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KORT NIEUWS:

Foute 
rentepercentage
Mijdrecht - Dom, dom, dom! 
Vorige week stond er op onze 
voorpagina een advertentie van 
Financiële Diensten Mijdrecht. 
Daarin stond vermeld dat de 
rente voor tien jaar vast 4,3% 
was. Natuurlijk helemaal fout. 
Een fout van onze opmaakaf-
deling. Zij hebben een oude 
advertentie gepakt en niet de 
nu geldende rente erin gezet, 
hoewel dat wel op de opdracht 
stond: deze is 3,85% voor tien 
jaar vast. Dat scheelt nogal wat.
Onze excuses voor deze stom-
me fout...

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

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

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

www.kunstuitleen-timeless.nl

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

Bij nieuw lidmaatschap:september/
oktober
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Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer
(Tegenover de watertoren)
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O p e n i n g s t i j d e n

Zaterdag 7 september
11.00 uur tot 23.00 uur

Zondag 8 september
11.00 uur tot 18.00 uur

ADVERTEREN?
IN DE

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

De Ronde Venen - De terugkeer in 
de Rondeveense gemeenteraad van 
oud-wethouder Ingrid Lambregts 
CDA leek rustig te gaan verlopen 
wat de diverse fracties betrof. Hoe-
wel Lambregts niet echt op een leu-
ke manier was opgestapt in 2011. 
Met haar stapte de burgemees-
ter op en werden de gemeentese-
cretaris en een hoge ambtenaar op 
non-actief gesteld, na een fi nanci-
eel onderzoek waaruit bleek dat er 
maar liefst 15.5 miljoen te kort was 
in de gemeentebegroting en deze 
vier personen dit hadden verzwe-
gen voor de raad. 

De gemeentesecretaris en de ho-
ge ambtenaar kregen ontslag en 
de burgemeester en wethouder 
Lambregts stapten zelf op, zon-
der verantwoording af te leggen. 
Lambregts verdween gewoon: “en 
leefde heerlijk door van de ruime 
wachtgeldregeling”, aldus de reac-
ties nu van vele bewoners.

Vreemd
Toen raadslid Emiel Hoogendijk van 
het CDA net voor het zomerreces 
aankondigde te stoppen met het 
raadlidmaatschap begon het ge-
brom al. Ingrid Lambregts was de 
eerstvolgende op de CDA lijst: ‘het 
zal toch niet, zal ze het doen?’ De 
meningen waren verdeeld: ‘natuur-
lijk moet ze terug, laat haar maar 
werken voor haar geld’, zei de een: 
‘wegwezen, ze heeft al genoeg ver-
nield’, hoorde je aan de andere kant. 
Ze besloot het te doen. Onze redac-
tie vroeg alle raadsfracties wat zij 
van deze terugkeer vonden en nie-
mand had echt kritiek. De mees-
te vonden haar deskundig en lieten 
weten dat zij welkom was. Een en-
keling had een kanttekening, maar 
niet noemenswaardig. 

Als een donderslag bij heldere he-
mel verscheen er plotseling een 
groot artikel in dagblad de Telegraaf 
waarin Lambregts werkelijk tot de 

grond toe werd afgebrand. Karak-
termoord kun je het bijna noemen. 
De oud-fractievoorzitter van het 
CDA, Jan van Loo, liet geen spaan 
van haar heel en in datzelfde artikel 
werd ook vermeld dat er verschil-
lende raadsleden, weliswaar ano-
niem, hun ongenoegen uitten waar-
bij ze Lambregts zelfs ‘de veronge-
lijkte koningin van de gemeente-
politiek’ noemden. De hel brak los. 
Ook het AD schreef en vroeg com-
mentaren. De huidige fractievoor-
zitter van het CDA, Piet Kooijman, 
gooide nog wat olie op het vuur 
door als commentaar in het AD te 
geven: “Ik begrijp de commotie over 
haar terugkeer niet. Zij was niet ver-
antwoordelijk voor die vastgoed-
kwestie, dat was de VVD. De VVD, 
de coalitiegenoot van het CDA. 
Wat zal er nu gebeuren met de toch 
al niet zo heel goede verhouding 
tussen deze twee coalitiegenoten?

Vervolg elders in deze krant.

Terugkeer in raad van oud-wethouder Lambregts zorgt voor 

Onrust, onbegrip en zelfs woede 
bij bewoners De Ronde Venen

Als alle plannen doorgaan ziet het er achter dorpshuis De Boei in 2015 zo uit (artist impression Architektenbureau 
H.W. v.d. Laan)

Veenbadterrein verkocht aan 
Bolton Ontwikkeling BV
Vinkeveen - De indertijd veel be-
sproken ‘Veenbadlocatie’ achter 
dorpshuis De Boei aan de Tuin-
derslaan, is afgelopen week voor 
650.000 euro verkocht aan Bolton 
Ontwikkeling BV uit Woerden. 
Dat is 50.000 euro meer dan het ge-
noemde bedrag dat eerder de ron-
de deed. De ondertekening van de 
overeenkomst tussen de gemeente 
en de kopende partij vond dinsdag-
middag 27 augustus jl. op verzoek 
van wethouder David Moolenburgh 
plaats op het terrein naast het voor-
malige zwembad. Hij deed dat in 
een plezierige sfeer aan een stata-
fel (tijdelijk) afkomstig uit De Boei 

samen met directeur Arjan Ton van 
Bolton Ontwikkeling BV. Een en an-
der gebeurde in gezelschap van en-
kele ambtenaren van de gemeen-
te, wethouder Kees Schouten, ar-
chitect Henk van der Laan en Pe-
ter Kranenborg van Bolton die ver-
antwoordelijk is voor de uitwerking 
van het project. Dat omvat nadat het 
oude zwembad te zijner tijd is ge-
sloopt de nieuwbouw van tien wo-
ningen op het vrijgekomen terrein. 
Het gaat hierbij om drie vrijstaan-
de woningen aan de oever van de 
Ringvaart en zeven rijtjeswoningen 
achter De Boei voor starters. Wat 
het idee hiervan is ziet u op  de bo-

vengeplaatste impressie. “Waar-
mee niet gezegd is dat het ook pre-
cies zo zal worden,” licht wethou-
der Moolenburg toe. “Vandaar ook 
de impressie die bedoeld is voor de 
beeldvorming”. De zeven rijtjeswo-
ningen staan in lijn met de achter-
kant van de bibliotheek en de sport-
hal van De Boei, pal tegenover de 
achteringang. Omwonenden zullen 
er waarschijnlijk blij mee zijn. Im-
mers, het wordt een hele ander aan-
zien dan een langzaamaan verpau-
perend complex van het voormalige 
zwembad, toch?

Lees verder elders in deze krant

Mijdrecht - Het verhaal doet al lan-
ge tijd de ronde dat Rabobank Rijn 
en Veenstromen haar kantoor zou 
sluiten aan Bozenhoven. Het pand 
staat te koop. Dat laatste is juist, 
het eerste niet. Wel is het zo dat de 
bank gaat inkrimpen en in afge-
slankte vorm verder gaat in het be-
kende pand bij de rotonde aan Bo-
zenhoven. Dat alles heeft te maken 
met de reorganisatie en inkrimping 
zoals Rabobank Nederland dat voor 
ogen heeft. Een deel van de kanto-
ren sluit en er moeten medewerkers 
afvloeien. Het werkgebied van Ra-
bobank Rijn en Veenstromen is om-
vangrijk en reikt tot en met Bode-
graven.

“Rabobank heeft in Woerden een 
kantoorpand gehuurd dat nu wordt 
aangepast en als centraal kantoor 
dienst gaat doen. Het ligt binnen 
een bedrijventerrein aan de Middel-
landse zee - zo heet die weg - paral-
lel aan de A12. Dat is groter dan wat 
we nu huren en waarin we alle on-
dersteunende activiteiten, waaron-
der ook die uit Mijdrecht en Bode-
graven, gaan onderbrengen. Daar-

door kunnen we effi ciënter gaan 
werken. Het fysieke bankbezoek 
door cliënten neemt steeds verder 
af vanwege het digitale en virtue-
le bankverkeer. Het is niet rendabel 
en daardoor duur om meer kanto-
ren dan nodig zijn open te houden”, 
laat algemeen directeur Rabobank 
Rijn en Veenstromen Ruud van der 
Vliet desgevraagd weten. “Voor de 
vestiging Mijdrecht geldt dat we be-
zig zijn het pand te verkopen. Dat is 
waar. Echter, wij huren de beneden-
verdieping terug en dat blijft de Ra-
bobank vestiging zoals die nu ook 
is. De ondersteunende activitei-
ten op de bovenverdiepingen ver-
dwijnen en worden geïntegreerd in 
de nieuwe locatie in Woerden. Wij 
zijn met marktpartijen in gesprek 
om te zien of op de bovenverdie-
pingen appartementen voor star-
ters gerealiseerd kunnen worden. 
Leegstand is iets wat we niet willen. 
Nogmaals, Rabobank Rijn en Veen-
stromen blijft met haar vestiging in 
Mijdrecht service verlenen aan haar 
klanten en gaat aan Bozenhoven 
dus niet weg”, benadrukt een stel-
lige Ruud van der Vliet.

Vestiging Rabobank blijft

Mishandeld
Mijdrecht - Een minderjari-
ge verdachte heeft vorige week 
in Mijdrecht op de Aquama-
rijn een taxichauffeur mishan-
deld. De chauffeur hield aan de 
vechtpartij een gescheurde lip, 
losse tanden en een missende 
tand over. De politie heeft de 
minderjarige verdachte aange-
houden.

Open dag HVM wederom 
een groot succes
Mijdrecht - Zondag 1 septem-
ber vond de jaarlijkse open dag 
van Hockey Vereniging Mijdrecht 
plaats (HVM). Circa 30 enthousias-
te kinderen van verschillende leeftij-
den hebben meegedaan aan aller-
lei oefentrainingen op het veld. De 
ouders werden ondertussen in het 
clubhuis door HVM bestuurslid Jan 

Vesseur geïnformeerd over de club. 
De kinderen kregen na afl oop een 
informatietasje mee met o.a. een 
armband en sleutelhanger van Ra-
bobank en een kortingsbon van In-
tersport DUO Mijdrecht. Ter plekke 
zijn 15 kinderen direct lid geworden. 
Deze week kunnen de nieuwe leden 
al starten met de trainingen.

Man 
aangehouden
Mijdrecht - Een 50-jarige man 
uit Mijdrecht is dinsdagavond 
27 augustus aangehouden na 
een bedreiging. 
In de woning ontstond ruzie 
tussen de verdachte, zijn part-
ner en haar dochter. Hierbij zou 
gedreigd zijn met een steekwa-
pen door de man. Ondanks dat 
de man de woning moest ver-
laten weigerde hij dit en ver-
schanste hij zich in een slaap-
kamer op de eerste etage. 
Agenten hielden de man aan 
en brachten hem naar een po-
litiebureau. De recherche heeft 
de zaak in onderzoek.
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
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:
redactieuithoorn@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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF Mijmeringen
NIEUW

September is de maand waarin alles nog 
even nieuw en vers is. School is begon-
nen, veel mensen zijn weer aan het werk 
na een zomervakantie, de zomer gaat 
over in de herfst en de Uitmarkt in Am-
sterdam markeert het nieuwe culturele 
seizoen. Ik ben gek op september, ik hou 
van de nazomerdagen, de herfst die in aantocht is en ik hou van een 
nieuw begin. Vroeger had ik dat al met mijn nieuwe schoolspulletjes 
die ik op de schoolcampus kocht. Een mooie agenda, lege schriften, 
kaftpapier en je was klaar voor een heel nieuw schooljaar. Ik begon 
zo’n jaar altijd met positieve intenties. Ik zou mijn best doen en mijn 
huiswerk op tijd maken. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en 
dus gingen mijn jongens ook naar school met een nieuwe school-
tas en etui met potloodje, gummetje en liniaal. Klaar voor een nieuw 
schooljaar. Trots waren ze erop en ik op mijn jongens met hun stra-
lende koppies. 

Geheim
In een nieuw schooljaar leren ze ook meteen veel. Alles is anders 
maar toch hetzelfde. Kinderen kunnen binnen de kortste keren zich 
helemaal thuis voelen en weer helemaal gewend zijn. Als ouder zij-
nde hobbel je daar soms nog wat achteraan. Ik tenminste wel, want 
zo hoorde ik al snel dat in de klas van de oudste het grote geheim 
van de vijfde december werd ontrafeld. Ik had het al van anderen 
gehoord dat dit een mooie en geschikte tijd er voor was, maar ik was 
er net nog niet helemaal klaar voor. Maar het komt zoals het komt 
en dus werd ook bij ons thuis de vraag gesteld. De vraag waarvan 
we wel al hadden gezegd dat we daarop eerlijk gingen antwoorden, 
namelijk de vraag of de goedheiligman wel echt bestaat. De vraag 
kwam, het antwoord ook en een echte reactie bleef eigenlijk uit. Die 
reactie zal vast nog wel komen tegen de tijd dat de reclame weer op 
volle toeren kinderen en ouders probeert gek te maken met al het 
aanbod van speelgoed. 

Reactie
De oudste van ons reageerde dus niet heftig. Meerdere kinderen 
uit zijn klas reageerde eigenlijk heel volwassen en realistisch, lijken 
haast perfect te begrijpen dat het ook te mooi is om waar te zijn. Ik 
zeg met nadruk lijken, omdat je soms niet weet wat er in hun kop-
pies omgaat. Je zult toch net de ouder zijn van dat ene kind dat niet 
zo ideaal reageert en ontzettend boos is, want hij is altijd voorgelo-
gen en wie moet hij nou nog vertrouwen? Tegenwoordig is het een 
onderdeel van groot worden, je mag het geheim van de volwasse-
nen weten en je krijgt ook een stukje verantwoordelijkheid om het 
geheim te houden voor andere kinderen, of je kleine broertje of zus-
je. Dat is natuurlijk ook wel weer heel stoer. Misschien is dit ook wel 
het begin dat kinderen echt groot gaan worden en ervaren dat er 
niet een waarheid is. 

Uitmarkt
Niet veel later liep ik rond op de uitmarkt met mijn gezin en werd 
geprikkeld bij elke stap die ik maakte. Kraampjes met kinderboe-
ken, fl yers voor theaterstukken, korte previews en straattheater wat 
zo voor je neus zich afspeelt. Elk jaar is de opzet hetzelfde, maar ik 
vind het zo bijzonder dat al die mensen elke keer zichzelf en het 
aanbod kunnen vernieuwen. Hoe kom je op bepaalde ideeën en zet 
je die om in een theatervoorstelling? Ik weet het niet, maar ik weet 
wel dat ik daar heel erg van kan genieten. Dat is iets wat ik ook aan 
mijn kinderen door wil geven. Kijk verder dan je neus lang is (of 
de tv aanstaat) en doe verschillende ervaringen op. De uitmarkt is 
een prachtige, laagdrempelige manier om ze wat cultuur op te la-
ten snuiven.  En het zal vast niet lang duren voordat mijn oudste nog 
meer vragen gaat stellen over het grote geheim, theater en wat er 
nu eigenlijk echt is in deze wereld. 

Hetzelfde
Sommige dingen veranderen ook niet. Het is van alle tijden dat kin-
deren groter worden en onderdeel worden van het geheime genoot-
schap van de vijfde december. En ook al zal het Sinterklaasfeest dit 
jaar anders zijn, het verandert niets aan het feit dat ik nu alweer die 
verdraaide pepernoten in een folder zag staan. Dat was mijn eerste 
stukje dat ik schreef voor in de krant, mijn irritatie over de zomerpe-
pernoot en het blijkt maar weer, misschien lijkt iets nieuw, eigenlijk 
is het vooral veel van hetzelfde!

 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, Houtduif: 17-jarige lapjeskat. Mitchie is doof en heeft 

stramme achterpoten.
-  Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje. 
-  Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11 

jaar en erg schuw.
-  Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft 

klein hapje uit oor. 
-  Wilnis, D.J. Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. De 4 jari-

ge Desi heeft een ontstoken oogje. 
-  Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Het poesje heeft een witte bef 

en voorpoot.

Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Scholeksterlaan: Donker cyperse kat.
- Abcoude, Gein Noord: Grijs-wit-zwart hondje.
- Wilnis, Irenestraat: Zwart-witte kat met zwart bandje met belletje.
- De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Veel wit aan poten.
- Vinkeveen, Dierenartspraktijk Herenweg: Jong zwart katje met wit 

vlekje.

Regio - De zomervakantie is weer 
voorbij. Onder het motto ‘Back to 
Business’ heeft Duoplant vorige 
week zaterdag een ‘barbecue en 
pizzahapjes’ georganiseerd tijdens 
het kopen van bloemen en planten. 
Kinderen en ouders konden hun ei-
gen pizza klaarmaken. André voor-
zag de klanten van Duoplant van 
een fi jn stukje vlees en een drankje. 

De nieuwe Trebs pizza oven werd 
aan het einde van de dag verloot on-
der de klanten. De gelukkige prijs-
winnaar was de familie Kruse van 
het bedrijf F. Heijer uit Mijdrecht. 
Van harte gefeliciteerd, familie Kru-
se met uw aanwinst! 

Actie bloemencorso
Op zaterdag 21 september komt 
Duoplant tijdens het bloemencorso 
met een nieuwe leuke actie. Zij in-
formeren u een week van te voren 
via deze krant. Mocht u uw bedrijf 
ook willen introduceren en mee wil-
len rijden met het bloemencorso op 
21 september, neem dan contact op 
met Duoplant, omdat zij een speci-
ale lage introductieprijs hebben om 
uw auto of ander object op te ma-
ken met een bloemenarrangement.

Familie Kruse 
wint Trebs 
pizza oven 

Regio - De herfst in De Ronde Ve-
nen wordt dit jaar wit-blauw-rood 
gekleurd, naar de Russische en ui-
teraard ook de Nederlandse vlag. 
Troupe A’dour, een organisatie voor 
muziek, theater en culturele projec-
ten uit Wilnis, organiseert een bij-
zondere en groots opgezette cultu-
rele manifestatie in onze gemeen-
te. De manifestatie wordt in de pe-
riode september-december gehou-
den. Aanleiding is de viering van de 
vriendschapsrelatie tussen  Neder-
land en Rusland. Het Ruslandjaar 
2013 is een landelijke manifesta-
tie. Verschillende plaatsen besteden 
hier aandacht aan. Ook De Ronde 
Venen. 
Irina Parfenova, pianiste en mede-
oprichter van Troupe A’dour is af-
komstig uit Rusland, maar al tien-
tallen jaren woonachtig in Wilnis. 
Zij is de initiatiefnemer van de ma-
nifestatie Russische Herfst in De 
Ronde Venen. Troupe A’dour pre-
senteert medio september het pro-
gramma, dat ruim dertig activiteiten 
bevat, uitgevoerd door 25 Ronde-
veense organisaties. Voor iedereen, 
jong en oud, is er iets leuks te be-
leven. De poster en de fl yer worden 
binnenkort verspreid. Het promotie-
materiaal ziet er prachtig uit. 
De afgelopen maanden is door me-
dewerkers van Troupe A’dour: Iri-

na Parfenova, Pieter Scholten, 
Hans Niehe, Bas de Liefde en Arj-
en Schuil, hard gewerkt om het pro-
gramma rond te krijgen. Er worden 
nog steeds nieuwe activiteiten aan-
gemeld.  

Samenwerking
Russische Herfst in De Ronde Ve-
nen is opgezet in samenwerking 
met: Stichting Cultura De Ronde 
Venen, Janskerk Mijdrecht, Venen 
Literair, Kulturele Stichting Abcou-
de-Baambrugge, Stichting Kunst en 
Cultuur Abcoude Baambrugge, Mu-
ziekschool De Regenboog, Stichting 
Vrienden Monument Johannes de 
Doper, Bibliotheek Mijdrecht, His-
torische Vereniging De Proosdijlan-
den, Fort bij Uithoorn Amstelhoek, 
Atelier de Kromme Mijdrecht, Zorg-
centrum Careyn Maria-Oord, Cur-
susproject De Ronde Venen, RTV 
Ronde Venen, Stichting Tympaan-
De Baat, Eet&Drink Lokaal, Restau-
rant Jess, Schaakvereniging Denk 
en Zet, Schaakvereniging Amstel 
en Gein, Binnenste Buiten, Video-
club De Ronde Venen, De Passage 
Mijdrecht, De Passage Wilnis, IVN 
De Ronde Venen en Uithoorn.
Een van de bijzondere programma-
onderdelen is het optreden van het 
door Troupe A’dour opgericht Pro-
jectkoor. Zo’n 75 amateurzangers 

Russische Herfst in 
De Ronde Venen

uit De Ronde Venen en wijde omge-
ving brengen een programma met 
lithurgische en populaire Russische 
liederen. Het koor staat onder lei-
ding van de Russische dirigent, ac-
cordeonist en muziekdocent Arka-
di Gankin. Het concert vindt plaats 
op 11 oktober in de Johannes de 
Doperkerk in Mijdrecht. 
De manifestatie start met een con-

cert van het Oekraïns à capel-
la mannenzanggroep en Dirk Jan 
Warnaar op orgel. Deze activiteit 
van Stichting Cultura De Ronde Ve-
nen wordt gehouden op 20 septem-
ber in de Janskerk in Mijdrecht. De 
presentatie met beeld en geluid van 
Henk Butink, die plaatsvindt op 20 
december in de Mijdrechtse biblio-
theek, sluit de manifestatie af.

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

   Goed geschoten...

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

Prachtige lucht

Mijdrecht - “Bovenstaande foto is op dinsdagavond 27 augustus 
omstreeks 20.15 uur gemaakt. Wij waren heerlijk aan het varen met 
ons kajuitbootje, in het mooie poldergebied tussen de Mijdrechtse 
Dwarsweg en Herenweg- Achterbos. Nu doen wij dit wel vaker, maar 
de prachtige lucht maakte het deze keer toch net even iets bijzonder-
der! Zelfs onze dochters van 6 en 8 jaar waren er stil van...”

