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Vinkeveen/Waverveen - Afgelo-
pen zaterdag 11 september organi-
seerde de Lions Club Vinkeveen en 
Waverveen een rit met de tram ge-
naamd ‘Red Crosser’ door Amster-
dam voor een aantal bewoners van 
Maria-Oord en Zuiderhof. Geen ge-
wone tram, maar één die speciaal is 
ingericht op het vervoer van minder-
validen. 
De tram is een idee van het Rode 
Kruis (vandaar ook de naam ‘Red 
Crosser’) waarbij ook plek wordt 
geboden voor een aantal meerij-
dende vrijwilligers om de passagiers 
de helpende hand te reiken. Een 
unieke gelegenheid voor de oude-
ren onder ons, die slecht ter been 
zijn of in een rolstoel zitten, om on-
ze hoofdstad toch nog eens te kun-

nen bezoeken. De aangepaste tou-
ringcar bracht de groep van in totaal 
38 personen, inclusief begeleiders, 
rond het middaguur naar het Haar-
lemmermeer station. Daar begon de 
zonovergoten tramrit van meer dan 
twee uur kriskras door Amsterdam 
van Oost naar West, van Noord naar 
Zuid langs o.a. de Dappermarkt, 
het Leidseplein, de Dam, het Von-
delpark en door Zeeburg. Na een 
stop in de buurt van Artis voor kof-
fie, thee en een gebakje werd weer 
verder gereden langs de Hortus Bo-
tanicus naar het Rembrandtplein 
verder het centrum in. Een feest 
van herkenning voor velen. ‘O, kijk, 
ik heb hier vlakbij gewoond!’ en ‘Ja, 
daar ben ik vaak geweest’ kon je al-
om horen en vele andere enthousi-

aste herinneringen werden gedeeld. 
Door het mooie weer was het gezel-
lig druk in Amsterdam met volle ter-
rasjes en vele toeristen. Tegen het 
einde van de middag werd de groep 
weer in de touringcar naar Vinke-
veen gebracht. 
Aan de stralende gezichten te zien, 
had iedereen het erg naar zijn/haar 
zin gehad, uiteraard ook met dank 
aan de meereizende vrijwilligers van 
Maria-Oord, Zuiderhof, Red Crosser 
en de Lions.

Mede dankzij het mooie weer kan 
teruggekeken worden op een zeer 
geslaagde dag. En ook voor de Li-
ons Club Vinkeveen en Waverveen 
is het duidelijk: dit is zeker voor her-
haling vatbaar!

Bewoners Maria-Oord en Zuiderhof 
getrakteerd op een dagje Amsterdam

De Ronde Venen - Na een uitge-
breide instructiemiddag door het Ro-
de Kruis bij de Kom in Mijdrecht zijn 
de leerlingen van het VeenLanden 
College er helemaal klaar voor.
Rolstoel in en uit elkaar zetten, voet-
steunen wegklappen, jassen aan en 
uit, mensen erin helpen, stoepjes en 
hellingen op en af; het lukte allemaal 
prima.
In dit geval werd er in groepjes van 
2 leerlingen geoefend en was het al 
een hele ervaring om zelf in een rol-
stoel te zitten en afhankelijk te zijn.

Daarna kwamen beide activiteiten-
leidsters Jacqueline en Lian uit de 
verzorgingstehuizen Nieuw Avond-
licht en Gerardus Majella vertellen 
over hun bewoners en de activiteiten 
die zij organiseren. 
Vanaf 17 september starten deze 
leerlingen weer met hun Maatschap-
pelijke Stage en gaan elke vrijdag-
middag proberen met de ouderen er 
een gezellig uitje van te maken. Aan 
hen ook de uitdaging elke keer een 
leuke route te kiezen met een hore-
ca-gelegenheid om gezellig wat te 

drinken en bij te praten. Want dat 
is de doelstelling van dit stagepro-
ject: contact tussen jong en oud! Bij 
slecht weer en met sint en kerst gaan 
zij in de tehuizen binnenactiviteiten 
mee begeleiden en op vrijdag 1 okto-
ber wandelt de voltallige Rolstoelbri-
gade met de bewoners naar de dag 
van de ouderen in de Meijert waar dit 
jaar het thema “met de muziek mee” 
is en er zelfs aan rollater- en rolstoel-
dansen gedaan kan worden! Kortom: 
het kleurt weer regelmatig rood op 
vrijdagmiddag in Mijdrecht!

De rolstoelbrigade ‘staat’ er 
weer helemaal klaar voor!

Een verdrietige bruid
Vinkeveen - Wie o wie heeft vorige 
week woensdag 8 september mijn 
bruidsboeket gevonden op eiland 1 
in Vinkeveen? 
Woensdag 8 september hebben wij 
trouwfoto’s gemaakt op eiland 1. 
Toen een regenbui ons overviel om 
ongeveer 17.00 uur zijn we zonder het 
bruidsboeket vertrokken. Het boe-
ket lag op dat moment op een boom-

stronk links van het restaurant, vlakbij 
de zwarte picknicktafel. Om ongeveer 
18.00 uur zijn we teruggegaan om het 
boeket te zoeken maar deze was he-
laas al verdwenen! Wil de eerlijke vin-
der a.u.b. bellen met: 0630681561 
Dan zal ik u belonen met een boeket 
bloemen. Bij voorbaat heel erg be-
dankt voor de moeite.
	 	 Een	verdrietige	bruid

De Ronde Venen – Maandag-
avond jl. werd wethouder Dekker 
even flink het vuur aan de sche-
nen gelegd in verband met het niet 
doorgaan van het zwemstrandje in 
De Hoef. Een plan van de leerlingen 
van de Antoniusschool in De Hoef, 
die dit plan hadden ingebracht in de 
kinderraad. 

In deze kinderraad was een groot 
deel van de raad nogal sceptisch 
over het plan, maar wethouder Dek-
ker was enthousiast en liet duidelijk 

Wethouder Dekker onder vuur over niet doorgaan strandje:

”Het is mij maar ongevraagd 
op mijn bordje gelegd”

blijken, dat hij al een plan had en hij 
zou het wel ‘even’ regelen. De raad 
had alle vertrouwen in de wethou-
der en ging unaniem akkoord met 
het plan van de Antoniusschool om 
een zwemstrandje aan te leggen aan 
de Kromme Mijdrecht in De Hoef. 
U heeft het resultaat reeds kunnen 
lezen enkele weken geleden: het 
strandje komt er niet. Waternet en 
de provincie hebben duidelijk laten 
weten dat het niet mag. Veel te ge-
vaarlijk met de scheepvaart.

Bordje
Raadslid Manja van Buul van de 
Combinatie riep maandagvond wet-
houder Dekker ter verantwoording. 
De wethouder had de heer Van Am-
stel van Waternet als secondant 
meegenomen, die moest vertellen 
waarom het niet door kon gaan: 

“Ook ik vind het erg dat het niet kan 
doorgaan, maar ik ontken dat ik het 
beloofd heb”, zo begon de wethou-
der. “Ik heb het ook een week voor 
de kinderraad maar op mijn bord-
je geschoven gekregen van de rest 
van het college. Het plan is gewoon 
niet voldoende onderzocht voor de 
kinderraad. We wisten te weinig. Het 
is wel makkelijk om het maar even 
bij wethouder Dekker neer te leg-

gen. Waternet en de provincie zeg-
gen nee, daar kan ik niets aan ver-
anderen”, aldus wethouder Dekker. 
“Het is gewoon fout gegaan door-
dat het te laat bij onze organisatie is 
gekomen. Ik heb niet gefaald, het is 
verboden om in de Amstel te zwem-
men. 
Als u dat wilt, wil ik best door het 
stof, maar ik heb alles gedaan wat 
mogelijk was.”

	 	 (vervolg	elders	in	deze	krant)
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Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Bekendmaking ontwerp-exploitatievergunning  
De burgemeester maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 15 
september tot en met 26 oktober 2010 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstij-
den: maandag t/m donderdag 08.30-16.00 uur, vrijdag 08.30-12.30 uur en maandagavond 17.30-19.30 uur) 
voor eenieder ter inzage ligt een ontwerp-exploitatievergunning, op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening De Ronde Venen 2008, voor het perceel gevestigd aan de lindeboom 18, 3641 ex in 
mijdrecht. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken bij de burgemeester, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voorts kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze gedurende genoemd tijdvak mondeling kenbaar maken bij afdeling Bouw- en Woningtoezicht en 
Integrale Veiligheid.

verlening vergunning ex. artikel 9 monumentenverordening 
de ronde venen 1998

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een vergunning is verleend op grond van artikel 9 van de 
Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 ten behoeve van diverse instandhoudingswerkzaamheden 
aan Herenweg 175, 3645 dk in vinkeveen. De Monumentencommissie van Welstand en Monumenten 
Midden Nederland is overeenkomstig artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 
om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. De ontwerpvergunning is afgegeven, 
waarop geen zienswijzen zijn ontvangen. Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt vanaf 
6 september 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 20 oktober 2010 een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

verkeersBesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit be-
treft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van plaswijk 

1, 3645 as in vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van 15 september 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening 
treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is inge-
diend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, 
vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter, 
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. (030) 
22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

voornemen tot verkeersBesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersbesluiten te 
nemen:
-  Het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtwagens ter hoogte van a.C. verhoefweg 4, voor 

de oostelijke richting.
-  Het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtwagens ter hoogte van a.C. verhoefweg 2 voor 

de westelijke richting.
Deze voorgenomen ontwerpbesluiten liggen met ingang van 15 september 2010 gedurende een termijn 
van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Zienswijze
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop deze ontwerpbesluiten zijn bekendgemaakt schriftelijk zijn zienswijze indienen 
tegen één of beide voorgenomen ontwerpbesluiten bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. De zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt.  Hiervoor dient de belanghebbende 
een schriftelijk verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.
achtergrond
In de Raad van 1 juli 2010 is het Amendement aangenomen tot het op korte termijn uitvoeren van alle 
maatregelen die leiden tot de (gedeeltelijke) afsluiting van de A.C. Verhoefweg voor vrachtwagens. Ach-
tergrond van dit besluit is dat de bewoners aan de Dukaton in Mijdrecht veel overlast ervaren van de vele 
vrachtwagens die over deze weg rijden. Het instellen van een vrachtwagenverbod op de A.C. Verhoefweg 
zou er toe moeten leiden dat veel doorgaande vrachtwagens die nu over de Dukaton rijden een andere 
route nemen, die door ons meer is gewenst. Het gaat om de route via de Oude Spoorbaan – Ringdijk 2e 
Bedijking – N201 – Veenweg. Door deze andere route neemt vanzelfsprekend de genoemde overlast af.
Een vrachtwagenverbod kan de bereikbaarheid van woningen en bedrijven aan de A.C. Verhoefweg iets 
doen verminderen. De toegankelijkheid van woningen en bedrijven blijft echter gewaarborgd. Een en ander 
betekent dat vrachtwagens de route via de N201 en Ringdijk 2e Bedijking moeten rijden om de bedrijven 
ten westen van de afsluiting te bereiken.  Het tijdverlies zal meevallen. Er kan soms zelfs sprake zijn van 
een tijdwinst. Op de route via de N201 en Ringdijk 2e Bedijking mag men 80 km/u of 60 km/u rijden, terwijl 
in de bebouwde kom van Mijdrecht de maximumsnelheid 50 km/u of 30 km/u bedraagt. Daarbij moet men 
bedenken dat vrachtwagens eerder thuishoren op daarvoor uitgeruste verkeerswegen dan op wegen in 
woongebieden. Voordat er wordt overgegaan tot het plaatsen van de afsluitingsborden voor vrachtwagens, 
zal de maatregel uitgebreid worden gecommuniceerd naar de vrachtwagenchauffeurs op de weg. Ook zal 
een speciale nieuwsbrief naar de bedrijven op het industrieterrein van Mijdrecht worden gestuurd. Daarin 
zal ook worden gevraagd om de route naar het Industriegebied te rijden via de N201 en de Veenweg en 
niet via Hofland.

verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 13 september 2010 kapvergunning verleend voor:

mijdrecht soort boom reden

H. Trajectinusstraat 5 t/m 13 5 Lariksen *1) Beschoeiing vernieuwen, eenheid creëren in de straat.
H. Trajectinusstraat 1 t/m 4 6 Lariksen *2) Watergang verbreden

* Op de gemeentepagina van 25 augustus 2010 heeft het voornemen voor de kapvergunning gestaan voor elf Lariksen. Deze vergunning is in 
twee delen verleend om dat het hier om twee verschillende redenen van kap gaat. 
De verleende kapvergunningen liggen van 15 september 2010 t/m 27 oktober 2010 ter inzage bij Publieks-
zaken op het gemeentehuis.
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 
rechtbank vragen 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.

agenda openBare vergadering wmo raad
Datum: 22 september 2010 
Tijdstip: 14:00 uur tot 16:00 uur
Locatie: vergaderkamer 5 gemeentehuis (ingang raadhuisplein) 
agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers 
3. Gesprek met Irina Kroeze, Sociaal Raadsvrouw van Zuwe Welzijn en Preventie, over haar werkzaamheden 
4. Ingekomen en uitgaande stukken 
5. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
6. Nabespreking vergadering 30 juni 2010
7. Rondvraag 
8. Volgende vergadering 
9. Sluiting

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 be-
lang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien 
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de 
ronde venen werkt met servicenormen.

aanvragen Bouwvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunningen zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het bouwwerk Bouwnr. datum 
   ontvangst

de Hoef
De Hoef Oostzijde 113 Veranderen van woonbestemming naar bijgebouw 2010/0484 8-9-2010

mijdrecht
Handelsweg 16 Oprichten van een bedrijfspand (opslagloods) 2010/0482 3-9-2010
Veenweg 158 Oprichten van een tussenlid (entreesluis) tussen het  2010/0483 3-9-2010
 kantoor en de werkplaats 

vinkeveen
Herenweg 65 Veranderen van de balkons 2010/0457 24-8-2010

Waverveen
Kreekrug 1a Oprichten van een bijgebouw 2010/0481 2-9-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 
servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een 
dakkapel, uitbouw, etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de 
welstand.)

voornemen tot verlening Bouwvergunning 
met ontHeffing/wijZiging Bestemmingsplan

ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 16 september 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam aard van het bouwwerk Bouwnr. opm.

de Hoef
De Hoef Westzijde 17a Wijzigen van de functie van een bedrijfsgebouw 2010/0423 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 
ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar 
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de 
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, 
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder 
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw 
zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar.
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve 
rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het bouwwerk Bouwnr. verzenddat. 
   vergunning

mijdrecht
Diamant 87 Vergroten van een bijgebouw 2010/0437 2-9-2010
Dorpsstraat 37 Veranderen van magazijn en winkelruimte 2010/0343 8-9-2010

vinkeveen
Demmerik 120 (nabij) Realiseren van oeverbescherming langs de gehele  2010/0426 2-9-2010
 oever en een aanlegsteiger met een lengte van 60 m. 
Arkenpark Vernieuwen van een schuur 2010/0436 6-9-2010
De Plashoeve 26 
Potmeer 4 Vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0361 2-9-2010
Waeterrijck 22 Oprichten van een schuur 2010/0384 2-9-2010

wilnis
Burg. de Voogtlaan 2 Veranderen van de zijgevel van een woning 2010/0451 8-9-2010
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gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

serviCelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u 
online melden door middel van het 
serviceformulier op de website, of 
via tel. (0297) 29 18 00.

serviCepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

afvalBrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

spreekuur College
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

meldpunt Zorg & overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

advies en steunpunt 
Huiselijk geweld 
stad en regio utreCHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

gemeentelijke Bekendmakingen

agenda ronde tafel gesprekken 
omgeving, op woensdag 

15 septemBer 2010, aanvang 19.30 uur
in Het gemeenteHuis te mijdreCHt

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderwerpen vanuit Het College
A. Herstel weg op Ringdijk 3e Bedijking 
 (raadsvoorstel nr. 0051/10) (30 minuten)
 Voor de afronding van uitvoerende werkzaamheden met betrek-

king tot het herstel van de weg op de Ringdijk 3e Bedijking, de 
weg/fietspad Schattekerkerweg-Ringdijk en het ruiterpad op de 
Ringdijk, worden de vereiste aanvullende financiële middelen be-
schikbaar gesteld.

B. Het legaliseren van ligplaatsen van zeven recreatiearken Heren-
weg 276 (achter) te Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0046/10) (30 mi-
nuten)

 Voorgesteld wordt over te gaan tot het legaliseren van ligplaatsen 
van zeven recreatiearken Herenweg 276 (achter) te Vinkeveen.

C.  Vaststellen bestemmingsplan “Wilnisse Zuwe 35 Wilnis” (raads-
voorstel 0045/10) (30 minuten)

 Voorgesteld wordt te besluiten het Bestemmingsplan “Wilnisse 
Zuwe 35 Wilnis” vast te stellen

D. Subsidie afkoppelplan Proostdijland-Noord (raadsvoorstel nr. 
0054/10) (30 minuten)

 Voorgesteld wordt de verkregen aanvullende subsidie van e 
200.420 voor de uitvoering van het afkoppelplan Proostdijland-
Noord ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve riole-
ring.

E. Duurzame energievoorziening Westerheul IV. 
 (raadsvoorstel nr. 0055/10) (45 minuten)
 Op 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keu-

ze tot aanleg van een duurzame energievoorziening in Westerheul 
IV in Vinkeveen in de vorm van een Warmte Koude Opslagsysteem. 
Voor Westerheul IV is een businessplan opgesteld, waarin de beste 
aanbieding uit de aanbesteding is geïmplementeerd. Geadviseerd 
wordt in te stemmen met het Business Plan Duurzame Energie-
voorziening Westerheul IV en het college op te dragen de opdracht 
tot aanleg en instandhouding van deze duurzame energievoorzie-
ning onder voorwaarden te gunnen

2. onderwerpen aangedragen vanuit de raad
A. Informatie uitwisseling 
 (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onder-

werpen aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en 
mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 3 september 2010.

agenda ronde tafel gesprekken 
omgeving, op donderdag 

16 septemBer 2010, aanvang 19.30 uur
in Het gemeenteHuis te mijdreCHt

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderwerpen aangedragen vanuit 
 de raad
A. Estafetteproject (45 minuten)
 In de memo van 21 april 2010 heeft het college de raad geïnfor-

meerd over de voortgang van de ondertekening van de samenwer-
kingsovereenkomst voor het Estafetteproject. Op 31 mei is vervol-
gens aangegeven een nader onderzoek te houden naar het alsnog 
sluitend maken van de grondexploitatie. In de memo van 6 juli jl. 
wordt de het college aangegeven dat tot een sluitende exploitatie 
kan worden gekomen en wordt overgegaan tot ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst. Op verzoek van fractie D66 De 
Ronde Venen en mede naar aanleiding van nog niet voldoende 
beantwoorde vragen wordt de gang van zaken rond de onderteke-
ning / het sluitend maken van de grondexploitatie aan de hand van 
een notitie van de fractie met het college besproken.

B. Ontwikkelingen Zuiderwaard / De Schakel c.a. 
 (30 minuten)
 De fractie ChristenUnie/SGP heeft verzocht de brief van winke-

liersvereniging Zuiderwaard Vinkeveen van 26 juni jl. op de agenda 
te plaatsen. De brief wordt te samen met een memo van het col-
lege waarin vragen worden beantwoord over hetzelfde onderwerp 
besproken.

C. Weigering projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 te De Hoef (30 mi-
nuten)

 De fracties van Ronde Venen Belang, GemeenteBelangen en Ver-
steegh hebben verzocht de weigering tot het nemen van een pro-
jectbesluit op de agenda te plaatsen. De verzoekers willen met het 
college bespreken of er mogelijkheden zijn wel medewerking te 
verlening aan een projectbesluit. De bespreking zal plaatsvinden 
aan de hand van een door het college uitgebrachte memo.

D. Bouwplannen Herenweg 112 te Vinkeveen 
 (30 minuten)
 Op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang wordt het college 

verzocht informatie te verstrekken over de bouwplannen aan de 
Herenweg 112 te Vinkeveen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 3 september 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt 
gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek 
kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 
email griffier@derondevenen.nl.
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Bjørn Koot, mede-eigenaar van 
Fort aan de Klop, ziet de Forten-
maand met genoegen tegemoet. 
‘Het is een goede gelegenheid 
om je als fort te presenteren. 
Het bijzondere aan ons fort is 
dat het midden in Overvecht 

staat. Daarom alleen al is Fort 
aan de Klop een bezoek waard. 
Tijdens de fortenmaand kun-
nen bezoekers genieten van de 
beeldende kunst in en letterlijk 
op het fort. De kunstwerken 
die te zien zijn combineren 
heel goed met het fort en de 
omgeving. Daarnaast is er een 
schilderworkshop en zijn er 
theatervoorstellingen. Op 25 
september speelt Theatergroep 
Troost het stuk Cloaca van Maria 
Goos. Maar als je nergens aan 
mee wilt doen, is het restaurant 
ook geopend. En met mooi weer 
natuurlijk ook het terras.’

Tijdens het weekend van 25 en 
26 september opent vliegbasis 
Soesterberg de deuren. De 
vliegbasis wordt op dit moment 
veranderd van militair gebied 
tot natuur- en recreatieplek. In 
het weekend kunt u zelf komen 
kijken wat de vorderingen zijn. 
Shelters en bunkers openen hun 

poorten voor de eerste keer. 
Ook kunt u wandelen over de 
enorme start- en landingsbaan. 
Daarnaast is er van alles te 
doen. Theater, exposities, 
demonstraties, excursies en een 
kijkje in het militaire verleden: 
ontdek het zelf tijdens de 
Week van het Landschap. De 

toegang tot het terrein is gratis. 
Op een aantal plaatsen zijn 
tegen een geringe vergoeding 
theatervoorstellingen te 
bezoeken en voor de kinderen is 
er een workshop Vliegers maken. 
Reserveren wordt aanbevolen! 
www.utrechtslandschap.nl 
Landschap in de provincie

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
29 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Bezoek de forten
Voor de 17e keer opent in september weer een groot aantal forten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hun deuren. Muziek, theater, 
workshops en rondleidingen. Alles staat in het teken van het 
bijzondere gebied dat zich uitstrekt van Gorinchem tot Muiden. Leer 
de forten kennen en leer over de bijzondere geschiedenis. 
De meeste activiteiten zijn nog eens gratis.

 Geschiedenis in de provincie

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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Fortenmaand PS
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Van natuur naar natuur

‘We werken met onze partners hard aan het 
verwijderen van de hekken die decennialang vliegveld 
Soesterberg afsloten van de 
rest van de provincie Utrecht. 
Langzaam maar zeker 
wordt dit bijzondere gebied 
opengesteld voor iedereen 
die hier wil wandelen of 
fietsen. Naar verwachting is 
vanaf 2013 het gehele terrein 
opgeruimd en daarmee vrij 
toegankelijk. Tot die tijd kunt 
u genieten van de momenten 
waarop delen van deze 
voormalige vliegbasis  worden 
opengesteld, zoals nu in de 

Week van het Landschap. Zo kunt u in het weekend 
van 25 en 26 door het sheltergebied wandelen of 

de immense landingsbaan 
beleven. Een unieke ervaring! 
De vliegbasis beleven is 
slechts één voorbeeld van 
de bijzondere Utrechtse 
landschappen die Utrecht 
zo’n mooie en bijzondere 
provincie maken om te 
wonen, werken en recreëren.’

Bart Krol, gedeputeerde 
ruimtelijke ontwikkeling, 

landelijk gebied en stedelijke 
vernieuwing

Werk in uitvoering
Agenda

16, 17, 23 en 24 september
Verlichte Boerderijenroute. 
Benieuwd naar waterfornuis, 
poepdoos, boenhoek of 
pekelbakken? Tussen Oudewater 
en Linschoten zetten bewoners 
en organisaties hun deuren 
open voor publiek tussen 19.00 
en 22.00

Week van het landschap 
op Vliegbasis Soesterberg

De vliegbasis Soesterberg is gesloten, geen legervlieg-
tuigen of helicopters meer, alleen zweefvliegtuigjes. Al 
dat legermateriaal is weg 
en dus kan een groot deel 
van het terrein herontwik-
keld worden. Provincie 
Utrecht, Zeist en Soest 
hebben de handen ineen 
geslagen om er natuur 
van te maken. Ook tijdens 
de periode dat het een 
vliegbasis was, was het al 
een gebied met een heel 
bijzondere natuur. Er was 
namelijk veel onderhoud. 

Er waren weinig mensen. En het gebied was geheel 
afgesloten. De nieuwe natuur wordt open, maar blijft 

bijzonder. Daarnaast wordt 
de basis ook een belangrijke 
schakel in de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Dat 
is aaneengesloten natuur 
waarin dieren kunnen leven 
van Veluwe tot Groene 
Hart. Dus kun je wel stel-
len dat het twee keer van 
"natuur naar natuur" gaat.

Pieter Wout Duquesnoy
SP-statenlid
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn: 
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

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
Dierenambulance:
Voor	 informatie	 over	 vermiste	 of	 gevonden	
dieren	en	spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
-			Mijdrecht	-	Zwaan,	zwart	katertje	van	net	1	jaar	met	een	paar	witte		
					haartjes.	De	bovenhoektandjes	van	Evert	staan	een	beetje	naar	voren.			
					Heeft	een	zwart	halsbandje	met	naamkokertje	om	en	is	gechipt.	
-				Mijdrecht	-	Heemraadsingel,	Schildpadpoes	van	6	jaar.	Is	nog	wel		
					gesignaleerd	omgeving	Margrietlaan.		
-				Mijdrecht	-	Windmolen,	“Luca”	een	kater	met	witte	buik	en	borst,
					rug	is	zwart,bruin,lichtbruin.	Kijkt	een	beetje	scheel.

Gevonden 
-			Mijdrecht	-	Tweede	Bedijking,	rood	jong	katje.	Ongeveer	4	maanden	oud.	
-			Langs	de	A2	afslag	Vinkeveen,	zwarte	gladharige	middelgrote	hond.
					Lijkt	op	Labrador	maar	dan	een	maatje	kleiner.	
-			Zijdelweg	kruising	Hollandse	dijk	in	Uithoorn,	zwart-witte	kat.
-			Wilnis	-	Mijdrechtsedwarsweg,	zwart/witte	poes	met	kitten.	
-			Uithoorn	-	Slauerhoflaan,	Wit	sierduifje	met	een	kuif	het	heeft	bruine	
					randjes	langs	zijn	vleugels	heeft	2	ringentjes	om	1	wit	met	no	18585	
					meer	niet	te	lezen	1	groen	ringentje
-			Uithoorn	-	Gooimeer,	Gooimeer,	zwart	katje	loopt	daar	sind	1	week.	
-			Wilnis	-	Mijdrechtsedwarsweg,	zwarte	poes	met	zwart/wit	kitten.	
-			Uithoorn	-	Alberserlaan,	schilpadpoes	met	zwarte/bruine	streep	over		
				de	neus.	
-			Uithoorn	-	Zijdelweg	hoek	Hollandse	dijk,	zwarte	kater.	IX-08
-			Amstelhoek	-	Mijdrechtse	Zuwe,	zwart/witte	kat.	IX-9
-			Mijdrecht	-	Camping	in	Mijdrecht,	bruin-witte	hond	middel	groot	
				met	bruin-grijze	halsband.
-			Mijdrecht	-	Westerlandweg,		cyperse	kater.	Zwart/bruin.	
-			Vinkeveen	-	Kleine	Meer,	witte	kat	met	zwarte	vlekken.

Goed tehuis gezocht voor:
-			Lieve	lapjes	poes	van	4	jaar.	Kan	niet	bij	andere	katten..	
-			“Spot”	en	“Sproet”	2	hondenzusjes	{Beagles}	van	10	jaar.Goed	gezond	en	
					beide	gesteriliseerd.	Kunnen	bij	kinderen	en	andere	honden.

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond
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”Iedereen heel hartelijk bedankt”
Het gaat weer goed met 
gevonden kater Droppie
Regio -	Een	aantal	weken	geleden	
kon	u	het	 verhaal	 lezen	 van	Drop-
pie.	Een	aanhankelijke,	 jonge	kater	
die	werd	aangetroffen	 in	een	doos.	
Toen	hij	gevonden	werd	had	hij	een	
gebroken	linkerachterpoot,	ook	had	
hij	 op	 zijn	 rechterachterpoot	 een	
grote	 wond.	 Wat	 er	 precies	 is	 ge-
beurd,	 is	 tot	 op	 heden	 nog	 steeds	
niet	bekend.	

De	operatie	die	Droppie	moest	on-
dergaan	 was	 behoorlijk	 prijzig.	 Dit	
kwam	 omdat	 de	 fractuur	 precies	
in	zijn	enkelgewricht	zit.	Dit	kon	al-
leen	met	een	orthopedische	opera-
tie	 (met	platen	en	schroeven)	wor-
den	hersteld.	Amputatie	van	het	po-
tje	was	geen	optie,	omdat	de	ande-
re	poot	ook	geblesseerd	 is,	en	dus	
niet	 zijn	 volle	 gewicht	 had	 kunnen	
dragen.	
Omdat	 de	 Dierenbescherming	 van	
deze	regio	en	het	Dierentehuis	Am-
stelveen,	waar	Droppie	verblijft,	or-
ganisaties	zijn	die	volledig	afhanke-
lijk	zijn	van	giften,	deden	zij	een	be-
roep	op	de	vrijgevigheid	van	de	in-
woners	van	deze	regio.	Deze	oproep	

was	niet	aan	dovemansoren	gericht,	
integendeel.	Zo	hebben	drie	kinde-
ren	geld	opgehaald	door	het	verko-
pen	 van	 overheerlijke,	 zelfgemaak-
te	 toetjes.	 Naast	 vele	 hartverwar-
mende	reacties	hebben	de	Dieren-
bescherming	 en	 het	 Dierentehuis	
een	 mooi	 bedrag	 bij	 elkaar	 gekre-
gen:	bijna	7.000	euro.
Met	 dit	 geld	 hebben	 zij	 de	 opera-
tie	 van	 Droppie	 kunnen	 bekosti-
gen.	 Deze	 operatie	 is	 gelukkig	 ge-
slaagd,	waardoor	het	inmiddels	een	
stuk	beter	met	hem	gaat.	Hij	 heeft	
zelfs	al	een	nieuw	baasje	gevonden!	
Hij	 moet	 natuurlijk	 eerst	 nog	 even	
opknappen,	 voordat	 hij	 daar	 naar-
toe	gaat.
Met	 het	 resterende	 bedrag	 zal	 het	
‘Potje	 van	 Droppie’	 worden	 gecre-
eerd.	Dit	geld	wordt	apart	gehouden	
voor	soortgelijke	gevallen	van	poe-
zen/hondenleed.	 U	 kunt	 erop	 ver-
trouwen	dat	de	door	u	gedane	gift	
goed	zal	worden	besteed.	
Zowel	 de	 Dierenbescherming	 als	
het	Dierentehuis	Amstelveen	wil	de	
vele	 diervrienden	 hartelijk	 bedan-
ken	voor	hun	steun.	

