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Dorpsstraat 7  Wilnis tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Amsterdam: (020) 581 62 00
Amstelveen:	 (020) 643 26 80

Aalsmeer: (0297) 329 911
Mijdrecht:		 (0297) 272 272

w w w . v a n k o u w e n . n l

Amsterdam: (020) 581 62 00
Amstelveen:	 (020) 643 26 80

Aalsmeer:
Mijdrecht:

Chevrolet Aveo 1.2 L B-Clever € 8.995,-
Slooppremie - € 1.000,-

U betaalt:  € 7.995,-

Mijdrecht - Anouk Hoogendijk uit 
Mijdrecht weet nu wat het is om 
landelijke bekendheid te hebben 
nadat zij tijdens het EK in Finland 
als speelster van het Nederlands 
vrouwenvoetbalelftal de winnende 
goal scoorde tegen de Franse ploeg. 
Daarmee plaatste het elftal zich 
voor de halve finale die overigens 
op het nippertje met 1-2 van Enge-
land werd verloren. Niettemin een 
geweldig succes van het dames-
team dat met deze prestatie vriend 
en vijand verraste. Nederland nam 
overigens voor de allereerste keer 
deel aan de eindronde voor het EK 
vrouwenvoetbal. Anouk is er heel 
trots op dat zij in dit elftal als verde-
digende middenvelder met rugnum-
mer 6 heeft mogen spelen. Zij kijkt 
met een goed gevoel terug op dit EK 
en de prestaties van het hele team. 
Dat kon met opgeheven hoofd het 
veld verlaten. “Natuurlijk overheers-
te de teleurstelling. Met nog 3 minu-
ten op de klok waren we er zo dicht-
bij en dan toch nog niet in de fina-
le. We hebben er hard voor gewerkt 
en twee keer een wedstrijd met een 
verlenging in vier dagen. Dan zit je 
er door als zo’n doelpunt in de laat-
ste minuten valt. Toen was de droom 
voorbij maar we hebben onszelf wel 
op de kaart gezet”, vertelt Anouk die 
inmiddels de golf van belangstelling 
voor haar persoontje rustig over zich 
heen heeft laten gaan.

‘Voetbalman’
Misschien doordat ‘Mijdrechtse 
Anouk’ met haar winnende doelpunt 
tegen Frankrijk het hele damesteam 
mee omhoog heeft getrokken en nu 
de A-status heeft gekregen, dankt 
zij hieraan haar landelijke bekend-
heid. Want inmiddels is Anouk een 
graag gevraagde gast tijdens be-
kende Radio- en TV-programma’s. 
Zij was bij Pouw & Witteman, werd 
geïnterviewd bij RTV Utrecht, ook 
al omdat zij in de landelijke da-
mescompetitie bij FC Utrecht voet-
balt, kreeg de ruimte op school-TV, 
werd genoemd in het Weekjournaal 
en Hart van Nederland en RTL Bou-
levard en is gevraagd door diverse 
media en tijdschriften (Panorama, 
Tina, Veronicagids, Viva, Flair, etc.) 
om haar verhaal te doen, vooral met 
toevoeging van leuke foto’s. Want 
Anouk heeft een prettige bijkom-
stigheid: zij is niet alleen een goed 
voetbalster, maar bovendien een 

charmante knappe jonge vrouw. 
Dat heeft onder andere geleid op 
internet tot berichten van mannen 
die graag ‘haar voetbalman’ willen 
worden. Wie de moeite neemt om 
eens even met haar naam te ‘goog-
len’, komt die op diverse sites tegen. 
Iets wat zich als een ongewild bij-
verschijnsel voordoet, maar dat heb 
je nu eenmaal als je je in de kijker 
speelt. “Ik zou graag willen dat men-
sen mij beoordelen op mijn sport-
prestaties en niet zozeer op mijn ui-
terlijk. Want dan had ik beter foto-
model kunnen worden”, geeft een 
nuchter reagerende Anouk te ken-
nen, die overigens in de regio be-
gin dit jaar tot Sportvrouw van het 
Jaar 2008 werd gekozen. Van be-
kende Mijdrechtse (BM) tot ineens 
een bekende Nederlander (BN). 
Het is even wennen. Op dit moment 
wordt ze geleefd en is haar dag vol 
gepland met afspraken. Daar komt 
dan ook nog eens vijf keer in de 
week trainen bij! Maar de belang-
stelling ebt wel weer weg zodra ‘het 
nieuwtje’ eraf is. Dan blijft het spor-
tieve gebeuren weer over. Totdat de 
kwalificatieronde voor het WK voet-
bal voor dames in Duitsland in 2011 
van start gaat. Dan komt Anouk met 
haar medespeelsters weer in beeld 
en voeren de sportprestaties (ein-
delijk) weer eens de boventoon.

Erkenning
“We hebben als team nu de A-sta-
tus gekregen. Dat betekent dat we 
ook een klein beetje betaald krij-
gen. Maar dat is een gedeelte van 
het minimumloon. Gelukkig heb ik 
mijn dagelijkse werk erbij want je 
kunt er natuurlijk niet van rondko-
men als we ons zelf als ‘profs’ zou-
den zien. Wat dat betreft zijn de 
mannelijke voetballers stukken be-
ter af. Maar dat kan in de toekomst 
veranderen als je hetzelfde elan bij 
sponsors en toeschouwers weet te 
wekken. Wij zien het in elk geval als 
een stukje erkenning.” Aldus Anouk 
die in het dagelijkse leven gymles 
geeft op een aantal basisscholen 
in Mijdrecht. Zij heeft een afgeron-
de studie HBO Lichamelijke Opvoe-
ding gevolgd. Daarmee treedt zij in 
de voetsporen van haar ouders In-
eke en Otto Hoogendijk die als do-
centen lichamelijke opvoeding les 
geven aan leerlingen van het VLC in 
Mijdrecht. Zij zijn niet weinig trots 
op hun dochter en terecht. Evenals 

Anouk Hoogendijk van 
BM-er naar BN-er

haar broer Emiel die ‘slechts’ ge-
meentelijke bekendheid heeft om-
dat hij raadslid is bij het CDA in De 
Ronde Venen. 

Anouk Hoogendijk voetbalt nu 15 
jaar. Zij is geboren en getogen in 
Mijdrecht maar begon op haar ne-
gende bij CSW in Wilnis. Zij speel-
de drie jaar bij de meisjes en even-
zo lang bij de jongens. Toen vetrok 
zijn naar SV Argon. Vervolgens naar 
de Legmeervogels en daarna naar 
Saestum in Zeist. Dat was toen de 
landskampioen. Saestum (dat is de 
oude naam voor Zeist) is uiteindelijk 
opgegaan in FC Utrecht waarvoor 
zij nu speelt in het hoogste dames-
team. Een professionele competitie 
op amateurbasis. Anouk speelde in 
het Nederlandse team samen met 
Annemieke Griffioen, eveneens een 
verdedigende middenvelder die ook 
bij CSW haar voetbalcarrière be-
gon. Het ligt in de lijn der verwach-
ting dat wij de komende jaren nog 
wel wat meer zullen horen van deze 
dames die volledig opgaan in hun 
sport en daarvoor veel opzij moeten 
zetten om hun doel te bereiken. Dat 
verdient een groot compliment!

De Ronde Venen - Ter gelegen-
heid van het vijfentwintigjarig be-
staan van de Historische Vereniging 
‘De Proosdijlanden’ ontvangen alle 
inwoners van de gemeente De Ron-
de Venen een overzicht van de be-
langrijkste gebeurtenissen uit de re-
gionale geschiedenis in de vorm van 
een zogeheten ‘Canon’. In 1984 is de 
historische vereniging ontstaan als 
direct vervolg op de voorbereidin-
gen van het 900-jarig bestaan van 
de gemeenten Mijdrecht en Wilnis. 
Op 20 september 1984 is de vereni-
ging notarieel vastgelegd, die datum 
is tevens de oprichtingsdatum. Van-
af dat moment kent de historische 
vereniging een gestage groei in le-
dental tot de ruim 900 leden die er 
op dit moment zijn.

Canon
Uit de historie van onze directe om-
geving is een aantal kenmerkende 
momenten gekozen. Deze zijn ver-
werkt in de ‘Canon van De Proos-
dijlanden’ die deze week in een op-
lage van 20.000 stuks gepubliceerd 
en verspreid wordt. Het bestuur van 
de historische vereniging heeft na-
drukkelijk niet de pretentie een we-
tenschappelijk historisch overzicht 
te bieden. Het selecteren van diver-
se historische feiten blijft afhanke-
lijk van de toevallige keuze van de 
betrokkenen. Wel krijgt u met dit 
document een bijzonder overzicht in 
huis van wat onze regio aan historie 
te bieden heeft.

Op naar 1000 leden!
De historische vereniging wil ook in 
de toekomst haar activiteiten blijven 

‘Canon van De Proosdijlanden’ 
voor alle inwoners

ontplooien. Dat kan alleen maar met 
voldoende leden die contributie in-
brengen. Als u nog geen lid bent van 
de vereniging, dan bent u bij dezen 
van harte uitgenodigd. Denken aan 
vroeger is iets wat we onwillekeurig 
heel vaak doen. Herbeleven van wat 
vroeger geweest is levert bij velen 
plezierige momenten op. Het bekij-
ken van oude foto’s heeft een groot 
‘o ja’-gehalte. De historische vereni-
ging geeft gelegenheid tot het uit-
wisselen van onderzoek naar eigen 
voorouders, stimuleert het behoud 
van oude panden en geeft boeken 
uit over de ontwikkelingen die hier 
vroeger plaatsvonden.
Wie zich opgeeft als lid maakt kans 
op het speciale jubileumaanbod. Het 
duizendste lid ontvangt namelijk het 

kwartaalblad ‘De Proosdijkoerier’ tot 
2011 gratis, met daarnaast het boek 
‘Anders nog iets’ over de verdwenen 
middenstand en de dvd-box ‘De 
Proosdijlanden in vervlogen tijden’. 
Daarop staan zes uur film-, video- 
en fotobeelden van onze dorpen 
halverwege de vorige eeuw. U kunt 
zich aanmelden als lid via de websi-
te van de vereniging www.proosdij-
landen.nl of telefonisch bij de secre-
taris van de vereniging, de heer P.A. 
van Golen, telefoon 0297 – 261672.

Jubileumactiviteiten
Na het uitbrengen van de jubileum 
dvd-box in april, de jubileumfiets-
tocht en receptie op 6 juni jl. staan 
er nog enkele andere activiteiten 
op het programma. In het museum 

‘De Ronde Venen’ in Vinkeveen is 
tot en met 31 oktober de expositie 
‘Tot de bodem uitgezocht’ over de 
geschiedenis van de vereniging en 
onze regio. Op 26 september aan-
staande organiseert de vereniging 
in dorpshuis De Boei te Vinkeveen 
een hele dag met workshops, le-
zingen en activiteiten die verband 
houden met genealogie. Op woens-
dag 25 november is de halfjaarlijk-
se ledenvergadering in gebouw Ire-
ne aan de Kerkstraat 9 in Mijdrecht 
met aansluitend een lezing van de 
heer Aales van Leeuwen over diver-
se heemkundige aspecten, met als 
titel ‘Toen en nu’. Aanvang 20.00 uur. 
Wie belangstelling toont voor de ge-
schiedenis van de regio is daarbij 
van harte uitgenodigd.

De Lange Brug in de Amstel bij Amstelhoek omstreeks 1740, zoals die misschien wel weer terugkomt als de Irenebrug 
verdwijnt... (naar een aquarel van Jan de Beyer. RANH, topograf.atlas ‘Uithoorn 06’).

La Farola 
krijgt er een nieuwe

bij
Betaalbare eten met een drie gangen 

keuzemenu met keuze uit: 
5 voorgerechten – 5 hoofdgerechten– 

5 nagerechten 

voor slechts 29,50
à la carte is natuurlijk ook mogelijk.

Reserveren heeft de voorkeur.
Openingstijden: 

do. t/m zo.  17.00 – 22.00 uur.

De vlaaierie/lunchroom blijft 7 dagen 
per week geopend van 8.30 -16.00 uur. 

Raadhuisplein 14 - Mijdrecht.
 Tel: 0297-27356.

fra
nse bistro

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VASTE 
BEZORGERS
Heb je op woensdagmiddag tijd
en wil je je zakgeld aanvullen

bel dan met:
Nel Maarsse: 0297- 282884

komt er weer aan!

van 23 t/m 26 
september a.s.

DE VINKEVEENSEDE VINKEVEENSEDE VINKEVEENSE

Kermis



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

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

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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eerste evenement 
nuchter verstand 
een feit 
een kick krijgen op een feest waar geen druppel 
alcohol aan te pas is gekomen. dat was het doel 
van het evenement “Shake it” dat afgelopen 
zaterdag plaatsvond bij jongerencentrum 
Allround aan de rondweg in Mijdrecht.

Rondeveense jongeren konden hier de hele middag 
meedoen aan diverse sportieve activiteiten als 
voetbaltoernooien, abseilen en een dansworkshop volgen, 
die verzorgd werd door dansschool Nicole.
Daarnaast konden ze swingen op muziek van bekende dj’s 
en een workshop alcoholvrije cocktails volgen. Wethouder 
Jan van Breukelen opende het evenement door van het dak 
van AllRound te abseilen.
Het eerste sport- en feestevenement voor jongeren dat 
voortkomt uit het project Nuchter Verstand was hiermee 
een feit. Het doel van Nuchter Verstand is om jongeren 
met ‘verstand’ te laten omgaan met alcohol en drugs en 
hierbij toch vooral ‘nuchter’ te blijven. De gemeente wil met 
name het alcoholgebruik op jonge leeftijd terugdringen met 
activiteiten zoals voorlichtingsprogramma’s op scholen, een 
cursus vroegsignalering en met evenementen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat jongeren steeds jonger beginnen met 
drinken en meer drinken per keer. Jongeren in de leeftijd 
van 10 tot 25 jaar én hun ouders worden daarom zo veel 
mogelijk bewust gemaakt van de risico’s van alcohol en 
drugsgebruik. Het idee is om regelmatig een sport-, spel en 
feestevenement voor Rondeveense jongeren te organiseren 
zoals in het werkplan Nuchter Verstand is opgenomen.

project peerz: Acht nieuwe peers aangemeld!
Tijdens het evenement Shake It werden jongeren tussen 
de 16 en 24 geworven, die ingezet gaan worden om 
voorlichting te geven aan leeftijds/groepsgenoten over het 
gebruik van genotmiddelen en dan vooral alcohol. Er waren 
acht geïnteresseerden die zich als zogeheten peers hebben 
opgegeven. Deze peers zullen gedurende ongeveer 10 
weken opgeleid worden door Centrum Maliebaan alvorens 
ze op pad gaan in het uitgaanscircuit. De achterliggende 
gedachte is dat jongeren door leeftijdsgenoten aan het 
denken worden gezet over hun genotmiddelengebruik en 
ze te motiveren op een verantwoorde manier om te gaan 
met genotmiddelen. De jongeren gaan samenwerken in 
een poule van peers. De inzet binnen het project Peerz kan 
gebruikt worden als maatschappelijke stage. In overleg met 
de peers wordt bepaald op welke evenementen de peers 
worden ingezet.

Wil je ook een peers worden?
Gezocht wordt naar jongeren uit De Ronde Venen tussen 
de 16 en de 24 jaar die enthousiast en inspirerend zijn en 
het leuk vinden leeftijdsgenoten voor te lichten over de 
risico’s van het gebruik van genotmiddelen. Gekozen wordt 
voor “Individuele voorlichting”. Hiermee wordt bedoeld dat 
de peer-educator één op één voorlichting geeft aan de 
jongeren. Wil je ook een peers worden? Neem dan contact 
op met Wouter van Roijen, jongerenwerk stichting De Baat, 
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl of tel. (0297) 230280.

Quiz
Tijdens het evenement Shake it kon worden meegedaan 
aan een quiz waarbij de drugs- en alcoholkennis werd 
getest. Deelnemers konden een professionele workshop 
alcoholvrije cocktails maken winnen. De winnaar wordt 
binnen twee weken per e-mail op de hoogte gebracht.

Honden aan de lijn
de laatste tijd komen bij de gemeente veel meldingen/
klachten binnen over honden die tijdens het uitlaten niet 
zijn aangelijnd. de viervoeters worden door sommige 
eigenaren losgelaten en betreden soms kinderspeelplaatsen, 
zandbakken en speelweiden.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening dienen honden binnen 
de bebouwde kom altijd aangelijnd te zijn. Dat is niet alleen in het belang 
van voorbijgangers zonder hond, maar ook van hondenbezitters die hun 
hond wél aan de lijn hebben. Deze honden worden regelmatig ongewenst 
benaderd door loslopende soortgenoten, hetgeen tot irritaties kan leiden bij 
hond en eigenaar. Het aangelijnd houden is ook in het belang van de hond 
zelf. Het komt namelijk nog wel eens voor dat een hond plotseling een 
bepaalde kant op rent en de kans daarbij groot is aangereden te worden of 
een ongeluk te veroorzaken.
Behalve het loslopen van honden, levert overlast van hondenpoep ook 
irritaties op. Eigenaren worden daarom dringend verzocht honden hun 
behoefte te laten doen op die plekken waar dat geen hinder oplevert voor 
anderen, dus in bermen, groenstroken en tussen struiken e.d. Mochten 
onverhoeds toch midden op het trottoir ongelukjes gebeuren, dan is de 
eigenaar verantwoordelijk om dit weg te halen. Neem daarom een schepje 
of een zakje mee. Mede met het oog op de komende herfst, waarbij 
uitwerpselen makkelijk onder blad verscholen kunnen liggen, is niets zo 
irritant als dit thuis of in de auto te moeten constateren.

Afsluiting Schattekerkerweg
Woensdag 16 september zal aannemer MNO, in opdracht 
van de gemeente, de Schattekerkerweg, tussen de 
Oosterlandweg en de Westerlandweg, afsluiten in verband 
met werkzaamheden aan de Westerlandweg. De afsluiting zal 
vier weken duren en geldt voor al het verkeer, uitgezonderd 
hulpdiensten en fietsers. Voor informatie kunt u terecht bij de 
toezichthouder, dhr Daniël van den Boogert, Civieltechnisch 
Beheer, tel. (0297) 29 18 55.

extra geld voor inwoners 
met langdurig laag inkomen
de gemeente heeft verschillende regelingen om haar inwoners 
met een laag inkomen te ondersteunen. een daarvan is de 
langdurigheidstoeslag. de langdurigheidstoeslag is een geldbedrag 
dat één keer per jaar wordt toegewezen aan mensen die langdurig een 
laag inkomen hebben. de gemeente de ronde venen heeft onlangs de 
regels versoepeld, waardoor ze méér inwoners met een laag inkomen 
kan ondersteunen. 

Hoe hoog is de toeslag?
Hoe hoog de langdurigheidstoeslag is, hangt af van uw situatie. Voor een 
alleenstaande bedraagt de toeslag € 349,-. Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag 
van € 447,-. En voor een echtpaar bedraagt de toeslag € 498,-.     

Komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag als u: 
- Tussen de 21 en 65 jaar oud bent
- Minstens drie jaar leeft van een inkomen tot 110% 
 van het wettelijke minimumloon en
- Niet of weinig vermogen (zoals spaargeld) hebt.

Aanvragen en meer informatie
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor de toeslag, dan kunt u deze aanvragen 
bij de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Servicepunten in De Ronde 
Venen of Your Home in Abcoude. Daar helpen ze u graag verder met de aanvraag. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de balie Werk, Inkomen en Zorg in het 
gemeentehuis. 

Andere regelingen voor inwoners met laag inkomen
Naast de langdurigheidstoeslag zijn er nog meer regelingen om mensen met een laag 
inkomen te ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld geld voor buitengewone extra uitgaven, 
een vergoeding voor een computer en internet voor gezinnen met schoolgaande 
kinderen en een vergoeding om deel te kunnen nemen aan culturele en/ of sportieve 
activiteiten. In de folder “Rondkomen in De Ronde Venen en Abcoude” staan alle 
regelingen beschreven. De folder is gratis te verkrijgen in het gemeentehuis of te 
lezen op de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl. Meer informatie over alle 
regelingen kunt u ook krijgen in het gemeentehuis bij de balie Werk, Inkomen en Zorg. 

Foto’s: Hanno Zaal
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

Voorronde Cruyff Court 
Kampioenen 6 vs 6 
Gemeente De Ronde Venen en de Johan Cruyff 
Foundation organiseren op woensdag 30 september 
2009 de voorronde van het Cruyff Court Kampioenen 
6 vs 6 op het Cruyff Court in Mijdrecht. Dit is hét 
schoolstraatvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes 
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Op initiatief 
van de Johan Cruyff Foundation wordt dit toernooi, dat 
voorheen bekend stond als het Schoolstraatvoetbal 
Kampioenschap, voor de derde keer op de Cruyff Courts 
door heel Nederland georganiseerd. 

De winnaars van de wedstrijden op 30 september bij de jongens 
en meisjes plaatsen zich voor de regiofinales. Die worden in het 
voorjaar van 2010 gespeeld. De winnaars van deze toernooien 
plaatsen zich uiteindelijk voor de Finale in Amsterdam waar wordt 
gestreden om de nationale titel. Kinderen die mee willen doen 
moeten zich inschrijven via hun school. Een aanmeldingsformulier 
kan worden aangevraagd via b.bokkes@derondevenen.nl. Ingevulde 
inschrijfformulieren kunnen ook weer naar dit mailadres retour. 
Graag voor 21 september, want dan sluit de inschrijving. 
Sportiviteit en samenspelen zijn belangrijker dan winnen. Daarom 
wordt bij iedere voorronde de Fair Play Award uitgereikt. Het team 
dat zich het sportiefst gedraagt op en rondom het veld wint deze 
prijs. Scholen die deelnemen aan dit toernooi krijgen een speciaal 
Cruyff Foundation sportpakket, bestaande uit ballen, hesjes, pionnen 
en onder andere een spelregelkaart. Op de kaart staan de 14 
regels van Johan Cruijff die tijdens het toernooi en bij ieder Cruyff 
Court gelden. Met behulp van dit pakket kunnen de begeleiders en 
kinderen zich goed op het toernooi voorbereiden. 

Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging
“Als je de mogelijkheid hebt om iets voor een ander te doen, dan 
moet je dat doen”. Met deze gedachte heeft Johan Cruijff zijn 
eigen Foundation in het leven geroepen en draagt hij bij aan het in 
beweging brengen van kinderen en jongeren. Het Cruyff Court is 
de moderne variant van het aloude trapveldje dat aangelegd wordt 
om een veilige plek in de buurt te creëren waar jeugd kan sporten 
en spelen. Het is een kunstgras voetbalveldje dat in Mijdrecht op 
het terrein van Argon is geplaatst. Hierbij werkt de Johan Cruyff 
Foundation samen met verenigingen, sportbonden, bedrijven, 
gemeentelijke instanties en overheden.  Daarnaast heeft de 
Foundation speciale aandacht voor kinderen met een beperking. 
Maar ook voor kinderen die gewoon een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Juist voor kinderen is sport en spel belangrijk, 
maar bovenal is sport natuurlijk ook gewoon leuk en gezond!
Meer informatie: Bas Bokkes, b.bokkes@derondevenen.nl of 
(06) 513 48 643.

In ieder huishouden wordt heel veel glas gebruikt: van 
flessen wijn, ketchup en dressings tot potjes voor pindakaas, 
jam, mayonaise, babyvoeding en groenten. Glas is een 
echt natuurproduct, dat eindeloos in de kringloop kan 
blijven voortbestaan. Een verpakking van glas is daarom 
milieuverantwoord. Glas kan namelijk altijd weer gerecycled 
worden, zonder dat er daarbij kwaliteit of materiaal verloren 
gaat. Bij de recycling van het glasbakglas worden de 
grondstoffen kalk, zand en soda bespaard. Glas dat van 
grondstoffen is gemaakt is niet te onderscheiden van 
glas dat van gerecycled glas is gemaakt. Het gebruik van 
glasscherven bij de productie van glas levert bovendien een 
energiebesparing op van ongeveer 25 procent. 

Rondje glas
Wij gooien sinds jaar en dag onze eenmalige glazen verpakkingen in de 
glasbak. Een prima zaak, want op deze manier kan het eindeloos opnieuw 
gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Maar wat gebeurt er 
eigenlijk met ons glas als wij het netjes in de glasbak hebben gegooid?
Als de glasbak vol is, haalt een speciale vrachtwagen van de 
glasinzamelaar de inhoud van de bak op. Het glas dat keurig op kleur 
gescheiden in de glasbak wordt gegooid, blijft ook bij leging in de 
vrachtwagen netjes kleur bij kleur, omdat in de vrachtwagen tussenschotten 
zitten. De glasbak wordt op het middendeel geplaatst en elke kleur belandt 
in het daarvoor bestemde compartiment! Dit glas wordt vervolgens naar de 
glasbewerkingsinstallatie gebracht.
Omdat andere zaken dan glas de productie van nieuw glas ernstig kunnen 
verstoren, wordt het glas hier schoongemaakt. En dan hebben we het 
niet over het wassen van het glas, want dat is niet nodig. Wel worden 
grote doppen en dekseltjes en andere zaken die niet in de glasbak horen 
handmatig verwijderd. Lichtere materialen, zoals doppen, deksels, papier 
en plastic worden met behulp van luchtstromen, magneten en lasers 
verwijderd. Ook wordt het glas in kleine stukjes gebroken. Deze zuivere 
glasscherven gaan na een strenge controle naar de glasfabriek.
Glas wordt normaal gemaakt van zand, kalk en soda, die bij hoge 
temperaturen van zo’n 1500°C worden versmolten. In plaats hiervan 
worden nu de glasscherven gebruikt, die bij een aanzienlijk lagere 
temperatuur smelten, waardoor energie bespaard wordt. Als glas goed op 
kleur is gescheiden, maakt men van witte scherven wit glas, van groene 
scherven groen glas en van bruine scherven bruin glas. De glasfabriek 
brengt de nieuwe flessen en potten naar de fabrikant, die ze vult met 
bijvoorbeeld boontjes, ketchup of augurken. Deze volle potten en flessen 
gaan dan weer naar de winkel waar wij die pot boontjes of fles ketchup 
weer kopen. En na gebruik… gooien we die weer in de glasbak! Zo is het 
rondje glas weer rond.

Tips
• Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak. Deze 

soorten leveren problemen bij recycling, omdat hun smelttemperatuur 
anders is dan die van verpakkingsglas. 

• Vlakglas kunt u deponeren in de speciale container op het 
afvalbrengstation

• Rood en blauw glas horen bij het groene glas
• Het glasbaklogo is een symbool dat aangeeft dat de verpakking geen 

statiegeld heeft en in de glasbak mag. 

Locaties glasbakken
U kunt de glasbakken vinden bij alle winkelcentra. Daarnaast staan de 
glasbakken verspreid door de gemeente op de volgende locaties:
Mijdrecht:  Afvalbrengstation, Aquamarijn/Zirkoon, Croonstadtlaan, 
 Korenbloem, Roerdomp/Taling, Roerdomp/Kievit, 
 Viergang/Houtzaagmolen, Viergang/Korenmolen.
Vinkeveen:  Achterbos, Baambrugse Zuwe, Kerklaan, Loopveltweg, 
 Spoorlaan, Vinkenkade, Waverbancken.
Wilnis:  Dorpsstraat, Burg. de Voogtlaan, Raaigras/Timotheegras, 
 Wagenmaker
Amstelhoek:  Van Dijklaan
De Hoef:  Schattekerkerweg/HSV
Waverveen:  Selijnsweg
Nessersluis:  Nessersluis

GLAS 

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de 
website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

19 SEpTEMBER 2009 
Dweilorkestenconcours
Locatie: Koopcentrum Mijdrecht. 

Brandweerdag De Ronde Venen
Locatie: Brandweerkazerne Mijdrecht.