Cynthia Versteeg-Hemink

Dinsdag 10 september:
Kijkavond op OBS Molenland 
Mijdrecht - De zomervakantie is in-
middels voorbij. Alle leerlingen zijn 
begonnen aan een nieuw school-
jaar met allerlei nieuwe dingen om 
te ontdekken en te leren. Binnen 

een paar weken hebben de leerlin-
gen precies door hoe het eraan toe 
gaat in de klas. Vandaar dat de leer-
lingen van OBS Molenland op dins-
dag 10 september hun school,  klas, 
boeken, schriften en werkmateriaal 
aan hun ouders, opa’s, oma’s, neef-
jes, nichtjes of andere geïnteres-
seerden mogen laten zien. Naast de
informatie van de leerlingen, ge-
ven ook de leerkrachten een aan-
tal workshops om de ouders kennis 
te laten maken en meer inzicht te 
geven in de manier van werken op 
school. Komt u ook kijken op dins-
dag 10 september van 18.30 uur tot 
19.30 uur?



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

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Houtzaagmolen 35 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0469 29-8-2013
 op het achterdakvlak 
Rietveld 22-24 Verlengen van een schutting - Bouwen W-2013-0463 26-8-2013

Vinkeveen
Achterbos 18 Nieuw bouwen van  - Bouwen W-2013-0461 26-8-2013
 4 vakantiewoningen 
Julianalaan 8 Vernieuwen van dakkapellen en  - Bouwen W-2013-0470 30-8-2013
 het bijbouwen van een schuur  

Waverveen
Hoofdweg 7 Slopen van de bestaande - Bouwen  W-2013-0467 28-8-2013
 bebouwing en bouwen van  - Slopen
 een bedrijfspand  

Wilnis
Oudhuyzerweg 28 Legaliseren van een steiger - RO (afwijken  W-2013-0457 22-8-2013
    bestemming) 
Bijleveld - Veenkade Verbreden van een watergang - Bouwen 
 en bouwen van een brug - Aanleg W-2013-0462 26-8-2013

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Buitenkruier 6 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2013-0395 20-8-2013
 voorgeveldakvlak van de woning 
Eerste Zijweg 2 A (nabij) Bouwen van een poldergemaal  - Bouwen W-2013-0356 22-8-2013
 met toegangsweg - Aanleg 
Rondweg/Industrieweg Realiseren van 2 stukjes grond-  - Bouwen W-2013-0439 27-8-2013
(ongenummerd) kering/damwand t.b.v. de aanleg - RO (afwijken 
 van een rotonde   bestemming) 

Vinkeveen
Dodaarslaan 8 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0390 16-8-2013
 op het voorgeveldakvlak 

Waverveen
Botsholsedijk 32 Slopen en herbouwen van een  - Bouwen W-2013-0271 27-8-2013
 botenhuis - RO (afwijken 
    bestemming) 

Wilnis
Kastelein 34 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2013-0364 21-8-2013
 voorgeveldakvlak van de woning 
Veldzijdeweg 1 Bouwen van een bijgebouw, tuin- - Bouwen W-2013-0354 15-8-2013
 muur en onderheide terrassen 

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

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

datum evenement locatie activiteit

20 september 2013 Besloten CSW, Pieter Joostenlaan 7,  Ontheffing
21.00-01.30 uur Feestavond 3648 XR Wilnis sluitingsuur

16 november 2013 Intocht Zeilschool Vinkeveen,  Intocht Sinterklaas/ afsluiting
17.00-21.00 uur Sinterklaas Herenweg 144, 3645 DT Vinkeveen  van de Herenweg van
  en achterzijde de Boei,  18.30-19.00 uur
  Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen 

16 juli 2014 Vinkeveense Rondom de Herenweg, Heulweg/ Plaatsen van kraampjes
09.30-21.00 uur jaarmarkt Kerkelanden/Demmerik Vinkeveen ten behoeve van de jaarlijkse 
   Vinkeveense markt

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297 29 16 
71 en/of 0297 29 18 35.

 dRank- en hoRecaWetVeRGunninG 
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat met ingang van 4 september tot en met 16 oktober 2013 bij balie Omgevingszaken; op de begane 
grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag 
tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter 
inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Hofland 58, 3641 GG in Mijdrecht.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter 
inzage legging schriftelijk bezwaren indienen bij de burgemeester, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mon-
delinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

 inRichtinG tijdelijke bouWplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 september 2013 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 de gemeente 
De Ronde Venen ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Rondweg in 
Mijdrecht. Dit in verband met de aanleg van de rotonde Industrieweg / Rondweg / Stationsweg in Mijdrecht. 
De vergunning geldt voor de periode van maandag 2 september 2013 tot en met maandag 30 september 2013. 
Het adres van de tijdelijke bouwplaatsinrichting is Rondweg, 3641 SC Mijdrecht. Het werkadres is: Rondweg, 
3641 SC Mijdrecht, Industrieweg, 3641 RM Mijdrecht en Stationsweg, 3641 RG Mijdrecht. Eenieder die recht-
streeks 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.

 ontheffinG tijdelijke plaatsinG mobiele keet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 september 2013 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 Rutges B.V. onthef-
fing hebben verleend om tijdelijk een mobiele keet te plaatsen aan de Kruiwiel, Molenwiek en Scheprad in 
Mijdrecht. Dit in verband met schilderwerkzaamheden in opdracht van GroenWest aan de Kruiwiel, Molenwiek 
en Scheprad in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode van maandag 19 augustus 2013 tot en met 
vrijdag 29 november 2013. Het adres tijdelijke bouwplaatsinrichting en het werkadres: Kruiwiel 42 t/m 59, 3642 
BX Mijdrecht, Molenwiek 1 t/m 41, 3642 BM Mijdrecht, Molenwiek 43 t/m 73, 3642 BN Mijdrecht, Scheprad 
1 t/m 23, 3642 BZ Mijdrecht. 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 bur-
gemeester 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 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
- het opheffen van het inrijverbod voor motorvoertuigen op de Vinkenkade, vanaf de Molenkade in noordelijke 
richting, geldend op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 9.30 uur, ter hoogte van Molenkade 1, 3645 
AX Vinkeveen;
- het opheffen van het inrijverbod voor motorvoertuigen op de Zuwe in oostelijke richting geldend op maan-

dag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 9:30 uur, ter hoogte van Vinkenkade 2, 3645 AR Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van 5 september 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 

beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen. 
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. Het beroepschrift moet worden inge-
diend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, 
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden.

digitaal beroep- en verzoekschrift
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

beroep
Bij dit besluit is een algemene voorbereidingsprocedure gevolgd van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit 
betekent dat eerder het voorgenomen besluit kenbaar is gemaakt aan belanghebbenden en gewezen is op 
het kunnen indienden van zienswijzen tegen het besluit. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendge-
maakt, een beroep instellen. Dit beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Utrecht, sector bestuurs-
recht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. 030 22 33 000.
Van de indiener van het beroep wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Plevieren-

laan 10, 3645 GP Vinkeveen. 
Dit besluit ligt met ingang van 4 september 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift 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 bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 beleidsReGels VooR laadpalen elektRische auto’s
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 6 augustus 2013 de Beleidsregels 
voor laadpalen elektrische auto’s heeft vastgesteld.

toelichting
De stichting E-laad plaatste altijd de elektrische laadpalen in de gemeente en op die praktijk waren de beleids-
regels, vastgesteld 17 januari 2012 afgestemd. De stichting E-laad heeft echter per oktober 2012 aangekon-
digd geen nieuwe aanvragen voor laadpalen meer in behandeling te nemen. Met deze nieuwe beleidsregels 
is het mogelijk om het plaatsen van laadpalen voort te zetten door burgers zelf laadpalen te laten plaatsen in 
de openbare ruimte, onder voorwaarde van een aantal regels en het aangaan van een samenwerkingsover-
eenkomst met de gemeente.

inwerkingtreding en inzage
De beleidsregels treden in werking op 6 september 2013 en liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het 
register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De beleidsregels zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. 
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VeRGadeRinG commissie alGemene bestuuRlijke Zaken / financiën 
 5 septembeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen
Stukken ter inzage: Vanaf 23 augustus 2013

openinGstijden 
Gemeentehuis:

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

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

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

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

seRVicepunt Wonen, 
WelZijn en ZoRG

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

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

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

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

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

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

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

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Drukbezocht shantyfestival
Vinkeveen - Het was zaterdag voor 
de vele toeschouwers goed toeven 
bij De Boei in Vinkeveen. Het jubi-
lerende shantykoor de Turfschip-
pers had een gedeelte van het plein 
omgetoverd in een gezellige open-
luchtconcertzaal. Een groot en mooi 
aangekleed podium zorgde dat de 
toeschouwers een goed zicht had-
den op wat zich daarop afspeelde. 

Wethouder Erica Spil opende om 
13.00 uur het festijn. Diverse koren 
zorgden vervolgens op hun geheel 
eigen wijze voor een feestelijk stem-
ming die duidelijk oversloeg op het 
publiek. Een publiek dat ook dank-
zij de strakke organisatie zich geen 
moment hoefde te vervelen. Voor de 
meezingers zorgde vooral dweilor-
kest DORST dat voor de afwisse-

ling zorgde. Opvallende verschijning 
was het Vischwijvenkoor uit Woer-
kum. Deze fraai geklede koorleden 
zongen niet alleen prachtig maar 
zorgden ook voor veel hilariteit met 
hun optreden. 
Om half zes na het gezamenlijk op-
treden van de koren stroomde het 
plein weer leeg. ‘Volgend jaar weer?’ 
was een veelgehoorde vraag.
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Leerzaam spektakel op de Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen week wer-
den leerlingen van de Sint Jozef-
school verrast met een bezoek van 
een vreemde professor in een lab-
jas. Deze professor bleek te beho-
ren bij Mad Science, een organi-
satie die kinderen op een leuke en 
educatieve manier in aanraking wil 
laten komen met wetenschap en 
techniek. Maar daar werd door de 
professor niet veel over gepraat... er 

werd vooral veel getoond! De kin-
deren van de groepen 3 tot en met 
8 verzamelden zich in de gymzaal, 
waar zij een presentatie mochten 
bijwonen, speciaal toegesneden op 
hun eigen niveau. Met verschillen-
de wetenschappelijke experimen-
ten werden natuurkundige princi-
pes getoond. Zo leerden de kin-
deren bijvoorbeeld dat ‘lucht’ echt 
niet ‘niks’ is, en vuur niet altijd zo 

heet als je zou verwachten. Razend 
nieuwsgierig en geconcentreerd ke-
ken de kinderen naar de verschil-
lende proefjes. Belangstellenden 
kunnen binnenkort nog meer we-
tenschap en techniek beleven in het 
naschoolse programma, dat Mad 
Science aanbiedt op de Sint Jozef-
school. Deze kennismakingsmiddag 
met wetenschap en techniek was in 
elk geval al heel erg geslaagd.

Nieuw seizoen bij Atelier 
De Kromme Mijdrecht
De Ronde Venen - Op maandag 
2 september is het nieuwe schil-
der- en tekenseizoen bij Atelier De 
Kromme Mijdrecht (AKM) weer van 
start gegaan. Er is een gevarieerd 
cursuspakket samengesteld voor 
zowel jeugd als volwassenen en het 
inschrijven voor de cursussen is nog 
mogelijk.

Volwassenen
Het AKM verzorgt cursussen in te-
kenen en schilderen met verschil-
lende technieken en materialen voor 
zowel beginners als gevorderden. 

Het cursusjaar loopt van 2 septem-
ber 2013 tot half mei 2014 en is in-
gedeeld in 3 blokken van ongeveer 
10 lessen. Men kan zich per blok in-
schrijven als cursist of voor het ge-
hele jaar als lid. De lessen zijn ‘s 
ochtends, ‘s middags en ’s avonds 
op werkdagen en duren twee uur en 
een kwartier. 

Jeugd
Kinderen kunnen vanaf 8 jaar lid 
worden van het atelier. Maar ook 
als ze ouder zijn, zijn ze welkom. De 
cursussen zijn ingedeeld naar leef-

Vervolg van de voorpagina

Wij vroegen de fractievoorzitter van 
de VVD Rudolf van Olden zijn re-
actie, maar helaas, hij liet niets van 
zich horen. We vroegen de fractie-
voorzitter van het CDA of hij nog 
steeds achter deze uitsprak stond 
en of hij niet bang was dat nu de 
coalitie op scherp stond: “Natuur-
lijk is het zo dat het volledige col-
lege de collegiale verantwoordelijk-
heid heeft voor alle collegebeslui-
ten maar de betreffende portefeuil-
lehouder heeft de primaire politie-
ke verantwoordelijkheid en dat is de 
portefeuillehouder ruimtelijke za-
ken.” (en dat was de VVD wethou-
der, red.).
“Daarnaast ben ik mij ook bewust 
dat in de politiek de wethouder po-
litiek verantwoordelijk blijft voor alle 
lusten en lasten van de voorganger.
Ik deel niet de mening dat mijn 
uitspraak de verstandhouding in 
de coalitie op scherp zet, ik ver-
meld alleen de feiten. Achterom 
kijken heeft weinig zin, belang-
rijker is hoe de ontstane situa-
tie wordt opgelost. Het huidige col-
lege heeft in goede onderlinge sa-
menwerking de vastgoedproblema-
tiek adeqaat en slagvaardig opge-
lost, dit is een goed voorbeeld voor 
vele gemeenten die met gelijksoor-
tige problemen worstelen”, aldus de 
heer Kooijman. 

CDA bestuur
Het bestuur van het CDA en de frac-
tie lieten ook een persbericht uit-
gaan: “In diverse media verschenen 
onlangs publicaties over de frac-
tie van het CDA in de gemeente De 

Ronde Venen. Die berichten had-
den in het bijzonder betrekking op 
de ‘terugkeer’ in de lokale politiek 
van voormalig CDA-wethouder me-
vrouw I. Lambregts. In de optiek van 
het CDA - zowel bestuur als fractie 
- kan geen sprake zijn van politieke 
commotie of onbegrip door haar te-
rugkeer in de gemeenteraad. 

Opvolging geregeld 
in de kieswet
Het bestuur en de fractie van het 
CDA hechten er aan om te verklaren 
dat Ingrid Lambregts deze maand 
de vrijgekomen raadszetel zal inne-
men. Die situatie was ontstaan na-
dat CDA-raadslid Emiel Hoogendijk 
eind juni zijn raadslidmaatschap be-
eindigde. De opvolging is geregeld 
in de kieswet. De hoogstgeplaats-
te kandidaat van het CDA, die geen 
zitting heeft in de raad, wordt dan 
benoemd. Ingrid Lambregts heeft 
aangegeven van de bestaande re-
gelgeving gebruik te zullen maken. 
Dat kan omdat zij in 2010, bij de 
laatstgehouden verkiezingen voor 
de gemeenteraad, was gekozen als 
CDA-raadslid. Het CDA is met ze-
ven zetels de grootste fractie.

Ontslag genomen als wethouder  
Na de coalitiebesprekingen en van-
af de herindeling in 2011 werd me-
vrouw Lambregts wethouder van de 
nieuwe gemeente De Ronde Venen. 
Vanwege dat wethouderschap heeft 
zij toen haar raadszetel opgegeven 
omdat wettelijk sprake is van onver-
enigbaarheid van beide functies. In 
september 2011 diende mevrouw 
Lambregts haar ontslag als wet-
houder in.  De heer David Moolen-

burgh (CDA) is toen  tot wethouder 
benoemd.

Geen ambities in nieuwe periode
Mevrouw Lambregts blijft tot aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart volgend jaar in de raad. Voor 
de resterende termijn van de hui-
dige raadsperiode geeft het CDA 
de voorkeur aan de politieke erva-
ring die Ingrid Lambregts heeft. Zelf 
heeft zij aangegeven geen ambities 
te hebben om in de volgende raad-
speriode door te gaan in de lokale 
politiek.

Toekomst
De verkiezingen voor de nieuwe ge-
meenteraad vinden plaats op 19 
maart 2014. De benoemingsadvies-
commissie voor kandidaat-raadsle-
den en het bestuur van de lokale af-
deling hebben eerder unaniem het 
huidige raadslid Rein Kroon voor-
gedragen als lijsttrekker bij die ver-
kiezingen. Het bestuur ziet David 
Moolenburgh graag als wethouder 
terugkomen. 

Terugkeer in raad van oud-wethouder Lambregts zorgt voor: 

Onrust, onbegrip en zelfs woede 
bij bewoners De Ronde Venen

Piet Kooijman

Drukbezochte open dag 
bij de ‘Paraplu’
Wilnis - Zaterdag 31 augustus 
was het weer een zomerse dag en 
de Stichting ‘Paraplu’ organiseerde 
haar jaarlijkse Open Dag in haar ei-
gen gebouw aan de Pieter Joosten-
laan in Wilnis. 
Dat het zonnig weer was, was ook 
te merken in de twee zalen met een 
vrolijke, gezellige stemming. Een 
groot aantal bezoekers maakte van 
de gelegenheid gebruik om zich te 
laten informeren door de vele do-
centen en spelleiders die tijdens het 
komende activiteitenseizoen een 
cursus, workshop, activiteit of dag-
tocht verzorgen.

Na een voorzichtige start van de 
open dag liepen de eerste bezoe-
kers het gebouw binnen en zochten 
de docent of spelleider van de acti-
viteit of cursus waarvoor belangstel-
ling bestaat. Alle aanwezige docen-
ten en spelleiders waren uitvoerig 
voorbereid en gedocumenteerd om 
op alle vragen en opmerkingen in 
te kunnen gaan. Daarvan werd vol-
op gebruikgemaakt, men vermaak-
te zich overigens uitstekend en on-

der het genot van een kopje koffie 
of thee werd vaak over verschillen-
de cursussen informatie gevraagd. 
Velen besloten meteen om zich in 
te schrijven, hetgeen resulteerde in 
vele tientallen nieuwe deelnemers, 
zodanig zelfs dat een aantal cur-
sussen en activiteiten al tijdens de 
open dag vol geboekt werden. On-
danks de verschillende volgeboekte 
cursussen en activiteiten zijn er bij 
vele van de andere cursussen nog 
plaatsen vrij voor belangstellenden. 
Mogelijkheden voor deelname be-
staan er nog voor de volgende ac-
tiviteiten: Abstract schilderen met 
materie; Chinees penseel schilde-
ren; Portret schilderen met acryl; di-
gitale foto’s beheren en verwerken, 
diavoorstelling maken, weblog ma-
ken; Hyves, Twitter, Facebook, Ipho-
ne, Smartphone, Andoid; Ipad, Ta-
blet; Foto’s voorzien van GPS-co-
ordinaten; netwerken, digitale ca-
mera, internetten en e-mailen; Ver-
keer en Veiligheid; Nieuwe spel-
ling; Alledaags recht; Gebarentaal; 
Schoonheid van de Schilderkunst; 
diverse spirituele cursussen (Quan-

tum Touch, Werken met Tarotkaar-
ten; Spirituele Oefen-/inloopavond; 
Ontspanning en Intuïtieve Ontwik-
keling; Reiki); Astrologie en work-
shops zoals klussen; Beelden ma-
ken van Paverpol; Koe pimpen; Gru-
to van Powertex; Introductiemiddag 
Familieopstellingen;
Ook kan men nu reeds inschrijven 
voor een aantal interessante en cul-
turele dagtochten: Schelpen in het 
Groen en Scheveningen; Charles 
Dickens Festival Deventer; Ginkies-
tocht en IJsselmeer visafslag Urk.
Alle informatie over deze cursus-
sen, workshops, activiteiten en dag-
tochten is te vinden in het program-
maboekje, en op de website www.
stichtingparaplu.nl.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat 
kan worden gedownload op de 
website www.stichtingparaplu.nl, of 
afgehaald en ingeleverd bij de ‘Pa-
raplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Vinkeveen - Na ruim 8 jaar ver-
laat ds. Simons  de Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen. In de dienst 
op D.V. 15 september om 14.30 uur 
neemt hij afscheid van onze ge-
meente. Hij vertrekt naar de Her-
vormde Gemeente van Montfoort. 
“Wij zijn als Hervormde Gemeen-

te van Vinkeveen dankbaar voor het 
Woord dat hij hier week aan week 
mocht verkondigen en het vele 
werk dat hij hier mocht verrichten. 
Wij wensen ds. Simons en zijn gezin 
Gods zegen toe in Montfoort.”  
U bent van harte uitgenodigd om 
deze dienst bij te wonen.

Gezocht voor een reünie!
Uithoorn - In 1963 kwamen 10 
Spaanse meisjes, met Ramona 
en Carmen als begeleidsters, uit 
Spanje ‘Hostalric’ om bij de Con-
trimij Ballerina te werken. Een van 
deze meisjes was de 12.000ste in-
woonster van Uithoorn. Zij woon-
de met de groep in het Klooster 
op het Zijdelveld. Op donderdag 

26 september komen zij in Spanje 
weer bij elkaar.
“Ik, Jose de Kruijf, ben op zoek 
naar de familie De Groot, en 
naar Jaap en Gerard die op 
de foto staan. Kent u de meis-
jes of heeft u met ze samenge-
werkt, graag uw reactie naar:  
yosoyos44@hotmail.com.”