Nacht zonder Dak voor 
straatkinderen in Bolivia
Wilnis -	Deze	Nacht	 zonder	Dak	 is	
een	 actie	 om	 de	 straatkinderen	 in	
Bolivia	een	kans	te	geven	een	ander	
leven	op	te	bouwen.	De	stichting	Te-
ar	 is	 initiatiefnemer	 om	 samen	 met	
kerken	in	Nederland	de	armoede	te	
bestrijden	 en	 levens	 te	 veranderen	
van	straatkinderen.	
De	 Ontmoetingskerk	 uit	 Wilnis	 en	
de	Morgensterkerk	uit	Vinkeveen	&	
Waverveen	 willen	 een	 steentje	 bij-
dragen	 door	 met	 de	 jeugd	 van	 25	
op	 26	 september	 een	 Nacht	 Zon-
der	Dak	te	organiseren	in	Wilnis.	Dit	
vindt	 plaats	 naast	 de	 Ontmoetings-
kerk	 aan	 de	 Dorpsstraat.	 De	 Ont-
moetingskerk	heeft	de	Nacht	Zonder	
Dak	ook	in	2009	met	succes	georga-
niseerd.	De	Morgensterkerk	uit	Vin-
keveen	&	Waverveen	steunt	dit	initi-
atief	en	doet	dit	jaar	ook	mee.	Tijdens	
de	Nacht	Zonder	Dak	slapen	jonge-
ren	 één	 nacht	 in	 een	 zelfgebouwd	
krot,	 zoals	 jongeren	 aan	 de	 andere	
kant	van	de	wereld	elke	nacht	moe-
ten	doen.	De	jongeren	die	meedoen	
zorgen	voor	sponsors,	waarbij	de	ge-

hele	opbrengst	naar	de	straatkinde-
ren	in	Bolivia	gaat.	

Veel optredens
Tijdens	de	Nacht	Zonder	Dak	zijn	er	
veel	optredens.	U	kunt	onder	andere	
verwachten:	het	gospelkoor	Roveni-
ans,	de	band	Shine,	Lida	Schaaphui-
zen	op	piano,	Liza	Verloop	dwarsfluit,	
Letta	van	Maanen	piano,	een	act	met	
fakkels	en	verder	nog	andere	activi-
teiten.Tijdens	het	optreden	is	de	bar	
open	voor	diverse	drankjes	met	 iets	
lekkers	erbij.	Uiteraard	gaat	de	winst	
naar	het	goede	doel.	De	 toegang	 is	
gratis.	Iedereen	is	van	harte	uitgeno-
digd	in	Wilnis	naast	de	Ontmoetings-
kerk	aan	de	Dorpsstraat.	

Plaats:
Ontmoetingskerk	Wilnis	Dorpstraat.
Start:	za.	25	september	v.a.	18.00	uur
Einde:	
zo.morgen	26	september	met	ontbijt	
en	aansluitend	een	kerkdienst
Voor	meer	informatie:	
www.nachtzonderdak.nl/wilnis

De Hint lessen Klassiek Ballet
Regio -	De	Hint	biedt	nu	ook	bal-
letles	 aan	 voor	 de	 allerjongsten.	 In	
de	lessen	leren	de	kinderen	open	en	
ongeremd	 bewegen	 op	 muziek	 die	
nauw	aansluit	bij	hun	belevingswe-
reld.	Hierbij	ontwikkelen	ze	spelen-
derwijs	hun	ritmegevoel,	hun	grove	
en	fijne	motoriek,	hun	muzikale	fan-
tasie	en	zelfs	hun	taalbegrip.

De	lessen	zijn	ook	zeer	geschikt	voor	
kindjes	 die	 van	 zichzelf	 een	 beetje	
verlegen	 zijn.	 Tussen	 hun	 leeftijds-
genootjes	raken	zij	meer	vertrouwd	
met	 hun	 lichaam,	 wat	 hun	 zelfver-
trouwen	ten	goede	komt.
Na	de	herfstvakantie	(	vanaf	novem-
ber)	 zal	 de	 balletles	 voor	 peuters	
van	start	gaan	op	de	vrijdagen	in	de	
dansstudio	op	de	nieuwe	locatie,	de	

Veenzijdeschool	 aan	 Wagenmaker	
99	 in	Wilnis.	 	 Er	wordt	gestart	met	
een	 les	 voor	driejarigen	van	11.15-
12.00	uur.	Wanneer	 er	 ook	 jongere	
peuters	 vanaf	 2	 jaar	 willen	 komen	
‘balletten’	kan	daarvóór	nóg	een	les	
worden	opgestart.

In	 het	 nieuwe	 seizoen	 zijn	 hier	 op	
vrijdagen	 ook	 de	 cursussen	 kleu-
terdans	(van	12.45	tot	13.30	uur)	en	
klassiek	ballet	voor	6-8	jarigen	(van	
13.30	 tot	 14.30	 uur)	 van	 start	 ge-
gaan.	De	Hint	biedt	 voor	deze	 les-
sen	 in	 de	 maand	 september	 gratis	
proeflessen	aan!	

De	 lessen	 worden	 gegeven	 door		
docente	Mascha	Eikema	(	1e	graads	
bevoegd	balletpedagoog).	

Nieuwe stofjassen voor de 
leerlingen S.G. Thamen 
Uithoorn -	Afgelopen	week	 is	ook	
voor	 de	 leerlingen	 bouwtechniek	
van	 de	 scholengemeenschap	 Tha-
men	het	nieuwe	schooljaar	begon-
nen.	 Twintig	 enthousiaste	 jongeren	
bevolken	de	derde	klas	van	de	afde-
ling	 bouwtechniek.	 Over	 twee	 jaar	
hopen	zij	het	VMBO-diploma	bouw-
techniek	te	behalen.	Daarvoor	moe-
ten	zij	 zowel	 theoretische	als	prak-
tische	lessen	volgen.	Voor	de	prak-
tijklessen	(en	de	dag	praktijkleren	in	
de	vierde	klas)	hebben	ze	een	stof-
jas	 en	 een	 set	 basisgereedschap	
nodig,	 zaken	 die	 in	 de	 huidige	 tijd	
een	flink	bedrag	aan	euro’s	kosten.	
De	leerlingen	en	hun	ouders	waren	
daarom	blij	verrast	toen	ze	hoorden	
dat	 er	 sponsoren	 waren	 gevonden	
voor	 de	 stofjassen	 en	 het	 gereed-
schap.
Dinsdag	 31	 augustus	 kwam	 Her-
man	 Kooyman,	 oud-medewerker	

van	UBA	Bouw	BV,	namens	dit	Uit-
hoornse	 bouwbedrijf	 de	 stofjassen	
aan	de	leerlingen	van	de	derde	klas	
uitreiken.	 Vanzelfsprekend	 bedankt	
de	 scholengemeenschap	 Thamen	
UBA	 Bouw	 BV	 voor	 de	 gulle	 gave,	
die	eens	te	meer	toont	welk	belang	
dit	bedrijf	hecht	aan	een	goede	sa-
menwerking	tussen	bedrijfsleven	en	
onderwijs.
Dezelfde	middag	kregen	de	vijftien	
leerlingen	van	de	vierde	klas	tijdens	
hun	 rondleiding	 bij	 Opleidingsbe-
drijf	Edubouw	te	Hoofddorp	de	rug-
zak	met	de	gereedschapsset	uitge-
reikt.	Ook	hier	blijdschap	alom,	aan-
gezien	 de	 leerlingen	 nu	 wel	 weten	
dat	 goed	 gereedschap	 een	 door-
slaggevende	voorwaarde	voor	goed	
werk	is.	Tijdens	de	dagen	dat	zij	bij	
bouwbedrijven	uit	 de	 omgeving	op	
praktijkleren	 gaan	 zal	 het	 gereed-
schap	hen	goed	van	pas	komen.
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‘Parade du soleil’ op 
basisschool De Zon
De Kwakel - Op woensdag 8 ju-
li vierde basisschool De Zon de 
offi ciële opening van het nieuwe 
schooljaar. Dit jaar met een ‘Pa-
rade du soleil’.

De ouders en kinderen hielden een 
optocht langs de voorstellingen van 
de verschillende bouwen. Zo de-
den Jill in ’t Veld en Annabel Bro-
zius bij de onderbouw de aankon-
diging van twee dansjes, een vers-
je en een liedje. In de middenbouw 
konden de ouders genieten van een 
gezamenlijke vertolking van het lied 

‘Flip en Fluit die vlogen door de ruit’. 
En in de bovenbouw was er ook een 
mix van dans, toneel en zang te be-
wonderen.
De openingsviering werd afgesloten 
in de aula, waar alle kinderen, ou-
ders en leerkrachten bij elkaar kwa-
men om het schoollied te zingen. 
En hiermee was het schooljaar dan 
echt offi cieel geopend.

Het team van De Zon heeft er al-
le vertrouwen in dat het weer een 
prachtig en zonnig schooljaar zal 
gaan worden. 

Brasserie De Waard nog 
met Eric Jansen aan het roer
Wilnis - Bepaald blij was hij niet 
met het uitlekken van zijn toekomst-
plannen in een lokale krant.
“Veel te voorbarig allemaal en het 
geeft alleen maar onrust. Ik krijg nu 
al sms-jes en telefoontjes met de 
vraag wanneer de zaak dicht gaat. 
Er zijn zelfs afzeggingen bij van re-
serveringen. Nergens voor nodig. 
Zo’n broodje-aap verhaal richt meer 
schade aan dan dat het nieuws-
waarde heeft. Wij blijven gewoon 
open en zullen daarbij graag on-
ze vaste gasten en andere culinai-
re fi jnproevers bij ons in de brasse-
rie ontvangen”, reageert Eric Jan-
sen van de bekende Brasserie De 
Waard in de Dorpsstraat op het be-
richt. “Natuurlijk zit er een grond 
van waarheid in, maar het speelt 
zich allemaal pas volgend jaar af. De 
komende maanden gaan we in de 
brasserie nog heerlijke dingen be-
leven. Straks staan de wild-weken 
voor de deur met heerlijke gerech-
ten, waaronder hertenbiefstukjes, 
reerug en wat al niet. De herfst ken-
merkt zich door verfi jnde culinai-
re aanbiedingen. En met de kerst-
dagen gaan we ook wat leuks doen. 
Zelf ben ik er nog steeds met alle in-
zet en toewijding bij. Dus waar pra-
ten we over.”

Nieuwe uitdaging
In het bewuste artikel wordt verteld 
dat Eric Jansen zijn horeca activitei-
ten hier gaat beëindigen omdat hij 
naar het buitenland vertrekt en dat 
zijn zaak wordt overgenomen. Daar 
zit wel een grond van waarheid in, 
maar zover is het nog lang niet. Er 
moet nog heel wat geregeld worden 
alvorens het zover is. Ooit is Eric met 
wijlen zijn echtgenote Anja in het 
noorden van Brazilië op vakantie 
geweest. Later heeft hij dat gebied 
nog enkele keren bezocht en stilaan 
zijn hart eraan verpand. Destijds 
had zijn echtgenote laten doorsche-
meren dat, als hij een nieuwe uitda-

ging wilde aangaan, hij dat in die 
contreien zou moeten zoeken. “Dat 
bleef maar spelen in mijn hoofd en 
het nam steeds concretere vormen 
aan,” vertelt Eric. “Zuidelijk van de 
stad Fortaleza vond ik in het dorp 
Canoa Cabrada wat ik zocht. Het is 
gelegen in een streek waar boven-
dien veel Nederlanders wonen en 
werken en het toerisme in opkomst 
is. Er gaan ook steeds meer Brazili-
anen naar toe. Een soort Zandvoort 
aan Zee in opkomst. Je vindt er 
veel zogeheten ‘posadas’, verblijfu-
nits met een capaciteit van 20 tot 30 
bedden. Met de WK in 2014 en de 
Olympische Spelen in het vooruit-
zicht trekt de economie en het toe-
risme enorm aan. Mijn oog viel op 
een klein project in de vorm van los-
se huisjes in een duinvormig land-
schap en een baracca (strandtentje) 
op het strand voor horecadoelein-
den. Kortom, dat wil ik uitbouwen. 
Ik ben er dit voorjaar drie maan-
den geweest, ook al om mij te ori-
enteren over de aankoop van grond, 
vestigingsvergunningen en dergelij-
ke. Natuurlijk ook om er te kunnen 
aarden en hoe het ervoor staat met 
de temperatuur want het is er al-
tijd warm, te vergelijken met Zuid-
Europa. Intussen draaide de bras-
serie gewoon door. Annemarie Vis 
uit Wilnis heeft dat tijdelijk voor mij 
waargenomen. Zij werkt hier al 8 
jaar. Voor haar kwam het goed uit 
aangezien zij voor haar studie aan 
de Hogeschool Zeeland (horeca en 
toerisme) dit als afstudeerproject 
kon gebruiken. Veel van onze klan-
ten vroegen toen al waar ik was en 
zo kwam het verhaal een beetje op 
gang. Mijn zoon Jim, met wie ik mijn 
plannen natuurlijk heb besproken, 
zag niets in een overname door hem 
van de brasserie omdat zijn interes-
se daar niet naar uitgaat.”

Stroomversnelling
Onlangs heeft Eric de knoop door-

gehakt dat hij zijn ondernemerschap 
in Brazilië verder zal gaan voortzet-
ten. Eric: “Het raakte toen allemaal 
in een stroomversnelling. Mijn oud-
ste broer Frans en zijn echtgenote 
Joke toonden zich bereid om tegen 
die tijd het onroerend goed waar-
in de brasserie is gevestigd, van mij 
over te nemen.
Het horecagedeelte zal apart wor-
den aangeboden inclusief de ‘good-
will’ zoals dat heet. Daarvoor heeft 
zich al een partij gemeld. Maar al-
les speelt zich pas begin volgend 
jaar af.
Op dit moment echter én de komen-
de maanden zal ik mij met hart en 
ziel nog gaan wijden aan mijn werk 
in de brasserie, waar we met elkaar 
(in totaal 12 medewerkers) naar wij 
hopen veel gasten zullen ontvan-
gen en willen verwennen. Want aan 
de ouderwetse gezelligheid, klant-
vriendelijke bediening, nette prij-
zen en een uitstekende menukaart 
bij de brasserie zal het niet liggen. Ik 
heb mij wel voorgenomen dat twee-
de kerstdag mijn laatste werkdag 
zal zijn. Na een paar dagen vrij zal 
ik in januari diverse administratieve 
handendelingen moeten afronden 
voor verkoop van het pand en de 
overdracht van het horecagedeel-
te. Verder natuurlijk ook zorgen dat 
de vergunningen voor mijn nieuwe 
uitdaging en ambitie geregeld zijn. 
Daarnaast ben ik ’single’, dus ik hoef 
geen rekening te houden met een 
partner. En dan is het ‘op naar Brazi-
lië’ waarbij ik overigens voornemens 
ben gewoon mijn eigen nationaliteit 
te behouden.”
Zodra een en ander defi nitief is zal 
Eric aan het einde van dit jaar de 
nieuwe eigenaren aan u voorstellen 
die dan hun plannen bekend zul-
len maken. Voorts wil hij zelf ook in 
detail treden in hoeverre hij (al dan 
niet) klaar is om zich in Brazilië te 
vestigen en zijn project aldaar op te 
pakken.

Eric Jansen, voorlopig met hart en ziel nog actief in Brasserie De Waard

Europarei viert Suikerfeest
Uithoorn - Europarei houdt van 
vrolijkheid. Dat staat vast. Of het 
nu gaat om een gezellig winter-
feest, Koninginnedag of in de zo-
mer kinderactiviteiten op het Ach-
terplein van ’t Buurtnest, Europarei 
heeft vrolijkheid hoog in het vaan-
del. In persoonlijke ontmoetingen 

met elkaar en met de kinderen op 
deze wijkfeesten, wordt belangstel-
ling voor elkaar waardevol.  En om-
dat Europarei voor en van iedereen 
is, staat nu de viering van het Sui-
kerfeest centraal.
Komende vrijdagmiddag 17 septem-
ber van 16.00 tot 19.00 uur staan 

de deuren van het gebouw van de 
Stichting Marokkaanse Gemeen-
schap Uithoorn wijd open. Samen 
met vrijwilligers van Buurtbeheer 
nodigt het bestuur van deze stich-
ting de wijk Europarei van harte uit 
mee te genieten. Voor de kinderen 
is er een apart kinderprogramma.

Ik zoek mijn baas

Uithoorn - Waar is het baasje van de lapjes-
poes op bovenstaande foto? Het dier loopt 
rond op de Aalberselaan in Uithoorn. Deze 
poes heeft een bruin/zwarte streep over de 
neus. 

Wie het dier herkent wordt verzocht zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met 
de Dierenbescherming via telefoonnummer 
0297-343618.

Kinderbuurtfeest Kootpark
Uithoorn - Ook dit jaar werd er in 
het Kootpark weer een leuke dag 
georganiseerd voor de kinderen.
Op initiatief van enkele bewo-
ners en fi nancieel ondersteund 
door BuurtBeheer Legmeer.

Om 13.00 uur werd door de fi r-
ma Careca Verhuur uit Ter Aar het 
Bernard Zweershof in het Koot-
park omgetoverd tot een waar kin-
derparadijs. Het weer werkte goed 
mee, waardoor er gezellig veel kin-
deren waren gekomen. En terwijl de 
kinderen aan het springen waren 
op het reuze springkussen of een 
spannend potje midgetgolf aan het 

spelen waren, dronken de ouders 
gezellig een kopje koffi e of thee met 
elkaar. Voor de kinderen was er een 
limonadekabouter waaruit ze zelf 

hun drinken konden tappen. Net als 
voorgaand jaar was DJ Milo er weer 
voor de muziek. Jong en oud had-
den een geweldige dag!!

Infoavond
in de

Schanskerk
Uithoorn - Op dinsdag 19 okto-
ber organiseert de aktiegroep 
‘Open de Kerk’ een informatie-
bijeenkomst over de Schans-
kerk.

De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in buurthuis Pon-
derosa. Bij deze informatieavond 
staat de toekomst van het kerkge-
bouw centraal. Te gast is de heer 
Gert van Kleef, die zich al lange tijd 
inzet voor behoud van historisch 
erfgoed en betrokken was bij di-
verse onderhandelingstrajecten met 
bisdommen. 

Oude gemeentehuis druk 
bezocht op Monumentendag
Uithoorn - Afgelopen zaterdag zet-
te Unicum Communicatie haar deu-
ren weer wijd open voor geïnteres-
seerde bezoekers van de Monu-
mentendag.
Ruim 200 bezoekers kwamen een 
kijkje nemen in het voormalige ge-
meentehuis dat nu verhuurd wordt 
als kantoorruimte.
Niet alleen het interieur trok veel 
belangstelling. De Dolfi jnsloep van 
Oranje Marine, klant van Unicum, 
gaf uniek zicht op het pand vanaf 

het water. Het zonnetje en de com-
fortabele kussens van de dolfi jn-
sloep verleidden jong en oud tot een 
kwartiertje varen op de Amstel. 

Herinneringen ophalen
Tijdens het boottochtje kwamen de 
verhalen los. Veel oudere inwoners 
hebben nog sterke herinneringen 
aan de tijd dat het gemeentebestuur 
in het pand zetelde. Menig huwelijk 
werd in de voormalige trouwzaal op 
de 1e verdieping gesloten. “Tijdens 

Koninginnedag stonden we met on-
ze schoolklas bij de ingang op de 
burgemeester te wachten, pet in de 
hand”, vertelde iemand bij het zien 
van de historische foto’s in de hal. 
Deze zwartwit foto’s en de glas-in-
loodramen in het pand uit 1936 ver-
tellen in stilte hun verhaal maar de 
inwoners van Uithoorn voegen daar 
tijdens Monumentendag graag hun 
verhaal aan toe.
Zo werd het een memorabele dag 
op en aan de Amstel!
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Drogisterij Parfumerie 
Stoop geeft scooters weg!
Regio - Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn, maar Drogiste-
rij Parfumerie Stoop (lid van Pour 
Vous) verloot op donderdag 30 
september twee scooters.

Vanaf 11 september ontvangt de con-
sument, bij aankoop van Fashion 
Brands geuren zoals Burberry, Sal-
vador Dali, Van Cleef & Arpels, Mo-
schino, Lolita Lempicka, Versace en 
vele andere, een rijkgevulde toilet-
tas. Maar nog mooier is dat elke klant 
kans maakt op één van de 2 Torino 
Pour Vous scooters die Pour Vous in 
een speciale uitvoering heeft laten 
produceren.
De scooters worden verloot in het fi-
liaal in Uithoorn aan het Zijdelwaard-
plein en Mijdrecht aan de Dorps-
straat. Kom snel langs om van deze 
unieke kans gebruik te maken! De 
actie duurt nog tot en met 25 sep-
tember.
“Niet vaak worden acties zo groots 
opgezet als deze”, aldus Paulien Rui-
ter, algemeen directeur van Pour 
Vous Parfumerie. “De kans deed zich 
voor dat de leverancier, Sikombi, een 

dergelijke actie met ons wilde initië-
ren, dan moet je die kans met beide 
handen aangrijpen.
De scooter is helemaal terug van 
weggeweest en deze hippe en trendy 

uitvoering past helemaal bij merken 
als Burberry en Versace. Über-stylish, 
maar wel uniek”. De kans op het win-
nen van zo een scooter is nog nooit 
zo groot geweest.

Willespoort gaat met VU 
samenwerkingsverband aan
Wilnis - Vorige week is door direc-
teur Jos van der Jagt van OBS Wil-
lespoort en dr. Jelle Jolles, direc-
teur van onderzoekscentrum ‘Brein 
en Leren’ van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, een unieke samenwer-
kingsovereenkomst getekend.

De samenwerking vindt plaats op 
het gebied van onderzoek naar o.a. 
het effect van onderwijsmethodes, 
de verhoging van de onderwijskwa-
liteit en talentontwikkeling bij leer-
lingen en richt zich met name op de 
ontwikkeling van kinderen en jon-
geren in relatie tot brein, onderwijs 
en opvoeding.

Dr. Jelle Jolles is tevens hoogle-
raar hersenen, gedrag en educatie 
aan de Vrije Universiteit en als neu-
ropsycholoog leider van een lande-
lijk onderzoeksprogramma ‘LEREN’. 
Het programma  probeert een brug 
te slaan tussen wetenschappelijke 
onderzoekers en de praktijk van het 
onderwijs. 

Inzichten
In de afgelopen 15 jaar zijn veel 
nieuwe inzichten verkregen in de 
ontwikkeling van de hersenen. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat de rijping van 
de hersenen langer doorloopt dan 
tot nu toe bekend was - tot na het 

twintigste jaar - en dat er tussen 
kinderen forse verschillen bestaan 
in individuele ontwikkeling. De her-
senontwikkeling wordt in sterke 
mate bepaald door de aard en kwa-
liteit van prikkels en stimuli uit de 
omgeving. Dit laatste wil zeggen, 
dat de kwaliteit van de leeromge-
ving en didactische processen zelf 
bepalend zijn voor de optimale groei 
van het brein. 

Samenwerking
In samenwerking met de VU is de-
ze maand onder leiding van drs. He-
len Reed het project “Denksport” 
van start gegaan, dat ingezet wordt 
in de Prismagroep. Dit is de plusklas 
die in samenwerking met alle open-
bare scholen in gemeente De Ron-
de Venen en het bestuur AURO met 
veel succes vervolg krijgt na een ge-
slaagde proefperiode eerder dit jaar. 
De kinderen worden bij dit traject 
via een daaraan gekoppeld weten-
schappelijk onderzoek getraind in 
een speciale denkstrategie.  

Dr. Jelle Jolles, die in Nederland 
een vooraanstaand wetenschapper 
is, zal over het thema “Brein en le-
ren” ook een lezing houden op 23 
september a.s. op OBS Willespoort. 
In deze lezing gaat Jelle Jolles in 
op wetenschappelijke bevindingen, 
die relevant zijn voor de onderwijs-
praktijk en voor de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van onderwijs.

Kandidaatspresentatie van
CU-SGP was een succes
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond 10 september heeft de 
ChristenUnie-SGP in “De Vijf Bo-
gen” in Baambrugge haar kandida-
ten “gepresenteerd”.
Om 8 uur liep de zaal aardig vol 
en opende Evert van Beek (voorzit-
ter kiesvereniging ChristenUnie “De 
Ronde Venen”) de avond.
Vervolgens kregen de aanwezige 
gasten de nodige informatie over 
beide gemeentes, om elkaar beter te 
leren kennen. Met behulp van twee 
korte films en een (historische) toe-
lichting van de heren Peter van Go-
len en Harmen Hoogenhout werd 
al snel duidelijk dat er toch wel wat 
historische verbanden tussen bei-
de gemeentes liggen. Zo werd ons 
duidelijk dat in de Franse tijd (rond 
1800) een groot deel van het huidi-
ge De Ronde Venen onderdeel uit-
maakte van de gemeente Abcoude! 
Ook bleek opnieuw dat de belang-
rijkste factor bij herindelingen geld 
is. Dat was al zo bij de herindeling 
van De Ronde Venen in 1989, maar 
ook bij de samenvoeging van Ab-
coude en Baambrugge in het mid-
den van de vorige eeuw. Ook in de 
huidige herindeling speelt dat een 
belangrijke rol; wellicht kunnen de 
politici leren van het verleden (“wie 
zijn geschiedenis niet kent, heeft 
geen toekomst”).

Gast
Na de pauze was het de beurt aan 
de gastpresentator, voormalig twee-
dekamerlid Ed Anker. Hij begon met 
zijn beleving bij het herindelingstra-
ject als woordvoerder voor de Chris-
tenUnie bij de behandeling van het 
wetsvoorstel. Vervolgens liet hij de 
zaal kennismaken met de eerste zes 
kandidaten van de lijst. 
Nummer zes, Trineke Palm, mocht 
het spits afbijten: “Waarom wil je in 
de politiek?”. Voor een bijna afgestu-
deerd politocologe een inkoppertje, 
zeker als politiek je “met de paple-
pel is ingegoten”. Haar vader is on-
ze huidige fractievoorzitter Hendrik 
Palm. “Wat heb je geleerd van je va-
der?” was de logische vervolgvraag. 
Haar antwoord sloot mooi aan bij de 
opening van Evert van Beek, “inte-
ger politiek bedrijven (eerlijk en al-
tijd oog voor een rechtvaardige be-
handeling van de lokale vraagstuk-
ken)”. Vervolgens was nummer 5, 
Kees Leeflang, aan de beurt. Hoewel 
in het dagelijks leven accountant, wil 
hij zich in de steunfractie niet alleen 
met financiën bemoeien. Alle dos-
siers zijn welkom. 

Wethouder
Nummer 4 op de lijst, Harmen Hoog-
enhout, heeft al een lange politieke 
geschiedenis in Abcoude achter zich 

liggen. Vele jaren raadslid en wet-
houder maken hem een bekende fi-
guur in Abcoude. Als meest memo-
rabele feiten noemde hij het uitein-
delijk toch realiseren van De Derde 
Brug en het samenwerken als wet-
houder met destijds een blinde bur-
gemeester, waar hij bijzonder goede 
herinneringen aan heeft.
Nummer 3 op de lijst, Arie Vos-
sestein, is eigenaar van een timmer- 
en onderhoudsbedrijf. Als kleine 
jongen zag hij de politieke interes-
se bij zijn vader en dat is blijven han-
gen. Waarom dan zelf politiek actief 
worden is een makkelijke vraag. Arie 
motiveert “ik wil als christen ook een 
bijdrage leveren in de plaatselijke 
politiek”.
Dan nummer 2, Wim Stam. Wim 
geeft aan hoe hij vijf jaar geleden 
werd benaderd voor een plek op de 
kandidatenlijst en zo in de steun-
fractie is gekomen. En als hij iets 
doet, wil hij het goed doen en zo 
heeft hij zich de afgelopen vier jaar 
verdiept in vele onderwerpen om de 
huidige raadsleden te ondersteunen. 
Wim is voor deze verkiezingen te-
vens de campagneleider.
“Waarom in de politiek?” is Ed’s ver-
volgvraag. “Ik vind dat je als christen 
niet weg moet lopen voor een maat-
schappelijke taak en als er dan een 
beroep op je gedaan wordt, wil ik 
daar, als het kan, ook mijn medewer-
king aan geven”. “We zullen dus erg 
ons best gaan doen om die twee ze-

tels, die we nu hebben, vast te hou-
den” is zijn belofte aan het publiek.
Tenslotte dan de lijsttrekker, Kees 
Schouten. Kees is al vele jaren actief 
als raadslid en sinds een paar jaar, 

na de verkoop van zijn tuindersbe-
drijf, kan hij zich daar helemaal op 
concentreren. Daarmee brengt hij 
als ondernemer brede ervaring in, 
die zijn nut bewijst in het raadswerk 
Speerpunten voor Kees zijn “opko-
men voor de zwakken in onze sa-
menleving en een rechtvaardige be-
handeling van omgaan met de be-
langen van mensen”.

Ludiek
Na een bemoedigend applaus voor 
de kandidaten, was het tijd voor een 
wat meer ludiek deel in het program-
ma. Twee teams werden gevormd, 
Kees Schouten en Kees Leeflang als 
team De Ronde Venen en Harmen 
Hoogenhout samen met Joop van 
Vliet als team Abcoude/Baambrug-
ge. En als een volleerd quizmaster 
legde Ed Anker hen het vuur aan de 
schenen met vragen over hun buur-
gemeente.
Na ronde één lag Abcoude met af-
stand voor, maar team De Ronde Ve-
nen wist in de tweede ronde de ach-
terstand op 1 punt verschil in te lo-
pen. Close finish dus. Beide teams 
kregen vervolgens als prijs een 
“campagnepakket” uitgereikt. Dit 
zullen ze voor 2 zetels (of meer?) in 
de nieuwe gemeenteraad de aanko-
mende weken hard nodig hebben! 
Ed Anker werd bedankt voor zijn in-
zet en mocht van campagneleider 
Wim Stam een paar mooie flessen 
wijn in ontvangst nemen. Na de af-

sluiting door Arie Vossenstein (voor-
zitter kiesvereniging SGP De Ronde 
Venen) was er nog genoeg tijd om 
na te praten en verder kennis te ma-
ken onder een goed glas.

