee 2-7. ASM 2 won
met 5-4 van De Paddestoel 1. De
Paddestoel 3 verloor met 4-5 van De
Merel/Heerenlux 1. Bert Fokker en
Walter van Kouwen namen de punten mee naar Vinkeveen. Petra Slimmers en Leonie Minee wisten de
punten thuis te houden.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 5 september 2012

Dames 1 Hertha eindelijk van start

Argon A2 wint de eerste
wedstrijd in de derde divisie
Mijdrecht - Het gepromoveerde
Argon A2 begon zaterdag 1 september aan de competitie met een
thuiswedstrijd tegen vv De Meern
A1. In een wedstrijd met twee verschillende helften won Argon uiteindelijk toch verdiend met 4-2 en
behaalde zo de belangrijke eerste 3
punten van het seizoen.
Hoewel Argon binnen de minuut op
voorsprong had moeten staan begon het uiterst slap en slordig aan
de wedstrijd. Het waren de gasten

die binnen 10 minuten twee keer
kon toeslaan. Argon mocht dit zichzelf aanrekenen, aangezien het bij
de eerste goal stond te slapen en bij
de tweede goal zelf de bal inleverde
op een plek waar dat niet mag. Na
deze mokerslagen herstelde Argon
zich nauwelijks. De duels werden te
weinig gewonnen. Toch kreeg het
wel kansen, maar de keeper van de
Meern was telkens de baas. Na een
klein half uur kreeg Robert de bal
op 30 meter voor zijn voeten en hij

CSW baalt van gelijkspel
Wilnis - CSW heeft zaterdag 1 september aan de uitwedstrijd bij Breukelen een punt overgehouden. Qua
kansenverhouding had de ploeg van
trainer Dennis Sluyk met een overwinning moeten terugkeren en daar
baalde het wel van.
CSW begon sterk aan de wedstrijd
en door snel druk te zetten op de tegenstander kwam Breukelen nauwelijks aan voetballende combinaties toe. Het moest dan ook veelvuldig de lange bal hanteren om
hun gevaarlijke spitsen te bereiken maar achterin was CSW prima in de persoonlijke duels. Voorin creëerde CSW zich een paar aardige kansen. Zo kon een kopbal van
Sven van Vuuren maar net tot corner
worden verwerkt door de keeper. Bij
twee lage voorzetten vanaf links
door Mitchell de Zwart en Sven van
Vuuren was er helaas niemand voor
het doel om de bal er zomaar in te
lopen. De grootste kans voor Breu-

kelen voor rust ontstond na balverlies op het middenveld door CSW en
de razendsnelle omschakeling van
Breukelen. De rechterspits liep ongehinderd richting keeper Raymond
Dirven maar het schot kwam in het
zijnet. Nog voor rust kreeg CSW een
prima kans via Sander Kunkeler na
een prachtige pass van Shane Arana Barrantes. Het schot van Kunkeler was hard maar helaas net over
het doel.
Kansen
Direct na rust wederom de eerste
kansen voor CSW. Een schot van
Epi Kramer werd maar half verwerkt
door de doelman. In de rebound
kon Mitchell de Zwart zomaar intikken maar hij zocht het doel net iets
te hoog. Daarna een duel tussen
de keeper van Breukelen en Sven
van Vuuren waarbij de bal doorrolde, bijna vanaf de achterlijn raakt de
Zwart de paal. Ook Breukelen kreeg

Argon deelt de punten in
Veenendaal
Mijdrecht - De eerste wedstrijd van
Argon in de tweede klasse tegen
het eveneens gepromoveerde VRC
in Veenendaal is geëindigd in een
puntendeling.
Al na negen minuten keek Argon tegen een 1-0 achterstand aan maar
dat werd na een half uur spelen

weer rechtgetrokken. Een pass van
Nick van Asselen werd door Lesley
Groenen netjes verzilverd, 1-1. Vervolgens kwam Argon vlak voor rust
verrassend op voorsprong. Een afgeslagen aanval werd door Robin
Muller ingebracht, maar de scheidsrechter had een overtreding van een
VRC speler geconstateerd. Stefan

