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KORT NIEUWS:

Band politieauto 
lek gestoken
Wilnis - De politie heeft in de 
nacht op zondag op maandag 
8 september, en 24-jarige in-
woner uit Wilnis, op heterdaad 
aangehouden nadat hij vernie-
ling had toegebracht aan een 
politieauto. Om 01.08 uur wa-
ren agenten ter plaatse naar 
aanleiding van een melding 
van een woningbrand aan de 
Drs. W.A. Willemseplantsoen 
in Wilnis. Tijdens afronding van 
deze melding waren de agen-
ten in gesprek met buurtbewo-
ners en bewoners van de uit-
gebrande woning. Zij hoorden 
een kort en luid sissend geluid 
waarbij ze de 24-jarige man 
langs de politieauto zagen lo-
pen. De verdachte droeg een 
steekwapen bij zich en werd 
aangehouden op verdenking 
van betrokkenheid bij de ver-
nieling. Na onderzoek bleek 
één van de banden lek gesto-
ken te zijn. De inwoner uit Wil-
nis is voor verhoor overge-
bracht naar het politiebureau.

www.kunstuitleen-timeless.nl

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 
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Bewoners van De Kom willen 
De Kom leefbaar houden
Mijdrecht - De bewoners van De 
Kom leggen zich er niet zonder slag 
of stoot bij neer dat als gevolg van 
de sluiting van Nieuw-Avondlicht 
de aanleunfunctie van hun appar-
tementencomplex zomaar verdwijnt. 
Die aanleunfunctie was met na-
me geconcentreerd in de mét het 
verzorgingshuis ten onder gaan-
de Koepelzaal. Daar konden bewo-
ners van De Kom gezamenlijk de 
warme maaltijd gebruiken, wat klet-
sen bij de koffi e, theatervoorstellin-
gen bijwonen en spelletjes spelen. 

Deze functies, die zo belangrijk zijn 
om met name alleenstaande ou-
deren te behoeden voor een ziek-
makend sociaal isolement, werden 
door het kabinet mét Nieuw-Avond-
licht wegbezuinigd. Het duurt nog 
een jaar of zes en dan zal ook De 
Kom onder de slopershamer gaan 
vallen. “Dat is op zichzelf een goe-
de zaak, want het huidige gebouw 
- neergezet in 1978 - voldoet op tal 
van punten niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Maar, zo redeneerde 
de bewonerscommissie, dan zullen 

we er toch voor knokken om gedu-
rende de jaren dat we nog in dit ge-
bouw wonen die verloren gegane 
aanleunfaciliteiten binnen de muren 
van De Kom te realiseren. En zo ver-
andert die stokoude Kom langzaam 
maar zeker in een ouderencentrum-
nieuwe-stijl. In een plek waar oude-
ren zolang als dat mogelijk is in ei-
gen omgeving hun eigen leven or-
ganiseren”, aldus de de bewoners 
van de Kom. 

(Vervolg elders in de krant)

Koninklijke onderscheiding voor 
Auwert Dekker en Rien Jongerden
Vinkeveen - Auwert Dekker en 
Rien Jongerden uit Vinkeveen heb-
ben vrijdagavond 5 september, tij-
dens de viering van het 40-jarig ju-
bileum van de Stichting Cursus-
project De Ronde Venen in dorps-
huis De Boei, een Koninklijke on-
derscheiding ontvangen. Dekker en 
Jongerden zijn beiden vrijwilliger bij 
het Cursusproject en benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De onderscheiding werd bij de he-
ren ter plaatse op het podium in de 
ontvangsthal opgespeld door bur-
gemeester Maarten Divendal.

Auwert Dekker
Sinds mei 1997 is Auwert Dekker 
bestuurslid van de Stichting Cur-
susproject De Ronde Venen en als 
cursusadministrator het eerste aan-
spreekpunt binnen deze organisa-
tie. Het Cursusproject De Ronde Ve-
nen is niet weg te denken uit onze 
regio. Sinds de start in 1974 hebben 
veel inwoners deelgenomen aan 
een cursus, een informatieve wan-
deling of een boeiende workshop. 
Het aantal inschrijvingen hiervoor 
is zeer recent de 40.000 (!) gepas-
seerd. Sinds 2000 is Dekker secre-
taris van het bestuur van Museum 
De Ronde Venen. Vanuit zijn be-
stuursfunctie zet hij zich enthousi-
ast in voor de vernieuwing en pro-
fessionalisering van het museum en 
daarmee voor het behoud van het 
lokale culturele erfgoed. Vanaf de 
start in 1996 van de Stichting Vrien-
den van Museum De Ronde Venen 

Vinkeveen - Zaterdag 27 septem-
ber zal de tweede Grote Schoon-
maakactie Vinkeveense Plassen 
weer plaatsvinden. Ook deze keer 
wordt het weer een leuk evenement 
en de organisatie heeft ook nu van 
alles gedaan om de vele vrijwilligers 
een leuke dag te bezorgen. Natuur-
lijk is het de bedoeling om weer het 
nodige vuil te verwijderen van de 
Plassen net zoals vorig jaar toen er 
maar liefst 10.000 kilo vuil werd ver-
zameld.
De actie wordt ondersteund door 
o.a de duikscholen rond de Plassen 
en er wordt verwacht dat een kleine 
100 duikers, ook uit de rest van het 

land, zullen helpen om zich vooral 
onder water in te zetten om zoveel 
mogelijk vuil van de bodem weg te 
halen.
Daarnaast zal de Zeilschool weer de 
Kleine Plas voor haar rekening ne-
men, ook zal het pannenkoekenhuis 
Het Voordek zorgen voor pannen-
koeken tijdens de lunch! Maar ook 
andere horecagelegenheden zet-
ten zich in voor de inwendige ver-
zorging van de vrijwilligers, verschil-
lende restaurants verzorgen lunch-
pakketten, daarnaast zijn er diverse 
sponsors die bijdragen om de Plas-
sen schoon te krijgen. 
(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - In het weekend 
van 13 en 14 september staat Ne-
derland in het teken van de Open 
Monumentendag. Duizenden histo-
rische gebouwen zetten dan de deu-
ren open voor bezoekers die meer 
willen weten over de historie ervan. 
Op vele locaties worden rondleidin-
gen, orgelconcerten en andere acti-
viteiten verzorgd. Ook in De Ronde 
Venen doet een aantal monumen-
ten mee met de Open Monumen-
tendag en worden er rondleidingen 
en concerten georganiseerd. Op za-
terdag 13 september zijn zeven mo-
numenten én het Museum De Ron-
de Venen gratis te bezichtigen. De 
deelnemende monumenten zijn 
herkenbaar aan de Open Monu-
mentendag-vlag. De monumenten 

liggen verspreid over de gemeente. 
In diverse kerken worden de monu-
mentale orgels bespeeld. Ook zijn 
er rondleidingen, optredens en an-
dere activiteiten. Op Fort Abcoude 
wordt het Jaar van het Militair Erf-
goed feestelijk geopend met thea-
ter, muziek en culturele activiteiten. 
Museum De Ronde Venen start op 
zaterdagmiddag de veensteekma-
chine. Monumenten die open zijn 
deze dag: Veenmolen, Oudhuyzer-
weg 109 in Wilnis. Dorpskerk, Kerk-
plein 45 in Abcoude. Fort Abcoude, 
Molenweg 19 in Abcoude. Janskerk, 
Kerkstraat 11 in Mijdrecht, Museum 
De Venen, Herenweg 20 in Vinke-
veen. NH Kerk, Koningin Juliana-
laan 23 in Wilnis en de RK Kerk, 
Kerklaan 2 in Vinkeveen.

Tweede grote schoonmaakactie Vinkeveense Plassen

zet hij zich, mede vanuit zijn func-
tie als secretaris, ook daar in voor 
de uitbreiding en restauratie van de 
collectie en steunt daar waar nodig.

Rien Jongerden
Sinds 1995 maakt Rien Jongerden 
in diverse functies deel uit van de 
Stichting Cursusproject De Ronde 
Venen. Eerst als adviseur en sinds 
2000 als bestuurslid/penningmees-
ter en ICT specialist. In de opstartja-
ren van 1975 tot 1980 was hij al bij 
deze stichting betrokken als pen-
ningmeester, daarna als ICT speci-
alist. Hij heeft een goed functione-
rende website opgezet, niet alleen 

voor het Cursusproject De Ronde 
Venen, maar voor alle cursusprojec-
ten in de provincie Utrecht. Ook re-
gelt hij alle zaalreserveringen voor 
alle cursussen. In de tussenliggen-
de jaren was hij als vrijwilliger ac-
tief in tal van andere organisaties. 
Sinds 2006 is Jongerden vicevoor-
zitter van Museum De Ronde Venen 
en lid van de collectiewerkgroep. 
Met deze werkgroep heeft hij ge-
zorgd voor de volledige registratie 
en digitalisering van de museum-
collectie. In zijn rol van vicevoorzit-
ter houdt hij zich bezig met de ver-
nieuwingsplannen en professionali-
sering.

Bezoek bijzondere 
monumenten

Koperdieven 
aangehouden
Mijdrecht - In de vroege och-
tend van vrijdag 5 september 
heeft de politie twee mannen 
aangehouden op verdenking 
van koperdiefstal. Rond 04.15 
uur kregen agenten de mel-
ding dat twee verdachte per-
sonen op het dak van een ge-
bouw aan de Diamant zaten. 
Toen agenten ter plekke kwa-
men zagen zij één van de twee 
verdachten richting de Sou-
verein rennen. Hier werd de-
ze 30-jarige man uit Mijdrecht 
aangehouden. Na controle op 
het dak van het gebouw bleek 
dat er koper was weggenomen.
Even later zagen agenten een 
auto staan waar de verdach-
ten mogelijk het koper in had-
den geladen. In de omgeving 
van de auto gingen agenten op 
zoek en troffen niet veel later 
de andere verdachte aan, een 
23-jarige man uit Mijdrecht. 
Beiden zijn meegenomen naar 
het bureau en de auto is in be-
slag genomen.
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Auto Vermeij keert terug in Uithoorn
Uithoorn - Met gepaste trots kijkt 
Jos Vermeij toe hoe de vertrouwde 
naam weer aan de gevel gemon-
teerd wordt. Auto Vermeij is al sinds 
de jaren zestig een bekende naam 
in Uithoorn. Diverse generaties heb-
ben hier in de loop der jaren een 
goede reputatie opgebouwd op het 
gebied van verkoop en onderhoud 
van Italiaanse auto’s met name van 
de merken Fiat, Alfa Romeo en Lan-
cia. In 2010 heeft Jos het bedrijf ver-
kocht en besloot het wat rustiger 
aan te gaan doen. Toch voelde het 
telkens als hij over de Anton Phil-
lipsweg reed vreemd om daar een 
andere naam op ‘’zijn gevel”  te zien.
Afgelopen zomer besloot de opvol-
ger onder druk van de importeur om 
Uithoorn te verlaten. Het pand waar 
Jos en zijn team al die jaren met veel 

plezier gewerkt hadden zou leeg 
komen te staan en dat zette Jos aan 
het denken.

Opnieuw
Het ondernemersbloed kruipt waar 
het niet gaan kan en tijdens een ge-
sprek met Cees Huiden, een be-
vriende oud Fiat dealer uit Gouda 
ontstond het idee om Auto Verme-
ij weer op te starten.
Cees Huiden heeft zelf ook 40 jaar 
Fiat ervaring en had er wel oren 
naar. Zo ontstond een samenwer-
king met in totaal 80 jaar Fiat erva-
ring. Ook enkele oud medewerkers 
van Auto Vermeij hoorden de ge-
ruchten in de wandelgangen en be-
naderden de beide heren. Zo ont-
stond al snel een klein en enthou-
siast team van specialisten. Na een 

Vervolg van de voorpagina

Organisaties en ondernemers als 
Waternet, Recreatieschap, gemeen-
te, Rotary, Stichting Woelig Water, 
Winkeloord, jachthaven Bon, Om-
zight, horeca, EHBO Vinkeveen, 
Burgerplatform in Vinkeveen, AH 
Vinkeveen, Jumbo Vinkeveen, Fruit-
paleis Wilnis, Groentenhal Vinke-
veen, Jachthaven Achterbos, Be-
lang Legakkers, werken ook mee 
met diverse middelen die zij kunnen 
bijdragen.
DJ Jeroen Post zal aanwezig zijn om 
hier en daar een interview te doen 
en een muziekje te draaien, zan-
ger Anno van Wanrooy zal tijdens 
de BBQ bij Lust, het muzikale enter-
tainment verzorgen, dat wordt weer 
gezellig meezingen! Er zullen voor 
de deelnemers ook mooie T-shirts 
zijn en nog meer leuke verrassin-
gen. Ook is er een fotowedstrijd en 
een prijs voor de leukste binnen-
komst met gevonden vuil. Tevens 
zal er een masseur op een vlot aan-
wezig zijn om een korte massage te 
verzorgen voor de vrijwilligers zodat 
zij lekker soepel blijven.