Dominee Simons 
neemt afscheid

tijd. Zo zitten ze altijd in een cursus-
groep met leeftijdsgenoten. Bij het 
AKM leren kinderen welke creatie-
ve talenten ze hebben en hoe ze die 
verder kunnen ontwikkelen. De do-
centen helpen ze daarbij door leuke, 
spannende en uitdagende opdrach-
ten te geven. Het volledige cursus-
programma is te vinden op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Inschrijven
Bij de jeugd zijn er nog plaatsen vrij 
en ook bij de volwassenen is er nog 
een ruime keuze aan cursussen. 
Met name de lessen voor beginners 
op maandagmiddag en vrijdagoch-
tend en de lessen modeltekenen 
en -schilderen voor gevorderden 
op dinsdagavond bieden nog mo-
gelijkheden tot plaatsing. Aanmel-
den kan per mail bij de ledenad-
ministratie t.a.v. Marianne van Eck 
akmmijdrecht@gmail.com of telefo-
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Crown Theater Uitpodium 
bij Vuur en Licht 
Regio - Peter van Eick, directeur en 
tevens vrijwilliger van het Crown The-
ater Aalsmeer gaat op de foto met het 
nieuwe affiche. Aangezien er nog-
al wat wind staat komt het misschien 
niet duidelijk over, maar wat hij er-
mee wil zeggen is het volgende: “De 
kaartverkoop van ons theater is offi-
cieel van start gegaan en ik ben trots 
om te vermelden dat we weer een 
prachtig programma hebben weten 
samen te stellen samen met alle ove-
rige vrijwilligers. Ik maak meteen van 
de gelegenheid gebruik om die men-
sen, die zich toch altijd weer belan-
geloos beschikbaar stellen, te bedan-
ken en uiteraard alle sponsoren. Zon-
der hen zou het gewoonweg niet ge-
lukt zijn.” Aanstaande zaterdag zal 
het Crown Theater voor het eerst sa-
menwerken met de organisatie van 
Vuur en Licht. Het belooft een bijzon-
der spektakel te worden aan de voet 
van de Watertoren en misschien wel 
de start van een nieuwe traditie. Peter 
licht een tipje van de sluier op welke 
artiesten op het podium te zien zullen 
zijn: De Kinderband, een stoere fris-
se act voor kinderen, opent de avond. 

Daarna Eric Koller, Ivo Niehe en Ope-
ra Familia. En als klap op de vuur-
pijl, hoe toepasselijk net voordat het 
vuurwerk begint, zal de cast van ‘The 
Big O’ optreden. Dit is een wervelen-
de show waarbij een ode gebracht 
wordt aan soullegende Otis Redding. 
De show heet ‘Dock of the Bay’, afge-
leid van zijn grootste hit. Wel leuk om 
te vermelden is dat het slotstuk van 
deze avond, de openingsact zal zijn in 
ons theater op zaterdag 26 oktober!” 

Voorverkoop officieel van start
Alle bovengenoemde voorproef-
jes van shows zijn te boeken bij het 
Crown Theater. Er zal een stand aan-
wezig zijn tegenover de watertoren, 
waar informatie, een flyer en uiter-
aard de brochure van het gehele pro-
gramma verkregen kan worden. U 
kunt zich daar tevens vrijblijvend in-
schrijven voor een spaarkaart, waar-
mee u voor vijftig procent korting op 
een toegangskaart kan sparen. Peter: 
“Ook is het belangrijk om te weten 
dat vroegboekingen u een hoop voor-
deel op kunnen leveren. Hierover ver-
tellen de medewerkers in onze stands 

Afvallen hoeft niet moeilijk 
te zijn met Deli Line
Uithoorn - Afvallen wordt een stuk 
makkelijker met de programma´s op 
maat van Deli Line. Het team van Deli 
Line heeft niet stil gezeten deze zomer-
maanden. Om het u makkelijker te ma-
ken hebben ze een aantal nieuwe pro-
gramma’s ontwikkeld waarbij er zeker 
één is die bij u past:
Deli Life: Dit totaalpakket bestaat uit 12 
weken intensieve begeleiding om af te 
vallen, individuele adviezen en oefenin-
gen, e-mail support, recepten, tips, in-
formatiebijeenkomsten, beweging etc. 

Aqua Line: Samen met het Zwembad de 
Waterlelie zal worden gestart met een 
gezamenlijke project. U gaat 12 weken 
Aquajoggen en mag onbeperkt vrij-
zwemmen. 
Deli Fit: Wilt u sporten onder begelei-
ding? Dit kan individueel, maar ook in 
groepsverband. U wordt intensief bege-
leid. Verschillende sporten en locaties 
zijn mogelijk. Ook kunt u kiezen voor de 
wandelgroep. 
Deli Kids: De diëtiste geeft adviezen en 
informatie over de voeding die bij uw 

Aanstaande vrijdag 6 september:
Gratis computerworkshop
Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ De 
Ronde Venen is voor een belangrijk 
deel van haar activiteiten gespecia-
liseerd in het verzorgen van allerlei 
soorten computercursussen en com-
puterworkshops. Daarvoor is een goed 
geoutilleerd speciaal computerlokaal 
en 13 moderne laptops beschikbaar. 

Om de inwoners van de gemeente De 
Ronde Venen met de computer, met in-
ternet en e-mail en met digitaal foto-
bewerken (Picasa) kennis te laten ma-
ken, worden aanstaande vrijdag 6 sep-
tember ‘s middags om 14.00 uur en ‘s 
avonds om 19.30 uur gratis workshops 
georganiseerd door ervaren compu-

Nieuw seizoen Knutselclub 
Kinderen helpen Kinderen 

Nacht van Neptunus 2013

Mijdrecht - Het nieuwe seizoen 
van de knutselclub ‘Kinderen hel-
pen Kinderen’ begint weer. Van sep-
tember tot april kunnen kinderen in 
de leeftijd vanaf 6 jaar, elke woens-
dagmiddag, (behalve in de school-
vakanties) van 13.30 uur tot 15.00 
uur knutselen. Kosten 14,- euro per 
maand. Dit bedrag is voor de huur 
en verwarming van de knutselruim-
te. Meld je aan op de dinsdag voor 

de bijeenkomst, dit i.v.m. de voorbe-
reidingen. De kinderen knutselen 
niet alleen voor zichzelf, maar doen 
ook dingen voor het Liliane Fonds. 
Het Liliane Fonds steunt gehan-
dicapte kinderen in de derde we-
reld, die op allerlei manieren gehol-
pen worden (zie www.lilianefonds.
nl en www.meedoen.nl). In de knut-
selruimte aan de Schepenenstraat 9 
hangen de nieuwe sponsorbladen 

Vinkeveen - Komende zaterdag-
avond 7 september vindt de ‘Nacht 
Van Neptunus’ plaats. De ‘Nacht van 
Neptunus’ is een aantal jaren gele-
den ontstaan toen een aantal Vin-
keveen goedgezinde mensen vond 
dat de zomer altijd plotseling voor-
bij was. Zij hebben toen bedacht dat 
een afscheid van de zomer op een 
andere manier moest gebeuren dan 
alleen maar de weersverandering. 
Er is toen een idee ontstaan om de 
booteigenaren op een bij de water-
sport behorende manier afscheid te 
laten nemen van de zomer. “Neptu-
nus de schrik van de Evenaar” komt 
sindsdien ieder jaar op de eerste za-
terdag van september naar Vinke-
veen, om alle boten uit te wuiven en 
ze een goede winter toe te wensen. 

Wedstrijd
Ook dit jaar is er weer een ‘wedstrijd’ 
en wordt er een aantal prijzen uitge-

reikt aan de winnende deelnemers. 
Voorwaarde is wel dat de deelne-
mers zich inschrijven bij nachtvan-
neptunus@gmail.com of bij Jacht-
haven Winkeloord of bij Camping 
de Tachtig morgen of bij Jachthaven 
Oldenburger, deelname is gratis. 

Nog een voorwaarde voor het mee-
varen is dat de gewone navigatie 
verlichting gevoerd moet worden. 
Het BPR is van kracht, en de aanwij-
zingen van de organisatie en poli-
tie, handhaving moeten worden op-
gevolgd. De politie zal ook dit jaar 
alcoholcontroles houden op het wa-
ter.

Route
De route van dit jaar: start om on-
geveer 21.00 uur in de buurt van de 
starttoren op zandeiland 8, waarna 
koers gezet wordt richting eiland 9 
om daarna voor eiland 10 , 11, 12 

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Enkele jaren geleden waren er 
nog verscheidene kaasboerderij-
en in De Ronde Venen waar op 
een ambachtelijke manier zelf 
kaas werd gemaakt. Vandaag de 
dag is daar voor zover bekend nog 
één van overgebleven: Kaas- en 
zuivelboerderij Van der Arend aan 
de Demmeriksekade 17 in Vin-
keveen, aan de rand van de Ou-
koopse polder. Leon en zijn vrouw 
Annie van der Arend maken hier 
al twintig jaar overheerlijke boe-
renkaas in diverse smaken. Zij 
hebben het geleerd en overgeno-
men van de ouders van Leon die 
sinds de jaren vijftig van de vorige 
eeuw aan de Demmerik in Vinke-
veen ook kaas maakten.

Leon en Annie houden ervan om 
nieuwe producten te ontwikkelen. 
Niet voor niets werden zij in 2011 
verkozen tot Helden van Smaak 
van de Provincie Utrecht. De ju-
ry roemde daarbij hun inspannin-
gen op het gebied van product-
ontwikkeling en hun inzet voor 
streekproducten in het Groene 
Hart. In de loop van de jaren ont-
wikkelden zij verschillende sma-
ken kaas. Daaronder de ‘Vinket-

haler’, een enigszins zoete, maar 
overheerlijke boerenkaas die een 
beetje is afgeleid van de Zwitser-
se Emmentahler en bij veel kaas-
liefhebbers bijzonder in de smaak 
valt. Maar er zijn nog veel meer 
soorten eigengemaakte boeren-
kaas van jong tot overjarig en oud; 
boerenkruidkaas - met o.a. brand-
netel, sambal, komijn, komijn/
kruidnagel, ui/knofl ook, fenegriek 
en mosterd. Voor liefhebbers is er 
ook bierkaas. Daarnaast worden 
er veel andere melkproducten ge-
maakt, zoals boerenyoghurt-na-
turel, boerenyoghurt met vanille, 
aardbei, appel-kiwi, kokos-ana-
nas, viervruchten, perzik-bes en 
sinaasappel, alsook verse boeren-
karnemelk en tworog (een soort 
kwark). Zo’n zeventig gezonde 
koeien zorgen voor een regelmati-
ge toevoer van de ‘grondstof’ hier-
voor. Al deze streekproducten zijn 
verkrijgbaar in de kleine nostalgi-
sche landwinkel aan de boerderij 
waar Annie ter completering ook 
allerlei andere streekproducten 
aanbiedt, waaronder verse schar-
releieren, jams en vruchtendran-
ken, honing enzovoort. De ope-
ningstijden van de winkel zijn: di, 
vrij en za van 9.00 tot 17.30 uur; 
donderdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Zo, ma en wo gesloten. Wel-
iswaar niet in een loopgebied ge-
vestigd, maar beslist de moeite 
waard om er even voor om te rij-

den. U bent van harte welkom.

Leon en Annie hebben in 2010 
ook deelgenomen aan de Groe-
ne Hart streekproducten verkie-
zingen. Daar werden zij met hun 
producten eerste en toen kwam 
alles in een stroomversnelling. 
Zo kreeg ook de Vinkethaler kaas 
brede bekendheid. Door toene-
mende vraag naar streekproduc-
ten vanuit de groothandel besloot 
een aantal producenten uit het 
Groene Hart tot oprichting van de 
Groene Hart Streekproducten Co-
operatie, waarvan Van der Arend 
ook deel uitmaakt. Jonge boeren-
kaas en Vinkethaler worden via 
die weg geleverd aan supermark-
ten als Deen en Hoogvliet, maar 
ook aan gerenommeerde restau-
rants en speciale internetwinkels 
die streekproducten aan de con-
sument leveren. Andere typisch 
boerenmelkproducten levert Van 
der Arend aan bijvoorbeeld De 
Lindenhoff in Baambrugge en 
yoghurt aan ijssalon De IJsbeer 
(yoghurtijs). Om er maar enkele 
te noemen. Maar er blijft nog ge-
noeg over voor de verkoop recht-
streeks aan consumenten.

Meer weten?
Kijk op de website
www.arendkaas.nl.
Of bel voor nadere informatie 
0297-264982.

Van der Arend
Kaas- en zuivelboerderij

IN UITVOERING

van kinderen, waar zij zich in het 
nieuwe seizoen voor gaan inzetten
Hun zelfgemaakte kaarten zijn te 
koop bij de servicepunten in de ge-
meente. Ook wordt door de knut-
selclub geschminckt voor het goede 
doel bij diverse evenementen. 

Volwassenen
Elke woensdagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur komen de volwasse-
nen bij elkaar om te knutselen en 
voor te bereiden. Nieuwe gezichten 
en nieuwe ideeën en ook mannen 
zijn welkom. Er wordt op die avond 
een kleine bijdrage van 1,50 euro 
gevraagd voor huur, koffie of thee.

Wil je helpen als volwassene, wil je 
informatie over het Liliane Fonds 
voor spreekbeurt of voorlichting of 
wilt u eens een kijkje bij hen ne-
men, dan bent u van harte welkom 
op de woensdagen van september 
t/m april van 10.00 uur tot 16.00 uur 
en van 20.00 uur tot 22.00 uur aan 
de Schepenenstraat 6 in Mijdrecht. 

De ingang van de knutselruimte 
zit aan de achterzijde van de flat. 
U kunt ook bellen op dinsdag en 
woensdag; tel 0628040492.
Het e-mailadres van de club is kin-
derenhelpenkinderen@casema.nl.
De club heeft ook een website 
www.kinderenhelpenkinderen.com.

u graag meer. (Overdag staat er te-
vens een stand op de braderie in de 
Zijdstraat). Verder zijn er verschillen-
de kraampjes waar wat hapjes en 
drankjes gekocht kunnen worden. 
Wij varen als theater ook mee met de 
verlichte botenshow samen met een 
aantal genodigden. Het betreft een 
prachtige salonboot waarop boven-
op hopelijk een verlichte kroon prijkt. 
We zijn er nog druk mee bezig, maar 
zorgen er zeker voor dat we zicht-
baar zullen zijn.” Het theater biedt ui-
teraard zoveel meer. Dit seizoen zijn 
bijvoorbeeld de shows van onder an-
dere Willeke Alberti, Ali B en Wou-
ter Hamel ingekocht. Voor theaterlief-
hebbers komen Garland & Minnelli, 
met Janke Dekkers en Jelka van Hou-
ten in de hoofdrollen, aan bod. Voor 
de kinderen staat Buurman en Buur-
man op de planning en voor de da-
mes, jong en oud, zullen ‘The London 
Knights’ optreden. Bezoek de websi-
te voor het gehele programma en ac-
tuele prijsinformatie www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel voor boekingen 
met: 0900-1353. Peter van Eick tot 
slot: “We hopen dat dit eerste Uitpo-
dium een groot succes gaat worden 
en zien u dan ook graag verschijnen 
op zaterdag 7 september. De arties-
ten beginnen precies om 21.30 uur. 
Dus zorg dat u op tijd bent. Anders 
tot ziens in ons prachtige theater.”

kind past. Hierbij zal zij rekening hou-
den met de persoonlijke situatie van uw 
kind. 
Deli Cuisine: De 1e kookworkshop met 
als thema ‘lekker, gezond en makkelijk’ 
op dinsdag 8 oktober is vol. Als er nog 
meer animo is zal een extra avond wor-
den ingelast.
Deli Quick: Voor de klanten die de ex-
tra kilo’s er snel af willen hebben of 
als het met gewone voeding niet lukt 
dan begeleidt Deli Line met het beken-
de Prodimed-dieet. In september bie-
den zij een korting aan van 10% op al-
le producten. Intake gratis. Als u inte-
resse heeft in een van de bovenstaan-
de programma’s dan kunt u bellen naar: 
0297-522 824 of zie advertentie elders 
in dit blad.

langs te varen. Daarna wordt voor 
eiland 1 en 2 langs gevaren, dan 
langs eiland 3 richting eiland 4. Let 
op bij het duikgebied! 

Daarna wordt er tussen eiland 5 en 
6 gevaren richting de boei bij jacht-
haven Oldenburger waarna weer 
koersgezet wordt richting de WVA 
om vandaar langs eiland 3 richting 
de starttoren te varen. Hierna zal 
worden afgemeerd bij de starttoren 
op eiland 8 om de prijsuitreiking te 
doen. Na uitreiking van de prijzen is 
de Nacht van Neptunus afgelopen 
en worden de deelnemers verzocht 
om terug te keren naar hun thuisha-
ven. Geluidsoverlast zal niet worden 
toegestaan. 
Om 01.30 zal alle muziek uitge-
zet zijn zodat om 02.00 uur de rust 
kan wederkeren op de Vinkeveen-
se Plassen.
Om de verlichte boten goed te kun-
nen zien kan eenieder het beste 
gaan kijken bij eiland 4,5 of bij ei-
land 1 of 2.

terdocenten. Bezitters of toekomstige 
bezitters van een computer of laptop 
kunnen hier (nader) kennismaken met 
het gebruik van de computer, het ge-
bruik van internet en e-mail en met het 
digitaal bewerken van foto’s met het 
programma Picasa. De gratis work-
shops vinden plaats in het gebouw van 
Stichting ‘Paraplu’ aan de Pieter Joos-
tenlaan 28 te Wilnis (achter de ‘Willis-
stee’). Tevoren inschrijven of aanmel-
den is niet nodig. Iedereen kan (op 
tijd) binnenlopen en wordt bovendien 
een consumptie aangeboden.

VIOSKidz lessen gestart
Mijdrecht - Op vrijdagavond 30 au-
gustus zijn de VIOS MusicKidz be-
gonnen met de eerste van in totaal 
20 lessen. En op woensdagmiddag 4 
september de ShowKidz. Hier is nog 
plek. Dus meld je nog gauw even 
aan. Voor de prijs hoef je het niet te 
laten, want het is helemaal gratis.

MusicKidz
In clubgebouw De Notenkraker was 
het afgelopen vrijdag een drukte van 
belang. Sommige kinderen wat ze-
nuwachtig, andere wat onwennig en 
ouders die nog wat administratie te 
verwerken kregen. Maar daar kregen 
de kinderen niet veel van mee, want 
in de andere zaal ging juf Sabina di-

rect lekker met de Kidz aan de slag. 
In deze eerste les kregen de kinde-
ren uitleg over wat er allemaal staat 
te gebeuren dit jaar. En dat is niet 
mis. Ze kregen het MusicKidz les-
boek uitgereikt en verder stond de 
eerste les in het teken van het op een 
speelse manier kennis met elkaar 
maken. En omdat het mooi weer was 
werd er direct buiten ook nog even 
met een soort van showrepetitie uit-
gelegd van wat er zoal bij het spelen 
in een show- & marchingband komt 
kijken. Al met al een hele leerzame 
en gezellige eerste les.

ShowKidz
En dan op woensdagmiddag 4 sep-

tember om 5 uur ‘s middags de eer-
ste les ShowKidz. Deze VIOSKidz le-
ren in een half jaar om muziek te in-
terpreteren en deze vervolgens uit te 
beelden in beweging, ritme en mi-
miek. En omdat de kinderen na de 
ShowKidz door kunnen naar de af-
deling majorette, komen ook een 
aantal basis twirls aan de orde. Het 
doel is om aan het eind van de oplei-
ding gezamenlijk een show te kun-
nen uitvoeren, maar vooral om veel 
plezier te hebben. Juf Chantal van 
Ballegooij kan nog wel een paar leer-
lingen gebruiken. Dus ben je 5 jaar 
of ouder? Stuur haar dan een mail-
tje via showkidz@vios-mijdrecht.nl 
of bel haar op het telefoonnummer 
0297-272862.

Ervaren?!
En je hoeft niet jong en onervaren te 
zijn om lid van VIOS te worden. Er 
is altijd wel plek voor muzikanten op 
trompet, bariton, trombone, sousa-
foon, saxofoon, dwarsfluit en melo-
disch of ritmisch slagwerk. Of het nu 
voor in de Show- & Marchingband 
is, het wel heel gezellige dweilorkest 
DORST, of de ondeugende Zwarte-
pietenbende. En in wedstrijdverband 
majoretten? Dat kan ook bij VIOS! 
Dus zoek je nog een gezellige ver-
eniging? Neem dan eens contact op 
via pr@vios-mijdrecht.nl. Voor meer 
informatie en beeldmateriaal kun je 
terecht op www.vios-mijdrecht.nl, 
www.dweilorkest-dorst.nl en www.
zwartepietenbende.nl. Of…, kom 
eens langs en kom het ervaren!

Nieuw seizoen bij Atelier 
De Kromme Mijdrecht 
De Ronde Venen - Op maandag 2 
september is het nieuwe schilder- en 
tekenseizoen bij Atelier De Krom-
me Mijdrecht (AKM) weer van start 
gegaan. Er is een gevarieerd cur-
suspakket samengesteld voor zo-
wel jeugd als volwassenen en het in-
schrijven voor de cursussen is nog 
mogelijk.

Volwassenen
Het AKM verzorgt cursussen in teke-
nen en schilderen met verschillende 
technieken en materialen voor zowel 
beginners als gevorderden. Het cur-
susjaar loopt van 2 september 2013 

tot half mei 2014 en is ingedeeld in 
3 blokken van ongeveer 10 lessen. 
Men kan zich per blok inschrijven 
als cursist of voor het gehele jaar als 
lid. De lessen zijn ‘s ochtends, ‘s mid-
dags en ’s avonds op werkdagen en 
duren twee uur en een kwartier. 

Jeugd
Kinderen kunnen vanaf 8 jaar lid 
worden van het atelier. Maar ook als 
ze ouder zijn, zijn ze welkom. De cur-
sussen zijn ingedeeld naar leeftijd. 
Zo zitten ze altijd in een cursusgroep 
met leeftijdsgenoten. Bij het AKM le-
ren kinderen welke creatieve talen-

ten ze hebben en hoe ze die verder 
kunnen ontwikkelen. De docenten 
helpen ze daarbij door leuke, span-
nende en uitdagende opdrachten te 
geven. Het volledige cursusprogram-
ma is te vinden op www.atelierde-
krommemijdrecht.nl.