Lijsttrekker Kees Schouten presenteert zich

Gezellig naborrelen na de presentatie

Jeugdavond heel leerzaam
De Ronde Venen -Tijdens Boom-
feestdag in maart hebben leerlingen 
van de verschillende scholen in ons 
dorp een geraniumstekje ontvangen.
Met veel geduld hebben zij deze 
stekjes opgekweekt tot mooie bloei-
ende planten. Donderdagavond 9 
september zijn de planten door een 
bloemkweker beoordeeld en tijdens 
de jeugdavond zijn de prijswinnaars 
bekendgemaakt. Sommige leerlin-
gen blijken kwekers in de dop. Er 

stonden verschillende prachtexem-
plaren bij maar die van Nadine 
Brockhoff stak er toch nog met kop 
en schouders bovenuit. Zij heeft de 
overall-prijs gewonnen. Celine Mur 
van De Schakel, Niek Scheepstra van 
De Pijlstaart en Elisa Passet van de 
Sint Jozefschool wonnen ieder de 
prijs voor de mooiste plant van de 
school. Anne-Will de Haan won de 
aanmoedigingsprijs.
De vogellezing van Marc Keulers van 

Vogelbescherming Nederland viel bij 
de kinderen erg in de smaak. 
Met veel enthousiasme en creativiteit 
gaven zij antwoorden op de vragen 
die Marc hen voorlegde. Bijzonder 
leuk om te zien dat onze Vinkeveen-
se kinderen zoveel weten over vogels 
en de manier waarop deze vogels le-
ven. Ook de ouders deden enthou-
siast mee. 
Het was een zeer gezellige en leer-
zame avond.

Waternet zet nieuwe methodiek in voor dijkonderzoek

Effecten van regenbuien op 
een dijk direct meetbaar
Regio - Waternet start met een 
innovatief onderzoek naar de 
sterkte van dijken. Zij kan, met 
de techniek geobeads, dijken 
realtime en continu monitoren 
waardoor effecten van bijvoor-
beeld een regenbui direct zicht-
baar zijn.

Tot nu toe werd de techniek alleen 
ingezet om kleine, vaak problemati-
sche stukken dijk te monitoren maar 
Waternet zet geobeads, als eerste in 
Nederland, in voor de reguliere toet-
sing van dijken. Hierdoor ontstaat 
een veel nauwkeuriger beeld van de 
conditie van dijken.
Waternet voert het onderzoek uit 

in opdracht van Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht. Waternet ge-
bruikt de meetgegevens om de 
toetsing en de verbetering van dij-
ken te optimaliseren. De verwach-
ting is dat dijken in een betere staat 
blijken te zijn dan tot nu toe werd 
aangenomen. De nieuwe techniek 
maakt heel nauwkeurig meten mo-
gelijk en vermindert onzekerheids-
factoren in de berekeningen. Wel-
licht hoeft Waternet dijken dan min-
der vaak of minder snel te verbete-
ren. Proeflocatie is de Stammerdijk 
in Diemen waar de Geobeads op 8 
september in de dijk zijn ingebracht. 
Als de test slaagt volgen ook ande-
re dijken. Eerste onderzoeksresulta-
ten zijn eind 2010 bekend. 
 
Samenwerking 
Geobeads werden tot nu toe alleen 
ingezet om kleine vaak problemati-
sche stukken dijk te monitoren. Wa-
ternet gaat een stap verder en ge-
bruikt de methode om de dijk be-
ter te begrijpen en deze gegevens 
voor alle dijken in het beheergebied 
in te zetten. Dankzij deze innovatie-
ve invalshoek hebben diverse on-
derzoeksinstituten zoals de Univer-
siteit van Amsterdam en de STO-
WA, de onderzoeksorganisatie van 
de waterschappen, aansluiting ge-
zocht bij Waternet. 
 
Kralenketting
Geobeads zien eruit als een kralen-
ketting. Ze worden in de dijk ge-
plaatst en meten zonder tussen-
komst van mankracht heel nauw-
keurig waterdruk, temperatuur en 
verplaatsing in de dijk. De metingen 
vinden nu realtime en continu plaats 
waardoor ook effecten van bijvoor-
beeld een hevige regenbui gere-

gistreerd worden. Met de huidige 
toetsmethodiek kan dat niet. Door 
gebruik te maken van mobiele net-
werken kunnen meetgegevens op 
afstand gelezen worden.
 

Nieuwe cursussen ‘de Paraplu’
Wilnis - In het tweede deel van sep-
tember starten bij de Stichting ‘Pa-
raplu’ twee nieuwe activiteiten, die 
nog niet eerder in het programma 
waren opgenomen en waar nog en-
kele deelnemers zich voor kunnen 
aanmelden.

Servet-techniek op hout 
Dit is een workshop die 1 dagdeel 
omvat, namelijk donderdag 23 sep-
tember van 09.30 tot 11.30 uur. Tij-
dens deze workshop wordt een 
6-vaks theedoos of een dienblad 
bewerkt met verf en servetten. Blank 
hout wordt in kleur naar keuze ge-
schilderd en daarna met servet-

ten gedecoreerd waarbij speciale 
lijm wordt gebruikt. Na deze work-
shop maakt u zelf alle versieringen 
in uw huis of om cadeau te doen. De 
workshop wordt verzorgd door Ans 
van Kerkwijk die al lang aan de Pa-
raplu is verbonden met haar work-
shops `kaarten maken`.
  
Mandala tekenen voor beginners
Mandala wat is het? Mandala teke-
nen is een avontuur! Het woord is 
afkomstig uit het Sanskriet en bete-
kent cirkel of kring. Sinds mensen-
heugenis heeft de magische cirkel-
vorm de mens al geïnspireerd tot ve-
le vormen van creatieve uitbeeldin-

gen, o.a. in de dans- en bouwkunst 
en bij vele gebruiksvoorwerpen. De 
cursus vindt plaat op 10 woensda-
gen van 13.30 tot 15.30 uur, te be-
ginnen op woensdag 29 september 
a.s. en staat onder leiding van me-
vrouw C. Liesveld-Stokhof.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.

GEEN 
KRANT?
0297-581698
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Argon pakt punt in een 
tegenvallende wedstrijd 
Mijdrecht - Argon en Hollandia 
hebben in een matige wedstrijd de 
punten gedeeld. De zondagkampi-
oen van 2008 uit Hoorn en de lands-
kampioen van 2007 kwamen zelden 
voor het vijandig doel en wisten tij-
dens het slechtbezochte duel het 
publiek maar weinig goed voetbal 
voor te schotelen. 

De twee voormalig Hoofdklasse-
A clubs begonnen beide aftastend 
aan het duel. Het spel concentreer-
de zich voornamelijk op het midden-
veld en de beide teams hadden niet 
de creativiteit om zich een opening 
naar het vijandelijk doel te verschaf-
fen. Pas na 25 minuten kwam Argon 
via een vlotte combinatie voor het 
doel van Hollandia keeper Ron Sijm. 
Kevin van Essen kwam op rechts 
door en gaf hard en strak voor, maar 
voordat de van een schorsing te-
ruggekeerde Patrick Lokken gevaar 
kon stichten wist de sluitpost te on-
derscheppen. Via een snelle hervat-
ting wist Sijm direct daarna het eer-
ste gevaar van zijn ploeg in te lui-
den maar de veelbelovende counter 
werd te gehaast uitgespeeld waar-
door Kevin Rijnvis kon onderschep-
pen. 

Geduldig
Na een half uur spelen kwam Argon 
voor de tweede keer voor het doel 
van Hollandia maar Joshua Patrick 
wist zijn actie vanaf de linkervleugel 

niet af te sluiten met een gevaarlijke 
afwerking, zijn inzet belandde in de 
handen van de Hollandia doelman. 
Hollandia en Argon wachtten gedul-
dig tot de tegenstander een steek-
je liet vallen zoals in de 35e minuut 
toen de in plaats van Nick Vijlbrief 
spelende Jordi van Gelderen een 
te korte terugspeelbal bijna onder-
schept zag worden door Ricardo 
Pengel. De attent keepende Kevin 
Rijnvis was echter een fractie eer-
der bij de bal en kon een mogelijke 
achterstand voor Argon voorkomen. 
Het volgende gevaar was weer van 
Hollandia toen Kevin van Essen ge-
vaarlijk balverlies leed op het mid-
denveld en Hollandia de gelegen-
heid gaf richting het doel van Argon 
op te stomen.
Argon had het geluk dat de voor-
waartsen van de thuisclub het vizier 
niet op scherp hadden staan en de-
ze mogelijkheid onbenut lieten.
Vlak voor de rust kwam Argon drei-
gend in de buurt van het doel. Een 
goede lage voorzet van Kevin van 
Essen kwam na een afgeslagen cor-
ner voor de voeten van Jordi van 
Gelderen die net een teentje te-
kort kwam om de bal het beslissen-
de zetje te geven. Zodoende gingen 
de teams na een matige eerste helft 
met een 0-0 stand rusten. 

Feller
Na de rust startte Argon iets fel-
ler, wat resulteerde in twee voorzet-

ten van Jordi van Gelderen maar het 
ontbrak Argon aan het geluk dat de 
bal net voor de voeten van een Ar-
gon-spits viel.
Er stond een uur speeltijd op de klok 
toen Hollandia de grootste kans van 
de wedstrijd creëerde. De organi-
satie in de verdediging van Argon 
was even weg en een snijdende 
pass vanaf het middenveld gaf Ri-
cardo Pengel de gelegenheid door 
te lopen naar het Argon-doel. Pen-
gel faalde echter oog in oog met de 
Argon-keeper die zijn doel goed 
verkleinde en zag hoe Pengel over 
schoot. Tien minuten voor tijd kwam 
Argon er nog eenmaal gevaarlijk 
uit, maar Patrick Lokken volleerde 
de afgemeten voorzet van Joshua 
Patrick vanuit een moeilijke hoek 
naast. Even leek het erop dat Ar-
gon nog een uitgelezen mogelijk-
heid zou krijgen op een doelpunt, 
maar scheidsrechter Janson oor-
deelde dat verdediger Jordy Piek en 
Patrick Lokken in de zestien een re-
glementair duel uitvochten en legde 
de bal niet op de stip. Zo zagen de 
toeschouwers op het zonnige Juli-
ana sportpark dat Hollandia en Ar-
gon de punten deelden, waarmee 
de verhoudingen op het veld goed 
werden weergegeven.
Volgende week komt AFC naar 
Mijdrecht, een ploeg die deze speel-
ronde veel zelfvertrouwen heeft ge-
tankt door een klinkende 6-1 over-
winning op FC Hilversum.

Denk en Zet wint en verliest
De Ronde Venen - Nog voordat de 
schaakcompetitie een aanvang had 
genomen heeft Denk en Zet-Advi-
sor al zijn grootste verlies van het 
seizoen geleden.

De vereniging werd opgeschrikt 
door het plots overlijden van zijn 
wedstrijdleider, Bert Drost. Bert 
was sinds 1979 lid van de club en 
sinds 1981 intern wedstrijdleider. In 
die laatste hoedanigheid is hij de 
spil geweest waar Denk en Zet om 
draaide. Helaas heeft hij zijn huldi-
ging voor 30 jaar trouwe dienst wel-
ke plaats zou vinden op de jaarver-
gadering, niet meer mogen meema-
ken. Met een ongekende precisie en 
tomeloze inzet was hij de man die 
alle ranglijsten bijhield, teams in-

deelde, toernooien regelde en ook 
alles voorbereidde voor de externe 
competitie. Dat Bert Drost ook nog 
steeds een sterk schaker was, bleek 
uit het feit dat hij het afgelopen sei-
zoen met 5 uit 8 het beste resultaat 
van het eerste team behaalde in de 
bondscompetitie. De club is hem 
dan ook veel verschuldigd. Denk en 
Zet- Advisor verliest in hem niet al-
leen een kundig en gewaardeerd 
wedstrijdleider, een bekwaam be-
stuurder met een grote kennis van 
zaken, een sterk schaker en ex-club 
kampioen, maar ook en zeker niet 
op de laatste plaats, een bijzonder 
sympathiek schaakmens. 

Winst
De winst werd “gevonden” in de le-
dentrouw die Denk en Zet-Advisor 
kenmerkt. De voorzitter, der heer  E. 
Schreurs, en J. Smit werden beiden 
gehuldigd. Schreurs  met zijn 50 en 
Smit met zijn 55 (jawel!) jarig lid-
maatschap. Beide spelers ontvin-
gen uit handen van secretaris  Har-
ris Kemp de gebundelde jaargang 
van het “Tijdschrift van den Neder-
landschen Schaakbond” uit hun ge-
boortejaar. 
Er dan is er ook altijd nog een club-
kampioen! Winnaar van seizoen 
2009-2010 werd Jan de Boer. Jan 
draaide een –eigenlijk zoals altijd 
wel– zeer solide seizoen, maar wist 
dit jaar net dat wedstrijdje meer te 
winnen en gaf daarmee de concur-

rentie bestaande uit de op nr. 2 ge-
eindigde Harris Kemp en op nr. 3 ge-
eindigde Gert Jan Smit het nakijken. 
Uit handen van voorzitter Schreurs 
mocht Jan dan ook de kampioens-
beker ontvangen.
De beker voor het beste resul-
taat behaald in de bondscompeti-
tie voor het 2e- 8-tal ging naar Gert-
Jan Smit. Met een score van 4,5 uit 
7 maakte Smit hiermee meteen dui-
delijk dat hij toch echt wel in het 
eerste team thuishoort. Voor het 
eerste team ging deze beker pos-
tuum naar Bert Drost.

Competitie
Inmiddels zijn ze weer gestart voor 
het echhie, dinsdag vanaf 20.00 uur 
wordt er weer geschaakt, in het 
dorpscentrum De Boei in Vinke-
veen. Denk en Zet-Advisor gaat de 
competitie in met 21 senioren en 30 
jeugdleden, waarbij opgemerkt dat 
laatstgenoemde op vrijdagavond 
hun training en competitie spelen. 
Nieuwe leden zijn uiteraard van har-
te welkom, mocht u deze denksport 
leuk vinden en de stukken een beet-
je kunnen verplaatsen zult u zeker 
aansluiting vinden.

Mocht u een rating hebben van 
rond de 1800 kunt u mede de strijd 
aangaan om het kampioenschap en 
wordt u ook met open armen ont-
vangen, echter in dit geval tot u ach-
ter het schaakbord verschijnt want 

Jeugd IJsclub Nooitgedacht 
weer naar Jaap Edenbaan
De Ronde Venen - De R zit weer in 
de maand. Dat betekent dat er bin-
nenkort ook weer geschaatst kan 
worden op de kunstijsbanen in Ne-
derland. Bij IJsclub Nooitgedacht 
zijn de voorbereidingen voor het 
nieuwe schaatsseizoen alweer in 
volle gang. Zo ook voor het jeugd-
schaatsen.
IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds 
jaar en dag met circa 170 kinderen 
uit De Ronde Venen naar de Jaap 
Eden ijsbaan in Amsterdam. Ook 
dit jaar hebben veel kinderen zich 
al aangemeld voor het schaatsen. 
Er zijn dan ook nog maar een paar 
plekken beschikbaar.
Na een tiental schaatslessen kun-
nen de meeste kinderen al lekker 
vooruitkomen op de dunne ijzers. In 

plaats van krabbelen op een sloot-
je, met veel vallen en opstaan, kan 
er al voorzichtig begonnen worden 
aan het schaatsen van tochten. De 
twee ijswinters van afgelopen jaar 
hebben dan ook laten zien dat het 
erg fijn is voor kinderen wanneer ze 
de schaatstechniek al onder de knie 
hebben. Op het ijs leren de kinderen 
recht op de schaatsen te staan, zij-
waarts af te zetten en het remmen 
onder de knie te krijgen. Een groep 
van 25 enthousiaste jeugdschaats-
leiders staat iedere week voor de 
kinderen klaar om hen het schaat-
sen te leren. In de jeugdschaatsles-
sen van Nooitgedacht staat het ple-
zier voorop.
Zoals gezegd is ijservaring leuk en 
handig voor het geval er weer na-

tuurijs ligt. Mocht het zover niet ko-
men, dan is er altijd nog het voor-
uitzicht op de ijsbaan op het Raad-
huisplein in Mijdrecht een aanlei-
ding om te gaan schaatsen.
De schaatslessen zijn elke week 
op de Jaap Edenbaan van 16.55 tot 
17.55 uur en de kosten zijn 67,- eu-
ro voor een heel seizoen. Is uw kind 
tussen de 6 en 12 jaar, neem dan 
gerust contact op voor meer inlich-
tingen en voor opgave met Luciën 
Wolvers, tel. 0297-282156.
Mailen kan ook naar  
jeugdcoordinator@ijsclubnooitge-
dacht.nl. Neem ook eens een kijk-
je op de website:
www.ijsclubnooitgedacht.nl.
Er is voor dit seizoen nog een aantal 
plekken beschikbaar.

Goed begin voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 haar eerste 
competitieduel van het seizoen 
thuis tegen SDO uit Hillegom.
SDO werd vooraf gezien als een 
van de sterkste tegenstanders die 
de Mijdrechtenaren tegen zouden 
komen, maar dit bleek uiteindelijk 
behoorlijk mee te vallen.
Atlantis is met een vernieuwde 
ploeg goed uit de startblokken ge-
komen. Met een overtuigende 11-
2 overwinning bleven de punten in 
Mijdrecht.  Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 is na de zo-
mer op drie plekken gewijzigd. 
In de aanval staan nu: Janneke 
van Ginkel, Sandra Gortenmulder, 
Mark Goverse en Jelmer Steen. De 
verdediging bestaat uit: Lisanne 
van Doornik, Tamara Gortenmul-
der, Jimmy de Koning en Alex van 

Senten. Waar vorig jaar het kam-
pioenschap aan de Mijdrechtse 
ploeg voorbijging, hoopt Atlantis 
met dit verjongde team dit jaar wel 
de titel te kunnen pakken. 

Aan het begin van de wedstrijd 
was nog wel lichtelijk te merken 
dat het team nog niet volledig op 
elkaar ingespeeld was. Mede door 
de spanning van de eerste wed-
strijd vielen de doelpunten maar 
moeilijk en kon SDO nog bij blij-
ven. Hierdoor stond na bijna een 
half uur spelen een stand van 2-2 
op het scorebord. Maar het laat-
ste deel van de eerste helft begon 
de ploeg uit Mijdrecht toch echt te 
draaien. Binnen vijf minuten werd 
er een voorsprong van drie punten 
opgebouwd. Dit bracht de rust-
stand op 5-2.
Ook na rust had het vlaggenschip 

van Atlantis een tijdje nodig voor 
het de korf weer gevonden had, 
maar gelukkig werd er verdedi-
gend geen krimp gegeven. Toen 
eenmaal de verlossende goal viel, 
kwam de ploeg echt op stoom. 
Binnen drie minuten volgden ook 
de 7-2 en de 8-2. Met nog ruim een 
kwartier te spelen kwam Berry de 
Jong in het veld voor de lichtge-
blesseerde Jelmer Steen. Atlantis 
bleef tot het einde goed doorspe-
len wat resulteerde in een eind-
stand van 11-2. 

Met deze eerste overwinning kan 
de Rabobank equipe terugkijken 
op een goede start. Vol vertrouwen 
kan er toegewerkt worden naar de 
volgende wedstrijd in Amsterdam 
tegen MIK. Als deze lijn kan wor-
den doorgezet zijn er zeker kansen 
voor het kampioenschap.

Hertha start de competitie 
met een eenvoudige zege
Vinkeveen - S.V. Hertha is het sei-
zoen 2010/2011 goed begonnen 
met een grote zege tegen Buiten-
boys. In Almere won de ploeg van 
Sjaak ten Den simpel met 0-6. Hert-
ha was veruit de betere ploeg en 
besliste nog voor rust de wedstrijd 
in Vinkeveens voordeel. 

In de beginfase van de wedstrijd 
bleek al snel dat Hertha de bete-
re ploeg was. De Vinkeveners zet-
ten Buitenboys vanaf het begin on-
der druk. De thuisploeg kwam niet 
aan voetballen toe en leverde de 
bal in een vroeg stadium in. Hertha 
voetbalde bij vlagen goed en werd 
direct gevaarlijk. In de achtste mi-
nuut was het al raak. Wessel Maij-
er werd vanaf het middenveld weg-
gestuurd en lobde de bal mooi over 
de uitkomende keeper heen, 0-1. 
Na een kwartier spelen verdubbel-
de Hertha de voorsprong. De uit-
stekend spelende Joshua van An-
del speelde Bart Kroon prachtig vrij, 
die beheerst de 0-2 tegen de tou-
wen schoot. Hiermee besliste Hert-
ha direct de wedstrijd, want Buiten-
boys was niet bij machte gevaarlijk 
te worden.

Balverlies
Toch duurde het tot de 35ste minuut 
voordat Hertha op 0-3 kwam. Op-

nieuw balverlies in de verdediging 
van Buitenboys leidde het doel-
punt in, Ski Klesman schoot simpel 
raak. Hertha maakte graag gebruik 
van de ruimte achter de verdedi-
ging. Met name aanvoerder Dennis 
van de Broek verstuurde een aan-
tal goede lange ballen vanuit de 
verdediging, maar Hertha was slor-
dig in de voortzetting en de afwer-
king. Vlak voor rust schoot opnieuw 
Kroon raak, na voorbereidend werk 
van Maijer, 0-4.  
Na rust lag de ruimte vooral op het 
middenveld, waar Peter Post en Erik 
Post naar hartenlust konden com-
bineren. Hertha werd diverse ma-
len gevaarlijk, Buitenboys probeer-
de met fysiek spel de schade te be-
perken. In de 55ste minuut verdien-
de Maijer een strafschop, die hij zelf 
verzilverde, 0-5. Buitenboys kon hier 
niks tegen over stellen en kwam 
sporadisch over de middenlijn. Een 
kwartier voor tijd zorgde Peter Post 
voor de eindstand door attent te re-
ageren op de rebound uit een vrije 
trap, 0-6.  

Overwinning
Hertha is door de overwinning goed 
begonnen aan de competitie. De te-
genstand van Buitenboys was mini-
maal en de ploeg uit Almere zal ze-
ker niet meedoen om de prijzen. De 

uitslagen in de competitie geven, na 
de eerste speeldag nog te weinig in-
formatie over de sterkte van de con-
currentie. Nita uit Nieuwer ter Aa 
won ook haar eerste wedstrijd met 
grote cijfers, uit tegen Buitenveldert 
werd met 1-7 gewonnen. De overi-
ge uitslagen in de competitie: Die-
men – JOS/Watergraafsmeer 2-2,  
Nieuw West – Zuid Oost United 2-0 
en VIOD Tienhoven – DOB 2-1. Ab-
coude kwam niet in actie.
Zaterdag speelt Hertha thuis te-
gen VIOD Tienhoven. VIOD won 
haar eerste wedstrijd met 2-1 van 
DOB, vorig jaar eindigde de ploeg 
in de middenmoot. De wedstrijd te-
gen VIOD zal Hertha meer informa-
tie geven over de kansen in de com-
petitie. Zaterdag 18 september spe-
len de Herthanen thuis tegen DOB. 
Hertha 2 kwam afgelopen weekend 
uit in de beker, in Mijdrecht tegen 
Argon werd met 4-0 verloren. Zater-
dag speelt Hertha 2 opnieuw voor 
de beker in en tegen Abcoude, de 
wedstrijd begint om 14.00 uur. De 
competitie van Hertha 2 begint ko-
mende zaterdag 18 september met 
een thuiswedstrijd tegen Vianen.
Hertha 1 speelt aanstaande za-
terdag thuis tegen VIOD Tien-
hoven. De wedstrijd begint 
om 14.30 uur op Sportpark de 
Molmhoek.

Procedure
Manja van Buul vond dat de wet-
houder zich wel erg verschool ach-
ter de rug van de organisatie: “ Op 
basis van de informatie die de wet-
houder ons gaf tijdens de kinder-
raad hebben wij besloten in te 
stemmen met de aanleg van een 
strandje.
Op 23 augustus krijgen we bericht 
dat het strandje niet kan doorgaan. 
Ik wil daar meer over weten. Niet 
omdat ik in twijfel trek dat de veilig-
heidsredenen de oorzaak zijn, maar 
ik zet wel vraagtekens bij de gevolg-
de procedure en bij de zorgvuldig-
heid richting de leerlingen van de 
Antoniusschool. U gaf bijvoorbeeld 
tijdens de kinderpraat aan een bete-
re locatie te hebben. Heeft u die lo-
catie ooit besproken met Waternet?  
Wij hebben de indruk dat de haal-
baarheid van dat alternatieve plan 
van de wethouder niet vooraf is ge-
toetst bij Waternet. Klopt dat?
Hoe heeft de wethouder kunnen 
aangeven dat het haalbaar was en 
dat wij hem moesten vertrouwen. 
Zijn wij niet blij gemaakt met een 
dode mus? “, zo vroeg Van Buul.

Niet zwemmen
De wethouder liet eerst de heer Van 
Amstel van Waternet aan het woord. 
Deze moest het duidelijk voor de 
wethouder opnemen. Hij trachten 
de wethouder uit de wind te hou-
den, hetgeen uiteindelijk niet echt 
lukte. Wel werd duidelijk dat er heel 
niet gezwommen mocht worden in 

de Amstel en dat dat de boosdoe-
ner was. Er voeren ook wel een paar 
keer per dagen schepen die met 
hun golfslag gevaar zouden kunnen 
opleveren, maar de hoofdzaak was 
gewoon: er mag nooit gezwommen 
worden in de Kromme Mijdrecht of 
in de Amstel. Dat dat al tientallen 
jaren wel gebeurd en dat er overal 
duikplanken en zwemsteigers zijn 
aangelegd, doet daar blijkbaar niets 
aan af:  “Dat is dan de verantwoor-
ding van de burgers die dat doen. 
Als wij als gemeente een strandje 
gaan aanleggen is het onze verant-
woording”.
De raadsleden Koedam, Schouten, 
Houmes vroegen hoe het dan toch 
kon dat er altijd gezwommen werd: “ 
Wie moet daar dan toezicht op hou-
den?” antwoorden de heer Van Am-
stel van Waternet: “ Je mag ook niet 
te hard rijden maar dat doen ook 
veel mensen. Alles wat je niet mag, 
mag je doen, maar is dan wel jouw 
verantwoording. De toezichthouder 
zijn wij van Waternet en de binnen-
vaart politie”.

Ambtenaar
Zelfs de aanwezig ambtenaar moest 
uitleg geven waarom het fout was 
gegaan. Ook hij wist niets anders te 
melden dan dat zij te laat waren in-
gelicht en dat er te weinig vooron-
derzoek was geweest.
Dit ging raadslid Rouwenhorst toch 
te ver: “ Niet deze ambtenaar en 
niet onze dienst hoeft daar verant-
woording over af te leggen, maar 

deze wethouder. Deze ambtenaar 
hoeft zich hier voor ons niet te ver-
ontschuldigen”, aldus Rouwenhorst. 
Raadslid Van Buul was niet-vermel-
den met de antwoorden: “Durft de 
wethouder met droge ogen te be-
weren dat hij tijdens de kinderraad 
geen toezeggingen heeft gedaan? 
Dat hij niet  gezegd heeft dat hij het 
wel ging regelen?”
de wethouder hield voet bij stuk, 
hoewel hij wel degelijk toezeggin-
gen heeft gedaan: “ Nee dat heb ik 
niet” Van Buul vond dit erg ver gaan: 
“Ik vind dat de wethouder duidelijk 
blufpoker heeft gespeeld over de 
rug van de kinderen. Hij heeft totaal 
onvoorbereid beloftes gedaan en 
dat neem ik hem kwalijk. Gezien de 
opstelling van de wethouder heeft 
het nu weinig zin om hierover ver-
der te discusseren. Ik hoop echter 
dat we hier een les uit leren. Dat als 
we verder willen met een kinderraad 
dat we het anders moeten doen”, al-
dus Van Buul.

Spijt
“ Er is niet serieus omgegaan met 
dit plan”, zo vervolgde zij. “ Infor-
meel was het allang bekend in dit 
huis. Om je nu te verschuilen ach-
ter te weinig tijd!. U hoeft echt 
geen spijt te betuigen als u het niet 
meent. Iedereen, de raadsleden, de 
ouders, de kinderen, de mensen van 
de pers, hebben begrepen dat u een 
belofte deed.
Hopelijk hebben we een les ge-
leerd”, aldus Van Buul

Wethouder Dekker onder vuur over niet doorgaan strandje

”Het is mij ongevraagd op
mijn bordje gelegd” (vervolg van

de voorpagina)
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Gemeente gaat voorop in 
elektrisch autorijden
De Ronde Venen - Donderdag 9 
september leverde Toyota Van Ekris 
aan de Industrieweg in Mijdrecht 
een splinternieuwe witgekleurde To-
tyota Auris 1.8 Full Hybrid Dynamics 
af aan wethouder Jacques Dekker 
(RVB) met Verkeer en Vervoer als 
ook Milieu in zijn portefeuille.