Containers
Het is de bedoeling dat het voor-
al een leuke ontspannen dag wordt 

waarbij de Vinkeveense Plassen in 
de schijnwerper staan. Er zullen 
containers op Eiland 4 worden ge-
plaatst die vanuit de bootjes zo kun-
nen worden volgemaakt, tevens zijn 
er diverse grotere boten die ook vuil 
verzamelen.
Het is dus een grote schoonmaak 
met veel mensen die allemaal wil-
len zien dat de Plassen schoon zijn 
en blijven!
Natuurlijk is het grotere achter de-
ze actie dat er een bewustwording 
ontstaat die er zorg voor moet dra-
gen dat we niets meer dumpen of in 
het water gooien. Zo kan iedereen 
genieten van de mooie natuur, het 
schone water en eilanden.

Programma
Het programma zal er zo uit gaan 
zien:
9.30 u: inloop Eiland 1 bij Paviljoen 

Lust. 
10.00 u: koffie met gebak en cup-

cakes, sponsor Haventje 
Achterbos

10.15 u: interview wethouder Gold-
hoorn en heer Dulfor,  Wa-
ternet, briefing door Jeroen 
Post.

10.30 u: uitdelen werkspullen, vrij-
willigers gaan het water en 
eilanden schoonmaken.

12.30 u: lunch op Eiland 4
13.30 u:  einde lunch en water en 

eilanden schoonmaken
16.00 u:  verzamelen Eiland 4 voor 

groepsfoto bij het opge-
haalde vuil en daarna ver-
trek naar Eiland 1 Paviljoen 
Lust

17.00 u:  start BBQ bij Lust
17.30 u:  optreden Anno van Wan-

rooy
18.15 u:  prijsuitreiking foto en leuk-

ste binnenkomst wedstrijd
18.30 u:  ijs van IJsbeer als nage-

recht
20.00 u:  afsluiting

Tijden zijn nog onder voorbehoud. 
Het is de bedoeling dat dit een jaar-
lijks terugkerend evenement blijft 
en daarnaast zal er getracht wor-
den om ieder jaar het weer aan-
trekkelijker te maken voor de deel-
nemers. Zo kunnen we er zorg voor 
dragen dat onze Vinkeveense Plas-
sen schoon blijven want dat is toch 
belangrijk voor iedereen. Ondertus-
sen is de organisatie nog in bespre-
king met enkele partijen en wij ho-
pen daar later meer over kwijt te 
kunnen.
Wil je deelnemen? Meld je snel aan! 
Kijk op onze site: www.vinkeveen-
seplassenschoon.nl

Tweede grote schoonmaakactie 
Vinkeveense Plassen

Vinkeveen - Poelier Nico Jan de 
Haan uit Vinkeveen gaat zijn win-
kel met 60 vierkante meter uitbrei-
den omdat de zaken zo goed lopen 
dat de winkel met de productie-
ruimte daardoor te klein is gewor-
den. Met de uitbreiding wordt de 
zaak een derde groter. Er wordt aan 
de zijkant van het pand over de hele 
lengte een nieuw stuk aangebouwd. 
De eerste heipalen daarvoor zijn de 
grond in gegaan. “Die uitbreiding 
moet ook wel want de vraag van 
klanten naar onze producten, maar 
ook de buffetten en de catering, 
is de laatste jaren sterk gestegen. 
Een en ander betekent ook dat we 
het assortiment behoorlijk kunnen 
gaan uitbreiden. Daarvoor is meer 
winkel- en productieruimte nodig. 
Er komt een nieuwe grotere vitrine 
en meer koel- en vriesruimte. Maar 
ook werkruimte, want we lopen el-
kaar met 14 medewerkers aardig 
in de weg,” vertelt Nico Jan opge-
wekt. Hem kan het niet snel genoeg 
gaan. “Vijftien jaar geleden hebben 
de winkel neergezet en toen dach-
ten we dat het misschien wel veel 
te groot was. Maar vandaag de dag 
blijkt hij gewoon te klein geworden 
want we zijn in al die jaren aardig 
gegroeid. We hebben een prachtig 
en smakelijk assortiment met voor 
elk wat wils tegen betaalbare prij-
zen,” aldus Nico Jan.

Traiteur in buffetten
Behalve het toch al omvangrijk as-

sortiment in de winkel aan vlees en 
vleeswaren van kip, wild en gevo-
gelte, is er ook volop keuze uit kaas, 
sauzen en andere heerlijkheden die 
bij een delicatessenwinkel niet zou-
den misstaan. 
Het aanbod wordt uitgebreid met 
meer soorten kaas, kant-en-klaar 
maaltijden en wildspecialiteiten. 
Verder wordt er ingehaakt op de 
vraag van klanten naar specifieke 
producten. Naast zijn winkel geniet 
De Haan wijd en zijd bekendheid 
als traiteur van in eigen beheer am-
bachtelijk bereide koude en warme 
buffetten en in de zomer comple-
te barbecues. Alles is mogelijk, van 
eenvoudig tot compleet verzorgd. 
Wat te denken van warme Holland-
se buffetten, Indische en Italiaan-
se buffetten, stamppot buffetten – 
heerlijk voor de komende herfst en 
wintermaanden - en niet te verge-
ten talloze fraai opgemaakte sala-
des met garnering, rauwkost sala-
de en/of versfruit salade. Er is ver-
der ook een ruime keuze uit een as-
sortiment koude en warme hapjes. 
Dat alles tegen een eerlijke prijs per 
persoon. De warme buffetten wor-
den, inclusief borden en bestek, op 
locatie (thuis of bij bedrijf) afgele-
verd in speciale warmhoudschalen 
voor minimaal 20 personen. Kijkt u 
maar eens op de website www.poe-
lierdehaan.nl wat er allemaal voor 
lekkers is. Nico Jan: “Alles wordt 
ambachtelijk in eigen beheer be-
reid. Allemaal handwerk. Wij wil-

len uitsluitend 100 procent kwali-
teit. Niets komt uit de fabriek. Wij 
weten welk vlees en ingrediënten er 
in onze producten zitten. Daar staan 
we dan ook volledig achter. We zit-
ten dan wel niet in de loop van een 
dorpsstraat, maar de klanten weten 
ons hier goed te vinden.”

Winkel blijft open
Nico Jan geeft aan dat de bouw 
van de bedrijfsuitbreiding tot half 
november doorgaat. Dan staat er 
een casco. Vanaf dat moment tot 
eind december wordt er niet ge-
bouwd omdat dit tijdens de feest-
maand teveel overlast zou veroor-
zaken voor zowel klanten als me-
dewerkers. Begin januari gaat men 
weer verder en wordt de bestaande 
winkel doorgebroken naar het nieu-
we deel. Dan wordt het één win-
kel waarin een nieuwe vloer en pla-
fond komen inclusief een grotere vi-
trine met nieuwe koel- en vriescel-
len. Daarna moet de winkel nog ver-
der ingericht worden. De verkopen 
gaan tijdens de verbouwing gewoon 
door. Buiten komt tijdelijk een gro-
te winkelwagen te staan. “We blij-
ven dus gewoon open en voeren het 
hele assortiment, zij het dan tijde-
lijk in de winkelwagen voor de deur 
op het parkeerterrein,” laat Nico Jan 
weten. 

Voor speciale verbouwingsaanbie-
dingen, zie advertentie elders dit 
blad. 

Poelier De Haan gaat uitbreiden!

Vervolg van de voorpagina.

“En er zijn er meer die het belang 
van wat wij trachten te doen inzien. 
Deze week werd bekend dat de ver-
zekeraar Univé Groene Hart ons 
streven waardeert. 

De Kom behoort tot een van de 
drie genomineerden voor de Uni-
vé Steuntje-in-de-Rug-prijzen 2014. 
Inmiddels kunnen de bewoners die 
dat wensen, in de door eigenaar 
Zonnehuisgroep Amstelland op-
gefleurde Komzaal gezamenlijk de 
(door een cateraar aangeleverde) 
warme maaltijd gebruiken. Facilitei-
ten om samen koffie/thee te drin-
ken en een praatje te maken ko-
men langzaam maar zeker van de 
grond. Bewoners kunnen uit goed 
gevulde boekenkasten het boek van 
hun keuze pakken , er is een provi-
sorische leestafel ingericht, het eer-

ste nummer van een eigen magazi-
ne heeft het licht gezien. 

Meer nodig
Maar er is veel meer nodig. Bij voor-
beeld: een geluidsinstallatie, een 
échte leestafel compleet met ge-
schikte stoelen en een heldere ver-
lichting, kleurrijke wandversierin-
gen, een abonnement op een lees-
portefeuille en veel meer zaken die 
het leven er wat vrolijker op ma-
ken. Intussen is gebleken dat er in 
Mijdrecht bedrijven en instanties 
zijn die wel iets zien in ons stre-
ven om op eigen kracht te ontsnap-
pen aan de vertroetelmaatschappij 
waarin wij op kosten van onze klein- 
en achterkleinkinderen te lang en te 
uitbundig hebben geleefd. Op de 
onlangs gehouden Beursvloer kwa-
men wij niet alleen in contact met 
burgemeester Divendal die voor 
ons bij het gemeentelijk groenbe-

drijf/Pauw Bedrijven een opknap-
beurt van de rotonde vóór De Kom 
regelde. Wij hadden er ook veelbe-
lovende ontmoetingen met verte-
genwoordigers van Univé Groene 
Hart en van de Rabobank Rijn en 
Veenstromen. Beide bedrijven be-
stemmen jaarlijks een gedeelte van 
de winst voor projecten van maat-
schappelijk belang. 
Bij Univé Groene Hart zijn wij inmid-
dels in de prijzen gevallen. Per re-
gio stelt de ledenraad van de Coö-
peratie Univé jaarlijks een gedeel-
te van de winst ter beschikking van 
goede doelen. Het Kom-project be-
hoort tot de drie genomineerden 
voor één van de drie geldbedra-
gen (3000-2000-1000 euro) die Uni-
vé Groene Hart jaarlijks beschikbaar 
stelt. In oktober vernemen wij welk 
bedrag de leden van Univé Groene 
Hart aan De Kom toekennen”, aldus 
de bewoners.

Bewoners van de Kom willen 
de Kom leefbaar houden

aantal weken van schoonmaken, 
schilderen en herinrichten van de 
werkplaats ging op 1 september de 
deur open voor klanten.
Cees en Jos krijgen veel positieve 
reacties van oude klanten die blij 
zijn dat de bekende gezichten weer 
terug zijn op de vertrouwde locatie. 
Hoewel de wortels van Auto Verme-
ij in de Italiaanse auto’s liggen vin-
den we in de showroom ook andere 
merken occasions zoals een schit-
terende Seat Leon.
“Dat klopt” antwoordt Cees Huiden. 
“Auto Vermeij is bekend als repara-
teur van Fiat, Alfa en Lancia maar 
levert en onderhoudt daarnaast ook 
alle andere merken auto’s. Onze 
monteurs worden hier speciaal voor 
getraind. Ook kunt u dus elk merk 
en type auto bij ons inruilen”.

De Ronde Venen - Nog deze 
maand starten bij de Stichting ‘Pa-
raplu’ enkele (moderne) taalcur-
sussen voor zowel beginners als 
voor gevorderden, die de mogelijk-
heid bieden om de sluimerende ta-
lenkennis op te halen of om de eer-
ste beginselen van een taal tot zich 
te nemen.
Met deze cursussen kan men tij-
dens de volgende vakantie al heel 
aardig uit de voeten.

Engels beginners: In deze cursus 
leert men de eerste beginselen van 
het Engels, zodat men zich enigs-
zins kan redden.Nodig is pen en pa-
pier. Eventueel lesmateriaal in over-
leg met de docent Caroline Ströer. 
De cursus bestaat uit 27 dagdelen, 
op maandag van 11:00 - 12:30 uur, 
te beginnen op maandag 15 sep-
tember 2014.
Engels beginners vervolg: In de-
ze cursus wordt verder gegaan met 
de eerste beginselen van de Engel-
se taal. Nodig: pen en papier. Even-
tueel lesmateriaal in overleg met de 
docente Caroline Ströer. De cursus 
vindt plaats gedurende 27 dagde-
len, op woensdag van 09:00-10:30 
uur, te beginnen op woensdag 17 
september a.s.