Inschrijven
Bij de jeugd zijn er nog plaatsen 
vrij en ook bij de volwassenen is er 
nog een ruime keuze aan cursus-
sen. Met name de lessen voor be-
ginners op maandagmiddag en vrij-
dagochtend en de lessen modelte-
kenen en -schilderen voor gevor-
derden op dinsdagavond bieden nog 
mogelijkheden tot plaatsing. Aan-
melden kan per mail bij de leden-
administratie t.a.v. Marianne van Eck 
akmmijdrecht@gmail.com of telefo-
nisch 0297-283917. 
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Mijdrecht - Dinsdagavond 10 
september is er bingo bij toneel-
vereniging O.K.K. Er zijn weer ve-
le mooie prijzen te winnen. Dit 
keer is de hoofdprijs een gevulde 

boodschappentas met een super-
markt waardebon ter waarde van 
100 euro! Zo kunt u in tijden van 
crisis toch heerlijk uw boodschap-
pen doen. U komt toch ook gezel-

lig een avondje bingo spelen!? De 
bingo zal gehouden worden in par-
tycentrum de Meijert te Mijdrecht 
en start om 19.45 uur. Loten zijn te 
koop voor 0,50 eurocent per lot.

ROM-koor deelnemer aan 
Groene Hart Matinee
Mijdrecht - In aanloop naar de 
‘Night of the ROM’s Vol. 2’ die het 
ROM-koor op 19 en 20 oktober in 
de Meijert in Mijdrecht zal uitvoe-
ren, zullen zij een klein deel van 
hun programma laten horen tijdens 
het Groene Hart Matinee 2013 dat 
op zondagmiddag 22 september in 
Langeraar zal worden gehouden in 
de H. Adrianuskerk. 

Vorig jaar heeft het ROM-koor met 

veel succes de eerste Night of the 
ROM’s verzorgd in Mijdrecht. Dat 
werd zo goed ontvangen dat er een 
vervolg op komt. Een programma 
vol zang, uiteenlopend van reper-
toire, maar een repertoire dat u al-
lemaal bekend in de oren zal klin-
ken. Muziek, zang en dans. Alle in-
grediënten voor een heerlijk avond-
je uit zijn aanwezig. Schrijft u deze 
data dus alvast in uw agenda. Kaar-
ten ad 15 euro zijn binnenkort bij 

een aantal voorverkoopadressen te 
koop, maar u kunt ze ook al via in-
fo@romkoor.nl bestellen. Maar voor 
het zover is kunt u dus op zondag-
middag 22 september tussen 13.00 
en 17.00 uur een voorproefje krijgen 
in Langeraar. Het Groene Hart Ma-
tinee wordt jaarlijks georganiseerd 
en de toegang daartoe is geheel 
gratis. Naast het ROM-koor zullen 
er nog vijf andere koren te zien en 
te horen zijn. 

Veenbadterrein verkocht aan 
Bolton Ontwikkeling BV
Vervolg van voorpagina

Overigens komt Bolton Ontwikkeling 
als nieuwe eigenaar niet zomaar uit 
de lucht vallen. Nog voordat spra-
ke was van een definitieve verkoop 
werd de naam vorig jaar augustus al 
door de gemeente in beeld gebracht 
als potentiële koper van de locatie. 
Op datzelfde tijdstip werd door een 
bewonerscomité uit Vinkeveen een 
poging gedaan om na de sloop van 
het Veenbad van het Boeiplein een 
‘evenementenplein’ te maken. Waar 
overigens veel inwoners van Vinke-
veen daaraan hun voorkeur gaven, 
ging dat niettemin van tafel. De ge-
meente zat financieel in zwaar weer 
en heeft immers geld nodig. De ver-
koop van gronden als de Blijdrecht-
locatie en de Veenbadlocatie leve-
ren immers meer dan 2 miljoen eu-
ro op. Dat liet en laat wethouder Pie-
ter Palm (Financiën) niet zomaar aan 
zijn neus voorbij gaan. Nu is het dan 
zover dat beide locaties zijn verkocht 
en een nieuwe bestemming kunnen 
krijgen.
Moolenburgh is blij met de inbreng 
van Bolton Ontwikkeling en stak dat 
ter plekke niet onder stoelen of ban-
ken. “Net zoals bij de Blijdrecht lo-
catie is dit een prachtig ontwerp dat 
een aanwinst zal zijn in de openbare 
ruimte. Wat dat betreft heb ik er alle 
vertrouwen in dat Bolton er kwalita-
tief gezien iets moois van zal maken. 
Toch maar weer mooi dat er ander-
maal een bedrijf uit de regio is dat in 
onze gemeente wil investeren”, aldus 
een tevreden ogende wethouder die 
Arjan Ton als een symbolisch gebaar 
een schop overhandigde als start-
sein voor de verdere ontginning van 
het terrein. Maar daarmee moet hij 
nog wel even wachten.

Eerste paal in 2015
Arjan Ton bedankte op zijn beurt 
voor het vertrouwen dat de gemeen-
te in zijn bedrijf heeft gesteld. “Bij al-
le woningen zullen de toekomstige 
kopers volgens het Bolton ‘à la car-
te systeem’ via workshops van te vo-
ren worden betrokken bij het ont-
werp van hun woning en de inrich-
ting van de binnenruimte. Daardoor 
is elke woning uniek. Vanzelfspre-
kend binnen de kaders van de ge-
meentelijke verordeningen, techni-
sche mogelijkheden en het bestem-
mingsplan”, geeft Arjan aan. Het ont-
werp van de woningen is van Archi-
tektenbureau H.W. v.d. Laan uit Wil-
nis, Bolton Bouw – bekend van het 
project Zonnezijde’ in Wilnis - zal 
voor de bouw zorgen en voor zover 

bekend neemt Vida Makelaars de 
verkoop ter hand. Zover is het ech-
ter nog niet want met alle wettelijke 
procedures in het vooruitzicht (wij-
ziging bestemmingsplan e.d.) duurt 
het volgens wethouder Moolen-
burgh nog wel een jaar voordat een 
begin kan worden gemaakt met de 
sloop van het zwembad. Daarna pas 
kan de grond bouwrijp gemaakt en 
de eerste paal voor de woningen ge-
slagen worden. Dat wordt naar ver-
wachting wel begin 2015. Op dit 
ogenblik kunnen geïnteresseer-
den zich nog niet inschrijven voor 
de nieuwe woningen. Wanneer al-
le voorbereidende processen voor-
spoedig verlopen, verwacht Bolton 
Ontwikkeling dat verkoop medio 
2014 van start kan gaan.

De Boei in de knel?
Op 13 november 2012 zijn omwo-
nenden en andere geïnteresseerden 
op een informatieavond door Bolton 
Ontwikkeling over de plannen voor 
het terrein geïnformeerd en zijn in-
woners gevraagd op de plannen te 
reageren. De reacties op die avond 
waren gematigd positief. Het was 
echt niet allemaal hosanna. Tot de 
belangrijkste vragen die werden ge-
steld was in hoeverre de bouw van 
woningen gevolgen heeft voor het 
parkeren op het Boeiplein. Immers, 
het dorpshuis wordt naast vergader- 
en presentatielocatie ook vaak ge-
bruikt voor trouwpartijen en begra-
fenissen in geval het gaat om een 
groot gezelschap omdat hier vol-
doen ruimte is om dat te ontvan-
gen. Dan zijn er ook nog sportwed-
strijden, kinderspelen in het kader 

van de Vakantie Speelweek, de in-
tocht van Sint Nicolaas en nog veel 
meer activiteiten die allemaal beslag 
leggen op de beschikbare parkeer-
voorzieningen. Een groot gebeu-
ren is ook de jaarlijkse Nieuwjaars-
receptie van de gemeente die naar 
het schijnt nu steeds in De Boei zal 
worden gehouden in plaats van dat 
dit rouleert in andere woonkernen. 
Tijdens die gelegenheid kunnen de 
bezoekers hun auto nu al niet meer 
kwijt. Laat staan als er straks ruim-
te wordt afgeknabbeld door nieuw-
bouw van woningen. Volgens de ge-
meente is uit onderzoek gebleken 
dat de huidige parkeerdruk (nog) 
binnen aanvaardbare marges blijft. 
Niettemin is toegezegd dat er voor 
extra parkeerruimte zal worden ge-
zorgd zonder dat dit afbreuk doet 
aan het nieuwe plan. Men is be-
nieuwd hoe dat zal uitpakken.

Meer nog dan de parkeerproblema-
tiek krijgt het dorpshuis volgens in-
gewijden zelf ook last van de ge-
plande nieuwbouw in hun ‘achter-
tuin’. Als dat doorgaat zullen er vol-
gens het bestuur dure voorzienin-
gen moeten worden getroffen, bij-
voorbeeld om geluidsoverlast te 
voorkomen. Bewoners zullen om 
welke reden ook, om het minst ge-
ringste gaan klagen. Verwacht wordt 
dat de activiteiten in De Boei er dus 
onder gaan lijden, niet in de laat-
ste plaats omdat de woningen rela-
tief dicht op het complex staan. En 
als de nieuwe bewoners last onder-
vinden overheerst het gevoel dat het 
dorpshuis dan het kind van de reke-
ning zal worden.

Ondertekening van het koopcontract op locatie door wethouder David 
Moolenburgh en directeur Arjan Ton (li.) van Bolton Ontwikkeling BV

Welkom in de wereld van Cenzaa 
en Nzuri schoonheidssalon
Mijdrecht - Sinds april is Nzu-
ri schoonheidssalon gevestigd op 
de Bozenhoven te Mijdrecht. Voor-
dien heeft Laura, de huidspecialist 
van Nzuri, gewerkt bij diverse gere-
nommeerde salons o.a. in Noorden. 
Nzuri gebruikt het Nederlandse 
product Cenzaa. Laura legt uit: “Het 
is een huidverbeterend merk dat 
natuurlijke ingrediënten en hoog-
waardige werkstoffen bevat. Cen-
zaa is revolutionair door haar filoso-
fie van ontspanning, verjonging en 
gezondheid. Het staat voor natuur-
lijke huidverzorging met traditionele 
therapeutische werkstoffen. Medi-
terrane en oosterse planten en krui-
den zijn omgezet tot essentiële oli-
en die nog dieper in de huid kun-
nen doordringen. De producten die 
je bij de drogisterijen koopt, bevat-
ten 2% tot 3% hoogwaardige werk-
stoffen, in de producten van Cen-
zaa ligt dat op 13% tot 15%. Uiter-
aard zijn de Cenzaa producten niet 
op dieren getest en houdt Cenzaa 
rekening met de natuur door bio-
logisch afbreekbare verpakkingen 
te gebruiken en omverpakkingen 
met het FSC-keurmerk voor verant-
woord bosbeheer”. 
Laura heeft diverse cursussen ge-
volgd bij Cenzaa en is nu volwaar-
dig wellnessexpert. “Je leert wat er 
in de producten zit en je leert hoe 
je de producten het beste in de be-
handelingen kan toepassen.” Dank-
zij de juiste kennis van ingrediënten 
kan er ook voor iedereen een pas-
send advies worden gegeven. 

Combinatie huidverbetering 
en wellness
Bij Cenzaa wordt huidverbetering 
met welness gecombineerd. De be-
handelingen zijn massagebehande-
lingen met huidverbeterende pro-
ducten. Een behandeling begint 
voor de klant met het kiezen van 
een van de vier geuren. Je kiest au-
tomatisch de geur waar je lichaam 
en geest het meest naar verlangt. 
Deze geur komt de gehele behan-
deling terug. Treed binnen in de we-
reld van Nzuri en beleef een gevoel 
van rust en welzijn. Laat je zintui-
gen aangenaam verrassen. Het as-
sortiment van Cenzaa dat bij Nzuri 
te verkrijgen is, bestaat o.a. uit ge-
zichtsproducten waaronder diverse 

serums en maskers; bodyproducten 
als douchegel, bodylotion en body-
scrub en lifestyleproducten als bi-
ologische groene thee, geurkaar-
sen en linnenspray. Stap binnen 
in de wereld van Cenzaa en ervaar 
de serene sfeer, luxe verpakkingen, 
prachtige behandelconcepten en 
hoogwaardige producten! 

Nzuri geeft ook jeugdbehandelin-
gen tot 18 jaar, heerlijke massa-
ges en is ook geschikt voor rugpa-
tiënten, want Nzuri beschikt name-
lijk over een zéér grote luxe behan-
delstoel. Meer informatie over alle 
behandelingen, Cenzaa en lopen-
de acties: www.nzuri.info of bel voor 
een afspraak. 06-31 57 67 02

Recordaantal bezoekers 
Veenweidebad?
De Ronde Venen. Het manage-
ment van het Veenweidebad liet re-
centelijk in haar promotiekrant we-
ten dat het zwembad eind augus-
tus de 750.000 ste (!) bezoeker kon 
verwelkomen. Een mijlpaal. En dat 
over een periode van drie jaar, want 
het Veenweidebad is in juni 2010 
officieel geopend. Hoewel het ma-
nagement het voordeel van de twij-
fel wordt gegund, is het getal toch 
een nadere beschouwing waard. Im-
mers, op welke gronden is de tel-
ling tot stand gekomen? We spre-
ken hier over een gemiddeld aan-
tal bezoekers van 250.000 per jaar. 
Dat zijn vijf volle Amsterdam Are-
nA’s! Zijn dat allemaal bewoners uit 
De Ronde Venen waaronder ook Ab-
coude?... Betreft het uitsluitend be-
talende(?) bezoekers die van buiten-
af door de draaideur het zwembad 
binnenstromen? Of worden de le-
den en gratis zwemmers van de Op-
tisport Health Club daar ook toe ge-
rekend? Dat staat er niet bij. Net zo 
min als bezoekers en toeschouwers 
van de zwemwedstrijden (hoe vaak 
vinden die plaats?) en het sportca-
fé (‘s avonds meestal weinig of geen 
klant te zien).
Wie de moeite neemt om de websi-
te eens te bekijken (www.optisport.
nl/veenweidebad), zal constateren 
dat er bovendien veel tijdstippen zijn 
waarop het zwembad is gesloten. 
Zoals in de vakantieperiode, zon- en 
feestdagen en daarnaast zijn er veel 
dagdelen niet ingevuld. Dat allemaal 
meegenomen en dan uitgaande van 
46 actieve weken per jaar, kom je op 
een aantal bezoekers van bijna 5.450 
per week. Uitgaande van 6 dagen 
opening (op zaterdag is het zwem-
bad gesloten…) moeten er dan ruim 
900 bezoekers per dag binnenko-
men. Gelet op de stille tijden over-
dag en in de avonduren waarop er 
geregeld maar een paar zwemmers 
zijn, dient men zich af te vragen of 
dat aantal wordt gehaald. Reken je 
de zaterdag erbij waarop het zwem-
bad kennelijk gevuld is met vereni-
gingsactiviteiten, iets wat overigens 
nergens op de website staat aange-
geven, kom je nog op een gemiddel-
de van bijna 800 bezoekers per dag. 
Let wel: alle dagen dus!
Mochten er inderdaad zoveel beta-

lende bezoekers de kassa van het 
Veenweidebad passeren, zal de ge-
meente zich in de handen wrijven, 
want dat levert aardig wat inkom-
sten op. Tijd om dat eens tegen het 
licht van de jaarlijkse subsidie te 
houden?...

Gemiste klanten
Daar komt nog bij dat het Veenwei-
debad meer een wedstrijd- en in-
structiebad is dan een recreatief 
zwembad. Dat laatste hangt er vol-
gens de meeste zwemmers maar bij. 
Veel recreatieve zwemmers en ge-
zinnen met kinderen wijken daar-
om uit naar onder meer het subtro-
pisch zwemparadijs ’t Kikkerfort’ in 
Breukelen, dat veel meer aantrekke-
lijke voorzieningen heeft en in de-
zelfde hoedanigheid de ‘Waterlelie’ 
in Aalsmeer. Dus veel van die klan-
ten mis je. Ook bewoners uit Abcou-
de zijn vooralsnog geen regelma-
tige bezoeker van het Veenweide-
bad. Integendeel, zij hebben hun ei-
gen Meerbad zolang dat nog duurt. 
Vooral bij ’t Kikkerfort is het met na-
me op zondag erg druk met gezin-
nen en kinderen uit De Ronde Venen 
die het daar een stuk gezelliger vin-
den. Dat zwembad is echt een recre-
atiebad, maar er worden ook zwem-
lessen gegeven en er is ruimte voor 
andere aqua-activiteiten. Alle voor-
zieningen zijn er zeven dagen in de 
week van 10.00 tot 22.00 uur open. 
Op sommige dagen al vanaf 07.00 
uur! Zelfs in de zomermaanden, als 
er een aangepast zomervakantie-
rooster wordt gehanteerd, kan ‘ons 
Veenweidebad’ dat op geen stukken 
na evenaren. Wie zich wil oriënte-
ren wat beide omliggende zwemba-
den voor leuke voorzieningen te bie-
den hebben en wat de openingstij-
den zijn, zou van beide de website 
eens moeten raadplegen (www.kik-
kerfort.nl en www.esa-aalsmeer.nl). 
Die dient u dan te vergelijken met 
wat er staat bij het Veenweidebad. 
Het gaat hier louter om de beeldvor-
ming, niet om de genoemde zwem-
baden te promoten. Nadeel van het 
bezoek van zwembaden buiten De 
Ronde Venen is dat je met de au-
to een fors aantal kilometers meer 
moet rijden.

Een feit is dat de gemeenteraad des-
tijds voor deze vorm van het zwem-
bad heeft gekozen en niet voor een 
tropisch zwemparadijs. Daar kan 
geen enkele exploitant verande-
ring in brengen. Wel door er zelf iets 
leuks van te maken! 
Het Rondeveense zwembad is daar-
door bij de meeste inwoners nooit 
een populaire attractie geworden. 
Het wordt veelal als sfeerloos, don-
ker en klantonvriendelijk ervaren. 
Een deel van de faciliteiten is om 
bezuinigingsredenen geregeld ge-
sloten. Dat zou toch niet nodig zijn 
gelet op de ‘vele’ zwemmers die er 
dagelijks schijnen te komen... Mede 
daarom blijven veel zwemliefheb-
bers weg. De gemeente heeft van 
meet af aan de exploitatie in han-
den gegeven van Optisport en heeft 
dus geen enkele inspraak hoe het 
zwembad wordt gerund.
Knap staaltje marketing?
Bij de vergelijking gaat het met na-
druk om het aantal bezoekers dat 
het Veenweidebad in drie jaar tijd 
zou hebben kunnen trekken in re-
latie tot omliggende zwembaden 
die als recreatiebad een heel ande-
re uitstraling hebben. ’t Kikkerfort 
blijkt in dit verband ruim 200.000 be-
zoekers per jaar te trekken en dan 
gaat het bijna altijd over een volle 
bak. Het vroegere Veenbad in Vin-
keveen kreeg bij navraag 80.000 en 
Blijdrecht 50.000 zwemmers op jaar-
basis. En het Veenweidebad nu in-
eens bijna twee keer zoveel?? Waar 
komen die extra zwemmers dan al-
lemaal vandaan kan men zich afvra-
gen. Het management van het Veen-
weidebad zou dat moeten kunnen 
aantonen, maar die komen in eerste 
oogopslag met onvoorstelbare ge-
tallen naar buiten.
Aan de andere kant, mochten de 
aantallen bezoekers inderdaad op 
waarheid berusten, dan mag je - 
gelet op de geringe populariteit en 
weinig faciliteiten van het zwembad 
- toch spreken van een knap staaltje 
marketing… Of is het een niet on-
derbouwde poging om aan de regio 
kenbaar te maken dat het Veenwei-
debad hoe dan ook toch zo’n gewel-
dig succes is? Aan dat laatste zullen 
helaas maar weinigen geloof hech-
ten.

Bingo bij O.K.K
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Stopzetten sponsoring door terugkeer 
wethouder Ingrid Lambregts

Heeft Ingrid Lambregts 
betonnen plaat voor haar hoofd?

Hondenbelasting

De Ronde Venen - Boulangé tuinontwerp en ad-
viesbureau b.v., ondernemer uit Mijdrecht zet per 
direct sponsoring rotonde Veenweg-Industrie weg 
te Mijdrecht stop!
“Bij deze zet ik per direct 1 september gelijk met het 
op nieuw aantreden van mevrouw Ingrid Lambreg-
ts in de raad van gemeente De Ronde Venen mijn 
sponsoring en onderhoud van de rontonde Veen-
weg- Industrieweg stop. De reclame borden zijn 
zondag verwijdert. Het kan niet zo zijn dat ik aan 
sponsoring doe van een gemeente die zo met het 
belastingsgeld van ondernemers en burgers om-
gaat.
Wethouder Ingrid Lambregts maakt een fout van 
15,5 miljoen euro, krijgt nog � 200.000,00 mee en 
wordt vrolijk weer in dienst genomen per 1 septem-
ber 2013. Het is een schande en totaal ontbreken 
van enige ruggengraat in deze gemeente dat zon-
der schaamte iemand zich zo verijkt en zo giganti-
sche zuur verdient gemeenschap geld verspilt zon-

der dat daar consequenties aan verbonden worden. 
Dit is voor een ondernemer niet te verklaren.
Ik denk dat alle ondernemers in het midden en klein 
bedrijf die het grootste deel van alle belastingen in 
De Ronde Venen (en Nederland )betalen en dus het 
salaris van mevrouw Ingrid Lambregts en overige 
bestuurders die de boel zo belazeren eens goed na 
moeten gaan denken of ze de gemeenschap nog 
wel willen sponsoren als dit als gewoon en normaal 
beleid gehouden wordt. Het wordt tijd dat er niet 
meer alleen geschreven en geroepen wordt maar 
dat er nog meer ondernemers op staan die daad bij 
het wordt voegen. Het wordt tijd dat dit soort ver-
spilling van gemeenschap geld een halt toe geroe-
pen wordt , en gemeentes als ondernemers gaan 
denken en daar ook op afgerekend worden.
 
