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Onveilige fietskruising bij
Tienboerenweg
Mijdrecht - Over het algemeen
gaan er tevreden stemmen op over
de afloop van het groot onderhoud
dat aan de N201 in De Ronde Venen door wegenbouwer Van Gelder
is uitgevoerd. Daaronder ook het
nieuwe kruispunt aan de Tienboerenweg. Ziet er keurig uit, alhoewel
nog niet helemaal in detail gereed
(bewegwijzeringsborden). Niettemin is een opmerking op zijn plaats
over het kruisen van de Tienboerenweg door fietsers en brommers
nabij de kruising. Gemeenteraadslid Nico de Dood (CDA), zelf woonachtig aan het einde van deze weg,
wijst op de gevaarlijke manier waarop fietsers en brommers bij het naderen van het kruispunt vanuit de
richting van de Tienboerenweg deze moeten oversteken. Dat gaat via
een over de weg schuin aangege-

ven route. Eenzelfde als die tot voor
kort bestond op de kruising van de
Pastoor Kannelaan en de N212 in
Wilnis. Daar is ooit een dodelijk ongeluk gebeurd. Het raadslid vreest
dat men ook hier kan wachten op
een ongeluk, want fietsers, zeker
jongeren met audio-oordopjes in
en de smartphone in de hand, steken veelal zonder achterom te kijken de weg over met alle gevolgen
van dien. Tevens moet men de busbaan kruisen, maar dat is geregeld
met verkeerslichten. Er wordt door
fietsers, met name schoolgaande
kinderen, veel gebruik gemaakt van
de Tienboerenweg en de kruising.
Wellicht kunnen hier duidelijk zichtbaar voor fietsers en het gemotoriseerde verkeer waarschuwingsborden worden geplaatst. Een optie is
een roodgekleurde fiets suggestie-

strook te maken over de weg. Dat
valt beter op, helemaal als het geregend heeft. Vooralsnog hierbij het
verzoek aan de plaatselijke weggebruikers – automobilisten, fietsers en brommers – om goed uit te
kijken als men de kruising nadert.
Houd rekening met elkaar en fietsers: alvorens de Tienboerenweg
over te steken even achterom kijken
of het veilig is dit te doen. Wethouder Schouten (Verkeer en Vervoer)
deelde De Dood tijdens de raadscommissie vorige week woensdagavond mee dat hij er sinds de openstelling de gerenoveerde N201 nog
niet was geweest. Hij memoreerde dat de gemeente niet betrokken
is geweest bij de uitvoering van de
werkzaamheden van het kruispunt.
Hij zei toe ‘nog wel even te gaan kijken’.

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Wordt het landelijke karakter in Wilnis straks aangetast door (te hoge) woningbouw op een stuk grond met nu nog
mooie natuur?

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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RESERVEER

DEZE WEEK:

Waverveen - Op vrijdagmiddag 6 september rond 17.00 uur
heeft een Mercedes bestelbus
met zeer hoge snelheid (slechts
30 km/uur toegestaan) een
racefietser van de weg gereden
ter hoogte van de Waver. De
racefietser is daarbij ten val gekomen maar de bestuurder van
de bestelbus beschikt blijkbaar
over geen enkele fatsoensnorm
en is doorgereden. Wie oh wie
heeft dit ongeluk zien gebeuren en het kenteken genoteerd
zodat in ieder geval de schade
kan worden verhaald. Tel: 0653809271

11 september 2013

Bebouwing Voorbijlocatie
weer van stal gehaald

Omwonenden niet blij met presentatie van ongewijzigd bouwplan
Wilnis - Het adres Herenweg 116118, waar het pand van het daar ooit
gevestigde betonbedrijf van Voorbij
BV nog altijd staat, met deels daarnaast en erachter gelegen gronden, is na jaren weer in beeld gekomen om er woningbouw te gaan realiseren. De plaats die in de gecombineerde samenstelling van het terrein sinds 2001 doorgaans de ‘Voorbijlocatie’ wordt genoemd, krijgt na
jarenlang gesteggel nu waarschijnlijk toch die bestemming. Eerdere plannen uit het verleden zijn een
aantal keren niet uitgevoerd omdat
het plan niet paste in het dorpse karakter en verdwenen in de bureaulade. In november 2011 zijn tot ieders verrassing oriënterende besprekingen gestart met de toen
nieuwe eigenaar van de gronden,
Kraanverhuur- en Grondverzetbedrijf Van Schie BV. Tijdens een in-

formatieavond werden ook de omwonenden rond de Herenweg en
de woonarkenparken geïnformeerd.
Die plaatsten toen de nodige op- en
aanmerkingen bij het gepresenteerde plan. Een en ander werd samengevat in een brief die in januari 2012
aan de eigenaar, maar ook aan de
fractievoorzitters van de locale politiek is overhandigd. Het plan, dat nu
nog steeds overeind staat, omvat in
principe de bouw op het betreffende
perceel grond van 27 grondgebonden woningen en 14 appartementen op de plek waar nu nog het kantoorgebouw van Voorbij staat aan de
Herenweg 116. Met de inbreng van
de bewoners is tot op heden volgens
woordvoerder Bob Nisters niets gedaan. Er is verder geen contact meer
geweest met de eigenaar c.q. projectontwikkelaar, noch heeft het merendeel van de politiek iets van zich

laten horen. Ruim een jaar later, in
mei dit jaar, is er nog wel een inloopavond geweest bij de gemeente maar dat heeft weinig concreets
opgeleverd. Tot begin augustus het
college van B&W na een memo aan
de raad ineens een persbericht het
licht deed zien dat zij instemden met
de aanvraag van een concept omgevingsvergunning voor de betreffende locatie. Volgens wethouder David
Moolenburgh gaat het om een mooi
ontwerp (zoals hierboven vermeld)
dat past in het landschap met goede ontsluitingswegen. Verder dat het
plan ‘diverse keren met omwonenden is besproken en dat dit overwegend positief is ontvangen’. Juist dit
laatste joeg de bewoners in de gordijnen omdat dit volgens hen pertinent onjuist is.
Lees verder elders in deze krant

Buspassagiers bij afsluiting
rotonde de vergeten groep?
Mijdrecht - Afgelopen maandag 9
september is het kruispunt aan de
Rondweg bij de brandweerkazerne volop op de schop gegaan. Maar
in het weekend kreeg de redactie
al reacties van omwonenden uit en
nabij het centrum van Mijdrecht hoe
en waar zij nu een bushalte konden vinden om op de bus te stappen. Alle haltes aan de Rondweg en
de Industrieweg hadden een zelfde
‘zakje’ over het informatiebord met
daarop ‘Halte tijdelijk opgeheven’
en ‘Vervangende halte VERVALLEN’.
Duidelijk, maar er staat niet bij waar
men dan wel op bus 123 en 130 kan
stappen om richting Vinkeveen te
gaan of bij het station in Woerden
of Breukelen te komen. Nader onderzoek leerde dat dit slechts op de
hoek ter hoogte van de klok aan het
Hofland bij de N201 kan, of schuin
tegenover het Veenweidebad bij het
kunstwerk ’de slokop’ aan de Veenweg. Dat betekent voor bewoners
uit het centrum van Mijdrecht bijna twee tot twee en een halve kilometer lopen… Dat is voor met name
ouderen en kinderen, maar ook voor
degenen die naar hun werk moeten richting Vinkeveen, Abcoude,
Utrecht en ook Uithoorn, geen optie. Tenzij je op de fiets gaat (als je
die daar al wilt neerzetten) of je door
je familie dan wel een aardige buurman bij de betreffende halte laat afzetten. Terug idem dito. Niet over
nagedacht door de gemeente?... Bovendien zijn niet alle tijdelijke haltes
‘moddervrij’ ingericht. Een woordvoerder van de gemeente vond het
in eerste aanleg niet zo’n probleem.
Het verkeer moet ten slotte toch ook
omrijden en liet verder weten dat het
‘maar om negen dagen’ gaat. Kan
wel zijn maar degenen die het aangaan hebben in die tijd toch wel een
flink probleem.

VERMIST
Vinkeveen - Als vermist
opgegeven door zijn baas,
is de zwarte kater met vlek
op zijn oog op bijgaande
foto. Sam is de naam van
deze kat, die wordt vermist vanaf de Kievitslaan
in Vinkeveen. Wie het dier
heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming tel. 0297-343618

Alternatief
Volgens de woordvoerder is er
maanden geleden tussen de gemeente en busmaatschappij Connexxion al overleg geweest in het
kader van de aanleg van de rotonde en dat die voor negen dagen
voor alle verkeer gesloten zou zijn,
ook voor buslijnen. Er moesten dus
omleidingroutes komen. “Connexxion was daar niet blij mee. We hebben geprobeerd een van de buslijnen nog zo dicht mogelijk langs het
dorp te laten rijden, bijvoorbeeld
over de Constructieweg, maar dat
zou de gemeente volgens Connexxion nog meer geld gaan kosten. Het
maximale wat we voor elkaar hebben kunnen krijgen is de huidige
omleiding via de N201 en over de
Veenweg,” vertelt de woordvoerder
die overigens wel meteen een redelijk te noemen oplossing aandraagt.
“Reizigers in de richting van Breukelen/Utrecht kunnen gebruik maken van lijn 126. Deze lijn rijdt dicht
langs het centrum over de Prinses
Margrietlaan, Anselmusstraat en
Bozenhoven (halte tegenover de
Rabobank).
De reizigers moeten in Vinkeveen
dan overstappen op lijn 130 in de
richting van Breukelen. Overigens
is buslijn 123 (richting station Woerden, op de trein naar Utrecht) ook
een alternatief. In de richting Uithoorn is lijn 142 een alternatief. We
hebben deze informatie toegevoegd
aan onze gemeentelijke website.
Meer kunnen we niet doen,” aldus
de woordvoerder. Het zij zo. Buspassagiers moeten rekening houden met extra reistijd i.v.m. het overstappen. Helemaal als zij een trein
moeten halen!
Wij wensen u een goede reis en een
vlotte verbinding toe...
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
stichting thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

profiteer tot en met 21 september
van stapels voordeel

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

kijk op www.morpHeUs.nl/matrassen10Daagse

psychoLogische
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Fruit van De Zonnebloem
Uithoorn/Amstelhoek
Regio - Tot enkele jaren terug had
De Zonnebloem een zogenaamde
ziekendag. De gasten van de plaat-
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selijke afdelingen werden dan met
een presentje verrast. Veel van de
gasten zijn wel eenzaam en hebben
vaak behoefte aan belangstelling,
doch zij voelen zich niet ziek en de
benaming ziekendag leek niet meer
op zijn plaats. Voor alle afdelingen in
Nederland is de 2e zondag in september de vaste dag dat extra aandacht aan de gasten wordt besteed.
In Uithoorn is de dag nu omgedoopt
naar attentiedag en de gasten hebben aangegeven dit een meer gepaste naam te vinden. Op vrijdag 6
september heeft een vijftiental vrijwilligers voor alle gasten in Uithoorn,
en dat zijn er honderd en zeventig,
fruitbakjes opgehaald bij mevrouw
Griffioen in de Romeflat om deze de
gasten aan te bieden. De fruitbakjes zijn geleverd door De Goudreinet, de speciaalzaak voor groenten
en fruit, op het Zijdelwaardplein en
zagen er perfect uit. Van veel vrijwilligers die de fruitbakjes hebben aangeboden hoorden we dat de attentie
erg werd gewaardeerd. En een van
de doelen van De Zonnebloem is om
buurtgenoten die een beetje in een
isolement zijn geraakt een duwtje in
de rug te geven. En dat lijkt met deze
actie weer te zijn gelukt. Wilt u meer
weten over het werk van De Zonnebloem in Uithoorn komt dan naar
een van de vrijwilligersmarkten in
september.

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Open Monumentendag
De Ronde Venen - In het weekend
van 14 en 15 september staat Nederland in het teken van de Open
Monumentendag. Duizenden historische gebouwen zetten dan de
deuren open voor bezoekers die
meer willen weten over de historie ervan. Op vele locaties worden
rondleidingen, orgelconcerten en
andere activiteiten verzorgd en kunnen bezoekers zien wat het betekent om in een monument te wonen, te werken of het te onderhouden.
Ook in De Ronde Venen doet een
aantal monumenten mee met de
Open Monumentendag en worden er rondleidingen en concerten georganiseerd. Op zaterdag 14
september zijn twaalf monumenten én het Museum De Ronde Venen gratis te bezichtigen. De deelnemende monumenten zijn herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag. De monumenten liggen verspreid over de gemeente.
Op www.openmonumentendag.nl
is alle informatie over deelnemende monumenten te vinden. In diverse kerken wordt een concert verzorgd op monumentale orgels, zoals
in de H. Antonius van Padua in De

Hoef en in de R.K. Johannes de Doper in Mijdrecht. Daarnaast wordt
in alle deelnemende monumenten
een rondleiding verzorgd. In de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen
wordt tijdens de rondleiding stilgestaan bij de grootschalige restauratie van het schip, die onlangs gestart is.
Forten
De forten in Abcoude en Amstelhoek zijn zowel zaterdag 14 als zondag 15 september gratis te bezoeken. Op de forten zijn diverse activiteiten voor jong en oud. Het fort
in Amstelhoek staat in het teken
van het rampjaar 1672, waaraan het
programma gekoppeld is.
Venen op de Kaart
Het programma van De Ronde Venen is ook te vinden op www.venenopdekaart.nl. Op dit digitale
platform wordt informatie over erfgoed in De Ronde Venen verzameld
en verspreid. Dit jaar staat in het teken van het agrarisch erfgoed. Tijdens de Open Monumentendag is
een kleine expositie over Wilnis te
zien in het gemeentelijke monument Hoeve Bethlehem, Amstelka-

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Weet iemand wat dit is?

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, 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 toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Weerbaarheid is een onderwerp dat me
na aan het hart ligt. En ik kan me niet
voorstellen dat er ook maar één iemand
is die er nooit mee te maken krijgt. Iedereen, jong of oud, komt het op zijn of haar
eigen manier tegen.
Betekenis
Wat betekent het nu precies weerbaar zijn? Volgens De Dikke Van
Dale is weerbaar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap; weerbaarder, overtreffende trap: weerbaarst) in staat zijn tegenstand te
bieden. In mijn optiek is weerbaar zijn zoveel meer, maar ik snap dat
die uitleg niet in een gemiddeld woordenboek kan staan. Tot mijn
grote verbazing vond ik het ook niet op Wikipedia. Daar waar zoveel
staat, kom ik met mijn zoekopdracht nu niet verder dan weerbaar en
student (een boek uit 1961 over studentenweerbaarheid) en allerlei
sportclubs die in hun titel, visie of beschrijving het woord weerbaar
gebruiken. Misschien wordt het tijd om mijn eigen definitie te formuleren en de wereld in te slingeren, op zijn minst dan op Wikipedia.
Zoveel meer dan
Weerbaarheid wordt vaak in een zin genoemd met assertief zijn en
voor jezelf opkomen. En als je de term weerbaarheid op google intikt, zie je al snel dat er ontzettend veel trainingen op dat gebied worden aangeboden. Voor iedereen is er wat wils. Maar dat beantwoordt
nog steeds de vraag niet wat weerbaar zijn nou echt inhoudt. Weerbaar zijn begint namelijk met weten wie je bent, wat je leuk en niet
leuk vindt en van daaruit moet je weten waar jouw eigen grenzen liggen. Als je je eigen grenzen niet kent, hoe moet je dan ooit tegenstand kunnen bieden en voor jezelf opkomen? En vervolgens kun je
je afvragen of jezelf kennen, weten waar je voorkeuren liggen een
goed meetpunt is. Immers , veranderen hoort bij het leven en ook wij
als individuen veranderen van dag tot dag door alles wat we meemaken om ons heen. Dit in het achterhoofd houdende realiseer je je
misschien dat weerbaar zijn een ontzettend ingewikkeld en continu
veranderend proces is. Een proces dat vraagt om aandacht en continue bijstelling.
Training
Er is een positief punt en dat is dat weerbaar zijn wel iets is wat je
kan leren. De schaduwkant daarvan is dat je wel je hele leven bezig
blijft om deze vaardigheid ofwel weer opnieuw aan te leren of om het
bij te houden. Dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur. In mijn werk
ben ik zo gelukkig dat ik zelf dit soort trainingen mag geven. Deze
trainingen zijn de spreekwoordelijke kers op de taart, het is een van
de leukste onderdelen van het werk. Mensen bij elkaar in een groep
laten zijn, waar je kan ervaren dat je niet de enige bent die het lastig vindt om voor jezelf op te komen en deze mensen in hun kracht te
zetten. Ieder op een eigen manier, elke kleine vooruitgang is een stap
voorwaarts tot een prettiger bestaan. Dat is het mooiste wat er is. In
deze trainingen echter zeg ik ook altijd eerlijk dat ik zelf ook niet altijd zo weerbaar ben of kan zijn als ik wil.
Mag ze logeren?
Tegen een vreemde kun je misschien nog wel zeggen dat je iets niet
wil, maar doe je dat ook tegen je familie of beste vrienden? Durf je
dan nog voor jezelf te kiezen of kies je voor een algemeen belang?
Laatst vroeg mijn beste vriendin of haar dochtertje van twee bij ons
mocht logeren. Ik hoorde de vraag en mijn eerste pure reactie was
‘zucht, ik heb het al zo druk, eigenlijk kan en wil ik het er niet bij hebben’. Een nanoseconde later kwam mijn denken om de hoek zetten
‘ben jij nou degene die zogenaamd hoog in het vaandel heeft staan
dat iedereen bij je welkom is?’. Ik gebruikte een trucje uit mijn eigen
training, als je het even niet goed meer weet zeg dan gewoon dat
je er nog even over moet nadenken. Dat deed ik en uiteindelijk gaf
ik bij mijn vriendin aan dat het wel mocht, maar dat ik niet mijn eigen program daar op kon aanpassen. Dat betekende in dezen dat de
kleine meid pas om 20.00 gebracht kon worden, geen ideale tijd voor
een logeerpartij maar zij waren er mee geholpen. En daar deed ik het
voor, soms wil je gewoon de ander helpen. Ik mag graag denken dat
al die positieve intenties op een of andere gekke manier weer terugkomen bij jezelf. In dit geval was het vrij direct. Ik had me voor niets
zorgen gemaakt. De logeerpartij verliep rustig, gezellig, zonder problemen en mijn jongens hadden het heel gezellig met hun ‘leenzusje’.
Conclusie
Ik maak het met mijn eigen verhaal alleen maar ingewikkelder. Weerbaar zijn betekent in elke situatie weer iets anders. Maar ik heb wel
een rode lijn in het geheel ontdekt. Weerbaar zijn houdt in dat je altijd in het nu moet zijn en leven. Het gaat om wat je nu voelt, blijf
in het moment en bepaal wat jij op dit moment belangrijk vindt. De
keus die je daarna maakt, zal meestal de goede zijn. En vergeet niet
dat als kind we dit allemaal hebben gedaan. Dat zag ik wel aan mijn
kleine logee, die wist heel goed aan te geven als het niet naar haar
zin ging, “Nee, dat niet leuk!!!”

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

oplAgE: 16.100

WEERBAAR

Is uw huisdier zoek?

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Mijmeringen

Mijdrecht - Deze week ontving onze redactie deze foto, gemaakt
door mevrouw Veen uit Mijdrecht. Zij woont aan de Zuster den Hertoglaan in Mijdrecht en daar staat al heel veel jaren een prachtige
boom. Deze boom heeft echter iets vreemds. Iedere zomer komt er
plotseling een soort zwam op haar schors. De afgelopen jaren was
deze altijd zwart, maar dit jaar is hij prachtig oranje.