Hoewel die verlekkerd keek naar dit 
unieke stuk technisch vernuft en er 
zo in had willen wegrijden, was de 
auto niet voor hem bedoeld. Nadat 
hij de sleutels van salesmanager 
Reinout Schuppers had ontvangen, 
gaf de wethouder deze spontaan 
door aan Henk Dalebout, werklei-
der bij de afdeling Civiel Technisch 
Beheer van de gemeente. Die neemt 
de wagen onder zijn hoede. Alleen 
de bloemen vielen de wethouder ten 
deel. Die waren van Van Ekris, om-
dat men de overdracht van de nieu-
we auto aan de gemeente toch zag 
als een feestelijke gebeurtenis en 
wie weet het begin van een mobiele 
samenwerking…
Waarom juist dit type? Dekker: “Een 
jaar geleden hebben we het er in-

tern en met de milieudienst van de 
gemeente over gehad hoe wij ook in 
het vervoer een bijdrage kunnen le-
veren aan de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. Zo 
je weet staat dit samen met ande-
re maatregelen hoog op het lijstje 
om op een breed terrein een zo mi-
lieuvriendelijk beleid te voeren. Om-
dat we toch een nieuwe auto op het 
oog hadden ter vervanging van een 
7 jaar oude wagen (een Toyota Ya-
ris), is er ditmaal voor de eerste keer 
voor een hybride uitvoering geko-
zen.” De Auris is het nieuwste type, 
heeft een automatische transmis-
sie, kan behalve op een zeer zuini-
ge benzinemotor ook elektrisch rij-
den, heeft een vermogen van 100 
kW/136 pk met een brandstofver-
bruik van minder dan 1 op 25 en 
een uitstoot van slechts 89 gram 
fijnstof per kilometer. Het is daar-
mee een van de meest milieuvrien-
delijke auto’s die er momenteel op 
de markt zijn.
De auto zal voor algemeen gebruik 
door de gemeente worden ingezet, 
te vergelijken met een bedrijfsauto. 

‘Voor bodediensten’ zoals de wet-
houder dit noemde, maar ook om 
door ambtenaren en buitendienst 
medewerkers binnen de (nieu-
we) gemeente en de provincie al-
lerlei zakelijke bezoeken af te leg-
gen. Behalve milieuvriendelijk is de 
Auris vrij van BPM en hoeft er geen 
motorrijtuigbelasting te worden be-
taald. In dat licht kan de Auris wor-
den gezien als een relatief goed-
kope auto in het gebruik, ondanks 
het stevige prijskaartje van normaal 
ruim 27.500 euro. Dinsdag 14 sep-
tember werd de hybride auto ge-
toond aan verscheidene gemeente-
lijke medewerk(st)ers die al doen-
de uitgebreid uitleg kregen hoe je 
met de diverse systemen aan boord 
moet omgaan. Een kwestie van le-
ren en even wennen. Vanzelfspre-
kend zal het ‘elektrisch rijden’ daar-
bij een pré zijn. Immers, daar gaat 
de gemeente voor. Er kon niet wor-
den benadrukt of het in de (nabije) 
toekomst bij de aanschaf van één 
type Auris zal blijven of dat er meer 
‘schone voertuigen’ op het verlang-
lijstje staan…

Nieuwer Ter Aa – Wanneer ’s och-
tends om 07.00 uur de voordeurbel 
gaat en je collega’s staan voor de 
deur, dan kijk je wel even raar op. 

Dit overkwam Age Hellingwerf, au-
totechnicus bij autobedrijf Vos-
sestein. In verband met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
werd donderdag afscheid van hem 
genomen. Verslag van een specta-
culaire afscheidsdag.

’s Ochtends vroeg arriveerde team 
Vossestein bij het huis van Age Hel-
lingwerf. Ze hadden een heuse rik-
sja meegenomen. Fietsen is name-
lijk één van de hobby’s van Age. Wat 
is dan leuker dan Age met een rik-
sja naar zijn werk te fietsen? In het 
bedrijf trok Age zijn overall aan. De-
ze bleek bedrukt met uitspraken 
van Age zelf, zoals: ‘Weet je wel wat 

het allemaal kost’, of ‘Ik heb het ook 
moeten leren’ en ‘Ga jij maar wat 
anders doen’. 

Rond 15.00 uur werd het werk afge-
rond en werd de werkplaats omge-
toverd tot een gezellige zaal. Colle-
ga’s van andere bedrijven, vrienden, 
familie en andere relaties stroom-
den de werkplaats binnen. Zelfs 
Henk van Zijtveld van garage EVAB, 
Age’s eerste baas, was hierbij aan-
wezig. Namens de collega’s van 
Vossestein wordt Age toegespro-
ken door Corrie Bootsma. Van hen 
krijgt hij een spiegel met daarin een 
uurwerk. In de spiegel zijn foto’s ge-
graveerd die herinneren aan mooie 
werkmomenten. 

Ludieke voorvallen
Aansluitend wordt Age lovend toe-
gesproken door Jan Vossestein. 

Kernwoorden die bij Age passen: 
Betrouwbaar, overal inzetbaar, zelf-
standig vakman, presteert het beste 
onder druk. Dit laatste kwam goed 
van pas, want bij Vossestein is het 
druk in de werkplaats. ‘Een har-
de werker, die ook nog eens uitste-
kende resultaten laat zien, dat mag 
van Age zeker gezegd worden’, al-
dus Jan Vossestein. Enkele ludie-
ke voorvallen komen aan bod. Vos-
sestein bedankt Age dat hij gehol-
pen heeft het bedrijf te laten groei-
en tot wat het nu is. Als cadeau 
krijgt hij een tourfiets aangeboden. 
Daarnaast krijgt hij, als levenskom-
pas, een Bijbel overhandigd. De dag 
wordt afgesloten met een gezellige 
barbecue waarna Age door colle-
ga’s naar huis wordt gebracht.

Wie Age’s plek wil innemen, wordt 
uitgedaagd te solliciteren.

Een heerlijke avondje lachen 
tijdens cabaretvoorstelling

Het programma was verrassend 
en de muziek was van hoogstaan-
de kwaliteit, ondanks dat het Kla-
vertje Vier Kwartet regelmatig in de 
lach schoot. Met vier man begelei-
ding bespeelden de musici maar 
liefst negen instrumenten, de pia-
nist soms zelfs piano en accorde-
on tegelijk.

De liedjes gaven de smaak van de 
Provençe mee, werden met gevoel 
gebracht en weerklonken door de 
zaal als gezongen door Wim Zon-
neveld zelf. Eerder die dag maakte 
Arno van der Heyden samen met fo-
tograaf Pjotr Wiese een rondje door 
onze gemeente langs alle gebou-
wen die speciaal open waren ter ere 
van de Nationale Monumentendag. 
De foto’s daarvan werden ’s avonds 
gebruikt voor de voorstelling en ge-
toond op een groot scherm aan de 

zaal. Ook tijdens de voorstelling 
maakte Pjotr Wiese foto’s die di-
rect geprojecteerd werden. Ze ga-
ven vaak een grappige wending aan 
het verhaal dat de cabaretier op dat 
moment vertelde of het liedje dat 
hij zong. Niet alleen is Arno van der 
Heyden Meester der Improvisatie, 
hij is echt heel grappig en boven-
dien leuk om naar te kijken. Met een 
enorme hoeveelheid energie verlaat 
hij regelmatig zijn plek op het podi-
um om zich te bemoeien met men-
sen in de zaal.
Arno is een cabaretier die graag op 
het verkeerde been zet, dus doet hij 
dat in zijn liedjes, in zijn gesprekken 
met publiek en in de lijn van het ver-
haal. Zo begint hij zijn verslag van 
Monumentendag 2010 met foto’s 
van het huis van Johan Cruijff, van 
De Plashoeve en van Katja Schuur-
man’s baby. 

Vinkeveen - Zo’n zestig toeschouwers hadden zaterdagavond de ca-
baretvoorstelling ‘Puur Geluk’ verkozen boven alle andere evene-
menten die in de regio plaatsvonden. In een gezellig ingericht zaal-
tje in Vinkeveen genoten zij met volle teugen van intiem cabaret met 
Arno van der Heyden. 

Lachen
Er is zaterdagavond veel gelachen 
in De Boei en het publiek deed 
maar wat graag actief mee aan de 
show. Niemand kon er genoeg van 
krijgen en de tijd leek voorbij te 
vliegen. Men leek teleurgesteld dat 
het al afgelopen was toen op het 
podium de bloemen werden aange-
reikt, maar gelukkig lag er nog één 
mooi Gronings liedje in het vooruit-
zicht, een liedje waar overigens nie-
mand iets van begreep.
Tot slot bedankte Arno iedere be-
zoeker voor de komst met een ge-
lukskoekje en het advies deze voor-
al niet op te eten, waarna hij naar 
de bar vertrok voor een welver-
diend biertje. Het applaus daver-
de nog lang na in Vinkeveen. De 
volgende cabaretvoorstelling van 
Stichting Cultura is op 10 december 
2010. Dan verleidt de mooie Itali-
aanse Veronique Sodano in De Boei 
te Vinkeveen haar publiek met haar 
kookkunsten en haar decolleté.

Kaarten zijn te reserveren via www.
cultura-drv.nl en kosten tien euro.
 

De Zonnebloem verzorgt 
uitjes voor bezoek gasten
De Ronde Venen - Namens de 
Riki stichting mochten diverse 
afdelingen van de Zonnebloem 
voor hun bezoek gasten een ui-
tje verzorgen.

De gasten mochten zelf bepalen 
wat ze wilden gaan doen. Een dag-
je naar het strand, naar een theetuin 
of naar een museum, heel veel ver-
schillende wensen werden vervuld. 
Zo was er ook een wens om eens 
een ritje met een trike te maken. Een 
motor met drie wielen. Na een en 
ander geregeld te hebben werd er 
een mooie dag afgewacht. En laatst 
vorige week was het zover.

Rond elf uur werd bij het trike cen-
trum in Mijdrecht de trike naar bui-
ten gereden en opgestapt. Rustig 
toerend ging het via Wilnis richting 
Haarzuilens. Daar was de eerste 
stop en werd een kleine lunch ge-
nuttigd. Daarna werd de rit vervolgd 
naar Harmelen en langs de oude 
rijn richting Woerden en Bodegra-
ven. Het was heerlijk genieten van 
het prachtige hollandse landschap.
Om de Nieuwkoopse plassen heen 
toerend werd nog een stop ge-
maakt bij Tijsterman. Hierna werd 
langzaam via Noorden en Woerd-

se Verlaat de eindbestemming in 
Mijdrecht weer bereikt. Aan een 
prachtige ervaring en mooie dag 

kwam zo een einde. De gast en be-
zoekster en bestuurder waren een 
prachtige ervaring rijker.

Age Hellingwerf met lovende 
woorden door Vossestein uitgezwaaid

Mijdrecht - Het VerkeersCol-
lege is al een aantal jaar ac-
tief als verkeersschool voor alle 
rijbewijzen in de regio Amster-
dam. Sinds 1,5 jaar hebben zij 
ook een vestiging in Mijdrecht 
(boven de Karwei).

Vanaf 1 september verzorgen zij 
ook hun Transport opleidingen 
vanaf deze locatie. Dus naast de 
Bromfiets, Auto en Aanhangwa-
gen opleidingen, nu ook Vrachtau-
to opleidingen vanuit Mijdrecht !! 
U hoeft het dus niet meer ver weg 
te zoeken... De locatie op het indu-
strieterrein is ideaal voor deze op-
leidingen gezien er voldoende par-
keerruimte is, en het Verkeerscol-
lege midden tussen de transport-
bedrijven zit.

Uw vrachtautorijbewijs halen? Dit 
is in 6 weken mogelijk !! Er zul-
len opleidingen gaan plaatsvinden 
voor het C en CE rijbewijs, maar 
ook de chauffeursopleidingen en 
natuurlijk de verplichte 5 jaarlijkse 
nascholing. 
Iedere chauffeur die in het be-
zit is van een chauffeursdiploma 
zal dit geldig moeten houden met 
35 uur nascholing verdeeld over 5 

jaar tijd. Er is keuze uit een ruim 
assortiment opleidingen. Dus voor 
iedereen wel een interessant on-
derwerp. Het VerkeersCollege ver-
zorgt ruim 35 verschillende soor-
ten nascholingscursussen. (ook op 
locatie). Wacht niet te lang want 
vol is vol !!
Naast deze vrachtauto opleidingen 
is het ook mogelijk heftruck op-

leidingen via Het VerkeersCollege 
te volgen. Voor al uw transportop-
leidingen moet u voortaan bij Het 
VerkeersCollege zijn.

Geïnteresseerd?
Bel voor een proefles of ken-
nismakingsgesprek: tel. 0297-
250638 of kijk op onze websi-
te:  www.verkeerscollege.com.

Nu ook vrachtautorijles 
vanuit Mijdrecht
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Mijdrecht - Op donderdag 9 sep-
tember gingen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 7 van de Hofl and-
school op schoolreis naar het Dolfi -
narium in Harderwijk. Onder mooie 
omstandigheden - het was zon-
nig en tegen de 20 graden - ver-
maakten zij zich uitstekend in het 

park. Het Dolfi narium heeft heel 
wat te bieden. Er worden verschil-
lende shows gehouden: dolfi jnen-, 
zeeleeuwen- en walrussenshow. 
Het park heeft verder diverse klei-
ne speeltuintjes, waar de kinderen 
zich heerlijk konden uitleven. Op 
het zandstrand kregen zij, vlak voor 

het vertrek naar huis, een ijsje. Ook 
werd daar bijgaande foto gemaakt.
Moe, maar voldaan, leverden de 
leerkrachten en andere begeleiders 
om half vijf de kinderen weer af bij 
hun ouders. Voor de kinderen van 
groep 8 staat dit schooljaar nog een 
kamp op het programma.

Ho� andschool naar het Dol� narium
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Sinds mei zijn bewoners van Mijdrecht in de ban 
van de coniferenhaagbranden. Angstig en vol-
gens berichten in de kranten en de uitzendingen 
van RTV-Utrecht en Midpoint, ook bang. Begrij-
pelijk. Het zal je maar gebeuren. Je mooie coni-
ferenhaag in de fik. Vlak bij je huis. Een aantal 
keren gevaarlijk dicht. Zo dicht zelfs dat op Bo-
zenhoven behoorlijke schade is ontstaan en el-
ders had kunnen ontstaan als de brand niet zo 
snel ontdekt was. Ik lees ook kritiek op de politie, 
omdat ze de dader(s) nog steeds niet heeft ge-
pakt of het bewijs tegen een verdachte niet rond 
krijgt. De kritiek is wel begrijpelijk vanuit gedu-
peerden of potentiële slachtoffers, maar niet te-
recht. Bij de brand op de Parel was de politie bijna 
direct ter plaatse, nadat de melding was binnen-
gekomen. Ik kan het weten, want ik heb zelf ge-

beld. Afgelopen vrijdagnacht, toen ik de hond uit-
liet rook ik weer een brandlucht en belde 112. Bij-
na direct werd ik teruggebeld met de vraag waar 
ik de brandlucht het sterkst rook. Hooguit enkele 
minuten later werd ik teruggebeld met de mede-
deling dat het een vuurkorf in een achtertuin be-
trof. Dat kan in beide gevallen alleen maar zo snel 
als de politie patrouilleert.
Dat het frustrerend is dat er nog steeds coniferen 
in brand worden gestoken is logisch, maar dat het 
moeilijk is voor de politie om de dader op heter-
daad te betrappen is ook een feit. Ik weet uit erva-
ring dat er actief naar de brandstichter wordt uit-
gekeken in onze wijken in de weekeindnachten. 

Aat Hoogstraten
Mijdrecht
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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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! 
 Het anker

Deze keer heb ik een bijzonder onderwerp. Het 
gaat niet over een scheepsanker dat de sche-
pen gebruiken om op hun plaats te blijven, dat 
zich ingraaft in de grond, zodat het schip blijft 
liggen of over een anker dat de muren van een 
huis overeind houdt, maar wel over het anker 
als het symbool voor Hoop voor Standvastig-
heid en Kracht. Hier gaat het over mensen. Je 
zult denken: dat is niet bijzonder. Maar in dit 
geval is het wél bijzonder. Het gaat over men-
sen die iets met elkaar gemeen hebben. Het 
gaat over mensen die elkaar helpen, die el-
kaar bijstaan in de grootste nood. Het gaat 
over mensen die elkaar bijstaan wanneer er 
een onontkoombaar bericht is ontvangen dat 
er sprake is van kanker. Nog steeds een ziek-
te die soms met veel lijden tot uiteindelijk de 
dood leidt. Een ziekte die angst inboezemt en 
verdriet veroorzaakt en tot wanhoop leidt, niet 
alleen bij degene die het heeft maar ook bij 
de naaste familie en vrienden. Het gaat over 
mensen die hetzelfde meemaken of het zelf-
de hebben meegemaakt. Het gaat over men-
sen die daar bij kunnen helpen door naar je te 
luisteren en je kunnen begrijpen. Ja! Ja! (Dit 
is een ander Ja! Ja! als ik gebruik bij stukken 
die over politiek gaan. Dit is een Ja! Ja! Zonder 
ironie maar met instemming en bewondering). 
Het gaat over mensen die je ondersteunen en 
die je door samen dingen te ondernemen je, 
hoe moet ik het uitdrukken, want woorden ge-
ven niet altijd het juiste weer hoe goed ze ook 
bedoeld zijn, leren te aanvaarden en je begrij-
pen omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt 
en je er doorheen proberen te helpen.  Ja! Ja! 
Het gaat over Inloophuis ’t Anker uit Mijdrecht. 
Bij Inloophuis “t Anker kunnen mensen zomaar 
binnen lopen. De drempel is laag. Er is geen 
drempel. Mensen die met het probleem kan-
ker worstelen kunnen zomaar binnenlopen. Ja! 
Ja! De mensen die bij ’t Anker aangesloten zijn 
weten wat het betekent en helpen. Daar komt 
geen psych of loog aan te pas. ’t Anker moest, 
omdat zij bij AJOC niet meer terecht konden 
naar een andere ruimte zoeken. De gemeen-
te kon niet helpen!!!! Een man moet ik in dit 
geval noemen nl. Paul Reurings kwam met het 
idee om het bestuur van Argon te vragen om 

de kantineruimte, die veel dagen in de week 
niet wordt gebruikt, open te stellen voor ‘t An-
ker. Het bestuur heeft daarmee ingestemd en 
nu heeft ’t Anker een prachtige ruimte ter be-
schikking waar zij haar activiteiten kan uitoefe-
nen en waar mensen met hun problemen zo-
maar binnen kunnen stappen. Dat is prachtig! 
Het is groots dat voetbalvereniging Argon aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht haar ruimte beschik-
baar heeft gesteld. Een grote voetbalvereniging 
met een groot hart die iets doet voor het In-
loophuis ’t Anker, waar mensen op dinsdag en 
donderdag terecht kunnen om hun gezamen-
lijke activiteiten te beleven om gesprekken te 
voeren, om samen te zingen in het Smartlap-
penkoor, “Licht het Anker” dat onder leiding 
staat van een bevlogen dirigent(te) en samen 
met de muzikanten verlichting en ontspan-
ning brengt in onze verzorgingshuizen, maar 
ook tijdens andere gelegenheden. Om de week 
wordt er met veel plezier gerepeteerd, niet al-
leen om beter te worden maar hoofdzakelijk 
voor de ontspanning (en ze worden steeds be-
ter, het is een groot plezier om te genieten van 
de smartlappen die door het koor worden ge-
zongen, gesaust met grappen en grollen). Sa-
men worden ook ontspanningsoefeningen ge-
daan om te leren mediteren en tot rust te ko-
men en tijdens de rondetafelgesprekken voor-
al te ontdekken dat je niet alleen staat in de 
moeilijke tijd die je doormaakt maar er wordt 
bijvoorbeeld ook geschilderd. Het is daar hele-
maal niet raar als iemand verdriet toont. Het is 
daar niet raar als iemand zich even terugtrekt 
omdat het hem of haar teveel wordt. Ja! Ja! ’t 
Anker heeft een nieuw onderkomen aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht bij voetbalvereniging 
ARGON. Vorige week dinsdag werd het Anker 
hun Symbool, geschonken door Maarten Bus-
ker feestelijk onthuld. Ik hoop dat dit symbool 
van Hoop, Standvastigheid en Kracht daar nog 
lang bij de ingang van ARGON mag staan. In-
loophuis ’t Anker moet het hebben van spon-
soring. Gelukkig zien veel mensen, maar ook 
bedrijven en verenigingen, het doel van ’t An-
ker en steunen het. 

John B. Grootegoed

Gezellige avond Culinaire Venen en dan is je fiets verdwenen. Geen sleutel in mijn zak... Heb ik die dan 
in het slot laten zitten? Ja hoor, toen ik mijn fiets parkeerde naast die van een bekende die net voor mij 
aangekomen was stond daar die nieuwe, mooie, wit-met-paarse fiets van haar dochter. Ik was hen 's 
middags tegengekomen bij de fietsenzaak. Op dat moment liepen er een paar kinderen stoeiend tegen 
de fietsen aan en het hele rijtje ging als domino om. Ik sprong ertussen, zodat deze nieuwe fiets niet in 
het rijtje omging. Ja, en toen helemaal vergeten mijn fiets op slot te doen. Nog als nieuw (2 jaar oud), 
net een beurt gehad en geen krasje erop. Mocht iemand deze fiets herkennen, neem dan contact op. 
Blauw/grijze Gazelle Chamonix met turquoise accenten.

Marjolein Gasse

Heb ik dat!

Coniferenbranden

Mijdrecht - Van juf Mary leren de 
kleuters spelenderwijs omgaan met 
de turntoestellen. Ook mogen zij 
van haar lekker rennen, springen 
en klauteren. Met andere kinderen 
doet ze spelletjes. Hartstikke leuk 
en goed voor hun motorisch en so-
ciale ontwikkeling, maarrrrr... ze zijn 
maar met één kleine groep. Waar 
zijn alle andere kleuters van De 
Ronde Venen gebleven? Zij vinden 
het leuk als je met hen mee komt 
doen. Ben je tussen de 3 ½ en 5 jaar 
oud, kom dan een keertje meedoen 
op donderdag tussen 15.45 en 16.45 
uur in sporthal de Eendracht. Mary 
is al om 15.30 uur aanwezig. Wan-
neer er weer genoeg kleuters zijn, 
wordt de groep opgesplitst in grote 
en kleine kleuters.

Alle peuters opgelet!
Op maandagmorgen tussen 09.00 
en 10.00 uur is er ouder en kind-
gym in de Phoenixhal aan de Hoofd-
weg. Ben je tussen de 1 ½ en 3 ½ 
jaar oud, neem dan je mama, pap-
pa,) opa, oma of wie dan ook die op 
je past op maandagochtend mee en 
kom samen lekker naar de gymzaal 
om je een uurtje uit te leven. Voor 
meer informatie zie www.gvm79.nl. 

Gezocht: kleuters en peuters!

Mijdrecht - In de tweede com-
petitiewedstrijd heeft het gepro-
moveerde Atlantis A1 een verdien-
stelijk gelijkspel weten te behalen bij 
het Amersfoortse MIA; middels een 
5-6 ruststand eindigde de wedstri-
jd uiteindelijk in 14-14. In het eerste 
optreden in de 1e klasse werd vorige 
week thuis tegen titelkandidaat  
TOP weliswaar verloren met 8-11 
maar Atlantis heeft het haar Sas-
senheimse leeftijdgenoten bij-
zonder lastig gemaakt en kon tevre-
den terugkijken op deze wedstrijd.  

Zaterdag stond het onbekende MIA 
(MULO In Actie) op het programma, 
deze ploeg bivakkeert al jaren in de 
1e klasse en het zou voor Atlantis A1 
(gesponsord door Van Dam bedrijf-
sdiensten) een zware opgave wor-
den om hier punten te behalen. MIA 
liet al snel zien wat de verhouding-
en zijn in de 1e klasse en kwam in 
no time op 2-0. Een doorbraak van 
Iris Facee Schaeffer werd door haar 
tegenstandster foutief afgestopt en 
de toegewezen strafworp werd feil-
loos benut door Goof van Straaten. 
Na de 3-1 bracht Jeroen Korver met 

een afstansdschot de stand naar 
3-2. MIA schoot zich naar  4-2 maar 
Atlantis, niet echt onder de indruk 
van de tegenstander, kwam achter-
eenvolgens via Iris, Goof en Jeroen 
op een 4-5 voorsprong. 

Een vervelend incident was de en-
kelblessure van Iris, zij moest zich 
laten vervangen door B1 speelster 
Ciska Taal. Timo Jongerling bracht 
de ruststand op 5-6. Een flinke op-
steker voor het debuterende Atlantis. 
Marijke Pauw en Arie Zaal, die ook 
dit jaar weer de A1 onder hun ho-
ede hebben, zagen mogelijkheden 
om hier punten te halen. Er lag ech-
ter een probleem bij het verdedigen. 
Er werd te vaak aan de noodrem 
getrokken maar ook aanvallend 
was het team de bal te snel kwijt. 
Het devies was: langere aanvallen 
en op de juiste momenten schieten. 
Via 6-6, gaven Jeroen Korver en 
Robin van ’t Schip, Atlantis weer wat 
lucht maar telkens kwam MIA lang-
szij 8-8. Ook Sophia van der Horst 
liet zich niet onbetuigd en schoot de 
8-9 op het bord. MIA maakte weer 
gelijk. Sharon Moen (vrije bal) en 
invalster Ciska brachten de marge 

weer op 2 punten. Steeds was het 
Atlantis dat op voorsprong kwam 
en steeds kwam MIA langszij. In 
de laatste 5 minuten werd er volop 
gescoord. MIA pakte zelfs een voor-
sprong van 12-11. Timo schoot van 
afstand de gelijkmaker binnen 12-
12. MIA weer een punt voor maar 
Atlantis nam via Cynthia Sassen en 
Goof weer brutaal de leiding. Een in 
de laatste minuut omstreden straf-
worp bracht MIA op gelijke hoogte 
en daarmee was ook de eindstand 
bereikt. Een zuur verdiend punt. 

Positief is het feit dat alle spelers 
hebben gescoord en dat het team 
dus niet afhankelijk is van 1 of 2 
puntspelers. 

Atlantis kan terugkijken op een 
leerzame wedstrijd waarin het ze-
ker niet onderdeed voor gerenom-
meerde ploegen en hopelijk in de 
toekomst nog voor enkele verrass-
ingen kan zorgen. 

Aanstaande  zaterdag komt koplop-
er Antilopen (Leusden) op bezoek in 
Mijdrecht, aanvang van de wedstri-
jd is 10.00 uur.

Atlantis neemt punt mee naar huis

Vinkeveen - Aan het begin van het 
voetbalseizoen heeft het jaarlijk-
se Minikamp bij Hertha plaatsge-
vonden. 44 deelnemers (37 jongens 
en 7 meisjes) van de D- en E-jeugd 
hebben twee dagen doorgebracht 
op ‘Herthanello’. Het programma 
bestond op vrijdag uit technische 
oefeningen op voetbalgebied, spel-
letjes en het nachtspel, voor velen 
het hoogtepunt van het weekend. 
Zaterdag werd er wederom veel ge-
voetbald, met de penaltybokaal als 

hoogtepunt. Sep Rehbach werd 
grandioos winnaar van deze mooie 
beker. Keeper Wouter Moen van het 
eerste elftal kreeg 144 penalties te 
verwerken, een mooie warming up 
voor het nieuwe seizoen. 
Na de lunch werd er zes tegen zes 
gespeeld, een kennisquiz gehouden 
en een eindspel in het teken van 
water. Dat werd natuurlijk een dol-
le boel, waarbij de jeugdige leiding 
het ook niet droog heeft gehouden. 
Uiteindelijk heeft team Geel het Mi-

nikamp gewonnen. Dit team be-
stond uit: Jay te Beest, Lukas Koster, 
Kjeld Bartman, Lars Janmaat, Ivar 
IJbema, Cassandra Kleinhaarhuis, 
Wouter de Waard, Michael Pothui-
zen (leider) en Petra de Vries (lei-
der). Alle deelnemers kregen tijdens 
de prijsuitreiking een tas met daar-
in een groepsfoto (dank aan Dio 
de Bree) en een leren bal. Het be-
faamde Herthanello shirt, gespon-
sord door Deco Home Van Asselen, 
mocht mee naar huis.

Geslaagd minikamp bij 
voetbalvereniging Hertha

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond Hertha–VIOD op het pro-
gramma, voor de Vinkeveners de 
eerste thuiswedstrijd van de com-
petitie, na de 0-6 overwinning bij 
Buitenboys in Almere van vori-
ge week. Hertha en VIOD ston-
den om half drie klaar om af te 
trappen voor de tweede competi-
tiewedstrijd, maar dit moest wor-
den uitgesteld omdat de scheids-
rechter nog niet was gearriveerd. 

Na 15.00 uur bleek er geen arbiter 
meer te komen en werd de wed-
strijd definitief afgelast. Volgen-
de week speelt Hertha thuis tegen 
DOB. DOB verloor de eerste wed-
strijd bij VIOD (2-1) en kwam af-
gelopen zaterdag niet verder dan 
1-1 bij Buitenveldert. Nita en Zuid-
Oost United boekten beide een 
grote overwinning. Nita won thuis 
met 6-0 van Diemen en de Amster-
dammers haalden flink uit in Ab-

coude, 3-9. Hertha staat momen-
teel derde, achter Zuid Oost United 
en Nita. Hertha 2 won haar eerste 
competitiewedstrijd overtuigend. 
Uit tegen Abcoude FC werd over-
tuigend met 0-5 gewonnen. Za-
terdag speelt Hertha 2 thuis tegen 
Kockengen, de wedstrijd begint 
om 12.00 uur. Hertha 1 speelt aan-
staande zaterdag thuis tegen DOB. 
De wedstrijd begint om 14.30 uur 
op Sportpark de Molmhoek. 

Hertha-VIOD afgelast 
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De mobiele fietsenmaker 
komt bij u aan huis!

Regio - Ruim drie en een half 
jaar alweer is Kees de Witt Wijn 
uit De Kwakel in de regio Uit-
hoorn, Amstelveen, Aalsmeer en 
Mijdrecht met succes actief als 
‘mobiele fietsenmaker’. Eén en 
ander onder de bedrijfsnaam ‘De 
Fiets Kliniek’.