Patrick Bakker
Directeur Boulangé tuinontwerp 
en adviesbureau b.v.

De Ronde Venen - Je moet toch wel een onge-
loofl ijk dikke plaat voor je hoofd hebben als je na 
alle berichtgeving over je uitermate negatieve han-
del en wandel , gesjoemel met miljoenen gemeen-
schapsgeld en andere akkefi etjes nog het lef hebt 
om je gezicht nog in de lokale Rondeveense poli-
tiek te laten zien.
In Drenthe heet dat: “Een bret voor de kop heb-
ben...”
Je moet toch echt geen scrupules meer hebben als 
je miskwaliteiten met een 10 x 10 cm portretfoto ( 
zonder het welbekende zwarte balkje voor de ogen 
) breeduit in nog wel de grootste krant van Neder-
land , De Telegraaf van Vrijdag 30 Augustus , ver-
meld worden.
Je moet toch echt wel compleet gespeend zijn van 
enig zelfrespect en eergevoel als mede door jouw 
gesjoemel , miskleunen en achterhouden c/q te laat 
melden van belangrijke feiten niet alleen jij , maar 
ook nog eens de vorige Burgemeester en de Ge-
meentesecretaris het veld moesten ruimen.

Je moet ongeloofl ijk bot en cru zijn om dan nog het 
lef te hebben om weer terug te keren op het nest 
dat je zelf hebt bevuild , precies aan het einde van 
je 2 jaar wachtgeld , hetgeen de belastingbetaler 
100.000 Euro gekost , maar jou opgeleverd heeft 
voor gewoon NIETS DOEN !

Ik zou me kapot schamen en in jouw plaats voor-
lopig in het verste hoekje willen wegkruipen , maar 
mw. Ingrid Lambregts , waar dit stukje over gaat 
maar dat begreep de lezer natuurlijk al , niet !
Aan de andere kant bewijst de terugkeer en accep-
tatie in de RondeVeense raad van genoemde da-
me onomstotelijk tot welk laag en dubieus peil het 
kaliber van onze Gemeentebestuurders is gedaald.
Mijn stem nog uitbrengen voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen?
Aan me nooit niet !
 
C.N.H. van Dijck
Mijdrecht.

De Ronde Venen - Er zijn mensen die vinden, dat 
als je een hond hebt en de dierenarts niet kan be-
talen, dat je dan beter na had moeten nadenken en 
geen hond had moeten nemen. En die vinden dat 
een Voedselbank voor dieren onzin is. Er zijn ook 
mensen, die geen hond kopen, maar een (zwerf)
hond adopteren uit landen als Spanje. Zij bouwen 
daar een band mee op en geven hun hele ziel en 
zaligheid en veel tijd aan zo’n hond, die lid wordt 
van gezinnen en daar heel veel voor terug geeft. Ze 
geven daar al hun geld aan uit. Aan trainers, hon-
denspecialisten, honden-uitlaatdiensten, dieren-
speciaalzaken, voeding, waaronder snoepjes, pate 
en botten, tekentangen, nagelknip-scharen, bor-
stels, ritjes naar afgelegen honden-uitlaatgebie-
den, etcetc... En bij nood betalen ze graag de die-
renambulance; dat zijn vrijwilligers, die 24-uurs-
diensten draaien en gesponsord worden door an-
dere dieren-liefhebbers. Ook voor (zwerf)katten, 
vogels, knaagdieren, reptielen en het welzijn van 
heel veel andere andere dieren. 
De Gemeente zit met een begrotingstekort. Dat is 
triest in deze tijden. Er ontstaat een gesteggel tus-
sen de locale partijen, die kritiek hebben op het 
locale beleid van het Gemeentebestuur, maar het 
onderling ook niet met elkaar eens zijn. Onder-
tussen speelt er de eeuwenoude discussie over 
de hondenbelasting. De gelukkige hondenbezit-
ter mag dat begrotingsgat vullen. Hij moet betalen 
voor zijn hond. Wat krijgt deze hondenbezitter daar 
voor terug? De meeste boeren hebben een hond, 

soms twee. Deze honden komen het erf niet af. 
Doch ze moeten wel weggehouden worden van de 
weilanden en de koeien. Dat kan vervelende ziek-
tes opleveren. Deze boeren hebben hun eigen le-
ven, die totaal losstaat van het stadsdenken. Het is 
volledig belachelijk dat ze belasting moeten beta-
len voor hun honden! Eigenlijk geldt hetzelfde voor 
hondenbezitters die in een dorp wonen. 

Hondenbezitters willen graag belasting betalen. 
Katten- en konijnenbezitters ook. Mits dat geld 
goed besteed wordt aan dierenwelzijn! En dat ge-
beurt niet. De tonnen aan centjes worden besteed 
aan het opvullen van het begrotingstekort en bij 
de schuldhulpverlening heb je je hond te verkopen 
willen ze je kunnen helpen. Er is in de Ronde Ve-
nen geen dierenasiel. Ik hou mijn hart vast wat de 
Gemeente gaat doen met het geld, dat ze gaat krij-
gen voor de zorg voor mensen; de WMO. Gaat dat 
ook gebruikt worden voor het opvullen van een be-
grotingstekort?! Over de afgelopen twee jaar heb 
ik 324 euro betaald voor drie honden. Ze zijn mijn 
leven. Moet ik ze verkopen, omdat ik de honden-
belasting niet betalen kan (waar een vrijwilliger 
van “De Baat” belangeloos voor wil zorgen)? 

En dan is er perspectief? Gelukkig is er nog het 
Discriminatie-meldingspunt. Art1. 

David Wijtemans. 
Te gast in de Ronde Venen.

LinkedIn en Twittertrainingen voor 
werkenden en werkzoekenden
Regio - Social Media en met na-
me LinkedIn is niet meer weg te 
denken uit onze samenleving. Vol-
gens Rose-Marie Lucas van Roos-
kleurig Coaching en loopbaanbe-
geleiding is het voor werkzoeken-
den, maar ook voor werkenden ab-
soluut aan te bevelen om een Linke-
dIn profi el te hebben en actief aan 
LinkedIn deel te nemen. Onbekend 
maakt onbemind, maar ook mensen 
die wel een LinkedIn profi el hebben 
kennen veelal onvoldoende de mo-
gelijkheden. Ook Twitter heeft zich 
de laatste jaren razendsnel geprofi -
leerd als online social netwerk. Het 

kan heel zinvol worden ingezet voor 
diverse doeleinden zoals het vin-
den van werk, netwerken, opdoen 
van kennis over uw interesses en 
vakgebied, het volgen van actueel 
nieuws etc. 
Door Twitter voegt u een extra di-
mensie toe om uw positie op de ar-
beidsmarkt te verstevigen door te 
laten zien waar uw interesses en ex-
pertise liggen. Nog meer dan Linke-
dIn dat doet. Rooskleurig Coaching 
en loopbaanbegeleiding organiseert 
daarom LinkedIn en Twitter groeps-
trainingen voor werkenden en werk-
zoekenden. Als u LinkedIn of Twitter 

Zaterdag 7 en zondag 8 september 
Derde editie van Kunstbeurs 
aan de Westeinderplassen 
Aalsmeer – Zoekt u een mooi ob-
ject voor in huis, tuin of bedrijf, of 
wilt u gewoon genieten van kunst, 
kom dan naar de derde editie van 
de Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen. Maak kennis met een breed 
aanbod van hedendaagse kunst op 
een werkelijk schitterende locatie 
aan het water van galerie Sous-Terre 
Aalsmeer. Onder de bezoekers wordt 
een kunstcheque van 1000,- euro 
verloot. Deze cheque kan besteed 
worden bij galerie Sous-Terre, de me-
deorganisator van de beurs. Janne-
ke Viegers is een virtuoos schilder. 
Met snelle, directe toetsen maakt zij 
in ongeveer twintig minuten een ex-
pressief, goed gelijkend portret. De 
kosten zijn 100,- euro per schilderij-
tje. U kunt het direct mee naar huis 
nemen. Tijdens de beursdagen wordt 

aan een aantal bezoekers aangebo-
den zich gratis door Janneke Viegers 
te laten portretteren.

Vuurwerk 
Zaterdagavond 7 september vindt 
het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats bij de 
watertoren in Aalsmeer, met optre-
dens van diverse artiesten. Om 23.00 
uur is er aansluitend een grote vuur-
werkshow vanaf een ponton op het 
water. 
De locatie van de kunstbeurs bevindt 
zich pal achter de watertoren. Van-
uit de beeldentuin en het dakterras 
is het uitzicht op het vuurwerk mag-
nifi ek. Voor deze gelegenheid is er 
een ‘vuurwerkborrel’ georganiseerd 
en vinden er (gratis) rondleidingen 
plaats over de beurs. 

Opheffi ngsuitverkoop 
Floor Verbrugge Motoren
De Hoef/Uithoorn - De bij tallo-
ze motorfi etsliefhebbers al jarenlang 
bekende speciaalzaak en leverancier 
van motoren, bromfi etsen, accessoi-
res, onderdelen en (motor)kleding, 
Floor Verbrugge in De Hoef, geves-
tigd aan de Eerste Hoefweg vlak bij 
de ophaalbrug in de Oude Spoor-
baan, stopt met ingang van 30 sep-
tember aanstaande alle activiteiten. 
Die worden overgenomen door Mo-
toPort Uithoorn aan de Anton Phi-
lipsweg 5-7 (Industriegebied-Noord) 
in Uithoorn. Van de overname was al 
begin dit jaar sprake. Een en ander 
hield geenszins in dat het personeel 
bij Floor Verbrugge op straat kwam 
te staan. Integendeel, Dennis van 
der Jagt en Wim Vink zijn in dienst 
getreden bij MotoPort Uithoorn en 
nemen daarbij tientallen jaren erva-
ring met zich mee naar hun ‘nieuwe 
werkgever’, Mario Eikelenboom. Zij 
vormen nu onderdeel van het Moto-
Port Uithoorn Team en geven te ken-
nen met plezier deze nieuwe uitda-
ging aan te willen gaan. Motorrijders 
die in de loop der jaren bij Floor Ver-

brugge met hun motorfi ets een ‘per-
soonlijke band’ hebben opgebouwd 
met beide heren, blijven van har-
te welkom, zij het nu op een andere 
locatie. Voorts houdt het sluiten van 
de zaak in De Hoef in dat men daar 
tot en met 29 september aanstaande 
kan profi teren van een totale ophef-
fi ngsuitverkoop. De complete voor-
raad wordt met zeer hoge kortingen 
aangeboden. “Het moet helemaal 
leeg”, laat Mario met nadruk weten. 
Overigens neemt MotoPort Uithoorn 
alle garantieafspraken over en kun-
nen eerder gekochte cadeaubonnen 
gewoon worden ingeleverd. De ope-
ningstijden blijven deze maand zoals 
die altijd zijn geweest.

Totaalbedrijf
MotoPort Uithoorn op zijn beurt is al 
meer dan 25 jaar een begrip in Uit-
hoorn. Een totaalbedrijf op het ge-
bied van motoren en scooters van 
gerenommeerde merken als Honda, 
Kawasaki, Suzuki en Yamaha. Zowel 
nieuw als occasion. Bij de occasions 
zijn niet zelden ook motorfi etsen van 

Dennis van der Jagt (li.) en Wim Vink (re.) zijn nu werkzaam bij Mario Eikelen-
boom (mi.) van MotoPort Uithoorn

andere beroemde merken te vinden, 
waaronder Harley Davidson. Maar 
ook voor een scooter van verschil-
lende typen en merken kan men bij 
bij MotoPort terecht. Het motorfi ets-
bedrijf groeit nog steeds en kent 
voortdurend een aanwas van nieu-
we klanten. Reden dat men over-
weegt een interne uitbreiding te rea-
liseren. Behalve een uitgebreid aan-
bod is er op de bovenverdieping een 
omvangrijke kledingshop voor zowel 
motor- als scooterrijders, een breed 
aanbod aan helmen in elke prijs-
klasse, accessoires, gadgets en ver-
dere uitrusting. Men kan het zo gek 
niet bedenken of MotoPort heeft het 
wel in huis. Verder is er een grote, 
goed geoutilleerde werkplaats voor 
professioneel onderhoud en service. 
En mocht men thuis of op de zaak 
een motorfi ets of scooter hebben 
die niet aan de praat te krijgen is, 
dan wordt die in voorkomende ge-
vallen in overleg met de eigenaar 
met de servicewagen opgehaald. 
Bij gering werk aan het voertuig is 
er de ‘klaar terwijl u wacht’ service. 
Service, klantvriendelijkheid, vak-
manschap en het geven van goede 
adviezen staan hoog in het vaandel 
bij MotoPort Uithoorn. Hier kan een 
klant zijn motorfi ets of scooter ook 
op leasebasis kopen. 

Voor pakweg 50 euro per maand 
kan men al op een fraaie motorfi ets 
of scooter van een gerenommeerd 
merk rijden! Directeur Mario Eike-
lenboom laat weten dat MotoPort 
ook dealer geworden is van Peu-
geot motorscooters. Een ervan, de 
‘Metropolis’ komt binnenkort op de 
markt en is een motorscooter waar-
op je met een autorijbewijs mag rij-
den. Dan heb je dus geen motor-
rijbewijs nodig. Maar ook van de 
bromscooter van het merk ‘Sym’ is 
men inmiddels dealer. MotoPort Uit-
hoorn heet de klanten van Floor Ver-
brugge na de opheffi ngsuitverkoop 
van harte welkom op de voor hen 
nieuwe locatie. Kijk voor uitgebreide 
informatie op de website: www.mo-
toportuithoorn.nl.

Lezersactie krant 
Op vertoon van dit artikel ver-
krijgt u gratis toegang tot de kunst-
beurs. Beursinformatie: Locatie: Ku-
delstaartseweg 1 in Aalsmeer (te-
genover de watertoren). Open: zater-
dag 7 september van 11.00 tot 23.00 
uur en zondag 8 september van 
11.00 tot 18.00 uur. Meer informatie 
over de beurs vindt u op www.kunst-
beursaandewesteinderplassen.nl .

Portret van Mart Smeets, gemaakt 
door Janneke Viegers

nog niet gebruikt of niet weet wat 
u er allemaal precies mee kan, dan 
zijn de groepstrainingen iets voor u! 
De 3 uur durende hands-on trainin-
gen zijn praktisch en compact van 
opzet. Het behandelt de belangrijk-
ste onderdelen en mogelijkheden. 
Na afl oop van de trainingen kunt 
u hiermee zelfstandig aan de slag! 
De trainingen worden in de avond-
uren van 19.00 tot 22.00 uur gehou-
den bij PLUX in Uithoorn en Opti-
sport DRV in Mijdrecht. De LinkedIn 
trainingen zijn op dinsdag 17 sep-
tember en donderdag 26 septem-
ber a.s. De Twittertrainingen zijn op 
dinsdag 3 oktober en donderdag 8 
oktober a.s. Meer informatie vindt u 
op de website www.rooskleurigcoa-
ching.nl en in de advertentie elders 
in deze krant. 

Natuurjeugdclub De Veenmollen
IVN roeit weer in Botshol
Regio – Voor de zomervakantie 
sloot De Veenmollen, Jeugdclub van 
IVN De Ronde Venen, haar jaar af 
met de traditionele roeitocht in na-
tuurgebied Botshol. Er is kriskras 
door het natuurgebied geroeid en 
zo kwamen de ‘mollen’ uiteindelijk 
aan bij het bekende eiland de Pol. 
Daar deden zij zich tegoed aan een 
lekkere picknick! Na het eten kon 
iedereen zich nog heerlijk uitleven 
op het spannende eiland met mans-
hoog riet, waarin allerlei paadjes ge-
maakt werden en waar je in bomen 
kon klimmen. Een aantal Veenmol-
len had ook wel zin om te zwem-
men en nam een duik in het helde-

re Botsholwater! Het was weer een 
heel gezellige afsluiting van een fi jn 
natuurjaar. 
Een collage van de foto’s van al 
hun activiteiten in het afgelo-
pen seizoen is te vinden op de 
website van het IVN· (www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn) on-
der ‘Jeugd’. Een aantal Veenmollen 
hebben afscheid genomen van de 
Veenmollenclub. Daardoor zijn er 
plaatsen vrijgekomen voor nieuws-
gierige natuuronderzoekers van 8 
tot en met 12 jaar. 
Na de zomervakantie start weer een 
nieuw seizoen. Eens per maand is er 
op een zaterdagmiddag een activi-

teit waarbij één natuurverschijnsel 
onderzocht gaat worden. Dit doen 
ze buiten, in de natuur, of in het 
NME centrum in Wilnis. Thema’s 
van het nieuwe seizoen zijn: eetbare 
bessen zoeken en daar jam van ma-
ken, spinnen, GPS tocht door de na-
tuur, kerstversieringen maken van 
natuurlijk materiaal, bomen knotten, 
nestkasten maken, vogels bekijken 
met een telescoop, werken met zin-
tuigen, planten en tenslotte roeien 
op de Botshol. 
Het IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn heeft twee natuurjeugdclubs, 
één in De Ronde Venen en één in 
Uithoorn. Dit bericht betreft de 
jeugdclub in De Ronde Venen, die 
als standplaats Wilnis heeft. 
Meer informatie over de jeugdna-
tuurclub of aanmelden bij : Mari-
anne van den Bosch, tel. 257287 of 
mar.bb@inter.nl.net. 

Van 8 t/m 14 september
Collecteren in spierweek

Wilnis - De zes enthousiaste vrij-
willigers op de foto hebben min-
stens twee dingen gemeen: ze wo-
nen aan een kleine gezellige straat 
- de Veldzijdeweg - en gebruiken 
hun loopspieren, hun glimlachspie-
ren en hun collectespieren voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. 

Zij niet alleen, maar nog 40 ande-
re collectanten. Laat hen niet voor 
een dichte deur staan, maar geef 
en steun de strijd tegen spierziek-
ten. Zo kan onderzoek etc. naar 
deze levensbedreigende ziekten 
doorgaan.

Nieuwe collectanten welkom! 
Om door te kunnen gaan met het 
bestrijden van spierziekte en bewe-
gingsstoornissen heeft het Prinses 
Beatrix Fonds nieuwe collectanten 
nodig. Wilt u zich aanmelden als 
collectant? Stuur dan een e-mail 
naar marijke@tendam.org.
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MEERBODE PRIJZENTOUR DE
FRANCE uitgereikt

Golfspeler P Heijman uit Wilnis werd de gelukkige winnaar van een DVD 
speler, beschikbaar gesteld door Expert uit Mijdrecht. Net voor de start van 
het openingstoernooi van golfclub Wilnis vond hij toch nog de tijd om zijn 
prijs in ontvangst te nemen.

Tot slot werden de vijf bekende taarten van de Hema uit Mijdrecht uitgereikt. Paul Reu-
rings junior deed het persoonlijk. De gelukkige waren: José Kroon uit Wilnis, Hans van 
der Meer uit Mijdrecht, mevrouw Vis uit Wilnis, Eric Veul uit Uithoorn en J. de Haan uit 
Vinkeveen. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Alle winkeliers die deze prach-
tige prijzen beschikbaar stelden, ook hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

De familie Oomen uit Uithoorn was de gelukkige winnaar geworden van 
een geweldig goedgevulde bbq-schotel voor vier personen. Zoon Erik 
had samen met zijn vader en moeder de puzzel opgelost en de vragen 
beantwoord, dus gezamenlijk werd de prijs in ontvangst genomen. Het 
weer was goed vorige week zaterdag dus zal er zeker genoten zijn van 
deze heerlijke bbq-schotel, aangeboden door Keurslager Gert Stronkhorst 

Anton van Senten ontving een prachtige Oakley zonnebril, geschonken 
door Sijbrants & Van Olst Speciaal Optiek uit Uithoorn. Anton zelf had een 
goede zonnebril, dus maakte hij zijn echtgenote erg blij.

Sanne Schuurman uit Steenbergen had ook alles goed, het lot besliste ech-
ter dat zij niet de racefi ets, maar een prachtig sporthorloge ontving, aan-
geboden door Juwelier Nant Hartel uit Wilnis. Uit Steenbergen? Ja, daar 
woont ze offi cieel, maar haar verkering woont in Wilnis. Om de week is ze 
het weekend in Wilnis. Echter niet het afgelopen weekend. Haar schoonva-
der nam het daarom voor haar in ontvangst.

Mevrouw Kroon-de Haan uit Wilnis won de goedgevulde levensmiddelendoos, 
aangeboden door Jumbo Vinkeveen. Zelf moest ze zaterdag werken, maar 
haar schoonzoon was niet te beroerd om de prijs op te halen en breed 
lachend op de foto te gaan.

Alle prijzen Tour de France actie nu uitgereikt
Regio - De Tour de France is al weer een poosje geleden verreden, maar in verband met de lange zomervakantie was het nog niet zo makkelijk 
om alle prijswinnaars op een dag bij elkaar te verzamelen. Maar afgelopen week was het echt de laatste vakantieweek. Heel Nederland moest 
maandag weer aan het werk of naar school, dus vorige week vrijdagavond en zaterdagochtend was alles ingepland en werden de 10 over-
gebleven prijzen uitgereikt. En blij waren de winnaars zeker. 
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Hulpverleners in actie
Ruim 25 leden van de Wilnisse EHBO-vereniging en vrijwillige 
Brandweer probeerden onder leiding van de EHBO-bevelvoerder 
de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Slachtof-
fers moesten door de brandweer uit benarde situaties bevrijd 
worden en EHBO-ers hadden hun handen vol met de behande-
ling van grote en kleinere verwondingen. De brandweer had de 
brandende auto snel onder controle, maar door de schrik van de 
explosie waren meerdere mensen op het terrein gewond geraakt. 
De triage, het beoordelen van slachtoff ers en de ongevalssituatie, 
is best een heftige klus en je moet je hoofd er goed bij houden.