Fiat organiseert de Fiat
Family Day
Regio - Van 12 t/m 15 september
organiseren Fiat dealer Van Kouwen
in Uithoorn en Amsterdam-Zuidoost
en Fiat Kooijman in Vinkeveen de Fiat Family Days. Tijdens deze dagen
kan iedereen kennismaken met de
complete 500L familie van Fiat. Deze familie bestaat uit de ruime Fiat
500L, de avontuurlijke 500L Trekking en de royale 500L Living. Wanneer u een nieuwe Fiat 500L koopt
tijdens deze dagen, profiteert u van
tot 1000 euro extra inruilpremie en

drie jaar rentevrije financiering.
De vestiging van Van Kouwen in
Amsterdam-Zuidoost is op zondag
15 september geopend van 11.00
tot 16.00 uur en heeft op donderdag
een speciale VIP-koopavond. In de
andere vestigingen bent u van harte
welkom van donderdag 12 t/m zaterdag 14 september tijdens de normale openingstijden.
Meer informatie kunt u vinden op
www.vankouwen.nl of www.fiat.nl.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11
jaar en erg schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater van 5 jaar oud. Sam heeft een
klein hapje uit oor.
- Wilnis, D.J. Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. De 4-jarige Desi heeft een ontstoken oogje.
- Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Ze heeft een witte bef en
voorpoot.
- Uithoorn, J. van Oldenbarneveltlaan: Zwart-witte 16-jarige gecastreerde kater. Hij heet Tommy.
- Uithoorn, Multatulilaan: Half cypers, half witte kater. De 15-jarige
Cleo heeft een witte buik en witte pootjes met op elk pootje een cypers vlekje en heeft een witte nek en neus en een cypers kopje.
Gevonden:
- Wilnis, Irenestraat: Zwart-witte kat met zwart bandje met belletje.
- De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Veel wit aan poten.
- Vinkeveen, Dierenartspraktijk Herenweg: Jong zwart katje met wit
vlekje.
- Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Uithoorn, N196, Centrum, bushalte: Zwart-bruin-witte kat.
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‘Een ontdekkingstocht
op een unieke locatie’
“Festival De Basis is een uniek festival door de locatie: de
voormalige militaire Vliegbasis Soesterberg. Vanaf 2014
ontstaat hier een terrein waar cultuur, erfgoed, natuur en
de Nederlandse krijgsmacht centraal staan. Maar eerst
is er Festival De Basis. Bekijk vanaf vrijdag één van de
theatervoorstellingen en de beeldende kunst van Collectie
De Basis. Op muziekgebied is er ook veel te beleven, zoals
Indie Sunday, New Cool Collective en het Matangi Quartet.
Daarnaast zijn er ook fantastische kinderactiviteiten, zoals
vliegeren en de wondenschmink. Bij Sound of Freedom op
21 september wordt de viering van de Vrede van Utrecht
afgesloten met een massale rijsttafel, een theatrale militaire
reddingsoperatie en een concert van het Metropole Orkest
met onder meer Oleta Adams, Wende Snijders en Douwe
Bob. Kortom, op Festival De Basis is twee weekenden lang
genoeg te zien en te doen voor iedereen!”
Dennis Meyer, projectleider Festival De Basis

Park Vliegbasis Soesterberg volgend jaar open
De komende twee weekenden
staat Vliegbasis Soesterberg
helemaal in het teken van
festival De Basis. Er is van alles
te beleven voor jong en oud.
Een unieke kans om alvast een
kijkje te gaan nemen op dit
terrein van 500 hectare, waar
momenteel ook hard wordt
gewerkt om het vanaf najaar

2014 opengesteld te krijgen
voor publiek. Want wat is hier
gaande? Nadat de vliegbasis
in 2008 werd gesloten, is een
groot deel van het terrein - 380
hectare - overgedragen aan de
provincie Utrecht. Die heeft
samen met de gemeenten
Soest en Zeist plannen gemaakt
voor een nieuw gebruik van het

gebied. In het kort betekent dit
dat het grootste deel van het
gebied weer natuur wordt, er
een woonwijk van maximaal
440 woningen wordt gebouwd
en er recreatieve mogelijkheden
komen. Defensie blijft eigenaar
van de overige 120 hectare
grond. Daar komt onder meer
het Nationaal Militair Museum.

Festival De Basis vindt plaats op
13, 14, 15, 21 en 22 september.
Voor kaarten gaat u naar
www.festivaldebasis.nl. Meer
informatie over de Vliegbasis
vindt u op:
www.vliegbasissoesterberg.info.

‘Festival is promotie
voor dit mooie
gebied’

“Met Festival De Basis vieren we de Vrede van
Utrecht in 1713. De VVD vindt het belangrijk dat de
vredesonderhandelingen van 300 jaar geleden worden
herdacht. Utrecht was toen even het centrum van de
Europese diplomatie. Voor het eerst werden oorlogen
met onderhandelingen beëindigd en niet door een
overwinning van een van de partijen!
Het festival wordt gehouden op de voormalige
Vliegbasis Soesterberg. Ik hoop dat vele Utrechters
zich er goed gaan vermaken! Culturele festivals kunnen
helpen om gebieden tot ontwikkeling te brengen, dat

‘Geïnvesteerd in
kunst, natuur, cultuur
en innovatie’

“De komende twee weken kunt u de Vliegbasis, zo lang
geheim en mystiek gebleven, ontdekken. De provincie
heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in deze plek om
kunst, natuur, cultuur en innovatie tot hun recht te laten
komen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee shelters geschikt
gemaakt voor gebruik en is er een beeldende-kunstcollectie
opgebouwd in een van de bunkers. De Vrede van Utrecht
heeft voor Festival de Basis, in samenwerking met de
culturele sector en Defensie een totaalprogramma
ontwikkeld. Het omvat een waaier aan activiteiten
variërend van kinderactiviteiten op de stormbaan tot aan

PS

GS

In de provincie is een uitgave van de
provincie Utrecht.
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet
alleen, maar samen met onze partners,
gemeenten, bedrijven en inwoners.
Lees ons hele verhaal op:
www.provincie-utrecht.nl/vertelt.

zien we elders in Europa ook. Dit festival is promotie
voor dit mooie gebied, dat de provincie wil gebruiken
voor natuur, voor recreatie en om te wonen. Er moeten
immers nog wel woningen worden verkocht om de
investeringen in natuur en recreatie te betalen.”
Arthur Kocken, statenlid voor de VVD
De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en
controleren Gedeputeerde Staten.

de tentoonstelling: ‘groetjes van het front’ in een van de
shelters. Ook is er een opera van Jacob TV, uitgevoerd
door het Nederland Blazersensemble, en natuurlijk het
slotconcert met o.a. Oleta Adams. Genoeg te genieten op
Soesterberg: voor het hele gezin!”
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur
Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten
door de commissaris van de Koning.
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Nieuw kruispunt in de
N201 is nog even wennen
Mijdrecht/Amstelhoek - Voor alle
weggebruikers van de N201 is het
een verademing na de zomer weer
volop gebruik te kunnen maken van
een ‘vernieuwde’ N201. Aan de weg
is van 12 juli tot 2 september groot
onderhoud gepleegd en het mag
gezegd worden, het ziet er weer
fantastisch uit, maar voor velen is
het nieuwe kruispunt bij de Tienboerenweg toch even wennen. Dat
klinkt vreemd, want wezenlijk is er
niets veranderd vice versa Uithoorn/
Mijdrecht. Maar nu zit er een ‘knik’
in de weg in de vorm van een kruising. Dat komt omdat er een nieuw
wegstuk van de N201 is bijgekomen, namelijk dat in de richting van
het aquaduct bij Amstelhoek. Dat
buigt met een flauwe bocht af het

land in. Vanuit Mijdrecht komend
dient men op de kruising (nu nog)
links af te slaan richting Uithoorn,
totdat het aquaduct klaar is en het
(doorgaande) verkeer daarvan gebruik kan maken. Dan moet men
rechtuit rijden. Nu is de toegang
nog afgesloten met een hek.
Vanuit Uithoorn gaat men rechtsaf richting Mijdrecht. Er zijn nog
geen blauwe bewegwijzering geplaatst. Tijdelijk is er een geel richtingsbord langs de kant van de weg
met daarop ‘doorgaand verkeer A2’
en dat zorgt bij vele automobilisten
voor enige verwarring, want ze willen naar Mijdrecht of Vinkeveen en
dat staat er niet bij… Enkelen rijden
dan maar rechtuit de Tienboeren-

weg op… U zult ze de kost moeten
geven die dat doen! Het is dus even
wennen, maar het komt vanzelf
goed. Helemaal als er straks wegwijzers zijn geplaatst. Ook de busbaan is nu onderdeel van het kruispunt en daar moet je dan ook even
rekening mee houden. Als het allemaal volgens plan verloopt wordt
het stuk N201 richting aquaduct begin januari komend jaar in gebruik
genomen en kan men vice versa
vlot langs Uithoorn en Aalsmeer rijden richting Schiphol-Oost, de A9
en de A4. Scheelt nu al zomaar tien
minuten tot een kwartier, zo wordt
door automobilisten aangegeven
die inmiddels gebruikmaken van de
opengestelde delen van de N201 en
de Waterwolftunnel.

Opheffingsuitverkoop bij
Slaapkenner Smit
Uithoorn - Een van de winkels met
een lange geschiedenis in het Oude
Dorp van Uithoorn gaat zijn deuren
eind dit jaar sluiten. Na 121 jaar verdwijnt Slaapkenner Smit dan uit het
beeld van de Dorpsstraat. De zowel
binnen als (ver) buiten de regio bekende beddenspeciaalzaak is al 22
jaar een begrip in het kenmerkende
pand gevestigd op de hoek van de
Dorpsstraat en de Prinses Irenelaan.
Daarvóór hadden de ouders van Ko
Smit sinds 1892 een winkel in tex-

tiel, woningtextiel en bedden aan de
Dorpsstraat 49. Ko werkte als zoon
ook in de winkel en zette later met
zijn vrouw Berry en enkele andere
familieleden in 1976 de zaak daar
voort. Totdat in 1991 het pand werd
gekocht waarin de winkel nu is gevestigd. Een echt familiebedrijf dus
dat het ondernemerschap aan de
wilgen hangt. Ko draait al meer dan
50 jaar in het vak mee, Berry zo’n
30 jaar. “Het is niet eens zozeer de
economische malaise die ons par-

ten speelt, want we verkopen nog
altijd heel goed. Maar het is meer
onze leeftijd die de belangrijkste rol
speelt bij onze beslissing. We zijn al
over de AOW-leeftijd heen en willen
samen nog wat leuke dingen doen
in ons leven nu het qua gezondheid
nog mogelijk is. Daar komt bij dat
we geen opvolging hebben. Niet in
de familie, maar ook niet van buiten
af. Ook wij constateren de verschuiving in het koopgedrag van mensen.
Dat merken wij ook in de winkel, al-

hoewel wij een heel vast en trouw
klantenbestand hebben dat zich
vertaalt in een regelmatig bezoek
aan onze winkel. Natuurlijk doet
het ons pijn dat we ermee stoppen,
maar we hebben altijd met heel veel
plezier gewerkt en onze klanten geholpen. Dat zullen we wel missen.
Aan de andere kant krijgen we wel
meer tijd om eens van het leven
en onze kleinkinderen te genieten.
Daar kom je door het werk nu niet
aan toe. Dat kan dan straks wel en
dat is dan weer een blij vooruitzicht”,
laat Berry Smit met toch wel enige
emotie weten. Zij bedankt langs deze weg alle klanten voor de klandizie en het in Smit gestelde vertrouwen de afgelopen jaren.
Ko Smit geeft aan dat zij voornemens zijn de winkel op 1 januari
2014 definitief te sluiten. Vanaf volgende week gaat de opheffingsuitverkoop van start. Als dat hard gaat
lopen kan het zijn dat de deuren op
1 december dit jaar al dicht gaan.
Dan is er weer een gerenommeerde
winkel uit het Oude Dorp verdwenen. “We zijn al twee jaar bezig om
te proberen het pand te verkopen.
Als het niet lukt willen we het ook
wel verhuren aan een andere ondernemer als die dit pand en de locatie voor zijn doel geschikt vindt.
Maar zolang de economie nog niet
aantrekt maken mogelijke belangstellenden pas op de plaats en stellen zij hun investeringen nog uit.
Voor ons blijft het dus ook nog afwachten”, aldus Ko.

‘Slaapkenner’. Die richt zich al meer
dan 35 jaar op gezond slapen. Men
heeft intussen meer dan 20 landelijk verspreide vestigingen, waartoe
ook Slaapkenner Smit behoort. Hier
vindt men alles op het gebied van
boxsprings, lattenbodems, matrassen, dekbedden, lakens en hoofdkussens. Smit behoort tot de betere speciaalzaken in de regio op het
gebied van slaapcomfort. Het is een
echte ‘slaapspecialist’ waarvan er
niet veel in de regio zijn. U krijgt zolang de winkel open is bij Smit advies op maat en een gratis checkup van uw bed door een gecertificeerde slaapadviseur. Men staat
voor kwaliteit, vakmanschap, gedegen advies en uitstekende service! Let wel: een goede nachtrust
is heel belangrijk. Een derde van uw
leven brengt u door in bed. Slaapkenner Smit biedt naast gunstig geprijsde aanbiedingen ook zeer luxe
bedden. Er is voor elk wat wils en u

vindt er toebehoren en accessoires
die u ergens anders niet aantreft of
kan kopen. Wie voor de slaapkamer,
bedden en beddengoed iets nodig
heeft kan nu bij Smit ook nog eens
een keer ruimschoots van de fikse
prijsverlagingen profiteren. Wie recentelijk bij Smit slaapcomfort heeft
gekocht en daarvoor nog service en
garantie krijgt hoeft zich geen zorgen te maken. Dit onderdeel wordt
overgenomen door twee collega’s
met Slaapkenner winkels in de regio. Wie het aangaat zou daarover
even (telefonisch) contact moeten
opnemen met Smit (0297-565199).
Jammer dat het afsluiten van zo’n
lange bedrijfsperiode niet gepaard
gaat met een jubileumdatum, zoals een 25- of in totaal 125-jarig bestaan. Maar Ko en Berry Smit vinden hun jarenlange inzet ook al
mooi genoeg. Zij gaan afbouwen en
uitverkopen. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

bereid om mee te denken. Wij vinden het als college een mooi plan
wat past in het landschap met goede ontsluitingswegen. We geven
daarom als college groen licht voor
de verdere uitwerking. Nieuw aan
dit plan is wel dat er minder dure
woningen worden gebouwd, maar
dat het om een meer gemengde
bouw gaat, vooral bestemd voor autochtone bewoners. Wij hebben er
het volste vertrouwen in dat het in
een gesprek met de bewoners goed
zal komen. Maar betreffende het
plan ligt er nog niets vast. Bij de verdere uitwerking zullen wij alles toetsen.” Juist, dus ook aan het vigerende bestemmingsplan?...
Overigens heeft de Voorbijlocatie
nog altijd een bedrijfsbestemming.
In het bestemmingsplan ‘Kom Wilnis
2000’ is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen, op grond waarvan de
gemeente de bestemming kan wijzigen in woonschepen. Woonschepen zijn dus niet de nu al de geldende bestemming! Ook voor het realiseren van woningen is een wijziging
van de bestemming nodig. Momenteel wordt de bouw van woningen
op de voorgestelde wijze door het
college als de beste invulling gezien.

stemming… Dat heeft meegewogen
in de toegezegde medewerking aan
het plan door het college.’ Aldus een
citaat uit de notitie.
De gemeente heeft de initiatiefnemer wel gevraagd bij de uitwerking
aandacht te besteden aan zorgvuldige afstemming met de omgeving,
rekening te houden met de toekomstige positie van IJsclub Nooitgedacht en de bestemming natuur
in het bestemmingsplan langs de
Ringvaart verder uit te werken.

Slaapspecialist
Smit is aangesloten bij een keten

Bebouwing Voorbijlocatie
weer van stal gehaald
Vervolg van voorpagina
D66, in de persoon van fractievoorzitter Cees Houmes, pakte het onderwerp voor de raadscommissie
Publieke & Ruimtelijke Zaken voor 4
september jl. op. Betrokken partijen
als woordvoerder Bob Nisters van
de bewonersgroep Herenweg en de
projectontwikkelaar Casper Duchart
namens eigenaar Van Schie, konden hun verhaal aan de commissieleden kwijt. Houmes vond het merkwaardig dat het plan door het college nu wel wordt omarmd, terwijl
dit tot drie keer toe strandde omdat
het niet paste in de landelijke structuur. Hij wil dat de raad er naar kijkt
en zich erover uitspreekt. Woningen met een nokhoogte van 11 meter is hem te gortig. “Waar in het bestemmingsplan plaats werd gegund
aan tien woonarken, wordt de land-

tong nu volgeplempt met woningen,” merkte Houmes op. “Ook zal
de verkeersdrukte toenemen. Wij
willen een goede inhoudelijke discussie in de raad voordat de ontwikkelaar verder kan gaan. Geef duidelijke kaders aan alvorens de ontwikkelaar geld gaat investeren om
daarna ‘nee’ te horen.”
Bob Nisters zegt vol onbegrip en
boos te zijn over de uitspraak van
het college, c.q. wethouder Moolenburgh, dat omwonenden ‘voor dit
plan’ zouden zijn. Hij voegt er meteen aan toe dat bewoners niet ageren tegen de invulling als zodanig,
maar wel tegen het vrijwel ongewijzigde plan zoals het er nu ligt. Hij
memoreerde de aantekeningen in
de brief van januari 2012. Die is toen
persoonlijk overhandigd aan onder
anderen de heer Van Schie. Daar-

in staat o.m. dat door het plaatsen
van 40 woningen, waarvan een aantal met een nokhoogte van 11 meter,
het landelijke karakter van de omgeving wordt aangetast en een verhoogde verkeersdruk op de Herenweg tot gevolg zal hebben. Ook dat
legakkers worden bebouwd, waar
tot dan volgens het bestemmingsplan ‘Kom Wilnis 2000’ eigenlijk uitsluitend woonarken mogen liggen.
De legakker grenzend aan het water van de ijsbaan heeft zelfs bestemming ‘groenstrook/agrarisch’
en die behoort dat zo te behouden.
Een fraai stukje uniek lokaal groen
wordt anders opgeofferd aan woningbouw. Dat zou een precedent
scheppen om dat elders dan ook
maar te doen.
Behoud groene karakter
“Het is begin vorig jaar allemaal al

Impressie – en niet meer dan dat – van het plan om van de Voorbijlocatie een nieuw woongebied te maken. Links boven het Voorbijkantoor aan de Herenweg met ervoor het brede stuk water van ijsbaan Nooitgedacht. Rechts het perceel met geplande woningen.

verwoord en gecommuniceerd. Wij
voelen ons niet serieus genomen
en vragen ons ernstig af hoe betrouwbaar de overheid is als je om
de drie vier jaar hetzelfde moet bevechten. Want jaren geleden is dit
ook al besproken met de toenmalige wethouder Bram Rosendaal. Het
project staat verwoord in allerlei beleidsnota’s en visies”, legt Nisters
uit. Hij benadrukte dat de bewoners
van de Herenweg en de woonarkenparken beslist niet tegen de herontwikkeling van het terrein zijn, maar
dat dit wel moet gebeuren binnen
de aangegeven kaders van het bestemmingsplan. “Wij zijn ons als omwonenden er sterk van bewust dat
het tijd wordt dat er iets goeds moet
gaat gebeuren met het voormalige
Voorbijterrein. (Nu wordt het terrein
voornamelijk gebruikt voor opslag
van grote containers en meer. Red).
Maar dit mag niet ten koste van alles gaan. Wilnis moet Wilnis kunnen
blijven. De kracht ligt in het groene
karakter en die moet behouden blijven.” Hij verzocht de eigenaar en in
het verlengde daarvan projectontwikkelaar Duchart, bij de verdere
uitwerking van de plannen rekening
te houden met eertijds gemaakte afspraken en de bewoners daarvan op
de hoogte te houden. “Wij steunen
de bouw, maar binnen de kaders zoals die in het gemeentelijk beleid
zijn vervat en houden de gemeente aan hierover gemaakte afspraken.
Wij willen niet per se dwarsliggen,
maar als de overheid zijn verplichtingen en afspraken niet nakomt en
een duurzaam en groen Wilnis niet
wil borgen, dan moeten wij het als
bewoners maar zelf bevechten”, aldus Bob Nisters.
Nog niets vast
Op zijn beurt licht Duchart toe dat
het om een nieuw woningbouwplan gaat met een breder aanbod.
Daaronder ook woningen met een
inhoud van 400 tot 800 m3. Parkeren gebeurt op eigen grond. De woningen hebben inderdaad een nokhoogte van 11 m. De grond van het
terrein is vervuild en moet eerst worden gesaneerd.
Tijdens de discussie laat wethouder David Moolenburgh weten dat
het hier slechts gaat om een principeverzoek van de eigenaar. “Wij zijn