Kees, die zich hierin gesteund weet 
door zijn echtgenote Jette van Dit-
marsch, is destijds met deze ac-
tiviteit voor zichzelf begonnen en 
vond het gat in de markt. Daarvóór 
was hij filiaalhouder en chef werk-
plaats bij verschillende bedrijven 
in de tweewielerbranche. Ook gaf 
hij les als docent fietstechniek aan 
de Volksuniversiteit. Inmiddels staat 
hij met zijn in een eigele kleur ge-
spoten herkenbare reparatiebus 
woensdags op de markt in Uithoorn, 
ter hoogte van Café Drinken & Zo 
op de Wilhelminakade en donder-
dags pal voor Blokker bij winkelcen-
trum Zijdelwaardplein. In beide ge-
vallen van 09.00 tot 16.00 uur.
Kees repareert en onderhoudt al-

le soorten en maten fietsen, kinder-
bakfietsen en fietsen met (elektri-
sche) trapondersteuning. Het maakt 
daarbij niet uit waar de fiets ge-
kocht is. Op afspraak ter plaatse bij 
u thuis, op het werk of onderweg 
bijvoorbeeld bij een fietsevenement. 
“Vanaf banden plakken tot alle mo-
gelijke reparaties en onderhoud. 
Ik heb vrijwel alle onderdelen aan 
boord. Soms klaar terwijl u wacht”, 
laat Kees weten. “Bij droog weer 
naast de reparatiebus die ik zelf als 
een complete rijdende werkplaats 
heb uitgerust en als het slecht weer 
is in de bus. Voordat ik reparaties en 
onderhoud ga uitvoeren hoort de ei-
genaar van de fiets vooraf wat het 
gaat kosten. Blijkt onder het werk 
dat er meer aan de hand is, neem ik 
even contact op. Vaak sta ik ook bij 
scholen in een wisselend bezoek-
schema. Ouders kunnen dan met 
mij een afspraak maken voor even-
tuele reparaties aan de eigen fiets of 
die van hun kind. Dat kan op de lo-
catie. Krijg ik reparaties of een groot 
onderhoud uit te voeren waarbij ik 

dat niet in een dag red, dan wordt 
men gebeld als de fiets weer klaar is. 
Eventueel kom ik die thuis of op het 
werk afleveren. Ik reken geen voor-
rijkosten wat gehaald en afgeleverd 
moet worden binnen een straal van 
10 kilometer vanaf De Kwakel. Is het 
meer, dan breng ik wel enige kosten 
in rekening. Maar die zijn niet on-
overkomelijk.” Aldus Kees. Hij heeft 
al zijn diploma’s en vergunningen 
om dit te mogen doen en hanteert 
bij zijn werk officiële Bovag tarieven.
Behalve reparaties restaureert Kees 
eveneens klassieke fietsen en trans-
portfietsen, maar hij verkoopt ook 
nieuwe en gebruikte fietsen, onder-
delen en accessoires. Belangstel-
lenden kunnen hun fiets ook bij De 
Fiets Kliniek laten testen, zoals een 
APK bij auto’s. Essentiële onderde-
len worden dan nagelopen, waarna 
de eigenaar hoort hoe het met zijn 
of haar karretje gesteld is.
Fiets repareren? Bel met Kees: tel. 
06-13363502 of als u eerst meer 
wilt weten, bekijk dan zijn website:  
www.fietskliniek.nl.

Het is nu tijd om zaken te 
doen bij Kia Van Kouwen!

Bij aankoop van een nieuwe Kia 
Venga of Kia Cee’d kan er een maxi-
maal bedrag van 10.000,- euro voor 
3 jaar worden gefinancierd tegen 
0% rente. Door middel van maan-
delijkse termijnen wordt het bedrag 

in 3 jaar afgelost. Zonder rente dus!
Maar wat dacht u van een nieuwe 
Kia Picanto Seven voor 7995,00 eu-
ro! Van Kouwen heeft 25 stuks ex-
tra scherp in weten te kopen, en uw 
voordeel is dus 1400,00 euro  naast 

Regio –Bij Kia Van Kouwen valt de komende maanden extra voordeel 
te behalen. Het merk kwam begin dit jaar met 7 jaar fabrieksgaran-
tie op alle modellen en verraste in juli met de compleet nieuwe Kia 
Sportage. De komende maanden kan er gratis gefinancierd worden.

de vele extra’s zoals airco, mistlam-
pen en 7 jaar garantie!
Ook heeft Kia dealer Van Kouwen 
een fantastische aanbieding op de 
nieuwe Kia Soul, deze is de komen-
de maand maar liefst 1000,00 eu-
ro goedkoper en leverbaar vanaf 
17.995,00 euro. Daarnaast ontvangt 
u bij aankoop van een nieuwe Kia 
Soul een gratis iPhone!

Als klap op de vuurpijl viert Kia het 
succes van de nieuwe Kia Sorento 
graag met u door het traveller pack, 
leer en een full map navigatie sy-
steem ter waarde van 2995,00, euro  
nu gratis weg te geven op de voor-
raad Sorento’s van Van Kouwen. 
Kortom: het is tijd om zaken te doen 
bij Kia Van Kouwen! 

Kia Van Kouwen, sinds decem-
ber vorig jaar de officiële dealer 
voor het gebied Aalsmeer, De Ron-
de Venen, Amstelveen en Amster-
dam-Zuidoost. U vindt Kia Van Kou-
wen in Aalsmeer aan de Oostein-
derweg en in Amsterdam Zuidoost 
aan de Klokkenbergweg. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de site: 
www.kia-vankouwen.nl”

Start van verkoop project 
Dorpshaven-Zuid
Regio - Op zaterdag 18 september 
a.s. zal gestart worden met de ver-
koop van fase 1 van project Dorps-
haven-Zuid in Aalsmeer dat is ont-
wikkeld door Timpaan uit Rijsen-
hout. Om 11.00 uur zal wethouder 
Ulla Eurich de manifestatie formeel 
openen door een maquette van de 
nieuwe wijk te onthullen.
De manifestatie vindt plaats van 
11.00 uur tot 15.00 uur en wordt ge-
houden op de bouwlocatie op de 
hoek van de Oosteinderweg en de 
N201 tegenover de voormalige T.V.-
studio’s. Geïnteresseerden kunnen 
de bouwlocatie dan betreden via de 

ingang op de hoek van de Oostein-
derweg en de N201 in Aalsmeer. 
Fase 1 bestaat uit 30 luxe apparte-
menten, 16 eengezinswoningen, 14 
twee-onder-één-kap woningen en 5 
vrijstaande villa’s.
Kenmerkend voor de woningen en 
appartementen is, naast het hoog-
waardige afwerkingsniveau en het 
grote aantal mogelijkheden om de 
woningen aan te passen aan uw in-
dividuele wensen, de ligging aan het 
water op zeer korte afstand van het 
centrum van Aalsmeer. Door de va-
riatie aan woningontwerpen zal een 
aantrekkelijke woonwijk ontstaan 

met eigen karakter.  Vanaf maan-
dag 20 september kunnen geïnte-
resseerden tevens de verkoopboe-
ken ophalen bij de projectmake-
laar (EKZ Makelaars, Punterstraat 
2 te Aalsmeer). Inschrijven voor dit 
project kan tot maandag 4 oktober 
aanstaande. Na deze datum zullen 
de woningen worden verloot onder 
de kandidaten.

Op de locatie is reeds een uitkijkto-
ren geplaatst waar toekomstige be-
woners van het appartementenge-
bouw tijdens de manifestatie hun 
nieuwe uitzicht kunnen ervaren.

Uithoorn – Het was weer gezel-
lig druk afgelopen zondagavond bij 
Danscentrum Colijn in Uithoorn. Op 
deze avond hield het danscentrum 
het inmiddels traditionele open huis. 
Dé gelegenheid om aanwezigen te 
informeren over het veelzijdig aan-
bod aan danscursussen voor dit sei-
zoen én een kennismaking met de 
docenten!
Zoals al vaker gezegd werkt Dans-
centrum Colijn uitsluitend met ge-
diplomeerde en gecertificeerde do-
centen.  
Om 19.30 uur trapten Rolf en Ag-
nes van Club Fiera af met een leu-
ke workshop salsa, gevolgd door 
een workshop Quickstep door Axel 
Colijn zelf. HBO-afgestudeerde do-
cente Merel bracht met een deel 
van de Hip Hopgroep én de show-
groep een dansshow op het num-
mer Whatchasay. Dit optreden heb-
ben zij ook laten zien in de Show of 
the Proms, begin juni van dit jaar. 
Aan de workshop Hip Hop, die daar-
op volgde, werd enthousiast mee-
gedaan. Zumba-gecertificeerde do-

cente Manon liet iedereen zich in 
het zweet dansen met een swingen-
de Zumba-workout. 
Ook was er een schitterende de-
monstratie Standaard- en Latijnsa-
merikaanse dansen door Marianne 
en Jan Kooijman, Charlotte en Sel-
mar Smit-Rietveld, en Erina Bassa-
ly en Christiaan van Toor. Langs de-
ze weg willen Axel en Heleen al-
le deelnemers aan de demonstra-
ties nogmaals hartelijk bedanken.  
Als afsluiting van de avond konden 
de geïnteresseerden een workshop 
Cha Cha volgen en was er gelegen-
heid tot vrijdansen. Al met al een 
geslaagd open huis voorafgaand 
aan de lessen die de komende we-
ken gaan starten.

Aanvang lessen
Docente Manon is inmiddels gestart 
met de Zumba-lessen, maar het is 
op sommige groepen mogelijk nu 
nog in te stromen.   
Vanaf vrijdag 17 september a.s. star-
ten Axel en Heleen met de stijldans-
lessen voor de jeugd, de lessen voor 

de paren beginnen met ingang van 
zondag 19 september a.s.. Inschrij-
ven op deze groepen is nog moge-
lijk. Club Fiera begint met de salsa-
lessen vanaf vrijdag 17 september.
Vanaf maandag 20 september start 
docente Merel met de cursussen in 
PopShowDance (8-12 jaar, 12-16 
jaar, 16+, 35+), Musicalklas, Tech-
niek, Algemene Dans Vorming van-
af 4 jaar, Combi jazz/klassiek 6-8 
jaar en Hip Hop (Boyz Only vanaf 9 
jaar,12-16 jaar, 16+) en docent Syl-
vain gaat vanaf donderdag 23 sep-
tember beginnen de Breakdance-
lessen (vanaf 8 jaar) én een nieuwe 
cursus, nl. Poppin’ & Lockin’ (Move 
like Michael Jackson, vanaf 9 jaar).
Bij de kinderlessen en de Zumba is 
het altijd mogelijk eerst een proef-
les te doen, en daarna, indien er nog 
plaats is op de betreffende cursus, 
in te schrijven.
Proefles doen? Laat het Danscen-
trum Colijn even weten en stuur een 
mailtje naar:
info@colijndancemasters.nl, maar u 
kunt ook bellen: 06-53559450

Succesvol en veelzijdig open 
huis bij Danscentrum Colijn

Expositie Bewoonde Zinnen
Uithoorn - Momenteel is bij Gale-
rie Fort aan de Drecht de jubileum 
tentoonstelling “Bewoonde Zinnen, 
5 kunstenaars en Rilke” te zien. Ko-
mende zondag 19 september zal de 
Galerie haar 10-jarig jubileum groots 
vieren met een feestelijke happe-
ning. Niet alleen prachtige kunst, ge-
inspireerd op gedichten van de dich-
ter Rainer Maria Rilke vullen de ga-
lerie maar tevens zullen gedichten, 

dans en een optreden van de zan-
geres La Pat het jubileum kleur ge-
ven. Er is ruimte voor introductiedans 
door Paula Walta, de deelnemen-
de kunstenaars zullen zelf gedichten 
voordragen en een optreden van La 
Pat met o.m. nummers van haar laat-
ste CD “Erinnerung” zorgen voor een 
feestelijke middag. Het programma 
begint rond 15.00 uur en duurt tot 
ca. 17.30 uur.

U hebt alle tijd om de werken te be-
kijken en met de kunstenaars van 
gedachten te wisselen. Ook is het 
een aanrader om eens de ontijze-
ringsruimte van het fort binnen te lo-
pen want ook daar zal videokunst uw 
aandacht vragen.
Galerie Fort aan de Drecht pakt uit 
met een meer dan waardige jubileum 
expositie waar nog lang over zal wor-
den nagepraat.

Prijswinnaars C1000 Visser
Uithoorn - Afgelopen week waren 
er blije gezichten tijdens de prijsuit-
reiking bij C1000 Visser aan de Prin-
ses Irenelaan –3 in het Oude Dorp.
Ondernemer Piet Visser en bedrijfs-
leider Peter Braakman hadden 2 
heel mooie fietsen weg te geven. 
Deze zijn door een onafhankelijke 
jury getrokken en afgelopen week 
weggeven aan de prijswinnaars.
Iedere C1000 in Nederkand had een 
fiets om weg te geven. Deze werd 
verloot tijdens een kassabonactie. 
Erg simpel, gewoon je naam, adres 
en telefoonnummer noteren en de-
poneren in de daarvoor bestemde 
bus. C1000 Visser had twee fietsen 
bemachtigd. Peter vertelde: “er wa-

ren een paar fietsen extra geprodu-
ceerd en werden via de groothandel 
site aangeboden. Reageren dus “!!
Alles wat wij krijgen geven wij na-
melijk ook weg. Iedere korting die 
wij ontvangen wordt aan de consu-
ment besteed, dus korting bij de le-
veranciers is dus korting voor onze 
consumenten.!!

Winnaars
De gelukkige prijswinnaars waren: 
Familie van Tol uit de Amstelhoek en 
de familie van Eyk uit de Legmeer 
West. Op de foto ziet u beide prijs-
winnaars en de leiding van C1000 
Visser. “De fietsen komen goed van 
pas daar onze klanten van ver ko-

men”, vertelde Visser
Het is alweer ruim een jaar geleden 
dat Uithoornaar Piet Visser de C1000 
had overgenomen van Schuitema, 
de moederbedrijf achter C1000. In-
middels is het wel te zien dat er een 
ondernemer aan het bewind is, stel-
len veel klanten. De winkel is scho-
ner, overzichtelijker, netter, en vrien-
delijker. Daarnaast vinden de klan-
ten dat het voller is.
Kortom, genoeg reden om een be-
zoek te brengen aan de C1000 in het 
Oude Dorp.
Ook iedere laatste zondag van de 
maand geopend van 12.00 uur tot 
18.00 uur. 
Dus 26 september weer!
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Mijdrecht - De vijfde editie van het culinaire evenement Culinaire Venen 
wist afgelopen zaterdag vele belangstellenden naar het Raadhuisplein in 
Mijdrecht te trekken. Mede aangemoedigd door de fraaie nazomerdag, ge-
noten zij zichtbaar van al hetgeen de 10 deelnemende restaurant- en hore-
cabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving voorschotelden. Van elk ver-
kocht hapje en drankje was een deel bestemd voor het goede doel. Aan 
het eind van de avond kon de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een cheque van 
12.500 euro overhandigen aan Stichting Jongeren Actief. 
Direct bij aanvang van het evenement om 13.00 uur was het al gezellig druk 
op het Raadhuisplein, en dat bleef het tot bijna middernacht. Er viel dan ook 
veel te proeven van de gerechtjes en drankjes  in de deelnemende restau-
rants Il Gusto, Le Virage, Lust!, Restaurant Meesters, Restaurant Corfu, Ren-
dez-Vous, De Eetkamer van Vinkeveen, de ‘nieuwe Drie Turven’ en B&D Ca-
tering. Maison Vinocerf uit Uithoorn zorgde traditiegetrouw voor prachtige 
wijnen en champagnes. 

'Culinaire Nol' 
Halverwege de middag gaf burgemeester Burgman van De Ronde Venen 
het officiële startsein voor het evenement én voor de jurering van de Culi-
naire Nol, de wisseltrofee voor het restaurant dat zich tijdens het evenement 
het best presenteert. De onderscheiding is ingesteld ter ere van de inmid-
dels overleden oud-restaurateur Nol Vermeulen. Na uitvoerig proeven en 
beoordelen besliste de jury unaniem dat de wisseltrofee, die vorig jaar naar 
Le Virage ging, dit jaar meer dan verdiend was door Frans Schreurs en zijn 
team van Rendez-Vous. 

Entertainment
Hoewel de culinaire verwennerij de boventoon voerde, was er ook een en-
tertainmentprogramma voor ieders smaak. Van obers op stelten, ballooning 
voor de jongste bezoekers en tablemagic tot en met een smaakvol intermez-
zo in de vorm van een modeshow van Lutz Fashion. Hoogtepunt voor ve-
len was het optreden van Mariska van Kolck met o.a. een medley van musi-
calsuccessen. L:ater op de avond genoot het  publiek van spetterende op-
tredens van de indrukwekkende master of soul Bryan B en zanger Richard 
Hekkert.      
   

Goede doel
Van elk verkocht hapje en drankje was 50 cent bestemd voor een prachtig 
lokaal initiatief: de Stichting Jongeren Actief, die het mogelijk maakt dat kin-
deren in De Ronde Venen lid kunnen worden van een (sport)vereniging of 
club als daar thuis geen geld voor is. De Stichting betaalt dan de contribu-
tie en andere zaken die nodig zijn. Aan het eind van de avond kon aan een 
zichtbaar verraste directeur Raymond van Bergen van de Stichting Jonge-
ren Actief een cheque met het recordbedrag van 12.500 euro worden over-
handigd.

Restaurant Rendez-Vous wint 'Culinaire Nol'
Opbrengst 12.500 euro voor Stichting Jongeren Actief
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Droomstart voor Hertha 5
Vinkeveen - Na een uiterst voet-
ballige voorbereiding waarbij 
enkele spelers zelfs op hoogte-
stage in de Oostenrijkse Alpen 
zijn geweest, was het afgelopen 
zaterdag eindelijk weer tijd voor 
het echte werk.

“Bovendien hebben we uitstekend 
ingekocht voor weinig. Het luisteren 
is sowieso al een probleem met die 
gasten, dus werken we alleen met 
lokals en kopen we geen buiten-
landse jongetjes”, aldus teamleider 
Michel Klinkhamer. De Vinkeveen-
se nieuwkomers in de F5 van dit jaar 
zijn Michel Passet, Sem Snoeren en 
Geert Kroon die er voor zorgen dat 
alle posities meer dan dubbel be-
zet zijn. Trainer Mario Been van Fey-
enoord zou er jaloers op zijn.
Bovendien heeft Mika’s vader zijn 
slaapkamer verbouwd en slaapt 
(droomt) hun keeper nu elke avond 
“onder de lat”. Daarnaast volgt hun  
sluitpost nu ook nog eens wekelijks 
een heuse keeperstraining bij Hert-
ha van good old John (Jongbloed) 
de Haan. Kortom, de mannen zijn 
meer dan klaar voor het nieuw sei-
zoen en hebben er ontzettend veel 

zin in om hun (bijgeleerde) kunsten 
aan het grote publiek te laten zien. 
De warming-up was aan de kor-
te kant maar dat lag dit keer niet 
aan de jongens maar aan de… en 
die tijd is wel benut om lekker bij te 
kletsen over koetjes en kalfjes en de 
moeizame kabinetsformatie in Den 
Haag. De meesten zijn tenslotte al-
weer zes jaar oud.

Spelplezier
De aftrap was om 9.00 uur en de te-
genstander was OSM ofwel: Ont-
zettend Sportief uit Maarssenbroek. 
Dus dat beloofde in ieder gevel veel 
spelplezier, ook voor de vrouwelij-
ke scheidsrechter van deze morgen,  
mevrouw Koot.
In het begin waren de boys nog een 
beetje zenuwachtig maar toen kreeg 
Rens het op z’n heupen en scoorde 
zomaar een hattrick ofwel het stond 
3-0. Wat een feest. Zo veel had-
den ze ‘van ze lang zal ze leven’ nog 
niet voorgestaan. En OSM kwam er 
af en toe gevaarlijk uit, maar Hert-
ha’s Mats “Koeman” Klinkhamer en 
ook hun Geertje en Michel waren er 
vaak als de kippen bij om ze af te 
stoppen.

Mika had bovendien z’n keeperspet 
opgezet en dus had hij ondanks de 
laaghangende zon een paar prima 
vangballen en vooral hele goede uit-
trappen. Jim kwam vanaf rechts een 
keer goed door en gaf een prach-
tige voorzet, maar helaas, Hertha’s  
spitsen waren net te laat en Sander 
en Rens wisten heel knap de doel-
paal te raken.
Linkspoot Daan gaf vlak voor rust 
de genadeslag, met een prima schot 
scoorde hij de vierde goal. Na rust 
dook Mika met gevaar voor eigen 
leven op de bal en dat was maar 
goed ook want anders had Nik-
kie Schietgraag van OSM echt ge-
scoord.
Tja en toen was er een corner aan 
de andere kant waarbij Mats in stel-
ling werd gebracht en die schoot 
de bal bijna door het net. 5-0. OSM 
vond dat wat te veel van het goede 
en scoorde 5-1 uit een echte coun-
ter. Daarna speelden de jongens 
van Hertha de bal prima over en uit 
dat overspelen scoorden Daan nog 
één keer en Rens nog twee keer.
Einduitslag 8-1 en dus een droom-
start voor de Cruyffies van morgen 
????

Gijs Rijneveld nieuwe kampioen 
van biljartclub De Merel
De Ronde Venen - Gijs Rijneveld  
is de nieuwe biljartkampioen van 
biljartclub de Merel/Heerenlux,  
uit Vinkeveen van het seizoen 
2009/2010.
Gijs, het hele seizoen al goed in 
vorm, moest toezien dat op het eind 
van de competitie Toon van Dijk  
steeds dichterbij kwam. Gijs, met 
nog twee wedstrijden te gaan die hij 
moest winnen om kampioen te wor-
den, liet toch heel duidelijk blijken 
wie er dit jaar de beste was door ze 
allebei ruim te winnen, en hij sleepte 
dus de felbegeerde titel in de wacht. 

Tijdens het seizoen-slotfeest was er 
tevens de prijsuitreiking in Restau-
rant de Veensteker, door de voor-
zitter Arie van Vliet. Gijs werd ge-

huldigd en mag zich een jaar lang 
kampioen noemen van biljartclub 
de Merel.

Tweede werd Toon van Dijk met  
slechts 2 punten achterstand op 
Gijs. Nummer 3 is nieuwkomer Hein 
Voorneveld geworden, Hein heeft 
een paar weken op kop gestaan, 
maar kon de druk op het laatst niet 
meer aan en werd derde.

Het nakijken
De kortste partij speelde Caty Jan-
sen die alle mannen het nakijken 
gaf in maar 6!! beurten. De hoog-
ste serie van het seizoen ging naar 
Hein Voorneveld met een prima 57 
procent score van zijn te maken ca-
ramboles. 

De prijzen werden uitgereikt door 
de voorzitter van biljartclub de Me-
rel Arie van Vliet, die iedereen be-
dankte voor het gezellige en spor-
tieve verloop van de competitie.

Tevens werden de sponsors, Hee-
renlux verven, restaurant de Veen-
steker, jachtwerf Van Vliet, elek-
trotechnisch bedrijf Van Vliet, Wim 
Roest en Metaal Mijdrecht bedankt 
door de voorzitter. Bloemen waren 
er voor het bestuur 
Het feest duurde nog tot in de klei-
ne uurtjes en was uitstekend ver-
zorgd door het team van restaurant 
de Veensteker.

Al met al weer een geslaagd seizoen 
van Biljartclub De Merel. 

Sponsoring MC1 van HVM
Mijdrecht - Vorige week was de 
hockeyclub uit Mijdrecht nog vol-
op in de feeststemming vanwege 
de opening van haar prachtige ver-
bouwde clubhuis.
Deze week kon de tribunetrap al-
weer praktisch in gebruik genomen 
worden tijdens de eerste competi-
tiewedstrijden van de oudere jeugd. 
De meiden van de C1 hadden er 

al weer een succesvolle voorberei-
dingsfase op zitten. Zaterdag ver-
trokken zij dan ook, gesponsord 
door de architect achter de verbou-
wing!!, vol vertrouwen naar Bloe-
mendaal waar zij tegen de C2 moes-
ten aantreden.
Het bleek al snel een zware tegen-
stander met een technisch en tac-
tisch zeer ontwikkelde ploeg.

Onze dames wisten echter lang de 
stand op 1-2 te houden en zelfs een 
discutabele strafbal werd door vas-
te keepster Laura Zwaan geweldig 
gestopt.
Uiteindelijk moesten ze het veld 
toch verlaten met een 5-2 neder-
laag. Met de leermomenten uit de-
ze wedstrijd en de fanatieke inzet op 
de trainingen gaan ze vol vertrou-

Meisjes Hertha ME1 winnen 
eerste competitiewedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag hebben de meisjes van de 
ME 1 hun eerste competitiewed-
strijd gespeeld. Op sportpark De 
Molmhoek gingen de meisjes de 
strijd aan met ’s-Graveland ME1.

De meisjes zijn inmiddels na drie 
bekerwedstrijden een beetje aan el-
kaar gewend en gingen vol goede 
moed de strijd aan. 
De eerste helft was bijzonder boei-
end. Zij hielden elkaar goed in even-
wicht. Er werd enorm gestreden om 
de bal. Het eveneens nieuwe team 
van ’s-Graveland gaf sterke tegen-
stand. De rust werd bereikt met een 
0-0 stand.
Na de rust bleek het team van ’s-
Graveland toch wat moe te worden 
en het eerste doelpunt van Hertha 
was een feit. De tegenstander kreeg 
nog meer te verduren want Hert-
ha bleef goed samenwerken en wat 

in de eerste helft niet lukte 
ging nu wel goed. In relatief 
korte tijd stonden ze met 4-0 
voor. Doelpunten van Anouk 
Kroon, Melissa Brandenburg 
en tweemaal Tysha te Beest 
(op foto].
Een leuke opsteker voor het 
team van de ME1. Maar ze 
willen bij Hertha meer...

Voetbal je mee?
Ze zijn nog op zoek naar 
meisjes die ook willen voet-
ballen, zodat de groep meis-
jes nog groter en leuker 
wordt. Ben je tussen de 5 en 
18 jaar, meld je dan aan op 
www.hertha.nl.
Vooral meisjes tussen de 
5 en 8 jaar zijn van harte 
welkom. Jullie kunnen dan 
direct starten met de trainin-
gen op woensdagmiddag.

Argon speelt de baas over AFC
Mijdrecht - In een onderhouden-
de wedstrijd tussen Argon en AFC 
heeft Argon drie punten weten te 
behalen. Argon versloeg AFC met 
1-0 door een doelpunt van Brayton 
Biekman. Het was AFC dat de wed-
strijd goed begon, maar Argon be-
haalde na een sterke tweede helft 
terecht de overwinning.

Goede kans
Al in de eerste minuut kreeg AFC 
gelijk een goede kans, het was Da-
ryl van Mieghem die in de beginfa-
se van de wedstrijd een plaag was 
voor de Argon defensie. In het eer-
ste kwartier loste hij drie schoten op 
het Argon doel, maar steeds was het 
de sterk keepende Rijnvis die AFC 
in de weg stond.  
Daryl van Mieghem wisselde van 
kant, maar aan de rechterzijlijn was 
hij minder gevaarlijk. Dit lag niet al-
leen aan van Mieghem zelf, maar 
ook aan de linksback van Argon: 
Jocelino de Sa. In de 20e minuut 
was het Thabiso van Zeijl die voor 
het eerst AFC doelman Raymon van 
Emmerik aan het werk zette. Vanaf 
dat moment kantelde de wedstrijd 
in het voordeel van Argon. Joshua 
Patrick kreeg nog een kans en in 

de blessuretijd van de eerste helft 
schoot Kevin van Essen nog van 
dichtbij op doel. Raymon van Em-
merik bewees nogmaals dat hij een 
prima lijnkeeper is. 

Rollen omgedraaid
In de tweede helft waren de rol-
len omgedraaid. Daar waar AFC de 
eerste helft het beste spel had, was 
het nu Argon die de betere was. In 
de 53e minuut zette Joshua Patrick 
knap voor op Brayton Biekman die 
deze voorzet net miste. De tweede 
helft zocht Argon veel door het mid-
den de diepte terwijl de ruimte op 
de vleugels lag. 

Ook in de tweede helft was Daryl 
van Mieghem de gevaarlijkste spe-
ler aan AFC zijde. In de 59e minuut 
redde Kevin Rijnvis knap op een 
schot van de AFC speler in vorm. 
Argon liet zich niet van de wijs bren-
gen en later in de wedstrijd werd het 
goede spel van Argon beloond. Na 
goed druk zetten gaf Jasper de Haer 
de voorzet op Brayton Biekman die 
voor AFC verdediger Willem Schee-
rens kwam en knap binnen kopte. 
Na de 1-0 kreeg Argon nog een 
aantal mogelijkheden. Brayton 

Biekman schoot in de 72e minuut 
op doel. In de daaropvolgende cor-
ner redde van Emmerik knap op een 
kopbal van Anton den Haan. AFC 
probeerde in de slotfase nog de ge-
lijkmaker te forceren, maar kon hier 
geen aanspraak op maken. In de 
blessuretijd schoot Joshua Patrick 
nog over het doel van AFC. Ver in 
de blessuretijd kwam Lorenzo Las-
sooij één op één te staan tegen Ray-
mon van Emmerik maar hij ging hier 
te makkelijk mee om. Scheidsrech-
ter Mulder gaf geen penalty toen 
van Emmerik Lassooij omver duw-
de, omdat de bal bij Joshua Patrick 
terechtkwam. Joshua Patrick schoof 
de bal echter naast het doel. 
Zo won Argon de “derby” tegen 
AFC. Op basis van de tweede helft 
was deze overwinning zeker terecht. 
Zo werd het goede spel wat Argon 
tot nu in de topklasse heeft laten 
zien eindelijk weer beloond met drie 
punten.

Volgende week wacht de uitwed-
strijd tegen JVC Cuijk. Als Argon 
speelt zoals men tegen AFC in de 
tweede helft heeft gedaan kan men 
deze wedstrijd met het volste ver-
trouwen tegemoetzien.

G-schaatsen weer van start
De Ronde Venen - Na een 
succesvolle start van het G-
schaatsen in 2009 gaat IJsclub 
Nooitgedacht dit seizoen voor 
het eerst met een vaste groep 
schaatsers aan het schaatssei-
zoen op de Jaap Eden Baan in 
Amsterdam beginnen.

In december 2009 heeft Ijsclub 
Nooitgedacht een start gemaakt 
met een groep g-sporters.
Op de Venen-on-ice baan in 
Mijdrechtheeft IJsclub Nooitge-
dacht zes workshops gegeven aan 
enthousiaste G-schaatsers. Deze 
groep is bedoeld voor sporters die 
net even wat meer aandacht nodig 

hebben om het schaatsen onder 
de knie te krijgen. De workshops 
op de Venen-on-ice werden mede 
mogelijk gemaakt door Dukdalf uit 
Mijdrecht.
Na het schaatsen op de Venen-
on-ice baan in Mijdrecht is men de 
mogelijkheden om het G-schaat-
sen uit te breiden verder gaan be-
kijken. En met succes.
Op zaterdag 20 februari is er met 
tien G-sporters een start gemaakt 
op de Jaap Eden baan in Amster-
dam.