Engels 2: Deze cursus is bestemd 
voor diegenen die al een basisken-
nis van Engels hebben. In deze cur-
sus wordt ook aandacht besteed 
aan conversatie. Nodig: pen en pa-
pier. Eventueel lesmateriaal in over-
leg met de docente Caroline Ströer. 
De cursus vindt plaats gedurende 
27 dagdelen, op maandag van 09:00 
- 10:30 uur, te beginnen op maan-
dag 15 september a.s.
Engels Spreekvaardigheid: Tij-
dens deze cursus wordt de Engelse 
spreekvaardigheid geoefend aan de 
hand van door de docent of mede-
cursisten aangedragen teksten. We 
oefenen het stellen van vragen over 
de inhoud van een kranten- of tijd-
schriften artikel en het samenvatten 
van een kort artikel in het Engels. 
Ook het formuleren van een me-
ning, het aangeven of je ergens wel 
of niet mee eens bent en het aange-
ven wat je zelf zou doen in een be-
paalde situatie komen aan de orde. 
U kunt meedoen als u al ongeveer 3 
jaar Engels hebt gehad. Indien no-
dig wordt ook de grammatica opge-
frist. Neem pen en papier mee. De 
cursus is inclusief materiaalkosten. 
De docente is Marian Pol-van ‘t Slot 
van deze cursus die plaats vindt ge-
durende 25 dagdelen op woensdag 

Taalcursussen bij de Paraplu van 09.00 tot 10.15 uur, te beginnen 
op woensdag 17 september a.s.
Frans Beginners: Deze begin-
nerscursus is voor diegenen die 
nog nooit Frans hebben gehad en 
graag de Franse taal willen leren. 
Lesmateriaal in overleg met de do-
cent Jean Marie Hamenyimana. De 
cursus bestaat uit 27 dagdelen op 
maandagavond van 19:00 - 20:30 
uur. te beginnen op maandag 15 
september a.s.
Frans 2: Deze cursus is een ver-
volg op de cursus Frans beginners 
en voor diegenen die al enige ken-
nis van de Franse taal hebben. Les-
materiaal in overleg met de docent 
Jean Marie Hamenyimana.
De cursus vindt plaats op 27 maan-
dagavonden van 20:45-22:15 uur, te 
beginnen op maandag 15 septem-
ber a.s. 
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.
nl. Voor aanmelding kan men on-
line inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

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

INFORMATIEF
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
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kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
-  Mijdrecht, Viergang: Slanke witte kater met zwarte 
 streepjes op zijn kop. Hij heeft een chip.

Gevonden:
-  Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
-  Uithoorn, ‘T Rond: Zwart-witte forse kater.

Uithoorn - Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem in Uithoorn bestaat 40 
jaar. Dit wordt groots gevierd. Ook 
vrijwilligers betrokken bij Het Hoge 
Heem zijn van harte welkom bij de 
officiële opening van de feestweek. 
Datum: zondag 21 september van-
af 14.30 uur inloop en officiële ope-
ning om 15.00 uur. Locatie: restau-
rant Het Hoge Heem, Wiegerbruin-
laan 29, 1422 CB Uithoorn.

Mijdrecht - Na de vele regen van 
de afgelopen weken was het goed 
toeven op 4 september aan de Nij-
verheidsweg op het bedrijven ter-
rein van Mijdrecht. De jaarlijkse in-
formatiemarkt op 4 september jl., 
georganiseerd door Van Walraven 
groothandel in infra- en installatie-
materialen, trok veel installateurs, 
bouwbedrijven en GWW bedrij-
ven uit de Ronde Venen en omge-
ving.In de stralende zomerzon on-
der het genot van een drankje en 

een BBQ waren er veel noviteiten 
te bekijken op gebied van installa-
tie-, bouw- en infratechniek. Vol-
gend jaar, op de eerste donderdag 
van september is er weer een infor-
matiemarkt. Voor meer informatie  
www.vanwalraven.com.

Oproep voor 
reunie van 
vrijwilligers 

Het Hoge Heem

Regio - Al eens meegeweest met 
één van de verhalenroeitochten 
op Botshol? Joke Dekker van ver-
telkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis 
van ‘Binnenste-Buiten’ doen samen 
nu al voor het 6e jaar deze speci-
ale en unieke verhalenroeitocht in 
het bijzondere natuurgebied Bots-
hol. Zij zoeken verhalen die passen 
in dit stille en sfeervolle waterrijke 
gebied. Als je dit een keer wilt er-
varen: tussen het riet ‘aanleggen’, je 
handen niet snijden aan de rietsten-
gels, de waterlelie zien bloeien  en 
de stem van de verhalenvertellers 
die je meenemen naar de diep-
te onder de waterspiegel, verhalen 
over de dieren en insecten, de be-
woners rond en in de plas... geef je 
dan op! De herfstmiddagtocht is dit 
jaar op zaterdag 13 september. Hal-
verwege leggen ze even aan bij een 
eiland om te genieten van een sapje 
en een hapje. De verhalenvertellers 
wisselen van boot en piepend knar-
sen de riemen en spat het water op 
in de smalle vaarten met de riet-
kragen. Je ziet en voelt het aan ál-
les: de herfst komt eraan ! Donder-
dagavond 13 september: 14.30 - ca 
17.00 uur. Kosten: 9 euro pp. Afvaart: 
Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 
14, 1391 HP Abcoude. Opgeven: 
Joke Dekker-Booij, tel 0297-261000 
of 06-10814589.

Verhalen 
roeitocht 

op Botshol

Informatiemarkt in 
stralende zomerzon

Regio - Soroptimistclub Uithoorn/ 
De Ronde Venen overhandigt 
cheque van 1660 euro, opbrengst 
van de Kledingbeurs 2014, aan de 
Stichting4life. Soroptimistclub Uit-
hoorn/De Ronde Venen heeft op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni in 
Mijdrecht een kledingbeurs geor-
ganiseerd. Dit jaar is de opbrengst 
geschonken aan de Stichting4life. 
Stichting4life ondersteunt projec-

ten in Kenia voor vrouwen en kinde-
ren, die vooral gericht zijn op scho-
ling van kinderen. De opbrengst van 
de Kledingbeurs wordt ingezet voor 
één van hun projecten in de slop-
penwijk Kibera in Nairobi. De So-
roptistclub is een serviceclub, die 
bestaat uit lokale vakvrouwen.
Zij zetten zich voornamelijk in voor 
de positieverbetering van vrouwen 
en kinderen over de hele wereld. 

Stichting4life ontvangt cheque

Mijdrecht - In de week voorafgaand 
aan de officiële heropening van de 
wereldwinkel in Mijdrecht konden 
klanten het gewicht van een stenen 
beeld uit Zimbabwe raden. Wie het 
gewicht raadde of er heel dicht bij 
kwam met zijn gokje, werd eigenaar 
van het kostbare beeld. Slechts twee 
van de vele klanten kwamen op tien 
gram afstand in de buurt van het 
werkelijke gewicht van de Proud La-

dies, 7.010 gram. Het lot besliste dat 
mevrouw Adri Kramer met haar in-
schatting de gelukkige eigenaar 
werd. Dolblij nam zij het meer dan 
zeven kilo zware beeld in ontvangst. 
Op donderdag 18 september ko-
men de Zimbabwaanse makers van 
Proud Ladies naar de wereldwinkels 
van Mijdrecht en Abcoude. Wilt u ze 
ontmoeten, kijk dan voor de juiste 
tijden van het bezoek op de website.

Wereldwinkel geeft Proud 
Ladies weg

Wilnis - De vrijwilligers van de Na-
jaarsmarkt in Wilnis zijn klaar voor 
een gezellige dag. Meer dan dertig 
vrijwilligers van de ontmoetingskerk 
in Wilnis zijn zaterdag vanaf zes uur 
‘s morgens bezig met het opbouwen 
van kramen. Dit is voor hun het start-
schot van de zesde editie van de Na-
jaarsmarkt. Het belooft een drukke 
dag te worden, met een record aan-
tal kramen. Negentig kramen waar-
van deze vrijwiliggers er zelf dertien 
voor hun rekening nemen. Verder 
bemant door o.a.: De Zwart Dranken 
en Delicatessen, Schilderswinkel 
van Harberden, Juwelier Hartel, van 
Soest stoffen, het Fruitpaleis, Just 
Inspired Media, Boot Center Wilnis, 
Kom en Zie, installatiebedrijf Den 

Boer, Kroon Electro en de Haan fiet-
sen uit Wilnis. Uit Mijdrecht de We-
reldwinkel, De Loods Fashion, VO-
KU en Karmaba Kidsstore en Uit Vin-
keveen de IJsbeer. Ook staan er ver-
enigingen als De Bovenlanden, IVN, 
Groei en Bloei, de EHBO, het Rode 
Kruis en ROKI. Verder kraamhou-
ders van Pijnakker tot Beverwijk. Ook 
kunt u Wilnis dorp in miniatuur weer 
bewonderen in gebouw de schakel 
en is er een bloemschik tentoonstel-
ling van vereniging Groei en Bloei in 
de kerk. Dansschool Kunst Rond de 
Venen en Triviant zorgen voor optre-
dens. Dus kom Zaterdag naar Wilnis 
en laat u verassen. De markt begint 
Zaterdag om 10.00 uur en eindigt om 
16.00 uur.

Najaarsmarkt in Wilnis

Mijdrecht - Martina Dielen is al 10 
jaar actief met klei bezig. Na haar 
opleiding bij de Gerrit Rietveld Aca-
demie en SBB Gouda in 2004 ging 
zij gelijk aan de slag als docent ke-
ramiek bij Stichting CREA in Uit-
hoorn. Haar eigen atelier is nu ver-
plaatst naar Mijdrecht. Al 10 jaar 
geeft Martina les aan jong en oud. 
Of het nu draai-les achter de draai-
schijf is of handvormen lessen. Het 
gaat Martina erom dat de mensen 
plezier hebben in het zelf creëren. 
Men staat versteld van zijn eigen 
kunnen. Kinderen zijn op de woens-
dagmiddag welkom, zij kunnen via 
voorbeelden aan de slag met klei. 
Wilt u het eens proberen hoe het is 
om met klei te werken dan kunt U 
beginnen 5 introductielessen. Er zijn 
staan allerlei workshops op het pro-

gramma maar een kinderfeestje ge-
ven met klei is een zeer spannende 
belevenis voor kinderen. Alle infor-
matie over cursussen of workshops 
kunt u terugvinden op haar websi-
te: www.martinadielen.nl. Komende 
woensdagmiddag bent u van har-
te welkom op atelier in Mijdrecht. 
Mocht u het atelier willen bezoeken 
maakt u dan eerst een afspraak via 
telefoonnummer 06-19867206.

Keramist-kunstenares 
nieuw in Mijdrecht

De Ronde Venen - Beelden van de 
viering van het negenhonderdjarig 
bestaan in Mijdrecht in 1985, een 
jonge Johan Cruijff als veilingmees-
ter bij de veiling in 1969 ten ba-
te van het nieuw te bouwen Dorps-
huis in Vinkeveen. Herkenbare beel-
den van gebeurtenissen uit de afge-
lopen decennia met diverse beken-
de gezichten. Een ware voltreffer, 
de nieuwe dvd-box met drie afzon-
derlijke dvd’s , die authentiek, nooit 
eerder gepubliceerde film- en vi-
deobeelden van Mijdrecht, Wilnis 
en Vinkeveen bieden. Beelden, die 
menig kijker zal brengen tot de uit-
spraak ‘o ja, dat weet ik nog wel’.

Professioneel
“We hebben de productie nu veel 
professioneler aangepakt dan bij de 
eerste dvd-box in 2009”, vertelt Ed 
Swaab die namens de historische 
vereniging De Proosdijlanden de 
algehele regie had van deze nieu-
we dvd-box. “Met de onmiskenbaar 
waardevolle inbreng van Arie Noot-
eboom (CHM Multimedia Services) 
zijn de oorspronkelijke film- en vi-
deobeelden gedigitaliseerd en vaak 
sterk verbeterd. Daarnaast heb-
ben we ook de begeleidende tek-
sten door een professional in laten 
spreken. Kortom, dit is een uitste-
kend product”, aldus oud-bestuurs-
lid Ed Swaab.

Authentiek materiaal
“Door de inzet van drie aparte 
werkgroepen zijn de vele nostalgi-
sche beelden uitgezocht door en 
voor onze dorpsgenoten”, vult Har-
ry Hoefkens heemkundige van “De 
Proosdijlanden” aan. “In Vinkeveen 
kon Piet Koster veel mooie beelden 
selecteren uit de films van onder 
meer Fons Compier en Henk Ber-
kelaar. De werkgroep Mijdrecht met 
Henk Rijneveld, Henk Gille, Dinie en 
Arie van Tol en Joop Frankenhuizen 
bracht eveneens een fraaie com-
pilatie tot stand en de heren Van 
Soest, Groenendijk en Grundmann 
stonden garant voor een aantrekke-
lijke selectie van historisch verant-
woord materiaal uit Wilnis.”