Doorstroming
In een notitie van 20 augustus jl.
geeft het college aan dat ‘het segment woningen dat nu voorgestaan wordt, meer is toegesneden
op de Wilnisse markt en schaal. Het
is gevarieerd en richt zich op de lokale kwaliteit en die van de omgeving. Het koopgedeelte omvat diverse segmenten en kan daardoor bijdragen aan een bescheiden doorstroming in Wilnis. Het bestaande kantoorgebouw wordt vervangen door huurappartementen, speciaal bestemd voor jonge werknemers van de firma Van Schie. Voor
de IJsclub Nooitgedacht is er een
voorstel een onderkomen te integreren in het appartementencomplex.
Met de medewerking aan dit plan
wordt bovendien een niet passende (huidige) bedrijfsvoering aan de
Herenweg uitgeplaatst en een vervuild stuk grond gesaneerd. De verkeersfrequentie aan de Herenweg
zal toenemen, maar dat weegt ruimschoots op tegen het wegvallen van
het zwaar verkeer van de bedrijfsbe-

Alles beter dan containers
Dit wetende en de teneur van het
college dat bij monde van wethouder Moolenburgh toch wel erg enthousiast reageert op de ontwikkelingen rond de Voorbijlocatie met
het ingediende plan, kan men zich
afvragen of de bewoners met hun
inbreng nog wel voet aan de grond
krijgen. Aan de andere kant gaat het
hier nog maar om een principebesluit waarna nog een lange weg te
gaan is voordat het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zoals
verder overleg, aanpassing, uitwerking van het plan, besluitvorming
door de gemeenteraad, ter inzage legging etc. etc. In dat licht gezien zijn er wel degelijk mogelijkheden om andermaal een zienswijze in
te dienen als het niet bevalt. Wellicht
ook om als bewoners en eigenaar,
c.q. projectontwikkelaar tot elkaar te
komen. Maar dan moet de projectontwikkelaar de bewonersgroep er
wel bij betrekken.
Alle betrokken partijen, maar ook
bewoners die niet aan de Herenweg of in het woonarkenpark wonen, laten zich overigens wel positief uit over de op handen zijnde mogelijke verandering van het terrein.
De problematiek echter hecht zich
aan de manier waarop dit gebeurt.
“Alles beter dan die smerige stapel
roestige containers in het landschap
die het uitzicht vervuilt. Wat gepresenteerd is lijkt in beginsel een mooi
plan wat de woonkwaliteit zeker verhoogt. Wij zien het als een aanwinst
voor Wilnis. Maar wel laagbouw met
veel groen er omheen alsjeblieft.”
Ook die geluiden hoor je veelvuldig om je heen. Wij houden u op de
hoogte hoe het op termijn verder zal
gaan met de Voorbijlocatie.

06 Nieuwe Meerbode

• 11 september 2013
ze lessen wordt gewerkt aan een
juiste houding, souplesse en kracht.
Barre- en grondoefeningen zijn een
vast onderdeel van de les, maar er
blijft ook aandacht voor het verder
ontwikkelen van de creativiteit door
middel van bewegen door de ruimte
en gerichte improvisatie- en compositieopdrachten. De leerlingen
kunnen in deze dansvorm goed hun
emoties en creativiteit kwijt.

Nieuw in Wilnis: Dansschool
De Ronde Venen
Wilnis – Sinds 1 september is er
een nieuwe dansschool van start
gegaan. Niet in de vorm van stijldansen zoals destijds bij Jan Verburg in Mijdrecht of Colijn in Uithoorn, maar voor liefhebbers van
het klassieke ballet en modern-jazz,
peuter- en kleuterdans en kidsdance. Zij kunnen zich in dit genre compleet uitleven onder de bezielende
leiding van Karin Dieters en Aino
Mertis. Beiden hebben een opleiding aan de dansacademie in Arnhem gevolgd. Zij zijn de initiatiefnemers en oprichters van Dansschool
De Ronde Venen. Er wordt maandag, woensdag en vrijdag les gegeven aan een brede leeftijdsgroep.
Vanaf peuters tot en met volwassenen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat kinderen door hun ouders naar de danslessen worden
gebracht en weer gehaald. Er is ruime keuze uit peuterdans (3 tot 4 jr.),
kleuterdans (4 tot 6 jr.) en kidsdance (6-8 jr.), klassiek ballet voor verschillende groepen (6 tot 12 jaar),
klassiek ballet voor jongeren, spitzen ballet en klassiek ballet voor
volwassenen. Voorts is er ook modern-jazz ballet vanaf 14 jaar. De
lessen zijn verdeeld over de lesdagen, vanaf ‘s middags 13.00 uur tot
21.45 uur ’s avonds. Uitgebreide informatie over het cursusaanbod,
lestijden en lesgeld vindt u op de
website www.muziekschoolderondevenen.nl. Wie belangstelling heeft
kan bellen met een van de dansin-

structrices voor een proefles: Karin:
06-14896506 of Aino: 06-11054933.
De lessen worden gegeven in de
voormalige gymzaal van basisschool
Veenzijde aan de Wagenmaker 99 te
Wilnis. De zaal is daartoe in eigen
beheer omgevormd tot een geschikte locatie voor deze dans en balletvormen, compleet met fraaie wandspiegels en een heuse ballet barre.
Bouwen aan zelfvertrouwen
Voor de beeldvorming wat bijvoorbeeld peuterdans inhoudt het volgende. De kinderen leren tijdens de
lessen open en ongeremd te bewegen op muziek en op een manier die
nauw aansluit bij hun belevingswereld. Karin en Aino laten zich daarbij inspireren door dingen als prentenboeken, de feestdagen, seizoenen en dieren. Zij maken gebruik
van divers dansmateriaal en uitnodigende muziek. Hierbij ontwikkelen
de peuters spelenderwijs hun ritmegevoel, hun grove en fijne motoriek,
hun muzikale fantasie en zelfs hun
taalbegrip. De lessen zijn ook zeer
geschikt voor kindjes die van zichzelf een beetje verlegen zijn. Tussen hun leeftijdgenootjes raken zij
meer vertrouwd met hun lichaam,
wat hun zelfvertrouwen ten goede
zal komen.

‘You can dance!’
Tot slot iets over de modern-jazz.
Dit is de verzamelnaam voor de
dansstijl die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een populaire dansstijl. Het is met name bekend geworden door programma’s
als ‘So you think you can dance’.
In de lessen worden de dansstijlen
jazz en modern gecombineerd. Jazz
lijkt qua structuur op klassiek ballet maar is gebaseerd op populaire muziek. De bewegingen zijn echter veel losser. Jazzdans bevat bewegingselementen uit andere danstechnieken en stijlen. Deze elementen worden in de danstraining en
choreografie gecombineerd met de
kenmerkende authentieke jazzelementen. Bij moderne dans gaat het
vooral om de expressie van de verschillende bewegingen. In de lessen wordt de ene keer gewerkt aan
een lyrische dans en een andere keer aan een wat snellere dans.
In de lessen wordt ook getraind om
met elkaar te komen tot een spetterende choreografie! De jonge(re)
dames die zich tijdens een bezochte les hiermee bezig hielden konden
hun vaardigheden al aardig tentoonspreiden.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Voormalig Voorbijterrein in Wilnis
Open brief namens namens de omwonenden van
het voormalige Voorbijterrein aan de Herenweg (
116 ) te Wilnis.
Het college van B en W heeft aan de raad een concept omgevingsvergunning toegestuurd betreffende de bebouwing van het voormalige Voorbijterrein. In deze aanvraag wordt volledig voorbijgegaan aan de wensen van de omwonenden. Wij
als omwonenden hebben meermaals en via diverse kanalen aangegeven dat wij niet akkoord kunnen gaan met de plannen zoals die gepresenteerd
worden. Met name de massaliteit, de nokhoogtes
van de diverse woningen en de te verwachten extra verkeersdruk en overlast vanwege aan- en afrijdend verkeer voor de direct tegenvoer het project wonenden, maakt dat wij ons ernstig zorgen
maken. Wij als omwonenden zijn niet tegen bebouwing maar willen graag het dorpse karakter
van Wilnis behouden en de toch al verkeerstechnisch slecht functionerende Herenweg niet nog
extra belast zien. De gemeente geeft in de presentatie de indruk dat de omwonenden tegemoet
worden gekomen in de wijzigingen van de plannen
t.o.v. die van de vorige projectontwikkelaar en te-

Braq Vriendenconcert

De Ronde Venen - Het jaarlijkse
uitje van het Rode Kruis ging dit jaar
met 44 deelnemers en 10 vrijwilligers op een van de warmste septemberdagen naar Utrecht naar het
Museum van Speelklok tot Pierement, Na een vermoeiende wandeling stond er een heerlijk kopje koffie met gebak klaar. Daarna volgde
een rondleiding met heel veel nostalgie: de draaiorgels van Perle waren iedereen bekend. Er werd meegezongen met oude liedjes en heel
stil geluisterd naar de fantastische

liederen. Na de lunch mochten de
gasten meedoen met een expeditie van muziek met onder andere
speeldozen die ze zelf mochten bespelen.
En niet te vergeten de mooie Zwitserse klokken, alle met muziek, die
aller aandacht trokken. Deze waren
een rijkdom voor die tijd, de meeste stamden uit begin 1920. De deelnemers waren erg enthousiast over
al het moois dat zij gezien hebben.
Zij zullen ongetwijfeld mooie herinneringen aan deze dag overhouden.

Zaterdag is er veel
te beleven in Wilnis
Wilnis - Aanstaande zaterdag
14 september is er veel te doen
in Wilnis. Van 10.00 tot 16.00 uur
zijn de volgende monumenten
geopend:
R.K. Kerk Johannes de Doper aan
het Driehuisplein, Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat met Maquette Wilnis-dorp in de jaren
1950, Tentoonstelling Vorst en
Volk in samenwerking met Historische Vereniging De Proosdijlanden. Door middel van foto’s en
andere attributen vertellen Rondeveners over hun ontmoeting
met leden van het Koninklijk Huis.
Nederlands Hervormde Kerk aan
de Kon. Julianastraat en de Veenmolen aan de Oudhuyzerweg.
Najaarsmarkt
De najaarsmarkt omvat ruim 70
kramen met veelal lokale aanbieders, verenigingen en goe-

de doelen. Ook wordt de lekkere
trek niet vergeten met koffie met
koek, heerlijke pannenkoeken en
oliebollen. Er is voor elk wat wils.
De kramen staan aan de Herenweg en in de Dorpsstraat, van
de Pieter Joostenlaan tot aan de
Raadhuisstraat.
Tijdens de markt worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals:
10.30-11.30 u rondgang muziekvereniging Triviant door het dorp.
Vanaf 12.00 u optredens Muzieken Dansschool De Ronde Venen.
14.00-15.00 u concert muziekvereniging Viribus Unitis bij Nap Woninginrichting. Kruiwagenhangkampioenschap op het terrein
van garage Bouthoorn. Kinderspelen aan de Dorpsstraat. Tractor met huifkar door het dorpscentrum. En nog veel meer!

Namens de omwonenden van het voormalig
Voorbijterrein. Bob Nisters Wilnis

Nathalies prachtige nieuwe
kinderprentenboekje

Als wordt gekozen voor lessen in
het klassieke ballet vormt de ballettechniek een goede basis voor alle andere dansvormen. Tijdens de-

Met het Rode Kruis op stap

vens t.o.v. de wijzigingen doorgevoerd door de huidige projectontwikkelaar naar aanleiding van een
eerdere presentatie, maar wij zien daar niets van
terug. Als dit de route is waar het college aan vast
houdt zijn wij helaas gedwongen alle wegen te bewandelen die er mogelijk zijn om dit project tegen
te houden. Als er gekozen wordt voor inhoudelijk
en constructief overleg zijn wij daar altijd toe bereid geweest en blijven wij dat ook. Er zijn in het
verleden door de raad bestemmingsplannen ontwikkeld voor deze omgeving, met het indienen van
dit plan geeft het collega aan deze als geheel in de
prullenbak te willen vegen en geeft daarmee aan
weinig op te hebben met democratisch genomen
besluiten. Want hoe betrouwbaar ben je als overheid als ieder besluit wat je neemt zo makkelijk in
het afvalputje wordt gegooid. Bebouwing ja, maar
met respect voor het dorpse karakter, met respect
voor eerder genomen besluiten en met name met
behoud van het steeds meer onder druk staande
groene karakter van deze omgeving!!!

De Ronde Venen – Aanstaande
zondag 15 september vanaf 15.00
uur organiseert de Vinkeveense
Zanggroep Braq een vriendenconcert bij Zeilschool de Vinkeveense Plassen aan de Herenweg 144.
Naast Braq treedt ook de band Sjokotov op. Entree bedraagt 7,50 euro
per volwassene, inclusief een consumptie.
Zanggroep Braq timmert al wat jaren aan de weg. De zeskoppige
zanggroep brengt meerstemmige
pop- en folksongs ten gehore, a capella of begeleid door piano, gitaar
of accordeon. Voor dit vriendenconcert hebben Annet van Zwieten, Martin Verrips, Ton van Asse-

len, Emiel Janmaat, Babette Labordus en Marion van Kouwen geheel
nieuw repertoire voorbereid.
De band Sjokotov bestaat uit Hylco (gitaar, backing vocals), Joop
(gitaar) en zangeres Monique. Zij
brengen prachtig uitgevoerde covers van minder bekende nummers.
Geluidstechnicus van dienst is Dave Bakker.
Braq en Sjokotov nodigen al hun
vrienden uit om te komen meegenieten van de muziek, de sfeervolle entourage van de Zeilschool Vinkeveen, een lekker drankje en het
high tea-buffet. Aanmelding is gewenst (niet verplicht), en kan via
braq@skizzo.nl.

Open dag brandweer
De Ronde Venen in Wilnis
Wilnis - Veiligheidsregio Utrecht
nodigt jong en oud uit voor de open
dag van de brandweerposten van
gemeente De Ronde Venen in Wilnis. Aanstaande zaterdag 14 september is er van 10.00 tot 16.00 uur
een actief en educatief programma voor iedereen om kennis te maken met het werk van de brandweer.
Laat je informeren over de wereld
van de brandweer: bekijk verschillende demonstraties, bouw een hut,
maak een ritje in een brandweerauto en laat brandweerman Paul je alles bijbrengen over het zelf blussen
van kleine brandjes! Op de open
dag is iedereen welkom Op deze
dag zet de VRU brandweer in Wilnis haar deuren open voor belangstellenden op de Pieter Joostenlaan
26. Het materieel van de brandweer
is te bezichtigen en te bezoeken:
waaronder ook een Amerikaanse brandweerwagen. En er kan een
rondrit worden gemaakt met enkele
van de brandweerauto’s. De jeugdbrandweer uit Mijdrecht en Vinkeveen geeft demonstraties brandbestrijding. Ook vindt er een ongeluk
in het water plaats en worden de
‘slachtoffers’ gered door de
oppervlakteredders uit Abcoude en
de boot van Vinkeveen. Tijdens deze
interactieve dag laat de brandweer
eveneens zien hoe redgereedschap
wordt ingezet bij een
ongeval en kan bovendien de eigen
behendigheid met hydraulisch redgereedschap worden getest. Verder
zijn er diverse informatiestands, bijvoorbeeld van de EHBO, de Brand-

De Ronde Venen – Nathalie Hacker uit Vinkeveen heeft een prachtig mooi kinderprentenboekje geschreven en geïllustreerd. Nathalie vertelt: “Ongeveer 2 jaar geleden
kreeg ik mijn inspiratie aan de hand
van het verjaardagspartijtje van mijn
zoon Owen, hij werd 5 jaar. Daar wij
in Vinkeveen op een ark wonen en
de kinderen voor het verjaarspartijtje op bezoek kwamen reageerden meerdere kinderen zo van: “Wat
woon jij nou raar”. Toen we onder
het genot van een taartje en een
glas limonade met elkaar in gesprek
raakten hierover bleek dat één kind
boven de garage van zijn papa’s
werk woont, een ander op een boerderij en weer een ander kind in een
villa. Er was ook een kind op bezoek
dat in een woonwagen woonde... Al
giechelend kwamen we erachter dat
iedereen anders woont, dat het niet
uitmaakt hoe of in wat voor een huis
je woont maar dat het een liefdevol
thuis behoort te zijn en dat dát het
allerbelangrijkste is... Een heel belangrijk gegeven waar nu - nadat
het boek net voor de zomervakantie
is uitgekomen - steeds meer positieve reacties op komen en ik daarom inmiddels op diverse scholen,
in speelgoedwinkels en boekwinkels een soort workshop geef. Via
de workshop wordt er aan de hand
van (voor)lezen een thema aan gewijd, waar kinderen aansluitend hun
eigen (droom)huis mogen tekenen

of knippen en plakken... Dit om zich
een stukje te laten herinneren, waar
het in werkelijk echt om gaat, binnen onze materiële rijke wereld. Het
is een prachtig boekje, vertelt Nathalie.
Misschien nog een leuke tip: Komende zaterdag 14 september is
Nathalie uitgenodigd op de Fine Food Farm van boerderij Lindenhoff te Baambrugge. Nathalie:
“Een bijzonder event waar - na een
groot succes eerder in 2010 - nationale en internationale leveranciers
en producenten een grote boerenmarkt zullen neerzetten waar puur
eten en drinken gebracht worden,
waar men o.a. workshops kan volgen en waar o.a. rondleidingen door
de open tuin gegeven worden. Ik
zal zaterdag op boerderij Lindenhoff op het kinderplein, zittend op
hooibalen, mijn boek onder de aandacht brengen door voor te lezen
en aan de hand hiervan kinderen
hun droomhuis te laten tekenen.”
www.inwatvooreenhuiswoonjij.nl

weerwinkel en de Reddingsbrigade
Vinkeveen.
Kinderen, kom een hut bouwen!
Ook aan de kinderen is gedacht. Er
zijn een springkussen voor de allerkleinsten en diverse blusspelletjes
om te testen of je een goede brandweerman- of vrouw bent. De oudere kinderen mogen een hut komen
bouwen, met prijzen voor de mooiste hutten. Na de prijsuitreiking
worden deze in brand gestoken en
vakkundig geblust door brandweer
Wilnis.
Dagprogramma
Open Dag brandweer Wilnis
Locatie Pieter Joostenlaan 26, te
Wilnis.
10.00 uur Start Open Dag, met diverse activiteiten en verschillende demonstraties; 11.00-11.30 uur
1e demonstratie Jeugdbrandweer;
12.30-13.30 uur 2e demonstratie HV
bij ongeval; 14.00-14.30 uur 3e demonstratie Jeugdbrandweer; 15.0015.30 uur 4e demonstratie Oppervlakteredding; 16.00 uur Prijsuitreiking mooiste hut en huttenverbranding. Doorlopend Spuitspelletjes,
demonstraties door brandweerman
Paul, hutten bouwen en rondritjes
met de brandweerauto.
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten. De VRU coordineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Cursusmarkt ‘Cursusproject’
wederom drukbezocht
Vinkeveen – Afgelopen vrijdagavond 6 september was het weer
zover. Om 19.00 uur zaten al veel
enthousiaste aspirant-cursisten van
Cursusproject Vinkeveen te wachten tot de deuren van de grote zaal
open zouden gaan.
De plattegrond van de indeling in de
hal werd goed bestudeerd en de opstelling van de docententafels was
iets gewijzigd. Daardoor verliep het
verkrijgen van de inschrijvingsformulieren soepel.
Er zijn nog cursussen in september
waarvoor men kan inschrijven via
de website:www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm of bij de Rabobank.