Na vier zaterdagen vol plezier voor 
de deelnemers en begeleiders was 
het seizoen helaas alweer afgelo-

pen. De schaatsen moesten weer 
in het vet. Tijdens de zomerperio-
de hebben ze bij Nooitgedacht niet 
stilgestaan. 

Vanaf medio oktober gaan ze weer 
met een groep G-schaatsers naar 
de Jaap Eden Baan in Amsterdam. 
Je moet alleen wel op tijd opstaan. 
De schaatslessen zijn elke zater-
dag van 08.30 tot 09.30 uur. De 
eerste aanmeldingen van enthou-
siaste schaatsers zijn alweer bin-
nen.
Heb je ook interesse of vragen 
over het schaatsen, stuur dan een 
mailtje naar het volgende adres: 
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl

Werk aan de winkel voor 
korfballers De Vinken 1
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dagmiddag 11 september speel-
de het eerste team van De Vin-
ken in Terschuur haar tweede 
competitiewedstrijd tegen Revi-
val 1.
Na een zeer matige eerste helft, 
kwam de Fortisformatie halverwege 
de tweede helft gevaarlijk dichtbij. 
Maar Revival bleef de Vinkeveense 
korfballers de baas en met een 15-
9 eindstand blijkt dat er veel werk is 
aan de winkel voor het achttal van 
trainer Fred Straatman.

Een bekend tafereel uit vorige sei-
zoen kwam ook aan het begin van 
deze wedstrijd aan de orde, name-
lijk wijzigingen in de basisacht. Voor 
de geblesseerde Silvia van Dulken 
mocht junior Linsy Zaal haar debuut 
maken. Joyce Kroon kon deze za-
terdag niet spelen, waardoor Chari-
ta Hazeleger verdedigend met Lin-
sy Zaal, Kelvin Hoogeboom en Rudy 
Oussoren van start ging. Aanvallend 
begonnen Mariska Meulstee, Hele-
ne Kroon, Peter Kooijman en Peter 
Koeleman.

Sterk
Revival kwam sterk uit de startblok-
ken, terwijl de Vinkeveense korfbal-
lers door de korte voorbereiding niet 
scherp aan de wedstrijd begonnen. 
Na drie tegendoelpunten mocht 
Linsy haar debuut bekronen met 

een zeer fraaie afstandstreffer.
Revival speelde vanuit de 2-2 veel 
op de doorloopbal. Dit houdt in, dat 
twee aanvallers van dezelfde sectie 
in de afvang en de in aangeef staan. 
Geregeld werden de Vinkeveense 
verdedigers voorbij gelopen, door-
dat er te veel druk werd gegeven. 
Ook een aantal Terschuurse straf-
worpen kwam uit deze doorloop-
ballen. 

Na twintig minuten kwam de Fortis-
formatie terug in de wedstrijd. Doel-
punten van Mariska en Rudy brach-
ten de stand op 4-3. Na opnieuw 
een Revivalse doorloopbal miste De 
Vinken een strafworp.
Met de vele onbenutte korte kans-
jes kwam dit bekende probleem op-
nieuw aan de orde. Met de 6-4 uit 
handen van Helene hoopte De Vin-
ken met deze stand de rust in te 
gaan. Toch was het, op slag van rust, 
Revival met twee verre schoten die 
draaiend door de korf voor een ver-
schil van 4 punten zorgde.

Strafworp
Kort na rust kreeg Revival opnieuw 
vanuit een doorloopbal een straf-
worp. Uit het aanvalspelletje van De 
Vinken kwamen nu meerdere goede 
schoten. Mariska en Helene konden 
veel schieten met een goed verzorg-
de rebound van beide Peters.
Peter Kooijman schoot op aangeven 

van de dames een schot achter de 
korf raak. Helaas misten de Vinke-
veners een aantal doorloopballen, 
wat wel werd benut door Revival. 
Na een klein kwartier werd De Vin-
ken een stuk feller. Peter Koeleman 
schoot beheerst raak van achter de 
korf en ook Helene bracht met haar 
rake schot weer hoop in het acht-
tal. De aanval hierop kon Chari-
ta met een snelle aangeef van Kel-
vin haar dame passeren en maakte 
haar doorloopbal keurig af. Een mi-
nuut later schoot Charita opnieuw 
raak, nu vanuit een vrije bal.

Afstandsschot
Met nog tien minuten te spelen en 
een stand van 11-9 was de span-
ning voelbaar. Met harde duels en 
het Terschuurse publiek, dat meer 
van zich liet horen, kwam Lisette 
Kok voor de prima spelende Linsy in 
de wedstrijd.
Twee doorloopballen van Revival 
brachten een einde aan deze hoop.  
In de slotfase werd het Terschuurse 
publiek getrakteerd op een vrije bal 
en een afstandschot wat de eind-
stand op 15-9 bracht.

Volgende week zaterdag speelt 
De Vinken uit tegen Luno 1 in 
Linschoten. Ook streekgenoot 
Luno heeft beide wedstrijden 
verloren. Kortom, twee teams die 
voor de winst gaan vechten!
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Legmeervogels geeft de 
voorsprong weg 
Uithoorn - De uitwedstrijd van Leg-
meervogels tegen Alliance’22 werd 
in het FC Haarlem stadion gespeeld 
in verband met vernieuwing van het 
Allicance’22 complex. Het elftal van 
Alliance bestond hoofdzakelijk uit 
voormalig eerste elftal spelers van 
de zondag, een soort veredelt ve-
teranen elftal. Het elftal van Allian-
ce bleek wel over twee zeer snelle 
vleugelspelers te beschikken. 

Eerste helft was nog geen twee mi-
nuten bezig of Legmeervogels keek 
al tegen een 1-0 achterstand aan. 
Vanaf de aftrap van Alliance werd 
de bal naar voren gespeeld en een 
loep zuivere pass bereikte een snel-
le vleugelspeler die Peter Lakerveld 
zijn schoenzolen liet zien. De voor-
zet vanaf de achterlijn bereikte niet 
de meegelopen Alliance aanvallers 
maar werd ongelukkig door Nan-
ne Wijbrandi, met een sliding, in het 
eigen doel geschoven. Legmeervo-
gels was met deze actie gewaar-

schuwd en Alliance zou veelvuldig 
doormiddel van counters van deze 
vleugelspelers gebruikmaken. Leg-
meervogels was veel aan de bal 
zonder gevaarlijk voor het doel van 
Alliance te worden.
Het zou tot aan de 43ste minuut du-
ren voordat Legmeervogels eindelijk 
tot scoren zou komen. Goed voor-
bereidend werk van Bas Righarts 
stelde Wesley Roberts in staat om 
op doel te schieten. Zijn schot be-
landde eerst onder op de paal maar 
kreeg de bal gelukkig terug en kon 
toen alsnog scoren 1-1. Met deze 
stand werd de rust bereikt.

Spelbeeld 
Tweede zelfde spelbeeld, een veld-
overwicht van Legmeervogels en 
een counterend Alliance. In de 58ste 
minuut werd een goed uitgevoerde 
counter door Alliance met een doel-
punt afgerond 2-1. In de 70ste mi-
nuut komt Legmeervogels op gelij-
ke hoogte door een eigendoelpunt 

van Alliance. Een corner van Leg-
meervogels wordt door  twee Alli-
ance verdedigers verkeerd beoor-
deelt en verwijd achter de keeper in 
het eigen doel 2-2. Een minuut later 
verschijnt Nick Driehuis alleen voor 
de keeper. Zijn inzet is te zacht en 
kan door de keeper gepakt worden. 
In de 72ste minuut is het dan wel 
raak. Een Legmeervogels aanval en 
een mooie actie van Martijn Roos, 
stelt Earl Tjin a Kiem in de gelegen-
heid om te scoren 2-3. Op dat mo-
ment een terechte voorsprong.
Met nog 18 minuten te gaan moet 
de winst vast gehouden kunnen 
worden. Het slot offensief is voor Al-
liance en Legmeervogels maakt het 
zich zelf nodeloos moeilijk. De winst 
kon tot de 89ste minuut vast gehou-
den worden.
Een toegekende vrije schop rand 16 
meter wordt onberispelijk over het 
muurtje achter doelman Jos van 
Duykeren geschoten 3-3 en was te-
vens de eindstand.

Paul Schuurman speelde kortste
Regio - Het stroef gestartte biljart-
team van Springbok 1 haalde de 
maximale winst van 9-0 op het zwal-
kende De Vrijheid/Biljartmakers. 
Het team van de Springbok 1 met 
meerdere spelers uit De Kwakel wa-
ren door de kermis helemaal “los”.
De Kuiper/van Wijk veroverde de 
koppositie door met 7-2 de kampi-
oen De Paddestoel 2 geflatteerd te 
verslaan. De Schans is een goede 
tweede en Cens 1 een verrassen-
de derde. Paul Schuurman (zie fo-
to) was deze week met 17 beurten 
de man die de kortste partij speelde.
Wijnand Strijk maakte de procen-
tueel hoogste serie van de week = 
48,39%.

KANSLOOS:
DIO 1 was met 2-7 kansloos tegen 
De Merel/Heerenlux 3. Paul Schuur-
man liet in 17 beurten en een serie 
van 52 caramboles Jan van der Meer 
beduusd achter. Hans van Rijn, Ca-
ty Jansen en Wim Berkelaar zorg-
den voor de 7 punten van De Me-
rel 3. Merel/Heerenlux 2 won met 
5-4 van Springbok 2. Cens 1 was 
met 5-4 DIO 2 nipt de baas. De in 
vorm zijnde Desmond Driehuis was 
in 19 beurten een maatje te groot 
voor Henny Hoffmans. Springbok 1 
was met 9-0 superieur aan De Vrij-
heid/Biljartmakers. Kees de Bruin 
had in 20 beurten moeite met Bert 
Loogman. Maar Kees zijn moyenne 
van 9,00 was Bert iets te machtig. 
Hans van Eijk, Peter Stam en Peter 
Maaijenburg maakte de triomf voor 
de Springbok 1 compleet.
Bob’s Bar haalde een overtuigende 
7-2 tegen De Kromme Mijdrecht 2. 
Richard Schreurs had met 22 beur-
ten geen kind aan Albert Augustin.

BILJARTTHRILLER:
De Kuiper/van Wijk haalde een 
zwaar bevochten 7-2 winst tegen De 
Paddestoel 2. Kees de Zwart en Jim 
van Zwieten zorgden voor een wa-
re thriller. Kees pakte in 23 beurten 
met 3 caramboles verschil de winst. 
Sjoerd van Agteren redde de eer 
in 22 beurten door Rob ten Den te 
verslaan. Stieva Aalsmeer zag APK 
Mijdrecht 2 met een overwinning 
van 4-5 vertrekken.
Bobby de Boer had in 22 beurten 
geen kind aan Pieter Coenen.  De 
Paddestoel 3 won in een spannen-
de wedstrijd met 7-2 van Kromme 
Mijdrecht 1. Gerrit Schuurman zorg-
de met winst in 20 beurten op Teus 
Dam voor de enige punten van De 
Kromme Mijdrecht 1.

De Merel/Heerenlux 4 kon het met 
2-7 niet bolwerken tegen De Schans. 

Gijs van der Vliet haalde in 22 beur-
ten de enige punten voor zijn geha-
vende team. John Beets, Alex Drie-
huis en Hein Voorneveld namen de 
punten mee naar De Schans.
De Merel/Heerenlux 1 was met 7-2 
duidelijk te sterk voor Cens 2. 
De Paddestoel 1 had met 5-4 moei-
te met APK Mijdrecht 3. Wijnand 
Strijk had door een hoge serie maar 
20 beurten nodig om Martijn Engel 
te verslaan. 

LAATSTE OPROEP:
15 september sluit onherroepe-
lijk de inschrijving voor de Per-
soonlijke Kampioenschappen in 
alle klassen.

Stand na 4 speelweken:
1. De Kuiper/van Wijk    27 punten
2. De Schans                     25 punten
3. Cens 1                           24 punten

Een moeizaam begin van 
Qui Vive Heren 1
Uithoorn - Afgelopen zondag 
konden de heren 1 van Qui Vi-
ve laten zien wat ze waard wa-
ren. Na een zeer zware voorbe-
reidingsperiode van de afgelo-
pen weken, waarin hard werd 
getraind en vele oefenwedstrij-
den werden gespeeld, was het 
zondag dan echt D-day. 

Om kwart voor drie stonden de 
mannen klaar en stond de tegen-
stander Hudito op scherp. De zon 
kwam langzaam door en het werd al 
snel  aangenaam warm langs de lijn. 
Of het aan de hitte lag of toch aan 
iets anders  is nog steeds een raad-
sel maar de heren uit Delft hadden 

er in ieder geval geen last van. De-
ze kerels gaven gelijk gas en met-
een werd duidelijk dat er werk aan 
de winkel was.  Het spel van de eer-
ste helft zal in ieder geval veel voe-
ding geven voor een pittige nabe-
spreking. 
Na de rust kwamen de mannen wat 
sneller uit de startblokken en werd 
er weer hard gewerkt maar het 
mocht helaas niet baten. Mooi om 
te zien was het debuut van een zes-
tien jarige speler die de benen uit 
zijn lijf liep om toch nog zijn punt-
je mee te pakken. De grote Delfte-
naren bleven goed verdedigen en 
wachtten rustig af op hun kansen 
met als eindresultaat een 1-5 eind-

stand. Wellicht een vertekend beeld 
van een wedstrijd die wel leuk was 
om naar te kijken maar niet het re-
sultaat had waarop was gehoopt. 
Volgende week spelen de man-
nen uit tegen Union en bij uitstek 
de kans om te laten zien dat ze niet 
voor niets zo hard hebben gewerkt 
de afgelopen maanden. Wellicht dat 
de mannen dan meer op elkaar zijn 
ingespeeld en elkaar beter kunnen 
vinden op het veld. Er bestaat niet 
voor niets een gezegde: alle begin 
is moeilijk!!! 

Heren, heel veel succes aankomen-
de week en lekker knallen in Bra-
bant. Wij hebben in ieder geval van 

Van der Meer is het nog 
niet verleerd!
De Kwakel – Vorige week is het 
biljartseizoen van district Veen 
en Rijnstreek na een zomerstop 
weer van start gegaan. De keu 
kon weer uit de stoffige hoek 
vandaan gehaald worden.

In de B1, de hoogste driebanden-
klasse van het district moest het 
team van Piet Bocxe aantreden te-
gen Roelofarendsveen in het ge-
lijknamige dorp. Piet Bocxe speel-
de een solide partij.  Tegenstander 
van Ruiten had er duidelijk min-
der zicht op. In 50 beurten had Piet 
zijn 30 caramboles bij ekaar ge-
speeld.  Tweede speler Quirinus 
van der Meer moest spelen tegen 
de heer Hoogenboom. Het spreek-
woord een oude vos verliest wel zijn 
haren maar niet zijn streken was 
duidelijk op Quirinus van toepas-
sing. Het leek wel of Quirinus do-
ping had gebruikt. 27 caramboles in 
24 beurten duid op een gemiddelde 
van 1.125 Afgezet tegen de resulta-
ten van vorig jaar was dit een super 
uitslag. Hier kan Quirinus voorlopig 
weer even op teren. Al was hij van 
plan om het volgende week weer te 
doen. Johan van Doorn kon niet bij 
zijn teammaten achterblijven. Ook 
hij had zijn caramboles in een re-
delijk aantal beurten bij elkaar ge-
speeld. Een keurige 7-0 overwinning 
dus voor dit team.
Het team van Jan van Doorn speel-
de een thuiswedstrijd tegen RBV uit 
Leimuiden. Dit team had de week 
ervoor nog met 6-1 gewonnen. Ze 
geven dus andermaal aan dat ze 
mee willen strijden voor het kam-
pioenschap in deze klasse. Jan van 
Doorn had moeite met Dirk de Ko-
ning. Het was een partij over 61 
beurten, maar Jan bleef wel aan de 
goede kant van de score. Marco van 

Kessel heeft het goede ritme direct 
te pakken. Vorige week ook al ge-
wonnen en deze week had zijn te-
genstander Ramon van Soest ook 
geen antwoord op zijn mooie drie-
bandenspel. 42 uit 50 beurten is een 
resultaat waar je tevreden mee mag 
zijn. Theo Bartels is dit seizoen beter 
van start gegaan dan het vorige sei-
zoen. Vorig jaar had hij als excuus 
dat hij van het libre was overgestapt 
naar het driebanden.

Excuus
Dit jaar heeft Theo geen excuus no-
dig. Hij steekt in een blakende vorm. 
Dat was al te zien tijdens de G8 drie-
banden. Toen moest hij zijn meerde-
re nog erkennen in Rik van Zan-
ten. Daarna is er niemand meer ge-
weest die Theo van de overwinning 
af heeft kunnen houden.
Tegen tegenstander Henk de Ko-
ning had Theo maar 27 beurten no-
dig voor zijn 32 caramboles. Een 
keurig gemiddelde van 1.185. Theo 
was er heel erg blij mee, zijn tegen-
stander wat minder. Ook hier dus 
een 7-0 overwinning en daarmee 
gaan ze fier aan de leiding in de 
tussenstand. Bart de Bruyn en con-
sorten speelde een uitwedstrijd bij 
RBV. Vorige week was het nog Bart 
zelf die kon scoren en met zijn ge-
middelde hoger eindigde als het ge-
middelde van zijn teammaten bij el-
kaar opgeteld.
Deze week moest ook Bart de over-
winning aan zijn tegenstander laten 
en konden Martien en Plat helemaal 
geen potten breken.

Voor Martien helemaal zuur want hij 
kwam er “slechts” eentje tekort. Ge-
noeg om de tegenstander een hand 
te geven. John van Dam is het sei-
zoen nog nooit zo slecht gestart als 

dit seizoen. Hij kan momenteel geen 
bal goed raken. Vorige week nog 
een verliespartij met een gemiddel-
de van 0.512. Dit is niet John waar-
dig. Maar van John weet je dat hij er 
alles aan zal doen om weer terug op 
zijn niveau te komen.
Deze week was daar al iets van te 
merken. John had welliswaar nog 
66 beurten nodig om zijn 50 ca-
ramboles bij elkaar te spelen maar 
sleepte er wel een remise uit tegen 
Nico Bouwmeester. Dit geeft aan 
dat John op de weg terug is. Jos 
Spring in ’t Veld en Do van Doorn 
konden hun tegenstander een hand 
geven wat al aangeeft dat ze geen 
punt hebben kunnen scoren. En zo 
is John van Dam van schlemiel naar 
sterkhouder van zijn team opge-
schoven. Het zal echter nog wel be-
ter moeten worden bij dit team.

Libre
In de C1 speelde het team van Kees 
de Bruijn tegen De Plas uit Lange-
raar. In dit team speelt dit seizoen 
een oud gediende.
Willem Wahlen is bereid gevonden 
om de plaats van Theo Gahrmann in 
te nemen. Willem is nog wat onwen-
nig maar zal in de loop van de com-
petitie van zich laten horen. Kees de 
Bruyn speelde weer eens een top-
partij.
Tegen Peter de Rijk haalde Kees 
flink uit door zijn 180 caramboles in 
12 beurten bij elkaar te spelen met 
een hoogste serie van 41. 
Hans van Eijk tenslotte kwam 
slechts 4 caramboles tekort om de 
punten binnen te halen. Hiermee 
ging het team kansloos ten onder 
met 5-2. De overige wedstrijden zijn 
verzet naar een latere datum in ver-
band met de sluiting van het Fort tij-
dens de Kwakelse kermis.  

Postduiven Vereniging Rond de Amstel
Ron den Boer en Verweij winnaars
Regio - Zaterdag werd er vanuit 
het Belgische Nivelles/Nijvel gevlo-
gen, de voorlaatste vlucht voor de 
navluchten (natour). Het weer was 
prachtig, van de voorspeldde mist 
en nevel was niets te bekennen, 
het was gewoon prachtig vliegweer 
voor de duiven.
De vereniging had net als vorig jaar 
een attractieconcours vanuit het 
zuid Franse Limoges georganiseerd 
voor Noord-Holland en de grens-
plaatsen daar omheen, en deze dui-
ven werden vrijdag om 15.00 uur 
met een Westnoordwesten wind ge-
lost samen met de duiven van Bra-
bant en Zeeland. De gemiddelde af-
standen waren: Limoges 7540 km 
en voor Nivelles/Nijvel 186 km.
De duiven in Nivelles/Nijvel werden 
om 08.45 uur met een Zuidwesten 
wind gelost, en de eerste duif arri-
veerde om 10.25.13 uur bij Ron den 
Boer in Uithoorn. De snelheid van 
deze duif was 1871,108 meter per 
minuut, ruim 112 Km per uur. Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek werd 2e 
en Henk Snoek uit De Kwakel werd 
3e. In rayon F werd Ron 7e, Theo 
15e, Henk 34e, Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen 40e en Ginkel & Berg uit 
De Kwakel 70e. Hans Half uit Am-
stelhoek werd 1e in de B-Groep. Om 
06.46.58 uur zaterdagmorgen klokte 
Verweij-Castricum uit Mijdrecht een 
duif vanuit Limoges.
Dit is een afsluitende overnacht 
fondvlucht in de vorm van een at-
tractievlucht. P.V. Rond de Amstel 
organiseerde deze vlucht, en het 
mag wederom een succes genoemd 
worden. 29 deelnemers uit Noord 
Holland die zich gespecialiseerd 
hebben op de overnacht fondvluch-
ten aangevuld met enkele liefheb-
bers die een paar duiven voor deze 
lange vluchten heeft deden hier aan 
mee. In totaal waren er 293 in dit 
Provinciale concours en de eerste 
duif viel in Bovenkerk, en deze duif 
maakte een snelheid van 2367,502 

meter per minuut (142 Km per uur)
en was om 05.15.22 uur thuis. De 
duif van Verweij-Castricum maak-
te een snelheid van 2162,665 me-
ter per minuut (bij 130 Km per uur) 
en de derde duif werd in Aalsmeer 
geklokt om 07.14.49 uur en maak-
te 2007,752 meter per minuut (ruim 
120 Km per uur).
De kortste afstand op deze vlucht 
was 750 Km, de langste 782 Km. De 
vroegste duiven moeten de nacht 
doorgevlogen hebben, anders had-
den ze nooit een dergelijke ho-
ge snelheid kunnen maken, en dat 
geeft nog maar eens aan dat vogels 
(duiven) tot veel in staat zijn.
In de vereniging werd Ginkel & Berg 
2e en Theo Kuijlenburg 3e.

Uitslagen 
Nivelles/Nijvel 342 duiven
en 14 deelnemers

R. den Boer
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen
W. Wijfje
H. Half
W. Könst
M. v.d. Hoort

Limoges 293 duiven en
29 deelnemers Provinciaal
Mevr. O. Pals Bovenkerk
Verweij-Castricum Mijdrecht
J.A. van Dijk Aalsmeer
Limoges P.V. Rond de Amstel 39 duiven 
en 5 deelnemers
Verweij-Castricum
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
W. Wijfje
R. v.d. Wal
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Argon zaterdag verliest
Mijdrecht - Argon is er tegen WV-
HEDW niet aan te pas gekomen, het 
speelde wel aardig mee maar was in 
standaardsituaties duidelijk de min-
dere van de Amsterdammers. Mid-
dels hoekschoppen en een vrije trap 
werd Argon afgetroefd en slikte het 
een 3-0 nederlaag.

De dreiging van de thuisploeg be-
gon al met een vrije trap die door 
Stuut maar net over werd geknald, 
maar na amper negen minuten was 
het wel raak toen na een hoekschop 
Thomas Claassen vrij simpel in kon 
koppen 1-0. Daarna mocht Argon 
met een viertal vrije trappen pro-
beren de stand gelijk te trekken, de 
tweede poging leek succes te heb-

ben toen in muur de bal met de hand 
werd beroerd, maar de scheidsrech-
ter zag het anders. Vervolgens werd 
een vrije trap van Albert Mens door 
keeper Albers uit de kruising getikt. 
Op slag van rust sloeg WV-HEDW 
opnieuw toe, nu werd een vrije trap 
van de voet van Robbert Stuut tus-
sen paal en doelman Van Moort bin-
nengeschoten. 2-0.

Pas in de tweede helft kon er een 
aanval van Argon worden geno-
teerd, Youri van Adrichem legde de 
bal terug op Alan Doorson maar het 
schot verdween over het doel. In-
middels was Lars Sloothaak inge-
bracht voor Remco von Lindheim 
en deed Argon in aanvallend op-

zicht wat meer van zich spreken, zo 
werd een vrije trap van Stefan Ti-
chelaar door de keeper weggewerkt 
en ging een kopbal van Van Adri-
chem naast. Halverwege de twee-
de helft sloeg WV-HEDW opnieuw 
toe, na een hoekschop kon Frak Ul-
rich gemakkelijk voor de 3-0 zor-
gen. In deze fase werd Jimmy van 
Veen nog ingebracht om de stand 
een beetje bij te stellen maar Ar-
gon gaf ook in de slotfase niet thuis. 
Albert Mens mocht vanaf elf meter 
aanleggen maar miste, Adil Kamil 
mikte van dichtbij te hoog en Kevin 
Blom schoot de bal in handen van 
de keeper.
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis te-
gen CDN uit Driebergen.    

Atlantis 2 wacht op beloning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
trad het door Rabobank gesponsor-
de Atlantis 2 in Zaandam aan tegen 
ZKV 4. De ploeg van coach Petra 
Taal kent een vijftal nieuwe gezich-
ten en met het kampioenschap van 
afgelopen seizoen speelt de ploeg 
ook een klasse hoger.
De eerste wedstrijd is door At-
lantis 2 verloren, ondanks dat de 
ploeg goed gespeeld had. Zaterdag 
wachtte weer een zware opponent.
Om 13.00 ‘s middags was het fluit-
signaal voor de wedstrijd ZKV 4 
- Atlantis 2. Atlantis 2 begon de 
wedstrijd met de vijf versterkingen 
Chantal Poolman, Jacco van Koe-
verden-Brouwer, Eline Laaper, Kris-
tian Geerdinck en Joyce Gortenmul-
der. Daarnaast werd het team ge-
complementeerd met de vertouw-
de gezichten van Peter van der Wel, 
Melissa van der Stap en Auke van 
der Zijden. Berry de Jong begon 
aan de kant. Van tevoren wist Atlan-
tis dat het een moeilijke middag zou 
worden in Zaandam, ZKV 4 is een 
ploeg met veel scorend vermogen 
en routine.

Scherp
Atlantis 2 liet zich echter niet af-
schrikken en begon scherp aan de
wedstrijd. Ondanks de snelle 2-0 
achterstand, scoorde de ploeg uit 
Mijdrecht er effectief op los en 
stond het 2-3. Atlantis liep verder uit 
naar een 3-4 voorsprong waarna de 
wedstrijd verder gelijk op ging  in de 
eerste helft.
Ondanks de 8-6 achterstand van 
Atlantis in de rust, waren er zeker 
kansen op een overwinning.
De tweede helft leverde in het begin 
geen doelpunten op. Verdedigend 
zat het de tweede helft goed in el-
kaar bij Atlantis, de aanvallen van 
ZKV werden regelmatig ontregeld 
en waren kort. Hierdoor kon Atlan-
tis veel aanvallen en proberen het 
gat te dichten. Echter werd het gat 
van twee doelpunten niet verkleind 
en de ploeg uit Mijdrecht had meer 
moeite met scoren dan in de eerste 
helft. Ook de inbreng van Lisanne 
van Doornik, Berry de Jong en Ta-
mara Gortenmulder kon het tij niet 
keren. ZKV 4 ging wel door met sco-
ren, waardoor er na het fluiten voor 

het eindsignaal door de scheids-
rechter er een 13-9 eindstand op 
het scorebord stond. De uitslag 
geeft een vertekend beeld, want het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis 2 speelde een sterke wedstrijd en 
een overwinning had gekund. At-
lantis was alleen ongelukkig in de 
afronding van de kansen.

Frivole 
De wedstrijd laat wel zien dat At-
lantis 2 op de goede weg is, verde-
digend stond het team goed, aan-
vallend werden er veel kansen ge-
creëerd en het team staat collectief 
sterk. Dit was pas de tweede wed-
strijd van dit nieuwe Atlantis 2 en 
twee sterke tegenstanders zijn nu al 
aan de beurt geweest. Dit biedt voor 
de ploeg uit Mijdrecht veel perspec-
tief voor een goede klassering in de 
poule. Het is nu nog alleen wachten 
op de beloning voor het goede spel. 
Volgende week zaterdag speelt At-
lantis 2 thuis tegen Rohda 5 om 
17.00 uur; kom het frivole spel van 
de ploeg aanschouwen en moedig 
de ploeg aan.

Eerste wedstrijd HVM JC2 een feit 
De Ronde Venen - De eerste 
competitie wedstrijd van het 
nieuwe seizoen is een feit. De 
jongens van Alliance kwamen op 
bezoek en hadden er zin. Maar 
de jongens van HVM waren er 
ook klaar voor.
Ze begonnen goed en konden goed 
druk zetten op Alliance, het was 
wachten op het eerste doelpunt. Na 
een groot aantal kansen ging de bal 
eindelijk het doel in en scoorde Pas-
cal  een tegen nul voor HVM. Het 

vasthouden van de voorsprong viel 
niet mee en helaas Alliance kwam 
in een goede positie en scoorde een 
tegen een gelijk.
Dit was waarschijnlijk voor Alliance 
een goede opsteker, want twee mi-
nuten later was twee tegen een.
In de welverdiende rust hebben 
is de tactiek voor de tweede helft 
doorgesprokenen en zijn een paar 
posities gewisseld. Dit bleek een 
goed idee. Al vroeg in de tweede 
helft wist Pascal wederom te sco-

ren en was de stand weer gelijk. 
Ondanks een groot aantal kansen 
aan beide kanten lukte het toch niet 
meer om te scoren. Ook de keeper 
Bas van HVM heeft er voor gezorgd, 
door mooie reddingen, dat Alliance 
niet meer tot scoren kwam.
Helaas hebben de jongens niet ge-
wonnen, maar het was wel een 
mooie wedstrijd met een groot aan-
tal kansen. Dit biedt overigens ze-
ker perspectieven voor de rest van 
de competitie.”