Bestel nu
U kunt de dvd-box tot 15 september 
bestellen voor €16,50 (plus eventu-
eel verzendkosten van €3,50), na die 
datum is de verkoopprijs €22,50. 
Bestellen kan door een e-mail te 
sturen aan publicaties@proosdij-
landen.nl of per post uw gegevens 
aan te leveren aan H.V. De Proosdij-
landen, Postbus 65, 3648 ZH Wilnis.
Vermeld in uw bestelling uw naam, 
adres, postcode en woonplaats, te-
lefoonnummer, mailadres, ibanre-
keningnummer en het aantal dvd- 
boxen dat u wenst te ontvangen of 
af te halen.

Sterk ‘O ja-gehalte’

Uithoorn - Vrijdag 12 september 
is de eerste editie van de Frisfees-
ten bij Dans en Partycentrum Co-
lijn onder de naam Col’inFrizz! Axel 
en Heleen zijn eerder dit jaar al suc-
cesvol begonnen met de kinder-
disco’s tot 12 jaar onder de naam 
Col’inKidzz. Al snel kwam de vraag 
van de ouders en de kinderen; vol-
gend jaar gaan ze naar de middel-
bare school en dan? Daar geven 
Axel en Heleen nu dus antwoord op 
met toffe discofeesten voor scholie-
ren van de onderbouw van de mid-
delbare school; 12 t/m 15 jaar. Na-
tuurlijk aangepast aan deze leef-
tijd; de feesten duren van 20.30 uur 
tot 00.30 uur. Om 21.30 uur gaat de 
deur dicht. De muziek zal worden 
gedraaid door diverse DJ’s die hier 
in de regio hun naam al verdiend 
hebben. Op de eerste editie zal DJ 
Sambrosa draaien, bekend van o.a. 
de Boya feesten in Vinkeveen.

Feest
Het moeten toffe feesten worden 
waarbij het plezier vooropstaat 

maar ook de veiligheid. Wij bieden 
jongeren op deze manier een kans 
om op een verantwoorde manier 
kennis te maken met het uitgaans-
leven, lekker dichtbij. Op deze avon-
den zullen professionele, gecerti-
ficeerde beveiligers aanwezig zijn. 
Er zal geen druppel alcohol worden 
geschonken maar ook indrinken is 
er niet bij. De beveiliging aan de 
deur beschikt over een goede neus 
en blaastesten. Ook drugs zijn na-
tuurlijk uit den boze.
Er gelden strenge huisregels wel-
ke op de site www.dansenparty-
centrumcolijn te lezen zijn. Deze re-
gels lijken streng maar zijn echt no-
dig om de gezelligheid en veiligheid 
te waarborgen. De entree bedraagt 
7,50 euro per persoon wanneer de 
kaarten in de voorverkoop worden 
aangeschaft. Dit kan bij Dans en 
Partycentrum Colijn maar ook bij 
Kantoorboekhandel Ten Hoope op 
het Zijdelwaard. In Mijdrecht kun-
nen de kaarten worden gekocht bij 
Backstage Hairfashion Aan de deur 
kosten de kaarten 10 euro.

Eerste frisfeest bij 
Partycentrum Colijn!
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Mijdrecht - Medeoprichtster van 
Stichting Omgaan met Pesten en 
trainer Mirelle Valentijn uit Wilnis 
mocht deze week een cheque van 
3500 euro in ontvangst nemen van 
Jan Tersteeg en Eric Verkerk bij Van 
Kouwen Automotive in Mijdrecht.
Tien jaar geleden werd de stichting 
opgericht, om het gedachtegoed en 
de methodiek van initiator Dieta Uy-
terlinde onder te brengen en verder 
te verspreiden. De stichting is uitge-
groeid tot een landelijke organisa-
tie. Toen Jan Tersteeg, vader van Mi-
relle, aan zijn directie vertelde over 
het betekenisvolle werk van zijn 
dochter, waren zij dan ook meteen 
bereid, het samen mogelijk te ma-
ken, een cheque te schenken aan 
de stichting. Van Kouwen vindt het 
belangrijk om sociaal maatschap-
pelijke initiatieven te steunen.
Een van de belangrijkste motto’s 

van stichting omgaan met pesten 
is ‘Samen sterk tegen pesten!’. Dat 
is dan ook de titel van het symposi-
um geworden, dat plaats vind op 20 
september in Houten en mede mo-
gelijk is gemaakt door deze cheque. 
Iedereen kan iets doen om het pes-
ten (van kinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen) te vermin-
deren of te stoppen. Kom op voor 
jezelf en een ander, je invloed is 
vaak groter dan je denkt. Zowel be-
roepskrachten, als ouders zijn wel-
kom op het evenement, waarmee de 
eerste Nederlandse Week ten Pes-
ten word afgetrapt. Een deel van 
de opbrengst gaat naar het adop-
tiefonds van de stichting. Dit fonds 
maakt het mogelijk, dat ook kinde-
ren van ouders die minder financi-
eel draagkrachtig zijn, de sta sterk 
training kunnen volgen. Er zijn nog 
kaarten verkrijgbaar voor het sym-

posium op www.omgaanmetpesten.
nl. Daar vind u ook meer informa-
tie over het programma. Op woens-

Stichting Omgaan met Pesten ontvangt 
Cheque van Van Kouwen Automotive  

dag 8 oktober start weer een nieu-
we trainingsgroep voor kinderen 
van de basisschool in de leeftijd 
8-12 jaar in Wilnis op de Vlinder-
bosschool. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Voor meer informatie over 
de trainingen en aanmelden kunt 
u contact opnemen 0297–274605  
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl.

De Ronde Venen - De aanhef 
klinkt wat bemoeizuchtig, maar 
zo is het niet bedoeld. Waar gaat 
het om? Iedereen constateert een 
steeds schraler wordend winkelbe-
stand in de woonkernen. Een vrijwel 
dagelijks onderwerp van gesprek bij 
de inwoners. Met name het winkel-
centrum Mijdrecht wordt dikwijls 
als voorbeeld aangehaald. Er zijn 
steeds minder winkels… Inderdaad, 
vanwege de ‘crisis’ zijn er veel lege 
etalages omdat winkels om diver-
se redenen zijn opgehouden te be-
staan. Het oude Molenhof complex 
staat leeg omdat het op de nomi-
natie staat te worden gesloopt. Het 
plan is om er op termijn iets nieuws 
voor terug te krijgen. Er zijn echter 
ook winkels verhuisd naar een an-
dere locatie, of die nog gaan verhui-
zen. Ze zijn dus niet weg! In de Pas-
sage aan Bozenhoven ziet u daar-
van voorbeelden. Hier en daar zijn 
ook weer nieuwe winkels bijgeko-
men of staan op het punt hun deu-
ren te openen.

Alles verkrijgbaar
In het centrum van Mijdrecht vindt 
u vandaag de dag echter nog altijd 
een gevarieerd aanbod van meer 
dan 100 winkels. Er zijn eveneens 

winkels buiten het centrum! Som-
mige behoren tot landelijke ke-
tens, maar er zijn ook verrassend 
veel lokale winkels in het centrum 
die een aantrekkelijk assortiment in 
huis hebben. Nagenoeg alles kunt 
u er krijgen voor uw dagelijkse be-
hoeften aan boodschappen, maar 
ook op het gebied van kleding, fiet-
sen, auto’s, huishoudelijke appara-
tuur en elektronica, lectuur, hobby 
en vrije tijd, persoonlijke verzorging, 
wellness, gezondheidszorg en nog 
veel meer. Behalve winkelen kunt 
u uzelf ook trakteren op een heer-
lijke lunch, diner of een goede kop 
koffie bij goede restaurants, eetca-
fés en gezellige cafés. Kortom, in 
‘Shopping Mijdrecht’ kunt u volop 
terecht. Mede om die reden staat 
Mijdrecht nog altijd in de top der-
tig van meest attractieve winkelge-
bieden in Nederland. En wat meer 
is, u kunt met de parkeerschijf over-
al gratis 2 uur parkeren. Dus wat let 
u als consument, maar meer nog als 
inwoner, om geen gebruik te ma-
ken van al deze geboden facilitei-
ten? Er zijn tal van goede redenen 
om dat te doen. Bovendien moeten 
we eens ophouden ons ‘de crisis’ te 
blijven aanpraten. Schouders eron-
der is nu het credo!

Halt aan de leegloop!
Anders gezegd: de negatieve spi-
raal van de leegloop in het winkel-
bestand kun je met elkaar een halt 
toeroepen. Dat gaat van drie kan-
ten: gemeente, winkeliers en con-
sumenten moeten de handen in-
een slaan. De gemeente faciliteert, 
ondermeer in goede infrastructuur, 
bereikbaarheid, verlichting, veilig-
heid (cameratoezicht) en samen 
met de ondernemers voor een ge-
zellige aankleding van het centrum. 
Een factor van belang zijn ook vrij-
ere winkelopeningstijden (zondag-
opening), waardoor de trek van 
de consument naar buurgemeen-
ten wordt tegengegaan. Winkeliers 
moeten zorgen voor een mooie en 
toegankelijke winkel met een aan-
trekkelijk aanbod van producten en 
artikelen. Meer dan ooit zouden ze 
creatief moeten ondernemen met 
leuke acties en concurrerende prij-
zen om hun klanten binnen te hou-
den en nieuwe te scoren. Het afge-
lopen ‘Outlet weekend’ in het cen-
trum is daar een goed voorbeeld 
van! Geef bekendheid aan wat je 
doet en in huis hebt! Probeer als 
het kan ook producten via internet 
bekend te maken, om maar te zor-
gen dat klanten naar je winkel ko-

Laat uw dorp niet verpauperen!
Winkelen en boodschappen doen in uw eigen gemeente

men om het te kopen. Toegegeven, 
kopen via internet en webwinkels is 
een onomkeerbaar verschijnsel, net 
zoals het gebruik van sociale media. 
Toch is kopen via internet niet al-
tijd zaligmakend, ook al is het soms 
goedkoper. Als het product je niet 
bevalt of niet past moet je de nodi-
ge moeite doen om het weer terug 
te sturen. In de winkel kan je het zo 
ruilen. Bovendien mis je de gezellig-
heid van het winkelen, het passen 
en in handen hebben, aan je partner 
laten zien of het staat enzovoort. Bij 
internetkopen gaat de omzet vaak 
naar vestigingen buiten de regio 
waardoor onze eigen winkeliers er 
dus naast grijpen.

Meer lokaal kopen
Als inwoner kan je echt meehel-
pen om de variëteit aan winkels en 
producten in Mijdrecht in stand te 
houden door meer lokaal te kopen. 
Van ondernemerskant wordt dit in 
Koopcentrum Mijdrecht al vaak ge-
promoot. Want lokaal kopen is goed 
voor iedereen in onze gemeente en 
dus ook voor u zelf. Uit onderzoek 
is gebleken dat het geld dat door 
lokale bedrijven wordt verdiend 
in hoofdzaak ook weer terugvloeit 
naar de gemeenschap. Door lokaal 
te kopen lijkt u soms wellicht duur-
der uit te zijn, maar het scheelt u bij 
nader inzien in uw eigen portemon-
nee. Immers u hoeft geen reis te on-
dernemen naar een andere plaats 
buiten uw eigen gemeente. Lokaal 
kopen betekent eveneens dat u als 
klant in uw eigen woonkern een di-
rect aanspreekpunt hebt wanneer 
u advies wilt krijgen of wanneer er 
achteraf iets met het gekochte pro-
duct aan de hand blijkt te zijn. Bo-
vendien hebben lokale bedrijven die 
goed renderen ook meer mogelijk-
heden tot sponsoring van culturele 
instellingen en verenigingen in uw 
buurt. 
Tot slot, maar niet in de laatste 
plaats zorgen lokale winkels en on-
dernemers voor de nodige werkge-
legenheid. Bij dezen dus een oproep 
aan u als inwoner om mee te hel-
pen het winkelbestand in Mijdrecht, 
maar ook in de andere woonkernen 
waar winkels zijn, in stand te hou-
den door als het even kan meer lo-
kaal te kopen. Al beseffen de on-
dernemers dat zij u daartoe niet 
kunnen verplichten. Bij voorbaat 
danken zij u voor uw medewerking 
en zullen u als klant graag in hun 
winkel verwelkomen. Voor degenen 
die dit al doen:TOP!

Mijdrecht - De vakanties zijn voor-
bij en de scholen zijn weer begon-
nen. Dat betekent, inmiddels tra-
ditiegetrouw, dat de gratis VIOS-
Kidz ook weer zijn gestart. Op vrij-
dagavond begonnen 6 enthousiaste 
MusicKidz onder leiding van Marin-
da van der Waay en Esther van Die-
men aan een hele leuke opleiding 
die tot volgend jaar februari duurt. 
Woensdagmiddag starten de Show-
Kidz onder leiding van Chantal van 
Ballegooij. De lessen zijn in het VI-
OS clubgebouw, Windmolen 77 in 
Mijdrecht. Bij beide opleidingen is 
nog plek. Dus meld je gauw aan, 
dan mis je niets van deze leerzame 
en gezellige lessen.