Bijvoorbeeld:
cursus 14: Opfriscursus Engels
cursus 16: Filosofiekring
cursus 17: Workshop Tapas
cursus 19: Wandeling Utrecht
cursus 20: Franse conversatie voor
beginnende gevorderden.

Alle informatie is te vinden op de
hiernaast vermelde website, ook
voor inschrijving op cursussen in de
volgende maanden.
Wilt u/wil jij meer weten over de wijze van inschrijven, cursustijden en
betalen, bel dan met 0297-261849
of 0297-281787.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan
door een mailtje te sturen naar:
stichtingcursusproject@gmail.com.
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Aanleg rotonde Mijdrecht
van start gegaan
Mijdrecht - Maandagmorgen is
Dura Vermeer Infrastructuur BV
Midden West met de aanleg begonnen van de nieuwe rotonde bij
de Brandweerkazerne op de kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg. Veel weggebruikers zullen
met veel ongeduld de aanleg ervan
afwachten. Het is nu eenmaal een
zeer druk punt in Mijdrecht voor alle
verkeer. Rond kwart voor twaalf gaf
wethouder Pieter Palm zelf het startsein door met een grote freesmachi-

ne van de Freesmij uit Mijdrecht een
laag asfalt van de Rondweg te verwijderen. De Freesmij voert dus een
‘thuiswerk’ uit op de locatie. Maar
ruim daarvoor waren er allerlei bijkomende werkzaamheden al aan de
gang. De rotonde wordt aangelegd
in negen dagen waarbij 24 uur per
dag wordt gewerkt. De aanleg van
de rotonde is een uitvloeisel van het
niet uitgevoerde plan om het centrum van Mijdrecht stedenbouwkundig te veranderen. Doel is voor-

namelijk om de bereikbaarheid van
winkels in het centrum en bedrijven
te vergroten. Met name de nog te
ontwikkelen stationslocatie (achter
de brandweerkazerne) zal mede van
deze ontsluiting profiteren.
Trots
In het kantoor van het Event Station aan de Stationsweg werd onder
het genot van ‘koffie met koek’ nog
kort stilgestaan bij het moment van
uitvoering van de werkzaamheden.

Start lessen bij Danscentrum Colijn 16 september a.s.

Workshopdagen een groot succes!
Regio - Op 1, 3 en 4 september jl.
vonden de gratis toegankelijke workshops plaats bij Danscentrum Colijn.
Zij zijn een nieuwe weg ingeslagen
met nieuwe, jonge en enthousiaste
docenten! Het aanbod is breed: pop-

showdance, hiphop, modern, klassiek/techniek, ambitiegroepen (voor
kids en tieners met meer ambitie
dan gemiddeld) en boys only (hiphop/streetdance voor jongens vanaf
8 jaar!). Bij Danscentrum Colijn krijgt

iedereen kwalitatief goede danslessen. Daarnaast staat het plezier in
het dansen bovenaan de lijst. Bij alle
workshops waren zeer enthousiaste
deelnemers! Heleen Colijn: ‘Zo mooi
om al die stralende koppies te zien!’

Wethouder Pieter Palm schetste tijdens een kort samenzijn met medewerkers van uitvoerder Dura Vermeer Infrastructuur, zijn ambtenarenteam, het management van het
Event Station en de verzamelde pers
in het kort hoe de samenwerking
met alle partijen tot stand is gekomen. Hij zei alle vertrouwen in Dura
Vermeer te hebben dat die het werk
in zo’n korte tijd kan realiseren. Trots
op zijn eigen ‘werkteam’ te zijn om
de planning zo kort na het raadsbesluit daadwerkelijk te kunnen laten uitvoeren. Daarbij op een manier
waarmee alle partijen hebben ingestemd. Tot slot volgende week na
oplevering niet minder trots te zijn
als het gelukt is, winkels en bedrijven toch bereikbaar zijn gebleven en
weggebruikers er zo weinig mogelijk hinder van hebben ondervonden.
“Het is beter even alles af te sluiten om in korte tijd iets te realiseren, dan er lange tijd over doen met
veel oponthoud, overlast en daardoor ergernis”, aldus de wethouder.
Dura Vermeer directeur Frank Mollenhof was blij met het vertrouwen
dat de gemeente in zijn bedrijf stelde en natuurlijk met de opdracht.
“De eindgebruiker is onze klant. Dat
vergt een goede werkvoorbereiding,
strak werkplan en vervolgens een
goed eindproduct. Dat draagt bij
aan de uitstraling van een betrouwbaar bedrijf zoals Dura Vermeer dat
voorstaat”, aldus Mollenhof. Dat een
en ander bij het Event Station onder
woorden werd gebracht, is vanwege
het feit dat dit aan het einde van de
Stationsweg vrijwel naast de rotonde is gevestigd en het gezelschap
graag korte tijd onderdak bood.
Wie de werkzaamheden live wil volgen kan dat op een unieke manier
doen via www.webcammijdrecht.nl.
Als alles volgens plan verloopt zal
woensdagochtend 18 september
vanaf 07.00 uur de rotonde klaar en
open zijn voor alle verkeer.
In de week van 16 september starten alle danslessen van het Danscentrum. Naast de balletafdeling
zijn er natuurlijk ook de vertrouwde
stijldanslessen. Nieuw dit jaar is de
Swing Solution voor beginners! Dansen die je samen kunt doen, op lekkere discomuziek voor in de kroeg.
Wanneer je het leuk vindt om samen
te dansen maar stijldansen niet helemaal jouw ding is, is de Swing Solution een uitkomst! Daarnaast start
er natuurlijk ook een beginnerscursus stijldansen; erg leuk om te doen
en vooral ook een leuke vrijetijdsbesteding die je samen met je partner
kunt doen; quality time! Na de dansles natuurlijk lekker kletsen aan de
bar onder het genot van een drankje en een hapje. Wanneer je wilt werken aan je figuur en een uurtje lekker wilt zweten zijn de Zumbalessen precies wat je zoekt! Zumba is
exercise in disguise! Lekker swingen maar ondertussen ook een taille
kweken en soepele spieren!
In de eerste lesweek, vanaf 16 september a.s., zijn alle lessen ook
toegankelijk voor iedereen die
een (gratis) proefles wil doen! Dit
geldt voor alle dansstijlen! In deze week heeft iedereen dus de gelegenheid om verschillende stijlen
uit te proberen. De nieuwe website is net een week in de lucht. Hier
vind je alle informatie die je zoekt!
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Ronde Venen Belang wil dat raad eerder ingelicht wordt

Gezamenlijke Milieudienst nu al
twee miljoen tekort en nu?

De Ronde Venen - De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang, Anco Goldhoorn, heeft afgelopen week een brief gestuurd
naar het college van burgemeester en wethouders, waarin hij in
niet mis te verstane woorden laat
weten dat hij het zat is om steeds
te moeten constateren dat de raad
over belangrijke zaken gewoon
niet wordt ingelicht. De laatste
maanden hoor je steeds opnieuw
in vergaderingen dat een wethouder dingen heeft verzwegen of is
‘vergeten’ met de raad te delen.
Een college is echter wettelijk verplicht de raad in te lichten, de zogeheten actieve informatieplicht.
Nu zou het gaan over het feit
dat de gezamenlijke milieudienst
ODRU/RUD, waar ook de gemeente De Ronde Venen in deelneemt, financieel in de moeilijkheden zit. Ronde Venen Belang is
erg bang dat dit ook de gemeente De Ronde Venen weer geld gaat
kosten en begrijpt niet dat de verantwoordelijk wethouder, Cees
Schouten, de raad niet heeft geïnformeerd.
“Het is ons ter ore gekomen dat
er aanzienlijke tekorten zijn en dat

deze alleen nog maar oplopen. Het
totale tekort is nu al ruim 2 miljoen. Aangezien wij als gemeente medeverantwoordelijk gesteld
kunnen worden voor deze tekorten wil ik graag weten wat gaan
we hier aan doen?”
Ronde Venen Belang stelt het college een 16-tal vragen o.a.: “Klopt
het dat u hier al in februari van op
de hoogte was? Waarom zijn wij
niet ingelicht? Welke financiële
consequenties heeft dit voor onze gemeente? Bent u het met ons
eens dat het uitermate ellendig en
zorgwekkend is, dat deze financiële situatie heeft kunnen ontstaan?
Is het juist dat er al een onderzoek
loopt?
Is het juist dat u al in mei jl. op de
hoogte bent gebracht van het besluit om over te gaan tot een doorlichting, omdat er sprake was van
grote problemen? Is het juist dat
een vertegenwoordiger van uw
college aanwezig was bij deze belangrijke bijeenkomst? Waarom
zijn wij niet ingelicht?” Aldus enkele vragen aan het college.
Zwijgzaam
Woensdag en donderdagavond

jl. waren er twee openbare commissievergaderingen. In de vergadering van woensdag jl. bond
Cees Houmes van D66 de kat de
bel aan, door wethouder Schouten op de man af te vragen wat hij
ging doen met de vragen van Ronde Venen Belang: “Het zijn goede
vragen en ook wij maken ons ernstig ongerust.” Wethouder Schouten schrok zichtbaar en wist zich
duidelijk geen houding te geven.
Hij weet meer maar mocht of kon
op de een of andere manier geen
antwoorden geven: “Het zijn zorgelijke ontwikkelingen. Wij hebben
ons altijd al kritisch opgesteld. Onze gemeentesecretaris is met nog
twee collega’s al een onderzoek
gestart en eind deze maand hopen we daar meer over te kunnen
melden”, aldus Schouten. “Er is al
een onderzoek geweest en die onderzoekers hebben al een conclusie getrokken. Er is zelfs al een
bestuurslid weggestuurd. Waarom weten wij dit niet”, zo kaatste
Goldhoorn terug. (Op de gemeentesite van een andere gemeente
die ook deelneemt, Zeist, staat alles uitgebreid vermeld, ook het onderzoeksrapport, red.).

Bende
De wethouder wilde of mocht duidelijk niet inhoudelijk op deze zaak
ingaan. Het enige wat hij nog zei
was: “Een ambtelijke werkgroep
heeft de zaak in onderzoek. Ik
kan hier nu niet verder op ingaan.”
Zweeg. We spraken Anco Goldhoorn na de vergadering: “Het is
toch heel triest dat deze wethouder gewoon niet weet wat er aan
de hand is. Hij overziet het gewoon
niet. Heel triest. Op de gemeentesite van een andere gemeente die
ook deelneemt, Zeist, staat alles
uitgebreid vermeld, ook het onderzoeksrapport.
Waarom doen ze hier dan zo geheimzinnig. Maar morgenavond
zit de burgemeester hier en dan
vraag ik het opnieuw. Misschien
dat die meer mag zeggen dan deze wethouder.” Helaas, ook de burgemeester wilde of kon geen antwoord geven: “Het is lastig. Ik begrijp het ongemak van de raadsleden. Ik ben zelf ook tien jaar raadslid geweest, maar het is lastig om
de raad altijd tijdig in te lichten. Er
wordt nu onderzoek gedaan en
daar moeten we nu op wachten.”

Expositie ‘Dood Gewoon’
De Ronde Venen - In het kader
van het 15-jarig bestaan van de
Stichting Thuis Sterven heeft men
de Fotoworkshop De Ronde Venen
benaderd met de vraag een fototentoonstelling te ontwikkelen met
het thema ‘Dood Gewoon’. Aan deze tentoonstelling is een wedstrijd
verbonden. De foto’s zouden door
een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Ter voorbereiding op deze
tentoonstelling heeft Cees Romijn,
voorzitter van de Stichting Thuis
Sterven, op 5 november 2012 tijdens
een bijeenkomst van de Fotoworkshop De Ronde Venen een toelichting gegeven over de Stichting Thuis
Sterven aan de leden van deze fotoclub. Op deze avond gaf ook professioneel fotograaf Edith Gerritsma
een presentatie. De dood is één van
haar thema’s in haar fotowerk.

De leden van de Fotoworkshop zijn
vervolgens aan de slag gegaan met
het thema ‘Dood Gewoon’. Het resultaat van deze fotowedstrijd kunt
u bewonderen in Bibliotheek De
Ronde Venen in Mijdrecht. De jury
bestond uit 3 leden: Ger Lopes Cardozo, als vrijwilligster werkzaam bij
de Stichting Thuis Sterven. En fotografen Pieter Schunselaar en eerder genoemde Edith Gerritsma.
Een makkelijke opgave was dat zeker niet. Er is veel gewikt en gewogen door de juryleden, maar men is
uiteindelijk tot een unanieme keuze gekomen. De jury heeft uiteindelijk vijf foto’s genomineerd. Ze kloppen technisch, zijn origineel en hebben een verrassend standpunt. Dat
neemt niet weg dat ook de andere
foto’s zeer zeker de moeite waard
zijn om bekeken te worden.

PvdA-GroenLinks:

“Geen schaliegasboringen
in De Ronde Venen”
De Ronde Venen - De regering
heeft op 26 augustus jl. besloten om
te wachten tot oktober met het nemen van een besluit met betrekking
tot het geven van vergunningen tot
het boren naar schaliegas in Nederland. Mits dit echter ‘veilig’ kan wil
de regering daar toestemming voor
geven en zullen er boortorens in het
landschap verschijnen. In De Ronde Venen bevindt zich onder zowel
Mijdrecht als De Hoef schaliegas
waar op termijn naar schaliegas geboord zou kunnen worden. PvdA-

GroenLinks-LokaalSociaal wil dat
dergelijke boringen niet plaats zullen vinden in De Ronde Venen en
dat de gemeente zich daar actief tegen zal verzetten. Schaliegas is namelijk een vervuilende energiebron
en past niet bij de duurzame ambities van De Ronde Venen. Daarnaast
bestaan er bij boringen naar schaliegas nog altijd risico’s voor aardbevingen, vervuiling van het grondwater en gaan boringen gepaard met
grootschalig vrachtverkeer en vervuiling van het landschap.

Drankcontrole in Vinkeveen
Vinkeveen - De politie hield toezicht op zaterdag 7 september tijdens de Nacht van Neptunus en
haalde bestuurders die onder invloed van alcohol waren uit het verkeer.
Tijdens het toezicht op en rond de
Vinkeveense Plassen vanwege het
evenement ‘Nacht van Neptunus’
zijn bij ruim 550 personen blaastes-

ten afgenomen. Van 6 personen is
het rijbewijs ingenomen, omdat ze
onder invloed van alcohol aan het
verkeer deelnamen. Op het water
hebben 31 personen een blaastest
afgelegd. Hiervan hadden vier personen te diep in het glaasje gekeken. Er deden zich tijdens het evenement geen incidenten voor die de
openbare orde verstoorden.

Johannes Grootegoed
104 jaar
Mijdrecht - De oudste inwoner van De Ronde Venen, Johannes (Han) Grootegoed, vierde afgelopen maandag 9 september zijn
104e verjaardag. De heer Grootegoed blijkt nog op zeer hoge leeftijd een krasse baas te zijn en welbespraakt. Sinds hij 100 jaar is geworden verblijft hij in zorgcentrum
Nieuw Avondlicht. Op zijn 95ste
kreeg hij nog met succes zijn verlengde rijbewijs overhandigd door
toen burgemeester Marianne Burgman. De eerste keer dat hij dit document kreeg was toen al 75 jaar
geleden! Nu rijdt hij geen auto meer omdat zijn gezichtsvermogen wat slechter wordt en naar hij
zelf zegt het niet meer verantwoord
vindt om achter het stuur te kruipen. Hij heeft het erg naar zijn zin
in Nieuw Avondlicht. Burgemeester Maarten Divendal kwam de jarige baas persoonlijk feliciteren en
had een geanimeerd en soms vrolijk gesprek met hem. Han blijkt zijn
Amsterdamse humor nog altijd niet
te hebben verleerd. Hij had uit alle windrichtingen wenskaarten gekregen en een bloemstukje van de
gemeente. Tientallen jaren heeft hij
in Mijdrecht gewoond in een van de
flats aan de Stadhouderslaan. “Nu
doe ik het wat rustiger aan, hier in
Avondlicht”, laat de jarige goedgemutst weten. Afgelopen weekend
vierde hij zijn verjaardag alvast in
kleine familiekring.
Han Grootegoed is van huis uit Amsterdammer en heeft altijd in ‘de
business’ gezeten, vanaf effectenmakelaar tot verkoopmanager en
directeur van een bekende zuivelfa-

briek in het noorden des lands. Op
zijn 61ste jaar moest hij om gezondheidsredenen de zakenwereld verlaten. Grootegoed heeft wel eens
verteld dat hij in zijn leven vaak op
het randje van leven en dood heeft
gezweefd, maar dat er kennelijk een
beschermengel op zijn schouder zat
die hem er telkens weer doorheen
sleepte. Want door de jaren heen
liet zijn gezondheid nogal eens te
wensen over. Hij overleefde de oorlog en overwon de Spaanse griep.
In 1942 kreeg hij kinderverlamming,
maar ook daarvan herstelde hij. Dit
mede dankzij de goede zorgen van
zijn moeder en de mensen om hem
heen in die tijd. Maar ook vanwege
zijn optimistische kijk op het leven,
een ijzersterke wil en een doortastende mentaliteit. Zijn dat de juiste ingrediënten om zo’n hoge leeftijd te bereiken? Je hebt natuurlijk
niet alles zelf in de hand.
Han Grootegoed kan inmiddels
meer dan honderd jaar terugkijken op zijn leven. Hij maakte bewust twee wereldoorlogen mee, zag
de snelle ontwikkelingen in de techniek, in de luchtvaart en de opkomst
van de auto-industrie. Zijn eerste
auto was een T-Ford!... Maar ook
hoe Nederland zich maatschappelijk manifesteerde. En niet te vergeten hoe de wereld om hem heen
veranderde. Tot op de dag vandaag
heeft hij over sommige zaken een
uitgesproken mening. Oud worden
wil je wel, maar niet oud ‘zijn’. Van
dat laatste heeft Han (nog) geen
last als je hem spreekt. In dat licht
mag hij wel als een ‘Icoon’ van de
senioren in De Ronde Venen worden gezien.
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Praktijk De Rots

Voor psychodynamische therapie en coaching
Mijdrecht - Therapeute Petra
Roelofsen (1961) heeft haar Praktijk De Rots in Mijdrecht officieel
geopend met alle erkende certificaten en het felbegeerde diploma Medische Basiskennis van de
Academie voor Psychodynamica
te Scherpenzeel.
Petra Roelofsen: “Bij psychodynamische therapie, worden allerlei
gedachten, gevoelens en ideeën
van de cliënt dynamisch, dus actief en continu, in beweging gezet.
Het bijzondere van deze therapievorm is dat je als cliënt wordt geactiveerd om zélf oplossingen te
vinden die bij jou passen. Door intensieve gesprekken en technieken ga je je nieuwe ideeën en inzichten eigen maken en komen
jouw nieuwe denken en handelen helemaal vanuit jezelf. Door
een andere kijk op jouw hele situatie bieden zich nieuwe mogelijkheden aan. Anderzijds zit de dynamiek in de veelheid van technieken, die ik als psychodynamisch
therapeute tot mijn beschikking
heb. De cliënt hoeft niet van tevoren te kiezen: “Ga ik naar een
hypnotherapeut, een psycholoog
of naar een EMDR- of RET therapeut? Doe ik een familieopstelling
of kies ik voor bio-energetisch lichaamswerk?” Ik kies de techniek
die ik ga toepassen, zodat de cli-

ent zich alleen op zichzelf hoeft te
concentreren.
Therapie
Psychodynamische therapie is inzetbaar voor problemen in de relationele sfeer, de werk-, en de persoonlijke sfeer en bij psychosomatische klachten. Dit zijn lichamelijke klachten die geen aanwijsbare medische oorzaak hebben, zoals hoofd-, of buikpijn, migraine,
spanning in schouders, onderrug,
benen en nek. Kortom: Je kunt in
mijn praktijk terecht voor hulp bij
vele klachten en vragen waarvoor
geen medische oorzaak is gevonden. Indien er wel een duidelijke
medische oorzaak is, is het mogelijk dat therapie je helpt inzicht te
krijgen in het ontstaan van je ziekte of ongemak en hoe je er makkelijker mee om kunt gaan. Op de
site staan de specifieke probleemgebieden vermeld. Maar ook andere problemen kunnen besproken worden. Indien de cliënt gecoacht wil worden, kijk ik naar
het dagelijks functioneren van de
cliënt(e) en richt me met de client van daaruit naar de toekomst.
Mocht tijdens de coaching blijken
dat er problemen uit het verleden
in de weg staan, dan kan therapie een zinvolle aanvulling of vervolg zijn. Eén en ander vloeit gemakkelijk in elkaar over en vormt