binnen een aantal weken de stuurmanskunst van het voetballen bijgebracht en het team op scherp gezet. Een hele klus maar het is, volgens ons, hem gelukt. Hij heeft van
individuele voetbalsters een team
gemaakt.
Door de voorzitter van Hertha, Harry
van Genderen, is gezocht naar een
passende sponsor. Zijn eigen kapster bracht de oplossing. Hairlife, de
kappers met visie uit Vinkeveen en
Breukelen, wilde dit damesteam wel
ondersteunen. Er werd een contract
afgesloten voor een periode van 3
jaar. Het dames 1 team hoeft zich de
komende jaren geen zorgen te maken. De dames en de coaches zijn
door Hairlife compleet in het nieuw
gestoken. Voor de foto zijn ook de
haren van de 18 dames, door alle medewerksters van Hairlife, nog
eens extra onder handen genomen.
Op 8 september 2012, gaat het dan
eindelijk gebeuren, de eerste officiële wedstrijd van Dames 1 in het
KNVB beker toernooi. VRC uit Veenendaal zal de eerste tegenstandster zijn die geconfronteerd wordt
met dit fitte en fanatieke dames 1
team van Hertha. Om 14.30 uur zal

op de Molmhoek, de thuis basis van
SV Hertha, de aftrap plaatsvinden,
wij nodigen dan ook iedereen uit
om bij deze bijzondere gebeurtenis
aanwezig te zijn.
Het meidenvoetbal van Hertha wil
blijven groeien, misschien volgend
jaar wel twee dames teams, of een
tweede team in een andere leeftijdsklasse, wie weet? Dus zit je
thuis of bij een andere club op de
bank of zit je bij een andere sport
dan voetbal en je hebt altijd al eens
met je voet tegen een bal aan willen
trappen, of lijkt het jou misschien
wel leuk om te keepen? Pak dan nu
je kans. Hertha heeft geen wachtlijst
voor meiden of dames en meetrainen kan altijd. Dus meld je nu aan
via de site of kom eens langs bij de
training. De meiden trainen op bijna
elke dag (avond) van de week. Ze
zien je graag bij de gezelligste voetbalclub van De Ronde Venen, waar
plezier en sportiviteit hand in hand
gaan. Op de foto ziet u het volledige
dames 1 team met de trainers, coaches en de coördinator en natuurlijk niet te vergeten het gehele team
van Hairlife, de kappers met visie uit
Vinkeveen.

twijfelde geen moment. De bal verdween snoeihard via de onderkant
van de lat in het doel. Deze aansluitingstreffer gaf Argon weer de hoop
op een goed resultaat. Toch hadden
de gasten nog de grootste kans in
de eerste helft, maar de spitsen liepen elkaar in de weg, zodat Argon
met 1-2 de rust in ging.
Ander beeld
Na de pauze een heel ander spelbeeld. Argon was heer en meester. Het duurde nog tot de 65e minuut voordat de gelijkmaker van
Daan viel. Niet veel later was het invaller Matthijs die Argon op voorsprong zette. Een kwartier voor tijd
kreeg Argon zelfs een strafschop en
was het Daan die de overwinning
veilig stelde. In het laatste kwartier
schoot Greg nog op de lat en hadden Dylan, Rechad, Daan en Matthijs de score nog verder kunnen
uitbouwen. Zo won het jonge team
van trainer Patrick Hilhorst zijn eerste wedstrijd in de 3e divisie. Een
prima prestatie na een zwak begin.
Volgende week zaterdag gaat de A2
op bezoek in Apeldoorn bij WSV dat
zijn eerste wedstrijd won bij Olympia A1 met 1-3. De wedstrijd begint
om 15.00.
Foto: sportinbeeld.com

kansen. Zo kwam CSW twee keer
goed weg toen uit een voorzet maar
net over het doel werd gekopt en uit
een cornerbal de bal op de kruising
belandde. Hierna was het weer de
beurt aan CSW toen Epi Kraemer
knap langs zijn man glipte maar in
plaats van de bal terug te leggen
voor eigen succes ging. De bal ging
ruim over. Ook Breukelen bleef levensgevaarlijk en doelman Dirven
moest handelend optreden bij een
cornerbal en wederom een prima
redding na schot vanaf de zestien
meter. De laatste kans van de wedstrijd was voor Mitchell de Zwart die
alleen mocht doorlopen richting de
doelman. Het schot wat volgde werd
helaas voor CSW met de voet door
de doelman gestopt.
Zo eindigde dit sportieve duel in
een 0-0 gelijkspel waarin CSW toch
wel de beste kansen had om de
overwinning eruit te slepen maar
het helaas verzuimde om te scoren
en daar baalde de ploeg toch wel
een beetje van. A.s. zaterdag speelt
CSW thuis tegen Swift om 14.30 uur.