26 SEpTEMBER EN  27 SEpTEMBER 2009
Beeldenverkoop t.b.v. project Lynette’s crèche 
en pre school in Mutare Zimbabwe
Informatie: 06 51 60 38 42 of Nando.van.maarseveen@gmail.com. 
Aanvang: 12:00-17:00 uur. Locatie: Tuin van boerderij Stroomzicht, 
Westzijde 50 in De Hoef.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde 
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen 
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal 
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar, 
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het 
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de 
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een 
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn 
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk 
werk in een leuke organisatie!

Op dit moment hebben wij de volgende 
(stage) vacatures: 
- een juridisch medewerker handhaving;
- een stagiair voor de afd. personeel en Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.

Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u vinden op 
onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen 
met ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar een 
loopbaan!

Informatieavond herindeling 
op 30 september
Uitnodiging van 
gemeenteraad 
huis-aan-huis verspreid
Alle inwoners van De Ronde Venen ontvangen eind 
deze week of begin volgende week een uitnodiging 
van de gemeenteraad voor de informatieavond over 
de herindeling op 30 september in De Meijert. De 
uitnodiging staat in een klein boekwerkje waarin 
op hoofdlijnen informatie wordt gegeven over de 
herindeling en de verschillende varianten die zijn 
onderzocht door het ministerie van  Binnenlandse 
Zaken.

In het boekje schrijft burgemeester Burgman, voorzitter van de 
gemeenteraad, dat voordat de gemeenteraad een besluit neemt 
op 15 oktober, hij eerst de inwoner wil informeren én horen. ‘Een 
gemeentelijke herindeling lijkt wellicht een abstract onderwerp, 
maar het resultaat gaat ons allemaal aan’, schrijft ze. ‘Daarom: 
denk mee en kom naar De Meijert. De gemeenteraad hoopt u 
daar op 30 september te mogen begroeten.‘ De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur.
In mei heeft staatssecretaris Bijleveld van  Binnenlandse Zaken 
besloten het wetsvoorstel tot herindeling van De Ronde Venen 
met Abcoude, Breukelen en Loenen aan te houden. De Tweede 
Kamer heeft mevrouw Bijleveld verzocht om, in samenspraak met 
de betrokken gemeenten, te onderzoeken of er alternatieven zijn 
die op meer draagvlak bij de gemeenten kunnen rekenen. In dat 
verband heeft het ministerie onderzoek gedaan naar de financiële 
gevolgen van de verschillende herindelingsvarianten. Het gaat 
daarbij om de varianten:
• Vecht en Venen (Abcoude, Breukelen, 
 De Ronde Venen en Loenen);
• Breukelen en Loenen
• Breukelen, Loenen en Maarssen
• Abcoude, Breukelen en Loenen
• Abcoude en De Ronde Venen

Daarnaast heeft de staatssecretaris een vergelijking gemaakt 
door alle herindelingsvarianten op een aantal kenmerken 
te toetsen, zoals draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid, 
financiën en interne en regionale samenhang. Los daarvan 
hebben de gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen zelf 
onderzoek gedaan naar samenvoeging of samenwerking. Alle 
onderzoeken zijn te vinden op de gemeentelijke website www.
derondevenen.nl onder het item ‘Gemeentelijke herindeling’.
De staatssecretaris heeft de betrokken gemeenten gevraagd zich 
uit te spreken welke variant de eerste en welke variant de tweede 
voorkeur heeft. Voor De Ronde Venen staat dit besluit gepland 
tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 15 oktober. 

Bijeenkomst voor inwoners
De gemeenteraad van De Ronde Venen vindt het belangrijk de 
inwoners te betrekken en te informeren voordat hij een voorkeur 
uitspreekt. Daarom vindt op 30 september een bijeenkomst 
plaats, georganiseerd door de gemeenteraad, waar u wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken, maar waar u ook uw 
mening kunt geven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in De Meijert in Mijdrecht. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan 
 ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd.
 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich 
 aanmelden bij de griffie via (0297) 29 17 52 of via de email 
 griffier@derondevenen.nl.

AGENDA RONDE TAFEL GESpREKKEN OMGEVING, 
Op WOENSDAG 23 SEpTEMBER 2009, 
AANVANG 19.30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS

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

1. ONDERWERpEN VANUIT HET COLLEGE
A. Plusplan Marickenland (raadsvoorstel nr. 0044/09) (90 minuten).
 In het Plusplan voor Marickenland wordt het voornemen van toekomstige 

woningbouw in het natuur- en recreatiegebied Marickenland aangekondigd. Naar 
verwachting heeft deze aankondiging effect op de grondprijs in het gebied.

2. ONDERWERpEN VANUIT DE RAAD
A. Verkeerssituatie Dukaton (30 minuten).
 De fractie De Combinatie verzoekt het college aan te geven hoe de stand van 

zaken is rond de aanpak van de verkeersoverlast Dukaton.

RAADSCOMMISSIE HERINDELING
Datum: 17 september 2009
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)

AGENDA
1. Opening
2. Spreekrecht voor burgers.
 Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en 

belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord 
voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.

3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4. Vaststellen notulen vergadering raadscommissie Herindeling 
 van 1 juli 2009.
 Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.
 Kort wordt teruggeblikt op de bijeenkomst met de staatssecretaris van  

2 september jl.
6. Onderzoek herindelingvarianten Vecht en Venen
 Door de staatssecretaris van  Binnenlandse Zaken wordt een brief opgesteld 

over de voorgestane procedure rond de gemeentelijke besluitvorming. Deze brief 
zal direct na ontvangst aan de leden van de commissie worden toegezonden. 
De door het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels aangereikte stukken 
rond het onderzoek herindelingvarianten Vecht- en Plassengebied en het 
variantenonderzoek van de gemeente Breukelen, Loenen en Maarssen moeten 
bij dit agendapunt worden meegewogen. De raad wordt gevraagd een standpunt 
over de herindelingvarianten in te nemen.

7. Voorbereiding raadpleeg- c.q. informatieavond bewoners over 
herindeling

 Op woensdag 30 september is de raadpleeg- c.q. informatieavond voor 
bewoners over de herindeling voorlopig gepland. Besproken wordt op welke 
wijze hier vorm en inhoud aan wordt gegeven. Een memo hierover wordt 
nagezonden.

8 Vergaderplanning.
 De vergaderplanning rond de herindeling kent de volgende data:
 •  Woensdag 30 september raadpleeg- c.q. informatieavond bewoners 
    over herindeling
 •  Dinsdag 6 oktober extra Raadscie herindeling over keuze 
    herindelingsvarianten
 •  Donderdag 15 oktober extra Raadsbesluit over herindeling
9. Rondvraag en sluiting.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2
Auto - wassen

- poetsen ( inclusief interieur )
- waxen

Verkoop van:
- flessengas
- zibro-kachels
- petroleum

Verhuur en verkoop:
- Terrasheaters

Servicestation Vis
Burg. Padmosweg 16
3648 BG Wilnis.
0297-366299
bartvis@filternet.nl

Voor het stofferen van uw meubels,
kussens voor caravan of boot,

tevens verkoop van tapijt en raamdecoratie.

Sto� eerderij Henk Rass
Wethouder van Damlaan 77 • Wilnis
Tel. 06-52088902 • www.henkrass.nl

Gratis o� erte
aan huis

Koffieavond voor 
vrouwen in De Boei

Vinkeveen

Woensdagavond 23 september a.s. 
bent u welkom in De Boei, 

Kerklaan 32. We bespreken vanuit 
de Bijbel: Het dienen van de Heer. 

Spreekster is Chris Raymakers. 
Neem uw Bijbel mee! De bijeenkomst 

is van 20.00 tot 21.30 uur. 
De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur. 

Info: H. Esselink Tel. 0297-263763

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op 
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AAnVRAGen BouwVeRGunnInG

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. ontvangst  
    datum

De Hoef
Merelslag 65 t/m 71 Veranderen van een trapingang Reguliere bouwvergunning 2009/0421 08-09-2009

Mijdrecht
A.P. van Dishoeckstraat 4 Vergroten van een verdieping Reguliere bouwvergunning 2009/0429 10-09-2009

2e fase
Viergang 117 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0427 10-09-2009

Vinkeveen
Donkereind 27 Vernieuwen van een boenhok Reguliere bouwvergunning 2009/0424 09-09-2009
Herenweg 210 Oprichten appartementengebouw/ Reguliere bouwvergunning 2009/0426 10-09-2009

aanpassen bestaande woning 1e fase
Wilgenlaan 35 Vergroten vergunningsvrij bouwwerk Regulierge bouwvergunning 2009/0423 09-09-2009

wilnis
Dijkgraaf 19 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2009/0428 10-09-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien.

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VooRneMen tot ontheffInG BeSteMMInGSplAn

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 17 september 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ont-
werp-ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. opm.

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 25 Vernieuwen van steigers en damwanden Bouwvergunning 2009/0380 A
Baambrugse Zuwe 141B Vergroten van een woning met kelder Bouwvergunning 2009/0412 B
Demmerik 31 Oprichten van een brug Bouwvergunning 2009/0356 C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswij-
zen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook 
mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Communicatieweg 29 Plaatsen van een luifel Bouwvergunning 2009/0333 08-09-2009
Constructieweg 8 Plaatsen verlicht reclamebord Bouwvergunning 2009/0300 08-09-2009
Nijverheidsweg 21a-17 Plaatsen verdiepingsvloer Bouwvergunning 2009/0338 08-09-2009

waverveen 
Nessersluis 23 Veranderen van een woonboerderij Bouwvergunning 2009/0255 08-09-2009

wilnis
Blauwe Zegge 4 Vergroten van een woning met een 

dakopbouw en het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak Bouwvergunning 2009/0318 07-09-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 

bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen In coMBInAtIe Met ontheffInG

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 19 Oprichten van een kademuur en 

onderheid terras Bouwvergunning 2009/0265 08-09-2009

De Hoef 
Vinkenslag 16 Vernieuwen van een woonark Ontheffing  2009/0075 08-09-2009

Vinkeveen 
Arkenpark De Plashoeve 41 Vernieuwen van beschoeiingen 

en steigers Bouwvergunning 2009/0273 08-09-2009
Vinkenkade 51 Vergroten van een woning Bouwvergunning eerste fase 2009/0301 08-09-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan 
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

KApVeRGunnInGAAnVRAGen

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen

Mijdrecht
Voor Vijzelmolen nrs. 26 t/m 40 4 essen wortelopdruk verharding
Naast Grondzeiler nr. 20 2 essen wortelopdruk verharding 
Op speelplein tussen Diamant nrs. 61 en 63 2 haagbeuken dichte stand op de erfgrens
Achter Braspenning nr. 12 op gazon 2 esdoorns matige conditie
Naast Spaansemat nr. 6 2 esdoorns ernstige kroonsterfte
t.o. Rietveld nr. 13 1 vleugelnoot wortelopdruk verharding
Naast Kwikstaart nr. 18 1 eik dichte stand op de erfgrens
Naast Scholekster nr. 34 5 elzen wortelopdruk verharding parkeerplein
t.o. Kieviet nr. 22 1 es dunning
t.o. Nic. Van de Steenlaan nr. 18 1 meidoorn slechte conditie

wilnis
Naast Timotheegras nr. 1 op gazon 3 elzen dunning
Naast Timotheegras nr. 21 1 berk wortelopdruk verharding

De aanvragen liggen van 16 september tot 30 september 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende 
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

VeRStReKte peRSoonSGeBonDen GeDooGBeSchIKKInGen 
VooR peRMAnente BewonInG VAn RecReAtIewonInGen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de 
navolgende percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt:

Mijdrecht
Molenland 14-R57  
Molenland 14-R100  
Molenland 14-R30b  
Molenland 14-R142b  
Molenland 14-R217  

Verzenddatum: 14 september 2009. Dit besluit ligt zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het 
gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop 
de vergunning verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
250,3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen 
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van 
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr 8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601
 

Te koop:
Handgrasmaaimachine 
15 euro. Tel. 027-285401
 

Aangeboden:
81 betontegels 40x60 cm gra-
tis af te halen. Tel. 0297-283179
 

Te koop:
2 Ikea hanglampen met glas spl-
nw. in doos à 15,50 euro. Grote 
industrie hanglamp 12,50 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
2 grote metalen Seven Up prul-
lenbakken à 10 euro. 3 autora-
dio’s à 10 euro. Div. stripboeken 
à 2,50 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
 

Te koop:
Verstelbare stevige tuinlig-
stoel met wielen. Donkergroen. 
Met ligkussen en gratis strand-
bed 25 euro. Tel. 06-50284402
Te koop:
Speelkleed met hinkelbaanafb. 
10 euro. Babyfoon 8 euro. Zwar-
te paardrijlaarzen mt. 39 10 eu-
ro. Blauwe regenlaarzen mt. 38. 
Tel. 0297-263951
 

Te koop:
Autobahnvignet Zwitserland 
15 euro. Tel. 0297-287450
 

Gevraagd:
Kerstgroep ±50 cm hoog. 
Tel. 0297-263760
 

Te koop:
Grand Theft auto nw. voor pc 
15 euro. Tel. 0297-241331
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBodE.nl

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

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

sTICHTINg IMET
de Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van 
angst-, dwang-, identiteits- en 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTICHTINg
RECHTswINkEL

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

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

zORg & 
DIENsTvERLENINg

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.

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

Vermist:
-  Wederik in Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje
 om met een penning. Hij heet “Bruce”.
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
 pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik.
 Ze is 6 jaar en heet “Snoetje”.
-  Plaswijk in Vinkeveen, cyperse poes met bruinige gloed.
 Ze heeft een witte bef en pootjes. Ze heet “Coco” en is 4 jaar. 
- Fermoor in Uithoorn, konijn “Fabiola” ze is wit met zwarte oortjes,  
 neus en ogen. Ze heeft zwart streepje op de rug.
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.

Gevonden: 
- Proosdijstraat in Mijdrecht, cyperse poes.
- Kervaarderbrug in Mijdrecht, rood-wit ongecastreerd katertje
 van ongeveer 6 maanden.
- Peter Steenkampweg in Uithoorn naast bushalte, zwarte poes
 met bruine vlekken, witte borst. Heeft voorpoten met witte
 sokjes.
- Verhoefweg in Mijdrecht, zwart-witte kater, groot postuur.
- Turkoois in Mijdrecht, een erg lieve beige Fret.

Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

   

Nachtelijke hinder A2 
door plaatsen spoorbrug

Regio - In de nacht van vrijdag 25 
en zaterdag 26 september plaatst 
ProRail een tijdelijke spoorbrug 
over de Rijksweg A2 ter hoogte van 
Leidsche Rijn. Het verkeer op de 
A2 tussen Amsterdam en Utrecht 
ondervindt hierdoor in beide rich-
tingen hinder. Tenminste één rij-
strook in beide richtingen blijft be-
schikbaar. 

De werkzaamheden bestaan uit de 
volgende twee delen:
vrijdag 25 september van 21.00 
uur tot 01.30 uur worden de stalen 
brugdelen aangevoerd. Eén van de 
drie rijstroken richting Amsterdam 
is dan afgesloten.
Zaterdag 26 september van 01.30 
uur tot 07.00 uur worden de brug-
delen geplaatst. Twee van de drie 

rijstroken in beide richtingen zijn 
dan afgesloten.
Tussen 01.30 uur en 07.00 uur zijn 
er vier politiestops van maximaal 
10 minuten om alle rijstroken tijde-
lijk te sluiten. 

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet 
Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstro-
men. 
Voor actuele informatie over werk-
zaamheden en de te verwachten 
hinder kan het publiek terecht op 
de landelijke informatielijn 0800-
8002 (gratis) en op internet 
www.rijkswaterstaat.nl en/of 
www.utrechtbereikbaar.nl.

Bij Sijbrants en Van Olst:
Veel nieuws tijdens de 
maand van het zien
Uithoorn - Met de zwakker wor-
dende najaarszon gaat de schemer-
lamp weer vaker gloeien. Vooral bij 
lezen of computerwerk blijkt vaak 
ineens dat onze ogen het niet meer 
helemaal volhouden. De komende 
maanden staan bij Sijbrants & van 
Olst Speciaaloptiek daarom hele-
maal in het teken van het oplossen 
van alle oogproblemen die comfor-
tabel zien in de weg staan. 
Speciaal ‘in the spotlight’ staan de 
nieuwste multifocale brillenglazen. 
Voor wie maximale eisen stelt aan 
een multifocale bril, adviseert Sij-
brants & van Olst de nieuwste Hoy-
alux iD MyStyle brillenglazen. Bij het 
bepalen van het optimale glas wordt 
niet alleen rekening gehouden met 
de gebruikelijke aspecten, als de 
benodigde oogcorrectie en het ge-
kozen montuur. Ook de levensstijl 
en de ervaringen met vorige brillen-
glazen zijn bepalend, omdat deze 
worden meegewogen in het uitein-
delijke glasontwerp. Dit met als re-
sultaat een maximaal gezichtsveld, 
in alle richtingen, op elke afstand en 
zonder hinderlijke vertekeningen. 

Computer
Voor wie regelmatig gebruik maakt 
van de computer, biedt Sijbrants & 
van Olst de nieuwste Hoyalux iD 
WorkStyle glazen. Deze corrigeren 
het zicht niet enkel op korte leesaf-
stand, maar ook op middellange af-
stand en bieden bovendien een ex-
tra breed kijkgebied. Een uitkomst 
bij gebruik van een computer, kan-
toorwerk of bepaalde hobbies. 
De maand oktober is door de Ne-
derlandse zelfstandige opticiens uit-
geroepen tot de Maand van het Zien 
om extra stil te staan bij de ogen, en 
tijd te nemen voor een goede con-
trole bij echte specialisten. Vooruit-
lopend hierop is iedereen bij  Sij-
brants & van Olst vanaf nu en na-
tuurlijk in oktober, van harte welkom 
voor een oogmeting of oogonder-
zoek. Bovendien biedt Sijbrants & 
van Olst een leuke attentie: bij aan-
schaf van een bril krijgt u een luxe 
dagkalender voor 2010, met 365 in-
drukwekkende optische illusies. 
Voor meer info zoek de advertentie 
van Sijbrants en Van Olst elders in 
deze krant.

Uithoornse sopraan Ireen 
van Bijnen geeft 
liedrecital
Uithoorn - De Uithoornse sopraan 
Ireen van Bijnen zal komende  za-
terdag 19 september een liedrecital 
verzorgen in de Pelgrimskerk in Am-
sterdam Buitenveldert. Zij zal daar-
bij worden begeleid door de pianist 
Frank van Nimwegen. Op het pro-
gramma staan Franse liederen van 
rond 1900 van Hector Berlioz (de 
cyclus Les nuits d’Été), van Gabri-
el Fauré en van de onterecht wat 
onbekendere componist Charles 
Koechlin. 
De mensen uit Uithoorn kennen 
Ireen misschien vooral als dirigen-
te van kinderkoor Xing en van kin-
derkerkkoor Op-Maat, maar zij is al 
vele jaren als zangeres actief. In Uit-
hoorn heeft zij eerder opgetreden 
met harmonie-orkest KnA en met 
oratoriumvereniging Amicitia. Ver-
der treedt zij regelmatig op als so-
praansoliste bij concerten van ko-
ren. 
Het concert op 19 september begint 
om 20.15 uur. De Pelgrimskerk vindt 
u aan de van Boshuizenstraat 560 in 

Amsterdam Buitenveldert. Parkeren 
is daar gratis en de toegangsprijs 
bedraagt 10 euro. U bent allen van 
harte welkom!

Venen Literair opent nieuw 
seizoen met Carolijn Visser
De Ronde Venen - Nu de vakan-
ties er op zitten opent Venen Literair 
op vrijdag 2 oktober het nieuwe sei-
zoen met Carolijn Visser, auteur van 
vele reisverhalen. Zij houdt dan een 
lezing in De Boei aan de Kerklaan 32 
in Vinkeveen, aanvang 20.00 uur. De 
toegangskaarten van 7,50 euro zijn 
vanaf vrijdag 18 september uitslui-
tend in voorverkoop verkrijgbaar bij 
de Openbare Bibliotheken in Vinke-
veen, Mijdrecht en Wilnis, alsmede 
bij The Readshop in Vinkeveen en 
boekhandel Mondria in Mijdrecht.
Carolijn Visser (1956) reist al van-
af haar vijftiende. In de schoolva-
kanties werkte ze in Oost Europa. 
Haar eerst verhalen werden gepu-
bliceerd in NRC-Handelsblad. Een 
studie pedagogiek werd afgebro-
ken voor een carrière als reizigster/
schrijfster. Haar verhalen gaan over 
gewone mensen in min of meer ge-
wone omstandigheden.
In 1982 verscheen haar eerste boek 
”Grijs China”, een aangrijpend ver-
slag van een reis door een somber 
land bewoond door mensen, die 
nauwelijks met haar, de vreemdelin-
ge, durfden praten. Vervolgens ver-
scheen “Alle dagen vrij” over jonge-
ren in de jaren zeventig en tachtig 
en een boek over goudzoekers in 
Costa Rica, getiteld “Aan het ein-
de van de regenboog”. Verhalen van 

haar hand verschenen ondermeer in 
Avenue,NRC-Handelsblad, Interma-
gazine en Elseviers Magazine.
“Buigend Bamboe” gaat over een 
reis door China voor en tijdens de 
studentenopstand. Andere titels, 
die verwijzen naar haar fascinatie 
voor het Verre Oosten zijn “De kou-
de heuvels van Mongolië” en “Ho-
ge bomen in Hanoi”. Daarnaast ont-
snapte Zuid Amerika en Europa ook 
niet aan haar aandacht zoals blijkt 
uit het in 1997 verschenen “De ka-
pers van Miskitia”, dat gaat over een 
verblijf van haar in Nicaragua te 
midden van de Miskito indianen en 
het in 2000 verschenen boek over 
Estland, “Uit het moeras”.
Over Tibet schreef zij “Tibetaanse 
perziken” dat in 2003 uitkwam en 
dat in 2004 werd genomineerd voor 
de Bob den Uijl Prijs.
Vorig jaar verschenen “Shanghai 
Skyline” en “China” over de enorme 
veranderingen in dat grote land.
In mei van dit jaar verscheen een 
verhalenbundel over bijzondere 
mensen die Carolijn Visser tegen-
kwam op haar vele reizen met de in-
trigerende titel “Oom Brian, de pit-
bullwerper”.
Informatie over Venen Literair kunt 
u krijgen van Anneke van Gessel, 
tel. 0297-261382 of van Erwin Hor-
witz, tel. 0297-263195

Zonnebloem Vinkeveen naar 
dierenpark Amersfoort
Vinkeveen - De stad Amersfoort 
viert dit jaar haar 750-jarig be-
staan. De Zonnebloem bestaat dit 
jaar 60 jaar. Voor Amersfoort was 
dat een mooie gelegenheid om de 
jarige Zonnebloem een feestelijke 
dag aan te bieden in het dierenpark 
Amersfoort. Het park was deze dag 
alleen toegankelijk voor de 750 gas-
ten van de Zonnebloem uit heel Ne-
derland. Ook de afdeling Vinkeveen/
Waverveen van de Zonnebloem had 
zich voor deze bijzondere dag aan-
gemeld. Rond 10.00 uur vertrokken 
49 gasten en vrijwilligers met een 
bus naar Amersfoort. Daar stond 
een aantal rolstoelen klaar voor de-
genen die het nodig hadden. De 
meesten liepen, soms met hulp van 
de vrijwilligers of anderen, zelf door 
het park. Naast een bezoek aan het 

dierenpark werden de gasten ge-
trakteerd op een uitgebreide lunch 
in het restaurant van het dierenpark. 
In de middag hadden ze zich inge-
schreven voor een optreden van 
een zangkoor in een grote tent op 
het terrein. Daarnaast traden op een 
aantal plekken in het park verspreid 
verschillende orkesten op. Het zon-
nige weer verhoogde de feestelij-
ke sfeer in het park nog eens extra. 
Voor gasten en vrijwilligers was dit 
opnieuw een bijzondere ontmoeting 
en dat past precies binnen het the-
ma van de Zonnebloem dit jaar: “al 
zestig jaar goed voor elkaar”.
Rond 18.00 uur waren de gasten 
en vrijwilligers weer terug in Vinke-
veen. Zij waren getuige geweest van 
een zeer bijzondere dag in het die-
renpark Amersfoort.

Workshop en excursie 
over paddestoelen
De Ronde Venen - Kan ik de bief-
stukboleet wel eten? Hoe zit het ook 
al weer met die heksenkring? DGV 
organiseert met bijdragen van IVN 
twee activiteiten over die geheimzin-
nige paddestoelen. Op donderdag 8 
oktober aanstaande is er een Work-
shop paddestoelen in Vinkeveen. 
Willemien Valewink en Hanni Mik 
geven een korte inleiding padde-
stoelen en daarna: zelf aan de slag 
met paddestoelen! Aanvang 20.00 
uur, plaats: Dorpshuis De Boei aan 
de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Toe-
gang gratis, aanmelden gewenst.

Op zaterdag 10 oktober is er een 
paddestoelenexcursie in het park 
met de grootste paddestoelendi-
versiteit in Nederland: het Land-
goed Nijenrode. Excursie van 10.00 
tot 12.00 uur, Landgoed Nijenrode, 
Straatweg 25, 3621 BG Breukelen. 
Aanmelden gewenst: kosten 4 pp, 
kinderen zijn welkom.
Aanmelden workshop en excur-
sie: Charlotte Smit (0297 261576) of 
Cees Koper (06 20347181), e-mail:  
degroenevenen@hetnet.nl. Deelne-
mers excursie ontvangen te zijner 
tijd nadere info.

Opleiding reanimatie en 
AED
Uithoorn - Op dinsdag 1 en 8 sep-
tember aanstaande heeft de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging 
EHBO afdeling Uithoorn een cur-
sus reanimatie en het leren omgaan 
met de AED (Automatische Exter-
ne Defibrillator) gegeven. 6 Perso-
nen hebben hieraan meegedaan. 
Na afloop hebben ze een certificaat 
ontvangen. Hun namen zijn: Egber-
tine de Beijer, Corine Rentmeester, 
Henny Smit, Willie Smits, Mirjam 
ten Veldhuis en Fred van de Water. 
De opleiding werd verzorgd door 
de kaderinstructeurs Hans Visscher 
en Barry Nock. Op dinsdag 22 sep-
tember wordt gestart met een nieu-

we EHBO cursus inclusief AED en 
de aantekening verbandleer. De-
ze duurt ongeveer 15 avonden van 
2 uur. Ook zal er nog een aparte op-
leiding reanimatie en AED worden 
gegeven. Deze duurt 2 avonden van 
2½ uur en wordt gegeven op 20 en 
27 april 2010. Voor nadere informa-
tie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de 
vereniging Ria van Geem, telefoon 
0297–560160 of via e-mail: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net
Op de site van de EHBO www.ehbo-
uithoorn.nl staan ook de inschrijf-
formulieren voor de diverse cursus-
sen.

Optreden Harry Lakenman 
in WSP Bilderdijkhof
Uithoorn - Op vrijdagmiddag 25 
september om 15.00 uur treedt Har-
ry Lakenman op in de ontmoetings-
ruimte van wijksteunpunt Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Har-
ry Lakenman begeleidt zich op pia-
no en accordeon en brengt een ge-
varieerd Nederlandstalig repertoire 
ten gehore.
Tijdens deze gezellige luister-  en 
meezingmiddag zingt en speelt Har-
ry Lakenman bekende liedjes van 
vroeger en nu voor u in een optre-

den dat 2 x 45 min. duurt. Na deze 
middag kunt u ook weer blijven eten 
als u dit wilt.
Kaarten voor alleen het optreden in-
cl. koffie/thee kosten 6,00 euro. Als 
u ook wilt blijven eten dan betaalt 
u 10,00 euro. Kaarten kunt u kopen 
op werkdagen, iedere morgen, aan 
de bar van wsp Bilderdijkhof. Blijft 
u eten, dan kan dit t/m woensdag 
23 september.Voor inlichtingen kunt 
u bellen naar Bernadette Verhaar/
Monique Sintenie op 0297-567209.