één geheel. Met coaching worden
dus de praktische problemen aangepakt en met therapie pak je de
oorzaak van je problemen aan.
Narcisme
Tijdens de opleiding specialiseerde ik me op het onderwerp Narcisme. Ik studeerde af en schreef
een boekje over ‘De invloed van
de Narcistische ouder op het
scheidingskin’. Hierin staan veel
tips en herkenningslijsten vermeld van (ervarings)deskundigen.
In de Praktijk begeleid ik dan ook
ex-partners en kinderen van Narcisten. Bij interesse in persoonlijke ontwikkeling is een bezoek
aan de therapeut tegenwoordig
ook erg populair omdat men enerzijds op het werk en in het dagelijkse leven steeds meer spanningen te verwerken krijgt en anderzijds wil men ook aandacht aan
zelfontwikkeling besteden. Mensen die bewuster willen leven,
kiezen dus juist voor therapie. Zij
voelen zich daarna tevredener en
opgelucht en ze hebben meer grip
op hun leven. Balans tussen lichaam en geest is hierbij essentieel. In de huidige maatschappij is
er volle aandacht voor de buitenkant van het lichaam. De reclame
houdt zich met niets anders bezig.
Het lijf wordt goed verzorgd met
schoonheidsbehandelingen, ver-

zorgingsproducten en saunabezoek. Maar de binnenkant heeft
af en toe ook een verzorgende behandeling nodig in de vorm van
therapie. Dat wordt vaak vergeten.
En het allermooiste wat je dan uiteindelijk kunt worden is jezelf.
Het is in de Praktijk overigens niet
alleen kommer en kwel. Er wordt
best wel gelachen om bijvoorbeeld de absurditeit van bepaalde
vastgeroeste ideeën, gewoonten
en ervaringen. Humor is iets wat ik
tijdens de sessies graag gebruik,
zodra de situatie dat natuurlijk
toelaat. De reacties van mijn cliënten stimuleren mij telkens in deze
aanpak.” Leon, 25 jaar, depressief:
“Het is een aparte techniek, maar
het helpt wel”. Denise, 53 jaar, 27
jaar migraine: “Het aantal aanvallen is al na 1 sessie gehalveerd”.
“Mijn praktijk bevindt zich in een
sfeervol chalet te Mijdrecht. Op 28
september is de ‘Open Rots dag’
waar ‘s morgens een gratis 15 minutengesprek kan worden gereserveerd. Van 13.00 tot 16.00 uur
zijn geïnteresseerden van harte
welkom. Ook mogelijke doorverwijzers zoals huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten, zie ik dan
graag om kennis te maken.” Therapie kan bij Praktijk De Rots ook
in de avonduren worden gereserveerd. Lees verder de informatie in
de advertentie.

Argon blij met
puntendeling met AH’78
Mijdrecht - De openingswedstrijd
van de kompetitie heeft Argon een
punt opgeleverd, de tegenstander uit Huizen bleek een leuk voetballende ploeg die vlak na rust op
een 0-1 voorsprong kwam. Daarna
kwam er meer beleving in het spel
van Argon en dat resulteerde zeven minuten voor tijd in de gelijkmaker. De trainer van AH was na
afloop niet blij met het resultaat
van z’n ploeg, z’n team verzuimde,
toen Argon in de slotfase met een

man minder stond omdat de wissels opgebruikt waren, om door te
drukken. Het commentaar van Argoncoach Patrick Loenen was niet
mals: ‘Ondanks een, gezien de vele
blessures, goede voorbereiding was
dit een slechte wedstrijd. Tot de 0-1
was er totaal geen beleving, er waren veel persoonlijke fouten en we
hebben het aan ons zelf te wijten
dat we een slecht resultaat hebben
behaald’.
Foto: sportinbeeld.com

Droomstart voor Hertha
D2 tegen CSW D3
De Ronde Venen - Nadat de D2
van Hertha vorige week een geslaagd oefenduel tegen Argon met
4-1 had gewonnen, stond zaterdagochtend om 11:00 uur de eerste bekerwedstrijd op het programma. Een
extra speciale wedstrijd voor Maarten de Vos omdat de tegenstander
zijn oude club CSW was. Het team
was compleet en dat kwam goed uit
omdat een kwartier voor de wedstrijd de teamfoto werd gemaakt.
Direct vanaf het fluitsignaal waren de mannen van Hertha gebrand
op een goed resultaat en notabene

Maarten opende de score vroeg
in de wedstrijd. Hertha bleef goed
druk zetten en op de rebound van
het schot van Mitchel de Koning
schoot Maarten rakelings over. Het
duurde overigens niet lang voordat
de 2-0 door Bim Bunbut werd gemaakt. Het sterk aanvallende Hertha hielt de druk erop en vanuit een
corner scoorde Kaj Okkersen via
een scrimmage. In de 31e minut
maakte Mitchel de Koning de 4-0
en kort daarna klonk het fluitsignaal
voor de rust.
Nadat de limonade op was, wat
overigens geen overbodige luxe

was vanwege het benauwde klimaat, ging de 2e helft van start.
CSW startte sterker aan het tweede deel van de wedstrijd en dat resulteerde een aantal counter mogelijkheden waarbij keeper Kaj te
Beest succesvol ingreep. Desondanks bleef het krachtsverschil te
groot en was het Hertha die nog 4
keer scoorde door Tim Scheepstra
(2x), Jay Albers en Finn Colly (met
een prachtige boogbal). De winst
van deze derby met 8-0 is met recht
een droomstart voor de mannen van
Hertha D2.
Foto: sportinbeeld.com

Atlantis D1 zeer overtuigende
overwinning van de Vinken D1
Mijdrecht - De ploeg van Atlantis
D1 bestaande uit veel nieuwe spelers kon in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen een mooie
score behalen tegen De Vinken.
Na de eerste trainingen en een oefenwedstrijd waarin nog verloren
werd, kon er eindelijk aan de competitie begonnen worden. De ploeg
heeft veel nieuwe spelers gekregen.
Veel kinderen moeten nog wennen
aan elkaar, maar ook aan het feit dat

Hertha MB1 opent met
7-0 winst
Vinkeveen - In de eerste bekerwedstrijd van het seizoen werd het

op Sportpak de Molmhoek afgelopen zaterdag in Vinkeveen al het di-

rekt duidelijk dat Hertha MB1 voor
dit seizoen een veelbelovend meiden team heeft. Zowel voetballend als conditioneel zit het met de
speelsters wel goed en aan de wil
om te winnen ontbreekt het niet.
In de beginfase werd er direct snel
druk gezet. Hertha nam het initiatief
en dwong Maarssen terug op eigen helft. Al direct deden zich een
paar goede kansen en mogelijkheden voor.
Deze werden nog niet benut, maar
na 15 minuten in de eerste helft was
het raak door een treffer van Anouk.
10 Minuten later kon de aanhang
opnieuw juichen en wederom was
het Anouk die het net wist te vinden. Met veel zelfvertrouwen gingen de meiden door en dit resulteerde in een bijzonder fraaie combinatie waarbij Danitsja strak werd
aangespeeld en snoeihard kon scoren. Met een 3-0 voorsprong kon er
worden gerust en na de pauze werd
de wedstrijd weer direct door Hertha met scherpte opgepakt. Roxy
scoorde nog 2 doelpunten en Danitsja en Anouk wisten ook nogmaals
te scoren waardoor het feestje compleet werd en er een eindscore van
7-0 kon worden genoteerd. Een
mooi begin voor een leuk team met
veel potentie !
Foto: sportinbeeld.com

ze nu ineens in twee vakken moeten spelen in plaats van één vak
wat bij de jongere jeugdlagen gewoon is. In de eerste twaalfeneenhalve minuut gingen beide ploegen
nog gelijk op. Na de eerste vakwissel kon het tweede aanvalsvak echter het verschil maken. Door zeer
mooie kansen die goed afgemaakt
werden, werd er gerust met een
stand van 1-5 in het voordeel voor
de ploeg uit Mijdrecht. In de tweede
helft van de wedstrijd zou ook het

eerste aanvalsvak meer tot scoren
gaan komen. Een zeer mooie doorloopbal aan de achterkant van de
korf was een smuller voor het publiek dat was meegereisd naar Vinkeveen. In de tweede helft zouden
nog zes doelpunten gescoord worden. De wedstrijd werd gewonnen
met 2-11. Al met al een zeer mooie
verdiende overwinning. Hopelijk
gaan de volgende wedstrijden ook
zo voorspoedig.
Foto: sportinbeeld.com

Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in
leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons
hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren
is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten,
onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven
liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl
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Col de la Bonette Challenge
levert 9.000 euro op
De Ronde Venen - Met een hoogte
van 2.802 meter is de Col de la Bonette in de Franse Alpen, de hoogste begaanbare weg in Europa voor
wielrenners. Deze berg werd afgelopen week beklommen door 36 wielrenners uit De Ronde Venen en omgeving. “Nu al bestempeld tot de
tocht der tochten. Om 9 uur vertrokken en de benen los kunnen fietsen
tot de voet van de Col de la Bonette.
Groepsfoto en toen moest het gebeuren. 24km klimmen naar de top
op 2.802 meter. Daar gingen we: terugschakelen, nog eens terugschakelen en de juiste cadans vinden.
Ik zag de eerste 9 ‘die-hards’ al bij
me wegrijden. Achter ons vormde zich ‘de bus’. Eigen tempo zoeken. Haarspeldbocht na haarspeldbocht volgt. Nu was het ieder voor
zich. Na 7km wordt het steiler: 7%.
De weg slingert naar boven en de
stijgingspercentages ook. 7,4%, 8%,
9,4%. Ik breek. Ik val terug naar onder de 10km per uur. Gelukkig komt

de eerste bevoorrading eraan. Ik
roep “banaan, banaan” en ik stop
niet. Nog 10km naar de top. Ik ga
achter twee renners aan. 9,8% pfff.
Ik breek volledig en rijd nog maar
een schrikbarende 6,4km per uur.
Dit kan toch niet! Eten lukt niet, te
moe. Gelletjes en powerrepen meegenomen maar geen kracht om ze
te pakken. Drinken, blijven drinken.
De cadans is terug en ver boven de
boomgrens rijd ik in een maanlandschap. Peter van Adrichem rijd me
voorbij en geeft me een Dextro.
Herpakken
Al 2km heb ik de Dextro in m’n
mond maar doorslikken gaat niet.
Mijn mond is te droog. Er is helemaal niemand meer. Oef wat steil.
Pff, nu breek ik echt. Tranen vallen
met het zweet naar beneden. Ik herpak me en vind m’n tweede en derde adem. Ik ga uit het zadel en vlieg.
Nog een tandje erbij op weg naar
de verradelijke Cime de la Bonette:

het laatste stuk met een stijgingspercentage van 15%! Een paar honderd meter voor me staan de eerste
mannen. Ze zien me bijna omvallen.
5,1 op de teller, 4,7 en zelfs 4,3km.
Langzamer kan echt niet. Ik zie Linda Janssen en Caroline Schenk van
Stichting4Life aan komen rennen
en besluit me de laatste 200m volledig op te blazen. Onder luid gejuich word ik binnengehaald. Kapot maar oh, wat voelt deze overwinning goed! Ik heb het gedaan!”
Marco van Leeuwen, deelnemer Col
de la Bonette Challenge 2013
Eigen verhaal
Op de berg heeft iedere deelnemer
zijn eigen verhaal en komt iedereen
zichzelf 3x tegen. Maar wat is het
mooi als het lukt met een fantastische groep renners, sponsoren en
vrijwilligers.
Dankzij ieders bijdrage is de Col
de la Bonette Challenge niet alleen
sportief een succes, maar levert ook

Clubkampioenschappen bij
Tennis Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op zondag 8 september vonden de finalewedstrijden
plaats van de clubkampioenschappen van tennisvereniging Mijdrecht.
Vanaf woensdag 28 augustus was
er volop tennisplezier op het tennispark aan de Dr. J. van der Haarlaan.
Door de indeling in poules speelde iedereen verschillende wedstrijden en waren er genoeg kansen om
zich te plaatsen voor de finaledag.
Niet onvermeld mag blijven de deelname van een aantal zeer jeugdige
spelers. De eerste plaats van Hugo
Straver en Casper Helmer in de Heren Dubbel 5, de tweede plaats in
de Heren Enkel 5 van Hugo Straver en de overwinning in de Heren
Enkel 6 van Tom Streefkerk beloven veel voor de toekomst van deze tennistalenten. De clubkampioen

van dit jaar bij de Heren, Bas Butzelaar, zei in zijn “kampioenspraatje” dat hij graag met deze heren de
strijd wilde aangaan en nodigde ze
dan ook uit om volgend jaar weer
deel te nemen.
Alle kampioenen werden op zondag 8 september, tijdens de prijsuitreiking uiteraard in het zonnetje gezet en ontvingen naast de felicitaties een prachtige ‘beker’. Nadat de kampioensfoto gemaakt
was, was het tijd voor de traditionele verloting. Een aantal sponsors
had gezorgd voor prachtige prijzen
en TV Mijdrecht dankt daar natuurlijk Koeleman Elektro, Get Styled,
Bulthaup, Rendez Vous en Bonne
Nuit hartelijk voor.
De commissie, onder leiding van
voorzitter Co Pieneman, en de me-

dewerkers van de bar, onder leiding
van Erna en Adriaan Panman, zorgden de hele week voor een vlekkeloos verloop van de clubkampioenschappen en namens de commissie nodigde Yneke de Vos iedereen
uit om volgend jaar weer deel te nemen.
Prijswinnaars
Hieronder volgen de prijswinnaars
in de diverse categorieën.
HE 3/4: 1e Bas Butzelaar en clubkampioen bij de heren, 2e Lars
Ykema; HE 5: 1e Paul reurings, 2e
Hugo Straver; HE 6: 1e Tom Streefkerk, 2e Dennis Capel; HE 7: 1e
Youri van Adrichem, 2e Paul Herrebrugh; HE 8: 1e André Rechtuijt, 2e
Danny Reymer; HE 8 35+: 1e Sander van Beers, 2e John Cornelis-

BMX West in Oud-Beijerland

Marco van Leeuwen: “Banaan, banaan!”
nog eens ruim 9.000 euro op voor
de projecten van Stichting4Life
in de sloppenwijken van Nairobi.
Deelnemers, vrijwilligers, sponsors
en shirtsponsors Rabobank Rijn
en Veenstromen, Coen de Groot
Montage, Lionsclub Mijdrecht Wilnis, SCM Recruitment, DM4Life,
Architektenbureau HW van der
Laan, Medisch Trainings Centrum
Mijdrecht en Big Deal Keukens,
enorm bedankt voor jullie deelname en steun. Graag tot volgend jaar!

sen; HD 3/4: 1e Lars Ykema en Thomas Ykema, 2e Bas Butzelaar en
Rick Corman; HD 5: 1e Casper Helmer en Hugo Straver, 2e Roel Hazeleger en Paul Hoogeveen; HD 6: 1e
Henne Kokkelink en Jacques Marchand, 2e Brian Cornelissen en Arjan van Dam; HD 7: 1e Co Pieneman en Ton Rijsenbrij, 2e René Appelman en Dennis Capel; DE 4: 1e
Simone Butzelaar-van Acker en
clubkampioen bij de dames, 2e Sabine van Vliet; DE 6: 1e Marjolein
Berger, 2e Mirjam van der Berg; DE
8: 1e Anneke Cornelissen, 2e Marleen Pietersen; DD 6: 1e Hetty van
Veen en Margo Wichers, 2e Petra
van Ieperen en Yneke de Vos; DD
7: 1e Brigitte van Diemen en Sonja
Jansma, 2e Marjolein Gasse en Saskia Moorthaemer; DD 8: 1e Nicole
Anbergen en Kiki Schmitz, 2e Adrea
de Groot en Marianne Kooij; GD 6:
1e Margo Wichers en Jacques Marchand, 2e Petra van Ieperen en Richard van der Sluijs; GD 7: 1e Sonja
Jansma en André Rechtuijt, 2e Anneke en John Cornelissen; GD 8: 1e
Nicole Anbergen en Roel Bakker, 2e
Marjolein Gasse en Rob Korver.