Kettingreactie explosie
De explosie van de auto alarmeerde de bedrijfsleider, die net 
met een leverancier in bespreking was. Hij viel in zijn haast om 
uit te zoeken wat er gebeurde over het randje van een deurpost 
en brak daarbij zijn vinger en werd behandeld aan een verstuikte 
knie. Een van de leveranciers is in zijn haast door een glazen deur 
gelopen, waardoor de EHBO-ers geconfronteerd werden met 
glasscherven in zijn hand en arm. De andere dacht wel even over-
al mee te helpen, maar maakte het de hulpverleners- door zijn pa-
niek en drukte - alleen maar erg moeilijk. Een heftruckchauff eur 
reed door de schrik van de explosie tegen een stapel pallets aan, 
waardoor een voorbijganger bekneld raakte onder de gevallen 
stapel pallets. De chauff eur zag er ook niet goed uit, had uitval 
aan zijn arm en been en bleek een beroerte te hebben. Een col-
lega die snel probeerde de auto te blussen, moest dat bekopen 
met brandwonden aan zijn gezicht, nek en armen en had door de 
ingeademde rook fl inke ademhalingsmoeilijkheden.

Het langst waren de brandweer en EHBO bezig met de werkne-
mer die in een bak van een vrachtwagen gevallen was en met 

een gebroken heup tussen materieel lag. Zonder hoogwerker 
was het een fl inke uitdaging om dit slachtoff er veilig van de 
vrachtwagen langs alle obstakels naar beneden te krijgen.

Bedrijfsongevallen
Bart van Walderveen, voorzitter van de EHBO vereniging, vertelt: 
“Uit de oefening blijkt dat een goede kennis van EHBO ook bin-
nen bedrijven belangrijk is om alert te kunnen handelen bij be-
drijfsongevallen. Tijdens de oefening kwamen veelvoorkomende 
ongevallen voor, zoals een werknemer die de slijptol niet volgens 
veiligheidsvoorschriften vasthield. De slijptol kwam ongelukkig 
in zijn arm terecht met een slagaderlijke bloeding en grote in-
wendige schade als gevolg. Taak was aan de EHBO-ers ter plaatse 
om deze bloeding daadkrachtig en snel te stoppen.”

Nieuwe EHBO opleiding
De oefening was de aftrap van het nieuwe seizoen voor de EHBO 
herhalingslessen. Voor mensen die nog geen EHBO hebben, start 
EHBO vereniging Wilnis in oktober met een nieuwe EHBO oplei-
ding op de woensdagavond. Inschrijven kan nog via het volgen-
de e-mailadres: info@ehbowilnis.nl. Kijk voor meer informatie 
over de opleiding op www.ehbowilnis.nl.

Meer informatie
KNV EHBO afdeling Wilnis verzorgt opleidings- en herhalingsles-
sen voor het offi  ciële EHBO-diploma inclusief verbandleer, reani-
matie en AED. De EHBO-ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden 
ingezet voor EHBO-hulpverlening bij diverse activiteiten, waaron-
der de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen.

Ga voor meer informatie over evenementen, de nieuwe cursus 
en herhalingslessen naar www.ehbowilnis.nl. www.ehbowilnis.nl. www.ehbowilnis.nl

AFTRAP NIEUW SEIZOEN EHBO VERENIGING WILNIS MET GROTE OEFENING

Explosie auto veroorzaakt ramp in Mijdrecht
De Ronde Venen - 
EHBO vereniging 
Wilnis is het nieuwe 
seizoen van de EHBO 
herhalingslessen 
gestart met een 
grote oefening in 
samenwerking met 
brandweer Wilnis
op maandagavond
2 september.

Een geëxplodeerde auto was 
de oorzaak en het centrum 
van de chaos op het terrein 
Van Schie in Mijdrecht.
In de kettingreactie van die 
chaos raakten maar liefst
8 slachtoff ers gewond.
Gelukkig allemaal opgeleide 
Lotusslachtoff ers, die hun 
rol erg reëel weten na te spe-
len met echt lijkende kleine 
en grote verwondingen, va-
riërend van botbreuken en 
brandwonden tot een slag-
aderlijke bloeding.

• Slachtoff er met heupfractuur moet uit de vrachtwagen vervoerd worden.• Bij het blussen van de brandende auto heeft deze werknemer fl inke
   brandwonden in gezicht en ademhalingsproblemen opgelopen.

• Slijptol-ongevallen komen veel voor door onvoorzichtig gebruik.

• Een slijptol heeft een fl inke slagaderlijke bloeding en inwendige
   schade veroorzaakt in de arm.

• Het slachtoff er met de gebroken heup zit verstopt in de vrachtwagen
   achter divers materieel.

• Bestuurder van de heftruck blijkt een beroerte te hebben.

• Beknelling onder een omgevallen stapel pallets.

• Haastige spoed is zelden goed, blijkt uit de gebroken vinger en
   verstuikte knie van dit slachtoff er.
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Team De Kuiper/Van Wijk 
heeft honger naar de bal

Kool Bokaal uitgereikt bij Golfclub 
Veldzijde en Golfpark Wilnis

Sportief aanbod voor uw 
conditieverbetering

Tafeltennis in De Springbok

De Ronde Venen - De kop is er af 
na een periodestop van 4 maanden. 
In die periode blijft de keu vaak in 
de hoes zodat daarna de energie er 
weer is om met frisse moed te be-
ginnen. De teams van De Kuiper-Van 
Wijk en Stieva-Aalsmeer hadden alle 
goden mee om de opponenten Onze 
Vrijheid-Biljartmakers en het nieuwe 
team van Bar Adelhof 2 een puntlo-
ze start te laten maken, 2 keer 0-9 dus 
! Dio kwam tegen De Paddestoel 1 tot 
een respectvolle 7-2. Ook De Merel-
Heerenlux 2 scoorde 7-2 tegen colle-
ga 1. ASM-Mijdrecht 1 wist eveneens 
een winst van 7-2 te behalen op De 
Springbok 2. De onderlinge wedstrijd 
tussen Cens 1 en Cens 2 pakte in het 
voordeel van team 2 uit, het werd dan 
ook 7-2. De eerste wedstrijd voor de 
bekercompetitie ging tussen De Me-
rel-Heerenlux 3 en De Merel-Heeren-
lux 4, het werd 7-2. De overige uitsla-

gen waren; De Paddestoel 2 tegen Bar 
Adelhof 1: 4-5. De Springbok 1 tegen 
De Schans & Lutis Ventilatietechniek 
5-4. ASM-Mijdrecht 3 tegen ASM-
Mijdrecht 2: 5-4. De hoogste serie van 
de week was 33 caramboles, gepro-
duceerd door Kees de Zwart, de kort-
ste partij van de week was 20 beur-
ten, Paul Schuurman en Sander Pa-
ter kwamen tot deze prestatie. De in-
schrijving voor de persoonlijke kam-
pioenschappen sluiten 15 septem-
ber. Voor de spelsoort driebanden is 
er een C-B en A-klasse. Voor de spel-
soort libre is de 1 en 2 sterklasse sa-
mengevoegd, de 3-ster heeft nog een 
aparte klasse terwijl ook de 4-5 ster-
klasse is samengevoegd. De eerste 
voorronde betreft driebanden C. De-
ze is op zondag 29 september, te we-
ten op 3 locaties: De Paddestoel, De 
Schans en De Lachende Ruiter. Aan-
vang: 11.00 uur.

Wilnis - Bij speciale gebeurtenissen 
zet Golfpark Wilnis de G. Kool Bokaal 
in als prijs voor een wedstrijd voor de 
leden van Golfclub Veldzijde. Baan-
manager Tom Blasse lichtte het ont-
staan van de bokaal luchtig toe. De 
G. Kool Bokaal is voor het eerst uit-
gereikt in mei 2001. Daarna volgden 
nog drie wedstrijden om deze bijzon-
dere beker. Zo werd ook tien jaar ge-
leden bij de dijkdoorbraak in Wilnis 
om de beker gegolfd. Op 31 augus-
tus was de aanleiding weer bijzon-
der: na een ingrijpende renovatie van 
zes holes kan sinds kort weer ge-
speeld worden over 18 heuvelachti-
ge holes in het polderlandschap van 
De Ronde Venen. Wethouder David 
Moolenburgh hield een toespraak op 
een zonovergoten terras met uitzicht 
op een paar gerenoveerde holes. Dat 
met het hebben van een golfbaan in 
de gemeente van jong tot oud ge-
noten kan worden van deze sport, 
is zonneklaar. “Vanuit de gemeente 
kunnen we niet anders dan de eige-
naar van de baan en de vereniging 
bedanken voor de impuls die zij to-
nen op het gebied van ondernemer-
schap en sportiviteit” aldus wethou-
der David Moolenburgh.

Verrassing
Als verrassing kwam op verzoek van 
Golfclub Veldzijde Muziekvereniging 

VIOS Mijdrecht een serenade bren-
gen aan baaneigenaren Anneke en 
Ton Kool, hun familie en het perso-
neel. Daarnaast heeft voorzitter Bart 
Weitjens namens de vereniging een 
cheque aangeboden met een bij-
drage voor een nieuwe stalling voor 
meer handicarts. Een handicart is 
een elektrische golfbuggy waarmee 
golfers die de afstand niet kunnen 
lopen, toch kunnen blijven genieten 
van de golfsport. Bart Weitjens bena-
drukte dat de goede samenwerking 
tussen Golfpark Wilnis en Golfclub 
Veldzijde er mede voor gezorgd heeft 
dat dit project dit project zo snel is af-
gerond. Een aantal deelnemers hield 
het bij een wedstrijd over 9 holes. 
Tonnie de Wit uit Woerden werd eer-
ste in deze categorie. Ruim 100 deel-
nemers hebben hun best gedaan om 
de beker te winnen. De fameuze G. 
Kool Bokaal viel toe aan Jaap Breu-
nesse (Woerden); hij was met 40 sta-
blefordpunten de beste speler. Jaap 
ontving de bokaal uit handen van 
Tom Blasse, baanmanager bij Golf-
park Wilnis. Tweede bij de heren 
werd Ed van der Weijden (Uithoorn) 
en de derde prijs ging naar Piet Heij-
man Jr. (Wilnis). Bij de dames was de 
eerste prijs voor Rosmarie Stapleton 
(Kockengen). Tweede werd Ans van 
Elk (Kamerik) en de derde prijs ging 
naar Gerrie van Acker (Mijdrecht).

De Ronde Venen - De deelnemers 
staan weer in de startblokken: de 
lessen van Spel en Sport DVR be-
ginnen weer! De eerste paar keer 
is het soms even wennen, een paar 
maanden niet elke week flink oefe-
nen maakt de spieren stram. Juist 
daarom zijn de lessen zo belangrijk: 
regelmatig een uurtje bewegen on-
der deskundige leiding is goed voor 
je conditie en houdt je fit.
En het is gezellig, alleen bij uiter-
ste noodzaak laten deelnemers wel 
eens verstek gaan. 

Spel en Sport DRV biedt lessen aan 
voor iedereen. Algemene training 
van de conditie is er in verschil-
lende variaties: Super Sportief voor 
mensen met een heel goede condi-
tie, Sportief voor als u een redelijke 
conditie hebt en Sportief Extra, als u 
uw conditie – weer – moet gaan op-
bouwen. Er wordt ook veel aandacht 
besteed aan de reactiesnelheid van 
de deelnemers. Heerlijk buiten zijn 
de lessen Sportief wandelen. Dat 
kan ’s morgens, maar er is ook een 
avondles. En het gaat altijd door, 
behalve bij ijzel en onweer. Zo werk 
je aan een goede conditie. Muziek 
geeft weer een extra dimensie aan 
bewegen: niet alleen bij de lessen in 

Swing en Sport, Line Dance en We-
relddansen wordt muziek gebruikt, 
ook in de sportieflessen is regelma-
tig muziek te horen. Wie ook wel van 
wat competitie houdt, kan terecht bij 
de volleybal- en badmintongroepen, 
waar elke keer veel (ont)spannen-
de wedstrijdjes worden gespeeld. 
Of bij het bowlen, waar een seizoen 
lang een competitie wordt gespeeld. 
“Ook al ben je wat krakkemikkig, je 
moet toch blijven bewegen”, aldus 
een van de deelnemers aan een zit-
gymnastiekles. Het bewegen is aan-
gepast aan wat ouderen kunnen en 
helpt hen aan een zo goed mogelij-
ke conditie. Datzelfde geldt voor de 
populaire watergymnastiek, juist in 
het water kun je je gewrichten ge-
makkelijker gebruiken. 

Kennismakingsaanbieding
Spel en Sport DRV geeft lessen in 
alle kernen van de gemeente De 
Ronde Venen, dus altijd bij u in de 
buurt. Doe uzelf een plezier, en pro-
beer het eens uit, een uur gezond 
bewegen onder deskundige lei-
ding. Voor 18 euro kunt u zes keer 
meedoen met de les van uw keuze. 
Kijk voor het complete aanbod op  
www.spelensportdrv.nl of bel met  
06 21 918 353. Van harte welkom!

De Hoef - Nu de verbouwing van 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef 
is afgerond is er ook ruimte geko-
men voor nieuwe activiteiten. Er is 
gekozen om te beginnen met tafel-
tennis op de donderdagavond. Ta-
fels en ballen worden aangeschaft.
De deelnemers worden verzocht wel 
hun eigen batje mee te brengen.
Op de donderdagavond wordt er 
ook gebiljart en in overleg met de 
biljartclub kunnen deelnemers aan 
het tafeltennissen dan ook gebruik 
maken van de barfaciliteiten. 
De eerste avond zal zijn op donder-
dag 12 september vanaf 20.30 uur

en zal een openbaar karakter heb-
ben. Eenieder die belangstelling 
heeft of een keer wil meemaken hoe 
het allemaal in zijn werk gaat is dan 
van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. U hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden en kan dan die 
avond alle informatie krijgen over 
vaste deelname.
Voor een kop koffie of thee wordt 
gezorgd. Een week later, dus van-
af 19 september beginnen de we-
kelijkse avonden waarvoor dan wel 
moet worden ingeschreven. Kortom, 
een nieuwe activiteit waar jong en 
oud aan kunnen deelnemen.

Trotse winnaar van de G. Kool Bokaal Jaap Breunesse uit Woerden naast Tom 
Blasse van Golfpark Wilnis

Argon F2 wint ook tweede 
bekerduel uit met 2-5
Mijdrecht – Deze week speelt Argon 
F2 tegen de Legmeervogels. F3, het 
ging om de 2e wedstrijd in de beker. 
Duidelijk is gelijk dat de F2 het initi-
atief neemt, Yassir gaat in de aanval 
maar komt niet tot het doel van de te-
genstander, echter de 2e kans weet 
Yassir zijn kans te benutten en scoort 
in de 3e minuut de 0-1. Maar de Leg-
meervogels laten dit niet ongemoeid 
en weten vanuit een vrije trap gelijk 
de score weer op 1-1 te zetten in de 
4e minuut.
Maar Argon laat geen kans onbenut 
en valt gelijk weer aan, Luke heeft de 

bal en geeft een voorzet aan Joep, de-
ze scoort gelijk in de 5e minuut weer 
de 1-2. Rob heeft de bal, geeft een 
voorzet aan Yassir, maar schiet naast, 
2e kans van Yassir, schiet met het ver-
keerde been en ook geen treffer. Rob 
geeft een pass aan Melle, Melle schiet 
op de keeper deze houdt de bal. En 
zo gaat het een tijdje door. Kans op 
kans voor Argon, maar ze komen niet 
tot scoren. Ze gaan de rust in met 
een kleine voorsprong 1-2. Ook in de 
tweede helft is het kans na kans voor 
Argon. De jongens weten met een 
mooi samenspel veel kansen te cre-
eren, Joep weet richting het doel door 
te lopen en de bal voor te zetten aan 
Luke, deze schiet knalhard de bal in 
het doel in de 6e minuut 1-4. 

Aanval
Toch gaat de Legmeervogels weer in 
de aanval, maar het duo Melle en Ki-
lian verdedigt goed. Legmeervogels 
neemt een corner, maar ook Jeroen 
staat heel goed te keepen en houdt 
de bal. Weer een aanval van de Leg-
meervogels gaat voor het doel langs. 
Kans voor de Legmeervogels, schot 
op doel, Jeroen weet dit schot met 
een mooie duik uit het doel te hou-
den. De F2 gaat weer in de aanval, 
nu met Kay, die schiet op doel, al-
leen mist hij kracht. Milan breekt uit 
tot aan het doel maar schiet net voor-
langs. Het wordt dan wel erg druk 
voor het doel van Jeroen, maar Melle 
weet de bal weg te werken. Legmeer-
vogels in de aanval richting Jeroen, 
deze was echt kansloos en ze scoren 
de 2-4 in de 15e minuut. Yassir krijgt 
nog een kans en loopt het hele veld 
over maar belandt in de handen van 
de keeper. Schot op doel van Rob. De 
keeper slaat de bal weg, Yassir maakt 
het in 2e instantie af en scoort in de 
18e minuut, het is 2-5. 

Wielerronde van Uithoorn

Toch winst voor Argon E5

Hertha D2 klopt Argon D2

Uithoorn - Komende zondag 8 sep-
tember wordt voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar de Ronde van 
Uithoorn in het Thamerdal verre-
den. Helaas kunnen ze dit jaar niet 
in het oude dorp terecht, zodat het 
parcours in 2013 anders is dan de 
voorgaande jaren. Tot ver in de vori-
ge eeuw was de jaarlijks met Pink-
steren verreden Ronde een hoogte-
punt voor de bewoners van het Tha-
merdal.
Zij en vele andere liefhebbers van 
de wielersport, omzoomden met 
duizenden het parcours. Voordeu-
ren open, tuinstoelen aan de kant 
van de weg, muziek en prachti-
ge wielersport. In de tachtiger ja-
ren verdween de ronde uit het Tha-
merdal. Verkeersdrempels en wiel-
rennen verdragen elkaar slecht. In 
2010, het jaar waarin de Uithoorn-
se Wieler Trainings Club (UWTC) 
75 jaar bestond, keerde de Ron-
de weer terug in het oude centrum 
van Uithoorn. Dit mede op verzoek 
van buurtbeheer Thamerdal. De 
wedstrijd werd gedeeltelijk in Tha-
merdal en gedeeltelijk in het Oude 
Dorp verreden. Dit jaar dus alleen 
in het Thamerdal en loopt het par-
cours door de Admiraal de Ruyter-
laan, Thorbeckelaan, Pr. Christina-
laan, Karel Doormanlaan, Pr. Chris-
tinalaan en Johan de Wittlaan.
Start en finish zijn op de Admiraal 
de Ruyterlaan. De masters 60+ be-
ginnen daar om 10.30 uur aan hun 

40 km. Om 12.00 starten de mas-
ters 50+ (40 km), om 13.30 uur de 
nieuwelingen (40 km) en om 15.00 
de sportklasse (50 km). De organi-
satie zorgt voor de muziek en mooie 
wielersport. Komt met velen, dan 
zorgt u voor de gezelligheid en het 
enthousiast aanmoedigen van de 
UWTC-leden met onder anderen 
Guus Zantingh, Leen Blom, Rene 
Wiebes, Rene Oudshoorn, Gijs Kost-
man, Henk van Laar, Coen de Groot, 
Pieter Heidema, Michael van Meer-
land, Dennis Moolhuijsen, Bart de 
Veer en Jeroen van Goor.

60+ wedstrijd Zutphen
Zondag 1 september was de UWTC 
renner Guus Zantingh afgereisd 
naar Zutphen om daar te starten in 
een veteranen 60+ wielerwedstrijd. 
Vanaf het startsein werd er hard ge-
koerst. De wedstrijd werd gewon-
nen door Piet Gruteke uit Rotter-
dam. Guus Zantingh spurtte zich 
naar een verdienstelijke 5e plaats.

Podiumplaatsen
Jeroen Breewel reed afgelopen 
week naar twee mooie podium-
plaatsen. Zondag 25 augustus een 
2e plaats in de Rabobank ronde van 
Delft (omnium) en vrijdag 30 au-
gustus wederom een 2e plaats in 
de Nacht van ‘s Gravendeel. Zondag 
1 september was er een 3e plaats 
voor Henk de Jong in de ronde van 
Julianadorp.

Mijdrecht - De wedstrijd begon 
enigszins slordig, al binnen kor-
te tijd stond de E5 van Argon ach-
ter door eigen doelpunt. Maar ja, 
het was dan ook pas de 2de keer 
dat dit nieuwe team samenspeelde. 
Argon laat niet op zich zitten en via 
een fantastische pass van Moerad 
komt de bal bij Masin die scoort nog 
voor 9.00 uur. Het is drie minuten la-
ter opnieuw de bal tussen de magi-
sche voeten van Masin en het is 2-1. 
Even dreigt direct de 3-1. Moerad 
pakt de bal goed af, Vincent staat 
vrij, draai 180 graden en schiet he-
laas mis. Dan krijgt de tegenstander 
weer grip op de wedstrijd en met 
een snelle actie komen ze gevaarlijk 
in schotafstand. Can komt een frac-
tie te laat zijn goal uit en het staat 
toch weer 2-2. 
Het publiek leeft mee. Een klein dip-
je in het spel is gevolg. Er wordt aar-
dig heen en weer gepasst tussen 
Yannick, Mike, Vincent en Can. De 
lange onderbreking van een bal te 
water leidt ertoe dat de coach ieder-
een even persoonlijk toespreekt en 
aanmoedigt. Amine pakt de bal van-
uit achter, schiet naar Yannick en 
die scoort met links helemaal rechts 
onderin, het staat 3-2. Zo gaan ze 

gelukkig de rust in na nog even ge-
keken te hebben naar pechvogel 
Vincent die zo hard tegen de bin-
nenkant paal aanschiet dat de bal 
er spontaan weer uitvliegt.
De 2e helft kent direct een aanval-
lend spel via Masin, Moerad, Yan-
nick naar Mike en die geeft een 
enorme poeier: 4-2. SCW laat zich 
niet zomaar van de bal afzetten en 
met veel plezier staat ook het E5-
team te kijken naar hun sterspe-
ler nummer 7. Maar dan hebben ze 
Collin nog. Die staat echt een enor-
me pot te verdedigen. Collin gooit 
in en de bal gaat weer naar voren. 
Masin schiet naast. Bal komt weer 
bij keeper Can, deze houdt ook het 
tempo er goed in. Via een prachtig 
doelschot komt de bal bij Mike, deze 
schiet naar Vincent en ja hoor, deze 
is wel raak, 5-2. Het publiek is uit-
zinnig. Je ziet de mannen groeien. 
En dan het laatste doelpunt: Amine 
onderschept de bal, en schiet naar 
Masin. Masin valt rechtsvoor aan, 
Vincent loopt in het midden mee. 
Masin ziet de keeper aankomen en 
schiet naar Vincent, Vincent ziet nu 
de keeper naar hem toe komen en 
schiet weer terug naar Masin. Ma-
sin scoort 6-2. 