Kanopolo ‘eindelijk’ winst
De Ronde Venen - Het kanopo-
lo team van de kanovereniging de 
Ronde Venen is in het toernooi voor 
de Nederlandse competitie niet 
meer op de laatste plaats geëindigd, 
maar schuift een paar plaatsen op.

Dat het ook dit jaar moeilijk zou 
worden in het laatste competitie-
weekend was vooraf wel duidelijk 
gezien de behaalde resultaten in de 
1e ronde en het feit dat er vijf nieu-
we spelers moesten worden inge-
past.    In de eerste wedstrijd moest 
direct worden aangetreden tegen 
GKV uit Groningen. Dit team stond 
na de 1e ronde op de derde plaats. 
Het team van KVDRV ging gemoti-

veerd van start tegen de altijd stug-
ge tegenstander GKV uit Gronin-
gen. Tegen dit team werd de afge-
lopen jaren altijd veloren, maar de-
ze keer niet. KVDRV won overtui-
gend met 3-0. Vooral op snelheid 
en de counter was KVDRV sterker 
dan het team met vooral oude rot-
ten. Vorig jaar werd er nog dik ver-
loren met 0-5.
Kortom een hele opsteker om het 
weekend te beginnen.    De twee-
de wedstrijd was tegen KVSO uit 
Winschoten. Dit team is als 1e ge-
eindigd en was een maatje te groot 
voor de jonge ploeg uit De Ronde 
Venen. Tegen Viking uit Amster-
dam werd op de valreep een gelijk-

spel in de wacht gesleept. Met nog 
30 seconden speeltijd wist Bart van 
Es een strafworp te versieren die 
hij vanaf de 6 meter lijn verzilverde. 
Een hele spannende wedstrijd ging 
tegen Waterwolf uit Hoofddorp. De 
strijd ging gelijk op, maar Hoofd-
dorp nam telkens weer de leiding. In 
de slotminuut wisten zij het winnen-
de doelpunt te scoren en ging de 
winst naar Waterwolf (4-5).

Tegen Viking uit Venlo kreeg het 
team te maken met het element van 
tijdrekken van de tegenstander. Na-
dat KVDRV dichterbij was gekomen 
door 2-3 te scoren, liet de tegen-
stander de bal rondgaan. Dit lever-
de veel tijdwinst op. In de jacht op 
de bal liet KVDRV een steekje val-
len en de tegenstander maakte daar 
slim gebruik van door te scoren en 
hun zege veilig te stellen.
De doelpunten werden gemaakt 
door Johnny Kranendonk; Rob van 
Rhenen; Remko van Vliet en Bart 
van Es. 
      
Nieuw jeugteam 
Door de extra spelers die dit jaar met 
polo zijn gestart is de kans groot dat 
er volgend jaar met twee teams ge-
speeld kan worden. Hiervoor moe-
ten er nog wel spelers bijkomen. 
Vooral aan middelbare schooljeugd 
is behoefte. Bij interesse even bel-
len. Een keer op proef meetrainen 
is meestal mogelijk. Inlichtingen: 
zie www.kvdrv.nl

Vinken E1 strijdend ten onder
Vinkeveen - Na de mooie over-
winning op SDO E1 uit Kamerik 
(3-5) trad De Vinken E1 afgelo-
pen zaterdag aan tegen Tempo 
E2.

Ook Tempo had haar eerste wed-
strijd gewonnen (0-4 tegen Luno) 
en de verwachting was dan ook dat 
het een spannende wedstrijd zou 
worden. De Vinken E1, ook dit jaar 
gesponsord door Super de Boer 
Vinkeveen, is een mix van kinde-
ren die al een paar jaar korfballen 
en een aantal kinderen die nog niet 
zo lang korfballen. Het is dus nog 
wel even wennen. De overwinning 
op SDO E1 was dan ook een wel-
kome opsteker. Niet alleen voor de 
kinderen, maar ook voor coach In-
grid Hagenaars. 
De Vinken, bestaande uit Zoë van 
Dasler, Femke Vousten, Niké v.d. 
Mars, Ilse Bosch, Chiara Breedijk, 
Finn Kroon, Joran Polhuys, Ravi 
Brockhoff en Tom Vis, begon sterk 
aan de wedstrijd. Er werd goed sa-
mengespeeld en veelvuldig op de 
korf van de tegenstander gescho-
ten. Uit één van die pogingen scoor-
de Finn Kroon de 1-0. Jammerge-
noeg gingen de andere kansen net 
naast en dat gaf Tempo de gele-
genheid om, tegen de verhouding 
in,  terug te komen tot 1-1. Na de 
wissel was het Ravi Brockhoff die 
de Vinkeveners weer op voorsprong 
bracht: 2-1. Een gelijkopgaande 

strijd, met kansen over en weer ont-
spon zich. Zonder dat één van de 
ploegen nog wist te scoren, brak de 
rust aan. De tweede helft zou de uit-
eindelijke beslissing brengen. 

Steuntje
De tweede helft was er één om op 
het puntje van je stoel te gaan zitten. 
Met kansen en scores aan beide zij-
des. Na de gelijkmaker van Tempo, 
nam De Vinken wederom het initi-
atief. Twee mooie doorloopballen 
brachten de ploeg op 4-2. Maar in 
de eerste de beste aanval na het 
laatste Vinken-doelpunt schoot 
Tempo raak: 4-3. Dat doelpunt gaf 

de bezoekers ‘vleugels’. De Vinken 
leek iets aangeslagen en had moei-
te met het fanatieke spel van de be-
zoekers. Maar dat niet alleen, Tem-
po begon ook steeds zuiverder te 
schieten. En hoewel De Vinken om 
elke bal streed, kon het niet voorko-
men dat Tempo het heft in handen 
nam en via twee afstandschoten op 
4-5 kwam. En ook het laatste doel-
punt, via een strafworp, kwam van 
Tempo: 4-6.
Ondanks deze nederlaag kan de 
Vinken E1 terugkijken op een goe-
de wedstrijd. Er werd voor elke bal 
gestreden en ook het samenspelen 
gaat steeds beter.

Vrouwengroepen starten met 
fysio fitness en zwemmen
Mijdrecht - Alle vrouwen die wil-
len fitnessen of zwemmen kunnen 
dat in een van de vrouwengroe-
pen doen van de kersverse Stichting 
Multi Mondo. Elke dinsdagavond 
biedt KernGezond, Hofland Me-
disch Centrum ze een fysio fitness 
programma. In het nieuwe Veenwei-
debad kunnen ze elke donderdag-
avond zwemles volgen voor een di-
ploma of een training trimzwem-
men. Deze sportieve groepen zijn al 
langer actief: sinds 2008. Initiatief-

nemer Quassima Asafiati die de ac-
tiviteiten op persoonlijke titel orga-
niseerde, heeft ze nu ondergebracht 
in de Stichting Multi Mondo om de 
continuïteit beter te waarborgen. 
Het stichtingsbestuur is een multi-
cultureel en bestaat uit Quassima, 
Jenneke van Wijngaarden en Havva 
Uysal. Een ideale samenstelling vol-
gens Quassima om vrouwen te hel-
pen elkaar te versterken.
“Vrouwen kunnen zich om aller-
lei redenen prettiger voelen als ze 
in een groep zijn met alleen maar 
vrouwen. Vooral als ze sportief be-
zig zijn zoals in de fitnesszaal of 
het zwembad kunnen ze meer on-
zeker worden over hun uiterlijk als 
er mannen bij zijn. Als vrouwen on-
derling is er ook herkenning. Alle 
vrouwen zijn welkom, of je bijvoor-
beeld niet gemakkelijk in het open-
baar gaat zwemmen vanwege litte-
kens, prothese of vanwege je religie, 
dat maakt niets uit. Ook alle vrou-
wen die alleen maar zin hebben om 
lekker te zwemmen kunnen gewoon 
meedoen.”

Conditie
Vooral het fysio fitness is gericht 
op conditieverbetering in het alge-
meen en in het bijzonder voor vrou-
wen met (rug)problemen of ande-
re lichamelijke klachten. De vrou-
welijke fysiotherapeut geeft iede-
re vrouw die meedoet persoonlijke 

begeleiding, gebaseerd op de per-
soonlijke situatie.
De zwemlessen voor diploma A zijn 
volgens Quassima een absolute 
must voor alle vrouwen: “In Neder-
land zou volgens mij iedereen moe-
ten kunnen zwemmen en in deze 
omgeving is dat helemaal belangrijk 
met al die sloten en plassen om ons 
heen. Je moet jezelf kunnen redden 
en je leert ook wat je moet doen als 
iemand anders ineens in het wa-
ter terecht komt zonder te kunnen 
zwemmen.” 
Zelf geeft ze de training trimzwem-
men. “Dat is behoorlijk pittig en 
daarom heel goed voor je conditie, 
maar het is ook gewoon leuk en ge-
zellig. We doen wedstrijdjes, esta-
fettes, slagverbetering, nieuwe sla-
gen leren en spelletjes in het wa-
ter of oefeningen om zo ver moge-
lijk onder water te blijven.” Zwemle-
rares Ans Brugman geeft de lessen 
om de diploma’s A, B of C te halen. 
Beide vrouwengroepen (zwemmen 
en fysio fitness) starten weer half 
september.

Voor meer informatie en aanmel-
ding: Stichting Multi Mondo, via 
Stichting de Baat, Kerkvaart 2, tel.
nr. :0297 - 230 280 (ma. t/m do. 9.00 
- 15.30 uur) of via Quassima Asafi-
ati persoonlijk, tel. 06-26 99 93 95 
(vrijdag), of e-mail naar hetvolgen-
de: info@multmondo.nl.

Mijdrecht -  Van zondag 5 tot en 
met zondag 12 september waren 
dit jaar de Clubkampioenschap-
pen Jeugd bij Tennisvereniging 
De Ronde Vener in Mijdrecht. 

Dit jaar waren de clubkampioen-
schappen voor de jeugd en de se-
nioren gelijk, in tegenstelling tot vo-
rig jaar. Dit bleek een groot succes 
te zijn. Er waren verschillende cate-
gorieën, vele hiervan werkte met het 
‘poule-systeem’ waardoor er meer-
dere wedstrijden werden gespeeld 
voor één prijs.
Voor de deelnemers ‘enkel tot en 
met 17 jaar’ was er een extra prijs. 
Naast de beker die bij hun behaalde 
1e plaats hoorden, mogen zij ook de 
wisselbeker voor een jaar mee naar 
huis nemen! Dit jaar waren dit, net 
als vorig jaar, Dennis Pauw en Fran-
ciska Oudshoorn, zij zijn de Jeugd-
Clubkampioenen van De Ronde Ve-
ner. Ook deden er veel nieuwe le-
den mee, gekomen van de puppy-
training en Hart voor Sport. Voor 
hen waren de clubkampioenschap-
pen een hele nieuwe ervaring, maar 
ze deden het erg goed!

Zonder onze sponsors hadden de 
clubkampioenschappen niet zo’n 
groot succes geweest! Albert Heijn 
Leicester was bereid ons te helpen 
en van hen kregen we verschillende 
soorten fruit, een onmisbaar sport-
drankje en wat chips en m&m’s voor 
de zoete trek. Via Jef van Dijk wil-
de ook de Firma Heinz graag de 
helpende hand bieden. Zij regel-

den voor alle kinderen overheerlijke 
pakjes roosvicé. Voor in het week-
end had Automotive-centre van 
Nieuwkerk uit Mijdrecht een leuke 
verrassing: elk kind mocht op hun 
kosten een lekker bakje patat halen!

Op deze manier willen we alle spon-
sors hartelijk bedanken, jullie heb-
ben ons fantastisch geholpen!

De winnaars van dit jaar zijn:

JE tm 17 jaar  
1ste  Dennis Pauw  
2de  Benjamin Engelschman

ME t/m 17 jaar  
1ste  Franciska Oudshoorn
2de  Anouk v Tricht

MD t/m 17 jaar
1ste  Nandy v Kroonenburg
2de  Linda Lemkes
Franciska Oudshoorn      
Anouk v Tricht

GD t/m 17 jaar  
1ste  Dennis Pauw  
2de  Casper Smits
Franciska Oudshoorn      
Nandy v Kroonenburg

JE t/m 12 jaar  
1ste  Jarni v/der Wilt  
2de  Bjarne Vedder

JD t/m 12 jaar  
1ste  Bjarne Vedder  
2de  David Haspels
Jarni v/der Wilt  

Jimmy Kok

ME t/m 12 jaar  
1ste  Kim Dijkstra  
2de  Julia Ruijgrok

MD t/m 12 jaar
1ste  Kim Dijkstra  
2de  Demi Andriessen
 Julia Ruijgrok  
Joline Twaalfhoven

GD t/m 12 jaar  
1ste  Stefan Dijkstra  
2de  Ruben Ruijgrok
Kim Dijkstra  
Julia Ruijgrok

JE t/m 10 jaar  
1ste  Stefan Dijkstra  
2de  Niels Oliemans

ME t/m 10 jaar  
1ste  Ilse de Jong  
2de  Joshua Spruyt

MD t/m 10 jaar
1ste  Kirsten Kapteijn  
2de  Chantal de Bruijn
Michelle Kuiper  
Marije de Bruijn

JE t/m 8 jaar  
1ste  Jesse v/der Helm  
2de  Javier v Meines

JD t/m 8 jaar  
1ste  Ralph Boogaard  
2de  Niels Hazelaar
Jesse v/der Helm  
Brian v/der Neut

Tennisvereniging De Ronde Venen

Clubkampioenschappen 
jeugd groot succes!
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Tweede bridgeladder bij 
Bridgevereniging Legmeer
Uithoorn - De tweede bridge-
ladderavond confronteerde win-
naars en verliezers van de drie 
lijnen met elkaar. Voor de laagst- 
en de hoogstgeëindigde sloeg 
het uur van de waarheid, was het 
vorige week pech, geluk of sjoe-
ge!
In de A-lijn is het laatste van toe-
passing voor Andre van Herel & Co-
ra de Vroom die met hun score van 
64,93% fier aan kop gaan. Ook Ger-
da Schavemaker & Frans Kaandorp 
weten van wanten met een twee-
de plaats en 63,19%. Joop van Delft 
& Toon Overwater werden net voor 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
met 59,03% om 58,68% derde, ter-
wijl Cobie Bruine de Bruin & Trudi 
Zandbergen met een vijfde plaats 
en 54,51% er ook duidelijk helemaal 
bijhoren. 

In de B-lijn kloppen Rita Vromen 
& Henny Westendorp duidelijk aan 
de poort van de A-lijn, een eerste 
plaats werd hun deel met maar liefst 
64,17%.
Ben ten Brink en Jan Bronkhorst 
herstelden zich van de klap van een 
week eerder met een prachtig re-
sultaat van 61,67% als tweede. Le-
nie Pfeiffer & Jannie Snabel eisten 
de derde plaats op met 57,50% en 
Jan Egbers & Jaap Kenter eindigden 
als vierde met 56,25%. Lijnie Timmer 
& Jan Schavemaker schaarden zich 
ook bij de beste vijf met 55,42%.

Stijgend niveau
In de C-lijn stelden Heleen & Mees 
van der Roest orde op zaken door 
een eerste plek af te dwingen met 
59,58% en zo alvast weer een ni-
veautje te stijgen.

Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer 
maakten dit ook waar met 56,25% 
als tweede en Maarten Breggeman 
krabbelde met behulp van stand in 
Huib van Geffen met 53,19% ook 
weer een rang terug. An & Jan van 
Schaick werden vierde met 51,39% 
en deukten zo ook hun blazoen uit, 
gevolgd door Lidy Krug & Ada van 
Maarseveen met 50,42%.

Ook bridgen?
Wilt u een volgende keer ook deel 
uit maken van het stijgen en dalen, 
kom dan bridgen bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer.
Elk woensdagavond vanaf 19.15 uur 
in de barzaal van sporthal De Scheg.

Voor info secretariaat Gerda Scha-
vemaker, tel. 0297 567458 of e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl. 

Pro Am Veldzijde voor KiKa 
brengt 2500 euro op!
Wilnis - Amateur en professional 
golfers hebben op vrijdag 10 sep-
tember de eerste Pro-am van golf-
club Veldzijde gespeeld met als doel 
een mooi bedrag voor KiKa (KInde-
ren KAnkervrij) bij elkaar te spelen.

Georganiseerd door de professio-
nals Jeroen Posthuma en Jacques 
Balvert en leden in het kader van 
het 5e lustrum van de club. 
Een Pro-Am is een wedstrijd waarbij 
een professional samen met 3 spe-
lers een ronde speelt. De professio-
nal geeft tijdens het spel advies en 
probeert natuurlijk ook dat zijn team 
gaat winnen. Er waren flights ver-
kocht aan 8 bedrijven en het be-
stuur van Veldzijde. De bedrijven 
die aan deze eerste pro-am deel-
namen waren Cronos, QNH, ING, 

KPMG, Verkaik, Account Xtra, Fid-
der en IFO. Het bestuur van Veldzij-
de had de flight ingekocht voor een 
aantal leden dat zich bestuurlijk had 
ingezet. 

Lustrum
De spelers werden in de ochtend 
ontvangen met koffie en lustrum-
gebak en gingen om 12.00 uur de 
baan in. In de baan werden ze door 
de horeca van Veldzijde verwend 
met lunchpakketten, drankjes en 
snacks. Helaas werden ze ook door 
de weergoden verwend met een 
aantal enorme plensbuien. Daar 
trokken deze golfers zich niets van 
aan en concentreerden zich op het 
maken van goede scores, neary’s en 
longest drives. Na de wedstrijd wer-
den de spelers warm onthaald met 

muziek van Aristakis, een gezellige 
borrel en een lekkere maaltijd. 
Tijdens de maaltijd was er ruim-
te voor de prijsuitreiking. Professio-
nal Roel Jacobs van de Rijswijkse 
Golfclub werd eerste bij de pro’s, op 
de voet gevolgd door Jeroen Post-
huma (thuiswedstrijd) en Alexan-
der Renders van de Haenen uit Bre-
da. Het beste team was Veldzijde 
(Hugo Kramer, Paul Thole en Ro-
nald Romein), tweede het team van 
Teun Verkaik en derde de heren van 
QNH. 

Deze dag heeft 2500 euro opge-
bracht voor KiKa. KiKa (KInde-
ren KAnkervrij) werft fondsen, 
die ten goede komen aan de ze-
ven kinderkankercentra in Ne-
derland. 

CDA fractie stelt wethouder Dekker vragen:

” Waarom is het Industrieterrein 
zolang onveilig voor fietsers?”
Mijdrecht – De fractie van het CDA 
heeft deze week de volgende brief 
gestuurd naar wethouder Dekker 
van Openbare Werken: “In het ka-
der van de betere bereikbaarheid en 
de renovatie van het Industrieter-
rein te Mijdrecht is de Industrieweg 
aangepakt teneinde de voornoemde 
doelstellingen te bereiken. Een en 
ander zoals is overeengekomen met 
de Vereniging Industriële Belangen 
te Mijdrecht.
Een loffelijk streven daar er waar 
het de veiligheid op de Industrieweg 
betrof nog wel eens gevaarlijke si-
tuaties ontstonden bij afslaand ver-
keer. De voorgestane oplossing lijkt 
een behoorlijke verbetering. Er zijn 
echter nog wel wat kanttekeningen 
te plaatsen bij de realisatie van de 
renovatie van de Industrieweg.

Geëlektrocuteerd
Allereerst bevreemdt het ons zeer 
dat een inwoonster van Mijdrecht 
bijna geëlektrocuteerd werd toe zij 
om steun te vinden een tijdelijk ver-
keersbord vastgreep. 
Kennelijk was bij het plaatsen van 
de paal van het bord een elektrische 
leiding geraakt.
Vreemd, daar waar het verplicht 
is voor de aanvang van alle werk-
zaamheden een melding te doen 
bij het Kadaster (een zgn WION 
of Klikmelding), waarna de betref-
fende aannemer op de hoogte ge-
steld wordt van de aanwezigheid 
van kabels en leidingen en daarbij 
ook verplicht wordt om te allen tij-
de een proefsleuf te graven om zich 
ervan te gewissen dat er geen ka-

bels of leidingen liggen daar waar 
hij werkzaamheden gaat verrichten. 
Dat geldt ook voor het plaatsen van 
(tijdelijke) verkeersborden.
Wij nemen aan dat met de betref-
fende inwoonster van Mijdrecht 
zeer goed contact is geweest door 
u of uw opdrachtnemer om leed en 
schade te vergoeden.

Fietsers
Verder bevreemdt het ons dat de 
werkzaamheden zo lang duren 
en dat vooral voor de voetgangers 
en de fietsers een zeer onduidelij-
ke en dus onveilige situatie is ont-
staan tijdens de werkzaamheden. Te 
meer omdat een mogelijk wat min-
der comfortabele maar wel veilige 
oplossing mogelijk zou zijn geweest. 
Ook nu nog, maanden na de aan-
vang van de werkzaamheden, is het 
fietspad nog steeds niet gereed en 
moeten fietsers en voetgangers van 
de rijbaan gebruikmaken om hun 
doel te bereiken.

Het CDA vraagt zich af of in het 
contract met de opdrachtnemer 
wel goede eisen zijn gesteld aan de 
duur van de werkzaamheden en de 
veiligheid van de langzaam verkeer 
weggebruikers.
Het moge toch bekend zijn dat voet-
gangers en fietsers naar alternatie-
ven gaan zoeken als de omweg die 
zij moeten afleggen bij werkzaam-
heden in hun ogen (terecht) te lang 
is en ook niet veilig. Dat zij dan niet 
altijd de veiligste weg kiezen ligt 
voor de hand en moet bekend zijn 
bij de opstellers van het contract.

Geruchten
Bij geruchte hebben wij vernomen 
als zouden de nutsbedrijven de oor-
zaak zijn van de lange duur van de 
werkzaamheden. Dit komt ons zeer 
vreemd voor. Immers, bij de voorbe-
reiding is uitgebreid overleg moge-
lijk met de nutsbedrijven en is af-
stemming mogelijk van de werk-
zaamheden van de diverse nuts-
bedrijven. Het contract met de op-
drachtnemer van de renovatie van 
de Industrieweg moet daarop wor-
den afgestemd. Zou het dan zo 
kunnen zijn dat de werkzaamheden 
eerst kort voor een vakantieperiode 
van 3 weken zouden kunnen aan-
vangen, is daar met de datum van 
aanvang van de werkzaamheden re-
kening mee te houden.
Hierdoor hadden de werkzaamhe-
den bij zo’n gevoelig traject als het 
gaat om veiligheid en bereikbaar-
heid geen maand stil hoeven te lig-
gen. Voor de werkzaamheden aan 
het fietspad heeft dat zelfs nog lan-
ger geduurd.
Overigens moet het van ons hart dat 
voor voetgangers het Industrieter-
rein niet zo’n heel erg veilig gebied 
is. Trottoirs zijn uitermate dun ge-
zaaid waardoor de bereikbaarheid 
per voet van het Industrieterrein niet 
mogelijk is.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie 
en verzoeken u maatregelen te tref-
fen om de overlast voor voetgangers 
en fietsers op zo kort mogelijk ter-
mijn te beëindigen”, was getekend 
Aad Hoogstraten namens de CDA 
fractie.

Wilnis - Kent u die wedstrijd nog 
van Ajax tegen Sparta van vorig 
jaar? Waarin Ajax veertig doelpo-
gingen kreeg maar toch gelijkspeel-
de? Afgelopen zaterdag leek CSW 
2 – Geinoord 2 daar wel een ko-
pie van te zijn. De bal wilde er voor 
CSW maar niet in, terwijl Geinoord 
genoeg had aan anderhalve kans.

De wedstrijd leek rustig te begin-
nen, maar al snel kwam daar ver-
andering in. De scheidsrechter zag 
na drie minuten een speler van CSW 
een duwfout maken in het straf-
schopgebied, waardoor hij de bal 
op de stip legde. De Geinoord-spe-
ler koos een hoek, maar keeper Pa-
trick Alblas wist de bal zeer fraai uit 
de hoek te tikken. De redding bleek 
veel zelfvertrouwen te kweken bij 
de Wilnissers, want vanaf dat mo-
ment werden ze de betere ploeg en  
gingen ze op jacht naar de 1-0. Vin-
cent van Hellemondt en Edwin Mil-
ton waren dichtbij een goal, maar 
kopten beiden in de handen van 
de keeper. Na mooi combinatiespel 
had ook Wilfred Kooiman de 1-0 op 

zijn schoen, maar weer stond de 
keeper in de weg.

Afstand
Nadat Geinoord een half uur niets 
had in te brengen kwamen zij toch 
op voorsprong. Een mooi afstands-
schot vanaf de 16 verdween in de 
kruising. Na 0-1 ging CSW met-
een weer opzoek naar een goal via 
Edwin Milton en Vincent van Helle-
mondt, maar zij konden het net nog 
steeds niet vinden. Ook een kopbal 
van Jochem van Bergen uit een cor-
ner ging maar net over en zo bleef 
de ruststand 0-1.
Trainer Ivan Lont zei in de rust dat 
ze geduld moesten hebben en dat 
de goal dan echt wel zou komen. 
De Wilnissers begonnen de twee-
de helft weer sterk, maar nog steeds 
lukte het maar niet om een goal te 
maken. Na een aantal afstands-
schoten van Jochem van Bergen 
en een 1-op-1 kans van Edwin Mil-
ton dacht CSW eindelijk de 1-1 te 
hebben gemaakt. De doorgebroken 
Edwin Milton werd neergehaald, 
maar Ricky Koot wist de bal op te 

pikken en te scoren. Helaas gaf 
de scheidsrechter geen voordeel, 
waardoor de goal werd afgekeurd. 

Raak
Vijf minuten voor tijd was het dan 
ein-de-lijk raak; Edwin Milton scoor-
de uit een scrimmage en de opluch-
ting was zichtbaar aan de kant van 
CSW. Verrassend genoeg kon de 
thuisploeg niet lang genieten van de 
welverdiende treffer, want Geinoord 
wist daarna één kans te creëren en 
deze meteen te verzilveren: 1-2. In 
de blessuretijd deed CSW er weer 
alles aan om een goal te maken, 
maar het leek uit te draaien op een 
ongelukkige middag. Toch kregen 
de Wilnissers nog wat zij minstens 
hadden verdiend. Uit een allerlaats-
te corner, waarbij keeper Patrick 
Alblas ook kwam helpen, was het 
wéér Edwin Milton die wéér uit een 
scrimmage 2-2 maakte.
Al met al een knotsgekke wedstrijd 
die voor de neutrale supporter zeer 
leuk was om naar te kijken. Volgen-
de week speelt CSW 2 uit tegen 
Zwaluwen ’30.

CSW F1 & F2 in het nieuw

Wilnis - Het nieuwe voetbalseizoen is gestart en voor die gelegenheid zijn 
de F1 en F2 van CSW in een nieuwe outfit gestoken dankzij bereidwillige 
sponsors. Het liefst zouden de enthousiaste jongens er elke dag mee willen 
opstaan en er mee naar bed gaan maar dan is de kleding niet op tijd schoon 
voor de trainingen en de wedstrijd. 
Succes mannen met het komende seizoen!

Ben jij
al vitaal?

Uithoorn - Vitaliteit is meer dan 
je fit voelen. De juiste combina-
tie van beweging, voeding en 
ontspanning is de sleutel naar 
een gezonde leefstijl. Iedereen 
weet dat dit belangrijk is, maar 
hoe weet je nu hoe jouw vitali-
teit ervoor staat en wat je zou 
moeten doen om die te verbe-
teren?

Met een complete preventieve 
Vitality Check (de V-check) krijg 
je duidelijkheid. Je ontvangt een 
advies voor een gezonde leef-
stijl, met specifieke aanbevelin-
gen wat beweging, voeding en 
ontspanning betreft.

Met de V-check wordt ge-
meten
-   de functionaliteit spieren,
 gewrichten en organen
-  de energiereserves en het 

vermogen van het lichaam 
deze aan te spreken

- de mate van verzuring en het 
vermogen om deze te neu-
traliseren

- de balans van de aanwezige 
voedingsstoffen

- de BMI (body mass index)
- de trainingshartslagzones

Je ontvangt een persoonlijk 
leefstijlplan, dat met de coa-
ches besproken wordt. Daarna 
kan je, naar keuze met of zon-
der begeleiding, aan de slag om 
je doel te bereiken.

Meer weten?
www.amstelhof.com/vcheck

Open dag HVM geslaagd!
Mijdrecht - Zondag 12 sep-
tember vond de jaarlijkse open 
dag van Hockey Vereniging 
Mijdrecht plaats (HVM).

Ruim 30 kinderen hebben enthou-
siast meegedaan aan allerlei oe-
fentrainingen op het veld. De open

dag werd afgesloten met ech-
te wedstrijdjes. De ouders zijn in 
het prachtige nieuwe clubhuis 
door de voorzitter van HVM bijge-
praat over het reilen en zeilen van 
de vereniging. De kinderen kre-
gen na afloop een informatietas-
je mee met o.a. een bidon & key-

cord van hoofdsponsor Rabobank 
Rijn en Veenstromen en kortings-
bonnen van Duosport. Ter plekke 
zijn 11 kinderen lid geworden.

Kinderen die zich inschrijven vóór 
20 september 2010 betalen geen 
inschrijfgeld à 30 euro.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0297-581698

CSW speelt gelijk in een 
bizarre wedstrijd
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Braderie/Najaarsmarkt in Wilnis:
mooi weer, gezellig dorps en ontzettend leuk

Wilnis - Prachtig weer, enthou-
siaste organisatie, blije deel-
nemers en veel, heel veel be-
zoekers. De Wilnisse jaarmarkt 
die zaterdag jl. werd georga-
niseerd, was echt de moei-
te waard om een bezoekje te 
brengen. Er was veel te bele-

ven voor jong en oud. Als u er 
niet bent geweest, heeft u iets 
gemist. Het is echt een aanra-
der voor volgend jaar.
Bijgaande foto’s tonen u een 
kleine impressie van deze oer 
dorpse, maar reuze gezellige 
braderie.
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Opnieuw een overwinning 
voor Legmeervogels B1
Uithoorn - De tweede competitie-
westrijd mocht de B1 aantreden te-
gen de voorlopige koploper JSV 
Nieuwegein. Deze wedstrijd be-
tekende tevens het debuut van de 
twee broertjes Martins, kort ge-
noemd “Li” en “Lu”.