ShowKidz
In een totaalpakket leren de kin-
deren in een half jaar tijd om mu-
ziek te interpreteren en deze vervol-
gens uit te beelden in beweging, rit-
me en mimiek. Omdat ShowKidz te-
gelijkertijd de vooropleiding is van 
de afdeling majorette zullen van-
zelfsprekend ook een aantal basis-
twirls aan de orde komen. Het doel 
is om aan het eind van de opleiding 
gezamenlijk een show te kunnen 
uitvoeren, maar vooral om veel ple-
zier te hebben.
ShowKidz is voor kinderen vanaf 5 
jaar en is geheel gratis. Na de gra-
tis lessen kun je ervoor kiezen om 
lid te worden van VIOS. Je gaat dan 
over naar wedstrijdmajorettes. Deze 
hebben het afgelopen jaar weer ho-
ge ogen in het wedstrijdcircuit ge-
gooid. Soliste Liliane Roosendaal is 
nu 2 keer Nederlands Kampioen en 
haalde een bronzen plak tijdens het 
Europese Kampioenschap in Noor-
wegen. Binnenkort reist ze af om 

deel te nemen aan het EK in Kroatië. 
Het duo Sanne van der Kroef - Me-
lissa Blom haalden afgelopen jaar 
diverse eerste plaatsen. En ook de 
wedstrijdteams sleepten vele eerste 
prijzen in de wacht.
De ShowKidz trainen op woensdag. 
Op 10 september tussen 4 uur en 5 
uur is de eerste les. De laatste les is 
op 17 december. Voor informatie en 
aanmelden kun je terecht bij Chan-
tal van Ballegooij via showkidz@vi-
os-mijdrecht.nl of telefoonnummer 
(0297) 27 28 62.

MusicKidz
MusicKidz is de gratis algemene 
muziekopleiding voor kinderen van 
6 jaar en ouder (vanaf groep 4 van 
de basisschool). Met een uitgeba-
lanceerd lespakket krijgen de kin-
deren in een half jaar tijd een goed 
beeld van muziek maken, noten le-
zen, instrumenten bespelen en wor-
den een aantal basisvaardigheden 
aangeleerd. De lessen zijn op de 
vrijdagavond van 7 tot 8 uur.
Kinderen die daar oud genoeg voor 
zijn kunnen daarna beginnen met 
les op een blaas- op percussie-in-
strument. Kinderen die daar nog te 
jong voor zijn kunnen naar de blok-
fluitklas. 
Voor informatie en aanmeldingen 
kun je terecht bij Joyce Tijdeman via 
musickidz@vios-mijdrecht.nl of te-
lefoonnummer (06) 36 32 99 65.
De VIOSKidz is een initiatief van mu-
ziekvereniging VIOS uit Mijdrecht 
en mede mogelijk door subsidie 
van gemeente De Ronde Venen. 
Voor meer informatie over VIOS en 
beeldmateriaal kijk je op www.vios-
mijdrecht.nl of mail je naar info@vi-
os-mijdrecht.nl.

De VIOSKidz weer van start

Mijdrecht - Fort bij Uithoorn in 
Amstelhoek was afgelopen week-
end het toneel van het groepskamp 
van Scouting Jan van Speyk. Meer 
dan honderd scouts beleefden een 
spannend avontuur en waren getui-
ge van het spectaculaire overvlie-
gen.
Het binnenfort werd gebruikt als 
kampeerlocatie. De scouts moch-
ten bij het fort slapen omdat zij eer-
der een ‘tegenprestatie’ hadden ge-
leverd: een paar dagen klussen. In 
het fort slapen was geen optie, maar 
natuurlijk zorgde het wel voor een 
fantastisch decor voor een gezel-
lig en spannend weekend. De kin-

deren deden spelen in en om het 
fort en op zaterdag bezochten zij 
per fiets ook andere forten die on-
derdeel zijn van de Stelling van Am-
sterdam. Tijdens een hike gingen 
zij op zoek naar onder andere Fort 
De Kwakel, Fort Kudelstaart en Fort 
aan de Drecht. Natuurlijk werd er 
op zaterdagavond een groot kamp-
vuur gehouden. De laatste dag van 
het kamp was het tijd voor het over-
vliegen. Een spektakel waarbij de 
oudste kinderen van iedere groep 
de oversteek wagen naar een ou-
dere leeftijdsgroep. Uiteraard was 
ook voor deze activiteit het fort een 
prachtig decor. 

Scouts beleven avonturen 
op Fort bij Uithoorn

Vinkeveen - Het Cursusproject De 
Ronde Venen bestaat dit jaar 40 
jaar. Het werd vrijdagavond 5 sep-
tember in Dorpshuis De Boei in een 
feestelijke sfeer onder de aandacht 
gebracht. Dat gebeurde na een wel-
komstwoord door de voorzitter van 
het Cursusproject, Ellen Stange die 
de avond inluidde. Een bijzondere 
bijdrage daaraan leverde het Shan-
tykoor De Turfschippers uit Vinke-
veen dat een aantal populaire lied-
jes ten gehore bracht. Kort daar-
na kregen de heren Auwert Dekker 

en Rien Jongerden, beiden al lange 
tijd vrijwilliger bij het Cursusproject, 
door burgemeester Maarten Diven-
dal een Koninklijke onderscheiding 
opgespeld (zie elders in deze krant). 
Net zoals bij een beursgang sloeg 
de burgemeester op een gong ten 
teken dat de deuren van de zaal 
konden worden geopend. Daar-
mee kregen de toegestroomde tal-
loze belangstellenden de gelegen-
heid zich tijdens deze jubilerende 
cursusmarkt voor de verschillende 
cursusprogramma’s in te schrijven.

Cursusproject De Ronde 
Venen viert 40-jarig bestaan

‘Opnieuw’ leren 
Officieel vond de oprichting op 20 
augustus 1974 plaats. Dertig be-
langstellenden hadden zich toen 
verzameld in het dorpshuis van Vin-
keveen voor een informatiebijeen-
komst. De toenmalige burgemees-
ter van Vinkeveen en Waverveen, 
Th.A.M. Elsen en de heren A. Haan-
stra (promotor van culturele ac-
tiviteiten in Vinkeveen) en A. Ha-
genaars van de Stichtse Culture-
le Raad van Utrecht waren de initi-
atiefnemers. Het cursusproject was 
een afgeleide van Engelse en Deen-
se educatieve programma’s. De di-
recteur van de Stichtse Culturele 
Raad was in 1971 op studiereis in 
Denemarken. Hij maakte daar ken-
nis met de educatieve voorzienin-
gen die de Deense gemeenten aan-
boden aan hun inwoners. De activi-
teiten werden verzorgd door plaat-
selijke vrijwilligers (een soort ‘do-
centen’) die hun kennis wilden de-
len met andere inwoners. Een ande-
re medewerker van de Raad kwam 
in 1972 in Engeland in aanraking 
met eenzelfde project waarbij vol-
wassenen werden gestimuleerd 
‘opnieuw’ te leren. Op basis hiervan 
introduceerde de Stichtse Culture-
le Raad een cultureel educatief pro-
gramma op lokaal niveau in de vorm 
van een ‘Cursusproject’. Het project 
had tot doel inwoners van een be-
paalde gemeente met een interes-
sante baan of hobby hun kennis 
te laten delen met mede-inwoners. 

Dit in de vorm van een aantal korte 
cursussen. In 1973 gingen de eerste 
projecten van start in Harmelen en 
De Meern. Het bleek een geweldig 
succes. Wat als een proef was be-
gonnen was tien jaar later al uitge-
groeid tot een organisatie met liefst 
20.000 deelnemers in 28 Utrechtse 
gemeenten, waaronder Vinkeveen 
en Waverveen. Bij de laatste start-
te het cursusproject met als slogan 
‘Vinkeveen maakt Vinkeveen wijzer’. 

Cursuskrant
In 1974 werd het Cursusproject in 
gang gezet door negen toekomsti-
ge cursusleiders en tien mensen die 
een werkgroep vormden. Allemaal 
afkomstig uit Vinkeveen en Wa-
verveen. Er was veel werk te doen, 
vooral in het werven van cursuslei-
ders en ‘docenten’. Maar er moes-
ten ook cursussen gemaakt en de 
administratie opgezet worden. De 
allereerste cursus die werd gege-
ven – van de 58 die opgezet waren 
- was de cursus Schoonheidsver-
zorging van I. de Mari op 14 okto-
ber 1974. In eerste instantie werden 
de cursussen gegeven in de Open-
bare school aan de Pijlstaartlaan en 
in een noodlokaal van de voormali-
ge LAVO-school aan de Herenweg. 
Sinds de verbouwing van dorpshuis 
De Boei vinden de cursussen daar 
plaats. Het Cursusproject bleek een 
groot succes. Tijdens het eerste jaar 
hadden 563 inwoners van Vinke-
veen en Waverveen (De gemeen-

te De Ronde Venen bestond toen 
nog niet) een cursus gevolgd. In 
de jaren die volgden werd het aan-
tal cursussen fors uitgebreid en het 
aantal cursisten nam ook toe. Daar-
mee ook de financiering. Reden om 
het cursusproject onder te bren-
gen in een stichting. Dat gebeurde 
in 1984. Met de herindeling van de 
gemeenten in 1989 werd de naam 
‘Cursusproject Vinkeveen en Waver-
veen’ gewijzigd in ‘Cursusproject De 
Ronde Venen’. De werkgroep van 
het Cursusproject, bestaande uit 
10 vrijwilligers, zorgt twee keer per 
jaar voor een programma van edu-
catieve en creatieve cursussen. Een 
belangrijke taak is het organise-
ren van de cursusmarkt die in sep-
tember en januari wordt gehouden 
in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Daar kunnen cursisten zich inschrij-
ven, maar ook via de website www.

cursusproject.nl en bij de Rabobank 
die het project van meet af aan 
heeft ondersteund. In 2011 waren 
er maar liefst 1582 aanmeldingen! 
Het Cursusproject presenteert zich 
met een cursuskrant in De Nieuwe 
Meerbode die een totaaloverzicht 
biedt van alle cursussen. Het cur-
susprogramma wordt voortdurend 
aangepast aan de vraag en is on-
derhevig aan trends en ontwikkelin-
gen in de maatschappij. Geduren-
de afgelopen veertig jaar heeft het 
Cursusproject ruim 3.300 cursus-
sen aangeboden waarop meer dan 
41.000 keer is ingeschreven. De in 
1974 gekozen strategie en aanpak 
is onveranderd gebleven, zij het dat 
de automatisering zijn intrede heeft 
gedaan. De gegevens in dit artikel 
zijn ontleend aan het jubileumboek-
je ’40 jaar Cursusproject De Ronde 
Venen’.
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Argon in tweede helft 
verdiend langs FC Aalsmeer

MF7 CSW gestart in de 
VSV-competitie

Atlantis 1 wint eerste 
wedstrijd in 2e klasse

Argon-trainer Loenen 
voorspelt 6 punten Argon !

Mijdrecht - In het tweede gedeel-
te van de eerste helft kwam er ac-
tie in de wedstrijd, Argon had wel 
een overwicht maar kon de paar mo-
gelijkheden die het kreeg kon het 
niet verzilveren. Pas na een uur spe-
len was de wedstrijd binnen twin-
tig minuten beslist. Argon scoor-
de drie maal en zeven minuten voor 
tijd scoorde FC Aalsmeer tegentref-
fer zodat er na negentig minuten 
een 3-1 eindstand op het scorebord 
stond. Pas halverwege de eerste helft 
zagen we een aanval van Argon die 
gevaarlijk leek, een voorzet van Epi 
Kraemer over rechts werd door de 
mee opgekomen Wilco Krimp in het 
zijnet getikt. FC Aalsmeer wilde of 
kon in aanvallend opzicht geen vuist 
maken. Argon doelman Rahim Gök 
kreeg maar een paar ballen te ver-
werken. Op aangeven van Bas Pel 
kreeg Epi Kraemer een reuze kans 
maar hij kreeg de bal niet onder con-
trole. Vervolgens ging er een poging 
van Floris Mulder over.