Vinkeveen - Deze week begon 
Hertha D2 met de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen. De eerste 
tegenstander was Argon D2.
Het begin was goed voor de Vinke-
veners, ze kregen diverse kansen en 
waren dicht bij de openingstreffer. 

Na 15 minuten werd Argon iets 
sterker en kregen ook de mannen 
uit Mijdrecht kansen om de score 
te open maar Zana van Hertha was 
scherp en stond zijn mannetje in het 

doel en anders waren het wel de 
verdedigers die er tussen zaten. Tot 
de rust bleef het 0-0. Na rust toch 
een ander spelbeeld, Hertha werd 
toch sterker en sterker en het was 
Andy die op dat moment de ver-
diende 1-0 maakte. Kort daarna was 
het weer Andy na een mooie aanval 
die de 2-0 maakte. Argon kwam er 
nog wel af en toe gevaarlijk uit maar 
de verdediging gaf geen krimp. Het 
werd zelfs nog 3-0 voor Hertha door 
weer een doelpunt van Andy.

Twirlen is dans en sport tegelijk
 
Uithoorn - Afgelopen zondag tijdens 
de open dag van Twirlteam Starlight 
konden geïnteresseerden al kennis-

maken met Twirlteam Starlight uit 
Uithoorn. De meiden lieten, onder lei-
ding van instructrice en zelf meervou-

dig Nederlands kampioen Twirlen, 
Sandra Verseput, zien wat ze in huis 
hadden en wat er bij Twirlen eigen-
lijk allemaal komt kijken. Deze maand 
begint Twirlteam Starlight met een 
nieuwe groep meisjes vanaf 4 jaar, 
een groep vanaf 8 jaar en een groep 
vanaf 12 jaar. Mocht het je leuk lij-
ken om twirlen te proberen of wil je 
gewoon eens kijken, geef je dan op 
via twirlteamstarlight@gmail.com. De 
groep repeteert op donderdag van-
af 16.15 uur en 18.00 uur, afhankelijk 
van de leeftijd. Als je het leuk vindt 
kun je ook gewoon langskomen in 
de oefenruimte op het Legmeerplein 
49 in Uithoorn. Je kunt eventueel 4 
gratis lessen meedraaien voordat je 
besluit lid te worden of niet. Twir-
len is een combinatie van dansrou-
tines en behendigheid met de baton 
en is erg leuk om te doen. De meiden 
van Starlight doen in prachtige outfits 
mee met wedstrijden, zowel individu-
eel als in groepen en geven een paar 
keer per jaar shows. Ben je geïnte-
resseerd? Stuur dan een e-mail naar 
twirlteamstarlight@gmail.com of kom 
langs tijdens de lessen!
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GVM’79 gaat weer beginnen 
Mijdrecht - Vanaf deze week gaat 
ook GVM’79 weer van start!  De af-
trap zal door Joyce gebeuren op de 
maandag met haar Fit en Fun groep 
(17.00 uur in de Brug). Hier werk je 
aan je conditie en spieren middels 
sport en spel. Marjolein gaat op de 
woensdag beginnen in de Eendracht 
vanaf 13.00 uur waar de allerklein-
sten spelenderwijs gymnastiek beoe-
fenen. Gevolgd door de groep 6-7 ja-
rigen  en aansluitend de groep van-
af 8 jaar. Hier leer je de grondbegin-
selen van het turnen en ga je deze 
uitwerken tot echte turnelementen. 
Wendy trapt woensdag ook af, maar 
dan  in de Brug met de selectie turn-
groepen en het plus uur. Deze groe-
pen gaan zich gedurende het seizoen 
verder specialiseren op vloer, brug, 
balk en sprong, waarna  zij in de 
tweede helft van het seizoen op de-

ze onderdelen wedstrijden gaan tur-
nen. Dit jaar gaat GVM’79 verder met 
het jongensturnen. Op de zaterdag 
van 8.30 tot 9.30 uur is de Brug open 
voor jongens van 6-12 jaar. Onder lei-
ding van oud-turner Menso trainen 
zij op meer  typische ‘jongens’onder-
delen zoals bijvoorbeeld ringen (denk 
aan Yuri van Gelder) en rekstok (Ep-
ke Zonderland).  Acrogroepen van de  
dinsdag, donderdag en zondag slaan 
nog even een weekje over, volgende 
week is Esther er weer! Acro is een 
groeiende tak waarbij het turnen ge-
combineerd wordt met acrobatische 
elementen die je samen met anderen 
uitoefent. GVM ’79 is hierin erg suc-
cesvol; een aantal teams zijn uitgeko-
men op het NK! Geïnteresseerd? Je 
bent welkom om twee gratis lessen 
bij te wonen! Kijk voor verder infor-
matie op de site: www.gvm79.nl.

Sterke tweede helft helpt 
De Vinken 1 niet
Vinkeveen - De eerste competitie-
wedstrijd van korfbalvereniging De 
Vinken is al weer achter de rug. De 
Vinken 1 is na de promotie van vorig 
jaar ingedeeld in de tweede klasse 
poule A. Afgelopen zaterdag mocht 
het Vinkeveense vlaggenschip aan-
treden op de grasvelden van LUNO 
uit Linschoten. Ondanks dat beide 
teams een verjongingskuur hebben 
ondergaan, was het de ervaring die 
LUNO in het zadel hielp, waardoor 
de thuisploeg met een klinkende 16-
11 de wedstrijdpunten bemachtigde. 

Effectiviteit
In de aanval begonnen aanvoerder 
Kelvin Hoogeboom, Rutger Woud, 
Eva Hemelaar en Emese Kroon. Aan 
verdedigende zijde stelde coach Jo-
han Kroon het kwartet Rudy Ous-
soren, Gerwin Hazeleger, Melanie 
Kroon en Masha Hoogeboom. De 
Abn-Amroploeg kwam aardig uit 
de startblokken, maar moest vooral 
de meerdere erkennen in de heren 
van LUNO. De geroutineerde spelers 
stapten weg bij de directe tegen-
standers en konden zo in scorings-
positie komen. Voor de rust wisten 
Kelvin Hoogeboom (2x), Rudy Ous-
soren en Rutger Woud te scoren. 
Met een fikse achterstand van 10-4 
werd de kleedkamer opgezocht.

Felle duels en 
doorzettingsvermogen
De tweede helft zorgde voor een an-
der spelbeeld voor de neutrale toe-
schouwer. LUNO had een riante 
voorsprong opgebouwd, maar De 
Vinken wilde een blamage voorko-
men. Er werden veel fysieke duels 
uitgevochten en coach Johan Kroon 
dirigeerde de spelers om meer dwin-
gend te gaan spelen. Voor de laat-
ste 25 minuten kwam Annick Stok-

hof in het veld voor Eva Hemelaar. 
Gerwin Hazeleger zou het veld ver-
laten voor Jasper van Peursem. De 
doelpunten vielen aan beide zijden, 
een gelijkopgaande wedstrijd was 
geboren. Een strafworp van Melanie 
Kroon (verkregen door Rudy Ousso-
ren), afstandstreffers van de heren 
Kelvin Hoogeboom, Rudy Oussoren 
en Rutger Woud tilden de stand naar 
15-8. Debutante Masha Hoogeboom 
scoorde in haar eerste officiële wed-
strijd voor De Vinken een fraai af-
standsschot. Emese Kroon volgde 
haar voorbeeld, maar kon niet voor-
komen dat LUNO ook scoorde 16-9. 
Na een vrij dubieuze, zeer twijfelach-
tige en volgens Vinken onterechte 
gele kaart voor Rudy Oussoren was 
het slotakkoord van invaller Jasper 
van Peursem. Met een goede schijn-
beweging en prima samenspel prikte 
hij het laatste doelpunt door de korf 
via een doorloopbal 16-11.

Werk aan de winkel
De oefenwedstrijden hebben nog 
niet de gewenste resultaten opgele-
verd, desalniettemin biedt de twee-
de helft perspectief voor de volgen-
de wedstrijd. Op 7 september komt 
Achilles uit Den Haag op bezoek. De 
wedstrijd is om 15.30 op sportpark 
de Molmhoek te Vinkeveen.  

Argon E2 krijgt Ajax E2 op bezoek

Argon is poulewinnaar 
in de bekerstrijd 

Mijdrecht - Eindelijk was het zo-
ver voor de mannen van Argon E2, 
na een week volop training stond de 
bekerwedstrijd tegen Ajax E2 op het 
programma. Het was ideaal voet-
balweer en dit zorgde ervoor dat 
vele ouders, familie en voetbalfans 
al vroeg langs de lijn klaarstonden 
om de wedstrijd tussen de Argon 
en Ajax pupillen met eigen ogen 
te zien .Na een uitgebreide war-
ming-up van beide teams floot de 
scheidsrechter om 8:45 uur voor de 
aftrap. Het bleek dat de mannen van 
Ajax niet naar Mijdrecht waren ge-
komen om 2 x 20 minuten te slapen. 
Vanaf de eerste minuut gingen bei-
de ploegen er vol tegenaan wat re-
sulteerde in snelle aanvallen. Argon 
verdedigde met hart en ziel, maar 
kon niet voorkomen dat Ajax het net 
al snel een aantal keren kon vinden. 

Dit resulteerde in een ruststand van 
0-6. In de 2e helft ging Argon toch 
iets meer voetballen en lukte het zo-
waar een stuk verder van het doel 
te voetballen, waardoor Ajax niet 
meteen zo snel kon scoren als in de 
eerste helft. In de laatste 10 minu-
ten heeft Argon zelfs nog een aantal 
doelpogingen ondernomen en cor-
ners gecreëerd, maar het mocht niet 
lukken om toch dat ene doelpunt te 
scoren wat Argon toch echt wel ver-
diende, waardoor de scheidsrechter 
affloot bij 0-14.
De afsluitende penalty’s waren in 
ieder geval succesvol, beide ploe-
gen gingen hier gelijk op. Al met 
al een mooie zaterdagochtend voor 
Argon E2, met als lichtpunt dat het 
team zich zeker nog gaat ontwikke-
len en een mooi seizoen tegemoet 
gaat. Foto: sportinbeeld.com

Mijdrecht - Ook de derde beker-
wedstrijd heeft Argon in winst om-
gezet, nadat het eigenlijk driekwart 
van de wedstrijd spannend was 
slaagde Argon er in de slotfase de 
wedstrijd winnend af te sluiten.
Na negen minuten kwam Argon op 
voorsprong, een voorzet van Jasper 
Werkhoven werd door Stefan Tiche-
laar in de korte hoek geschoten, on-
houdbaar voor de uitstekende doel-
man Randy Sanches. Coach Patrick 
Loenen had enkele basisspelers rust 
gegeven en een aantal jeugdspelers 
ingezet. Na de snelle treffer speelde 
Argon erg onrustig, liet zich door de 
verbaal sterke tegenstander enigs-
zins uit het spel halen en kreeg nog 
maar weinig echte mogelijkheden. 
Nieuw Utrecht, met Tayfur Kahra-
man in de gelederen kreeg een paar 
kansjes. Makraou probeerde een 
lobje maar die ging naast en een 
vrije trap van Dudukcu stuiterde 
voorlangs het Argondoel.
Tien minuten na rust kwam nieuw 
Utrecht op gelijke voet, een dis-
cutabele overtreding net binnen 
het strafschopgebied werd door 
scheidsrechter O’Niel beloond met 
een penalty die vervolgens onberis-
pelijk werd binnen geschoten 1-1. 
Na wat wissels, Oscar Leune voor 
Röling en Vincent van Hellemondt 
voor Yassin Ouhadou kwamen er 
een paar mogelijkheden. 

Voorsprong
Nieuw Utrecht was dichtbij een 
voorsprong en Jasper Werkhoven 
zag zijn vrije trap in het zijnet te-
rechtkomen. Met nog twintig mi-
nuten te gaan bereikte een pass 
van Wilco Krimp de hardwerkende 

Eric Mulder de na een knappe ac-
tie onhoudbaar inschoot 2-1. Met 
nog tien minuten op het bord kwam 
Marlin Bot in het veld voor Bakary 
Jobe, even daarna werd Reshad 
Haidari net binnen het strafschop-
gebied neergelegd. Opnieuw een 
strafschop na voor Argon. Stefan Ti-
chelaar zag zijn schot door keeper 
Sanches gekeerd maar in de ree-
bout was Vincent van Hellemondt 
trefzeker, via onderkant lat stuiterde 
de bal achter de doellijn 3-1. In bles-
suretijd werd door het door Van Hel-
lemondt nog 4-1.

Tegestander
Op woensdagavond speelde Argon 
tegen zondag derdeklasser SCH 
’41.Deze tegenstander uit Harme-
len was een maatje te klein voor Ar-
gon. Door een penalty kwam Argon 
via Stefan Tichelaar op 1-0. Vincent 
van Hellemondt tekende voor de 2 
en 3-0. Stefan Tichelaar bepaal-
de de ruststand op 4-0. De tweede 
helft nam Argon wat gas terug maar 
toch scoorde Roderick Röling en 
Vincent van Hellemondt eerder nog 
een keer en werd het 6-0.
Vorige week ging Argon op bezoek 
bij De Vecht in Loenen. Deze der-
de klasser liet zich niet gemakkelijk 
verslaan. In de eerste helft scoor-
de Stefan Tichelaar de 0-1 en in 
het vervolg bepaalde Kevin Blom de 
eindstand op 0-2. Door dit resultaat 
is Argon poulewinnaar geworden: 3 
gespeeld 9 punten, 12 doelpunten 
voor en 1 tegen. Aanstaande zater-
dag begint voor Argon de competi-
tie, de aftrap is thuis om 15.00 uur 
tegen AH’78 uit Huizen. 
Foto: sportinbeeld.com 

CSW wint van Elinkwijk
Wilnis - CSW was al uitgescha-
keld in de beker na nederlagen te-
gen GHC en SJC en moest de laat-
ste wedstrijd aantreden tegen Elink-
wijk. Tegen de ploeg die vorig jaar 
degradeerde uit de hoofdklasse liet 
CSW zich van zijn beste kant zien 
en ging CSW met een dik verdien-
de 2-3 overwinning richting Wilnis.
CSW begon sterk aan de wedstrijd 
en voetballend gezien zag het er 
goed uit bij de ploeg van trainer 
Dennis Sluijk. Met goed combina-
tievoetbal probeerde CSW het de 
verdediging van Elinkwijk lastig te 
maken.  De eerste kansen van de 
wedstrijd waren dan ook voor CSW. 
Mike Cornelissen draaide knap weg 
van zijn tegenstander om vervol-
gens de lange hoek te kiezen maar 
ook de doelman van Elinkwijk had 
daar op gerekend zodat deze kans 

verloren ging. Bij de volgende kans 
kwam Mick Stefels in vrije schietpo-
sitie maar zijn schot werd geblokt. 
Elinkwijk probeerde het CSW las-
tig te maken via de vleugels maar 
echt grote kansen leverde dat niet 
op. CSW leek op voorsprong te ko-
men toen Wesley Suister na een 
prachtige pass van Rick van Arn-
hem de keeper verschalkte met een 
lob maar de treffer werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Vlak voor rust 
nog een gevaarlijke situatie voor het 
doel van CSW toen Elinkwijk rand 
zestien een vrije trap kreeg toege-
wezen maar de bal verdween geluk-
kig voor CSW in de muur.

Echt los
Na rust kwam de wedstrijd pas echt 
los en was het doelman Dirven die 
CSW behoedde voor een achter-

CSW F3 trapt af met 
oefenwedstrijd 
Wilnis - CSW F3 speelde afgelo-
pen zaterdag – net als veel andere 
CSW teams – tegen VV Kockengen. 
De jongens zijn het seizoen begon-
nen in een nieuwe samenstelling. 
Van onwennigheid tussen nieuwe 
teamgenoten was echter niet veel 
te merken. 
De teams waren aan elkaar ge-
waagd en lieten aan beide zijden 
van het veld mooie acties zien. In 
de eerste helft stond Jelle op doel.  
Ondanks goed verdedigend werk 
van Mees en wat mooie reddingen 
van Jelle  kon CSW niet voorkomen 
dat Kockengen  0-1 scoorde.  In de 
tweede helft ging Rik het doel ver-
dedigen. In deze periode  speelde 
CSW veel op de helft van Kockengen 

en er kwamen heel wat doelkansen 
voorbij. David miste net, maar Yo-
nah wist de bal met een mooie ac-
tie toch langs de prima keeper van 
Kockengen te krijgen. Sem en Rick 
hebben enorm hard gewerkt, alle 
hoeken van het veld gezien en daar-
bij veel ballen veroverd. Helaas ging 
het achterin bij CSW toen wat min-
der. Rik zag geregeld de ballen op 
zich af komen, zonder dat hij daar-
bij veel hulp kreeg van zijn teamge-
noten. Kockengen scoorde nog een 
keer waarmee de stand op 1-2 bleef 
staan. Een mooi resultaat voor een 
nog jonge groep jongens, die nog 
niet eerder met elkaar in deze sa-
menstelling gevoetbald hebben! 
Foto: sportinbeeld.com

Prima eerste wedstrijd CSW F2
Wilnis - Na een lange zomerstop was 
het zaterdag dan eindelijk zover, de 
eerste voetbalwedstrijd van het sei-
zoen was een oefenpartij tegen de 
F1 van Kockengen. Deze jongens wa-
ren een stuk groter en bleken allen 
tweedejaars F-jes te zijn. Gelukkig 
zegt dit niet alles in het voetbal, zoals 
ook bleek uit de wedstrijd. Vanaf het 
begin was de verdediging van CSW 
ijzersterk en wisten Mike en Chris alle 
gevaarlijke aanvallen van Kockengen 
af te breken. Toen dat 1 keer niet luk-
te kon Marijn, die de eerste helft kee-
per was een hard schot mooi redden. 
Op het middenveld werkten Nick, Ja-
ri en Robin erg hard en ontstonden 

er mooie combinaties. Halverwege de 
eerste helft ontsnapte Romeiro aan 
zijn tegenstander en waar velen een 
voorzet verwachtten schoot hij de bal 
bekeken in de hoek en werd de 1-0 
gevierd. Na de rust ging Nikodem het 
doel verdedigen en Marijn nam een 
plek op het middenveld in. Een hele 
goede actie van spits Rami bekroon-
de hij met een fraaie treffer. Daarna 
werd Kockengen gevaarlijker en ook 
omdat onze verdedigers graag mee 
naar voren wilden was Nikodem nog 
2 keer kansloos.  De 2-2 eindstand 
was al met al een prima resultaat en 
belooft veel voor een mooi seizoen. 
Foto:sportinbeeld.com

stand. Na wat slordigheidjes ach-
terin moest hij tweemaal handelend 

optreden om een doelpunt te voor-
komen. Ook een schot van een van 
de spitsen van Elinkwijk ging maar 
net voorlangs. Hierna was het weer 
de beurt aan CSW dat vervolgens 
beter met de kansen omsprong. 
Een prima vrije trap van Rick Ver-
weij kwam terecht bij de vrijstaan-
de Marciano Kastoredjo die vervol-
gens beheerst inschoot. Even later 
stond de 0-2 al op het bord toen 
Wesley Suister geknoei in de  ver-
dediging van Elinkwijk genadeloos 
afstrafte. Elinkwijk gooide de poort 
open achterin en CSW kreeg zoveel 
ruimte zodat de 0-3 niet kon uitblij-
ven. Sander Kunkeler liep alleen op 
de keeper af maar zijn schot werd 
nog gekeerd door de doelman maar 
de meegelopen Mick Stefels scoor-
de wel in de rebound.  
Tegen het einde van de wedstrijd 
maakte CSW het zich nog onnodig 
moeilijk. Eerst kreeg het een straf-
schop tegen die onhoudbaar werd 
ingeschoten en slordig uitverdedi-
gen leverde de 2-3 op. Verder liet 
CSW het niet komen en zodoende 
kon de ploeg met een 2-3 overwin-
ning afscheid nemen van het be-
kertoernooi. 

Foto: sportinbeeld.com



Argon E5 wint uit, 1e 
beker duel tegen Roda 23
Mijdrecht - Eindelijk is het zover, 
de nieuwe E5 mag vandaag begin-
nen aan het nieuwe seizoen, en start 
met een beker ronde tegen Roda 23. 
De jongens die allemaal nieuw zijn 
in de E5 moesten vandaag ook ge-
lijk aan elkaar wennen.
De E5 gaat sterk van start en cre-
eren gelijk een kans, die net naast 
gaat. Can weet met een schot op de 
doelman van Roda niet in het net te 
krijgen de doelman houd de bal.
Vincent weet de bal te onderschep-
pen en geeft een voorzet aan Can, 
die weet de kans net niet te be-
nutten. Zeppe krijgt de bal en pro-
beert een afstand schot, maar word 
gehouden. Can loopt door op naar 
het doel en onderschept de bal en 
opent de score in de 5e min 0-1.
De E4 blijft doorzetten aan de kant 
van Roda, Mike schiet op doel maar 
mist kracht, Yannick krijgt de vol-
gende kans, maar schiet in de han-
den van de doelman. Daniel pro-
beert de bal met een voorzet voor 
te geven maar de bal gaat voor het 

doellangs. Mike probeert een schot 
op doel en weet in de 11e min de 
score op 0-2 te zetten. Er volgen 
meer kansen, Daniel neemt een cor-
ner, krijgt de bal terug en schiet de 
bal in de handen van de doelman.
Voorzet van Zeppe op Daniel gaat 
net naast, Masim onderschept de 
bal en probeert Daniel te bereiken, 
maar die kan er net niet bij.