E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

Nieuwe Meerbode  - 16 september 2009 pagina 7

Vinkeveen - Enige tijd geleden stond er een artikel 
in de Nieuwe Meerbode waarin men te kennen gaf 
dat de heer Dekker het allemaal heeft geregeld en 
de nieuwe doorgang via De Heul naar de Plassen 
een feit is.

Maar in dit artikel stond helemaal niets over hoe dit 
tot stand is gekomen en of de bewoners het er mee 
eens zijn of niet mee eens zijn en of ze überhaupt 
zijn ingelicht wat wel zo fatsoenlijk zou zijn.
Daarnaast zijn er nog wel meer vragen zoals, 
wanneer gaat dit dan plaatsvinden en hoe denken 
de bewoners erover. 
Men vraagt zich af of het wel degelijk doorgang zal 
gaan vinden, want het kermisterrein is nog helemaal 
niet verkocht en heeft de eigenaar van dit terrein 
nog geen plannen om te verkopen of is er wat 
anders aan de hand?
Na een gesprek met één van de projectleidsters van 
de gemeente, waarin gezegd werd dat dhr. Dekker 
dit plan wel een ‘leuk idee’ vond om weer eens op 
te starten, is er duidelijk geworden dat er nog druk 
wordt ‘onderhandeld’ over de aankoop van het 
kermisterrein door de gemeente terwijl dhr. Dekker 
een tijdje geleden liet doorschemeren dat alles rond 
was en de bloemen al overhandigd werden...

Grondbezitters
Dat de zaken zijn geregeld met enkele grondbezitters 
is duidelijk maar hier blijkt dat er wel deals met 
vraagtekens zijn gesloten…..
Met de familie Vijver is een deal gesloten en uit 
documenten blijkt dat zij toestemming hebben 
om een woning te bouwen en ook dhr. De Heul 
heeft er wat voor teruggekregen in de vorm 
van bouwtoezeggingen, ook dit is aangegeven 
op de documentatie die wij hebben gezien en 
waar al rekening mee wordt gehouden, is dit een 
gebruikelijk vorm van ‘onderhandelen’? En waarom 
duurt het dan zolang met de ‘onderhandelingen’ 
over het kermisterrein?
Het gaat toch over vraag en aanbod? Of is er 
meer aan de hand….?...ook iets met vergunningen 
verlenen misschien?
Volgens onze informatiebronnen is men bezig een 
deal te sluiten die nogal wat vragen oproept….is de 
volledige Raad daarvan op de hoogte?
Het is hoog tijd voor duidelijkheid en transparantie 
naar de inwoners!
Geen achterkamertjespolitiek!.....of is alles toch 
alweer besloten in dit kamertje?

Plan van aanpak al klaar
Het schijnt dat er ergens in december 2009 of 
in januari 2010 een plan van aanpak naar de 
gemeenteraad gaat en die moet dan de goedkeuring 
geven en tot instemming komen.
Daarna mogen de burgers pas laten weten wat zij 
ervan vinden…. is dit niet een beetje de omgekeerde 
wereld? 
Want gaat het niet exact als de windmolen in 
Mijdrecht…ineens stond deze er zonder enige 
berichtgeving naar de burgers.
Is het eigenlijk al besloten door dhr. Dekker dat dit 
moet gaan gebeuren om zo zichzelf weer mooi af te 
schilderen in de krant. 
Is het niet beter eerst de bewoners beter in te lichten 
over wat er gaat gebeuren zodat zij hierover kunnen 
nadenken en een mening kunnen vormen en dan in 
overleg te gaan.
Ondertussen is bekend geworden dat de bewoners 
absoluut tegen zijn en ook zij hebben hun 
bedenkingen over hoe dit allemaal wordt geregeld.
Zij zijn tot op heden door niemand benaderd en dat 
is toch uiterst vreemd en onacceptabel aangezien zij 
straks de overlast hebben, boten door de achtertuin 
en fietsers door de tuin.

Alternatief
Daar komt bij dat er nog een heel goed alternatief 
is waarbij de mensen in De Heul beter toegang 
zouden krijgen tot hun woningen en ook de 
brandweer, want als er nu brand uitbreekt kan er 
geen brandweerwagen bij komen!
 
Ook hier is berichtgeving naar de (Vinkeveense) 
burger weer minimaal en lijkt het dat er veel meer 
en duidelijker naar buiten moet worden gebracht 
wat er zich afspeelt in Vinkeveen omtrent deze en 
diverse andere zaken.
Wel is duidelijk dat alle gronden dus nog niet in 
handen zijn van de gemeente en er toch wel enige 
misleiding is ontstaan door het artikel van dhr. 
Dekker in de Meerbode een tijdje geleden.
Het zou beter zijn als de politiek wat transparanter 
wordt naar de inwoners want in veel gevallen wordt 
er te weinig naar buiten gebracht…wat is hier de 
reden van?

Karakteristieke weg uit Vinkeveen
Volgens velen zal het dorpse karakter volledig 
verdwijnen met zo’n lelijke brede doorvaart en het 
oude dorp absoluut in het nadeel veranderen.
En waarvoor moet deze doorvaart er komen? Waar 
gaat het eigenlijk over?
Voor die paar boten die alleen in de zomer door 
Vinkeveen varen wat zo’n gezellige aanblik geeft en 
juist het dorp wat kleur geeft.
Of is het een prestigeding van de gemeente en dhr. 
Dekker, men moet eerst de rommel (jarenlange 
leegstand en verpaupering) in Vinkeveen maar 
eens opruimen voordat men aan een nog een groot 
project en te duur project gaat beginnen.
Want dit gaat weer heel wat kosten, terwijl er op de 
Vinkeveense Plassen nog behoorlijk wat onkosten 
gaan komen in het achterstallig onderhoud o.a. 
van de vele weggespoelde en zwaarbeschadigde 
eilanden, dit loopt op tot zeker meer dan een miljoen 
euro’s.
Dit kan de gemeente nog niet eens goed regelen en 
zijn ze veel te laat mee, laat staan ook nog eens deze 
vaargeul onderhouden.
Waarom moet dit een grotere vaargeul worden van 
12 meter breed! waar men dan ook vol gas doorheen 
kan varen? 
En wie gaat dit dan onderhouden en de schade 
herstellen? En de overlast voor de bewoners?
En wie gaat dit controleren, repareren en handhaven? 
Want die ene boot van recreatieschap kan het nu 

al helemaal niet aan om controles uit te voeren…
mochten ze er aanwezig zijn! 

Lintbebouwing
Daar komt nog eens bij dat i.v.m. de lintbebouwing 
er is afgesproken dit gebied open te houden voor 
de doorkijk want zoals overal in Vinkeveen is door 
de bebouwing weinig meer te zien van de prachtige 
polder.

Het is ook nog zo dat de boerderij van dhr. 
Heemskerk sinds kort op de monumentenlijst staat 
omdat het zo’n mooi landelijk en open karakter 
heeft. Als de hele zaak daar gaat veranderen kan 
het voor Heemskerk er wel eens heel anders uit 
gaan zien, hij krijgt dan namelijk een fietspad bijna 
door zijn achtertuin. En een grote betonnen brug 
naast zijn huis en zal hij misschien geschrapt gaan 
worden van de monumentenlijst.
Het zou een veel beter plan zijn om bij firma Samson 
een fietspad te maken omdat er al deels een pad ligt 
en het schijnt dat dhr. Samson ook geen bezwaar 
heeft. 

Maar waarom dit fietspad? Men kan nu al amper 
de wegen in Vinkeveen fatsoenlijk onderhouden en 
komt er nog een fietspad bij, en hoe ver gaat dit pad 
dan….tot de sluis?
Dat is toch eigenlijk een beetje absurd om zoveel 
gedoe voor zo’n stukje fietspad.
Tegenover Kruyt zal er dan ook nog een soort loods 
komen volgens de documenten wat het landelijke 
beeld al helemaal zal doen vervagen. 

Geen kans
Nee, het lijkt erop dat dit plan geen kans van slagen 
mag hebben, de inwoners van De Heul zullen hier 
absoluut niet op vooruit gaan en zijn FEL TEGEN 
dit plan! 

Eigenlijk helemaal niemand zal hier blij van worden, 
want het is prima zoals het is.

Eigenlijk is het voor heel Vinkeveen-dorp helemaal 
niet de juiste beslissing, hou Vinkeveen dorp zoals 
het nu is, gezellig, kneuterig, landelijk en rustig….

een toeristische trekpleister is er eens gezegd….
Zorg alleen nog even dat die leegstaande panden 
die al jaren leeg staan worden opgeruimd, dat is al 
moeilijk genoeg, schijnt.

C. Mastwijk
Vinkeveen.

Tegen nieuwe doorvaart De Heul!

REACTIE VAN EEN LEZER



Uithoorn – “Een intentieverklaring 
tekenen als gemeente met het bis-
dom, om samen te bezien naar mo-
gelijkheden om het beeldbepalen-
de beeld van de kerk aan de Schans 
voor Uithoorn vinden we een goede 
zaak en spreekt ons aan. Wel moet 
duidelijk zijn dat we in ons land een 
scheiding van kerk en staat hebben. 
Dat betekent dat kerk en staat ie-
der zijn eigen verantwoordelijkheid 
hebben en zich niet met elkaar za-
ken bemoeien. Zowel de staat als de 
klerk dienen binnen de regels van 
de wet en de geldende verordenin-
gen hun eigen zaken te regelen”. 
Niet mis te verstane woorden van 
raadslid Bijlsma vorige week op 
donderdagavond tijdens de raads-
vergadering. Onderwerp was het 
voorstel van het college, om samen 
met het bisdom een intentie-over-

eenkomst te tekenen waarin staat 
dat zij gezamenlijk hun best zullen 
gaan doen om te bezien wat er met 
de kerk aan de Schans moet en kan 
gebeuren.

Herontwikkelen
De kerk aan de Schans een ge-
meentelijk monument staat al tijden 
leeg en stort, als er binnen een paar 
jaar niets aan wordt gedaan, vanzelf 
in. Dit wil een groot deel van de Uit-
hoornse bevolking niet, maar ook 
de gemeente niet. De kerk is – zeker 
de torens – een beeldbepalend deel 
van Uithoorn.
Dat een deel van de kerk behouden 
zou moeten kunnen blijven, daar 
zijn vriend en vijand het over eens. 
Alleen hoe? Dat is de vraag. “We 
waarderen het dat het college in ge-
sprek is gegaan met het bisdom”, al-
dus mevrouw Zijlstra, “maar we be-
grijpen het voorstel van de intentie-
verklaring niet. Bedoelt het college 
te zeggen dat het gebied wordt her-
ontwikkeld en men dan uit de winst 
de torens kan opknappen en be-
houden. De kerk, de overige gebou-
wen en de grond zijn eigendom van 
het bisdom. Blijft dat zo? Of gaan wij 

de grond kopen?
Hoe is anders de financiële verde-
ling. Gaat de gemeente deze her-
ontwikkeling betalen? Het bisdom 
heeft geen geld. Wie gaat er dan 
voor de kosten opdraaien”, zo vroeg 
mevrouw Zijlstra zich af.

Weg monument
De heer Rosendaal liet een waar-
schuwing horen. Ook hij was blij 
met het praten met het bisdom: 
“maar laten we niet vergeten dat op 
het moment dat we deze overeen-
komst aangaan en besluiten de boel 
te herontwikkelen, dan heeft de-
ze kerk geen monumentale status 
meer en zou het zo kunnen uitpak-
ken dat je als gemeente investeert 
om de torens te behouden, maar 
uiteindelijk blijkt dat het bisdom in 
laatste instantie er toch vanaf ziet en 

zij kunnen dan gewoon de hele boel 
slopen, aangezien het dan geen ge-
meentelijk monument meer is. 
Dan hebben we geïnvesteerd en 
toch niets meer over. Dat vind ik 
toch een groot probleem. Ik vind 
een overeenkomst prima, maar wel 
zaken duidelijk vastleggen”, aldus 
Rosendaal.

Wat is een gedeelte?
Mevrouw van de Aardweg had moei-
te met de term gedeeltelijke sloop: 
“Wat is een gedeeltelijke sloop? Wat 
is een gedeelte? De kerktorens en 
het bijgebouw zijn het beeldbe-
palende gezicht. Laten we nu niet 
weer in een valkuil trappen en daar 
achteraf enorme spijt van krijgen. Er 
kan zoveel gedaan worden met een 
kerkgebouw. Winkeltjes, galerie, bi-
bliotheek, appartementen, maar als 
ik het goed begrijp is het bisdom 
daar op tegen.”
Mevrouw Veninga was evenals de 
overige raadsleden blij dat de im-
passe was verbroken dat er nu ge-
praat kon gaan worden met het bis-
dom: “Laten we wel haast maken en 
niet te lang meer wachten”, zo waar-
schuwde zij. “Er is al te lang onrust. 

Wel zouden we graag weten wat wel 
of niet kan en mag volgens het bis-
dom. Wat bepaalt de kerk en wat 
bepalen wij”, zo vroeg Veninga zich 
af.

Begrip
Wethouder Monique Oudshoorn 
begreep alle vragen: “Het gebouw 
is niet van de gemeente, het is een 
gemeentelijk monument. Dat is het 
omdat het voor de hogere overheid 
niet belangrijk is. Het mag dan voor 
Uithoorn waardevol zijn, maar voor 
de rest van Nederland niet. Dat het 
bisdom - met de enorme terugloop 
van bezoekers – niet in zo’n duur 
huis kan blijven wonen, kan ik be-
grijpen. De kerk in Uithoorn is niet 
de enige kerk waar zich dat voor-
doet. Ze hebben er 40 en daar speelt 
hetzelfde.

Duidelijk is: het bisdom wil hier in 
deze kerk niet meer kerken. Ze wil af 
van deze kerk en zij heeft voor zich-
zelf besloten dat als een kerk geen 
kerk meer is, het gesloopt wordt.

Slopen
Protestantse mensen zijn daar ge-
makkelijker in, kijk maar naar de 
Thamerkerk. Maar bij de R.-K. men-
sen is het zo: ‘als het niet meer heilig 
kan, dan niets. Dat is het uitgangs-
punt van het bisdom. Geen kerk 
meer, dan slopen en wij als gemeen-
te hebben daar bezwaar tegen.
Nu staat het gebouw leeg. De eige-
naar doet er niets meer aan. Als dat 
lang duurt, storten de torens vanzelf 
in en dat moeten we zien te voor-
komen. De intentieverklaring be-
tekent niet dat de kerk nu gered 
is. We staan op een kruispunt. We 
gaan dan praten en er het beste van 
hopen.
Wie het gaat betalen? Geen idee. 
Moet allemaal nog over gepraat 
worden. We moeten iets. Ik zeg al-
tijd: als het niet kan zoals het moet, 
dan moet het maar zoals het kan’. 
We gaan nu op weg om te praten”, 
aldus de wethouder
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Trends Only & Pandora 
shop in De Lindeboom
Mijdrecht. - Juwelencentrum Koek 
in Mijdrecht heeft op 7 september 
jl. in winkelcentrum De Lindeboom 
zijn deuren geopend van een nieu-
we trendy winkel in sieraden, hor-
loges en bijbehorende accessoires. 
Op de plaats waar vroeger een lijs-
tenmakerij was gevestigd. De ruim-
te is door Ed en Immetje Koek in ge-
bruik genomen die daarmee lief-
hebbers van trendy en hippe siera-
den en horloges ongetwijfeld een 
groot plezier zullen doen. De uniek 
ogende winkel, fraai ingericht, no-
digt jong en oud uit er eens vrij-
blijvend binnen te lopen. “Als je het 
over prijsklasse hebt kan iedereen 
hier goed terecht. We hebben voor 
elk budget wat te bieden”, vertelt 
Immetje die niet weinig trots is op 
de nieuwe winkel. Deze is smaak-
vol en geheel in eigen beheer ver-
bouwd en ingericht. Immetje was 
de creatieve geest achter het ge-
heel, Echtgenoot Ed Koek voerde de 
praktische zaken uit. “We zijn nog 
niet helemaal klaar, want boven alle 
vitrinekasten komen nog posters in 
de lijsten die er nu nog leeg boven 
hangen. De posters geven de mer-
ken aan van de sieraden en toebe-
horen in de betreffende vitrine eron-

der. Op die manier kunnen bezoe-
kers direct zien waar ze hun favorie-
te merk kunnen vinden. Bovendien 
kleedt het wat meer aan. Op de bui-
tenrand in de galerij komt de naam 
van de winkel nog in letters te staan. 
De sieraden, horloges en beads die 
je hier vindt zitten in een prijsklasse 
van enkele euro’s tot maximaal on-
geveer 250 euro. Het zijn voorname-
lijk zilveren en kristallen sieraden. 
Voor goud, edelstenen en trouwrin-
gen moet men bij onze andere za-
ken zijn. Hier is alles trendy wat de 
klok slaat. Als zodanig hebben we 
de winkel ook aantrekkelijk, licht 
en modern ingericht en voorzien 
van een groot flatscreen-TV aan de 
muur. Daarop hebben we de he-
le dag de MTV-zender met muziek 
aanstaan. Het is gebleken dat jon-
geren dit aanspreekt en die komen 
dan ook zonder schroom binnen om 
te zien wat voor leuke dingen we al-
lemaal hebben. Maar ook ouderen 
zijn nieuwsgierig.”

‘Gold dealer’
En wat gepresenteerd wordt is niet 
gering. Men is ‘gold dealer’ van het 
merk Pandora, waarvan er maar drie 
of vier dat predicaat in Nederland 

mogen dragen. Liefhebbers van dit 
merk vinden hier alles op voorraad 
aan bedels en sieraden, waaronder 
ook bijbehorende mooie oorbellen 
die men naar wens zelf kan samen-
stellen. Maar ook merken als Po-
lice, Replay, Lacoste, ixxxi, Vendoux, 
Emporio, Armani, D&G en Melano, 
Fling en Bacio als we het hebben 
over sieraden, beads en horloges, 
treft men hier aan. Daar komen dan 
nog eens de collecties beads van 
Simkids, Chanilia, Charlot Design en 
Biba bij. Verder is er dan nog vol-
op keuze uit een eigen beads range 
van Koek zelf. Wie dat nog niet ge-
noeg vindt kan altijd terugvallen op 
kristallen sieraden van Lady’s On-
ly... Niet in de laatste plaats bergt de 
Trends Only Shop ook nog eens een 
fraaie collectie handtassen voor da-
mes en heren van het merk Bulag-
gi.
Kortom, een assortiment dat mooi 
op elkaar aansluit en waard is nader 
bekeken te worden. Wie belangstel-
ling heeft kan er zonder drempel-
vrees (er is geen drempel...) vrijblij-
vend rondkijken. Immetje Koek en 
haar charmant ogende collega Mo-
nica Moen zijn graag bereid u des-
kundig te adviseren.

Hoogheemraadschap in cassatie 
tegen beslissing aansprakelijkheid 
dijkverschuiving
De Ronde Venen - Het Hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht 
gaat in cassatie tegen de beslissing 
van het Gerechtshof Amsterdam. Dit 
hof heeft geoordeeld dat het hoog-
heemraadschap als eigenaar finan-
cieel verantwoordelijk is voor de ge-
volgen van de dijkdoorbraak bij Wil-
nis in 2003.

Tot 2003 had een dijkverschuiving 
door droogte nooit plaatsgevonden. 
Ondanks onbekendheid met dit risi-
co en de mogelijke gevolgen daar-
van, acht het hof dat het hoogheem-
raadschap in gebreke is gebleven.

De consequentie van deze uitspraak 
is dat een overheid altijd aanspra-
kelijk is voor risico’s, zelfs als vol-
gens de op dat moment bestaan-
de inzichten een bepaald verschijn-
sel of een bepaalde omstandigheid 
door niemand als een risico wordt 

gezien.
Veiligheid
De uitspraak staat haaks op het sy-
steem dat we in Nederland hante-
ren. Want absolute veiligheid wordt 
in Nederland niet gegarandeerd 
door welke overheid dan ook. Dit 
land kent relatieve veiligheid waar-
voor normen worden opgesteld. Wat 
regionale dijken betreft, zoals Wil-
nis, is het de provincie die over de-
ze normen gaat. De waterschappen 
leven deze normen na en zij zorgen 
ervoor dat de dijken hieraan vol-
doen.   

Cassatieberoep
Volgens het hoogheemraadschap 
kunnen de effecten van deze uit-
spraak uiteindelijk buitengewoon en 
vérstrekkend zijn. Dit is ook de re-
den dat de Unie van Waterschappen 
het cassatieberoep ondersteunt. De 
uitspraak zegt niet alleen iets over 

de dijk in Wilnis, maar ook over het 
beheer van alle regionale dijken in 
heel Nederland. 
Daarbij moet niet vergeten worden 
dat de meerderheid van de dijken in 
bezit is van particulieren. 
Absolute veiligheid voor particulie-
ren zal dan ook voor hen onverze-
kerbaar zijn. 
Daarom zou niet het in eigendom 
hebben van een dijk bepalend moe-
ten zijn voor de aansprakelijkheid 
maar het in beheer hebben. 

Droogte-inspecties
Direct na de dijkverschuiving heeft 
het bestuur van het hoogheem-
raadschap maatregelen genomen 
om dijkdoorbraken ontstaan door 
droogte te voorkomen.
Zo worden sinds 2003 regelmatige 
droogte-inspecties gedaan op al-
le dijken van het hoogheemraad-
schap.  

Raad Uithoorn blij met poging college, maar toch...

”We hebben in ons land 
een scheiding tussen kerk 
en staat”

de heer Bijlsma wethouder Oudshoornmevrouw Zijlstra

Rotary ‘Moederverwendag’ 
weer geslaagd
De Ronde Venen - Op zaterdag 12 
september gingen leden van Rota-
ry Mijdrecht weer een dag uit met 
moeders van gehandicapte kinde-
ren uit De Ronde Venen. Het was 
dit jaar voor de zesde keer dat de-
ze moederverwendag door de Rota-
ry georganiseerd werd. 70 moeders 
hadden zich aangemeld; uiteindelijk 
gingen er 66 mee.

De dag begon in Mijdrecht bij Ren-
dez-Vous waar speciaal voor deze 
gelegenheid al heel vroeg de koffie 
klaarstond. De stemming zat er on-
middellijk in mede dankzij de vrolij-
ke muziek van Vios.
Evenals in voorgaande jaren was 
ook burgemeester Marianne Burg-
man aanwezig om de moeders met 
een hartelijk woord uit te zwaaien.
Om kwart voor negen vertrok het 
gezelschap per dubbeldeksbus naar 
nog onbekende bestemming. Ook 
deze keer hadden de moeders geen 
enkel idee van wat hen te wachten 
stond. Graag laten ze alles zorge-

loos op zich af komen. Het was dan 
ook een echte verrassing toen de 
bus voor het Golf Event Center bij 
Lelystad stopte en het gezelschap 
na de hartelijke ontvangst met kof-
fie en taart door bedrijfsleider Peter 
Biljouw welkom werden geheten. 
Vervolgens kregen de moeders on-
der leiding van zeer ervaren golfle-
raren hun eerste golflessen. Heel fa-
natiek werd er geoefend en menig 
balletje werd goed geraakt. Met het 
mooie weer was het een feest om op 
de prachtige golfbaan te zijn en te 
ontspannen. Bij de heerlijke lunch 
die eveneens door het Golfcenter 
werd aangeboden zorgde het eerste 
glaasje wijn van de dag mede voor 
een ontspannen sfeer.

Het middagprogramma speelde zich 
in Almere af, waar men eerst in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
door niemand minder dan burge-
meester Annemarie Jorritsma werd 
ontvangen en toegesproken. Daar-
na opende Mevrouw Jorritsma  met 

de eerste dans de Salsaworkshop 
die ook in de Burgerzaal plaatsvond 
en waaraan door iedereen enthousi-
ast werd deel genomen.

Barbecue
De dag werd in De Ronde Venen af-
gesloten met een geanimeerde bar-
becue waar het muzikale duo ’Me-
neer Meneer’ de moeders helemaal 
meekreeg.

Ook deze verwendag was weer al-
leen mogelijk door de medewer-
king van het bedrijfsleven aan on-
der andere het gehouden Bedrij-
venvoetbaltoernooi samen met Ar-
gon en aan de bijdragen uit de mid-
denstand, de horeca en van particu-
lieren uit De Ronde Venen. En niet 
te vergeten dit jaar door de hartelij-
ke ondersteuning van de Gemeen-
te Almere en het Golf Event Center 
in Lelystad. 
En dat allemaal, omdat juist deze 
moeders het verdienen om verwend 
te worden.

Dit weekend in The Mix
Uithoorn - Vrijdag “Proud to be 
Voud!! Een muzikale avond met o.a 
muziek van 2unlimited, Vengaboys 
en Mr.Vain!! Dresscode: Voud!! En-
tree: gratis, aanvang: 21.00 uur.
Zaterdag is er een MetalRoadshow 
met drie hardrockbands: Vexation, 
Terran en Jackal! Een stevige pac-
kage dus, en waar kan dat beter-
dan op het podium van The Mix!! 

De bands spelen jaren 80 metal en 
meer info vind je op www.metal-
roadshow.nl. Deur open: 20.00 uur, 
Entree: 5 euro.
Als klap op de bekende vuurpijl 
speelt de Amerikaanse gitaargod 
JOE STUMP zondag in The Mix. 
Joe is een meestergitarist en toont 
dit eerst in een clinic. Deze start om 
15.00 uur. Je kunt dan ook vragen 
stellen en op de foto met deze Ne-
wYorkse “shredder”!! Om 20.00 uur 
speelt ie vervolgens met zijn band 
nummers van o.a. Deep Purple, Led 
Zeppelin en Rainbow. De kaarten 
voor dit unieke optreden kosten 15 
euro (clinic en show). Alleen het 
concert kost 10 euro bij de deur en 
8 euro in de voorverkoop: bel voor 
reserveren 0297-561987. Of kijk op 
de website  www.the-mix.nl.
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Wilnis - Op maandagavond 7 sep-
tember zijn verschillende hulpver-
leningsinstanties uitgerukt voor 
een EHBO-oefening bij voetbal-
vereniging CSW in Wilnis. KNV 
EHBO afdeling Wilnis organiseerde 
de oefening in samenwerking met 
de Vrijwillige Brandweer Wilnis en 
EHBO-diensten Mijdrecht, waarbij 
tijdens de belangrijkste wedstrijd 
van het jaar door een jarenlange 
rivaliteit tussen twee teams fl inke 
rellen zijn uitgebroken. Uiteinde-
lijk hielpen de hulpverleners twaalf 
pseudoslachtoffers met zeer ern-
stige tot lichte verwondingen. 

Vechtpartijen
In het scenario van de oefening 
geeft de scheidsrechter in de be-
slissende minuut een strafschop, 
waardoor de situatie escaleert. Spe-
lers raakten slaags en de scheids-

rechter ontvangt rake klappen. 
De supporters op de tribune gaan 
fl ink met elkaar op de vuist. Leden 
van de EHBO vereniging Wilnis en 
EHBO-diensten Mijdrecht probeer-
den de slachtoffers zo snel en vak-
kundig mogelijk te helpen. 
Alleen bleven de supporters op-
standig en werkten de hulpver-
leners fl ink tegen. Twee zeer bal-
dadige supporters bedreigden de 
hulpverleners en slachtoffers met 
glas en hadden elkaar ook fl inke 
snijwonden toegebracht. 