Gevaarlijker
Na een kwartier in de tweede helft 
werd Argon gevaarlijker, eerst knal-
de Jasper Werkhoven in het zijnet 
en even later passeerde Jesse Stan-
ge over links twee tegenstanders 
waarna hij verwoestend uithaalde 
en doelman Ray Smidt van Aalsmeer 
kansloos liet. 1-0. Inmiddels was 
Kraemer vervangen door Riad Lili-

paly en daarna zagen we Aalsmeer 
een paar pogingen doen om de 
stand weer gelijk te trekken, een 
hoekschop van Aalsmeer ging voor-
langs het Argondoel en een poging 
van Peter Neuvel werd een prooi 
voor Gök. Daarna was er spektakel 
voor het Aalsmeerdoel, inzetten van 
de Argonaanvallers werden tot drie-
maal met enig geluk gekeerd. Maar 
de tweede goal diende snel aan, Riad 
Lilipaly liet over rechts de tegenstan-
der z’n hielen zien, plaatste de bal 
pasklaar voor de voeten van Bas Pel 
de vervolgens beheerst scoorde 2-0. 
De slotfase ging in met Syrano Mor-
rison voor Stange. Een kwartier voor 
tijd was er weer een hoofdrol voor 
Bas Pel, hij legde de bal netjes terug 
op Ian van Otterloo die in het vervolg 
ook geen moeite had met doelman 
Smidt 3-0. Daarna moest ook Lilipaly 
zich na een kort optreden laten ver-
vangen door Soner Gedik. Zeven mi-
nuten voor het eindsignaal scoor-
de FC Aalsmeer de eretreffer, een 
schot van Brian Sno veranderde via 
een schoen van richting en ging via 
onderkant lat in het Argondoel 3-1. 
Even zag het er nog even gevaarlijk 
uit toen Aalsmeer in de slotminuten 
een vrije trap toegekend kreeg, maar 
Floris Dokkum produceerde een af-
zwaaier.Een goed debuut voor Argon 
dat zaterdag thuis het ook nog onge-
slagen CSW ontmoet. 
Foto: sportinbeeld.com 

Wilnis - Zaterdag 6 september was 
het dan zover. Het jongste dames-
team van CSW mocht voor het eerst 
aantreden in een echt voetbalte-
nue. Om half negen vertrokken de 
acht meiden, Yasmin, Iris, Isa, Indy, 
Romaysa, Nora, Fleur en Jip naar 
Nieuwer ter Aa waar de kickoff 
plaatsvond bij de plaatselijke voet-
balvereniging NITA. De VSV-com-
petitie is een ideale competitie voor 
jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar 
die voor het eerst in aanraking ko-
men met het voetbalspel. De deel-
nemende verenigingen liggen alle-
maal in de regio zodat ook qua reis-
tijd dit aantrekkelijk is. Daarnaast 
zet de Stichting zich in voor goede 
doelen en dit keer werd er geld in-
gezameld voor o.a. een school in Ke-
nia en KIKA. Met ongeveer 13 deel-

nemende teams werd afgelopen za-
terdagochtend een heel program-
ma afgewerkt. 4 tegen 4 op kleine 
doelen, 4 tegen 4 op grote doelen, 
puntenschieten etc etc. De meiden 
lieten direct weten dat ze er waren 
en met een heuze ‘Yell’ werden de 
mannelijke leeftijdsgenoten geïm-
poneerd. 

De hele ochtend verliep prima en de 
inzet die de dames lieten zien was 
hartverwarmend en geeft veel ver-
trouwen voor de competitie die vol-
gende week gaat beginnen. Rond 
het middaguur was de kickoff voor-
bij en gingen de dames moe maar 
voldaan huiswaarts. Aanstaande za-
terdag is de eerste wedstrijd in Loe-
nen aan de Vecht. De verwachtin-
gen zijn hoog gespannen. 

Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 wint eerste korf-
balwedstrijd in de tweede klasse. Na 
vorig veld seizoen gepromoveerd te 
zijn naar deze klasse wist de ploeg van 
dat het een zwaar seizoen zou gaan 
worden. De tegenstander Triaz is voor 
Atlantis een onbekende ploeg. Triaz 
speelt al jaren in de tweede klasse en 
heeft zelfs nog wel hoger gespeeld. 
De eerste helft begon zeer romme-
lig. Het was Triaz dat in het begin van 
de wedstrijd de leiding nam, de ploeg 
uit Amsterdam rondde in deze fase 
de kansen wel af. De bezoekers kon-
den makkelijk uitlopen naar een voor-
sprong van 2-6. Naar mate de eerste 
helft vorderde begon Atlantis beter te 
korfballen. De kansen werden nu wel 
afgerond en hierdoor bleef de marge 
van de tegenstander gering. De rust-
stand pakte met 7-9 nog wel uit in het 
voordeel van Triaz. Na rust kwam het 

eerste team van Atlantis veel scher-
per de kleedkamer uit dan de bezoe-
kers. Binnen een paar minuten was 
de achterstand door de Mijdrechte-
naren omgezet naar een voorsprong. 
Door betere en langere aanvallen te 
creëren bleven beide ploegen  gelijk 
opgaan. Het ene moment stond Triaz 
voor en het andere moment Atlantis 
weer. Bij een stand van 12-12 werd er 
door beide ploegen een kwartier lang 
niet gescoord. Na dit kwartier moes-
ten er nog 5 minuten gespeeld wor-
den; de overwinning kon nog beide 
kanten opvallen. Gelukkig voor Atlan-
tis slaagde het aanvallende vak erin in 
deze laatste paar minuten nog twee 
zeer belangrijke goals te maken. De 
stand was nu 14-12 in het voordeel 
van Atlantis. Triaz miste in de laatste 
paar minuten nog twee belangrijke 
strafworpen. In de allerlaatste minuut 
scoorde Atlantis nogmaals; 15-12.

Mijdrecht - Met de volle winst in 
een sterke openingswedstrijd is hij 
aan zijn 2e seizoen als hoofdtrai-
ner van Argon begonnen. Patrick 
Loenen de Utrechtse succestrai-
ner die gedurende zijn 8 jaren bij 
Argon dikwijls competities kon af-
sluiten met aansprekende eindklas-
seringen en promoties. Vorig jaar 
liep dat echter even anders, want 
met een koppositie bij nog slechts 4 
wedstrijden te gaan stond zijn team 
uiteindelijk met lege handen; geen 
kampioenschap in de 2e klasse en 
geen promotie naar de 1e klasse. 

Bij een terugblik legt hij de verant-
woordelijkheid onmiddellijk bij zich-
zelf. “Ook al leek er in die competi-
tie een stijgende lijn in de resultaten 
te zitten, ik voorzag na 2 maanden 
al dat het - in the end - een lastig 
verhaal zou gaan worden en het is 
me helaas niet gelukt daar voldoen-
de op te anticiperen”. Loenen noemt 
als belangrijke oorzaken het gemis 
aan specifieke kwaliteiten aan de 
bal en het zogenaamde voetbalgog-
me . Pech in de voorste linie met het 
wegvallen van aanvallers was ook 
een factor en daarnaast noemt hij 
als pijnpuntje de mentaliteit en het 
karakter van een deel van zijn selec-
tie. “Er zouden maar liefst 7 spelers 
door afwezigheid niet aan een even-
tuele nacompetitie hebben deelge-
nomen” zegt hij met een zure blik 
om daar vervolgens met een veel 
betekenende glimlach aan toe te 
voegen dat het dit seizoen wezen-
lijk anders zal lopen. “De selectie 
is meer in balans, we hebben meer 
voetbal, meer kwaliteit aan de bal en 
ook meer mentaliteit”. Het zorgen-
kindje was de voorhoede en die is 
nu met 8 aanvallers en 2 nummers 
10 goed bezet. Loenen is daarbij o.a. 
teruggevallen op zijn succesvolle A1 
van 2 jaar geleden en haalde in to-
taal 11 spelers waarvan 3 A junio-
ren. Met deze relatief jonge ploeg 
gaat hij de competitie in en staat 
aanstaande zaterdag al direct de 
eerste van de 2 derby’s tegen CSW 
op het programma. 

Sterker
Woudenberg, Veensche Boys, de 
Bilt, Aalsmeer en Argon ziet hij als 
kandidaten voor de bovenste plaat-
sen. CSW rekent hij daar niet bij. “Ik 
heb ze tijdens hun nacompetitie zien 
spelen en ze hebben zo begreep ik, 
weinig verloop t.o.v. vorig jaar. Het 
zal voor ons beslist een lastige te-
genstander zijn” blikt hij vooruit, 

“maar wij hebben op elke plek bete-
re spelers en dat maakt ons sterker”. 
Loenen beseft dat het geen garantie 
voor winst is, want CSW zal er on-
gekende strijd tegenover zetten. Het 
zal ook een spannende sfeer rond-
om de wedstrijd gaan worden. Ge-
vraagd naar een prognose voor de 
2 derby’s dit seizoen is Loenen kort: 
“6 punten Argon !”, zonder blikken 
of blozen. Van CSW verwacht hij bij 
een gunstig verloop het meedoen 
om een periode titel en als het te-
genzit een positie in de onderste re-
gionen. 

Gevraagd naar de verwachtingen 
van zijn eigen team antwoordt Loe-
nen: “Wij gaan meedoen om direc-
te of indirecte promotie, het is ons 
doel, maar de haalbaarheid zal al-
tijd afhangen van onvoorspelbare 
factoren, het kan mee en het kan 
tegenzitten. Bij een fitte voorhoede 
in het vorig seizoen zouden wij im-
mers al direct of indirect gepromo-
veerd zijn.” Als collega trainer Den-
nis Sluijk van CSW ter sprake komt 
zegt Loenen: “Ik kende hem van 
naam en een paar weken geleden 
sprak ik hem. Prima vent, Utrechter, 
een mannetje, hou ik van en ik gun 
‘m beslist dat hij goed eindigt, maar 
ik gun hem geen punten tegen Ar-
gon” lacht Loenen. “Maar hoe zou 
je de derby tegen Argon dan aan-
pakken als je trainer van CSW was” 
is de slotvraag en ook hierover hoeft 
de Argontrainer niet lang na te den-
ken, hij heft ’t glas en knipoogt… 
”Als ik Sluijk was zou ik dit artikel 
prominent in de kleedkamer han-
gen”. 

Foto: sportinbeeld.com

Prima competitiestart voor 
Vinkeveense korfballers

Het Open Ronde Venen 
Klaverjaskampioenschap

Hertha E4 wint 
overtuigend van CSW

Open Avond badminton 
bij de Veenshuttle

Vinkeveen - In de eerste competi-
tiewedstrijd van de afgelopen zater-
dag begonnen veldcompetitie heeft 
De Vinken 1 de volle winst behaald. 
In de thuiswedstrijd tegen het Hil-
legomse SDO werd het na een 6-1 
voorsprong bij rust uiteindelijk 12-6.
In de eerste helft was er duidelijk een 
veldoverwicht voor de Abn-amrop-
loeg. Weliswaar kwamen de bezoe-
kers kort na aanvang op 0-1, maar 
daarna was voor SDO de scorings-
koek de rest van de eerste helft op. 
De Vinkeveense thuisploeg wist door 
fel en scherp spelen haar lengte-
voordeel uit te buiten. Arbiter Van 
der Leeden had het er overigens niet 
makkelijk mee. In de korfzone was er 
veel gedoe rond het verwerven van 
de afvangpositie en door veelvuldig 
lijfelijk contact werd het vertoonde 
spel er niet fraaier op. Toch namen 

de volgelingen van Rogier Schram 
langzaam maar zeker het initiatief 
en nog voor rust was een 6-1 voor-
sprong bereikt.

Slotakkoord
De tweede helft gaf een gelijksoor-
tig spelbeeld: voortdurend flinke du-
els rond de paal, veel geduw en ge-
doe. Het Vinkeveense overwicht ging 
hiermee overigens niet verloren. Via 
9-3 kwam vijf minuten voor tijd een 
fraaie 12-4 tussenstand op het sco-
rebord. Het mooiste doelpunt viel tij-
dens dit Vinkeveense slotakkoord 
toen Peter Koeleman en Gerwin Ha-
zeleger elkaar op een lepe manier 
aanspeelden en hun tegenstanders 
slim verschalkten. Slechts voor de 
statistieken scoorde SDO in de laat-
ste minuten nog twee maal tegen. 
Eindstand 12-6.

De Ronde Venen - Het Open Ron-
de Venen klaverjas-kampioenschap 
2014 zal gehouden worden op vrijdag 
12 september 2014 in Cafè de Me-
rel, Arkenpark MUR, nr. 43 te Vinke-
veen. Het klaverjassen start om 20.00 
uur, zowel dames als heren welkom. 
Er zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld en 
is de kampioen of kampioene 2014 
bekend. De kampioen van verleden 
jaar An Pothuizen zal dit jaar de te 
kloppen vrouw zijn. Er zijn fraaie prij-
zen te winnen. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Telefoonnummer van 

Cafè de Merel is 0297-263562. Hier 
volgen de datums voor de nieuwe 
prijs-klaverjas competitie 2014/2015, 
in 2014 dus 12 en 26 september, 10 
en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 
en 19 december. Voor 2015, 2,16 en 
30 januari,13en 27 februari, 13 en 27 
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 
en 19 juni en 3 juli. 