Doorzetten
Daniel blijft doorzetten en weet in de 
17e min met een mooi schot te sco-
ren 0-3. Zeppe probeert weer een 
voorzet op Masim maar de bal gaat 
voorlangs. Mike geeft een voorzet 
aan Masim maar red het net niet, 
Kans voor Yannick, 2e instantie ook 
niet, Mike schiet de bal naar Masim, 
Vincent neemt over en schiet van 
een afstand, door dit goed samen-
spel weten de jongens veel kansen 
te krijgen. Can krijgt nog een laat-
ste kans op doel , en dan fluit de 
scheidsrechter af voor de rust. Lei-
der Orscek geeft nog even de laat-

ste instructies en dan kan de 2e 
helft beginnen. Na het fluitsignaal 
gaat de E5 gelijk weer in de aan-
val, Mike schiet op doel maar mist 
de kracht. Mike geeft gelijk daar-
op een voorzet aan Masim maar 
die schiet naast, Dan in de 2e min 
weet Mike met een afstand schot 
de doelman toch te passeren, het is 
0-4. Masim probeert een schot op 
doel, maar word geblokt, Yannick 
neemt een corner en diverse akties 
willen er niet in. Voorzet van Vincent 
gaat over de achterlijn, actie Masim 
gaat naast, via een corner schiet 
Mike op doel maar word gehouden. 
Dan maakt Masim een mooie aktie 
en weet in de 8e min toch de sco-
re op 0-5 te zetten. Masim geeft een 
goede voorzet aan Mike en die pro-
fiteert in de 9e min en scoort 0-6

Roda weet toch een kans te krijgen, 
maar deze is van korte duur door 
het verdedigende werk van Can.
Roda krijgt een 2e kans maar ein-
digt op de paal, Amine schiet ver uit 
en Daniel breekt uit geeft een voor-
zet aan Mike, die schiet op de paal.
Zeppe neemt een corner, Ma-
sim zet voor aan Daniel, Daniel te-
rug naar Masim en schiet over. Ro-
da krijgt weer een kans, maar Ami-
ne red. Overtreding op Zeppe, Zep-
pe neemt de vrije trap en weet de 
bal via de handen van de doelman 
in het net te krijgen 0-7. Voorzet 
Zeppe naar Yannick, yannick kopt 
op de lat, Yannick paas naar Ma-
sim maar rakt de bal niet goed. Yan-
nick geeft weer een voorzet nu aan 
Mike maar schiet in de handen van 
de doelman. Het loopt op het ein-
de van de wedstrijd, Mike heeft de 
bal en geeft een voorzet, Vincent 
loopt binnen bereik en schiet de 
bal in het doel en zet de eind stand 
op 0-8 De scheidsrechter fluit af en 
de jongens kunnen terug kijken op 
een wedstrijd met veel samen spel 
en doelpunten, jongens op naar de 
volgende.

Bridgevereniging 
‘De Ronde Venen’ van start

Mijdrecht - Op dinsdag 3 septem-
ber is het voor onze vereniging weer 
de start van een nieuw bridgesei-
zoen. Vanaf die dag wordt er weer 
gespeeld in competitieverband. We 
spelen in een ontspannen sfeer op 
de dinsdagavonden (aanvang om 
19.45 uur) in een zaal van de Me-
ijert te Mijdrecht. De uitslag van el-

ke speelavond vindt direct na afloop 
van de laatste spelronde plaats. 
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er dit jaar 
in december een speciale feeste-
lijke drive ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de vereni-
ging. De vereniging heeft nog plaats 
voor zowel beginnende als voor er-

Argon F2 mooie overwinning 
op Jong Aalsmeer F3
Mijdrecht - Eindelijk is het zo-
ver, de nieuwe F2 mag vandaag be-
ginnen aan het nieuwe seizoen, 
en start met een beker ronde te-
gen Jong Aalsmeer. Gelijk in de 1e 
minuut weten Kay en Kilian al een 
kans te creëren, Kay schiet op het 
doel maar de doelman houd. Corner 
voor de F2, Kay neemt hem en door 
goed samen spel van de jongens 
weet Joep de score in de 3e minuut 
te openen 1-0. Ook in de 5e minuut 
weet Joep weer bij het doel van 
Jong Aalsmeer te komen en scoort 
2-0. Kans voor Kay, maar deze keer 
op de paal, Joep geeft een voorzet 
aan Kay maar deze kans gaat net 
naast, dan komt er een kans voor 
jong Aalsmeer, maar Rob weet de-
ze kans af te slaan. Weer een kans 
voor de F2 Joep krijgt een voorzet 
van Milan en Joep weet de stand te 
verhogen naar 3-0. Luke weet uit te 
breken en probeert richting het doel 
van Aalsmeer te komen maar word 

getackeld. Wederom krijgt Joep 
weer een kans maar deze weet de 
doelman te houden, er volgt hier-
op gelijk weer een kans voor de 
F2, een voorzet op Joep alleen de-
ze gaat over de achterlijn. Dan fluit 
de scheidsrechter af en gaan we de 
rust in met een 3-0 voorsprong
Casper neemt even de rust en tijd 
om de jongens toe te spreken voor 
de 2e helft.

Kansen
Gelijk blijven de kansen komen na 
het fluitsignaal voor de F2, kans 
Joep gaat naast, Luke onderschept 
de bal en geeft hem voor aan Joep 
en die weet te scoren en de stand 
op 4-0 te zetten. Milan met een 
mooie voorzet, ij schiet hoog voor 
maar Joep kan net niet bij de bal.
Er volgt gelijk weer een kans nu 
voor Melle, maar de bal gaat net 
voor langs. Luke heeft de bal en 
geeft een voorzet aan Luke, maar 

8-Weekse clinic hardlopen 
bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vanaf donder-
dag 5 september 2013 begint er 
bij de Veenlopers een nieuwe se-
rie trainingen in voorbereiding op 
de 23e Zilveren Turfloop op 4 no-
vember voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. Voor de 
beginnende hardlopers hebben de 
trainingen het karakter van Start to 
Run waarbij er van nul af aan wordt 

toegewerkt naar 5 km hardlopen. 
De nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-
terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de trai-
ningen van de Veenlopers op don-
derdagavond voorbereid op de 10 of 
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop. 

Hierbij wordt er onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en -snelheid en 
specifieke wedstrijdvoorbereiding. 

De eerste trainingen:
Voor de starters en gevorderden: 
donderdag 5 september 19:30-
20:45. Verzamelpunt is op de Ren-
dementsweg in Mijdrecht ter hoog-
te van het gebouw van GroenWest 
Wonen. De kosten bedragen 30 eu-
ro per deelnemer, dit is inclusief een 
startbewijs voor de Zilveren Turfloop 
en gratis meetrainen na de Zilveren 
Turfloop met de Veenlopers tot ja-
nuari 2014. Bij het pakket horen 8 
begeleide trainingen op donder-
dagavond en een trainingsprogram-
ma naast de begeleide trainingen.

Enthousiast? 
Aanmelden kan via de volgende 
emailadressen: info@veenlopers.nl 
en frans.bosman@online.nl. 
Bij de laatst genoemde kunt u ook 
meer informatie vragen dit kan ook 
telefonisch op 0297-287283 (na 
18.00uur ). 

Cora en Guus Clubkampioen 
Wilnis - In het weekend van 24 en 
25 augustus streden 30 heren en 
12 dames op de prachtige gereno-
veerde baan van Golfpark Wilnis 
om de titel van clubkampioen stro-
keplay. Zaterdag werd gestart met 

twee rondes van 18 holes en zon-
dag werd de derde en tevens beslis-
sende ronde gespeeld. 
Op zaterdag nam de uiteindelijke 
clubkampioen bij de heren met elf 
slagen minder dan zijn beste tegen-

vlnr: Clubkampioene strokeplay 2013 Cora Jonkers – clubkampioen stroke-
play 2013 Guus van Acker – Joke Schiphorst (2e plaats) – Yvette Bartlema (3e 
plaats) – Toon Haafst (2e plaats) – Peter Koek (3e plaats) 

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 3 september 
organiseert Klaverjasclub Onder Ons 
de laatste zomer prijs klaverjasavond 
voor iedere kaartliefhebber, dus ook 
vakantie gasten en recreanten zijn van 
harte welkom. Er zijn weer veel prijzen 
te winnen. De aanvang is 20.00 uur in 
bar bistro “DE HAVEN” Proosdijhaven 
276 in Vinkeveen. Er worden drie par-
tijen gespeeld van zestien gifjes. Bij 
de laatst gespeelde avond werd Har-
ry van Schaik eerste met 5378 punten, 
2e. Gerard Snabel met 5319 punten, 
3e. Marga Turenhout met 5315 pun-
ten, 4e. Sonja van de Waa met 5159 
punten, 5e. Ferry Verbraak met 5081 
punten. De Troostprijs was voor Leen 
van Bemmelen met 3645 punten.

Zeven dagen bikkelen voor kinderen 
met Duchenne Spierdystrofie
Mijdrecht - De in Mijdrecht woon-
achtige René Mikkers gaat van 15 
t/m 21 september de strijd aan voor 
kinderen met Duchenne spierdys-
trofie, tijdens dé mountainbiketocht 
van de Benelux: Duchenne Heroes. 
Samen met zeker 375 mountainbi-
kers doorkruist hij in zeven dagen 
tijd vier landen en legt hij maar liefst 
700 kilometer af. René maakt deel 
uit van de Duchenne Heroes, die 
maar één doel voor ogen hebben: 
zoveel mogelijk geld bij elkaar halen 
voor onderzoek naar de ziekte van 
Duchenne. Duchenne Heroes vindt 
dit jaar voor de achtste keer plaats. 
Zijn motivatie om voor de tweede 
maal aan deze tocht mee te doen 
is dat deze jongens zoveel doorzet-
tingsvermogen tonen en dat wij hun 
zo een kans kunnen geven om een 
zo goed mogelijk leven te kunnen 
leiden. Daar zij hun spieren op een 
gegeven moment niet meer kunnen 
gebruiken, moeten wij dat met zijn 
allen voor hun doen. Daarom wens 
ik een zo hoog mogelijk bedrag bij 

elkaar te fietsen voor een zo groot 
mogelijk onderzoek naar medicij-
nen. 

Spierziekte
René vormt het Team RT4D (René 
Trapt Four Duchenne). Christiaan, 
Danny, Dennis, Jan & Jan zijn vijf 
Mijdrechtse jongens van tweeën-
twintig tot en met eenendertig jaar 
oud die leiden aan de ziekte van Du-
chenne. Deze spierziekte is een er-
felijke, ongeneeslijke aandoening, 
die het complete spierstelsel aan-
tast. Ook het hart ontbeert na ver-
loop van tijd de kracht om het li-
chaam aan de gang te houden. In 
Nederland lijden ongeveer achthon-
derd jongens aan de ziekte van Du-
chenne. Meer dan de helft van hen 
haalt de dertig, maar veel patiënten 
overlijden voor hun twintigste. 
700 kilometer mountainbiken is voor 
Christiaan, Danny, Dennis, Jan & 
Jan niet mogelijk, en daarom doen 
de Duchenne Heroes het voor hem. 
De tocht leverde vorig jaar maar 

liefst 1.1 miljoen euro op en de or-
ganisatie zet dit jaar alles in zijn 
werk om dat bedrag te overtreffen. 
Daar draagt Team RT4D graag zijn 
steentje aan bij. 

Sponsoren 
De afgelopen maanden stonden 
voor René in het teken van trainen 
en het werven van sponsors. El-
ke deelnemer moet minimaal 2500 
euro binnenhalen. “Ik ben goed op 
weg, maar ik kan nog steeds alle 
steun gebruiken. Bedrijven en par-
ticulieren, iedereen kan zijn steen-
tje bijdragen. Alle beetjes helpen’’, 
aldus René. 
Duchenne Heroes gaat dit jaar met 
ruim 375 deelnemers op 15 sep-
tember van start in Frankrijk. Ver-
volgens gaat de tocht via de Fran-
se en Belgische Ardennen en de 
Duits-Nederlandse grens naar Ne-
derlands Limburg. De mountainbi-
keroutes zijn uitdagend, zwaar en 
technisch. Per dag wordt er gemid-
deld 100 kilometer afgelegd. Via het 
Limburgse landschap zetten de hel-
den koers richting Nijmegen waar in 
Park Brakkenstein op 21 september 
gezamenlijk gefinisht wordt. 
Mocht U René willen sponsoren ga 
naar de site van Duchenne Heroes 
onder. De helden/overzicht deelne-
mers/René Mikkers of U kunt een 
bedrag overmaken op rekening-
nummer 3179.287.438 van de Rabo-
bank, t.n.v. R. Mikkers onder vermel-
ding van Duchenne Heroes 2013. 
Op zijn Facebook Duchenne 
Heroes-René Mikkers kunt u de 
laatste nieuwtjes volgen. 
Wilt u meer informatie over de tocht, 
de helden, de vrijwilligers of de or-
ganisatie kijk dan op www.duchen-
neheroes.nl

stander over 36 holes al een gro-
te voorsprong. Die kon hij zondag 
vasthouden. Met opperste concen-
tratie werd Guus van Acker eerste 
met 247 slagen over 3 rondes van 
18 holes. Op afstand gevolgd door 
Toon Haafst (258 slagen) en Peter 
Koek (259 slagen). 
Bij de dames bleef het spannend tot 
het laatste moment en uiteindelijk 
kon Cora Jonkers de wisseltrofee en 
beker in ontvangst nemen. Zij had 
in totaal 279 slagen nodig. De twee-
de plaats was voor Joke Schiphorst 
(281 slagen) en als derde eindigde 
Yvette Bartlema met 293 slagen. 
Dat de golfsport gevaarlijk kan zijn, 
bleek tijdens dit kampioenschap 
ook. Gelukkig bleef het beperkt tot 
materiële schade. Of het precisie-
werk of toeval is, zullen we nooit 
weten maar een scheepsbel die in 
de baan hangt werd geraakt, net als 
een markeerpunt op de heren af-
slagplaats. Deze bijzondere verrich-
tingen werden vrolijk opgehaald tij-
dens de prijsuitreiking die onder 
grote belangstelling plaatsvond. De 
spanning was er af, de winnaars 
waren bekend en iedereen was te 
spreken over de geweldige conditie 
van de baan. 

varen leden. Heeft u belangstelling 
om in het nieuwe seizoen bij onze 
vereniging te komen bridgen, kom 
dan zonder enige verplichting, om 
de sfeer te proeven, eens een avond 
vrijblijvend meespelen. Wilt u thuis 
met kennissen spelen, dan heeft de 
vereniging ook bridgekoffers be-
schikbaar, welke tegen geringe kos-
ten door de leden geleend kunnen 
worden. Voor nadere inlichtingen 
en aanmelding om een avond vrij-
blijvend mee te spelen kunt u bellen 
met Theo van Nes, tel 0297.593618.

De Vinken laatste oefening
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken de laatste oe-
fenwedstrijd als voorbereiding op de 
nieuwe veldcompetitie. Tegenstan-
der was het Kudelstaartse VZOD. 
De Vinken speelt komend seizoen 
in de tweede klasse. De Vinkeveen-
se Abn-Amroformatie had in het be-
zoekende VZOD een taaie tegen-
stander. De Noord Hollandse der-
deklasser had het grootste deel 
van de wedstrijd een voorsprong. 
De ploeg van trainer-coach Johan 
Kroon kon de strijd pas in het laat-
ste kwart van de wedstrijd in eigen 
voordeel beslissen. Kroon: “We heb-
ben we uit gehaald wat er in zit. Be-
langrijk is vooral, dat we wedstrijdrit-
me hebben opgebouwd. We hebben 
als team nog niet volledig kunnen 
spelen, maar ik heb zeker ook din-
gen gezien, die we volgende week 

weer in de training aan kunnen pak-
ken. Zo was de rebound nog onvol-
doende verzorgd.” Vooruitkijkend 
naar de eerste veldwedstrijd, beken-
de Kroon: “We krijgen het misschien 
niet makkelijk, maar we gaan toch 
zeker voor handhaving. Tegen Lu-
no zijn we komende zaterdag niet bij 
voorbaat kansloos.” Zaterdag 31au-
gustus start de veldkorfbalcompeti-
tie van het seizoen 2013-2014. Voor 
De Vinken is dit met een uitwedstrijd 
tegen de bekende regiotegenstan-
der Luno in Linschoten. Het vlag-
genschip van de Vinkeveense korf-
balvereniging speelt na de fraaie 
promotie vorig seizoen komend jaar 
in de tweede klasse E van het KNKV. 

Nieuwe spelers
De selectie van de Vinkeveners is 
dit seizoen aangevuld tot een tien-

tal. Trainer-coach Johan Kroon kiest 
ervoor om in de tweede klasse uit te 
komen met een vaste groep van vijf 
spelers en vijf speelsters. Aan de da-
meskant betreft dit Melanie Kroon, 
Eva Hemelaar en Annick Stokhof, 
terwijl dit seizoen ook de uit de ju-
nioren overgekomen Emese Kroon 
en de van Atlantis afkomstige Ma-
sha Hoogenboom hun opwachting 
in de basis maken. Het herenquin-
tet bestaat uit de bijna van een bles-
sure teruggekeerde Peter Koeleman, 
Kelvin Hoogeboom, Ruud Ousso-
ren en Gerwin Hazeleger, aangevuld 
met de uit het tweede doorgekomen 
Rutger Woud. Ron van Vliet hanteert 
dit seizoen opnieuw de spons en 
verzorgingstas.

Indeling en programma
Zaterdag 31 augustus speelt De Vin-
ken om 15.30 uur uit op sportpark 
de Rappijnen tegen Luno in Lin-
schoten. 

Open dag Tennisvereniging Wilnis 
Wilnis - Op zondag 1 september wil 
tennisvereniging WILNIS aan ieder-
een de gelegenheid bieden om op 
een laagdrempelige manier kennis 
te maken met de tennissport.
De tennisvereniging heeft enke-
le maanden geleden de zes banen 
die de vereniging tot haar beschik-
king heeft volledig gerenoveerd. De 
matecobanen, die voorheen de on-
dergrond vormden, zijn vervangen 
door zogenaamde Advanced Red 
Court banen. Een hele prettige on-
dergrond waar alle leden zeer en-
thousiast over zijn. TVWILNIS staat 
bekend als een kleine sportvereni-
ging waarbij iedereen elkaar over 
het algemeen goed kent en de le-
den staan hier altijd open voor 
nieuwkomers die een balletje willen 
slaan. Ook wordt er bij deze vereni-
ging buiten de competitiewedstrij-
den om veel georganiseerd zoals 
o.a. de clubkampioenschappen voor 
de jeugd en senioren, de herfstcom-
petitie, een junior-senior dag, een 
toss avond (iedere donderdag) een 

ladies day, een gentlemens day en 
vele activiteiten voor de jeugd.
 
Open dag
Op de open dag wil de vereniging 
iedereen, zowel jong als oud, kennis 
laten maken met tennis. TVWILNIS 
heeft de beschikking over twee en-
thousiaste en ervaren tennisleraren 
waarvan er een op deze dag aanwe-
zig zal zijn. Ook zal er een ballenka-
non op het park staan. Het is deze 
dag dan ook de gelegenheid bij uit-
stek om een langs te komen op het 
gezellige sportpark om te voelen dat 
de tennissport voor iedereen toe-
gankelijk en zeer ontspannend is.
Indien u niet over een racket be-
schikt hoeft dit geen beletsel te 
zijn, de vereniging kan er een ter 
beschikking stellen voor deze dag. 
Speciaal zal er op deze dag ook een 
korting aangeboden worden aan 
(toekomstige) nieuwe leden voor 
een aantal tennislessen en ligt er 
ook een aantrekkelijk aanbod klaar 
om lid te worden van TVWILNIS.

De open dag is van 12.00 tot 16.00 
uur en het sportpark kunt u vinden 
op de Pieter Joostenlaan 9 (naast 
het CSW terrein). De koffie/fris-
drank staat klaar en u bent dan ook 
van harte welkom.

kans word gekeerd. Rob probeert 
het met een schot op doel, maar hij 
mist kracht en is makkelijk door de 
doelman van Jong Aalsmeer te hou-
den. Er volgt een overtreding door 
Aalsmeer, de F2 krijgt een vrije trap 
vanaf de zijkant van het veld, Joep 
neemt de vrije trap en schiet de bal 
in ene in de korte hoek en het is 5-0.
Milan weet op volle snelheid het 
veld over te gaan richting het doel 
van Aalsmeer, maar schiet net naast, 
doelman schiet uit Milan vangt op 
en schiet gelijk op de doelman de-
ze houd hem. Er volgen nog diver-
se kansen, het loopt naar het ein-
de van de wedstrijd, maar Kay weet 
nog net een mooie voorzet te geven 
aan Joep die deze kans mooi afrond 
met een doelpunt en zet de score op 
6-0.Luke krijgt ook nog een kans al-
leen red het net niet, Aalsmeer pro-
beert nog 1 keer naar onze doelman 
Jeroen te komen, maar het is Mel-
le die met goed verdedigend werk 
te kans weet te keren. Dan fluit de 
scheidsrechter af en is de eerste 
overwinning binnen. 
Jongens gefeliciteerd, op naar de 
volgende wedstrijd.
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