Brand in de kleedkamer
Een supporter steekt uit frustratie 
de kleedkamer van de thuisclub 
met een brandbom in de brand, 
waardoor ook Vrijwillige Brandweer 
Wilnis in actie moet komen. Helaas 
ging de bom te vroeg af en raakte 
de dader zelf hierdoor zijn voet 

kwijt. In de kleedkamer bevonden 
zich nog twee personen die zware 
verbrandingen en luchtwegproble-
men door ingeademde rook had-
den opgelopen.

Lotusslachtoffers en hulpverleners
Deze oefening is het startsein van 
het nieuwe seizoen voor de EHBO 
vereniging Wilnis. 

Samen met Vrijwillige Brandweer 
Wilnis en EHBO-diensten Mijdrecht 
worden de vaardigheden van de 
hulpverleners op de proef gesteld. 
Daarnaast is de onderlinge com-
municatie een belangrijk element 
om een grote hulpverleningsactie 
te doen slagen. 
De lotusslachtoffers van Lotuskring 
Uithoorn bootsten zeer waarheids-
getrouw de verwondingen en situ-
aties na.

Grote EHBO-oefening in Wilnis
12 pseudoslachtoffers door rellen bij voetbalvereniging



De Ronde Venen - Dinsdag 8 
september 19.30 uur Prinsenhuis 
Mijdrecht. Ja hoor, het is zo ver. De 
deelnemers van Soos “De Cirkel” ko-
men allemaal weer opdraven. De va-
kantie is voorbij en ze gaan weer 
starten. Maar De Cirkel moet naar 
een andere locatie. Dit is al bekend. 
Natuurlijk willen de vrijwilligsters 
niet echt met stille trom vertrekken. 
Er komen een paar grote bussen en 
met z’n allen vertrekken ze naar Wil-
nis. Daar staat op de nieuwe loca-
tie, Dorpscentrum De Willisstee, het 
dweilorkest Dorst hen op te wachten. 
Met heel veel muziek en dans nemen 
de deelnemers en leiding de nieu-
we locatie in gebruik. Natuurlijk is er 
koffie met een grote taart. Iedereen 
zit te smullen. Ook dansschool Ni-
cole is aanwezig en geeft een optre-
den, Met het laatste nummer gaat ie-
dereen mee de vloer op. Het is een 
groot feest. De leiding heeft voor het 
onderdeel darten ook een nieuwe 
kracht aangetrokken, Jos de Graaf, 
en hij wordt voorgesteld aan de deel-
nemers. Na al het vele werk afgelo-
pen zomer van leiding en bestuur 
kunnen ze dus nu aan het nieuwe 
seizoen gaan beginnen.

Bijdrage
Al met al heeft de verhuizing Soos 
De Cirkel wel wat geld gekost. Dus 
als er mensen zijn die nog wat willen 
bijdragen, hierbij het banknummer: 
13.52.58.278 t.n.v. St. Recr. Educatie 
verstandelijk gehandicapten. 
Voor wie nog steeds niet weet wat 
deze stichting inhoudt hierbij een 
uiteenzetting. Een van de leidingge-
venden: “Ruim 20 jaar geleden stak 
een aantal vrijwilligers de koppen 

bij elkaar om wekelijks een gezel-
lig ‘avondje uit’ te organiseren voor 
verstandelijk gehandicapten van al-
le niveaus uit regio De Ronde Ve-
nen. “Soos De Cirkel” was geboren 
en werd ondergebracht in de “Stich-
ting Recreatie en Educatie verstan-
delijk gehandicapten De Ronde Ve-
nen”. Dat er vraag naar zogenaam-
de soosavonden was, kunnen we wel 
stellen. 
In ruim 20 jaar tijd hebben wij het 
aantal deelnemers zien groeien van 
20 tot ongeveer 70 personen.
De soosavonden worden elke dins-
dagavond, met uitzondering van de 
maanden juni, juli en augustus, van 
19.30 tot 21.30 uur gehouden en zijn 
onder begeleiding van een achttal 
enthousiaste vrijwilligers. De inde-
ling van een soosavond ziet er als 
volgt uit: 
19.30 - 20.00 uur
gezellig met elkaar koffie drinken
20.00 - 20.30 uur
1e ronde activiteiten of cursus
20.30 - 21.00 uur pauze 

fris/chips kan worden gekocht tegen 
een kleine vergoeding
21.00 - 21.30 uur
2e ronde activiteiten of cursus
Tijdens deze avonden worden er tal 
van activiteiten georganiseerd, zoals  
knutselen, disco- en bingo-avonden, 
dartswedstrijden, het spelen van al-
lerlei (gezelschaps-)spellen maar 
ook worden er diverse cursussen ge-
geven. Hierbij valt te denken aan bij-
voorbeeld koken, tekenen, compute-
ren, linedancing, yoga, etc. Voor ie-
der wat wils dus, maar ook als men 
alleen voor de gezelligheid komt 
dan is dat uiteraard geen enkel pro-
bleem. Ons motto is dan ook: “Alles 
mag, niets hoeft!” Maar het absolu-
te hoogtepunt waar de deelnemers 
echt naartoe leven is de playback-
show, die om het jaar wordt gehou-
den. Een groots evenement, dat in-
middels al 10 keer georganiseerd is 
en waar zo’n 400 toeschouwers kun-
nen genieten van circa 15 spetteren-
de acts. De kosten voor al deze ac-
tiviteiten en cursussen worden be-
taald van subsidies maar sponso-
ring speelt hierbij ook een hele grote 
rol. Ook betalen de deelnemers een 
klein bedrag aan contributie, die gro-
tendeels gezien moet worden als op-
voedkundig element.” 

Mocht u nog vragen hebben of na-
dere informatie wensen, neemt u dan 
gerust contact op met de coördinator 
van de soos Angela van Adrichem. 
Zij is bereikbaar op 0297-593545/06-
23937815. Het adres van de Soos is: 
Soos De Cirkel Dorpscentrum De 
Willisstee, Pieter Joostenlaan, 3648 
XR Wilnis, Tel. 06 27 38 19 36 (dins-
dag tussen 18.00 -22.00 uur
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BOVAG-meting: Vossestein 
is voorbeeldbedrijf
Nieuwer ter Aa - Autobedrijf Vos-
sestein uit Nieuwer ter Aa is blij met 
de uitslag van de BOVAG-kwali-
teitsmeting. In het rapport wordt het 
bedrijf omschreven als ‘voorbeeld-
bedrijf’. Directeur Jan Vossestein: 
‘je probeert het zo goed mogelijk te 
doen. Het is mooi als je door een ob-
jectief rapport bevestigd ziet dat je 
het goed doet’. 
Het bedrijf is recent bezocht door 
Organisatieadviesbureau Corbo dat 
in opdracht van BOVAG kwaliteits-
metingen uitvoert onder BOVAG-
autobedrijven. Bij het onderzoek 
wordt onder andere getoetst of de 
BOVAG-gedragscode wordt nage-
leefd, of het bedrijf zich aan de gel-
dende wet- en regelgeving houdt, 
hoe de bedrijfsvoering geregeld is 
en hoe het werkplaats- en verkoop-
proces georganiseerd is. Vossestein 
behaalde een score van maar liefst 
95%. 
Corbo merkt onder andere op: ‘het 
bedrijf maakt een heel nette en ver-
zorgde indruk. Het werkplaatspro-
ces is zeer goed en efficiënt inge-
richt. Het verkoopproces is prima 
opgezet, de ondernemer is zeer be-
wust bezig met de continuïteit en 
het doorvoeren van verbeteringen. 
Tevens wordt er nagedacht over het 
verlies van onnodige energie en wa-
ter. Dit bedrijf is een goed voorbeeld 
voor het merkongebonden autobe-
drijf.’ Jan Vossestein: ‘De uitslag is 

een extra motivatie om door te gaan 
met het huidige beleid’. Autobedrijf 
Vossestein doet alles op het gebied 
van auto’s: van onderhoud, schade 
en ruitreparaties tot leasing en fi-

nanciering. Het bedrijf heeft stan-
daard 100 kwaliteitsoccasions op 
voorraad.
Meer informatie is te vinden op 
www.vossestein.nl. Het bedrijf be-

Jan Vossestein: ‘De uitslag is een extra motivatie om door te gaan met het 
huidige beleid’.

Mooi voor War Child

Kapsalon Hizi Hair doneert 
verkoopomzet

Mijdrecht - In de week van 21 tot 
en met 27 september aanstaande 
doneren alle kapsalons van Hizi Hair 
de gehele verkoopomzet van L’Oréal 
stylingproducten aan War Child. Met 
deze actie wil Hizi Hair zo veel mo-
gelijk geld inzamelen voor War Child 
en haar klanten informeren over de 
problematiek van kinderen die door 
oorlog zijn getroffen.
Want kinderen en oorlog gaan niet 
samen! En toch gebeurt het. Elke 
dag. Wereldwijd zijn miljoenen kin-
deren slachtoffer van oorlogsge-
weld. Soms wordt hun familie voor 
hun ogen gedood. Kinderen worden 
vaak aan extreem geweld blootge-
steld en kunnen ernstig verstoord 
raken in hun ontwikkeling. 
War Child zet zich in voor een vreed-

zame toekomst voor kinderen in 
oorlogsgebieden. Creativiteit, sport 
en onderwijs staan in hun aanpak 
centraal. Met dans, muziek, theater 
en sport leren kinderen hun emo-
ties uiten en hun oorlogservarin-
gen verwerken. Ook krijgen ze al-
fabetiseringslessen of leren ze een 
vak. Zo krijgen deze kinderen de 
kans om op te groeien tot gezon-
de volwassenen. Met deze activitei-
ten brengt War Child ook kinderen, 
jongeren en volwassenen samen 
die tijdens de oorlog tegenover el-
kaar zijn komen te staan.
Wanneer klanten tijdens de actie-
week een stylingproduct van L’Oréal 
Professionnel voor thuis kopen, do-
neert Hizi Hair het totale bedrag aan 
War Child. Met ieder verkocht pro-

duct wordt één oorlogskind ruim 
een jaar lang ondersteund door War 
Child en heeft daarmee een betere 
kans op een stabiele en vreedzame 
toekomst. Het kopen van een pro-
duct heeft dus dubbel resultaat!
Hizi Hair gelooft dat investeren in 
jonge mensen bijdraagt aan een 
vreedzame toekomst en is daar-
om business partner van War Child. 
Naast aandacht voor haar klanten 
heeft Hizi Hair aandacht voor de we-
reld om zich heen. Hizi Hair streeft 
ernaar om zoveel mogelijk consu-
menten te betrekken bij het werk 
van War Child.
Vorig jaar haalde Hizi Hair maar 
liefst 38.478,28 euro op toen zij de 
gehele knipomzet van alle vestigin-
gen van één dag, doneerde aan War 
Child.

Ook Johnny Kraaijkamp jr. steunt de 
actie van Hizi Hair voor War Child

Schilderende kinderen in War Child project in Sierra Leone

Sleutel voor eerste 
bewoners Kloosterplein
Vinkeveen - Dinsdag 1 septem-
ber overhandigde wethouder Bram 
Rosendaal (Ruimtelijke Ordening) 
aan het Kloosterplein de sleutel aan 
een van de eerste bewoners van de 
nieuwe starterswoningen aan het 
Kloosterplein. Dat was Elise Jans uit 
Vinkeveen die nu de huiselijke sfeer 
gaat verlaten om op zichzelf’ te gaan 
wonen. Zij was één van de gelukki-
gen van de 25 ingeschreven kandi-
daten die voor één van de tien wo-
ninkjes werd ingeloot. Saillant detail, 
haar zusje Isabelle behoort even-
eens tot de gelukkigen en wordt 
haar buurvrouw. Er was nog een 
derde bewoner die acte de présen-
ce gaf en dat was Maikel Warmer-
dam. Ook hij heeft tot zijn verrassing 
een ’startersbox’ toegewezen gekre-
gen. Westhoek Wonen heeft als taak 
de starterswoningen te verhuren. 
Een en ander vond enigszins fees-
telijk, maar bij een dreigende lucht, 
plaats waaruit af en toe een spat re-
gel viel. Alsof het de oplevering van 
een complete woonwijk betrof, zo-
veel medewerk(st)ers van Westhoek 
Wonen, vertegenwoordigers van de 
gemeente, enkele raadsleden en 
andere belangstellenden, waaron-
der de ouders van de zusjes Jans, 
waren bij deze happening aanwe-
zig.

Netstroom?
Terecht of onterecht, de starters-
woningen van dit type staan wel in 
de belangstelling. Onder meer RTV 

Utrecht schonk er aandacht aan 
omdat men het zo bijzonder vond 
dat ze in De Ronde Venen als ‘vol-
waardige’ woningen voor starters 
worden aangeboden, waar die in 
Utrecht uitsluitend als studenten-
woningen mogen worden gebruikt.
Hoewel klein (22 m2) zijn ze com-
pleet uitgerust, inclusief badkamer, 
toilet, keuken en koelkast. Vanzelf-
sprekend dient de huurder zelf zorg 
te dragen voor de inrichting en de 
verlichting (lampen). Ook is er ge-
zorgd voor nutsvoorzieningen en 
audio/TV-ontvangst (Ziggo), met 
uitzondering van netstroom... Eneco 
Energie heeft nog geen kans gezien 
dit fatsoenlijk te realiseren omdat 
de aanleg van een kabel in de grond 
problemen geeft want die moet er-
gens afgetakt worden. Dat schijnt 
in de nabijheid niet mogelijk te zijn. 
Voorlopig wordt door middel van 
een dag en nacht draaiend stroom-
aggregaat buiten naast de wonin-
gen in elektrische energie voorzien. 
Die is overigens niet zo geschikt om 
er zonder extra voorzorgsmaatrege-
len een PC op aan te sluiten aange-
zien er nogal eens hoge piekspan-
ningen voorkomen en daar kan de 
PC niet tegen. Hoe dan ook, het is 
dus nog even wachten op een goe-
de netaansluiting. “Dat zal dan spoe-
dig moeten gebeuren, want de ver-
gunning voor het plaatsen van deze 
wooneenheden is maar 5 jaar geldig 
en daarvan is al bijna een jaar om, 
gelet op de voorbereidingen. En nog 

eens vijf jaar mag om juridische re-
denen niet”, zo laat wethouder Ro-
sendaal weten die niettemin heel blij 
was dat hij tegelijk met een boeket 
bloemen aan de eerste bewoner(s) 
de sleutel kon overhandigen. Na af-
loop werd de overdracht in De Drie 
Turven met een hapje en een drank-
je gevierd.
Begin juni zijn tien startersboxen ge-
plaatst op het Kloosterplein in Vin-
keveen. Ze staan in een ‘groene om-
geving’ met voldoende (vrije) par-
keerplaatsen voor de deur. Voor zo-
ver bekend zou er ook nog een (af-
sluitbare) fietsenstalling komen. Het 
zijn tijdelijke huurwoningen in twee 
lagen boven elkaar die worden ver-
huurd aan jongeren tot 23 jaar die in 
de gemeente De Ronde Venen wo-
nen. De huurprijs bedraagt 298 eu-
ro all-in. De startersboxen zijn ge-
plaatst omdat het voor starters op 
de woningmarkt lastig is om een 
woning te vinden in De Ronde Ve-
nen. De prijzen van koopwoningen 
liggen relatief hoog en de wachttij-
den voor een huurwoning zijn lang. 
Begin juli is er en open dag geweest 
waarbij belangstellenden de wonin-
gen konden bekijken.

Uiteindelijk heeft dat geresulteerd 
in ruim 25 inschrijvingen. Begin au-
gustus is er geloot wie de woningen 
mochten betrekken. Het project kan 
als een succes worden gezien. De 
eerste bewoners zijn er in elk geval 
erg blij mee.

Soos De Cirkel is verhuisd 
naar de Willisstee

Geslaagd straatfeest voor 
bewoners Gouden Reaal
Mijdrecht - Als afsluiting van de 
mooie zomer hebben de bewoners 
van de Gouden Reaal in de wijk Hof-
land-Zuid in Mijdrecht zaterdag 12 
september een straatfeest georga-

niseerd. Van vier uur ‘s middags tot 
half twee ’s nachts is genoten van 
lekker eten en drinken én van el-
kaars gezelschap. Het weer werkte 
prima mee, toen het wat later werd, 

gaf de vuurkorf de nodige warm-
te. Kortom, een zeer geslaagd feest.  
De bewoners van de Gouden Reaal 
danken Albert Heijn aan de Leices-
ter voor de gulle sponsoring!



Uithoorn - De oprichters van de 
Vereniging Nabestaanden Begraaf-
plaats Zijdelveld hebben afgelo-
pen zaterdag tijdens de monumen-
tendag - hoe kan het ook mooi-
er - een zeer geslaagde flyer/hand-
tekeningenactie gehouden op en 
rond de begraafplaats. Ze hebben 
met zijn vijven van 11.00-17.30 ge-
staan, en in totaal 629 handtekenin-
gen gescoord. “Je kon goed mer-
ken hoe het leeft bij de mensen”, al-
dus de actievoerders. ”Vooral door 
de aanhoudende stukken/stukjes in 
de krant. Veel mensen kijken iedere 
week uit naar wat er nu weer in de 
krant over de begraafplaats wordt 
geschreven. Verschillende men-
sen hoefden geen uitleg waarvoor 
de actie was, want waren via jullie 
krant volledig op de hoogte van de-
ze enge plannen”, aldus de deelne-
mers aan deze actie. 
629 Mensen tekenden de petitie om 
te proberen dit mooie oude kerkhof 
te behoeden voor afbraak. Aange-
zien het bisdom en het kerkbestuur 
er blijkbaar niets mee hebben en 
rustig doorgaan met hun afbraak-
plannen, vecht een steeds groter 
wordende groep mensen om het te 

behouden. Al hun hoop is nu ge-
richt op de nog steeds stilzwijgen-
de gemeenteraad van Uithoorn. Zij 
zouden het kunnen behouden, sim-
pelweg door er een monumenten-

statusaan te geven. Helaas heeft 
nog geen raadslid ook maar gere-
ageerd. 
We wachten, en wachten en wach-
ten...

pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 16 september 2009

Ruim 629 handtekeningen bij flyer/handtekeningen actie:

Maak van Begraafplaats 
Zijdelveld een 
monument

La Farola krijgt er een 
Franse bistro bij
Mijdrecht - Met ingang van donder-
dag 17 september heeft Mijdrecht 
er een eetgelegenheid bij. La Fa-
rola, gevestigd op de hoek van het 
burgemeester Haitsmaplein en het 
Raadhuisplein, krijgt vanaf 17.00 uur 
de uitstraling van een gezellige ou-
derwets Franse bistro. De keuken is 
open tot 22.00 uur. De openingstij-
den van de bistro zijn donderdag tot 
en met zondag van 17.00 tot 22.00 
uur. Overdag kunnen liefhebbers er 
tapas eten en een catering laten ver-
zorgen. Ook de Vlaaierie blijft in on-
gewijzigde vorm haar heerlijke kof-
fie met gebak aanbieden evenals de 
luxe broodjes die hier verkrijgbaar 
zijn. En wie wil lunchen kan dat van-
af 12.00 uur eveneens blijven doen, 
zowel binnen als buiten op het ter-
ras als het mooi weer is. Dat kon al 
en daaraan verandert niets.

Gezellig en betaalbaar
De bistro zal worden geëxploiteerd 
door de nieuwe compagnon van 
etablissement eigenaar Mahmoud, 
Jhon van Doorn. “En niet John”, zoals 
hij aangeeft. Mijn eigenlijke naam is 
Jonny en dat hebben ze indertijd ver-
basterd zoals het nu is.” Jhon heeft 
uitgesproken ideeën over de inrich-
ting van de Franse bistro en wat hij 
zijn gasten wil aanbieden. “We zijn 
nog niet zover dat de bistro bij de 
opening al helemaal die uitstraling 
heeft, want dat heeft even zijn tijd 
nodig. Er moet nog wel het een en 
ander gebeuren in de aankleding en 
de sfeerverlichting. Maar de inrich-
ting is al aardig op streek. Er komen 
gezellig gedekte tafels en de door-
loop tussen de Vlaaierie en de bistro 
krijgt klapdeurtjes zodat je toch een 

aparte gelegenheid creëert, los van 
de Vlaaierie. De bedoeling is dat on-
ze gasten zich hier thuis voelen. Wij 
bieden een aantrekkelijk menu met 
een mooi stukje gegrild vlees, zoals 
een varkenshaasje, een tournedos, 
een entrecote, een stukje lamsvlees 
voor de liefhebber of een stukje vis, 
slibtongetjes en grote gamba’s maar 
ook een huisgemaakte saté en der-
gelijke. Daarbij serveren we zelfge-
bakken aardappeltjes, Franse friet-
jes, drie soorten verse groenten en 
een mooie ouderwetse bak sla, met 
een tomaatje, een uitje en een eitje. 

Om maar wat te noemen. Niet moei-
lijk, heel toegankelijk, maar vooral 
smakelijk en betaalbaar voor ieder-
een. We hebben daarbij lekkere be-
kende voorgerechtjes waaronder de 
traditionele Ardennerham met me-
loen en vijf soorten desserts waar-
uit men kan kiezen. Wie een 3-gan-
gen menu bestelt is voor 29,50 eu-
ro per persoon klaar. Maar à la car-
te eten kan ook vanaf 14,50 euro. 
Daarbij wordt een goed glas wijn 
geschonken tegen een alleszins re-
delijke prijs. We bieden een fles wit-
te of rode Chardonnay of een heer-
lijke fles Bordeau aan voor 19,50 eu-
ro. Het wijnassortiment is overigens 
zodanig dat wij voor liefhebbers van 
een glas ‘zoete’ wijn die ook op hun 
wenken kunnen bedienen. Kortom, 
een keer gezellig uitgaan hoeft echt 
niet zoveel geld te kosten. Daarbij 
zijn jong en oud bij ons welkom. We 
hebben personeel dat zich in de bi-
stro gaat manifesteren in de bedie-
ning. Vaste verschijning daarbij is 
Nathalie van Veen. Al met al zien we 
het met elkaar wel zitten en hopen 

dat we donderdag op een ruim aan-
tal gasten kunnen rekenen bij de 
opening. Iedereen is welkom!”

Kennis en ervaring
Jhon is in zijn leven opgegroeid 
met de horeca onder zijn hoofdkus-
sen omdat zijn familie daarin ook 
werkzaam was. Inmiddels heeft hij 
zo’n 23 jaar ervaring opgedaan in 
de branche, voornamelijk in en om 
Utrecht. Hij was zelfs werkzaam in 
de verschillende restaurants van de 
familie Fagel. Van visrestaurant tot 
pannenkoekenrestaurant, van ge-
renommeerde eetgelegenheden tot 
ouderwetse bistro’s, Jhon heeft al 
die kennis en ervaring meegeno-
men in zijn bagage. Hij was boven-
dien een tijdlang leermeester bij de 
Vakopleiding Horeca (SVH) in Zoe-
termeer. Je kunt stellen dat Jhon 
van zijn hobby zijn werk heeft ge-
maakt in zijn leven en dat het hem 
niet ontbreekt aan de nodige vak-
kennis. Na een periode in het bui-
tenland kreeg hij een relatie met zijn 
huidige partner die in Amstelveen 
woonde, waarna zij zich vestigden 
in De Hoef. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan, Jhon wil-
de weer actief zijn in zijn branche. 
Daartoe nam hij de horecagelegen-
heden in De Ronde Venen onder de 
loep om eens te onderzoeken waar 
hij aan de slag kon. Mahmoud, ei-
genaar van La Farola en De Vlaaie-
rie, zag er wel wat in en samen heb-
ben zij een concept bedacht om wat 
meer lijn in het culinaire gebeuren 
te brengen. Daaruit is kortgeleden 
de opzet van een gezellige Fran-
se bistro ontstaan. Want die is er in 
Mijdrecht (nog) niet.

La Farola gaat met een bistroconcept van start. V.l.n.r. Jhon van Doorn, Nathalie van Veen en eigenaar Mahmoud

OVM Vinkeveen viert haar 
honderdjarig bestaan
Vinkeveen - Op woensdag 9 sep-
tember heeft de OVM Vinkeveen 
haar jubileumjaar afgesloten met 
een feestelijke receptie in De Boei 
in Vinkeveen. Een paar honderd ver-

zekerden en genodigden maakten 
van de gelegenheid gebruik om het 
bestuur en personeel te feliciteren 
met hun eeuwfeest. Twee optredens 
van het Shantykoor zorgden voor de 

muzikale omlijsting.
Het bestuur van de OVM wil ieder-
een bedanken, die in welke vorm 
dan ook, heeft bijgedragen aan het 
slagen van dit jubileumjaar.

Leuk begin met fancy fair 
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op zaterdag 12 sep-
tember heeft de oudervereniging 
van de Sint Jozefschool een fancy 
fair gehouden op het schoolplein, 
waarbij leerlingen, ouders, leer-
krachten en andere belangstellen-
den op een informele manier het 
nieuwe schooljaar konden inluiden.
Aan jong en oud is gedacht. Er was 
een verkoop van bijvoorbeeld ou-
de landkaarten en meubels die de 
Jozefschool vroeger heeft gebruikt. 

Er zijn loten verkocht waarmee prij-
zen gewonnen werden die door een 
groot aantal ondernemers van Vin-
keveen zijn aangeboden. 
De kinderen vermaakten zich met 
onder andere spijkerbroek hangen, 
touwtje trekken, een koe melken 
(met verrassende uitkomst!), boog-
schieten, een springkussen en een 
grabbel(kerst)boom. 
Vanaf nu is de Sint Jozefschool her-
kenbaar aan het verlichte bord met 

daarop de naam van de school. De-
ze is aangeboden door de gemeen-
te en door wethouder Jacques Dek-
ker onthuld. 
De musicalsterren van slot Waar-
denburcht, met wie we op vrijdag al 
kennis konden maken, hebben zich 
nogmaals gepresenteerd en het 
slotlied van de musical gezongen. 
Kortom, een bijzonder geslaag-
de dag en een leuk begin van het 
schooljaar!

