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Komt er weer aan!
van 21 t/m 24
september a.s.
Nieuw in Vinkeveen:

de Polyp
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Zeker voor
uw hypotheek.

WaaroM nog naar een bank?
Als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?
FDM kijkt naar alle hypotheekaanbieders en geeft u op deze manier
een onafhankelijk advies toegespitst op uw persoonlijke situatie!

nu 10 ja ar vast 4.75%!
Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?
Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak!

WWW.FDMijD recht.nl • 0297-273037 • inFo@FiDice.nl

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Wegrestaurant voor vogels
Waverhoek - Het natuurgebied
Waverhoek, vlakbij Botshol en Abcoude, wordt op dit moment zeer
drukbezocht door vogels die bezig zijn met hun grote reis naar het
zuiden. De vogeltrek komt in deze
maand goed op gang. Door het waterpeil aan te passen zorgt Natuurmonumenten ervoor dat de trekkende vogels kunnen uitrusten en
hier voldoende voedsel kunnen halen.
In het gebied wemelt het op dit
moment van de steltlopers, zoals de zwarte ruiter, groenpootruiter en kievit. De kemphaan wordt
ook veelvuldig gezien. Deze vogels

gebruiken dit wegrestaurant omdat ze in de zachte grond gemakkelijk hun voedsel vinden. Ook beginnen de overwinterende eenden
zoals de wintertaling en de smient
weer terug te keren. Er is zelfs een
gestreepte strandloper uit NoordAmerika gesignaleerd die hier al
een aantal dagen verblijft. Dat is
een bijzondere vogel die normaal
broedt op de toendra’s van Amerika, af en toe dwaalt er één rond in
Nederland.
Door het waterpeil in deze periode
wat lager te zetten komen de slikoevers bloot te liggen. Dat werkt als
een magneet op de vogels die hier

gemakkelijker hun voedsel kunnen
vinden. Ook gebruiken honderden
vogels dit gebied ‘s nachts als rustplaats. De Waverhoek is een natuurgebiedje van ongeveer 60 hectare,
midden in de Randstad. Natuurmonumenten is in 2006 gestart met het
ontwikkelen van dit natuurgebied
en na aanpassing van het waterpeil
werd het al snel een echt eldorado
voor watervogels. Waverhoek is een
onderdeel van het Plan de Venen
om meer natuur en recreatie in dit
deel van het Groene Hart te ontwikkelen en is een belangrijke schakel
in de ecologische verbinding met de
Nieuwkoopse Plassen.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Fitness nog goedkoper!

Onbeperkt sporten

Mijdrecht
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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u oP PaGINa 2.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Wie Weet
Waar mijn
konijntje is?

Stichting Opkikker ontvangt
4000 euro voor verwendagen
Mijdrecht - Rotaryclub Mijdrecht
heeft op 13 september jl. een cheque van 4.000 euro uitgereikt aan
de Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn. Op haar beurt gaf zij deze cheque door aan Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt jaarlijks verwendagen voor gezinnen
met een ernstig ziek kind. Ongeveer
10x per jaar organiseren zij een Superopkikkerdag in de Eemhof waar

zij 50 gezinnen tegelijk verwennen.
De Sinterklaasaktie houdt zich elk
jaar bezig met het organiseren van
diverse intochten, bedrijfsbezoeken, scholen en huisbezoeken in en
rond Uithoorn. Daarmee halen 150
vrijwilligers in 3 weken tijd geld op
voor maatschappelijke doelen. Vanwege haar 50-jarig bestaan, is gekozen voor een bijzonder hoofddoel:
Stichting Opkikker.

Het door Rotaryclub Mijdrecht gedoneerde bedrag is 10% van de opbrengst van een door drie Rotaryclubs georganiseerde kunstveiling
in mei van dit jaar bij Sotheby’s in
Amsterdam.
70% van de opbrengst van de veiling, 28.000 euro, is eerder geschonken voor de inrichting van een
jeugdtheaterzaal in het Emma Kinderziekenhuis AMC.