Tichelaar verzilverde dit cadeautje vanaf elf meter 1-2. Na de thee
bleek VRC de betere ploeg maar
Argon kreeg de beste kansen. Maar
net als in de achterliggende bekerwedstrijden bleek het scoren nog
een hele opgave te zijn. Argon kon
niet verhinderen dat de thuisploeg
de stand verdiend op 2-2 bracht.
Een puntendeling was deze middag het hoogst haalbare voor Argon. Zaterdag presenteert de sterk
gewijzigde formatie van trainer Jack
Honsbeek zich aan het thuispubliek
met als tegenstander IJFC.

Start van bridgeseizoen
bij De Bridgeboei

ber, start de nieuwe competitie in
dorpshuis De Boei. Er zal om 19.45
uur precies met bridgen begonnen
worden, dus is het handig als u iets
vroeger aanwezig bent.

Vinkeveen - De zomervakantie is
weer voorbij, evenals de zomerbridgedrives en daarmee staat de
start van het nieuwe bridgeseizoen
voor de deur. Zo ook bij bridgevereniging De Bridgeboei. De Bridgeboei is een heel gezellige vereniging, waar op ontspannen manier in

Nieuwe leden welkom!
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook is het mogelijk een aantal keren mee te doen om kennis
te maken en de sfeer op te snuiven. Aanmelden kan bij de voorzitter Thijs van der Meulen, tel 0297242260.

twee lijnen wordt gebridged, afhankelijk van de sterkte van de spelers.
Er worden dit seizoen zes volledige
competitieronden van elk zes avonden gespeeld en er wordt als extratje een ontzettend leuke en lekkere
kerstdiner-drive georganiseerd.
Morgen, dnderdag 6 septem-

Vinkeveen - Binnen het hoofdbestuur van Hertha werd vorige jaar
besloten dat er een Dames 1 team
moest komen. Dit zou het vrouwenvoetbal bij Hertha een boost geven
en bijkomend voordeel was dat meiden na hun 18e voor Hertha werden
behouden. Wat gebeurde er, binnen een aantal weken was het team
compleet. Na een enkele oproep
via deze media stroomden de aanmeldingen binnen. Dit komt mogelijk doordat het dames- en meidenvoetbal één van de snelstgroeiende
sporten binnen Nederland is. Afgelopen jaar mocht Hertha 27 nieuwe
dames/meisjes begroeten in diverse leeftijdsklasse. Dit zijn ook jonge
meisjes dus de E-jes en F-tjes zijn
goed gevuld.
De dames 1 zijn in de laatste weken
van het vorig seizoen al begonnen
met elkaar te trainen. Want je kunt
wel een aantal voetballende dames
bij elkaar zetten, maar het is dan
nog geen team. Ook in het nieuwe seizoen zijn de dames al weer
enige tijd met elkaar aan het trainen. De trainingen worden verzorgd
door Gregory Jong. Jong die een eigen rijschool heeft, heeft de meiden

Over varen gesproken
De Ronde Venen - Wat hebben we
een prachtig vaarseizoen dit jaar! De
watersporters zijn dan ook massaal
erop uitgetrokken en het was druk
op het water. Mooie dagen om met
de motorboot te varen maar ook de
zeilers konden genieten van prachtig zeilweer. En het mooie weer
houdt nog steeds aan. Varen met
een boot waarvoor het Klein Vaarbewijs verplicht is zonder het begeerde document te bezitten kost
maar liefst 500.-- euro boete. En dat
hoeft helemaal niet. Iedereen kan
voor weinig geld zijn vaarbewijs behalen, dat is al snel goedkoper dan
een boete. Nieuw is dat bij ernstige overtredingen het vaarbewijs kan
worden ingenomen en dat de ver-

antwoordelijke persoon kan worden
aangehouden. Om verantwoord bezig te zijn met een boot is het aan
te bevelen een goede cursus te volgen. De kennis die men opdoet is
de basis voor de benodigde zelfverzekerdheid voor wat betreft de
reglementen en vaarregels, ‘goed
zeemanschap’ en manoeuvreren.
De rust komt aan boord en dat is
fijn voor alle opvarenden. Nautisch
Center Grammel organiseert al vele jaren cursussen die gegeven worden in de regio. Deze staan bij watersporters bekend om de goede
kwaliteit van de lessen met als gevolg een hoge slagings-percentage. Het vaarbewijs is verplicht voor
boten die harder kunnen varen dan