Normen en waarden op 
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Vrijdag 11 september 
is in de katholieke kerk in Vinke-
veen de musical “De sleutel van Slot 
Waardenburcht” opgevoerd voor de 
kinderen van de Sint Jozefschool en 
hun ouders. De musicalspelers be-
stonden uit leerkrachten en ouders.
Slot Waardenburcht is een lespak-

ket voor alle groepen van het ba-
sisonderwijs en brengt normen en 
waarden op een interactieve, speel-
se manier onder de aandacht. Het 
stimuleert dat kinderen zelf onder-
zoeken, ontdekken, denken en hun 
mening vormen over normen en 
waarden. Slot Waardenburcht zal op 

diverse momenten in het schooljaar 
gebruikt worden. Het wordt ook als 
jaarthema ondersteund door de ou-
dervereniging.
Bezoek voor meer informatie of fo-
to’s van de musical de vernieuw-
de website van de Jozefschool op 
www.jozefschoolvinkeveen.nl



Wilnis - Zichtbaar trots waren de 
basisschoolleerlingen Richard v.d. 
Spoel, Jip de Groot, Lisa van Diemen 
en Ruben van Asselen die op 10 
september jl. de prijzen in ontvangst 
namen voor de mooist gekweek-
te geranium. De in maart door DGV 
uitgedeelde stekken waren vertroe-
teld en tot prachtige planten uitge-
groeid. 
Na deze jeugdavond hebben ook 
paddestoelen nauwelijks geheimen 
meer voor de 25 aanwezige kin-
deren en ouders. Onder het motto 
“Zwammen over paddestoelen” ver-
telde Chiel Bakkeren enthousiast 
over paddestoelen, plaatjes en spo-
ren. Op de Spoordijk in Vinkeveen 
en bij de Ir. Enschedeweg in Wil-
nis zijn in deze tijd van het jaar veel 
mooie paddestoelen te zien, maar 
we weten nu dat dit de vrucht is van 
heel grote onder de grond levende 
schimmels!
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In memoriam

H E N K   A R T S
1926-2009

Na een jarenlange afname van 
krachten is Henk Arts op 10 
september overleden. Sinds 1 
oktober 1957 was hij werkzaam 
bij de gemeente Mijdrecht. Eerst 
als chef van de afdeling financi-
en. Op 1 oktober 1974 werd hij 
benoemd tot gemeentesecreta-
ris, welke functie hij vervulde tot 
1988 toen tot samenvoeging van 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 
werd besloten. Hij was dus de 
laatste gemeentesecretaris van 
de gemeente Mijdrecht. Henk 
Arts begon zijn ambtelijke loop-
baan in 1944 bij de gemeen-
te Wijchen, zijn geboorteplaats. 
Deze loopbaan werd echter drie 
jaar onderbroken vanwege zijn 
militaire dienst in het toenmalige 
Nederlands Indië. Na zijn terug-
komst was hij daar werkzaam op 
de afdeling financiën. 
In het maatschappelijke le-
ven heeft Henk Arts ook diver-
se functies in Mijdrecht/Wilnis 
vervuld. Gedurende een aantal 
jaren was hij penningmeester 
van het Wit-Gele Kruis en was 
hij voorzitter en oprichter van 
de Stichting Rooms Katholiek 
Lager Onderwijs toen dit werd 
losgekoppeld van het kerkbe-
stuur. Dat deed hij eveneens in 
een bestuursfunctie toen in Vin-
keveen de Paus Johannes Mavo 
werd opgericht. In 1966 werd hij 
gekozen als penningmeester/ 
administrateur van de woning-
bouwvereniging St. Joannes de 

Doper waarvan hij in 1985 voor-
zitter werd. In deze functie heeft 
hij veel kunnen doen voor de 
volkshuisvesting in de gemeen-
ten Mijdrecht en Wilnis. Voor-
al heeft hij zich ingezet voor de 
senioren complexen aan de Bur-
gemeester de Voogtlaan in Wil-
nis en in Driehuis, wat blijkt 
uit een steen die daarin is ge-
plaatst. Bijzonder teleurstellend 
voor hem is geweest dat het 
plan voor de bouw van 93 wo-
ningen in Veenzijde IIIb, waar-
voor alles gereed was, door de 
toenmalige minister werd afge-
blazen. Voor al deze werkzaam-
heden werd hem een koninklij-
ke onderscheiding verleend. Op 
1 januari 1996 gingen de wo-
ningbouwvereniging St. Joannes 
de Doper en Veenstroom Woon-
diensten door een fusie over in 
de nieuwe woningbouwvereni-
ging Westhoek Woondiensten, 
later genoemd Westhoek Wo-
nen. Bij deze woningbouwver-
eniging vervulde hij ook nog eni-
ge jaren de functie van commis-
saris. In de weinige tijd, die hij 
zichzelf gunde, mocht hij graag 
zeevissen. Hij was de organisa-
tor van zulke uitstapjes waaraan 
velen een bijzonder prettige her-
innering bewaren. Met het over-
lijden van Henk Arts verliest on-
ze gemeente iemand, die zonder 
op de voorgrond te treden, zich 
dienstbaar heeft getoond in het 
algemeen belang.  

Vrijblijvende kennismaking 
met reflexzonetherapie 
voor kinderen
Vinkeveen - Zaterdag 19 septem-
ber kunnen kinderen van 10.00 tot 
15.00 uur vrijblijvend kennismaken 
met reflexzonetherapie bij kleding-
winkel Alexandra Women & Kids en 
kinderkapsalon Alles Kids aan de 
Herenweg 21C inVinkeveen. 
Chantal Snoeren-van Wijngaarden 
zal dan in de winkel voetreflexzone-
behandelingen geven aan kinderen 
als startschot voorafgaand aan de 
Internationale Week van de Reflex-
zonetherapie. Uw kind in balans met 
Reflexzonetherapie.

In het kader van de Internationa-
le Week van de Reflexzonetherapie, 
die plaatsvindt van 21 tot 27 sep-
tember, wordt er in deze week extra 
aandacht geschonken aan Reflex-
zonetherapie. Dit jaar zal het the-
ma ‘kinderen en Reflexzonethera-
pie’ centraal staan. 

Reflexzonetherapie heeft een ont-
spannende werking en kan bij al-
lerlei klachten worden ingezet, zo-
als: babyproblemen (huilen, darm-
krampjes, slecht slapen), bronchitis, 
astma, jeugdreuma, ADHD, hoofd-
pijn, buikpijn, diabetes, lusteloos-
heid, vaak ziek en/of verkouden, on-

zekerheid, faalangst, weinig zelfver-
trouwen, enzovoort.

Uitgangspunt van de therapie is 
dat op handen, voeten en oren zo-
nes liggen, die corresponderen 
met alle organen, klieren en ande-
re delen van het lichaam. Deze zo-
nes, bijvoorbeeld op de voeten, wor-
den met duim en vingers bewerkt, 
met een betere doorbloeding van de 
corresponderende organen als ge-
volg. Hierbij wordt het immuunsy-
steem versterkt.

Bent u of uw kind nieuwsgierig ge-
worden en zou het graag een keer 
een voetreflexzonebehandeling er-
varen, dan kunt u zich inschrijven 
bij Debby of Susan van Alexandra of 
kinderkapsalon Alles Kids om een 
verkorte ontspanningsbehandeling 
(circa 20 minuten) te ontvangen. 
U kunt dan even bellen naar 0297-
262163.

U kunt ook contact opnemen met 
Chantal Snoeren-van Wijngaarden, 
mobiel te bereiken op 06-46322031. 
Informatie betreffende reflexzonet-
herapie vindt u op de website van 
de VNRT  www.vnrt.nl

Nationale Monumenten-
dag in eigentijdse stijl
Mijdrecht - Het kerkplein voor de 
Janskerk in Mijdrecht was zaterdag 
12 september het middelpunt van 
kunst, cultuur, historie en toekomst. 
De Janskerk en Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden exposeer-
den hier oude tijden in het kader 
van de Nationale Monumentendag. 
In de stand ernaast presenteerde 
Gemeente De Ronde Venen aan het 

publiek juist de toekomstplannen 
voor het centrum van Mijdrecht en 
tegenover de kerk ploeterden jong 
en oud in het middagzonnetje ijve-
rig op Graffiti tijdens de workshop. 
De kleurrijk gespoten verf op can-
vas gaf een vrolijke omlijsting aan 
het kerkplein. 
Stichting Cultura kondigde van-
uit een eigen stand met trots haar 

programma aan voor seizoen 2009-
2010; cabaret, kleinkunst, opzwe-
pende flamenco en jazz, te begin-
nen met een optreden van het Deep 
River Quartet op vrijdag 9 oktober in 
De Meijert. Op het kerkplein werden 
al veel toegangskaarten voor diverse 
optredens gereserveerd, ook door-
dat de dj’s van Green Light de aan-
wezigen in de stemming brachten 

met nummers van de artiesten die 
het komend culturele seizoen in De 
Ronde Venen te bewonderen zijn.

Aftrap
Burgemeester Burgman gaf om tien 
uur ’s ochtends in de Janskerk de 
aftrap met het openen van de or-
geltoer. Stichting Utrecht Orgelland 
verschafte de gelegenheid om in 

De Ronde Venen verschillende or-
gels te bewonderen of te beluiste-
ren. Op gezette tijden werden ze be-
speeld. Speciale aandacht ging uit 
naar twee jonge organisten, Seline 
Haalboom en Joletta Bok. Diepe or-
gelklanken raakten het publiek dus-
danig, dat men er geen genoeg van 
kon krijgen. Niet alleen kerkliederen 
werden gespeeld maar ook het ‘Stay 

with me till the morning’ van Vicky 
Brown klonk geweldig op het Bätz-
orgel in de Janskerk.
‘s Middags kon men opstappen voor 
een bustour langs historische pan-
den en kunstuitingen in De Ronde 
Venen. Gids Bas Willemsen gaf ge-
durende deze ritten deskundige uit-
leg. De passagiers hielden Bas lek-
ker aan het werk. Ze toonden veel 

interesse in de bezienswaardig-
heden tijdens de rit en bestookten 
hem met vragen. Hierdoor vloog de 
tijd voorbij en leek de rondrit eigen-
lijk te kort. Terwijl het kerkplein lek-
ker bezocht werd, was er in de Rank 
ook volop activiteit. Cultuurplatform 
De Ronde Venen en Stichting Pop & 
Podium organiseerden hier diverse 
masterclasses in muziek, drama en 
zang. De deelnemers kregen eerst 
gratis les van gerenommeerde do-
centen en mochten, na een tijdje 
oefenen, hun verse kunsten tonen 
aan publiek.

Genieten
Terug op het kerkplein van de Jans-
kerk kon men ’s avonds genie-
ten van optredens op het podium. 
Verschillende koren openden het 
avondprogramma met schitterende 
samenzang. Later volgde een optre-
den van de poprockband Seeus (zie 
foto). Deze band speelde niet alleen 
stevig, maar bood ook lekkere gi-
taarpartijen. Zanggroep Braq bracht 
enkele bekende pop- en folksongs 
a capella, sommige onder begelei-
ding van piano, gitaar of accorde-
on. Helaas deden zich tijdens dit 
optreden wat technische problemen 
voor, maar de zanggroep loste dit op 
professionele wijze op. Het publiek 
merkte nauwelijks dat er problemen 
waren. De jonge Sophie Jurrjens 
zong maar liefst zeven zelfgeschre-
ven liedjes en begeleidde zichzelf 
daarbij op keyboard. Sophie is geen 
onbekende meer in De Ronde Ve-
nen. Ook daarbuiten is ze inmiddels 
hard op weg bekend te worden. 
Jordi & Joyce sloten de avond ogen-
schijnlijk moeiteloos af; wat ze ook 
speelden, van raw tot ballad, alles 
kwam goed uit de verf. Het publiek 
schreeuwde na het laatste num-
mers zelfs nog om een toegift. Ze 
gaven deze met volle overtuiging, 
onder luid gejuich.
Hoewel ’s avonds de opkomst niet 
heel groot was, hebben alle aan-
wezigen bijzonder genoten van het 
poptalent. Deze artiesten verdienen 
duidelijk een groter publiek. Vol-
gend jaar Ahoy misschien?

Geraniumkwekers
in de dop

Altovi in volle gang
Vinkeveen - Iedere woensdag-
avond werkt de Vinkeveense to-
neelvereniging Altovi, onder leiding 
van Wipkje Rennes, aan haar nieu-
we voorstelling in De Boei in Vinke-
veen.

Het stuk Roddels, geschreven door 
de vermaarde Engelse blijspelau-
teur Neil Simon, speelt zich af in de 
hogere kringen van de Engelse sa-
menleving.
Een notaris, een advocaat, een psy-
chiater en een politicus, en natuur-

lijk hun wederzijdse echtgenoten 
komen, in plaats van in een ver-
wacht huwelijksjubileum, terecht in 
een bizar, mislukt zelfmoord (?)dra-
ma. Spitse dialogen, absurde ver-
wikkelingen en een dwaze plot zor-
gen voor een hilarisch stuk dat nie-
mand mag missen.
Noteer 7, 14 en 15 november alvast 
in uw agenda.  
Bent u geïnteresseerd in toneelspe-
len en zou u vrijblijvend een repe-
titie bij willen wonen? Stuur een e-
mail naar altovi@zonnet.nlPolitie zoekt twee 

jongemannen
De Ronde Venen - De politie is een 
onderzoek gestart naar twee onbe-
kende jongens/mannen die gepro-
beerd hebben in te breken bij een 
geldautomaat bij winkelcentrum 
Adelhof.

Woensdag 9 september rond 13.25 
uur kreeg de politie een melding 
dat er twee mannen over het dak 
van het winkelcentrum liepen. Vlak 
daarvoor had de getuige boor, - en 
klopgeluiden gehoord die kwamen 

uit een winkelpand naast de bank. 
De politie heeft dit winkelpand af-
gezet en doet forensisch onderzoek. 
Ook is een buurtonderzoek gestart 
en de politie is op zoek naar meer 
getuigen die voor of na de melding 
verdachte personen of voertuigen 
gezien hebben. Heeft u informatie, 
neem dan contact op met de poli-
tie district Rijn & Venen, afdeling re-
cherche via 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem 0800-7000.

Belediging 
politiemensen
Mijdrecht - Een 32-jarige man uit 
Breukelen is op donderdag 10 sep-
tember aangehouden omdat hij het 
nodig vond om politiemensen te be-
ledigen.

Agenten zagen tijdens hun surveil-
lance de 32-jarige man ter hoogte 
van de Prinses Margrietlaan lopen. 

Bij het zien van de politie schoot de 
man meteen een zijstraatje in. De 
agenten besloten om nog een rond-
je te rijden vanwege het verdachte 
gedrag van de man.

Bij het passeren van de man uit 
Breukelen zagen de politiemensen 
dat hij twee middelvingers opstak in 
de richting van de politieauto, ver-
volgens zette hij het op een lopen.

Na een korte achtervolging kon de 
man worden aangehouden. Tegen 
de man wordt proces-verbaal op-
gemaakt.

Bestuurder onder invloed 
aangehouden
Wilnis - In de nacht van vrijdag 11 
op zaterdag 12 september heeft de 
politie op de Ir Enschedeweg een 
man aangehouden omdat hij onder 
invloed op zijn bromfiets reed.
Tijdens de surveillance zagen agen-
ten een man al slingerend met zijn 
bromfiets over de Ir. Enschedeweg 

rijden. De 24-jarige bestuurder uit 
Wilnis werd aan de kant gezet en 
moest een blaastest afleggen. Hier-
uit bleek dat hij veel te veel gedron-
ken had.
Op het bureau wees de ademanaly-
se 720 ug/l uit. De Wilnisser kon zijn 
rijbewijs inleveren en werd met een 

proces-verbaal en een rijverbod van 
acht uur naar huis gestuurd.

GEEN KRANT
BEL: 0297-581698
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Han Grootegoed jarig
Mijdrecht - Han Grootegoed is jarig 
geweest en hij wilde het weten ook! Deze 
informatie zou, zonder nadere verklaring, 
niet zo bijzonder zijn geweest. Maar wat is 
het geval:
Han Grootegoed is geboren op 09-09-
1909! Hij is dus 100 jaar geworden!  Hij 
is hiermee het oudste lid van de KBO-
Nestorafdeling van de Provincie Utrecht!
Hij woont, met hulp van dames van de 
Zuwe, nog steeds zelfstandig in zijn 
eigen huis aan de Stadhouderlaan 123 in 
Mijdrecht en vond dit huis te klein om alle 
vrienden en kennissen die hem zouden 
willen feliciteren te ontvangen. En gelijk 
had hij!
Partycentrum De Meijert in Mijdrecht waar 
hij op 9 september jl. zijn receptie hield 
was bijna niet groot genoeg!
Natuurlijk was ook een delegatie van de 
Nestor-afdeling KBO, Katholieke Bond 
van en voor Ouderen, Provincie Utrecht 
aanwezig om hem te feliciteren en een 
enveloppe met inhoud te overhandigen.
Het geld dat hij op deze manier ontving 
had hij een goede bestemming gegeven: 
De Zonnebloem!

Oh oh Vinkeveen
Ik hoorde zojuist een liedje op de radio, misschien 
kent u het. "Oh Oh Den Haag, mooie stad achter 
de duinen'. Ineens schoot mij te binnen, oh 
oh vinkeveen, en toen stopte het. Er is op het 
moment geen al te mooie tekst te vinden. Zoals 
veel voorgangers in het ingezonden stukje van 
de Nieuwe Meerbode al hebben laten blijken. 
Ik heb een bittere smaak in mijn mond over 
het wel en wee in mijn/ons dorp. Natuurlijk, 
de plassen, Botshol, het vele groen, uniek, 
maar ook, zoals de heer Mastwijk vorige week 
berichtte met foto's, is er een totale verloedering 
van Vinkeveen. Ik spreek regelmatig mensen die 
niet kunnen geloven wat er mis is in dit dorp. Een 
veel gehoorde kreet is “is er oorlog geweest, met 
al die dichtgetimmerde percelen?" 
Als ondernemer ben ik in 1988, vol goede moed, 
begonnen met een zaak op het Achterbos. 
Er lagen plannen, grootse plannen, voor 
een boulevard, met winkels, cafeetjes, en 
restaurantjes. Ik rook mijn kans en dacht, laat 

maar komen, dit wordt mooi. Het toerisme 
moest een boost krijgen. Een grote slag is hierbij 
gemist. Het mocht allemaal niet zo zijn. Maar van 
onze fouten kunnen we leren dacht ik zo. Als ik 
dan ook de discussies zie over een Albert Heijn, 
en de zwakke tegenargumenten hoor, gaan mijn 
haren recht overeind staan, en denk ik, het zou 
toch weer niet zo zijn dat er goede ideeën weer 
van tafel worden geveegd.

Kom nou toch eens gemeente, OPEN uw ogen, er 
is voor u een geweldige rol weggelegd, namelijk 
de toekomst voor Vinkeveen, waar economisch 
de mensen van kunnen profiteren, en de toerist 
het dorp weer weet te vinden, zonder met zware 
tassen vol boodschappen kilometers te moeten 
lopen. En als ik dan weer het liedje hoor 'Oh 
oh Den Haag', dan hoop ik dat ik denk: 'oh oh 
Vinkeveen, prachtig dorp aan de plassen'.
 

R. Bastiaan Touwen

Bergen Sports,
hartelijk dank!

“Handhaven is niet mogelijk”
Mijdrecht - Maandagmiddag rond 11.00 uur vond er 
op het kruispunt Midrethstraat-Steven van Rumoldus-
straat een ongeluk plaats tussen een scooter en een 
auto.
Een keer raden naar de oorzaak. Juist, goed geraden. 
De auto had door een fout geparkeerd busje met aan-
hanger geen zicht op het kruispunt. Zal u niks verba-
zen, denk ik. Dagelijks staan er op de Midrethstraat 
auto’s fout geparkeerd. Trouwens, niet alleen in de-
ze straat maar in heel Proosdijland Zuid is dit pro-
bleem orde van de dag. Mag u nog een keer raden 
wat de dienstdoende motoragent voor een antwoord 

gaf! Juist, wederom goed geraden: “Handhaven is niet 
mogelijk.” Dit was het antwoord van de motoragent, zij 
kunnen niet handhaven. Ik, als moeder van een van de 
betrokken jongens moest maar bij de gemeente gaan 
klagen. Om “herinrichting van de  straat vragen” was 
het advies want “de gemeente is verantwoordelijk.”
De servicelijn van de gemeente gebeld. Antwoord van 
hun krijg ik binnen twee dagen. Ik hou u op de hoog-
te.

C.Kok, 
bewoonster en verontruste ouder 

uit de Midrethstraat.

Zo wil iedereen wel aangehouden worden...

Agent Cees Reurings door 
collega’s verrast
Mijdrecht – Het zal je maar gebeu-
ren. Rijd je rustig je dienst als bus-

chauffeur en dan word je plotseling 
ingesloten door politieauto’s.

Sirenes aan en gedwongen mee te 
rijden. Door de vele sirenes keken 
er nogal wat omstanders verschrikt 
en verbaasd wat er nu toch aan de 
hand was.

De bus werd onder escorte naar het 
politiebureau gebracht, alwaar Cees 
Reurings uit de bus werd gehaald, 
de passagiers verbaasd achterla-
tend. Wat was er aan de hand? Wel, 
Cees is in zijn vrije tijd vrijwilliger bij 
de politie en dat al 25 jaar. Zijn col-
lega-agenten hadden bedacht dat 
ze dat niet ongemerkt voorbij kon-
den laten gaan. In overleg met zijn 
buscollega’s lieten zij hem dinsdag-
ochtend jl. in deze hinderlaag lopen. 
Ook de passagiers waren ingelicht. 
Eenmaal bij het bureau aangeko-
men werd Cees onthaald met koffie 
met gebak en cadeaus.

Fikse auto brand aan de 
Pr. Bernhardlaan
Uithoorn – Tot in Mijdrecht was de 
enorme zwarte rookpluim te zien 
zondagavond jl. Dat moet een fikse 
brand zijn richting Uithoorn. 

De fikse brand was een autobrand 
in de Prins Bernhardlaan in Uit-
hoorn. Betreffende auto stond al 
vele maanden op die plek en werd 
de laatste tijd steeds vaker doelwit 

van vandalen. De banden, spiegels 
en ruiten waren al stuk gemaakt. 
Meerdere meldingen naar de poli-
tie en het buurtbeheer de afgelopen 
maanden resulteerde slechts in het 
eenmalig dichtplakken van de ka-
potte ruit (zonder het glas op straat 
op te ruimen).
Tot zondagavond jl, de auo – plotse-
ling – in lichterlaaie stond. De wind-

richting had maar iets anders hoe-
ven staan of de beplanting was ook 
in brand geraakt, waarna voor het 
belendende huis gevreesd had mo-
gen worden….
Overigens excuseerde de brand-
weer op 112 zich voor de trage op-
komst met de melding dat ze het zo 
druk had! 
 Foto: Jaap Dijkstra

Wij willen graag een positief berichtje in de 
Nieuwe Meerbode laten plaatsen voor een be-
drijf uit Mijdrecht.

Wij hebben vorig jaar een kampeertent bij Ber-
gen Sports gekocht en zijn er toen mee op va-
kantie geweest, Alleen met regenachtig weer 
lekte de tent op diverse plaatsen. 

Terug in Mijdrecht heb ik dat gemeld en er werd 
actie ondernomen. De tent weer keurig terugge-
geven en wij zijn er weer mee naar Frankrijk op 
vakantie gegaan.

Totdat we ontdekten dat er twee slaaptenten 

ontbraken, dat was op zondagmiddag, en dus 
de volgende morgen naar Bergen Sports gebeld 
en wij hebben ons verhaal gedaan. Ze gingen 
kijken wat ze er aan konden doen.
 
En tot onze verbazing stond er 24 uur later een 
koerier bij onze tent met de twee slaaptenten.
 
Wij willen (op de TV heet dat onderdeel in een 
programma De Warme Douche ) Bergen Sports 
daarom de warme douche geven.

Vriendelijke groeten van 
een tevreden klant. 

Anneke van Vliet en Co Zoutman



Mijdrecht - Op maandag 21 sep-
tember a.s. start PPG Vastgoed uit 
Mijdrecht met de verkoop van 10 
unieke representatieve bedrijfsunits 
onder de naam Divitiae.
Divitiae wordt gebouwd aan de Ver-
mogenweg op het bedrijventer-

rein “Het Werkeiland“ in Mijdrecht. 
Het moderne robuuste pand komt 
op een prachtige centraal gelegen 
groene locatie met ruime parkeer-
gelegenheid.
Alle bedrijfsunits worden hoog-
waardig afgewerkt en zijn voorzien 
van camerabewaking en alarmin-
stallatie. 

Kwaliteit
Divitiae wordt gebouwd van hoog-
waardige en duurzame materialen. 
Hierdoor is een lange levensduur 
gegarandeerd en is het pand onder-
houdsarm. De bedrijfsunits zijn uit-
gevoerd in beton, de gevels worden 

voorzien van grote glazen kozijnen. 
Door de combinatie van beton en 
glas krijgt het gebouw een moderne 
robuuste uitstraling. Johan Verwe-
ij, directeur van PPG Vastgoed: “Vijf  
jaar geleden zijn wij begonnen met 
de ontwikkeling van bedrijfsunits in 
Mijdrecht. Inmiddels hebben wij al 
10 verschillende projecten, bedrijfs-

units en opslagunits, verspreid over 
geheel Nederland, succesvol ont-
wikkeld. Op deze locatie aan de Ver-
mogenweg gaan wij een mooi mo-
dern pand realiseren. De eerste ge-
interesseerden hebben zich al bij 
ons gemeld.”

Verschillende units
Divitiae bestaat uit twee verschillen-
de groottes bedrijfsunits. De aange-
boden units zijn verkrijgbaar in 288 
m² en 374 m², verdeeld over twee 
verdiepingen. De bedrijfsunits heb-
ben een hoogte van 9 meter met 
een vrije hoogte van circa 4,7 meter 
op de begane grond. Vanwege de 
grote hoogte op de begane grond 
is het mogelijk, om zeer eenvoudig, 
een extra verdiepingsvloer van 100 
m² te creëren. “De units hebben een 
multifunctionele bedrijfsfunctie en 
hebben vele gebruiksmogelijkhe-
den zoals kantoor, showroom, werk-
plaats of atelier”, aldus Johan Ver-
weij. De bedrijfsunits van Divitiae 
zijn verkrijgbaar vanaf 288 m² voor  
319.000,- euro v.o.n. excl. BTW. 

PPG Vastgoed
Divitiae is een ontwikkeling van 
PPG Vastgoed, een onafhankelijk, 
zelfstandig opererende projectont-
wikkelaar die uitdagende projecten 
ontwikkelt en realiseert in heel Ne-
derland. PPG Vastgoed is gevestigd 
in Mijdrecht en zal uw persoonlijk 
aanspreekpunt zijn. Voor meer in-
formatie over PPG Vastgoed en Divi-
tiae kunt u kijken op www.ppgvast-
goed.nl of telefonisch contact opne-
men via 0297 – 26 20 35.
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Winnaar bij Van der 
Zwaard Optiek
Mijdrecht - Ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van Van der 
Zwaard Optiek in Mijdrecht in mei 
van dit jaar had de leverancier van 
Rayban-zonnebrillen een rode Joh-
nny Loco fiets met het Rayban-logo 
erop ter beschikking gesteld. Een li-
mited edition fiets, dus een gewild 
item.

Iedereen die van begin mei tot en 
met eind augustus een Rayban-
zonnebril kocht kon een deelname-
coupon invullen om in aanmerking 
te komen voor de loterij.

De gelukkige winnaar van de fiets is 
de heer S. van Eenennaam uit Nieu-
wer ter Aa geworden.

Vrijdag 11 september is de opvallen-
de Rayban-fiets aan hem overhan-
digd door Stephanie Erkelens, (bijna 
afgestudeerd) opticiën bij Van der 
Zwaard Optiek.

Wij wensen de heer Van Eenennaam 
veel geluk met zijn fiets en natuurlijk 
veel kijkplezier met zijn zonnebril !

Binnenkort start van verkoop bedrijfsunits Divitiae

Divitiae: Mijdrecht krijgt 
10 nieuwe moderne 
bedrijfsunits

De handen ineengeslagen 
voor de Dweil- en 
Brandweerdag

Regio - Aankomende zaterdag 19 
september is het weer zo ver, de ze-
vende Mijdrechtse Dweildag. Daar-
naast heeft de Brandweer De Ronde 
Venen haar jaarlijkse open dag. Elk 
jaar is deze brandweerdag in een 
andere dorpskern en dit jaar (net als 
3 jaar geleden) in het centrum van 
Mijdrecht.
Dit jaar zijn de handen ineen ge-
slagen en hebben beide organisa-
ties overleg gevoerd om beide eve-
nementen tot een succes te bren-
gen. Muziekvereniging V.I.O.S. start 
om 11.30 uur voor de zevende maal 
in samenwerking met de Handels-
vereniging van Mijdrecht de Dweil-
dag. “Er komen dit jaar 13 orkesten” 
weet organisator Robert Stoesser 
ons te vertellen. Aan de kant van de 
brandweer wordt ook een hoop ge-
regeld, zo zullen zij bijvoorbeeld om 
14.10 uur een grote demonstratie 

geven op het Raadhuisplein. Maar 
direct na de demo zal het dweilor-
kestenfestival direct weer doorgaan 
en zodoende wordt het een en an-
der mooi gecombineerd.
Behalve het hoofdpodium op het 
Raadhuisplein zullen op nog drie 
plekken podia komen te staan. Dit-
maal, u raadt het al, aangekleed met 
spullen van de brandweer. De oude 
wagens worden hiervoor speciaal 
gebruikt. De Dweilorkesten zullen 
beoordeeld worden door een kundi-
ge jury in twee verschillende klas-
sen: De Leutklasse en de Wedstrijd-
klasse.
Clowns Bungel en Slungel zul-
len ook weer present zijn, net als 
de schminkstand. Maar wat dacht 
u van diverse waterspelletjes, een 
duikdemonstratie, brandpreventie-
demonstraties, het Timber team zal 
diverse figuren zagen met hun ket-

tingzagen, de afdeling Groen van de 
Gemeente geeft voorlichting en uit-
leg over hun bomen gezondheids-
plan, ambulancediensten, politie, 
rondritten in brandweerwagens, te 
veel om op te noemen. 
U ziet wel waarom de handen in-
een geslagen zijn, namelijk voor u 
als bezoeker om u, op voorhand al, 
een geslaagde dag te kunnen bie-
den in het centrum van Mijdrecht. 
Alle activiteiten zullen plaatsvinden 
rondom het centrum van Mijdrecht. 
De jeugdbrandweer gaat zelfs een 
groot huis bouwen op het terrein 
van de firma Van Walraven om haar 
hulpverleningsdemonstratie te ge-
ven. Zij hopen u welkom te he-
ten in het centrum van Mijdrecht 
op 19 september. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op de websi-
tes: www.mijdrechtsedweildag.nl of 
com”www.brandweerdag.com.  