Legmeervogels had de eerste helft 
een veldoverwicht, wat echter niet 
tot doelpunten leidde. Tot de 16 luk-
te de combinaties aardig, maar een 
goede eindpass ontbrak om de sco-
re te kunnen openen. Achterin stond 
de organisatie goed, zodat heel erg 
weinig werd weggegeven. Een dub-
belblanke ruststand legde nog maar 
eens de nadruk op waar het bij de 
B1 aan ontbrak, namelijk het scoren 
van doelpunten. De tweede helft gaf 
aanvankelijk een zelfde beeld weer 
als de eerste helft. Na 12 minuten 
maakte onze achterhoede de enige 

grote fout in de wedstrijd, en tegen 
alle verhoudingen in werd dit direct 
afgestraft door de Nieuwegein aan-
val: 1-0. Weer stond de B1 achter, en 
nu was het maar afwachten hoe de 
tot dan toe moeilijk scorende ploeg 
dit zou oppakken. De ploeg bleeft 
voetballend proberen kansen te 
creeren, en 7 minuten na de dom-
per van het JSV doelpunt was het 
Lilingho die vanaf rechts naar bin-
nen trok en vanaf 20 meter met zijn 
linkerbeen de Nieuwegein doelman 
het nakijken gaf: 1-1. 

Doelpunt
Voor Legmeervogels leek dit doel-
punt bevrijdend te werken, want 
amper 3 minuten later was het de 
deze wedstrijd veel opkomende 
vleugelverdediger Sander die bin-
nen de 16 onregelementair werd af-
gestopt: de strafschop werd door 

Noud binnengeschoten wat een 1-2 
voorsprong betekende. 10 minuten 
later werd Lulingho door Gino in de 
diepte weggestuurd en met een ma-
gistaal stifte vanaf 20 meter besliste 
deze debutant de wedstrijd 1-3. On-
danks de extra tijd (ongeveer 10 mi-
nuten) kwam de eerste competitie-
zege van de B1 niet meer in gevaar. 
Als meest belangrijke punten kan 
gesteld worden dat deze overwin-
ning is behaald door alle 16 aanwe-
zige spelers, want winnen (en ver-
liezen) doe je als groep in het ge-
heel. Het feit dat de B1 na 3 beker-
wedstrijden en 2 competitiewed-
strijden nog geen kaart heeft gekre-
gen, bevestigt dat de groep bezig is 
met voetballen, en niet met andere 
overbodige en onnodige randver-
schijnselen.
Houd dit vol mannen, want jullie zul-
len alleen nog maar beter worden.

Puntendeling voor hockeyheren 
Qui Vive A1 en Overbos
Uithoorn - Het is het hoogste 
jongensteam van Qui Vive niet 
gelukt in het openingsweek-
end van de voorcompetitie in de 
Topklasse A de drie volle punten 
mee naar huis te nemen. Een ri-
ante 1-3 voorsprong in de eerste 
helft werd in de tweede helft uit 
handen gegeven. 

Qui Vive A1, met vier nieuwe ge-
zichten in de gelederen en een he-
laas geblesseerde Jacob Veerhuis 
langs de lijn, begon voortvarend en 
met mooi samenspel aan de eerste 
competitiewedstrijd tegen het lasti-
ge Overbos in Beverwijk. Na 4 mi-
nuten werd al de eerste strafcorner 
afgedwongen, overigens zonder re-
sultaat. Twee minuten later was het 
Tom Gunther die de openingstreffer 
maakte, nadat hij zijn eerste schot 
gekeerd zag.
Qui Vive, dat dit jaar onder trainer/
coach Erik Otto en teammanager 
Pieter Bas Kolenberg al een prima 
voorbereiding achter de rug had, 
bleef het initiatief naar zich toe trek-
ken en zag dit in de 15e minuut be-
loond met een tweede doelpunt van 
Tom Gunther, nu direct uit een straf-

corner. 
Overbos leek zich te herpakken en 
hun razendsnelle spits zorgde di-
verse keren voor verwarring in de 
Qui Vive achterhoede. Dit resulteer-
de in een strafcorner voor Overbos, 
en een schot op doel, dat echter de 
paal trof. Overbos loerde op kansen 
en zag in de 27ste minuut een back-
hand schot na een mooie uitbraak 
achter keeper Kaas in het doel ver-
dwijnen. Qui Vive herstelde zich en 
liet via goed opgezette aanvallen en 
combinatiespel zien dat ze heel wat 
in huis hebben.
De druk op de Overbos-verdediging 
werd steeds groter en in de 31ste 
minuut tikte Daniël de Graaf bij de 
rechterpaal een backhandschot van 
Marc van Zijverden onbereikbaar 
voor de keeper in de verre hoek. 
Met deze 1-3 voorsprong ging Qui 
Vive de rust in. 

Tweede helft ommekeer
De tweede helft gaf een heel ander 
beeld. Het spel van Qui Vive werd 
rommelig, met veel balverlies na so-
loacties. Overbos wist daarvan te 
profiteren en benutte een strafcor-
ner met een slimme combinatie. Qui 

Vive voerde de druk op maar wist 
drie kansen op rij te niet verzilveren. 
En dat gaf Overbos uit een overi-
gens onterecht gegeven strafcorner 
de mogelijkheid de 3-3 op het sco-
rebord te krijgen. Qui Vive bleef pro-
beren de winst naar zich toe te trek-
ken, kreeg nog een strafcorner en 
twee opgelegde kansen, maar het 
spel was te gehaast. De 3-3 einduit-
slag werd door Qui Vive als een fik-
se nederlaag ervaren. 

Spannende voorcompetitie
Komende zaterdag 18 september 
ontvangt Qui Vive jongens A1 om 
14.15 uur Hurley A1 op het mooie 
complex aan de Noorddammer-
weg/ hoek Vuurlijn in De Kwakel. 
De mannen zullen erop gebrand zijn 
een goed resultaat neer te zetten, 
en dat mag gezien de uitsteken-
de resultaten in de voorbereiding, 
zeker verwacht worden. Qui Vive 
ontmoet in deze spannende  voor-
competitie ook nog Xenios, HBS en 
landskampioen Pinoké. De nummer 
1 plaatst zich automatisch voor de 
landelijke competitie. De nummer 
twee gaat door naar de sterke inter-
districtscompetitie.

Manager Pieter Bas Kolenberg en trainer-coach Eric Otto bespreken de tactiek voor de wedstrijd tegen Overbos.

Legmeervogels F14 begint heel goed!
Uithoorn - Zaterdag 11 septem-
ber is de nieuwe competitie voor 
de F14 van Legmeervogels be-
gonnen. De F14 is het allerjong-
ste Legmeervogels-team en is 
gevormd door 10 jongetjes uit de 
mini’s van het vorige seizoen.

Na een aantal zeer goede oefen-
wedstrijden begon het dan nu voor 
het “echie”. Er moest aangetreden 
worden tegen de F8 van RKDES. 
Een beetje gespannen zaten de spe-
lertjes in de kleedkamer te luisteren 
naar de tactische bespreking. Voor 
de wedstrijd werden er eerst team-
foto’s gemaakt en daarna kon er af-
getrapt worden. In het doel stond 
Daniel van Vliet. In de verdediging 
voor hem, stonden Robin Wakkers 
en Rody Hoogduijn. Rens Janmaat, 
Ayoub Elkaddouri en aanvoerder 
Sven Kas waren op het middenveld 
te vinden. Voorin zorgen Bart Dui-
kersloot en Samuel Abel voor het 
aanvallende gevaar. Rohan Sassen 
en Jayden Zschuschen waren de 
wissels. Legmeervogels F14 schoot 
uit de startblokken en liet er geen 
twijfel over bestaan, om de 3 pun-
ten gewoon in Uithoorn te houden. 
Na een verre uitrap (wind tegen) 
van keeper Daniel, rende Samuel  
langs alle verdedigers van RKDES 
en schoot onhoudbaar de 1-0 bin-
nen. Niet veel later maakte Samuel 
ook de 2-0. Gas terug werd er echt 
niet genomen door de F14 en er 
werd voor iedere meter gestreden. 
Robin liet zien dat hij al een echte 
laatste man is, die moeilijk te pas-
seren is en samen met Rody hield 
hij alles tegen. Aanvoerder Sven di-
rigeerde het team constant  naar 
voren, dus doelpunten konden ge-
woon niet uitblijven. Dit vond ook 
Bart (onze jongste) en die knalde 
voor de rust een zuivere hattrick in 

de touwen. Wat resulteerde in een 
5-0 ruststand. Met deze stand ging 
de F14 limonade drinken. Rohan en 
Jayden kwamen na de rust voor Ay-
oub en Bart in het veld. Na het fluit-
signaal, liet Jayden meteen zien er 
veel zin in te hebben. Met een har-
de knal zorgde hij voor de 6-0. De 
kleine mannen gunden RKDES 
geen rust en gingen lekker door 
met hun hartstochtelijke spel. De 
vele toeschouwers genoten tijdens 
het mooie weer van de voetbal-
show. Opnieuw trof Legmeervogels 
F14 doel en nu was het Rens die zijn 
eerste doelpunt van het seizoen bin-

nen schoot en de 7-0 op het bord 
zette. Keeper Daniel kreeg de 2e 
helft helemaal niets meer te doen. 
De laatste 5 minuutjes mocht Bart 
nog even invallen voor de moege-
streden Samuel (weekje griep ach-
ter de rug) en hij bepaalde met zijn 
4e doelpunt de eindstand op 8-0.
Na de wedstrijd werden de straf-
schoppen (waar we wekelijks op oe-
fenen) ook door iedereen heel goed 
ingeschoten. Om zo de competitie 
te beginnen is natuurlijk fantastisch 
en we hopen volgende week, uit te-
gen Roda 23 weer een mooi resul-
taat neer te zetten.

Nieuwe trainer Victor Herrendorf spreekt de jongens toe

Op de foto (staand van l. naar r.): Rody – Daniel – Jayden – Ayoub –
Sven en Samuel. Zittend: Bart – Rens en Robin. Liggend: Rohan.            

Legmeervogels verliest van RKDES
Uithoorn - Binnen de minuut 
was er een klein kansje voor de 
gastheren maar Patrick Brou-
wer keerde de inzet voortreffe-
lijk. Met deze ene actie zo vroeg 
in het duel was het kruit van RK-
DES gelijk al verschoten.

Het is dan Legmeervogels die het 
initiatief neemt en dit eigenlijk ge-
durende het gehele duel heeft ge-
had. Alleen het afmaken van de kan-
sen is het grote probleem van Leg-
meervogels. Dit seizoen en eigen-
lijk ook vorig seizoen. Toch is het de 
thuisclub die op een 1-0 voorsprong 
weet te komen. Een tackel van Ste-
fan van Grieken leverde een vrije 
trap voor RKDES op een meter of 
18 van het doel van Legmeervogels. 
Deze vrije trap wordt in de achter-
hoede van Legmeervogels verkeerd 
beoordeeld en stel Mark Schut van 
RKDES in staat om Patrick Brouwer 
met een bekeken kopbal te passe-
ren. 1-0. Een aantal minuten later 
loopt Stefan van Grieken tegen zijn 
tweede gele kaart, dus rood, op en 
mag al na 19 minuten de kleedka-
mer weer opzoeken. Ondanks het 
feit dat Legmeervogels dus een man 
minder heeft in het veld is het wel 

de ploeg die RKDES ver terug dringt 
op eigen helft en een paar kansen 
weet te creëren. Helaas zoekt men 
het doel wat te hoog en verdwijnen 
veel schoten ver over het doel van 
RKDES. Een enkele keer verdwijnt 
er ook een schot naast het doel.
Als je gedurende de eerste 45 mi-
nuten de bovenliggende partij bent 
dan is het pijnlijk als je op slag van 
rust tegen een 2-0 achterstand 
komt te staan. Een snel uitgevoer-
de counter van RKDES werd met 
het hoofd afgerond door Ivo Lentjes. 
Hierbij dient dan wel opgemerkt 
te worden dat er ook niemand van 
Legmeervogels deze RKDES spe-
ler ook maar een stro breedte in de 
weg liep.
Op deze manier kijkt Legmeervogels 
dan tegen de 2-0 achterstand aan 
bij het ingaan van de rust. In de rust 
wisselt trainer Henny Snel,  Nick van 
Schaik en Regi Graanoogst voor Tim 
Mollers en Yannick v.d.Akker.
Door deze wissel komt er geduren-
de de tweede 45 minuten nog meer 
druk op het doel van RKDES, dat op 
zijn zachts gezegd een klein beet-
je laf voetbalde. Het was zelden dat 
RKDES met meer dan 4 spelers op 
de helft van Legmeervogels was te 

vinden.  Aan de ander kant dient 
opgemerkt te worden dat Legmeer-
vogels dan wel de beter voetbal-
lende ploeg was maar echte kan-
sen weet men in de 2e helft ook niet 
te creëren. Net als in de eerste helft 
blijft het bij pogingen om met af-
stand schoten de RKDES doelman 
te verrassen. Het lukt Legmeervo-
gels niet om dichter bij te komen 
en zo verliest Legmeervogels, gelet 
op het vertoonde spel, ten onrechte 
van een laf speelden RKDES.

Zondag
Aanstaande zondag speelt Leg-
meervogels dan thuis tegen ZSGO-
WMS dat als enige ploeg uit deze 
poule nog zonder punt verlies is. 
ZSGO-WMS heeft vriend en vijand 
verrast door thuis in Amsterdam 
met duidelijke cijfers, 6-0 te winnen 
van het Hillegomse Concordia.
Het zal dus zondag een lastige 
thuiswedstrijd worden voor de Vo-
gels die dit duel eigenlijk moeten 
winnen om op deze manier uitzicht 
te houden op een van de bovenste 
plasten in deze klasse.
Verlies kan zomaar betekenen dat 
je in het vervelende rechter rijtje te-
recht kan komen.

Uithoorn - Qui-Vive dames 1 speel-
den afgelopen zondag hun eerste 
overgangsklasse wedstrijd.
Om kwart voor een ging de wed-

strijd tegen Groningen van start.
De dames van Qui-Vive speelden 
voor het eerst na lange tijd weer 
in de overgangsklasse en ze be-

gonnen solide. Groningen gaf hal-
ve druk en daarmee wachtte de da-
mes van Qui-Vive hun kans af. Na 
een diepe bal van aanvoerder  Imke 
de Graaf, van Qui-Vive, kwam de bal 
in de aanvallende cirkel.

Roanne Voorburg pikte de bal daar 
op. Er werd een overtreding ge-
maakt wat direct tot een strafbal 
leidde. De aanvoerder zelf nam de 
strafbal en het was 1-0 voorsprong 
voor de Kwakelaars.
De wedstrijd vervolgde zich en Gro-
ningen was erg gewaagd aan de 
thuisploeg.Ver in de eerste helft 
kreeg Qui-Vive nog een aanvallende 
strafcorner. In de rebound wist Bibi 
van Beek te scoren met een back-
hand schot. Met een gerustellen-
de 2-0 voorsprong ging Qui-Vive de 
rust in.  De tweede helft had Gronin-
gen de tactiek over een ander boeg 
gegooid. De Noorderlingen zetten 
volle druk op de opbouw van Qui-
Vive. De Thuisploeg wist hier geen 
antwoord op te geven waardoor het 
gelijk spel snel op het scorebord 
stond.

De beide ploegen werkten hard 
voor de winst, maar de goal viel niet. 
Tegen het einde van de tweede helft 
kreeg Renee Broggel de bal en kon 
na een eigen geforceerde kans een 
goal maken. Deze goal betekende 
de winnende waarmee de Kwake-
laars de overwinning binnen sleep-

Qui Vive dames

De eerste drie 
punten zijn binnen!
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Rollatorspreekuur weekmarkt
Mijdrecht - Op 16 september staat 
Het Servicepunt wonen, welzijn en 
zorg op de weekmarkt in Mijdrecht.  
Die middag zullen er ook monteurs 
van Stichting De Baat aanwezig zijn 
om uw rollator weer tiptop in orde 
te maken voor het naderende na-
jaar. Banden pompen, smeren of 
het aandraaien van losse onderde-
len. Het kan allemaal tijdens het rol-
latorspreekuur op uw eigen markt. 
Het Servicepunt bestaat 5 jaar. Om 
dat te vieren wordt iedere bezoe-
ker in de gelegenheid gesteld om 
een wens kenbaar te maken. Het 
kan een persoonlijke wens zijn, of 
een wens die betrekking heeft op 
meerdere personen in uw omge-
ving. Het staat u geheel vrij om een 
originele wens in te dienen. In onze 
feestweek, begin oktober, zal er een 
wens worden uitgekozen. Die wens 
zal in vervulling worden gebracht. 

‘De Christenvrouw’
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling De 
Ronde Venen, hoopt weer voor het 
eerst dit seizoen bij elkaar te komen 
op D.V. morgen, donderdag 16 sep-
tember a.s. in gebouw “’t Kruispunt” 
van de Christelijk Gereformeerde 
Kerk in Mijdrecht aan de Koningin 
Julianalaan 22. 
ProImpulsion komt met een kleurrij-
ke audio-visuele presentatie. Daar-

in worden diverse organisaties toe-
gelicht die werken vanuit een maat-
schappelijke achtergrond. Het on-
derwerp is: “Bewust en Bewogen 
keuzes maken”. 
Spreekt het onderwerp u aan? Kom 
gerust eens vrijblijvend een keer 
kijken en luisteren. Belangstellen-
den zijn van harte welkom! Aan-
vang 20.00 uur en de koffie staat om 
19.45 klaar!

Klok opgehangen en het 
haantje weer op de toren
Wilnis - Nagenoeg precies vier 
maanden nadat de bronzen klok 
uit de toren van de NH-kerk in 
Wilnis was verwijderd, werd de-
ze afgelopen vrijdag 10 septem-
ber rond half tien met behulp van 
een hoogwerker van de firma 
Van Schie weer in de toren te-
ruggeplaatst.

De 860 kilogram wegende bronzen 
klok ‘St. Ursula’ is gedurende deze 
afwezigheid compleet gereviseerd 
bij de klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts in Asten. De klok dateert 
van 1541 en heeft in verschillen-
de kerken in Wilnis vóór de huidi-
ge – die dateert van 1877 - in de to-
ren gehangen. Vóór die tijd was dat 
in een klooster van de Cisterciënzer 
monniken in het Belgische Hocht. 
De inslagplekken door de klepel in 
de slagrand van de klok bleken zo-
danig groot te zijn geworden dat 
gevreesd werd voor een sponta-
ne scheuring van de klok die daar-
door onbruikbaar zou worden. Ver-
der was lang geleden een van de 
kroonarmen bovenop de klok afge-
broken waardoor ook de ophanging 
in de toren gebrekkig was. Ook die 
is gerepareerd waardoor de klok nu 
weer stevig in het fundament hangt 
en weer kan worden geluid. Bij een 
proef bleek die een ‘zwaardere’ 
toon te produceren, zoals een echte 
bronzen klok betaamt…

Het plaatsen van de klok was die 
dag onderdeel van de viering van 
het bereiken van het hoogste punt 
van de restauratie van de NH-kerk. 
Tijdens een informeel samenzijn in 
De Roeping, naast de kerk, kreeg 
dit op feestelijke wijze aandacht. 
Eén en ander in aanwezigheid van 
het kerkbestuur, leden van de Ne-
derlands Hervormde gemeenschap 
in Wilnis, gedeputeerde Anneke Ra-
ven (CDA) van de provincie Utrecht, 
het nagenoeg voltallige college 
van B&W en verdere belangstel-
lenden. De secretaris van de kerk-
voogdij, Johan van Dulken, heette 
alle aanwezigen van harte welkom 
en hield een korte inleiding over de 
totstandkoming van de restauratie 
tot dusver en de betekenis van de 
haan op de toren die hij een teken 
van ‘waakzaamheid’ noemde. Ook 

is het een ‘weerhaan’ die met zijn 
snavel de windrichting aangeeft. In 
Bijbelse zin komt hij voor in het lij-
densverhaal waar de haan drie maal 
kraait nadat Petrus drie maal heeft 
gezegd dat hij Jezus niet kent. Zijn 
eerdere ludieke opmerking dat ‘de 
haan voor toeloop in de kerk zorgt 
omdat zonder hem anders geen kip 
binnenkomt’, viel bij het gezelschap 
in goede aarde en paste wonder-
wel in de ongedwongen sfeer die er 
heerste.

Erfgoedparel
Gedeputeerde Raven sprak van een 
bijzonder moment voor zowel de ge-
meente als de provincie. “De kerk 
dankt deze restauratie mede aan 
het Parelfonds dat in 2007 is opge-
richt. Uit dat fonds is 950.000 euro 
bijgedragen, de gemeente De Ron-
de Venen en de kerkgemeenschap 
hebben voor het aanvullende be-
drag gezorgd dat nodig was om de 
kerk in zijn totaal op te knappen. 
Een fraaie prestatie. Overigens was 
de NH-kerk in Wilnis de eerste kerk 
in de provincie die een bijdrage uit 
het Parelfonds kreeg. De kerk stond 
bovenaan de lijst om te worden ge-
restaureerd met als aantekening 
‘urgent’. Het is sinds de bouw van de 
kerk in 1877 een baken voor de ge-
meente en een herkenbaar silhou-
et in het landschap. Een echte erf-
goedparel,” aldus de gedeputeerde 
in haar korte voordracht. Wethou-
der monumenten Jan van Breuke-
len (CDA) ging even in op de ge-
schiedenis van de kerk en dat deze 
in de loop van de achter ons liggen-
de eeuwen al twee keer was inge-
stort. Dat kan nu niet meer gebeu-
ren, de kerk staat stevig gegrond-
vest en als die eenmaal klaar is (in 
december) zal het een pracht mo-
nument zijn. De Ronde Venen kent 
32 monumenten, daar komen er na 
de herindeling nog eens 130 bij”, zo 
liet de wethouder fijntjes weten.
Robert Guinée, projectassistent van 
architect, onder wiens toezicht de 
restauratie wordt uitgevoerd, ver-
woordde in het kort enkele details 
van de restauratie. Die zijn na op-
levering van het monument zodanig 
uitgevoerd dat de kerk ‘het recht’ 
heeft om wat hem betreft tot het jaar 
2400 herkenbaar te blijven staan.

Hoogtepunt
Hoogtepunt van deze middag was 
het plaatsen van het (eveneens ge-
renoveerde en goudglanzende) 
haantje op de torenspits. Dit werd 
door gedeputeerde Anneke Raven 
in eendrachtige samenwerking met 
Johan van Dulken, op ruim 45 meter 
hoogte subliem uitgevoerd. Zij stap-
ten daartoe in een omheind bakje 
waarin ook al de in plastic verpak-
te haan was neergezet. Het bakje 
was aan hijsstroppen vastgemaakt 
waarna het geheel met de hoog-
werker van de firma Van Schie tot 
boven de torenspits werd gehesen. 
Iets dat veel bekijks trok. Gelukkig 
stond er weinig wind, waarna met 
weliswaar enige moeite de haan op 
de pen werd gezet. Het werk aan de 
torenspits werd daarmee symbo-
lisch als afgerond beschouwd. Dit 
werd gevolgd door een instemmend 
galmend geluid van de St. Ursu-
la en een applaus van de aanwezi-
gen. De beëindiging van de diverse 
werkzaamheden zal volgens bouw-
opzichter Aales van Leeuwen medio 
december zijn beslag krijgen.

Winnaar Karwei Zomercampagne
Mijdrecht - Een Packard Bell mi-
nilaptop als sluitstuk van de KAR-
WEI Zomercampagne. 
Bart Fischer, assistent bouw-
marktmanager van Karwei 
Mijdrecht reikte ‘m uit aan de 
trotse winnaar, de heer J. Dekker. 
Zes weken lang vierde Karwei de 

opening van de 125e bouwmarkt 
met een groot prijzenfestival. El-
ke zaak kon haar klanten verblij-
den met achtereenvolgens een 
scooter, Nespresso-apparaat, een 
Philips LCD-tv, een Bose Sound-
dock plus Apple iPod Touch en 
een originele bakkersfiets. Zo 

ook de bouwmarkt in Mijdrecht. 
“Honderdduizenden Nederlan-
ders hebben de afgelopen zes 
weken deelgenomen aan onze 
Zomercampagne”, vertelt Mar-
co Kruse,de  bouwmarktmanager.  
“De actie was absoluut een groot 
succes”, vult hij aan. 

Kinderen van De Hoeksteen 
op schoolreisje naar Drievliet
Mijdrecht - Dinsdag 7 september 
was een superspannende dag 
voor de kinderen van groep 1 t/m 
6 van basisschool de Hoeksteen.

Om 08.30 uur kwamen alle kinderen 
door regen en wind naar school toe, 
gewapend met paraplu’s en regen-
kleding. Niet wat je noemt, prachtig 
schoolreisjesweer. Maar niemand 
liet de moed in de schoenen zakken 
en alle kinderen liepen opgetogen 
naar de bus en vertrokken vol goe-
de moed naar Drievliet in Den Haag.
Na onderweg nog in de stromen-
de regen gereden te hebben, stap-

ten ze bij Drievliet uit, werd het di-
rect droog en hebben ze vervolgens 
de hele dag geen druppel regen 
meer gehad. In groepjes vlogen de 
kinderen uiteen en genoten van alle 
prachtige attracties, die het park te 
bieden heeft.

Genieten
Van glijden met een bootje, achtba-
nen, tractors, zweefmolen, spook-
huis tot speeltuinen, het was voor 
ieder kind volop genieten.
Tussen de middag werden de kinde-
ren verwend met een “bakkie friet” 
en konden daarna met een volle 

buik aan de middag beginnen.
Voor groep 1 t/m 4 was er nog een 
leuk optreden van een clown, waar 
de kleuters echt van genoten heb-
ben. 
Na al dit klimmen, klauteren, glijden, 
zweven en gillen, kregen de kinde-
ren nog een lekker ijsje, waarna zij 
naar de uitgang liepen, waar zij uit-
gezwaaid werden door twee grappi-
ge clowns.

Om 17.00 uur waren ze gelukkig al-
lemaal weer veilig thuis en konden 
al hun verhalen kwijt aan papa en/of 
mama of broertjes en zusjes.

Vernieuwend Vinkeveen en 
Waverveen sluit zich aan

De besturen van VVW en Ronde Ve-
nen Belang hebben al geruime tijd 
overlegd hoe de belangen van de 
inwoners in de nieuwe gemeente 
het best tot hun recht kunnen ko-
men. Uitgangspunt was het bunde-
len van krachten. Voor de sluitings-
datum van de aanmelding van par-
tijen voor de verkiezingen is reeds 
besloten om samen te gaan. De in-
vloed van VVW zal niet verloren 
gaan. Leden van VVW zullen deel 
uitmaken van de kieslijst van Ron-
de Venen Belang, waardoor het 

kernenbeleid, waar beide partijen zo 
aan hechten een extra impuls krijgt. 
 
Kennis
Fractievoorzitter Toon van der Meer, 
van VVW, heeft besloten na de her-
indeling te stoppen met het raads-
werk en deze over te dragen aan 
een nieuwe generatie. Dat wil niet 
zeggen dat hij verloren is voor de 
inwoners van Vinkeveen en Waver-
veen. Toon zal deelnemen aan de 
verkiezingen en blijven deelnemen 
aan de fractievergaderingen, waar-

Samenwerkende Kernen heeft besloten zich aan te sluiten bij Ron-
de Venen Belang. Reden hiervoor is de herindeling met de gemeen-
te Abcoude. Zowel VVW als Ronde Venen Belang is er van overtuigd, 
dat door bundeling van krachten de belangen van de inwoners, nog 
meer dan voorheen, vertegenwoordigd kunnen worden. Samen kun 
je meer bereiken.

door zijn ruime kennis van het Vin-
keveense niet verloren gaat en hij 
deze kan overdragen. 
Op verzoek van de leden van VVW, 
daarin van harte gesteund door 
Ronde Venen Belang, zal Toon daar-
naast een ombudsmanfunctie gaan 
vervullen. Voor Vinkeveen blijft hij 
het aanspreekpunt voor allerhan-
de zaken en vragen, die met de ge-
meente te maken hebben. Over de 
exacte invulling vindt nog overleg 
plaats.   

De resterende raadsperiode tot aan 
de herindeling zal VVW voor Sa-
menwerkende Kernen als een zelf-
standige fractie in de Raad blijven 
opereren. Wel zal afstemming tus-
sen VVW en Ronde Venen Belang 
plaatsvinden 

Superkamp voor Vlinderbos
Wilnis - Afgelopen woensdag 
gingen de kinderen van groep 7 
en 8 van Jenaplanschool Vlinder-
bos...los!

In een hele stoet met veel kabaal re-
den de Vlinderbossers het dorp uit 
op weg naar Ermelo. Zestig kinde-
ren met begeleiding gingen 3 Su-
perkampdagen tegemoet. En su-
per waren ze!… Na aankomst bij het 
kamphuis een slaapplekje veroverd 
te hebben en het terrein te hebben 
ontdekt, gingen ze met z’n allen naar 

het zwembad. Het was even lopen, 
maar zeker de moeite waard. Voor de 
avond stond de barbecue gepland, 
na het eten even vrij spelen, en daar-
na het altijd spannende dierenge-
luidenspel. De avond werd afgeslo-
ten met een heel mooi kampvuur 
en heerlijke eigen gebakken brood-
jes. Daarna naar bed en slapen. Nu 
ja slapen…
Donderdag vertrokken ze allemaal 
naar Het Klimbos, een outdoor survi-
valbaan, wat voor sommige toch wel 
heel spannend was. 

Terug bij het kamphuis kon er aange-
vallen worden op de patatjes en ge-
oefend worden voor de bonte avond. 
Een gezellige bonte avond met dans-
jes, liedjes en toneelstukjes. Ook de 
begeleiding in hun Beauty and nerd 
outfit had een kamplied. De volgen-
de ochtend eerst uitslapen en oprui-
men en daarna gezellig naar Harder-
wijk om te winkelen.
En daarna weer heel moe, maar zeer 
voldaan, luid toeterend, terug naar 
Wilnis. Iedereen kijkt terug op een 
superleuk kamp!!!!

TIP
VOOR DE 
KRANT?

0297-581698