Postduiven Vereniging Rond de Amstel
Regio - Jongstleden zaterdag hebben de duiven van de duivenliefhebbers van PV Rond de Amstel
hun op één na laatste vlucht van dit
seizoen afgewerkt. Het was de vierde vlucht van de natourcompetitie.
De duiven werden gelost in het Belgische plaatsje Ronguieres, dit ligt
vlak bij Nijvel op een afstand van
ong. 187 km. van onze regio.
De duiven werden gelost om 10:35
uur met Zuid-Westen wind en lichte tot zware bewolking. Desondanks vonden de duiven vlot hun
weg naar huis, waarbij de snelheden opliepen tot boven de 90 km.
p/uur. Het werd Hans Half uit Amstelhoek die net als vorige week als
eerste een duif op zijn hok zag landen, dit was om 12:33 uur, wat betekende dat de “98” ruim 94 km. p/
uur had gevlogen. Met deze mooie
prestatie plaatste ze tevens haar 2e
overwinning achter haar naam. na-

dat ze vorige week ook al 2e geworden was heeft haar baas dan
ook grote verwachtingen voor een
mooie toekomst voor haar. In rayon F waar 2267 duiven aan de start
stonden eindigde ze als 51e. Tweede werd Ron den Boer uit Uithoorn
en derde werd Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen. Aankomende zaterdag
vliegen de duiven hun laatste vlucht
vanuit Nijvel waarna de eindstanden opgemaakt kunnen worden en
de duifkampioenen en de kampioenen gehuldigd kunnen worden.
De volledige uitslag:
1. Hans Half
Amstelhoek
2. Ron den Boer
Uithoorn
3. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
4. Martin Bosse
Uithoorn
5. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
6. Theo Kuijlenburg
Amstelhoek
7. Piet van Schaik
Uithoorn
8. Theo Vlasman
Uithoorn
9. Darek Jachowski
Mijdrecht

Uithoorn - Zondag 8 september
werd alweer de 6e BWC verreden
in Oud–Beijerland. Deze altijd lastige baan is op het laatste stuk vernieuwd maar ondanks dat waren
er bij het inrijden al vele valpartijen waaronder Roy Schouten en Patrick Kroon. Ondanks dat begon de
wedstrijd om 10.30 uur mooi op tijd.
Er waren in totaal 53 ritten waarvan
31 in de Eigen klasse en 21 in de
Open Klasse waarin flinke strijd geleverd moest worden voor de felbegeerde bekers. 43 rijders van UWTC
hadden zich ingeschreven van wie
sommigen al in de manches een
flinke onderlinge strijd moesten leveren. Brian Worm was in een goede strijd verwikkeld met Yvette de
Waard van de Spuicrossers (Nederlandse kampioene) maar kon in de
manches toch niet van haar winnen.
Max Kroon was zo druk met zijn telefoon dat hij de hele eerste manche vergat. …
Knap lastig
Jordy Twaalfhoven en Roy Schouten
maakten het elkaar knap lastig in de
derde manche. Tom Brouwer lag in
de derde manche mooi voorop maar
kwam ongelukkig ten val. Maar kon
door eerdere resultaten wel door
naar de halve finale. Voor Priscilla van de Meer zat het deze wedstrijd niet mee bij haar eerste wedstrijd voor de BWC. Bij het inrijden
was ze al gevallen en ook bij haar
manche viel ze over de eerste bult.
Daardoor heeft zij de derde manche
niet gereden, heel jammer maar volgende keer gaat het zeker beter! Bij
de open Klasse manches ging Jimmy van Woerkom op het laatste stuk
zitten dat moet je natuurlijk nooit
doen want dan komen er zo een
paar andere renners langszij! Mats
de Bruin gleed nog van zijn trapper
op het laatste stuk maar wist zich
toch te kwalificeren.
Winst
Ondanks dat wisten toch veel rijders van UWTC zich te kwalificeren

voor de halve finales. Maar eerst
waren er nog drie herkansingswedstrijden. Lars Wiebes lukte het helaas niet om zich alsnog te plaatsen, hij werd 5e. Voor Rick Doornbos pakte het beter uit hij werd
mooi 2e! In totaal waren er 20 halve finales in de eigen en open klasse. Maar het weer zat in de halve finales niet mee, de regen kwam met
bakken uit de lucht waardoor het
voor veel rijders toch lastig werd
om een goed rondje te rijden. In de
open klasse 10-11 jaar zat het voor
Brian, Jimmy en Jochem goed mee.
Vanwege een valpartij van twee andere rijders konden zij mooi met
z’n drieën door naar de finale! Arjan van Bodegraven viel helaas in
zijn halve finale maar nam ook clubgenoot Tom Brouwer mee, helaas
voor hem zijn tweede valpartij deze dag. Gelukkig werd het snel weer
droog en begon de zon een beetje
te schijnen voor de grote finales, 32
in totaal. Bij de cruisers 40+ reden 4
man van UWTC een finale waaronder Wim Pieterse naar een mooie 7e
plek. Bo Versteeg werd bij de boys
7 helaas 2e in de B-finale. Nadat
hij het hele stuk voorop had gelegen werd hij op het laatste gedeelte net nog ingehaald. Jordy Maijenburg lag in de B-finale bij de boys
8 mooi voorop maar kwam in de
bocht ten val waardoor hij het niet
meer redde. Voor Jordy Twaalfhoven
was het zijn eerste BWC bij de boys
14 maar stond wel gelijk in de finale, hij werd daarin 8e maar een superknappe prestatie! Daarna ging
de strijd los om de dagprijzen. Jur
de Beij ging bij de boys 7 jaar super van start maar gleed helaas van
trapper waardoor hij het met een 7e
plek moest doen. Sem Knook reed
de hele dag als een speer maar in
de finale zat het hem niet mee, hij
kwam ongelukkig ten val. Om 14.15
uur was de wedstrijd ten einde en
kon iedereen weer huiswaarts keren om zich op te gaan maken voor
de volgende BWC op 29 september
in Zoetermeer.

Michiel de Ruyter laat niets
heel van De Ronde Venen
Regio - Het vierde kanopoloteam
van Michiel de Ruyter heeft op zeer
overtuigende wijze het Zwetplasserstoernooi te Wormer gewonnen.
In de finale werd streekgenoot kanovereniging De Ronde Venen verslagen. Het is voor het team de eerste toernooizege in de derde klasse. Aan het toernooi deden maar
liefst vijftien teams mee in de derde klasse. Op zaterdagochtend kon
MdR lekker inkomen, van thuisteam
Zwetplassers werd met 18-1 gewonnen. Iedereen kon lekker speelminuten maken en doelpuntjes
meepikken. De twee tegenstanders
die volgden, waren van iets zwaarder kaliber maar moeten normaal
gesproken geen probleem zijn. Toch
werden het twee lastige wedstrijden
(4-3 winst tegen Rijnland senioren
en zelfs een verlies tegen Hydronauten). Gelukkig plaatste het team
zich wel voor de volgende ronde. In
de winnaarspoule was er wederom een opwarmwedstrijd (7-0 tegen Groningen) maar die kreeg ditmaal wel een goed vervolg. Rijnland
B, waarmee het team in de nationale competitie een derde plaats deelt,

werd met 8-2 van de mat geveegd.
De finale werd een derby: MdR uit
Uithoorn tegen kanovereniging De
Ronde Venen.
De eindstrijd werd nooit een echte strijd. In de rust stond het dankzij krachtig pressiespel van MdR al
7-0 en die score verdubbelde de
ploeg in de tweede helft: 14-0. Een
ongekende uitslag voor een finale.
Het spel van MdR verbeterde met
het toernooi. Dat komt door de uitzonderlijke fitheid (het team doet
het hele jaar door aan conditietrainingen) en een goede speelstijl. Op
verzoek van de spelers zelf, wordt
er vroeg druk gezet (1-2-2 verdediging) en zo weten de fitte en snelle spelers de bal binnen no-time van
de tegenstanders af te pakken.
MdR J gaf in twee wedstrijden een
voorsprong weg en heeft nog dus
nog genoeg verbeterpunten om aan
te werken. Het team eindigde op de
14e plaats. Over anderhalve week
vindt het NK plaats in Den Haag. Als
MdR de goede vorm kan vasthouden, zal het team zeker bij de kampioenskandidaten horen.
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Argon F2 wint ook derde
bekerduel van RKDES

Ook derde bekerwedstrijd
gewonnen door Argon E5

Mijdrecht - Zaterdag 7 september
speelde het F2-team in Kudelstaart.
De F2 van Argon was gelijk begonnen de druk er op te zetten en aan te
vallen. In de 3e minuut ging RKDES
in de aanval, en wist een mooie kans
te creëren en scoorde (1-0). Een corner voor Argon, Yassir nam hem, Milan ving de bal op en schoot op het
doel en scoorde mooi (1-1). Argon
ging in de aanval met Luuk en Kay,
deze speelde goed over, Kay schoot
op het doel maar net voorlangs.
Luuk had de bal, speelde over naar
Kilian, RKDES wist de bal te winnen
en kwam weer op het doel van Jeroen af en passeerde, RKDES scoorde in de 14e minuut (2-1). Na de aftrap nam RKDES snel weer over,
maar het was Luuk deze keer die
goed verdedigde. Argon wederom
in de aanval, Luuk probeerde met
een afstandsschot, de keeper kaatste de bal terug, Joep die goed meeliep ving de bal op en wist te scoren
in de 15e minuut, het was weer gelijk (2-2). RKDES weer in de aanval,
Deze keer werkte Luuk de bal weg
over de zijlijn, Luuk ving de bal gelijk weer op en wist de bal bij Joep te
krijgen, deze speelde zich goed vrij
voor het doel en scoorde in de 19e
minuut de (2-3). Na de rust gingRKDES in de aanval. De keeper schoot

Mijdrecht - Zaterdag 7 september
speelde de E5 een uitwedstrijd in
Ouderkerk tegen de E8. In de eerste
minuten volgden al kansen, maar de
bal wilde er niet in.
De E5 bleef kansen creëren waarvan
Masim wist te profiteren en scoorde de openingstreffer in de 7e minuut (0-1). Mike stifte de bal over de
keeper in de 9e minuut en het was
(0-2). Can gaf een lange bal richting de spitsen, er volgde een corner, Yannick schoot knap in en Masim wist daaruit te scoren in de 13e
minuut en het was (0-3). De aftrap
werd genomen door Ouderkerk, de
bal werd al weer snel overgenomen
door hun jongens, en het is Mourad
die met een super afstandsschot de
(0-4) er in schoot in de 16e minuut.
Ouderkerk kreeg de bal en probeerde richting het doel te komen maar
het was Collin die dit verhinderde. De bal werd naar voren geschoten richting Mike, Mike schoot door
naar Vincent en die scoorde net voor
rust de (0-5), met deze stand gingen
ze de rust in. De scheidsrechter floot
voor de 2e helft, Ouderkerk stoomde gelijk op met een kans naar doel
van Amine, maar Amine speelde een
heel goede wedstrijd en dook naar
de hoek om de bal uit het net te houden. Ouderkerk maakte een overtreding op Mike, Mike nam zelf de bal,
kwam in bezit van Ouderkerk, Can
ging in gevecht om de bal en won,
schoot naar Yannick die mooi vrij
liep en scoorde in de 4e minuut de
(0-6). Ouderkerk trapte weer af, Ar-

uit en RKDES ging snel richting het
doel van Jeroen, die was echt kansloos en de stand was weer gelijk in
de 3e minuut (3-3). Argon vocht stevig door, Joep met een kans, maar
gingnet naast.
Aanval
RKDES weer een aanval, maar ging
ook naast met een afstandsschot,
RKDES had weer de bal en ging
weer richting Jeroen, maar het was
Milan die verdedigde en de bal over
de achterlijn schoot waardoor RKDES een corner kreeg,
RKDES nam de corner, de bal kwam
in de handen van Jeroen. Jeroen
schoot uit, RKDES ving op en wist
dan toch weer op winst te komen
door te scoren in de 9e minuut (43). Rob had de bal en gaf een voorzet aan Joep, Joep probeerde een
afstandsschot. Luuk ging weer in
de aanval, schoot naar Joep en nu
scoorde hij wel in de 11e minuut
weer de gelijkmaker (4-4). Argon
wist dat ze nog konden winnen de
tijd liep door, ze kregen een corner,
Kilian schoot de bal voor het doel, er
volgde een duel, Rob profiteerde en
wist de bal liggend over de lijn achter de keeper te krijgen, ze stonden
weer voor in de 12e minuut (4-5) en
dit bleef het.

Een vliegende start van
Hertha meisjes E1
Vinkeveen - Zaterdag 7 september
was het dan eindelijk zover. Na een
lange zomerstop en met de eerste
voetbaltrainingen onder leiding van
hun nieuwe trainer Philip nog maar
net afgewerkt, kon er door de meisjes van Hertha E1 afgelopen weekend weer echt gevoetbald worden.
Enthousiast gemaakt door het
schoolvoetbal hebben de meeste
meisjes vorig jaar hun eerste voetbalseizoen beleefd. Voor het komende seizoen zijn zij als overwegend 2e jaars ingedeeld in de E1
van Hertha. De tegenstander in de
bekerwedstrijd was ME1 uit Kockengen. Popelend van enthousiasme en onder de bezielende leiding

van de coaches Dennis, Remon en
Stefan stonden de meiden klaar om
te beginnen. En wat een vliegende start hebben ze gemaakt! Voordat de meeste ouders en supporters langs de zijlijn het door hadden,
werd het eerste doelpunt al door
Hertha gescoord en die voorsprong
hebben ze niet meer weggegeven.
Met veel inzet, doorzettingsvermogen en teamwork werd de 1-0 voorsprong uitgebreid naar een uiteindelijke eindstand van 6-0.
Wat een topprestatie!
We wensen Demi, Maud, Zoey,
Beau, Roos, Quinn, Liv, Elaine, Dounia, Rosa en Fleur een sportief en
gezellig voetbalseizoen toe!
Foto: sportinbeeld.com

Kanopolo tweede plaats
bij toernooi Zwetplassers
De Ronde Venen - Het kanopolo
A-team van de kanovereniging De
Ronde Venen grijpt naast de titel in
de 3e klasse van het toernooi. In de
finale om de 1e plek was het team
kansloos.
Het team kan toch terugzien op een
geslaagd toernooi. Op de eerste dag
werden alle wedstrijden gewonnen.
Daarmee voldeed het team aan de
verwachtingen, alhoewel de poule-indeling ook anders had kunnen
uitpakken. Op de zondag kwamen
de winnaars van de andere poules
aan bod. Tegen de Hydronauten uit
Leeuwarden werd er een keurige
winst behaald van 4-1. De wedstrijd
die daarop volgde was een leuke
en pittige wedstrijd tegen Rijnland.
Het team van KVDRV kwam laat op
gang maar wist uiteindelijk te scoren en deze stand verder uit te bou-

Nipt verlies voor De Vinken B2
Vinkeveen - Op zaterdag 7 september stond voor de door JUMBO
gesponsorde B2 aspiranten korfbal de thuiswedstrijd tegen streekgenoot ESDO op het programma. Na winst in de eerste wedstrijd van het seizoen was de doelstelling om de punten in Vinkeveen
te houden. In de bespreking voorafgaand aan de wedstrijd hamerde coach Ronald Mul op het voorkomen van balverlies als gevolg van
(onnodige) plaatsfouten. In de oefenwedstrijden en de eerste competitiewedstrijd gebeurde dit teveel. Om iets voor half één betraden
beide teams het veld. In de aanval
begonnen Melissa van Vliet, Famke van der Bijl, Robert Versloot en
Dennis Nieveen. In de verdediging
startten Mariska Boellaard, Demi van der Linden, Daan Eennennaam en Timo Brockhoff. De vinkenverdediging was de tegenstander de baas, ESDO wist weinig kansen te creëren. Het leek niet meer
dan een kwestie van tijd voordat de
Vinkeveners de voorsprong zouden
pakken. Helaas lukte het het aanvallende vak niet om de gecreëerde kansen af te maken, waardoor
er lange tijd 0-0 op het scorebord
bleef staan. ESDO ging efficiënter
met haar kansen om, uit de weinige
kansen die gecreëerd werden vielen wel doelpunten. Na de 0-1 volgen nog voor de rust de 0-2 en 0-3.

In de rust werden de spelers gewezen op de noodzaak van het afronden van gecreëerde kansen en het
behoud van scherpte in de verdediging. Door drie kleine momenten van verslapping stond de B2 nu
0-3 achter ondanks dat het het beter spelende team was. Na enkele
minuten spelen in de tweede helft
werd Timo Ponk als vervanger ingebracht voor Robert Versloot, welke
een bal ongelukkig op zijn hand terecht was gekomen. Mariska Boellaard’s enkelblessure speelde op, zij
werd vervangen door Fenne Claassen. De tweede helft liet het aanvallende spel van De Vinken een verbetering zien. Invalster Fenne opende de score voor de thuisploeg met
een felle doorloopbal. Na een tegendoelpunt van ESDO volgde een
doorloopbal van Timo (Pronk). Het
was Daan die met twee doelpunten de aansluitingstreffers wist te
maken. Met nog enkele minuten te
spelen stond er plotseling een 4-4
stand op het scorebord, de overwinning leek nabij! Toch was het ESDO
dat aan het langste eind trok, met
een doorloopbal maakten zij net
voor het laatste fluitsignaal de beslissende treffer.
De volgende wedstrijden van De
Vinken B2 is op zaterdag 14 september om 13.15 uur bij Synergo in
Utrecht.
Foto:sportinbeeld.com

Leerlingen krijgen sportdag
van eerstejaarsstudenten
Vinkeveen – Nog maar net anderhalve week op school en de leerlingen van de Pijlstaartschool in Vinkeveen hadden al een sport- en spelletjesdag. Deze dag werd dit keer niet
georganiseerd door de leerkrachten
van school maar door de eerste- en
derdejaars PABO-studenten van de
Theo Thijssen Hogeschool Utrecht.
De studenten waren op introductiekamp in Vinkeveen en verzorgden als
onderdeel van het kamp de sport-

en spelletjesdag. Voor de groepen
3 t/m 8 vond deze dag plaats op de
sportvelden van Hertha en De Vinken. De groepen 1 en 2 hadden op
school ’s morgens een spelletjesdag.
Een tropische dag en het enthousiasme van de PABO-leerlingen zorgden ervoor dat het een onvergetelijke sportieve dag voor de leerlingen
was. PABO-leerlingen, bedankt voor
deze geweldige dag en succes met
jullie opleiding!

wen naar een 3-0 voorsprong. Het
werd nog spannend omdat de tegenstander goed terugkwam in de
wedstrijd tot 3-2. De overwinning
had tot gevolg dat er aangetreden moest worden tegen MdR dat
evenveel punten had behaald. Deze jonge ploeg zette in de finale alles op alles en deed de weerstand
bij KVDRV breken en behaalde een
zeer ruime overwinning. Daarmee
speelde KVDRV zijn slechtste wedstrijd uit het toernooi en verloor de
focus en disciplinne in de verdediging. Positief was het optreden van
de jeugdspelers Bart Stevens en
Anna White te noemen. Voor hen
was het toernooi een prima leerschool om mee te nemen naar de
jeugdklasse. Volgende week wordt
het NK weer gespeeld en wordt de
tegenstand nog zwaarder.

Ruime winst voor CSW 7
Wilnis - Het 7e zaterdagteam van
CSW speelde afgelopen weekend
de eerste bekerwedstrijd van het
seizoen.
Er stond een wedstrijd in Vinkeveen op het programma tegen het
4e team van Hertha. Al snel werd
duidelijk dat CSW de bovenliggende partij was. Hertha kon onvoldoende tegenstand bieden en CSW
domineerde, trok het initiatief naar
zich toe, kreeg ook een penalty en
liep in de eerste helft vrij eenvoudig
uit naar een 3-0 voorsprong. In de
tweede helft toonde het wedstrijdbeeld eigenlijk geen verandering.

Hertha kon nog wel een keer scoren, maar de eindstand werd door
CSW in deze uitwedstrijd op een 1-5
overwinning afgerond. CSW gaat
hiermee aan de leiding in de bekerpoule waarin ook Argon 10 en FC
Breukelen 5 ingedeeld zijn. Breukelen won de wedstrijd tegen Argon
overigens met 1-3 . Maar het 7e elftal van CSW heeft in het afgelopen
weekend in ieder geval vertrouwen
getankt en kan met een goed gevoel de eerste competitiewedstrijd
aanstaande zaterdag tegen Argon
11 aangaan.
Foto: sportinbeeld.com

gon ging gelijk in de aanval waarbij
Yannick de bal afpakte en richting
het doel schoot, Colin kon net niet
bij de bal om dit af te maken. De bal
kwam weer bij Yannick, die speelde naar Can, Can weer naar Vincent,
maar de bal werd gewonnen door
Ouderkerk, deze probeerde door te
komen naar het doel, maar Mourad en Masim verdedigden goed en
werkten de bal weg. Nogmaals wist
Mourad Ouderkerk tegen te houden.
Ouwerkerk mocht ingooien, de bal
kwam naar het doel van Amine, er
volgde een schot, Amine dook naar
de hoek, maar kon er net niet bij en
de bal belandde in het net, het was
(1-6) in de 9e minuut. Er volgden
nog wat kansen, een overtreding op
Vincent, Vincent nam hem zelf en
schoot richting het doel, maar werd
goed verdedigd. Nogmaals een
overtreding deze keer op Mourad,
Mourad neemt en schoot hoog voor
het doel, Yannick probeerde een
omhaal, maar miste de bal. Nogmaals probeerde Yannick een schot
op doel, de keeper hield hem door
de bal af te weren, bal kwam voor
de 2e maal bij Yannick, maar schoot
deze keer over. Ouwerkerk kreeg
nog eenmaal de kans om richting
het doel van Amine te komen, Amine hield de bal, nogmaals probeerde
Ouderkerk, deze keer ging hij over
en floot de scheidsrechter af. Weer
een mooie overwinning jongens, Top
Gespeeld, op naar de 1e competitiewedstrijd volgende week thuis tegen
Abcoude E8.