De winnaars van de laatste prijs 
klaverjasavond zijn:
1 Cees Lof met 7198 pnt. 
2 A. v. Scheppingen met 6951 pnt. 
3 Pleun Vis met 6907 pnt.
De poedelprijs was voor Ed Valk met 
4939 punten

Vinkeveen - Om 09:00 uur ving de 
wedstrijd aan en Hertha schoot uit 
de startblokken. Het weer in groten 
getale aanwezige publiek moedig-
de het team aan, en in minuut 8 was 
het raak. Corné nam het leer op zijn 
pantoffel, en verschalkte hiermee de 
keeper. Heerlijk, 1-0 voor en de ban 
gebroken. Hertha bleef drukken op 
het CSW doel en 4 minuten later was 
het opnieuw prijs. Corné haalde nog 
maar eens uit, en de bal kwam op het 
hoofd van een CSW speler, die op zijn 
beurt zijn eigen keeper kansloos liet, 
2-0. CSW kwam er amper doorheen 
bij Hertha. Sander, Sem en Niels wa-
ren niet te kloppen. Als de één toch 
werd omspeeld was er altijd een 
teammaatje om het foutje in de kiem 
te smoren. Prachtig teamwerk. Over 
de hoekschoppen waren ook duide-
lijke afspraken gemaakt vooraf, en dit 
werd in de 20ste minuut beloond. Uit 
een hoekschop van Matthijs was het 
Niels die de 3-0 binnen schoot.

Tweede helft
CSW had de keeper, een beer van 
een gast overigens gewisseld en deze 
achterin gezet. Tevens hielden zij con-
tinu één aanvaller voorin en gokte zij 
dus op een snelle uitbraak. 
De toppers werden hierop gewe-
zen vanaf de kant. Nadat één van de 
spaarzame aanvallen van CSW was 
onderschept, Steve had weer bijzon-
der weinig te doen deze wedstrijd, 
kwam de bal bij Sander terecht die 
met een splijtende pass Thijs bereikte 
die daarna wel raad wist met de mo-
gelijkheid. 

Met een mooie schuiver passeerde 
hij de “verse” CSW doelman, 4-0. Kort 
daarna was het wederom Corné die 
de 5-0 liet noteren. Thijs Stroet prikte 
de 6-0 nog even binnen zo’n 5 minu-
ten voor tijd. Weer een overtuigende 
winst. Volgende week begint de com-
petitie voor de E4 toppers, ze zijn er 
klaar voor!

Mijdrecht - Badminton Vereniging 
Veenshuttle doet net als vorig jaar 
weer mee aan de Week van het Bad-
minton met als thema ‘Breng een 
vriend(in)’ De open avond, aanstaande 
donderdag 18 september in de Phoe-
nix aan de Hoofdweg in Mijdrecht, is 
bedoeld voor iedereen die zin heeft in 
badmintonnen: vrienden, kennissen, 
belangstellenden, collega’s, buren, fa-
milie, sponsoren en klasgenoten. In 
de Phoenix speelt vanaf 18:30 uur de 

jeugd en vanaf 20:00 uur komen ook 
de recreanten, competitiespelers en 
ook de rolstoelers spelen! Alle leden is 
gevraagd iemand mee te nemen! Voor 
alle jeugd ligt er na afloop een ver-
rassing klaar! Dus pak je zaalschoe-
nen en sportkleren en kom vrijblijvend 
’s avonds meespelen. Ervaar dat bad-
minton uitdagend en sportief is voor 
jong tot oud en plezier geeft van gezel-
lig overslaan tot het spelen van span-
nende wedstrijden. 

Doelpuntenfestijn voor 
Atlantis F1
Mijdrecht - Zaterdag  6 september 
speelde Atlantis F1 haar eerste korf-
balwedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Op eigen terrein moesten de meiden 
(Lodi, Amber, Sofie, Tessa, Lieke en 
Mariska) aantreden tegen Sporting 
Trigon F2 uit Leiden. De meiden be-
gonnen meteen geconcentreerd aan 
de wedstrijd; de bal werd rustig rond 
gespeeld en al snel werd de score 
geopend. Alsof dat het startsein was, 
volgden de scoringspogingen elkaar 
snel op. De 3-0 voorsprong was dan 
ook al binnen vijf minuten bereikt. 

Volgens de nieuwe regels voor de 
jongste korfbaljeugd, mocht Spor-
ting Trigon op dat moment hun “su-
perspeler” inbrengen. Ondanks het 
feit dat Sporting Trigon met een ex-
tra speler stond te spelen, wisten de 
Atlantis meiden de score verder uit te 
breiden. Bij rust stonden ze dan ook 
op een comfortabele voorsprong van 
7-0. Na de rust bleven de meiden van 
Atlantis doelpunten scoren. De eind-
stand werd dan ook bepaald op 16-0, 
na een wedstrijd waarin alle meiden 
uit de F1 wisten te scoren.
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Jeugd steelt de show bij 
Ronde van Uithoorn 
Regio - Dit jaar mocht de jeugd van 
7 t/m 12 jaar meerijden tijdens de 
ronde van Uithoorn. Speciaal voor 
de jeugd was een Rabobank Dikke 
Banden wedstrijd in het program-
ma opgenomen. En wat vonden de 
kinderen het mooi om op hun ei-
gen fiets met ‘dikke banden’ over 
het afgezette stratenparcours te rij-
den. De kinderen van 7 en 8 jaar 
mochten als eerste van start en gin-
gen ondanks een haperend start-
pistool snel achter de mooie Rabo-
bank auto aan. Vito ging er als een 
speer vandoor met Roy in de ach-
tervolging. Maar tijdens een rondje 
kan er nog wel wat veranderen want 
Roy wist de wedstrijd toch te win-
nen voor Vito. Esmee kwam als der-
de over de streep en werd hiermee 
het beste meisje van 7-8 jaar. Hier-
na mochten de oudere kinderen te-
gelijk van start voor hun 2 rondjes. 
Ondanks de uitleg dat er 2 rondjes 
gereden moesten worden, waren 
er toch 2 kinderen die dachten dat 
ze klaar waren toen de bel voor de 
laatste ronde klonk. Onder aanmoe-
diging van de toeschouwers gingen 
ze vlug verder met hun wedstrijd. Er 
zijn tijdens de wedstrijd ook opna-

mes gemaakt door Rabosporttv. Al-
le podiumwinnaars mogen een jaar 
gratis komen trainen bij UWTC en 
we hopen dat de enthousiaste kin-
deren daar ook gebruik van gaan 
maken! De winnaars mogen naar 
de landelijke finaledag op 27 sep-
tember in Leiden. Als het aan UWTC 
ligt staat de dikke banden wedstrijd 
in 2015 weer op het programma en 
dan hopen we op veel meer deel-
nemers! Uitslag 7-8 jaar: Jongens: 
1 Roy van der Veen (Uithoorn), 2 
Vito Machielsen (Uithoorn), 3 Mel-
le Mellink (Uithoorn), 4 Brian Gyam-
fy (Uithoorn), 5 Max Kamer (Naar-
den) Meisjes: 1 Yvette Verkerk 
(Vreeland), 2 Debbie. Uitslag 9-10 
jaar: Jongens: 1 Bram Kliphuis (Uit-
hoorn), 2 Stan van Weely (Uithoorn), 
3 Soefian Lhadodi (uithoorn), 4 Sem 
van Leeuwen (Uithoorn) Meisjes: 
1 Jasmijn Wiegmans (Wilnis). Uit-
slag 11-12 jaar: Jongens: 1 Dave de 
Groot (Uithoorn), 2 Anass Elfattahi 
(Uithoorn), 3 Mohammed Abdulla-
titf (Uithoorn) 

Veteranen
De veteranen 60+ reden om de 
Theo Oudshoorn memorial wissel-

beker. Bij de veteranen 60+ ston-
den de UWTC renners Leen Blom 
en Guus Zantingh aan de start. Na 
het startschot werd er direct een 
hoog tempo aangehouden door Re-
ne Balm, die op kop van het pelo-
ton het tempo aangaf. Na 10 ronden 
koers sprong de Kampioen van Ne-
derland Gijs Nederlof weg en even 
later sloten er twee renners bij hem 
aan Bert Bakker, 2 weken terug nog 
Wereld Kampioen tijdrijden in Slo-
venie en Hans van Bavel. Er pro-
beerde nog twee renners aanslui-
ting te vinden maar deze slaagden 
niet in hun poging en werden la-
ter ingelopen door het uitgedun-
de peloton. De drie koplopers na-
men een grote voorsprong en wer-
den niet meer achterhaald. De wed-
strijd werd gewonnen door Bert 
Bakker uit Zaandam voor Gijs Ne-
derlof uit Kamerik en Hans van Ba-
vel uit Sint Anthonis. De sprint van 
het peloton, voor de 4eplaats, werd 
gewonnen door Guus Zantingh uit 
Mijdrecht, Leen Blom uit Uithoorn 
eindigde als 16e. 

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen zagen we een 
zeer actieve koers, waardoor UWTC 
lid Sven Nijhuis al snel moest los-
sen. De werkweek naar Engeland 
eiste zijn tol! De aanvallende Yentl 
Ruijmgaard wist de leidersprijs voor 

zich op te eisen. De eindsprint van 
de 5 koplopers was zeer spannend. 
Met 0.019 seconde verschil ging 
de winst naar Tom Wijfje voor Jes-
se de Rooij en Ide Schelling. Uit-
slag UWTC leden: 21 Sven Nijhuis, 
22 Menno van Capel

Sportklasse
Een kleine 40 renners gingen in de 
sportklasse van start. De 2 scher-
pe bochten in het parcours wor-
den toch wel als lastig ervaren en 
maken het een zware wedstrijd. 
Na enkele ontsnappingspogingen 
bleef het peloton het grootste ge-
deelte van de wedstrijd bij elkaar. In 
de eindfase ging eerst Pierre Deen 
er vandoor. Nadat hij was terugge-
haald ontsnapte Nick Toonen en 
Roel Gerritsen. Zij hadden voldoen-
de voorsprong opgebouwd om bij-
na in stilstand de laatste bocht door 
te komen. De winst ging naar Nick 
Toonen. De sprint van het peloton 
werd gewonnen door Brian Burg-
graaf. Uitslag UWTC leden: 18 Ger-
ben van de Knaap, 19 Dennis Mool-
huijsen. De leidersprijs kwam op 
naam van Mike Tesselaar.
Met dank aan alle plaatselijke spon-
sors voor het beschikbaar stellen 
van de diverse prijzen, snackbar de 
Bokkesprong waar de renners zich 
konden inschrijven en Wiegmans 
voor de mooie boeketten bloemen.

CSW trainer Sluijk: 

Als groep zijn wij sterker!
Regio - De kop is eraf, de eerste 
competitiewedstrijd werd met 4-1 
gewonnen en aanstaande zater-
dag gaat Dennis Sluijk in zijn 3e 
seizoen als hoofdtrainer van CSW 
op bezoek bij Argon. Het is de club 
waar hij als speler vele jaren suc-
cesvol was, maar nuchter als hij is 
doet het hem weinig. “Deze derby 
is mooi voor de supporters want 
de rivaliteit leeft bij hen, maar de 
competitie gaat over meer dan de 
derby’s”. Hij heeft ‘t bij zijn spelers 
dan ook direct de kop ingedrukt 
en er in de hele voorbereiding met 
geen woord over gesproken. Sluijk 
licht verder toe dat de focus voor 
CSW en Argon en ook Zevenho-
ven en Aalsmeer teveel op de on-
derlinge duels kan komen te liggen. 
“Ze kunnen het elkaar extra lastig 
maken en onnodige blessures en 
kaarten oplopen en ik wil ervoor 
waken dat ploegen die niet uit onze 
regio komen daardoor de lachen-
de 3e worden”. Onder de kansheb-
bers voor een hoge eindklassering 
rekent hij Woudenberg, Veensche 
Boys, FC Aalsmeer, de Bilt, Argon 
en ook voor zijn eigen CSW sluit 
hij een goede ranglijstpositie niet 
uit. Maar Sluijk heeft eigenlijk nog 
geen goed beeld van waar CSW 
momenteel staat. Langdurige bles-
sures van dragende spelers zoals 
Michael Pauw en Marciano Kasto-

redio maken het lastig daar een in-
schatting van te maken. “We zullen 
de eerste 3 zware wedstrijden goed 
door moeten komen, ons in de loop 
van de competitie veilig in het lin-
ker rijtje nestelen om van daar-
uit een periode te pakken”. “Maar, 
zo voegt hij daar nadrukkelijk aan 
toe; het verwachtingspatroon bij de 
spelers ligt hoger hoor”. 