Veenland gymnastiek
Wilnis - De vakantie is helaas weer
voorbij en Veenland is afgelopen
maandag 3 september gestart met
weer een nieuw gymseizoen. Na
de successen van Epke Zonderland
en Celine van Gerner op de Olympische Spelen hoopt Veenland ook
weer op een leuk en sportief seizoen. Bij Veenland kan je gymen van

jong tot oud. Zij beginnen met ouder- en peutergym. Hier kun je samen met papa, mama, opa, oma lekker komen klimmen en klauteren en
natuurlijk dansen op muziek. Daarna ga je naar de kleuters. Helaas
is juf Sandra vorig seizoen gestopt
maar gelukkig heeft Veenland Marijke Nagtegaal bereid gevonden om

Skateclinic jeugd IJsclub
Nooitgedacht een succes
De Ronde Venen - Zaterdag 1 september was de start van de eerste
van de drie skateclinics van IJsclub
Nooitgedacht. Op de skeelerbaan
in Baambrugge meldden zich circa 40 kinderen uit De Ronde Venen
om kennis te maken met deze sport
of ter voorbereiding op het nieuwe
schaatsseizoen. De omstandigheden waren perfect; droog en zonnig.
Er werd gestart met het rijden van
een aantal rondjes. Zo kon er goed
gekeken worden op welk niveau de
kinderen met de skatelessen konden instappen. De groepsindeling
werd ook op deze wijze gevormd.
Op een afgezet stukje asfalt werden vervolgens oefeningen gedaan
zoals recht op de skates staan, slalommen en op één been skaten.
Dit werd afgewisseld met het rijden van één of meer rondjes. Halverwege de skateclinic was het tijd
om de dorst te lessen en even bij te
komen. Daarna nog een paar oefeningen, met aan het eind een afsluitend estafettespel. De skeelerbaan in Baambrugge is 212 meter.
Weliswaar kleiner dan een ‘gewo-

ne’ baan, maar veel overzichtelijker.
Voor de kinderen is dit ideaal, omdat een rondje daarmee niet zo lang
is. Voor de begeleiders en de ouders
is dit perfect om de verrichtingen
van hun kinderen te kunnen volgen.
Voor de kleinere kinderen, die nog

20 km/uur of die langer zijn dan 15
meter. Klein Vaarbewijs 1 is verplicht op rivieren, kanalen en meren.
Voor de ruime wateren als het IJsselmeer, Markerwaard, IJmeer, BuitenIJ, Waddenzee, Oosterschelde,
Westerschelde etc. heeft men Klein
Vaarbewijs 2 nodig. Ook voor watersporters die varen met een boot
waarvoor het Klein Vaarbewijs niet
is verplicht, is het aan te raden het
Klein Vaarbewijs te behalen. De regels hoort men immers te kennen.
Op maandag 17 september a.s. gaat
om 20.00 uur weer een cursus Klein
Vaarbewijs van start in het Dorpshuis De Boei te Vinkeveen. Rooster
en informatie zijn te vinden op de
website www.grammel.nl . U kunt
via de website inschrijven voor de
cursus of bellen met Nautisch Center Grammel, tel. 020-6160652

de kleuters les te geven. Hier geeft
de gymvereniging de jonge turnsters een basis mee voor het echte
turnen. Het accent ligt op alle vormen van bewegen. Als je 5/6 jaar
bent ga je door naar het jongensuur
of meisjesuur en daar ga je turnen
op de toestellen zoals de brug, vloer,
trampoline, ringen, balk. Blijkt dat je
talent hebt dan kan je door naar de
selectie. Voor de juiste tijden en informatie kijk je www.Veenland.nl en
de eerste twee lessen zijn gratis.

te jong zijn om te skaten, was het
naastgelegen speelparkje perfect
om zich ook te vermaken.
De komende twee zaterdagen (8 en
15 september) worden er ook nog
clinics gegeven. Dit is van 16.00 uur
tot 17.00 uur in Baambrugge. Enthousiast geworden? Schrijf je dan
in via jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl of door te bellen
naar 0297-282156. Wil je eerst meer
informatie over de clinics? Kijk dan
op www.ijsclubnooitgedacht.nl
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DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER DUS HET IS WEER ZOVER:

Kwakelse Kermis!

Foto’s: Annemarieke Verheij