Bingoavond in de 
Amstelhoek
Amstelhoek - Het nieuwe seizoen 
begint  weer en ook de eerste bingo-
avond van de Buurtvereniging Am-
stelhoek staat weer voor de deur.
Deze vindt komende zaterdag 19 
september plaats en begint om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf on-

geveer 19.00 uur. Er worden 10 ron-
den gespeeld met mooie prijzen.
De organisatoren rekenen op een 
net zo grote opkomst als alle voor-
gaande keren. 
Tot zaterdag bij Buurtvereniging 
Amstelhoek aan de Engellaan 3a. 

Rokeer op het meer
Regio - Wenen had er al een. Ve-
netië ook. Net als Zürich, New York 
en St. Petersburg. Maar je hoeft 
niet speciaal naar het buitenland te 
gaan, ook in Nederland zijn er een 
groot aantal. Het Corus toernooi in 
Wijk aan Zee is veruit de bekendste. 
De echte kenners weten nu waar-
over het gaat, een schaaktoernooi. 
Dit jaar had ook De Ronde Venen 
haar eigen schaaktoernooi, en wat 
voor een! Oké, wat minder pretenti-

eus dan die in Wijk aan Zee en ze-
ker met minder prijzengeld en deel-
nemers. Maar als compensatie heeft 
dit toernooi iets wat alle andere niet 
hebben, het vaart! 
Het is zaterdag 12 september rond 
een uur of negen als de eerste scha-
kers zich bij de boot melden. Ze ko-
men uit alle delen van het land tot 
Brabant en Zeeland aan toe. Ech-
te liefhebbers dus, want die wek-
kers moeten vroeg afgegaan zijn 
op de vrije zaterdag. Ze maken een 
verkennend rondje op de boot. Be-
nedendeks de speelzaal, boven het 
zonnedek dat nog nat is van de 
dauw. Rond tienen zijn ze compleet 
en kan Engel Schreurs als voorzitter 
van Denk en Zet-Advisor zijn wel-
komstwoord spreken. Hierna volgt 
nog een toelichting op de regels en 
indeling van de wedstrijdleider Bert 
Drost en dan kan het eerste varend 
schaaktoernooi een aanvang ne-
men. 

Zes personen
Er wordt gespeeld in poules van zes 
personen, ingedeeld naar speel-
sterkte. Die speelsterkte is van te 
voren al bekend, bijna alle clubscha-
kers in de wereld hebben een getal 

dat hun speelsterkte aangeeft. Deze 
zogenaamde Elo-rating is vernoemd 
naar de bedenker van dit fraaie sy-
steem, de heer Elo. Het komt er op 
neer dat je meer Elo punten haalt 
door van een sterkere tegenstander 
te winnen dan van een zwakkere. 
Hetzelfde geldt uiteraard ook om-
gekeerd, dus bij verlies. De op pa-
pier sterkste deelnemer is de 20-ja-
rige Sten Goes uit Woerden. Met zijn 
Elo-rating van 2150 staat hij van de 

13000 clubschakers in Nederland zo 
rond de 500ste plek. Hij is dan ook 
favoriet in de hoogste groep waar 
Henk Kroon de enige vertegen-
woordiger is van de organiserende 
vereniging Denk en Zet-Advisor.
Er wordt gebruik gemaakt van een 
schaakklok waarop per persoon 25 
minuten bedenktijd voor een par-
tij staat. Mocht de partij nog niet op 
natuurlijke wijze beëindigd zijn dan 
verliest diegene, die als eerste door 
zijn/haar tijd heen is. Voor de toe-
schouwer is de tijdnoodfase dan 
ook veruit het leukst om naar te kij-
ken. Je ziet de spelers zenuwachti-
ger worden naarmate hun bedenk-

tijd verstrijkt om bij het vallen van de 
vlag teleurgesteld onderuit te zak-
ken. 

Twee ronden
Na twee ronden is het tijd voor de 
lunch. Er is een lekkere huisge-
maakte erwtensoep, wellicht nog 
wat vroeg in het seizoen maar op 
het zonnedek maken de bolle wan-
gen van Boreas het toch wat fris. Die 
zelfde bolle wangen zorgen er ech-
ter wel voor dat er een ware vloot 
van zeilbootjes te zien is die angstig 
schuin hangend langs stuiven. Te-
gen deze achtergrond wordt er een 
uurtje druk gepraat en zeker niet al-
leen over schaken.   
Terwijl het schilderachtige land-
schap achter de ramen aan de scha-
kers voorbij glijdt worden de reste-
rende drie rondes gespeeld en kan-
sen berekend en herberekend. Hoe-
wel er voor elke poule een beschei-
den prijsbedrag is, gaat het natuur-
lijk vooral om de morele overwin-
ning. De kanslozen pakken alvast 
maar een biertje, potentiële kan-
didaten voor de overwinning zie je 
nog met een sapje lopen.  
Geheel volgens planning is rond vier 
uur de prijsuitreiking.  Helaas moest 
hun onvolprezen sponsor op het 
laatste moment verstek laten gaan 
voor deze taak. De honneurs wer-
den echter uitstekend waargeno-
men door Thierry Siecker, die na 
het brouwen van 15 liter erwten-
soep wel een erebaantje verdiend 
had. Wat ieder verwacht had: Sten 
Goes maakte zijn rating waar en 
was daarmee de beste schaker van 
het toernooi.
Al met al was het een zeer geslaag-
de dag, waarop een uniek varend 
schaaktoernooi voor het eerst ge-
houden werd. Alle schakers ho-
pen volgend jaar weer van de 
(schaak)partij te zijn.
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Wisselend succes Qui Vive 
in openingsweekeinde 
competitie
Uithoorn - Met veel verwachting 
was uitgekeken naar de opening 
van de competitie. Na een voorbe-
reiding van anderhalve maand, trai-
ningskampen en vele oefenwedstrij-
den moest het in dit weekeinde alle-
maal op zijn plaats vallen.

Dames 1
De eerste tegenstander van het jaar 
was Shinty uit Zeist. Gelijk ook een 
uitwedstrijd op hun terrein, een echt 
zandveld. Geen makkelijke ploeg 
om mee te beginnen. De tegenstan-
der Shinty is een team dat vorig jaar 
hard heeft moeten strijden om zich 
te handhaven. Ze spelen daarom erg 
defensief en daar is lastig doorheen 
te komen. Het advies was om het ei-
gen spel te blijven spelen. Met goed 
combinatie hockey zou het eer-
ste doelpunt vast snel vallen en zo 
niet, dan rustig te blijven. Het eer-
ste doelpunt bleef lang uit. Hoewel 
de kansen groot waren in de eer-
ste helft, miste Qui Vive de scherpte 
om ze af te ronden. De eerste goal 
ontstond uit een spelhervatting, vol-
gens de nieuwe hockeyregels, op 
een zeer snelle manier waarna Dul-
cia Spee werd aangespeeld en het 
eerst doelpunt van het seizoen leek 
een feit. Helaas had de scheidsrech-
ter niet gezien dat de bal was stil-
gelegd en daardoor besloot hij het 
doelpunt af te keuren. De rustand 
bleef daarmee op 0-0 staan.

Na de rust begon de paniek toch 
enigszins in het spel te kruipen. 
Niemand keek ook raar op dat Shin-
ty de strafcorner die ze kregen wist 
te benutten. 1-0. Toch wist Qui Vi-
ve via Roanne Voorburg een kwar-
tier voor tijd de gelijkmaker in te tik-
ken met een behendige hoge back-
hand. Nog enkele minuten waren er 
nu nog over op de klok om toch die 
drie punten veilig te stellen. Renée 
Broggel maakte een mooie techni-
sche actie over de rechterflank en 
wist tot de kop van de cirkel te ko-
men. Ze speelde hem af en Charlot-
te Vega wist de bal rustig achter de 
keeper te tikken. 1-2. Wat een op-
luchting. Met nog 9 minuten op de 

klok moesten was de opdracht nu, 
met sober hockey de punten veilig 
te houden. De laatste minuten gin-
gen traag maar uiteindelijk gingen 
de eerste drie punten mee richting 
Uithoorn.

Heren 1
De heren 1 kregen gelijk HDM op 
bezoek, een team dat altijd wel bo-
venin in de Overgangsklasse mee-
draait. Dus niet de ‘makkelijkste’ te-
genstander om mee te beginnen. 
Muziek was geregeld en ondanks 
het wat druilerige weer was de op-
komst qua publiek hartverwarmend. 
Ondanks het sterke overwicht in de 
openingsminuten hadden gaf HDM 
Qui Vive in de 1ste helft een les in 
effectiviteit. Elke kans vloog er bij 
HDM in en bij Qui Vive wilde het 
nog niet zo lukken. De ruststand 
van 0-3 was daardoor veelzeggend. 
In de 2e helft probeerde Qui Vive er 
weer een wedstrijd van te maken. 
Door het spel te domineren werd 
het overwicht  steeds groter. 

Er kwamen steeds meer kansen en 
dat resulteerde dan ook in een ver-
diende goal. Jeremy Simon wist een 
rebound van eigen schot snoeihard 
hoog in de touwen te werken: 1-3. 
Maar ondanks dat de wedstrijd ‘op 
kantelen stond’ liet HDM zien in een 
van de spaarzame uitbraken waar 
het zo goed in was: 1-4. Jeremy Si-
mon maakte er met zijn 2e goal nog 
2-4 van maar verder kwam het he-
laas niet. 

Volgende week gaat de Heren 1 naar 
Tilburg voor een ontmoeting met 
Were Di. De laatste vier uitslagen 
met deze ploeg de afgelopen twee 
seizoenen waren: Uit: 3-3, Thuis 6-6, 
Uit: 3-3, Thuis 4-3. Dus het beloofd 
wat en hopelijk haalt Qui Vive daar 
de eerste drie punten van het sei-
zoen weg. De Dames 1 ontvangen 
op zondag 20 september om 12.45u 
de dames van Voordaan. Vorig sei-
zoen was dat een strijd tussen twee 
topploegen in de eerste klasse. Dat 
kan een hele spannende wedstrijd 
worden.

Verlies thamen pupillen 3 
voelt als winst
Uithoorn - Afgelopen zondag speel-
de het team pupillen 3 van honkbal-
vereniging Thamen tegen de num-
mer 1 uit de competitie “de Volen-
wijckers”. 
Daar waar de Volenwijckers nor-
maal gesproken met een winst van 

een 8 tot 10 punten aan de haal 
gaan, moest het team uit Amster-
dam Noord het nu doen met een 
schamele 1-3 winst. Met nog 2 wed-
strijden te gaan, heeft Thamen pu-
pillen 3 nog kans om 2e in de com-
petitie te worden.

Moeizame overwinning 
Legmeervogels 2-1 (0-0)
Uithoorn - In de thuiswedstrijd van 
Legmeervogels was Overamstellie-
vertjes de tegenstander. Een onbe-
kende tegenstander omdat Over-
amstel dit seizoen voor het eerst 
over een Zaterdag1 team beschik-
te. Het is een tegenstander met een 
mix van routine en jonge spelers 
van wie enkele zeer balvaardig en 
snel waren. Overamstel startte  met 
een behouden 5,4,1 opstelling, Leg-
meervogels in een 4,4,2.
Legmeervogels begon slagvaardig. 
In de 3e minuut schoot Bas Rig-
harts, na een snelle aanval, de bal 
tegen de paal. De eerste 10 minu-
ten waren voor Legmeervogels met 
wat kansen en kansjes. Overam-
stel keek de kat uit de boom met vijf 
man achterin en kreeg meer grip op 
het spel. Met de snelle buitenspe-
lers werd het doel van Legmeervo-
gels opgezocht zonder echt gevaar-
lijk te worden. Legmeervogels kon 
in de eerste helft ook geen potten 
breken. De eerste helft eindigde dan 
ook in de bekende brilstand, 0-0.
De tweede helft begon met twee 
ongewijzigde elftallen. Overamstel 
was tot de conclusie gekomen dat 
van Legmeervogels weinig gevaar 
uitging en startte de tweede helft 
met 4 man in de aanval. Legmeer-
vogels kreeg daardoor veel ruimte 
van Overamstel om in de aanval te 
gaan. Achterin bij Overamstel stond 
de verdediging, onder aanvoering 
van de aanvoerder, in eerste instan-
tie goed op zijn plaats. In de 60ste 
minuut een aanval van Legmeervo-
gels met goed doorgaan van Nick 
Driehuis. In het strafschopgebied 
werd hij onderuitgehaald en een 
strafschop volgde. Deze werd door 
Bas Righarts te zacht in geschoten 
zodat de doelman ruim de tijd had 

om de bal te stoppen. Bij Overam-
stel ging de conditie meespreken en 
er vielen grote gaten achterin. In de 
75ste minuut weer een snelle aan-
val van Legmeervogels in gang ge-
zet door Thijn Bakker. Ook hij wordt 
in het strafschopgebied onderuit 
gehaald, strafschop. Deze wordt ge-
nomen door Martijn Roos, hard en 
recht door het midden 1-0. Vijf mi-
nuten later een mooie solo actie van 
dezelfde Martijn Roos, die hij met 
een harde schuiver in de rechterbe-
nedenhoek afrondde met een doel-
punt 2-0. Dan raken enkele spelers 
van Overamstel geïrriteerd wat zich 
uit in praten tegen de scheidrechter 
en onnodige overtredingen. Het re-
sultaat hiervan is dat de aanvoerder 
van Overamstel met twee keer geel 
(rood) kan vertrekken. Met tien man 
weet Overamstel in de 88ste minuut 
toch nog te scoren, 2-1. Legmeer-
vogels kreeg het toch nog even be-
nauwd in de laatste minuten maar 
wist de winst vast te houden. Een 
terechte uitslag maar moeizaam tot 
stand gekomen.

Zandersbeker weer terug 
bij tVM
Mijdrecht - Tennis Vereniging 
Mijdrecht organiseert dit jaar de le-
gendarische Zandersbeker!

Op zondag 20 september strijden de 
beste jeugdleden van tennisvereni-
gingen uit de regio om de legenda-
rische Zandersbeker. Deelnemen-
de verenigingen zijn: TVM, TV All 
Out, TC Uithoorn, VLT Vinkeveen, 
TV Aemstelburgh en TV De Kegel. 
De organisatie ligt dit jaar in han-
den van TVM.

De Zandersbeker is een toernooi 
waarbij de beste jeugdleden van 
zes verenigingen strijden voor de 
winst. De vier beste jongens en de 
vier beste meisjes van de verenigin-
gen tennissen tegen elkaar in zowel 
de enkel, dubbel als de mixdubbel. 
Aan het einde van de dag worden 

alle gewonnen sets bij elkaar opge-
teld en de vereniging met de meeste 
punten wint de Zandersbeker.

Het toernooi is in 1970 door oud-
tennisleraar Han Zanders opgezet. 
Hij gaf bij diverse verenigingen les 
en organiseerde een toernooi om 
uit te maken bij welke vereniging 
de beste jeugdleden speelden. Het 
toernooi wordt sindsdien jaarlijks 
gespeeld bij één van de verenigin-
gen.

Iedereen is op 20 september vanaf 
9 uur ‘s ochtends van harte welkom 
bij TVM aan de Dr. J. van der Haar-
laan 7 om de beste jeugd uit de re-
gio aan te moedigen en te genieten 
van top ennis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.tvm-mijdrecht.nl.

Goede resultaten tijdens 
examen ruiterbewijs
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 13 september vanaf 13.00 uur 
was de spanning voelbaar op de lo-
catie van Stal Zadelpret. Alle deel-
nemers van Stal Zadelpret en paar-
densportverenging Troje en diver-
se deelnemers van buitenaf waren 
daar druk bezig met de voorberei-
ding van het ruiterbewijs examen. 
De paarden werden gepoetst en 
tuig en zadels werden snel nog even 
nagekeken en toch wel wat nerveus 
werd er nog snel even het een en 
ander nagevraagd bij de instructie.

Om 14.00 uur was het dan zover en 
verzamelde iedereen zich in de kan-
tine waar de examinator, de heer 
Kant, door zijn manier van toena-
dering iedereen op zijn gemak stel-
de. Daarna was het dan echt zo ver 
en moest iedereen zich waar gaan 
maken voor het examen. Een groep 
kon direct beginnen aan de theo-
rie en de andere groep moest be-
ginnen in het land om te laten zien 
of zij genoeg capaciteiten beschik-
te om door te gaan voor het prak-
tijk gedeelte over de weg. Daar-
na werden de groepen omgedraaid 
van beide onderdelen. Helaas is een 
van de deelnemers gezakt voor het 
gedeelte op het land. Dat was heel 
jammer, want hij wilde zo graag met 

zijn paard de duinen in.
De rest maakte zich op voor het 
laatste zeer spannende gedeelte, 
de praktijktoets over de weg. Ge-
lukkig bleek iedereen zijn of haar 
paard genoeg onder controle te 
hebben. Zelfs langs de N 201 en in 
het dorpje de Amstelhoek ging alles 
goed en liet men zien de verkeers-
regels en de controle over paard of 
pony goed te beheersen. Nadat al-
le paarden goed verzorgd in de stal-
len waren teruggezet moest ieder-
een naar de kantine voor de uitslag. 
En net als voorafgaande jaren was 
de score weer bijzonder goed want 
iedereen was geslaagd, zowel voor 
de theorie als voor de praktijk. Vol-
gens de examinator was het examen 
goed voorbereid en strak gepland 
wat wederom een heel goed resul-
taat heeft opgeleverd. En zoals hij 
niet op de laatste plaats liet weten 
was dit zeker weer te danken aan 
de zeer goede instructie en bege-
leiding van Martje Kuiper die weer 
alles uit de kast heeft gehaald om 
haar deelnemers te laten slagen. Ui-
teraard zijn stal Zadelpret en paar-
densportvereniging Troje bijzonder 
trots op deze slagingsscore en feli-
citeren dan ook alle deelnemers en 
examenbegeleidster Martje Kuiper 
met het  behaalde resultaat .

BMX-ers UWtC rijden het 
Nationaal Kampioenschap 
voor Clubs
Uithoorn - Elk jaar weer kunnen al-
le fietscrossverenigingen in Neder-
land zich met elkaar meten en uit-
maken welke vereniging de sterkste 
rijders heeft. Op zondag 13 septem-
ber had FCC Unitas in Assen de eer 
om het Nationaal Kampioenschap 
voor Clubs (NKC) te organiseren. 28 

Verenigingen uit alle windstreken 
hadden zich met bijna 400 rijders 
ingeschreven. Op zaterdag kunnen 
de rijders trainen en was het prima 
uit te houden in het zonnetje op de 
BMX-camping. Zondag begon met 
een paar lichte regenbuien en toch 
wel veel wind. Lastig voor de rijders. 

Maar later op de dag kwam de zon 
er door en konden ze genieten van 
spannende races. Het leuke van een 
NKC is dat ook rijders die alleen af-
delingswedstrijden rijden mogen in-
schrijven. Voor veel van deze rijders 
is dit dan de eerste kennismaking 
met het nationale BMX geweld en 
vaak ook een opstap om het volgen-
de seizoen ook nationale wedstrij-
den te gaan rijden. Het aantal rijders 
per vereniging is niet aan een maxi-
mum gebonden. De uitslag wordt 
bepaald op basis van de resultaten 
van de vijf beste rijders van een ver-
eniging op die dag. UWTC was ver-

tegenwoordigd met 29 rijders en ze 
hebben het met een 10e plaats in 
de einduitslag toch veel beter ge-
daan dan voorgaande jaren. Van de 
29 UWTC-ers wisten er maar liefst 
10 door te dringen tot de finales. 
De resultaten van UWTC’s finalisten 
waren als volgt. Hun nationaal kam-
pioen Bart van Bemmelen was met 
zijn 1e plaats bij de boys 8 jaar zijn 
concurrenten weer te snel af; Roan 
van den Berge werd 2e bij de boys 
14 jaar; Michael Schekkerman 3e 
in de Sportklasse; 5e zijn geworden 
Jochem van der Wijngaard (boys -
6) en Donne van Spankeren (boys 
7 jaar); 6e zijn geworden Tom Brou-
wer (boys 12 jaar) en Mike Veenhof 
(boys 14 jaar); 7e Erik Schoenma-
kers (Cruisers 30-39) en 8e zijn ge-
worden Joey Nap (boys 9 jaar) en 
Roberto Blom (boys 12 jaar). Voor 
Joey Nap was het de eerste keer 
dat hij een nationale wedstrijd reed. 
Dan is het toch wel bijzonder knap 
om meteen een plaats in de finale 
te behalen. 

De andere rijders sneuvelden in de 
manches of in de halve finales. Nog 
twee van UWTC’s afdelingsrijders, 
Izar van Vliet en Danny de Jong, 
wisten in hun eerste nationale wed-
strijd nog heel knap de halve finale 
te halen. De resultaten van de ove-
rige rijders en de foto’s kunt u vin-
den op www.uwtc.nl/bmx. Volgende 
week zondag, 20 september, zijn ze 
in Schagen voor de 7e wedstrijd in 
de BMX West Competitie. 
Het weekend daarna sluit UWTC 
Top Competitie af in Kampen.

Argon tegen HBS: tweede 
puntendeling op rij
Mijdrecht - Na het gelijkspel bij 
Omniworld is de thuiswedstrijd te-
gen HBS uiteindelijk ook in een ge-
deelde winst geëindigd, beide teams 
kwamen tweemaal tot scoren. Met 
een team, dat door trainer Marcel 
Keizer op 3 plaatsen was gewijzigd, 
startte Argon heel behoorlijk en de 
gasten uit Den Haag werden in de 
verdediging gedrukt. Na zeven mi-
nuten leverde deze speelwijze de 
eerste treffer op, toen Josuah Pa-
trick op de rechtervleugel met een 
prachtige actie zijn verdediger wist 
te passeren, met zijn voorzet voorbij 
de tweede paal het hoofd van Mi-
chael van Laere vond, die het leer 
weer voor het doel kopte waar Mi-
chael Kentrop zijn eerste basisplaats 
na zijn beenbreuk met een doeltref-
fende kopbal opfleurde, 1-0. Argon 
bleef na deze treffer wel de boven-
liggende partij, maar HBS kwam nu 
af en toe in de buurt van het doel 
van Eelco Zeinstra, die bij zo’n uit-
braak na 27 minuten in de fout ging. 
Onnodig ging hij in de uiterste hoek 

van het strafschopgebied gestrekt 
naar de eigenlijk kansloze Klaas-
se, die tegen de grassprieten ging 
en scheidsrechter Phielix noopte tot 
een fluitsignaal. Kaart voor de doel-
man en de bal op de stip, vanwaar 
Kahya doeltreffend kon uithalen, 1-
1. Na deze treffer trok Argon toch 
weer wat nadrukkelijker ten aanval, 
wat bijna direct een kans oplever-
de voor Michael van Laere, die op 
doelman Pronk stuitte. De Haag-
se doelman kwam 5 minuten voor 
rust voor zijn doel uit bij een diep-
tepass op Josuah Patrick, kon abso-
luut niet op tijd bij de bal komen en 
had het geluk, dat de inzet van de 
rechterspits naast zijn doel terecht 
kwam. Toch kon Argon nog voor 
rust juichen, toen Michael van Lae-
re na een splijtende pass van Sergio 
de Windt door het verdedigingscen-
trum alleen voor Pronk verscheen, 
met een schuiver in de rechter-
hoek was doelpunt nummer 2 een 
feit. Een uitbraak van Rory van Gulik 
leek zelfs nog een derde treffer op 

te leveren, maar ditmaal was Pronk 
wel net op tijd bij de bal om redding 
te brengen.
Na de doelwisseling wilde Argon wel 
proberen de voorsprong uit te brei-
den, maar het leek er op, dat HBS 
met een brok extra inzet net even 
harder wilde proberen, om de stand 
gelijk te trekken. Dat betekende, dat 
Eelco Zeinstra in de tweede helft 
wat meer werk te doen kreeg dan 
zijn collega, maar voorlopig ging 
hem dat goed af, bijvoorbeeld na 54 
minuten, toen hij de bal van de voe-
ten van de vlak voor hem opduiken-
de Bekker af wist te graaien. Na een 
uur spelen werd Ben Ebu-Mordi in-
gezet voor Michael Kentrop en met 
zijn snelheid leek er extra gevaar 
te komen in de Mijdrechtse aan-
vallen, maar het dichtst in de buurt 
van een doelpunt kwam linkerver-
dediger Hendriks, die de bal uit een 
voorzet van Ebu-Mordi bijna in ei-
gen doel werkte. Tien minuten voor 
tijd slaagden de gasten er dan toch 
in, de bal weer achter Eelco Zein-
stra te werken, een verre inworp 
werd verlengd en slecht dekken in 
het strafschopgebied gaf Westdijk 
de gelegenheid om het leer met een 
halve volley langs enkele verdedi-
gers en de kansloze Zeinstra in het 

net te werken, 2-2. In de resterende 
minuten gooide Argon nog wel al-
les naar voren om toch de winst te 
pakken, maar behalve bij een verre 
inzet van Sergio de Windt, waarbij 
doelman Pronk tegen de paal botste 
en de bal losliet, maar in de daarop 
volgende scrimmage het speeltuig 
toch weer bemachtigde, kwam de 
thuisploeg niet. Waardoor weer dui-
delijk werd, dat een voorsprong met 
één goal niet de zekerheid geeft, dat 
de volle winst gepakt kan worden. 