Verwachtingen
Over de verwachtingen voor te-
genstander Argon is Sluijk duide-
lijk “Als je de competitie met een 4e 
plek afsluit en je haalt vervolgens 
11 spelers dan mag er maar 1 plek 

zijn die aan het eind van het sei-
zoen volstaat…” en achteroverleu-
nend vanuit zijn stoel legt de trainer 
van CSW daarmee de druk glimla-
chend bij de club uit Mijdrecht. 
Over het afgelopen seizoen spreekt 
Sluijk zich duidelijk uit. “We heb-
ben het niet gered in de 1e klasse, 
maar zijn niet voetballend ten on-
der gegaan, het ontbrak ons aan 
een afmaker en met telkens een 
gelijkspelpuntje schiet het natuur-
lijk niet op”. Die afmaker heeft CSW 
met ex-Argonaut Vincent van Hel-
lemondt inmiddels wel. En ook de 
overige van Argon overgekomen 
spelers ziet Sluijk als aanwinsten 

voor CSW. “Nick van Asselen voegt 
ervaring toe, kan bikkelen en is een 
sfeermaker. Daarnaast zijn er nog 
een aantal A2 spelers uit Mijdrecht 
overgekomen” Berry Kramer was 
vorig seizoen al een basisspeler en 
ook in jongens als Robert de Kuij-
er en Terence van der Linden ziet 
Sluijk potentie. “Ik snap eigen-
lijk niet dat Argon deze spelers zo 
makkelijk laat gaan, maar wij zijn 
er in ieder geval blij mee”. CSW 
is daarmee een duidelijk ande-
re koers gaan varen. “We hebben 
geen spelers meer met een reis-
kostenvergoeding, iedereen kan 
hier op de fiets naar de club”. Hij 
erkent dat zijn selectie met jongens 
uit de omgeving misschien voetbal-
lend iets heeft ingeleverd t.o.v. vo-
rig seizoen, “maar als groep zijn wij 
sterker” meent hij, “en ze gaan voor 
elkaar door het vuur”. 
Over de afloop van de derby tegen 
Argon waagt Sluijk zich niet aan 
een voorspelling. “Ik heb ze niet 
zien spelen” zegt hij, “ik hou me 
alleen met CSW bezig, bovendien 
zijn dit wedstrijden die op zichzelf 
staan, maar de sterkte zal waar-
schijnlijk niet ver uit elkaar liggen”. 
“Maar Loenen is hier al 3 keer ko-
men kijken, knipoogt Sluijk als zijn 
Utrechtse collega uit Mijdrecht ter 
sprake komt. ” Is het trouwens wel 
een echte Utrechter” merkt hij op, 
“ik sprak hem onlangs, ken hem 
niet goed maar hoorde dat het een 
praatjesmaker met bluf is” lacht 
Sluijk ”eigenlijk meer een Amster-
dammer dus !” 

Foto: sportinbeeld.com

Hertha start met winst op 
eerste competitiewedstrijd
Vinkeveen - Hertha is de competi-
tie uitstekend gestart met een sim-
pele overwinning. In een eenzijdige 
wedstrijd won Hertha met grote cij-
fers van het matige SVOW (8-0). 
De KNVB heeft dit seizoen besloten 
om ploegen in te delen op postco-
degebied, waardoor Hertha dit sei-
zoen het op zal nemen tegen veel 
nieuwe ploegen. 
Na een goede voorbereiding wist 
Hertha ook niet wat het moest ver-
wachten van de gasten uit Wete-
ringsbrug. Maar in de openingsfa-
se van de wedstrijd bleek al snel dat 
SVOW tot de meest zwakke ploe-
gen van de competitie zal behoren. 
De gasten hadden niks in te bren-
gen en werden nauwelijks gevaar-
lijk. Hertha liet de bal goed rond-

gaan en was duidelijk een maatje te 
groot voor SVOW. Toch kon Hertha 
pas na 15 minuten spelen echt ge-
vaarlijk worden. Na 25 minuten spe-
len was de wedstrijd eigenlijk al be-
slist door 2 goals van Bart de Groot. 
Hertha ging door doelpunten van 
Jorg Landwaart en Marco Weinreich 
met 4-0 de rust in. 
Na rust zagen de toeschouwers op 
de Molmhoek een zelfde spelbeeld. 
SVOW kon niet gevaarlijk worden 
en Hertha speelde verzorgd voet-
bal. De Vinkeveners konden ook na 
rust de stand verder opschroeven. 
Wim Mollers, Marco Weinreich en 
Jorg Landwaart (2x) zorgden voor 
de 8-0 eindstand. Hertha deed wat 
het moest doen en won de wedstrijd 
simpel met ruime cijfers. 

Faber en Harmens haalden 
Swansea-eigenaar naar Argon
Mijdrecht - Sinds mei werden er 
diverse pogingen gedaan en uitein-
delijk lukte het Jan Faber en San-
dor Harmens om John van Zweden 
op 4 september jl. te strikken voor 
een lezing in de Argon kantine. Het 
werd een spraakmakend verhaal van 
een behangkoning die zich als fana-
tiek supporter van het engelse voet-
bal in 2002 liet overhalen om 50.000 
pond in het vrijwel failiette Swan-
sea City te steken. Ruim 10 jaar la-
ter is de club opgeklommen van de 
kelder van het betaalde voetbal naar 
een sterke ploeg in de Engelse com-
petitie die onlangs het Manchester 
United van Louis van Gaal de eer-
ste competitie nederlaag bezorgde. 
Inmiddels is zijn aandeel miljoenen 
waard en is hij voor 8,75% mede ei-
genaar van Swansea. De Argon kan-
tine was daarom goed gevuld met 
toehoorders, waaronder sponsoren, 
leden en bestuursleden. Ook de vol-
tallige 1e elftalselectie was aanwezig. 

Zij hoorden Van zweden een fraai 
betoog geven over zijn leven als be-
hangkoning en over de opmars van 
Swansea. Zelf noemde hij het een 
“debiel verhaal”. Bij zijn bedrijf telt hij 
honderden soms duizenden euro’s 
“maar in het voetbal praten we over 
bedragen met zoveel nullen dat ik 
soms niet eens weet waar ik de kom-
ma moet neerkwakken” alsdus van 
Zweden die zijn ogen uitkijkt in de 
Premier Leage. Hij kwam op bezoek 
bij Manchester City in de bestuurs-
kamer en kon zijn eigen enkels niet 
zien zo dik was het tapijt. Een bier-
tje kon hij er ook niet krijgen want 
er was alleen champagne. En zo wa-
ren er vele anekdotes doorspekt met 
haagse bluf en humor waardoor het 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht met 
dank aan Jan en Sandor een boeien-
de voetbalavond werd met een ge-
zellige afsluiting aan de bar. 

Foto: sportinbeeld.com

Biljartclub ‘De Springbok 
1’ neemt het voortouw 
De Ronde Venen - Na 2 speelweken 
heeft de Springbok 2 in de 1e divisie 
van Biljartfederatie De Ronde Venen 
een stevige koppositie neergezet met 
16 punten. De Kuiper/Stee-Inn moest 
thuisspelend het onderspit delven. 
Nico Koster redde voor het thuis-
spelende team de eer door zijn winst 
op Peter Stam. Kees de Bruijn, Hans 
Bak en zoon Michel Bak pakte voor 
De Springbok de winst. De kortste 
partij van de week ging in 17 beur-
ten naar Dorus van der Meer en Nick 
van de Veerdonk. Dorus van De Me-
rel/ Heerenlux 3 won van team 1 kop-
man John Vrielink. Het hoogste serie 
record is door Dorus op 41% neerge-
zet vanwege zijn serie van 41 in de 4e 
beurt. John antwoorde met 28 maar 
kreeg geen voet aan de grond. De 
Merel-Heerenlux 3 won met 5-4 van 
team 1. De Kromme Mijdrecht 1 won 
met 7-2 van het doublerende ASM-
Mijdrecht 2. Alleen Frank Treur red-
de voor ASM de eer door zijn par-
tij tegen Ab Augustin winnend af te 
sluiten. Ook team 2 van De Krom-
me Mijdrecht gooide hoge ogen te-
gen ASM-Mijdrecht 1. Cor Ultee red-
de voor Asm 1 de eer door winst op 
Willem vd Graaf. Teus Dam, Laura van 
de Graaf en Egon v/d Heijden de-
den het voor Kromme Mijdrecht 2. 
De Merel/Heerenlux 2 verloor met 

2-7 van Bar Adelhof 1. Gijs van der 
Vliet was daar degene die de eer red-
de voor het thuispelend Merel 2. Ri-
chard Schreurs, Anne Beeker en Bob 
van Kolck waren de ridders van Bar 
adelhof 1 dat met 2-7 de winst wist 
mee te nemen. De Springbok 2 ver-
loor met 4-5 van Bar Adelhof 3. Pie-
ter Langelaan en Willem Holla hiel-
den de punten in huis door winst op 
Pim de Jager en Cock Verver. Robert 
Daalhuizen en Stefan Vos versloe-
gen Chris Draaisma en Hen Kande-
laar. Cens 2 won met 5-4 van team 
1. Chris Esser en Zweder van Da-
len wonnen voor team 2 terwijl San-
der Pater en Desmond Driehuis dat 
voor team 1 deden. Bij de Paddestoel 
2 moest de rekenmachine nar 3 deci-
malen om het winstpunt toe te ken-
nen. De gasten van Stieva-Aalsmeer 
hielden het spannend, de mannen 
Derk Bunders en Bernard Enthoven 
namen de winst, 4-5 mee naar Wil-
nis. Wijnand Strijk en Dick Uitten-
boogaard wonnen voor De Padde-
stoel 2. De Dames Lucia, Aria en Ca-
rolien hadden hun avond niet. Het 
thuisspelende Onze Vrijheid-de Bil-
jartmakers boekte met 9-0 een glo-
rieuze zege op De Paddestoel 1. Nick 
van de Veerdonk behaalde een per-
soonlijke prestatie door in slechts 17 
beurten winnend af te sluiten.

GVM’79 op zoek naar talent!
Mijdrecht - De lessen bij Gymnas-
tiekvereniging Mijdrecht zijn vorige 
week weer van start gegaan!
Vele enthousiaste gymnasten begon-
nen aan hun nieuwe gymseizoen vol 
met nieuwe uitdagingen. Zo gaan de 
allerjongsten (3-6 jr) hun beweeg-
diploma halen. Onderleiding van 
een ervaren trainster leren zij klim-
men, klauteren, rollen, springen etc. 
Dit alles om de kinderen motorisch 
zo breed mogelijk op te leiden, zo-
dat zij hier in hun verdere sportloop-
baan nog veel profijt van zullen heb-
ben. De lessen van het beweegdiplo-
ma worden ondersteund door Ge-
meente de Ronde Venen. Voor wie 

zijn peuter of kleuter gewoon lekker 
ongedwongen wil laten bewegen is 
de kleutergym op woensdag. Hier-
in wordt ook een voorzichtige start 
met “turnen” gemaakt . Vanaf 6 jaar 
kunnen jongens en meisjes bij de re-
creantengroepen turnen instromen. 
Hier maken zij kennis met de grond-
beginselen van het turnen. Hoe beter 
ze worden, hoe moeilijker de kunst-
jes worden! Wedstrijden kunnen ook 
gedaan worden, uiteraard op recrea-
tief niveau. Voor de selectieturnsters 
en acrogymnasten weer veel nieuwe 
uitdagingen. Zij gaan allemaal weer 
in een nieuw team of in een hoger 
niveau aan de slag. Kortom, veel din-
gen om te leren. Bij de acrobatische 
gymnastiek zijn we nog hard opzoek 
naar nieuw acrogymtalent, dus meld 
je snel aan voor een proefles als je 
dit jaar nog in een wedstrijdteam wil 
deelnemen. Voor gymnasten van-
af 10jr zijn we dit jaar met een nieu-
we groep gestart: de Springgroep! 
Hierin worden allelei spectaculai-
re oefeningen gedaan met trampoli-
ne, kasten, tumblingbaan en andere 
springonderdelen. Je leert hier onder 
anderen salto’s maken! Meer infor-
matie over onze lessen is uiteraard te 
vinden op de website: www.gvm79.nl 

Mijdrecht - Zondag 7 september 
vond de jaarlijkse Open Dag van 
Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM) 
plaats. Circa 30 enthousiaste kinde-
ren van verschillende leeftijden heb-
ben mee gedaan aan allerlei hockey 
oefeningen op het veld. In het club-
huis werden de ouders intussen ont-
vangen door de voorzitter en geïnfor-
meerd over de club. Na afloop werd 
de kinderen een heerlijk ijsje van IJs-
salon L’ Opera aangeboden en een 
tasje van de Rabobank met daarin 

o.a. een kortingsbon van Intersport 
DUO Mijdrecht. Een aantal kinderen 
is meteen lid geworden en zij star-
ten deze week al met de trainingen. 
Ook als je nog geen inschrijfformu-
lier hebt ingevuld, of de Open Dag 
gemist hebt, ben je van harte wel-
kom om een aantal keer mee te ko-
men doen met een training. Kinderen 
vanaf 5 jaar zijn welkom! Meer infor-
matie over de trainingen en het in-
schrijven bij HVM kun je vinden op: 
www.hvmijdrecht.nl

Open Dag Hockeyclub 
HVM wederom een succes
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