Veenshuttle viert
35-jarig jubileum
Vinkeveen - Op zaterdag 21 september organiseert Badminton vereniging Veenshuttle een open dag
ter ere van haar 35-jarige jubileum.
Deze feestelijke gebeurtenis wordt
gecombineerd met de Week van het
Badminton waarbij verenigingen in
heel Nederland badminton promoten. Met de speciale komst van Lotte Jonathans krijgt iedereen de kans
om meermaals Nederlands kampioen dames & gemengd dubbel te
zien! Tussen 15.00 en 18.00 uur is
iedereen welkom in de Phoenix om
kennis te maken met badminton. Op
de open dag wordt met demonstratiepartijen getoond hoe leuk badminton is voor de jeugd, rolstoelers,
recreanten en competitiespelers.
Want badminton gaat verder dan het
vakantiespelletje. Op een badminton-circuit daagt Veenshuttle bezoekers uit om diverse oefeningen uit te
voeren en zijn er daarmee aan het
einde van de dag in 3 verschillende
leeftijdscategorieën prijzen te verdienen! Neem daarom zaalschoenen
mee en laat zien wat je kunt!
Ook kan er vrij gespeeld worden en
kunnen bezoekers, met dank aan

de sponsoren, meedoen aan een loterij. Voor iedereen is er een consumptie beschikbaar. Om 16.00 uur
komt Lotte Jonathans als ambassadeur van de Week van het Badminton. Lotte heeft De Veenshuttle uitgekozen vanwege het 35-jaar jubileum en om aangepast badminton
en badminton voor de jeugd te promoten!
Lotte was tussen 2002 en 2009 diverse keren Nederlands kampioen dames- en gemengd dubbel.
Tweemaal werd ze 5e op de Olympische Spelen. Lotte zal een clinic
verzorgen voor de rolstoelers en de
jeugd. Zij zijn zeer blij en trots dat
Lotte op de 21-ste voor een bezoek
aan Veenshuttle in Mijdrecht gekozen heeft! Op de Open Dag kan
men zich tegen een zeer aantrekkelijk tarief aanmelden voor een lidmaatschap tot het einde van dit jaar.
Na 18.00 uur wordt, onder het genot
van een hapje en drankje in sportcafé De WaVe, door (oud)-leden het
35-jarig jubileum gevierd. Veenshuttle wil ook de komende 35 jaar badminton mogelijk maken voor spelers
op elk niveau!

Legmeervogels F3 wint
derde bekerwedstrijd
Uithoorn - In de 3e bekerwedstrijd
speelde Legmeervogels F3 uit tegen
Jong Aalsmeer United F3. De wedstrijd stond lekker vroeg op het programma en de Uithoornaars waren
fris en scherp en begonnen meteen
goed.
Kevin was benieuwd of de keeper
van Jong Aalsmeer United goed
was en testte hem al in de 2e minuut met een afstandsknal. De
keeper redde knap, maar gaf wel
een corner weg. Deze leverde verder geen gevaar meer op. Na een
mooie combinatie van Kevin en Mirza kreeg Legmeervogels een corner in de 3e minuut. Mirza gaf de
bal voor en Nahom schoot hem direct in, 0-1. Hierna ging het gelijk op. Beide teams kwamen lekker
in hun spel en vooral op het middenveld werd veel strijd geleverd
en werd het veldspel door Kimi en
Stijn goed verzorgd. Legmeervogels
deelde een aantal speldenprikken
uit via Nahom en Wasim om vervolgens in de 10e minuut toe te slaan.
Puck passte van achteruit door het
midden naar Mirza en die schoot
loeihard binnen, 0-2.
Moeilijk
Aalsmeer probeerde wat terug te
doen en brak door aan de rechterkant van het veld. Irfaan ging op volle snelheid erachteraan en maakte het voor de rechterspits moeilijk.
Keeper Bo kwam hem te hulp en
samen hielden ze het doel schoon.
Ook een goed schot pakte Bo uit de
rechterbovenhoek. Kimi leidde zijn
achterhoede goed en Legmeervo-

gels pakte de grip weer terug in de
wedstrijd. In de 15e minuut kreeg
Legmeervogels een corner vanaf
rechts, Jong Aalsmeer United werkte de bal eruit, Puck pakte de bal op
en plaatste hem in de hoek, 0-3. En
nog een laatste hoekschop voor de
rust, cornerspecialist Mirza slingerde de bal richting de stip en Nahom
frommelde de bal in het doel, 0-4.
Tweede helft
Het begin van de tweede helft was
voor Aalsmeer, een schot en een
corner leverden echter geen doelpunt op. Na een doorbraak op links
ontstond er een scrimmage voor de
goal van Legmeervogels. Kimi greep
in en Stijn ruimde de bal op. In de
omschakeling was Legmeervogels
weer gevaarlijk, Wasim en Nahom
bleven kappen en draaien in de
aanval op zoek naar mogelijkheden.
Die mogelijkheid kwam in de 25e
minuut. Een corner voor Legmeervogels. Mirza gaf de bal met zijn linker hoog voor en via de rug van de
verdediger was de keeper kansloos,
0-5.
Turbo
Bo pakte in de 33e minuut een schot
van links, gooide snel uit op Kevin,
die een gave pass gaf in de diepte, Irfaan zette zijn turbo aan, liet de
hele verdediging achter zich en ging
alleen af op de keeper en schoot de
bal keurig in de hoek, 0 - 6. Wasim
maakte ook nog 0-7, eerst leek de
keeper de bal te houden, maar de
inzet was toch teveel voor hem. Het
publiek heeft kunnen genieten van
een leuke wedstrijd.
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vin Hoogeboom en Ruud Oussoren
stond het na twintig minuten 5-4
voor de Vinkeveners. Daarna waren enkele aanvallende slippertjes
de aanzet voor een paar Haagse tegentreffers. Tot overmaat van ramp
kon ook een toegekende strafworp
niet verzilverd worden, terwijl Achilles aan eigen zijde wel degelijk trefzeker was vanaf de stip. Het bracht
de ruststand op 5-8.

Vinkeveense korfballers niet
opgewassen tegen Achilles
Vinkeveen - Het was de Vinkeveense korfballers niet gegund afgelopen zaterdag.
Tegen het bezoekende Achilles uit
Den Haag ging het in de eerste helft
lang goed. Voor rust kwam de ploeg
uit Den Haag echter nog drie punten los. In de tweede helft werd het
gaatje vijf doelpunten en ondanks
hard werken kwam de thuisploeg

niet echt meer dichterbij; eindstand 11-15. De Vinken begon met
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin Hoogeboom en Rutger Woud in
de aanval. Het verdedigende kwartet bestond uit Masha Hoogeboom,
Emese Kroon, Peter Koeleman en
Rudy Oussoren. Melanie Kroon en
Gerwin Hazeleger bezetten de reservebank. Trainer-coach Johan

Kroon kon na tien maanden blessureleed eindelijk weer een beroep doen op Peter Koeleman. Weliswaar nog niet helemaal hersteld
bewees de lange elektroman het
spel nog lang niet verleerd te zijn.
Na een snelle tegentreffer in de
eerste minuut herpakte de ABNAmroformatie zich prima. Via doelpunten van Rutger Woud (3x), Kel-

Missers
Het spel van Achilles oogde wellicht
wat verzorgder, de Hagenaars leken
in elk geval een stuk zelfverzekerder. De Vinken creëerde prima kansen, maar miste enkele fraaie doorloopballen en andere leep verkregen kansjes. Twee rake afstandsschoten brachten de bezoekers
evenwel op een vijfpuntenmarge.
Vanaf dat moment liep de thuisploeg achter de feiten aan. Tegentreffers van Peter Koeleman, Rutger Woud, Emese Kroon en Kelvin
Hoogeboom, die de aan Eva Hemelaar toegekende strafworp benutten, konden niet verhelpen, dat
Achilles de ruime voorsprong behield. Ook de inbreng van de reserves leverde onvoldoende resultaat.
Vijf minuten voor tijd stond het 9-15.
Een oogstrelend slotoffensief bracht
De Vinken nog ietsje naderbij. Topscorer van de dag, Rutger Woud,
prikte zijn vijfde en zesde doelpunt door het gele plastic. Het gaf
de stand een iets draaglijker aanzien, maar het 11-15 verlies brengt
De Vinken vooralsnog onderaan de
ranglijst in de tweede klasse E van
het KNKV.
Komende zaterdag speelt De Vinken 1 opnieuw een thuiswedstrijd.
Dan komt het inmiddels fier op
kop staande Revival uit Terschuur
op bezoek. Aanvang 15.30 uur op
sportpark De Molmhoek.

Overtuigende winst voor
de jongens van Hertha F2
Vinkeveen - Na weken van trainen
was het zaterdag de eerste wedstrijd voor de jongens van Hertha
F2. Om 10.00 uur werd er afgetrapt
door Loosdrecht en de jongens van
Hertha zaten er direct bovenop. Dit
resulteerde in een droomstart, binnen een minuut kon de Loosdrecht
doelman de gang naar het net maken. Luc van Dam tikte beheerst de
0-1 binnen. Hertha trok direct de
wedstrijd naar zich toe, want kort
na het eerste doelpunt was het wederom Luc van Dam die de 0-2 binnen werkte. Een mooie aanval werd
simpel afgerond door Luc. Het spel
speelde zich voornamelijk op het
Loosdrecht gedeelte af, een golf van
aanvallen van Hertha was dan ook
het spelbeeld. Loosdrecht had de
eerste helft een vrij kleine doelman
opgesteld en de handige Calvin
maakte daar handig gebruik van. Bij
een van de vele aanvallen schoot hij
de bal over de kleine keeper heen,
die daardoor kansloos was, 0-3.
Sem van Til kwam in het veld en liet
de vele meegereisde ouders direct
juichen. Zo sluw en behendig als hij
is slalomde hij door de defensie van
Loosdrecht en tikte simpel Hertha’s
vierde doelpunt binnen, 0-4. Steve Boekel deed kort voor de rust
ook nog even een duit in het zakje. Dachten de mannen van Loos-

Mijdrecht - De start van de competitie tegen ESDO op zaterdag 7 september was voor de C2 van korfbalvereniging Atlantis niet ideaal. Vele blessures zo aan het begin van
het seizoen zorgden ervoor dat de
ploeg, gesponsord door Van Walraven, met invallers de eerste wedstrijd in moest. De C2 wil dan ook
Esmée, Marijn en Anouk bedanken
voor het willen invallen.
Een trage start van beide partijen
zorgde ervoor dat de doelpunten op
zich lieten wachten. Beide ploegen
hadden moeite met de aanval en
vooral thuisploeg Atlantis had zichtbaar moeite met de boomlange he-

ren van ESDO. Gebruikmakend van
die lengte onderschepten ze veel
ballen en had Atlantis moeite hier
mee om te gaan. Hierdoor was de
tussenstand in de rust ook maar 1-3.
In de rust hebben de coaches Hel-

hier op welke manier dan ook, interesse voor hebben. Zij zullen,
of zij wel of niet de sport machtig zijn, begeleid worden om het
te leren of als je al kunt biljarten het nog wat beter te leren van
een ervaren biljarter. Heeft u interesse, bel dan met Hans van Eijk,
tel. 0297 593 395, hij zal u graag
verder inlichten.

CSW verliest van ARC
Wilnis - CSW heeft in de eerste
competitiewedstrijd van het seizoen
geen punt weten te behalen. Op eigen veld werd met 0-2 verloren tegen ARC uit Alphen aan den Rijn
maar gezien het slot van de wedstrijd had het zomaar een gelijkspel
kunnen worden.
ARC, dat twee jaar geleden nog in
de topklasse speelde, had in het begin van de wedstrijd het meeste balbezit en de ploeg voetbalde ook iets
makkelijker dan CSW. CSW leed te
snel balverlies door teveel de lange bal te zoeken wat vaak een prooi
was voor de sterke verdediging van
ARC. De verdediging van CSW had
het erg lastig tegen de behendige
aanvallers van ARC en het was aan
doelman Dirven te danken dat ARC
niet op voorsprong kwam. Zo redde hij prima op een geplaatst schot
in de benedenhoek en na een prima voorzet vanaf links werd de bal
keihard ingeschoten maar wederom
ranselde hij de bal uit de hoek. Aan
de andere kant kwam Wesley Suister in kansrijke positie maar kon de
bal tot corner worden verwerkt. Ook
een schot van Mick Stefels bereikte niet in het doel want de bal werd
geblokt in de zestien.

op voorsprong te komen toen Wesley Suister de bal na een dieptepass over de keeper deponeerde
maar de makkelijk vlaggende assistent-scheidsrechter van ARC
kreeg het gelijk aan zijn zijde en het
doelpunt werd afgekeurd wegens
buitenspel. ARC kreeg ook nog een
prima kans maar de rechtsbuiten
schoot in kansrijke positie in het zijnet. Met nog een kwartier te spelen kwam ARC op voorsprong. De
ploeg mocht een hoekschop nemen
en deze kon zomaar vrij worden binnengekopt. CSW ging meer risico’s
nemen en claimde een strafschop
toen Clayton Karsari werd gevloerd
op het moment dat hij uit wilde halen maar de scheidsrechter wilde
van niets weten. Even later kwam de
bal voor de voeten van Suister die
de bal uit de draai maar net naast
schoot. CSW had ook geen geluk bij
twee vrije trappen. De eerste werd
door Suister op de paal gekopt en
bij de tweede werd de bal door Mike
Cornelissen maar net naast geschoten. Bij de laatste corner van CSW
werd Sander Kunkeler nog tegen
het gras gewerkt maar ook hier zag
de scheidsrechter geen strafschop
in. Bij de aanval die hier op volgde
was het voor ARC een koud kunstje om er 0-2 van te maken omdat er
bij CSW nog slechts sprake was van
1 verdediger. Na het laatste fluitsignaal was er toch wel optimisme over
het vertoonde spel van CSW tegen
een sterk ARC maar punten leverde
dat helaas niet op.

Jan de Boer kampioen

Denk en Zet en 100-jarig
bestaan schaakvereniging
Zevenklapper CSW MD2
Wilnis - Een spannend begin van
alweer een nieuw voetbalseizoen
voor de meiden van CSW MD2. Bijna alle speelsters komen dit jaar
voor het eerst uit in de D-pupillen.
Dat betekent een groot veld, buitenspelregel en 11 tegen 11 meiden in
het veld. Zaterdag 7 september was
het vroeg dag, want om 08.00 uur
was het verzamelen op het CSW
terrein om de tenues, trainingspakken en tassen in ontvangst te nemen. De tegenstander voor de eerste KNVB wedstrijd was naburig
Hertha MD1.
Na een sterk begin van CSW, was

het Hertha dat via een counter de
openingstreffer noteerde. Gelukkig
herpakte CSW MD2 zich snel en
liep het nog voor rust uit naar 4-1.
Ook de tweede helft lieten de meiden zien dat ze lekker kunnen voetballen. Met goed positiespel en
vlotte combinaties werd de voorsprong verder uitgebouwd tot de
einduitslag van 7-1 op het scorebord vermeld stond! Dit moet de
meiden vertrouwen geven voor het
komend voetbalseizoen. Zaterdag
a.s. gaat de competitie van start tegen BFC uit Bussum.

Open Ronde Venen
klaverjaskampioenschap

Een moeilijke start voor
korfballers Atlantis C2

De Hoef - De biljartclub De Hoef
wil dit seizoen starten met een
onderlinge competitie speciaal
voor dames.
Het is de bedoeling om zo veel
mogelijk dames voor het biljartspel te interesseren. Vaak doet de
echtgenoot aan deze sport maar
nu wil de biljartclub zich speciaal
op de dames gaan richten, die

Op gang
Na rust kwam de wedstrijd pas echt
goed op gang en hoewel ARC de
betere ploeg bleef liet CSW zich
ook niet onbetuigd. Zo leek CSW

drecht nog enige hoop te hebben,
Steve deed dit laatste sprankje verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Met een mooie trap maakt hij de 0-5
voor Hertha.
In de tweede helft ging Steve op
doel, Ravi Verbruggen kwam hierdoor in het veld. Het spelbeeld bleef
hetzelfde als in de eerste helft. De
jongens van de F2 domineerden en
gingen wat slordiger spelen. Dit was
het gevolg van de grote voorsprong
wellicht. Jammer want de score had
nog hoger uit kunnen vallen. Maar,
de koek was nog niet helemaal op.
De F2 bezit een paar jongens met
een geweldige trap, en één van die
jongens is Noa. Hij maakt de 0-6
halverwege de tweede helft maar
het mooiste doelpunt bewaarde hij
voor het laatst. Na een mooi breedtepass, vertrok Noa op rechtsvoor.
Hij speelde een aantal tegenstanders uit, en vanuit de rechtsvoor
hoek haalde hij verwoestend uit.
Die trap deed zijn werk, de bal ging
via de onderkant van de lat het doel
in. De keeper stond er bij en keek
er naar. Volstrekt kansloos was hij.
Wat een fantastisch doelpunt en
wat een wedstrijd. Na afloop de traditionele penalty serie gewonnen en
de eerste wedstrijd en winst waren
een feit.

Damesbiljart in De Hoef

Vinkeveen - Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2013
zal gehouden worden op vrijdag 13
september in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen. Het
klaverjassen start om 20.00 uur, zowel dames als heren zijn welkom. Er
zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is de kampioen of kampioene
2013 bekend. De kampioen van verleden jaar, Natnilda de Zwart, zal dit
jaar de te kloppen vrouw zijn. Er zijn
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Hier volgen de

data voor de nieuwe prijs-klaverjascompetitie 2013/2014 in 2013: dus
13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december.Voor 2014: 3, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28
maart, 11 en 15 april, 9 en 23 mei,
6 en 20 juni en 4 juli. De winnaar
van de laatste prijsklaverjasavond:
1. Cees Zaal
7594 pnt.
2 Frans Bierstekers
7189 pnt.
3 Bianca Pappot
6795 pnt.
4 Sjaan Kolenberg
6725 pnt.
5 Carla van Nieuwkerk 6696 pnt.
De poedelprijs was voor Leen van
Bemmelen met 5102 punten
Tel. Café de Merel is 0297-263562.

een, Hans en Chantal erg hun best
gedaan om de juiste aanwijzingen
te geven. Mede hierdoor bevatte de
tweede helft meer snelheid en beleving. Het bleef moeilijk om met het
lengtevoordeel van de heren van

ESDO C1 om te gaan voor het damesteam van Atlantis. Uiteindelijk
was de einduitslag 2-7. Maar supporters van dit Van Walraven team
zien mogelijkheden om ESDO de
volgende keer te verslaan.

De Ronde Venen - Tijdens de algemene ledenvergadering van S.V.
Denk en Zet-Advisor vond weer de
traditionele huldiging van de kampioenen plaats. Jan de Boer werd beloond voor zijn sterke schaken van
afgelopen seizoen, hoewel het tot
de laatste competitieronde spannend bleef werd hij toch de onomstreden kampioen van S.V. Denk en
Zet. Hij mocht hiervoor de kampioensbokaal uit handen van wedstrijdleider Vrolijk ontvangen. Behalve dat de Boer clubkampioen
werd, behaalde hij ook de meeste
punten voor het eerste team in de
bondscompetitie, met een serie van
5 overwinningen op rij en een remise, mag 5 ½ uit 9 op het 3e bord
een sterke prestatie genoemd worden. Ook hiervoor ontving hij een
beker. De beker voor het beste resultaat van het tweede team werd
behaald door min of meer nieuwkomer Peter de Jonge. 2 Seizoenen terug nog in de jeugd spelend
en nu topscoorder met 4 uit 7! Ook
aan hem werd door de wedstrijdleider de beker uitgereikt. In het eerste
team voor komend jaar nam Peter,
door zijn promotie hiernaar toe, de
plaats over van good old Cees Verburg. Deze mag nu op bord 1 van
het tweede zijn tegenstanders tot
wanhoop drijven.
Rusland
Belangrijke punten op de vergadering waren nog de aankondiging,
dit in het kader van het Nederland-

Rusland jaar, van een lezing en simultaanseance, die d.d. 2 november a.s. door niemand minder dan
oud-grootmeester Genna Sosonko gegeven gaat worden. Een en
ander wordt mede verzorgd door
S.V. Denk en Zet en zal plaatsvinden in “de Boei”. Voor verdere informatie verwijzen we de liefhebbers
naar de site van s.v. Denk en Zet.
(www. svdenkenzet.nl). Tevens werd
er uitgebreid aandacht besteed aan
het komend eeuwfeest van s.v. Denk
en Zet. In april 1914 werd de vereniging opgericht, de eerste notulen van de oprichtingsvergadering
staan zelfs gedateerd op 1 april!
Op 12 april zal het feit dat een der
oudste verenigingen van De Ronde
Venen haar honderdjarig bestaan
viert, met diverse activiteiten voor
de jeugd en senioren uitgebreid beleefd worden. Nieuwe leden zijn bij
deze oude maar nog springlevende
en dynamische vereniging uiteraard
ook komend seizoen van harte welkom. Met de op handen zijnde activiteiten zult u zich bij deze vereniiging zeker thuis voelen. Aanmelden
kan men zich bij secr. Harris Kemp,
tel. 0297-256512 of bij Henk Kroon
tel. 06-12185845.
Voor meer informatie ga naar de
website www.svdenkenzet.nl.
Kom geheel vrijblijvend op de dinsdagavond rond 20.00 uur eens binnenlopen en een partijtje schaken
kan natuurlijk ook. Locatie: Dorpscentrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen.