Gelukkig was het spel gedurende 
lange periodes wel een stuk beter 
dan vorige week, een opgaande lijn 
die in de komende weken voortge-
zet zal moeten worden om een be-
tere positie op de ranglijst te kun-
nen bewerkstelligen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Start seizoen HVM Dames 1
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
speelde Dames 1 haar eerste com-
petitiewedstrijd. Na al een aantal 
weken getraind te hebben en na 
wat nieuwe afspraken in het team, 
hadden de dames veel zin om te kij-
ken hoe het nu zou gaan. De dames 
vertrokken om kwart over 11 rich-
ting Purmerend. Iedereen was nog 
net op tijd en de miezerregen tijdens 
het rijden verdween gelukkig weer 
net zo snel als hij gekomen was. Na 
de warming-up en teambespreking 
werd de wedstrijd gestart door twee 
mini’s die de dames natuurlijk volle-
dig uitdolden. De dames begonnen 
nog niet helemaal wakker aan de 
wedstrijd en werden wel erg makke-
lijk voorbijgespeeld. Daardoor stond 
Purmerend al vrij snel met 3-0 voor. 
Maar gelukkig herpakten de meiden 
zichzelf en werd er goed gecombi-
neerd. Er waren behoorlijk wat kan-
sen, die helaas net niet in het doel 
van Purmerend belandden. Jam-
mer genoeg hield de keepster van 
de tegenpartij ook de strafbal van 

Mijdrecht tegen. In de rust kon er 
even op adem gekomen worden. Na 
wat praktische tips gingen de da-
mes weer fris het veld op. Er werd 
wederom goed gecombineerd, maar 
in de tweede helft hadden de dames 
erg veel last van partijdige scheids-
rechters. Bij twijfel kreeg Purmerend 
altijd het voordeel. Hierdoor werd 
de sfeer steeds slechter en vlogen 
er steeds meer ballen bij Mijdrecht 
het doel in. Al met al werd het 10-0 
en was het een wedstrijd om snel te 
vergeten. Maar complimenten voor 
damesteam waar de onderlinge 
sfeer nog steeds erg goed is! Door 
elkaar positief te coachen komen ze 
een heel eind. Helaas vertrekt Ste-
fanie van Zijtveld deze week naar 
Athena, om het daar bij een ander 
damesteam te proberen. Veel ple-
zier gewenst en hopelijk komt ze 
nog vaak borrelen na de trainingen 
op dinsdag en vrijdag.
Volgende week speelt Dames 1 om 
14:30 thuis tegen Fletiomare Dames 
1. Support is altijd welkom!
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Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Hennie Pothuizen 
kampioen
Regio - Zaterdag was de laatste 
vlucht vanuit het Belgische Chimay, 
gemiddelde afstand 246 km, voor de 
leden van Rond de Amstel. Nu eens 
niet die harde westenwind, maar 
een noord-noordoostenwind die in 
Nederland naar het Noorden draai-
de. De duiven werden om 10.40 uur 

gelost, en de eerste duif werd bij 
Ginkel & Berg in De Kwakel geklokt 
om 14.15.34 uur. Deze duif maak-
te een snelheid van 1146,711 meter 
per minuut, 68,8 km per uur. Henk 
Snoek uit De Kwakel werd 2e, en 
Wim Wijfje uit De Kwakel 3e. in Ray-
on F werd Ginkel & Berg 46e, Henk 

67e, Wim 80e en Ron den Boer 82e. 
Met de goede klasseringen die ze 
dit jaar bereikte, is Rond de Amstel 
3e Verenigingskampioen geworden 
in Rayon F, en dat is nog nooit voor-
gekomen.
Dit is voor de vereniging een uitste-
kende prestatie die niet makkelijk 

te herhalen valt gezien de enorme 
concurrentie onderling.
Het natour Kampioenschap ging 
naar Hennie Pothuizen, die ook de 
beste duifkampioen had, en ook 
het aangewezen Kampioenschap 
ging naar Vinkeveen. 2e Kampi-
oen natour werd Henk Snoek uit De 
Kwakel, Ginkel & Berg uit De Kwakel 
werd 3e. bij het Aangewezen Kam-
pioenschap werd Ginkel & Berg 2e 
en Henk Snoek 3e.

Het Generaal Kampioenschap On-
aangewezen had Hennie Pothui-
zen net als het Aangewezen twee 
weken geleden al veilig gesteld, 
Ron den Boer werd Onaangewe-
zen tweede en Wim Wijfje 3e, Wim 
Wijfje werd tweede Aangewezen en 
Ron de Boer werd  3e.

Uitslag 
Chimay 271 duiven,
 13 liefhebbers.
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
W. Wijfje
R. den Boer
C. Pothuizen

Eindstand Navluchten
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. H.P. Snoek
3. Ginkel & Berg
4. R. den Boer
5. W. Wijfje

Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. Ginkel & Berg
3. H.P. Snoek
4. R. den Boer
5. Th. Kuijlenburg

Eindstand Generaal
Kampioenschap (alle vluchten)
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. R. den Boer 
3. W. Wijfjer

Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. W. Wijfje
3. R. den Boer

Acrobaat word je bij 
GVM’79 !
Mijdrecht -Sinds begin september 
zijn de trainingen van de acrogym 
weer in volle gang. In de zaal wor-
den allerlei nieuwe elementen uitge-
probeerd, waarvan het de bedoeling 
is dat ze later in het seizoen in de 
oefening komen. Ook bij de recrea-
tiegroep worden weer mooie torens 
(hetzij wat lager) gebouwd. Acrogym 
is een sport waarbij je zowel samen 
als individueel elementen uitvoert. 
Bij de elementen met elkaar moe-
ten de acrobaten elkaar vertrouwen 
en goed leren samenwerken. Bij in-
dividuele elementen moet je denken 
aan koprollen, handstanden en rad-
slagen. Al deze elementen verbind 
je met dans aan elkaar in een oefe-
ning op muziek. Bij GVM’79 zijn ze 
altijd op zoek naar nieuwe acrobaten 
vanaf 6 jaar. Op dit moment zijn ze 

ook specifiek op zoek naar jongens 
en meiden boven de 12 jaar, die al 
wat turn- en/of danservaring heb-
ben. Voor deze acrobaten is namelijk 
nog plek in hun selectiegroep wel-
ke op dinsdag en donderdag traint 
(uren in overleg met ouders).
Dus ben je gestopt met turnen of 
dansen of wil je nog een sport er-
bij doen? Kom dan eens kijken of 
acrogym je een (nieuwe) uitdaging 
kan bieden! Er zal getraind worden 
in gymzaal de Brug, van Wassenaar-
straat in Mijdrecht. Je kan komen 
kijken en/of meedoen op dinsdag 
van 17.30 tot 19.30 uur en op don-
derdag van 16.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie kun je contact op-
nemen met GVM’s contactpersoon 
tel. 775343. Of ga naar de website  
www.gvm79.nl

Brons op landelijke finale 
voor meisjes C-junioren
Regio - Zaterdag 12 september 
werd de landelijke finale van de C-
junioren gehouden in Gemert. De 
beste ploegen van meisjes geboren 
in 1994 en 1995 streden daar tegen 
elkaar. AKU, de atletiekvereniging 
uit Uithoorn, was één van de twaalf 
ploegen. Linda van Rossum, Jip Mu-
kanay, Kim Hittinger en Quinta Duba 
beten het spits af op de 4 x 80 meter 
estafette en bleven met een tijd van 
42,14 sec. maar nipt boven hun ou-
de toptijd. Jip mocht daarna als eer-
ste individueel haar onderdeel ver-

springen afwerken. Gelukkig sprong 
zij snel 4,95 meter ver, want tegelij-
kertijd moest zij ook uitkomen op de 
80 meter horden. Met een tijd van 
13,43 sec. mocht ze best tevreden 
zijn, al was de tijd bijna een halve 
seconde langzamer dan haar beste 
tijd. Daarna moest ze nog terug voor 
haar laatste sprong bij het versprin-
gen, maar dat is lastig als je net een 
hordenrace hebt gehad, de sprong 
was dan ook ongeldig en de sprong 
van 4,95 meter bleef de beste. Chan-
na van Seters deed eveneens mee 

aan de 80 meter horden. Ze startte 
met een driepas, maar met nog twee 
horden te gaan moest ze afremmen 
omdat ze niet uitkwam. Dat kost-
te tijd, maar met een tijd van 15,97 
sec. mag ze best tevreden zijn. Met 
wat training zit er zeker nog meer in. 
Kim maakte zich ondertussen klaar 
voor het speerwerpen. Er was de 
laatste tijd hard gewerkt aan haar 
techniek en vandaag moest dat zijn 
vruchten afwerpen. Met een worp 
van maar liefst 34,44 meter verpul-
verde ze haar oude record, verbe-

tert ze het clubrecord en stijgt ze 
met stip naar de negende plaats op 
de jaarranglijst van beste jaarpres-
taties van haar leeftijdscategorie en 
één jaar ouder. Met recht een ge-
weldige prestatie. 

Specialiteit
Kim was echter nog niet klaar, want 
haar specialiteit is de 1000 meter. 
Na een heel mooi gelopen race ein-
digde ze als tweede in een tijd van 
3.05.20. Ze snoept hiermee niet al-
leen vier seconden van haar oude 
record af, maar stijgt op de rang-
lijst van beste jaarprestaties naar 
de twaalfde plaats. Channa liep ook 
de 1000 meter en heeft die uitste-
kend ingedeeld. Het resultaat was 
een fantastisch nieuw persoonlijk 
record van 3.32.20 min. Maar liefst 
10 seconden sneller dan haar oude 
record. Quinta liet zien dat zonder 
stem en een behoorlijke verkoud-
heid er nog best redelijk te preste-
ren is. Met een stoot van 9,52 me-
ter zat ze weliswaar bijna een me-
ter onder haar beste afstand, maar 
het was evengoed genoeg voor een 
zesde plaats. Door de duizeligheid 
en een “vol” hoofd was draaien bij 
discus uitgesloten, maar uit stand 
wierp zij de discus toch 21,03 ver. 
Linda nam wederom het hoogsprin-
gen voor haar rekening. Bloedstol-
lend spannend, omdat zij eigenlijk 
sprintster en verspringster is. De 
1,55 meter werd net gemist, maar 
met een hoogte van 1,50 meter 
was iedereen zeer tevreden. Op de 
80 meter sprint leefde zij zich weer 
volledig uit. Met de tijd van 10,40 
sec. werd zij net tweede. Ook Jan-
neke Pons kwam uit op de 80 me-
ter sprint. Met de tijd van 12,14 sec. 
zette zij opnieuw een persoonlijk re-
cord neer. In totaal bleken de da-
mes 5209 punten verzameld te heb-
ben, hetgeen genoeg was voor de 
derde plaats. Op slechts 37 punten 
van de eerste plaats, wat wel aan-
geeft hoe dicht de ploegen bij el-
kaar lagen. De trainers zijn dan ook 
apetrots op deze groep meisjes.

Veldzijde jeugdteam pakt 
Team Trophy
Wilnis - Afgelopen zondag heeft 
het jeugdteam van Veldzijde haar 
overwinning behaald op het jeugd-
team van Purmerend.
Op de korte Par 3 baan, met moeilij-
ke greens streden Robert en Menno 
Vermeulen samen met Ruben Ort en 
Ricardo Pruijssers om de winst.
Robert en Menno haalden res-
pectievelijk 48 en 46 punten en de 
rookies Ruben en Ricardo 52 en 56. 
Op individuele basis behaalde men 
samen 5 punten.
De gebroeders Vermeulen behaal-
den met 94 punten als team 1 de 

winst binnen en dat deden ook Ru-
ben en Ricardo met 108 punten. 
Beiden speelden voor het eerst mee 
en moesten wennen aan de kor-
te holes met moeilijke greens. Goed 
ijzerwerk en sterk putten leverde Ri-
cardo een birdie en de nodige Par’s 
op. Ook Ruben speelde heel solide.  
De einduitslag van de individuele 
prestaties en van het team kwam uit 
op totaal 9 punten 6 meer dan het 
team van Purmerend.
De return wordt aanstaande zondag 
gespeeld op Golfclub Veldzijde, aan 
de Bovendijk in Wilnis.

CSW A1 in 
het nieuw 
dankzij 
Brouwer 
Transport en 
Logistiek
Wilnis -Afgelopen zaterdag ontvin-
gen de spelers van CSW A1 uit han-
den van Sjaak van Beek van Brou-
wer Transport en Logistiek de nieu-
we tenues.
De nieuwe kleding inspireerde de 
spelers, de A3 van Argon werd met 
maar liefst 12–1 verslagen. Dat be-
looft veel goeds voor het komende 
seizoen.
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Zaterdagvoetbal
Argon verzuimt te scoren
Mijdrecht - Omdat Argon in de be-
ginfase een handvol prima moge-
lijkheden om tot scoren te komen 
niet benutte, kon Eemboys profite-
ren van deze slordigheid. De bezoe-
kers waren wel effectief, tweemaal 
balverlies in de Argondefensie werd 
dankbaar aangepakt om op voor-
sprong te komen.
De eerste minuten kon het bestuurs-
lid van dienst dat het scorebord be-
diende met regelmaat met de vinger 
richting knop, helaas pakte het voor 
de Argonaanhang anders uit. You-
ri van Adrichem, Florian Schutijzer, 
Niels de Wildt, Leroy Leijgraaff en 
nog enkele anderen kregen de eer-
ste tien minuten alle gelegenheid 
om de basis te leggen voor een rui-
me zege maar de nauwkeurigheid 
ontbrak deze middag volkomen. Al-
le pogingen gingen over en naast. 
Na een kwartier profiteerde Eem-
boys bij de eerste doelpoging ge-
lijk van balverlies in de Argondefen-

sie, Stefan Kieft maakte 0-1. Nadat 
Youri van Adrichem voorlangs had 
gekopt en Leroy Leijgraaff zijn in-
zet ook langs de verkeerde kant van 
de paal zag gaan profiteerde Ferdi-
nand Molenaar opnieuw van balver-
lies aan Argonkant 0-2.

De tweede helft probeerde Argon de 
achterstand in te lopen, maar ook 
nu was de nauwkeurigheid ver te 
zoeken, Leijgraaf schoot in handen 
van de keeper en de vrije trap van 
Albert Mens ging naast. Met nog 
twintig minuten op de klok maakte 
Mark Flapper middels een vrije trap 
2-1. Het offensief dat Argon vervol-
gens ontketende leverde geen suc-
ces op, Danilo van der Kleij en Mark 
Flapper mikten te hoog en Michael 
Levering schoot in handen van de 
keeper. Vijf minuten voor tijd kreeg 
Eemboys Argon definitief op knie-
en, Stefan Kieft besliste de wedstrijd 
met een messcherpe counter 1-3.

Atlantis 2 vergeet te 
scoren
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest Atlantis 2 het opnemen te-
gen en bij VZOD 2. Na de winstpar-
tij van vorige week was iedereen ge-
motiveerd om ook deze wedstrijd te 
winnen. In een aantrekkelijke wed-
strijd waar beide teams aan elkaar 
gewaagd waren, vergat het door 
Rabobank gesponsorde Atlantis 2 
vooral in de eerste helft te scoren, 
waardoor uiteindelijk de wedstrijd 
werd verloren met 10–8.
In het begin van de wedstrijd was 
meteen duidelijk dat VZOD een be-
tere tegenstander was dan Bad-
hoevedorp een week eerder. VZOD 
begon scherp aan de wedstrijd 
en kwam al snel op een 2–0 voor-
sprong. Ondanks een snelle aan-
sluitingstreffer van Sandra Pronk 
kreeg Atlantis geen greep op de 
wedstrijd. Er waren veel slordighe-
den in het spel van Atlantis, waar-
door er geen lange aanvallen kon-
den worden opgezet. Nadat VZOD 
moeizaam verder uitliep naar een 
gat van 3 punten was het Berry de 

Jong die vlak voor rust een belang-
rijk tweede doelpunt maakte.
Na de rust ging Atlantis op jacht 
naar de gelijkmaker, maar ondanks 
betere aanvallen was het VZOD dat 
makkelijker de korf kon vinden. Pas 
op een stand van 7–3 in het voor-
deel van VZOD begon het door Ra-
bobank gesponsorde Atlantis beter 
te draaien. Met nog 10 minuten op 
de klok was de spanning weer he-
lemaal terug met een stand van 7–7 
na een doelpunt van Jan-Willem van 
Koeverden Brouwer. Blijkbaar had 
het Atlantis toch iets teveel kracht 
gekost, want het lukte VZOD om 
tweemaal op rij te scoren. Omdat er 
iets geforceerd moest worden, wer-
den er extra grote risico’s genomen 
wat beide ploegen nog een doel-
punt opleverde: 10–8.
Aankomende zaterdag moet Atlan-
tis 2 het in de thuiswedstrijd opne-
men tegen Vlug&Vaardig uit Am-
sterdam. Hier zal alles uit de kast 
worden gehaald om een winstpar-
tij te realiseren.

Familietoernooi bij Hockey 
Vereniging Mijdrecht was top
Mijdrecht - Zondag 13 september 
organiseerde HVM de opening van 
het nieuwe seizoen met, als van-
ouds, een oergezellig familietoer-
nooi. Iedereen mocht zich inschrij-
ven, van jong tot oud, van oud-
oranjespeler tot mensen die de bol-
le kant van de hockeystick nog niet 
herkennen.
De teams hadden er veel werk van 

gemaakt om een originele naam te 
verzinnen met een bijpassend out-
fit. Hiermee was namelijk ook een 
prijs te winnen, mocht je de spor-
tieve strijd niet winnen. Voor de jury 
was het een groot dilemma; dit jaar 
ging de strijd tussen De Nerdz, De 
Mexicaanse Griep en The GayPa-
rade. Dit laatste team kwam in ro-
ze jurkjes het veld op (ook de man-

nen!) en mede door hun sportieve 
gedrag werden zij de winnaar van 
de Topteam 2009 Award. De taar-
ten die werden gewonnen door de 
poulewinnaars vielen ook goed in 
de smaak. Het ene team ging netjes 
met mes en vork aan de slag, bij een 
ander team werd het een waar slag-
veld met een taartengevecht!
De geslaagde openingsdag was 

mede mogelijk gemaakt door Her-
bert Lens voor de catering, Familie 
Vroegop voor de sponsoring van het 
heerlijke fruit, Van Bergen Sports 
voor de Tarp, Mick Fernhout die de  
DJ wilde zijn, Marjon Oudheusden 
voor het maken van de foto’s, ie-
dereen die geholpen heeft met op-
ruimen, alle deelnemers voor hun 
sportieve bijdrage en alle toeschou-
wers die er een vrolijke boel van 
maken! Dames 1 en heren 1 speel-
den na afloop nog een vriendschap-
pelijke wedstrijd.
Al met al een zeer geslaagde dag 
die werd afgesloten met een BBQ 
met Indisch buffet. De zon was in-
middels doorgebroken en er werd 
nog lang nageborreld.

Open dag bij HVM voor de jeugd 
een doorslaand succes
Mijdrecht - ’s Ochtends vroeg ver-
zamelden vele vrijwilligers van HVM 
zich, om mogelijke nieuwe jeugdle-
den in contact te brengen met de 
hockeysport. Het weer was mooi, 
ondanks de voorspellingen en dat 
werkt toch mee. 

Toekomstige leden werden opgevan-
gen op een club die helemaal bruis-
te. Naast de open dag vonden er op 
veld 2 vele oefenwedstrijden plaats. 
Dat gaf meteen een goed beeld van 
een normale zaterdag bij HVM.
Totaal waren er 30 deelnemers aan 
de open dag, waarvan 10 jongens. 
En dat is geweldig, want HVM is nog 
steeds op zoek naar meer hockeyen-
de jongens. Ook over het programma 
was goed nagedacht met een geza-
menlijke warming up, daarna een 6-
tal oefeningen in groepjes en vervol-
gens een echt wedstrijdje hockey.
En voor aspirantleden werd de stap 
om lid te worden aantrekkelijk, want 
voor alle nieuwe leden lag er een 
gratis starterspakket klaar.

Maar ook voor de bestaande HVM 
leden was er een goede reden om bij 

HVM langs te gaan. Duo Sport had 
een speciale stand met hockeyarti-
kelen ingericht en daarnaast vond 

er een tweedehandsmarkt plaats. Al 
met al een geslaagde dag, die me-
de mogelijk gemaakt is door al die 

vrijwilligers die het leuk vinden hun 
vrije dag op te geven om aan ande-
ren te laten zien hoe leuk hockey is.
 

Prima seizoensstart voor 
korfballers Atlantis A1
Mijdrecht - Na een intensieve voor-
bereiding hebben de nieuwe trai-
ners/coaches Marijke Pauw en Arie 
Zaal hun team gestalte gegeven. Zij 
hebben gekozen voor de volgende 
spelers: Joyce Gortenmulder, Iris Fa-
cee Schaeffer, Wendy, Kentrop, Cyn-
thia Sassen, Kristian Geerdinck, Je-
roen Korver, Robin, van ’t Schip, 
Goof van Straaten en Lars van Wal-
raven. Ook dit seizoen is de shirt-
sponsor Van Dam bedrijfsdiensten. 
De A1 speelt in de veldcompetitie 
tegen Madjoe (Rijnsburg), Meervo-
gels (Zoetermeer), K.I.O.S. (Nieuw 
Vennep), S.D.O. (Kamerik), Velocitas 
(Leiderdorp) en Vinken (Vinkeveen). 
Afgelopen zaterdag mocht Atlan-
tis in de eerste competitiewedstrijd 
thuis aantreden tegen de leeftijd-
genoten uit Nieuw Vennep. De aan-
val met Lars, Goof, Wendy en Sharon 
Moen (die zeer verdienstelijk inviel 
voor de geblesseerde Joyce) moest 
nog wennen aan elkaar zij kregen 
veel kansen maar het geluk was nog 
niet aan hun zijde. Mede dankzij het 
ijzersterk verdedigen van het viertal 
Jeroen, Kristian, Iris en Cynthia bleef 
het lang 0-0, waarbij vooral Kristian 
veel ballen onderschepte. Maar met 
het gevarieerde aanvalsspel van At-
lantis kon een doelpunt niet lang uit-
blijven, het was Lars die zijn tegen-
stander verschalkte en de 1-0 en 2-
0 voor zijn rekening kwam, keurig 

aangegeven door Goof en Sharon. 
K.I.O.S. was niet onder de indruk en 
wist in korte tijd de stand weer ge-
lijk te trekken. Nieuwe kansen voor 
de 1e aanval. Nu was het Wendy 
die met 2 afstandsschoten de stand 
naar 4-2 bracht, wat tevens de rust-
stand was. De coaches hadden een 
goede eerste helft gezien en wisten 
dat er meer in zat. Een bliksemstart 
moest K.I.O.S de genadeslag geven 
en dat werd het ook.
De 2e helft was amper begonnen 
en Jeroen scoorde de 5e en 6e tref-
fer, waarbij de laatste een strafworp 
was, verkregen door Iris. Lars schoot 
de 7-2 binnen en Goof maakte op 
aangeven van Wendy 8-2. Atlan-
tis was los. Cynthia gunde Jeroen 
de 9-2, waarna K.I.O.S het eerste 
doelpunt maakte in de 2e helft. Het 
10e doelpunt kwam op naam van 
Goof en kreeg zijn publiekswissel. 
Voor hem kwam Robin in het veld. 
Een foutje in de verdediging bracht 
K.I.O.S. op 10-4. Jeroen bekroonde 
een uitstekende wedstrijd met zijn 
4e doelpunt en niet lang daarna wist 
K.I.O.S. de 5e tegentreffer te scoren. 
Het 12e en 13e doelpunt kwam uit 
handen van Wendy. Zo stond er na 
2x 35 minuten op het scorebord de 
alleszeggende cijfers 13-5. Een goe-
de start en op 19 september komt 
S.D.O. naar Mijdrecht. Aanvang 
12.30 uur.

Van Rijn Racing maakt
zich op voor de Duivelsberg
Mijdrecht - Nu het Nederlands 
kampioenschap Rallyracing is afge-
sloten, staat er nog een tweetal Bel-
gische wedstrijden op het program-
ma. Het Mijdrechtse Van Rijn Ra-
cing reist 19 september af naar het 
Duivelsbergcircuit in Maasmeche-
len. Zondag de 20e vindt daar een 
rallyracingwedstrijd plaats voor het 
BK. Voor het BK heeft Dennis van 
Rijn nog geen punten weten te sco-
ren in de eerste wedstrijd. Gezien 
er in juli en augustus diverse wed-
strijden kort achter elkaar plaats-
vonden voor beide kampioenschap-
pen, heeft het team enkele Belgi-
sche wedstrijden laten passeren en 
alle energie in het NK gestoken. Be-
gin dit jaar had het team als doel 
gesteld in de top 10 te eindigen in 
de eindstand. Na de laatste wed-
strijd op het Eurocircuit te Valkens-
waard in de A-finale te zijn geëin-
digd, heeft Dennis zich van een 13e 
naar een 9e plaats algemeen in het 
kampioenschap weten te werken. 

Het NK 2009 is door het team Van 
Rijn Racing met een positief resul-
taat weten af te sluiten. Veel nutti-
ge informatie is er dit jaar vergaard. 
De problemen met de aandrijfassen 
zal door het team pas aankomende 
wintermaanden, na de laatste wed-
strijden van 2009 in België, worden 
aangepakt. Ondanks dat zal Den-
nis van Rijn in de SEAT Cordoba er 
weer tegenaan gaan, om ook in het 
BK wat punten achter zijn naam te 
zetten. Hopelijk kan er zondags een 
A-finale worden behaald. Ongeveer 
om 12.00 uur zal de eerste manche 
van start gaan. Al snel zal duidelijk 
worden, of Van Rijn kans maakt op 
een startplaats in een van de fina-
les.
Inmiddels heeft het team de Cordo-
ba weer geheel nagekeken om we-
derom, weer zo goed mogelijk voor-
bereid voor de (wedstrijd)dag te 
verschijnen. Tot die tijd houdt de si-
te www.vanrijnracing.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws! 

Korfballers De Vinken 1
verliezen met veel commotie
Vinkeveen - De tweede veldcom-
petitiewedstrijd voor de hoofdmacht 
van korfbalvereniging De Vinken 
werd gespeeld tegen Swift in Am-
sterdam.

Gedurende de eerste helft wist de 
Fortisformatie op voorsprong te ko-
men in een fanatieke wedstrijd. In 
een tweede helft met veel tumult 
wist Swift de punten in eigen huis te 
houden door met 9-7 te winnen.

Druk
Met veel instructies en oefeningen 
van coach Siemko Sok was De Vin-
ken 1 goed voorbereid op Swift 1, 
welke laatstgenoemde vorig jaar ge-
promoveerd is in de derde klasse. 
In het hartje van onze hoofdstad be-
gonnen in de aanval Joyce Kroon, 
Mariska Meulstee, Kelvin Hoog-
enboom en Pascal Kroon. Verdedi-
gend startten Charita Hazeleger, Li-
sette Pauw, Peter Koeleman en Ru-
dy Oussoren. 

Het eerste doelpunt in de twee-
de minuut was van Amsterdam-
se komaf door middel van een af-
standsschot. Na de strafworp die 
door Kelvin werd benut begon het al 
snel een fanatieke wedstrijd te wor-
den. Na een kwartier kwam De Vin-
ken op voorsprong met twee prach-
tige scores waarop veel getraind is. 
Het was een wegtrekbal van Peter 
Koeleman en een prima aangege-
ven doorloopbal van Peter op Cha-
rita Hazeleger. Met veel reacties van 
publiek, spelers en coaches op de 
scheidsrechter werd de wedstrijd 
grimmiger. 

Ondanks de druk van Swift en het 
verre voorverdedigen kreeg De Vin-
ken een redelijke hoeveelheid kan-
sen. Na de 2-3 was het Maris-
ka Meulstee die met een vrije bal 
de voorsprong weer op twee pun-
ten bracht. Met onder andere een 
keurige doorloopbal en een schot 
kwam het achttal van Swift op gelij-
ke hoogte. Aanvallend had De Vin-
ken last van éénschotsaanvallen en 
werden verschillende ballen niet 
goed aangegooid. Gelukkig bracht 
Mariska Meulstee wat lucht door 
net voor rust een korte kans te be-

nutten. 
Commotie
Na de rust was het belangrijk dat De 
Vinken zich niet mee liet gaan in al-
le reacties en frustraties van de te-
genstanders.

De eerste treffer kwam aan de kant 
van Swift. Na een gemiste strafworp 
en drie vrije ballen die onbenut ble-
ven kwam Swift langszij onder een 
luid applaus van het publiek.

De defensie van de Vinkeveners 
kon vaak in de paalzone veel bal-
len onderscheppen en er werd on-
derling goed overgenomen. De kan-
sen bleven voor De Vinken, al werd 
er te weinig gebruik gemaakt van de 
ruimtes achter de korf. Peter Koele-
man wist deze ruimte wel te vinden 
en lepelde zijn kansje er netjes in, 
tussenstand 6-6.