Prijsklaverjassen in De Springbok
De Hoef - Met ingang van zaterdag 14 september starten in het
Dorpshuis De Springbok weer de
klaverjasavonden, onder auspicien van de biljartclub. De kaartavonden zijn op 14 september, 12
oktober, 26 oktober en vervolgens
op elke tweede zaterdag van de

maand. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige avonden.
Breng uw partner, vriend of vriendin mee om het nog gezelliger te
maken, de organisatie zal voor de
rest zorgen. Zij zien u graag vanaf
20.00 uur in de Springbok aan de
Oostzijde 61a in De Hoef.
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Winst na een flitsende start
van korfbalploeg Atlantis 1
Mijdrecht - Na een intensieve voorbereiding, waarin de selectie van korfbalvereniging Atlantis veel oefenwedstrijden heeft gespeeld, was de ploeg uit Mijdrecht
klaar voor de competitie. Afgelopen
zaterdag moest het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 aantreden
tegen VZOD uit Kudelstaart. Al snel
werd duidelijk dat Atlantis een goede voorbereiding heeft gehad en
het werd al snel 0-2 voor Atlantis. De voorsprong van de ploeg uit
Mijdrecht werd steeds maar groter.
Na 20 minuten spelen stond het 0-8
voor Atlantis. Door deze flitsende
start wist Atlantis dat zij deze wedstrijd zouden winnen. VZOD wist
echter in de laatste minuten van de
eerste helft toch nog drie maal te
scoren. De ruststand was hierdoor
3-8 in het voordeel van de bezoe-

Mijdrecht - Zaterdag 7 september was de eerste competitiewedstrijd voor het korfbalteam Atlantis 2, dat gesponsord wordt door de
Rabobank. Er werd afgereisd naar
Kudelstaart voor een wedstrijd tegen VZOD 2. VZOD is al jaren een
bekende tegenstander voor Atlantis. De laatste wedstrijden waren
in het voordeel voor de ploeg uit
Mijdrecht. Voor VZOD was de competitie vorige week al begonnen met
een wedstrijd zij ruim winnend wisten af te sluiten. Atlantis was dan
ook gebrand om zijn eerste competitiewedstrijd te winnen. Na een
spannende wedstrijd, waarin Atlantis het grootste gedeelte heeft
voorgestaan, wist de ploeg de punten niet mee naar huis te nemen.
Er werd verloren met 9-8. Atlantis
begon scherp aan de wedstrijd en
liet zien te gaan voor de overwinning door gelijk in de eerste minuut
de stand op 0–1 te zetten. Atlantis
kon wat verder uitlopen en wist zo
de voorsprong te behouden. VZOD
kwam echter steeds wat dichterbij waardoor Atlantis het gat weer
moest vergroten tot twee doelpunten. Dit deden ze ook en de rust-

stand was 4–6 in het voordeel voor
Mijdrechtenaren.
Volhouden
Het ging goed aan de kant van Atlantis en dit moest volgehouden
worden in de tweede helft. VZOD
kwam echter beter uit de kleedkamer en wist dan ook binnen tien minuten in de tweede helft tot gelijke hoogte te komen. Atlantis voelde VZOD in de nek hijgen en ging te
gehaast aanvallen en pakte de verkeerde kansen. VZOD kwam steeds
meer op stoom en nam de voorsprong over. Ondertussen kwamen
Melissa van der Stap en Jan-Willem
van Koeverden Brouwer in het veld.
Atlantis wist de stand twee minuten
voor tijd nog wel op 9–8 te zetten.
Er werden allerlei pogingen ondernomen om er nog een gelijkspel uit
te slepen, maar tevergeefs, er werd
nipt verloren.
De volgende wedstrijd voor de
Rabobankploeg is aankomende woensdag 11 september. Deze
wedstrijd vindt plaats in Hillegom
tegen SDO 2 om 19.00. Kom allen
het tweede team aanmoedigen naar
de overwinning!

Biljarters van Stieva
gooien heel hoge ogen
Regio - Na speelweek 2 heeft het
biljartteam van Stieva in de 2e Divisie haar visitekaartje afgegeven, na
een 9-0 winst werd het nu 7-2 en
wel tegen De Springbok 2. In de 1e
Divisie staan Heerenlux-De Merel 2
en De Kuiper/van Wijk op een gedeelde 1e plaats. Merel 2 won met
7-2 van Merel 3 en De Kuiper won

met 5-4 van De Springbok 1. Beide
teams hebben na 2 speelweken 14
punten verzameld. Bij de Paddestoel
1 stond 2 keer een vader-zoon relatie opgesteld. Hans Bak zit met zoon
Michel en Alan Knightly met zoon
Joel in dat team. De Paddestoel 2
moest door personeelsgebrek doubleren zodat laatste man Stefan Vos

Droomstart van HVM
Mijdrecht - Zondag debuteerden
de hockeyers van HVM in de derde klasse. Het werd een droomstart: in een spannende wedstrijd
pakten de Mijdrechters drie punten,
3-2 tegen Catwijck. De eerste kans
van de wedstrijd was voor Catwijck. De Katwijkers hebben een sterk
team, vorig jaar werden ze vierde in de competitie. Daarna kreeg
HVM de overhand, wat resulteerde
in drie strafcorners in vier minuten,
maar een doelpunt bleef nog uit. Na
een kwartier moest keeper Stienstra
redden bij de eerste strafcorner van
Catwijck. Een minuut later passeerde Tom Gunther, na een jaar terug
bij HVM, enkele tegenstanders en
bracht de 1-0 op het scorebord.
In de volgende minuten creëerden
de Mijdrechters nog een paar kansen, waaronder twee strafcorners.
Goals bleven uit, en Catwijck werd
sterker, maar wist de kansen niet
te benutten. Na een half uur veerde het talrijke publiek op bij een uitbraak van HVM, maar de Katwijkse verdediging voorkwam een doelpunt. Een minuut later, vier minuten
voor de rust, was het wel raak: Tom
Gunther speelde zich vrij in de cir-

kel en scoorde. Twee minuten daarna verkleinde Catwijck uit een strafcorner de achterstand, 2-1, ook
de ruststand. Na de rust ging het
spel op en neer, maar de gelijkmaker hing in de lucht. Beide ploegen
speelden met overgave, wat wel resulteerde in drie groene kaarten,
waarvan twee voor HVM-spelers.
Na 19 minuten had HVM de wedstrijd kunnen beslissen, maar de bal
van Tom Gunther ging voorlangs.
Twaalf minuten voor tijd viel dan
toch de gelijkmaker, 2-2. Twee minuten later hield Redmar Stienstra
zijn team in de race door een fraaie
redding. In deze fase ging het spel
weer gelijk op, en kon aan beide kanten een doelpunt vallen. In
de 63e minuut was het weer Tom
Gunther, die de wedstrijd besliste.
Midas van der Zande trok een aantal verdedigers naar zich toe, waardoor Gunther ruimte kreeg voor een
hard schot, 3-2. Daar bleef het bij,
ook een Mijdrechtse strafcorner in
de laatste minuut bracht geen verandering.
Coach Nouschka Capel was trots op
haar team: “Het collectief heeft hier
gewonnen!”

2 keer moest aantreden. Ondanks
een hoogste serie van 18 caramboles moest Hans Bak de winst aan
Cock Verver toestaan. Stefan Vos
won van Joel maar verloor van Papa
Alan, het werd 5-4 voor De Paddestoel 1. De Schans verloor thuis met
2-7 van team De Merel-Heerenlux 2
dat vorig seizoen nog in de 2e Divisie speelde. De beide kopmannen
John hadden er zin in, John Vrielink wist de partij tegen John Beets
in slechts 17 beurten te klaren. Kees
Griffioen en Walter van Kouwen
pakte de winst op Dirk van Yperen en Pieter Stokhof. Walter had
met een serie van 16 wel het hoogste percentage naat zijn te maken
caramboles en kwam op ruim 39
% uit. Henk Doornekamp redde de
eer voor De Schans-Lutis Ventilatietechniek. ASM 1 verloor met 4-5 van
ASM 2. Nieuwkomer Broer Persoon
was in slechts 16 beurten uit tegen
Gerrie Holzken. Cens 2 won met 5-4
van De Paddestoel 3.

Bar Adelhof 2. Jos van Wijk en Petra
Slimmers deden een duit in het potje van Bar Adelhof, John Oldersma
en Kees Westkamp namen hun deel
tegen Henk de Vries en Bas Krabbendam op. ASM 3 verloor met 2-7
van De Merel-Heerenlux 4. Alleen
Laura van de Graaf wist met een
hoogste serie van 7 caramboles Gijs
van der Vliet te overtroeven. Voor
Merel 4 waren Piet Best, Jeroen Vis
en Benno de Rooy “goud”. Bar Adelhof 1 verloor met 4-5 van Onze Vrijheid-Biljartmakers. Bert Loogman
en Paul Huzemeijer waren de puntenpakkers voor Onze Vrijheid en
voor Bar Adelhof waren het Richard
van Kolck en Bob Hubenet. De Merel-Heerenlux 3 verloor met 2-7 van
collega 2. Henny Hoffmans was na
lange tijd weer terug en liet uitbater Dorus zien dat hij het nog niet
verleerd was. Henny was uiteindelijk
ook de enige winstmaker waar Wil
Bouweriks, Toon van Dijk en Frank
Witzand het niet mee eens waren. In
de 2e bekerwedstrijd kwam Dio tegen Cens 1 uit. Het werd 5-4 in het
voordeel van Dio. Evert Driehuis die
als kopman won van grootschutter
Paul Schuurman en het verschil was
minimaal. Sander Pater won van Eric
Brandsteder, alleen Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn wisten voor
hun 70-jarige club winst te behalen.

Kopvrouw
Kopvrouw Carolien van Wijk had
uitbater Chris in 34 beurten terwijl
ook Dick Uitenboogaard zijn steentje voor De Paddestoel 3 bijdroeg.
Zweder van Dalen en Hans van Rossum deden het voor Cens. De Kromme Mijdrecht verloor met 4-5 van

Meisjes 6E1 super van start
Uithoorn - Het hockeyseizoen is
weer begonnen. En hoe! Een klinkende overwinning voor de M6E1
zaterdagochtend op de meiden

van Alkmaar. Voor het eerst zes tegen zes, op een kwart veld en met
1 (breed) doel waarin gescoord kon
worden. Dat was wel even wennen
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Hertha wint de eerste
competitiewedstrijd

kers. In de tweede helft wist VZOD
de 4-8 te scoren, waardoor de 0-8
voorsprong in gevaar kwam. Maar
binnen de ploeg van Atlantis was
er nog steeds het volste vertrouwen
in de overwinning. Het eerste team
van Atlantis wist al snel twee doelpunten te maken waardoor het gat
weer groter werd (4-10). Na de 4-10
had het volgende aanvalsvak van de
bezoekers moeite om de kansen te
vinden en te benutten. Hierdoor kon
de ploeg uit Mijdrecht niet verder
uitlopen.
Desondanks bleef de voorsprong
groot genoeg en eindigde de wedstrijd bij een stand van 7-13 voor Atlantis. De ploeg uit Mijdrecht was
de terechte winnaar van dit duel en
kan zich opmaken voor de volgende twee belangrijke duels die deze
week zullen plaatsvinden.

Atlantis 2 begint competitie
met een nipte nederlaag

• Nieuwe Meerbode

voor iedereen. Dus ook voor Thijs
die nu een groter gebied moest coachen. Bij de tegenstander was er onderweg een meisje ziek geworden

en hadden ze nog maar 5 speelsters
over. Marit wilde de 1e helft wel bij
hun meedoen en Jasmijn deed dat
de 2e helft. Ze begonnen sterk, want
hun keepster Elfi hoefde voor rust
maar 1 keer in actie te komen. Ze
schoot de bal overtuigend het doelgebied uit. Aan de andere kant wisten ze het sterke spel ook in doelpunten om te zetten. De eerste 2
goals kwamen (na goed doorzetten)
op naam van Felice, waarbij Jasmijn het voorbereidende werk deed.
Toen dacht Emma dat kan ik ook en
die zorgde met 2 goals voor een 4-0
ruststand. Nu was het Maaike die op
het middenveld de juiste ondersteuning gaf. Na de rust werd Alkmaar
sterker en kwam het duel meer in
evenwicht. Hoewel Elfi nog een paar
keer goed redde kon ze niet voorkomen dat er 3 gescoord werd. Maar
de zege kwam nooit in gevaar. Via
4-1 werd het 6-1 door Stella en Feline. Dit keer was het Marit die van
achteruit de aanvoer verzorgde. En
hoewel Alkmaar tot 6-3 kwam was
het slotakkoord voor de Qui Vive
Meisjes 6E1.
Felice maakte haar derde en daarmee werd de eindstand 7-3. Het belooft een mooi seizoen te worden.

Vinkeveen - Hertha heeft haar eerste competitiewedstrijd winnend afgesloten. In een spannende wedstrijd tegen het stugge Buitenboys
moest de thuisploeg diep gaan,
maar trokken de Vinkeveners uiteindelijk toch aan het langste eind, 2-1.
Hertha wist dat het, na een wisselende voorbereiding, een moeilijke
middag tegemoet zou gaan tegen
de gasten uit Almere. Trainer Ton
van Burik had zijn huiswerk gedaan
en wist dat de Herthanen met Buitenboys een stugge tegenstander
zouden treffen.
Ondanks deze waarschuwingen
had Hertha het moeilijk in de openingsfase van de wedstrijd. Buitenboys hield de linies kort op elkaar en werd gevaarlijk door veelal de lange bal te hanteren. Hertha
kwam duidelijk te kort op het middenveld, waardoor het de tweede
bal niet kon oppakken en nauwelijks aan voetballen toekwam. Daarnaast was het elftal in balbezit vaak
slordig en onrustig, waardoor het de
gasten onnodig in de kaart speelde.
Dit resulteerde na ongeveer 20 minuten spelen ook in een voorsprong
voor Buitenboys. De Almeerse spits
werd met een lange bal gevonden
en schoot onberispelijk raak, 0-1.
Beter
Hertha reageerde direct door Lars
Overzee door te schuiven naar het

middenveld om de diepste middenvelder op te pakken. Hierdoor kon
Hertha zich herstellen en kreeg het
meer grip op het middenveld. Keeper Jan Baarslag moest nog enkele keren handelend optreden, maar
Hertha kon daarna beter in de wedstrijd komen. Een prachtige volley
op de lat van Wessel Maijer was het
startsein voor een offensief van de
thuisploeg. Vlak voor rust leverde dit
dan ook de verdiende gelijkmaker
op. Na goed doorgaan op de rechterflank werd Bart de Groot een niet
te missen kans geboden, 1-1.
Na rust kwam Neal Klesman in het
veld voor Ronald Verbruggen. Met
de komst van de A-junior kwam er
meer diepte in het spel van Hertha, wat de druk op de Almeerse verdediging vergrootte. De Vinkeveense ploeg had de zaken in de tweede helft duidelijk beter op orde. Onder leiding van de uitstekend spelende Thom van Rijn kon Buitenboys nauwelijks meer gevaarlijk
worden. Aan de andere kant kreeg
Hertha een aantal goede kansen via
de Groot en Klesman om op voorsprong te komen. Echter duurde het
tot de 86ste minuut voordat Hertha zichzelf kon belonen. Een makkelijk gegeven vrije trap werd door
Rick Aarsman binnen geschoten,
1-2. Hertha kon de overwinning uiteindelijk makkelijk over de streep
trekken.

Clubkampioenschappen
VLTV een groot succes
Vinkeveen - De afgelopen 2 weken waren er weer de clubkampioenschappen tennis bij de VLTV in
Vinkeveen. Nadat eerder dit voorjaar
de gemengd dubbels al waren gespeeld, was het dit keer de beurt aan
de enkel-en dubbelspelers. In de diverse categorieën van 3 tot 9 kon
er gestreden worden om clubkampioen te worden. Doordat ruim 150
leden zich hadden ingeschreven,
kon er in de meeste categorieën gespeeld worden. Het toernooi werd in
poules verdeeld om een ieder minimaal 3 wedstrijden te laten spelen.
Nadat in 2 weken alle poulewedstrijden waren gespeeld, konden er in
het finaleweekend de halve- en finales worden gespeeld. Maar niet
voordat de vrijdag voorafgaande aan
het finaleweekend een druk bezochte barbecue verzorgd door de bar-

commissie met aansluitend de traditionele feestavond waren georganiseerd, welke dit jaar muzikaal werd
ondersteund door Peter Marnier.
Vrijdagavond en zaterdag werden
in totaal 32 halve finales gespeeld.
Op de afsluitende zondag werden
er 16 finales gespeeld van de dubbel 8/9 tot de enkel 3 waaruit de diverse clubkampioenen kwamen. Na
ruim 240 partijen in 2 weken waren
ze 16 clubkampioenen rijker en konden deze worden gehuldigd tijdens
de prijsuitreiking. De clubkampioenen bij de singles die de wisselbeker
dit jaar in ontvangst mochten nemen
zijn bij de dames Joyce de Groot en
bij de heren Martin de Jong. Al met
al twee fantastische weken met veel
sportief spel en mooie partijen waar
met plezier op teruggekeken kan
worden.

Tennisvereniging De Ronde Vener

Inschrijving geopend Oktober
Weekenden Toernooi
Mijdrecht - Al vele jaren organiseert Tennisvereniging De Ronde
Vener het Rabobank Oktober Weekenden Toernooi. Dit jaar voor de
15e keer en gesponsord door Rabobank Rijn en Veenstromen. Leuke tenniswedstrijden en gezelligheid kenmerken dit toernooi. Al jarenlang weet een grote groep tennissers uit de regio De Ronde Venen
dit toernooi zeer te waarderen. Het
toernooi beslaat vier weekenden en
wel 5 & 6 oktober, 12 & 13 oktober,
19 & 20 oktober en 26 & 27 oktober. Bij dit toernooi bent u niet verplicht alle weekenden te spelen. Er
worden alleen dubbels en mixpartijen gespeeld en altijd in poules. Dat

houdt in dat u verzekerd bent van
meerdere wedstrijden. Het toernooi
telt niet mee voor de KNLTB ranking.
Naast het tennissen speelt gezelligheid ook een belangrijke rol. Tennisverenging De Ronde Vener staat bekend in de regio om haar gezelligheid. Hier wordt dan ook weer de
nodige aandacht aan geschonken
tijdens het toernooi. Op 26 oktober
wordt de feestavond georganiseerd
met live muziek. Heeft u zin om in de
maand oktober een aantal wedstrijden te spelen tegen tegenstanders
uit de gehele regio De Ronde Venen,
schrijf u dan in voor het Rabobank
Oktober Weekenden Toernooi 2013
via www.tvdrv.nl.