Ook de Amsterdammers bleven ge-
vaarlijk door hun aanval steeds het-
zelfde te positioneren en hierdoor 
kwamen zij tweemaal tot scoren. 
Het gat werd minimaal gemaakt 
door een stip van Charita Hazeleger 
onder het protest van velen. 

Met nog 7 minuten te spelen kwam 
Arjan Kroon erin om de aanval een 
extra impuls te geven. Een minuut 
later werd gele kaart getrokken voor 
het onverantwoorde taalgebruik van 
Swiftse coach.

Met nog enkele speelminuten wer-
den nagels afgebeten wie in deze 
fase het verlossende schot zou sco-
ren. Het waren de Swiftenaren die 
opgelucht adem konden halen toen 
zij een fraai afstandsschot door de 
korf zagen gaan.

Teleurstellende Vinkengezichten 
kwamen het veld af onder de indruk 
van alle consternaties. 

Volgende week speelt De Vinken in 
Wageningen tegen SSS, de mede-
degradant van vorig veldseizoen.

De uitslagen van vorig jaar (12-11 
voor SSS en een 14-14 gelijkspel) 
beloven dat het een spannende 
wedstrijd gaat worden. 



Mijdrecht – Het overvliegen is voor 
Scouting Jan van Speyk vaste prik, 
maar dat maakt het festijn er niet 
minder leuk op! De oudste kinderen 
van iedere groep maakten zich za-
terdag 5 september klaar om over te 
vliegen naar een nieuwe groep. Ui-
teraard waren er veel andere Scouts 

aanwezig om de oudste kinderen uit 
te zwaaien en de nieuwe te verwel-
komen. Dit jaar werd gebruik ge-
maakt van een sloot in het Argon-
park. De jonge kinderen moesten via 
piepschuimblokken, een stevig vlot 
en met een klein beetje hulp aan de 
overkant zien te komen. Sommigen 

haalden een nat pak! Aan de over-
kant van de sloot werden ze opge-
wacht door hun nieuwe groep. 
De wat oudere kinderen werden in 
de tussentijd aan het werk gezet, 
van hun hand werd er een zelfge-
maakt vlot verwacht. Bij het naar 
de slootkant tillen, vielen de twee 
bouwwerken van de padvindsters 
(meiden) en verkenners (jongens) 
al uit elkaar. De gepionierde pa-
len hielden het wel, maar de manier 
waarop het geheel met piepschuim-
blokken en tonnen aan elkaar was 
gemaakt, viel nogal tegen. Geluk-
kig schuwden de jongens en mei-
den het water niet, zodat ook zij de 
overkant bereikten en nu bij de ex-
plorers (jongens en meiden vanaf 14 
jaar) horen. Twee explorers die over 
wilden vliegen naar de stam kre-
gen het nog moeilijker. Zij moes-
ten het parcours geblinddoekt af-
leggen en er werd van de twee jon-
gens gevraagd om tussendoor nog 
een dansje te doen. In totaal zijn er 
dertig kinderen overgevlogen naar 
een volgende groep. Met het over-
vliegen is het Scoutingjaar geopend 
en staan de Scouts weer veel nieu-
we uitdagingen te wachten.
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Bouwmarkt Filippo & 
Gerritsen viel in de smaak
Mijdrecht - Woensdag 9 septem-
ber jl. organiseerde BouwCenter Fi-
lippo Mijdrecht samen met buur-
man Gerritse IJzerwaren voor het 
derde achtereenvolgende jaar een 
kleinschalige maar interessante 
bouwmarkt onder de naam ‘Bouw-
hoek Mijdrecht. Dit keer buiten op 
het parkeerterrein voor de deur in 
de Groot Mijdrechtstraat. Ten eer-
ste om niet belangstellende klan-
ten de kans te bieden binnen on-
gestoord inkopen te kunnen doen, 
ten tweede omdat er op die manier 
meer ruimte beschikbaar was. Het 
zijn voornamelijk de toeleveranciers 
van beide bouwmateriaalzaken die 
hun producten en nieuwe ontwik-
kelingen op een gezellige manier 
kwamen presenteren in daartoe op-
gezette marktkramen. Een en ander 
werd muzikaal omlijst, terwijl bezoe-
kers het nuttige met het aangena-
me konden verenigen in de vorm 
van een hapje en een drankje. Nieu-
we ontwikkelingen op het gebied 
van gereedschappen en materialen 
trokken de aandacht van bezoekers 
die qua aantallen groeiden naarma-
te de middag vorderde. Het assor-
timent dat op deze bouwmarkt ge-
presenteerd wordt, vindt men veelal 
terug in het aanbod van beide zaken 
in bouwmaterialen. Door een ruime 
opstelling van de bouwmarkt ko-

men nieuwe producten en geboden 
informatie beter tot hun recht waar-
door vakbezoekers er sneller kennis 
van kunnen nemen. Die waren dan 
ook tevreden met dat wat hen voor-
geschoteld werd.

Ideale combinatie
BouwCenter Filippo Mijdrecht be-
schikt behalve over een assorti-
ment bouwmaterialen en (elektri-
sche) gereedschappen ook over 
een omvangrijk assortiment hout- 
en plaatmaterialen, isolatiemateri-
alen, wand- en vloertegels, gevel-
stenen, mortel, cement en sierpleis-
ter. Bij Gerritse IJzerwaren treft men 
voornamelijk gereedschappen aan, 
hang- en sluitwerk en de nodige 
bevestigingsmiddelen. Beide groot-
handels bieden op bouw- en ge-
reedschapgebied een compleet en 
uitgebreid aanbod.
“Wij richten ons voornamelijk op de 
professionele markt, dat wil zeg-
gen klusbedrijven, ZZP-ers en klei-
ne tot grote bouwbedrijven. De vak-
man vindt bij ons alles wat hij nodig 
heeft. Maar ook particulieren zijn 
hier voor bepaalde materialen die 
zij zoeken van harte welkom. Ideaal 
daarbij is dat men voor specifieke 
dingen die wij niet hebben, terecht 
kan bij buurman Gerritse IJzerwaren 
en omgekeerd Wij versterken elkaar 

zodoende op de bouwmarkt. Bouw-
Center Filippo is gespecialiseerd in 
bouwmaterialen en Gerritse in ijzer-
waren; zaken die in elkaars verleng-
de liggen”, vertelt vestigingsmana-
ger Betty Nieuwenhuis van Filippo. 
Op zich is dat niet zo’n wonder want 
beide bedrijven zijn in eenzelfde hal 
ondergebracht met daartussen een 
scheidingswand. Een ideale combi-
natie. Toch zijn het geheel zelfstan-
dig opererende bedrijven die bo-
vendien alle twee deel uitmaken van 
een groter geheel met diverse vesti-
gingen in Nederland.
Naast een omvangrijk assortiment 
hebben beide bedrijven veel ken-
nis en kunde in huis en specialisten 
op bepaalde gebieden. Dus ook met 
de nodige vragen kan men hier te-
recht. Meer weten? Bezoek de web-
site www.bouwcenterfilippo.nl en  
www.gerritse.nl. Vanwege het suc-
ces ligt het in de bedoeling volgend 
jaar wederom een bouwmarkt te or-
ganiseren.
Gerritse IJzerwaren en BouwCenter 
Filippo Mijdrecht vindt u op het indu-
strieterrein aan de Groot Mijdrecht-
straat 37A en 37 B in Mijdrecht. 
Openingstijden Filippo: maandag 
tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 
uur. Gerritse IJzerwaren: maandag 
tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.00 
uur. Zat van 9.00 tot 12.00 uur.

Han Grootegoed 100 jaar
Mijdrecht - Woensdag 9 septem-
ber vierde Han Grootegoed, vader 
van columnist John Grootegoed, zijn 
100ste verjaardag. Ter ere van hem 
werd op die dag een feestje ge-
bouwd in De Meijert, waar wethou-
der en tevens locoburgemeester Jan 
van Breukelen hem namens de ge-
meente kwam feliciteren. Na hem 
brachten vele andere familieleden, 
vrienden en bekenden met dezelf-
de intentie de jubilerende jarige een 
bezoek. Han Grootegoed onderhield 
zich geruime tijd met de wethou-
der over wat hij allemaal in zijn le-
ven heeft meegemaakt. Opvallend 
daarbij is het goede geheugen en 
de prima gezondheid van de 100-ja-
rige die zich naar hijzelf zegt, nog al-
tijd jong voelt. Een gegeven dat hem 
van Hogerhand is gegund, zoals hij 
dat memoreert. Want door de ja-
ren heen liet zijn gezondheid nogal 
eens te wensen over. Hij overleefde 
de oorlog en overwon de Spaanse 
griep. In 1942 kreeg hij kinderver-
lamming, maar ook daarvan herstel-
de hij. Dit mede dankzij de goede 
zorgen van zijn moeder en de men-
sen om hem heen in die tijd. Maar 
ook vanwege zijn optimistische kijk 
op het leven, een ijzersterke wil en 
een doortastende mentaliteit.
Han Grootegoed werd op 9 septem-
ber 1909 geboren in de Oosterpark-

buurt in Amsterdam. In die volks-
buurt heeft hij een groot deel van 
zijn leven doorgebracht. “Het was 
het eind van Amsterdam, zelfs de 
Berlagebrug over de Amstel was 
er toen nog niet,” weet Han zich te 
herinneren.” Op straat konden we 
als kinderen spelen zonder alle ge-
varen die wij tegenwoordig ken-
nen van fietsers, brommers, auto’s 
en vrachtwagens. Het transport van 
de bakker, melkboer en groenteboer 
ging per handkar, bakfiets en soms 
met paard en wagen. Maar die was 
dan ‘rijk’ in onze ogen.” Hij volgde 
de lagere school en de Mulo, want 
de HBS konden zijn ouders niet be-
talen. Maar hij eindigde wel als de 
beste van de school, mét toentertijd 
een Staatsdiploma! Waar de natuur 
met de flora en fauna van kindsbeen 
altijd zijn sterke interesse heeft ge-
had – en nóg – moest er natuurlijk 
ook gewerkt worden om zich met 
zijn gezin in het onderhoud te kun-
nen voorzien. Om kort te gaan, hij 
werkte zich op van effectenmake-
laar tot verkoopmanager en direc-
teur van een bekende zuivelfabriek 
in het noorden des lands. Vanwe-
ge kanker in zijn dikke darm moet 
hij op 63-jarige leeftijd om gezond-
heidsredenen de zakenwereld vaar-
wel zeggen. Na een operatie is hij 
daarvan goed hersteld. Dat be-

wijst zijn aanwezigheid op 100-jari-
ge leeftijd in De Meijert. Tot op de 
dag van vandaag geniet Han Groot-
egoed van het leven, waarbij hij - 
weer of geen weer- er met zijn auto 
en rollator op uit trekt om de natuur 
en de dingen om hem heen te gaan 
bewonderen. Want ook zijn rijbewijs 
heeft hij nog steeds. De laatste keer 
dat Han dit liet verlengen is in 1995 
op het gemeentehuis in Mijdrecht 
geweest. De eerste keer dat hij dit 
document kreeg is al weer 75 jaar 
geleden! Han heeft altijd om zake-
lijke redenen in een auto gereden. 
Vanzelfsprekend is dat nu privé. “De 
eerste was een T-Ford, niet te verge-
lijken natuurlijk met waarin iedereen 
nu rijdt. Ik mag mij gelukkig prijzen 
bijna negentig jaar die ontwikkeling 
te hebben mogen meemaken, zoals 
veel andere dingen, bijvoorbeeld de 
luchtvaart. Maar vooral ook de bei-
de wereldoorlogen die de mensen 
sindsdien niet nader tot elkaar heb-
ben gebracht. Eerder is er een ster-
ke drang naar individualisme en ma-
terialisme in plaats van met elkaar te 
proberen het zonder oorlogen voor 
alle levensvormen leuk te houden 
op deze planeet.” Aldus Han Groot-
egoed, die gezien zijn geestelijke en 
lichamelijk gezondheid als een ‘io-
coon’ van de senioren in De Ronde 
Venen mag worden gezien.

De 100-jarige Han Grootegoed onderhield zich geruime tijd met wethouder en locoburgemeester Jan van Breukelen 
over die ‘goede oude tijd’…

Kinderdagverblijf Ministek 
in de ban van de 5 zintuigen
De Ronde Venen - In de week van 
7 tot en met 11 september waren er 
op alle 7 groepen van Kinderdag-
verblijf Ministek (baby’s en peuters) 
activiteiten rondom de 5 zintuigen.
‘We hebben allemaal oren, ogen, 
een mond, een neus en huid. Dat we 

ermee kunnen horen, kijken, ruiken, 
proeven en voelen dat doen we bij-
na onbewust’. Door middel van ac-
tiviteiten en spelletjes rondom deze 
zintuigen werden de kinderen zich 
daar meer bewust van, maar ook 
van het besef, wat vind ik nu fijn, 

lekker, vies, mooi etc. etc. en dat dát 
voor iedereen anders is.
Naast alle activiteiten was er een 
snoezelhoek met zachte kussens, 
lampjes en relaxmuziek om al die 
zintuigen eens heerlijk tot rust te la-
ten komen.

Dertig Scouts veilig aan de 
overkant

Rode Kruis boottocht op 
de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Donderdag 17 sep-
tember organiseert het Rode Kruis 
weer een gezellig dagje ‘Uit en toch 
thuis’! Voor zo`n 50 merendeel ou-
dere inwoners uit De Ronde Venen 
(onder hen ook een aantal rolstoe-
lers!), die nog zelfstandig thuis wo-
nen en wel een fijn dagje uit no-
dig hebben. 10 Begeleiders van de 
plaatselijke Rode Kruis-afdeling va-
ren mee om, waar nodig, behulp-
zaam te zijn en het eenieder naar 
de zin te maken. Deze geheel ver-
zorgde boottocht op de Vinkeveen-

se Plassen is wederom gesponsord 
door bedrijven (die niet genoemd 
willen worden) uit deze gemeente.
Hen sprak het idee wel aan om een 

Brei-avonden
Wilnis - Ja, het breien gaat weer 
starten en wel op dinsdag 15 sep-
tember! Voortaan elke 2e en 4e 
dinsdag van de maand is het breien 
(of haken) en gezellig aan de kof-
fie of thee bij Brasserie de Waard 

aan de Dorpsstraat 72 in Wilnis. 
Kom allemaal vanaf 20.00 uur naar 
de Waard. Er zijn momenteel brei-
naalden in diverse dikten en maten 
voorradig, dus een bolletje garen en 
goede zin is voldoende.
Voor informatie, bel Jannette 
0640245085.

dagje uit in de eigen omgeving te 
organiseren. In samenwerking met 
leidsters vanuit de thuiszorg werden 
mensen enthousiast gemaakt met 
als doel: een fijne dag, leuke uit-
leg over de Plassen, misschien wat 
nieuwe contacten leggen en uiter-
aard ook kennismaking met het Ro-
de Kruis en haar activiteiten!
Kortom; er even tussenuit!
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Goed begin Argon E3

Atlantis 4 Florist zet 
bloemetjes buiten
Mijdrecht - Zaterdag 12 september 
speelde het door  Florist gesponsor-
de team Atlantis 4 de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen. De te-
genstander was Pernix 7 uit Leiden. 
De wedstrijd leek een gemakkelijke 
overwinning voor Atlantis te worden 
maar eindigde uiteindelijk in een 
spannende nipte overwinning.

Het begin van de wedstrijd verliep 
soepel. Al snel kwam Atlantis op 
voorsprong met 3-0. Daarna werd er 

ondanks de vele kansen een tijdje 
niet gescoord. Uiteindelijk ging  At-
lantis met een goed gevoel de rust 
in met een 7-2 voorsprong.
Na de rust was de concentratie wat 
minder en daar maakte Pernix ge-
bruik van. Zij kwamen steeds meer 
terug in de wedstrijd en de stand 
werd 8-5. Atlantis ging gehaast spe-
len om snel tot doelpunten te komen 
maar dit werkte averechts. Tien mi-
nuten voor tijd was de score 8-8. At-
lantis was beter maar kwam niet tot 

scoren. De spanning was erg groot. 
Nog 1 minuut te gaan, met een 
stand van 9-9. Uiteindelijk kreeg At-
lantis een strafworp terwijl de laat-
ste seconden wegtikten. Deze ging 
erin en met een stand van 10-9 voor 
Atlantis werd er afgefloten.
De volgende wedstrijd van Atlan-
tis 4 Florist wordt in Alphen ad Rijn 
gespeeld tegen Tempo. Atlantis Flo-
rist 4 gaat met goede moed op weg 
naar deze volgende wedstrijd.

Biljarter ignace vink  
schiet met scherp
De Ronde Venen - Speelweek 3 
liet één man de Ronde Veense bil-
jartwereld versteld staan. De altijd 
ingetogen Ignace Vink haalde op 
een geweldige manier uit naar zijn 
clubgenoot Wim Roest. Slechts 10 
beurten voor de partij en een serie 
van 15 caramboles waren de cijfers 
na de superpartij.

Met zijn 10 beurten had Ignace de 
kortste partij van de week en met 
zijn serie scoorde hij de procentueel 
hoogste serie met 39,47%.
De Merel/Heerenlux 1 kon het met 
2-7 niet bolwerken tegen De Merel/
Heerenlux 3. Gelegenheidskopman 
Wim Berkelaar gaf het goede voor-
beeld door in 25 beurten Ab Wey-
mer te verslaan.
De Merel/Heerenlux 2 won nipt met 
5-4 van De Merel/Heerenlux 4. Ig-
nace Vink zorgde met zijn biljartde-
monstratie voor het extra punt van 
zijn team.
Kromme Mijdrecht 2 was met 7-2 
Cens 2 duidelijk de baas. Richard 
Zandbergen walste in 20 beurten 
over Joel Knightley heen. Chris Es-
ser haalde de enige punten voor 
Cens 2 met een zege op Ab Augus-
tin.

Kuiper/van Wijk was met 7-2 te sterk 
voor nieuwkomer APK Mijdrecht 2. 
Nico Koster had maar 20 beurten 
nodig om Tom Bos te verslaan. Nico 
Zaal redde in een marathonpartij de 
eer voor APK Mijdrecht 2. Kees de 
Zwart had, na zijn goede partij te-
gen wereldkampioen Dick Jaspers, 
weer moeite met het libre-spelletje, 
maar won wel van Pascal Pluijma-
kers.
Stieva Aalsmeer verloor met de dui-
delijke cijfers 2-7 van De Paddestoel 
2. Jim van Zwieten  

veegde in 15 beurten Wil Bouweriks 
van de biljarttafel af. Lucia van Gel-
deren hield nog 2 punten in de Wil-
lisstee.

De Schans won met 5-4 van De 
Paddestoel 1. Dirk van Yperen had 
in een sterke eindsprint met een 
carambole verschil de winst op 
Wijnand Strijk te pakken.
De Kromme Mijdrecht 1 moest met 
2-7 de eer aan Dio 2 laten. Martin 
Hoegee won in een goede wedstrijd 
in 24 beurten van Ton Brantsema en 
haalde daarmee de enige winstpar-

tij voor De Kromme Mijdrecht 1.
De Paddestoel 3 verloor met de rui-
me cijfers 2-7 van De Vrijheid/Bil-
jartmakers. Paul Huzemeier had 
maar 23 beurten nodig om Hans 
Bak te verslaan. Jos van Wijk redde 
de eer voor De Paddestoel 3.
Dio1 had met 3-6 geen antwoord 
op Cens 1.Ab Siegrits, Joris van Put-
ten en Cor van de Kraats zorgden 
ook voor het extra punt van Cens 1. 
Paul Schuurman zorgde in zijn partij 
met een serie van 50 voor de hoog-
ste serie en voor de 3 punten van 
Dio 1.   

Clubkampioenen bij tennis-
vereniging de ronde vener 
bekend
Mijdrecht - De afgelopen week zijn 

bij Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner de clubkampioenschappen ge-
speeld. Maar liefst 150 deelnemers 
hadden zich dit jaar ingeschreven, 
waardoor op alle niveaus voldoende 
deelnemers waren om een paar leu-
ke partijen te spelen. 
Na twee verregende avonden, was 
het weer in de rest van de week pri-
ma, zodat ook het publiek in grote 
getale naar het tennispark kwam. 
Op zondag werden de finales ge-
speeld. In de hoogste categorie bij 
de dames werd Netty Zwaga net als 
vorig jaar clubkampioen door Nan-
cy van der Lans te verslaan. Bij de 
heren ging de eindstrijd net als vo-
rig jaar tussen Mick van Meines en 

Menno van Parreeren. Het lever-
de een spannende finale op, waar-
in Mick van Meines met succes 
zijn titel wist te verdedigen. Ook in 
de dubbel wist Van Meines de ti-
tel te winnen door samen met Erik 
Boogaard de winnaars van vorig 
jaar, Menno van Parreeren en Ger-
ben Dijkstra te verslaan. Bij de da-
mes ging de dubbeltitel naar Ca-
roline Lotgering en Monique Zan-
ders die Elly Berk en Hennie Dijkstra 
wisten te verslaan. In het gemengd 
dubbel was de titel voor Nancy van 
der Lans en Eelco van Gent die Net-
ty Zwaga en Maarten Kruitwagen 
wisten te verslaan. 
Opvallend was dit jaar ook het en-
thousiasme van de nieuwe leden die 
niet schroomden om aan het ein-

de van hun eerste tennisjaar in te 
schrijven voor de clubkampioen-
schappen. Dit is een ondersteu-
ning voor het beleid van Tennisver-
eniging De Ronde Vener waarbij er-
naar wordt gestreefd tennis moge-
lijk te maken voor alle leeftijden en 
alle categorieën. Na deze clubkam-
pioenschappen is het tennisseizoen 
bij De Ronde Vener nog niet afge-
lopen, want in oktober wordt we-
derom het Oktober Dubbel Toer-
nooi georganiseerd. Bovendien kan 
er in de wintermaanden op 4 French 
Court banen worden doorgespeeld. 
Indien u meer informatie wilt over 
het lidmaatschap, kunt u contact 
opnemen met Marijke ten Dam, te-
lefoonnummer 0297-285469 of kij-
ken op internet: www.tvdrv.nl.

Knap herstel CSW
Wilnis - CSW heeft zich knap her-
steld van de nederlaag van vorige 
week. Uit bij Zandvoort boekte het 
team van Dennis v.d. IJssel een rui-
me 1-4 overwinning.
CSW begon scherp aan het du-
el en probeerde de ruimtes tussen 
de linies bij balverlies zo klein mor-
gelijk te houden. Daardoor was de 
ploeg veelal in balbezit, maar moest 
het oppassen voor de lange bal van 
Zandvoort. Bij leverde dat een treffer 

op voor Zandvoort, maar tot twee-
maal toe kon keeper Jordi Wens 
knap redding brengen.

CSW bleef druk zetten op de te-
genstander en kwam na een kwar-
tier spelen aan de leiding. Jay Klaas 
Wijngaarden kreeg op links de bal 
en zijn voorzet werd binnen de zes-
tien met de hand weggeslagen. De 
toegekende strafschop werd door 
Wijngaarden feilloos ingeschoten. 

tvM Clubkampioenen 
2009 zijn bekend 
Mijdrecht - Op zondag 13 sep-
tember rondde Tennis Vereniging 
Mijdrecht de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen af met een spannen-
de finaledag. In de hoogste cate-
gorie mag Roel Hazeleger zich voor 
de tweede keer op rij kampioen He-
ren enkel noemen. De Dames enkel 
werd dit jaar gewonnen door Sabi-
ne van Vliet. 

Maar liefst twee weken was TVM 
het terrein van de jaarlijkse club-
kampioenschappen. Met ruim 200 

inschrijvingen waren de banen vrij-
wel continu bezet. Op zondag 13 
september werden de enkel en dub-
belfinales gespeeld. 
Al vroeg in de ochtend stonden de 
eerste deelnemers op de baan. Met 
een spannende heren dubbel partij 
werd de finaledag afgesloten, waar-
na begonnen kon worden met de 
prijsuitreiking. 

Clubkampioenen 2009 
Roel Hazeleger mocht maar liefst 
drie prijzen in ontvangst nemen. 

Hij won de singel in twee sets van 
Lars Ykema. Samen met zijn dub-
belpartner Mark Verlaan sleepte hij 
nog twee prijzen in de wacht, de He-
ren dubbel 3/4 en 5. Sabine van Vliet 
speelde in een spannende poule 
waarbij het tot het eind spannend 
bleef. Uiteindelijk was het van Vliet 
die de meeste punten bij elkaar ten-
niste. Ze won haar laatste partij in 
twee sets van Lonneke Ykema. 

Voor de complete uitslagenlijsten zie 
www.tvm-mijdrecht.nl

Daarna kwam er een mindere fase-
van CSW dat te vaak balverlies leed 
waardoor het steeds achter de fei-
ten aanliep. Een prachtige vrije trap 
van Stefan Baars werd nog wel door 
de keeper uit zijn doel geranseld 
en een inzet van Michel Zeldenrijk 
was net iets te hoog. Na rust een 
wederom sterker CSW verbeten op 
jacht naar de 0-2. Wijngaarden had 
hem op zijn schoen, maar schoot 
in kansrijke positie over. Even later 
kwam dan toch eindelijk de bevrij-
dende 0-2. Mauricio Cabeza stuur-
de vanaf rechts zijn tegenstander 
het bos in en zijn lage voorzet op 
maat was voor Edwin Milton niet te 
missen. De wedstrijd was gespeeld, 
want verdedigend gaf CSW niets 
meer weg. CSW kreeg meer ruim-
te en kon uitlopen naar 0-3. Een 
schitterende dieptepass van Kevin 
Bakker werd door Cesar de Kuyer 
schitterend gecontroleerd die ver-
volgens hard en laag inschoot. Het 
werd zelfs nog 0-4 toen Wijngaar-
den de bal panklaar lag voor de in-
komende Stefan Baars die keihard 
inschoot. Zandvoort mocht de eer 
nog redden door een makkelijk ge-
geven strafschop te benutten.
Een dikverdiende overwinning voor 
CSW dat zich daarmee herstelde 
van de nederlaag van vorige week. 
Zaterdag speelt CSW weer thuis te-
gen HBOK.

Hertha MB1 wint met ruime cijfers

Vinkeveen - Dit was de vierde 
wedstrijd in zeven dagen. Ze speel-
den tegen het VIOD (voor de twee-
de keer). Maar deze keer was het 
een competitie wedstrijd. De Hertha 
meiden  moesten om tien uur ver-
zamelen. 
Om elf uur begon de wedstrijd.  
Ze gingen redelijk van start maar  

speelden niet echt goed. Nina 
scoorde het eerste doelpunt. Nog 
geen vijf minuten later scoorde ze 
de tweede. Dus ging Hertha met  2-
0 de rust in. 

Na de rust gingen ze veel beter 
van start.  Al gauw viel het derde 
doelpunt. Met een mooi doel van 

Goenasch. Hertha gaf geen kan-
sen meer weg door de goede ver-
dediging.  Het middenveld ging 
goed mee naar voren en men speel-
den goed over. Er werden nog  twee 
doelpunten gescoord, beiden  door 
Sanne en konden de meiden met 
een 5-0 overwinning op zak richting 
kleedkamer.

Mijdrecht - Argon E3 heeft 
een goede start gemaakt in 
de najaarscompetitie. 

De eerste wedstrijd van dit 
seizoen heeft het team ge-
wonnen van ’s Graveland. 

Dankzij goed overspelen wis-
ten de mannen vijf keer te 
scoren. 

De verdediging liet de tegen-
stander nauwelijks bij het 
doel van Argon komen en 
als het al gebeurde, stond de 
keeper zijn mannetje en liet 
geen enkele bal het doel in-
gaan. 

Met 5-0 een mooi begin van 
de competitie.