‘Kanopolo’ timmert aan de
weg op watersportdag VLC
De Ronde Venen - Bij de start van
het nieuwe schoolseizoen heeft de
kanovereniging De Ronde Venen
als keuzepakket aangeboden om de
leerlingen van het VLC te laten kanopoloën tijdens de watersportdagen van het VeenLandencollege. Op
twee middagen is daar gebruik van
gemaakt. In totaal hebben 15 leerlingen kennis kunnen maken met

deze tak van het kanovaren. Samen
met de sportdagen voor de zomer
komt daarmee het aantal leerlingen
dat deze tak van kanosport heeft
kunnen uitproberen op 40 stuks.
Op deze manier probeert de club de
sport onder de aandacht te brengen
van de jeugd. Praten erover zullen
ze zeker doen. Iedereen is enthousiast. Dit ondanks het feit dat een

hele middag in zo’n wankelende kajak te blijven zitten niet meevalt. Zeker als er ook nog oefeningen met
een bal moeten worden gedaan en
er op een doel geschoten mag worden. De spelers van het A team verzorgden de training.
Niet droog
Helaas is het niet iedereen gelukt

Wie heeft mijn konijntje
gevonden? Tijdens de storm
is zijn hok opengewaaid en is
hij weggelopen. Hij is zwart
en nog heel klein.
Als u hem heeft gevonden,
wilt u mij dan bellen?
Ik ben erg verdrietig.
Mike van Vliet 0297-262659
Herenweg 134 Vinkeveen

Getuigen gezocht
De Hoef - Afgelopen donderdagavond is er een nieuwe groene
Brabantia brievenbus aan de gevel
van het huis gehangen. Helaas is
zaterdag 17 september tussen 13.00
en 21.30 uur, aan de Oostzijde nr
86 in De Hoef, de brievenbus weer
van de gevel gehaald. Mochten getuigen dit gezien hebben: graag telefonisch contact opnemen met:
0646738748.

om het droog te houden. Diverse
leerlingen zijn uit de kajak gevallen
en moesten zwemmen. Het mocht
de pret niet drukken en iedereen
heeft een leuke middag gehad. Andere spelers hadden minder moeite
met het spelletje en waren talentvol.
Het kanopolo is nog een jonge onbekende sport in Nederland maar
wordt langzaam bekender en door
deze watersportdag is het polo extra onder de aandacht gebracht van
de jongeren in De Ronde Venen.
Jongeren die een keer mee willen
trainen zijn van harte welkom bij de
club.

Start nieuwe cursussen
Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 27 oktober

Opvoeden & zo
Mijdrecht, start 26 oktober
Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
www.zuwezorg.nl/cursussen

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.

AFVAlBRengstAtIons

Abcoude
Ruwelspad 3

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Baambrugge
C.P. de Grootstraat 9
mijdrecht
Barnsteen 23
Westerlandweg 10
Vinkeveen
Ter Aase Zuwe 3

Waverveen
Veldweg 1b
Wilnis
Trilgras 17

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Plaatsen v/e hek langs de sloot

Bouwen

W-2011-0469

7-9-2011

Slopen en verwijderen van
buismateriaal

Slopen

W-2011-0468

9-9-2011

Aanbouwen serre/erker aan
zijgevel woonhuis

Bouwen
Afwijken bestemming RO
Slopen

W-2011-0474

12-9-2011

W-2011-0470

12-9-2011

Slopen bijgebouwen
Westerlandweg 10
Bouwen van een bedrijfspand
met bedrijfswoning

Bouwen
Afwijken bestemming RO

W-2011-0477

21-7-2011

Slopen van bedrijfsgebouwen en
het bouwen v/e machineberging

Milieu

W-2011-0471

6-9-2011

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0478

8-9-2011

VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

mijdrecht
Westerlandweg 10

Bouwen van een aanbouw aan een ligboxenstal

Bouwen

W-2011-0399

VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 23 september 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project/inrichting Activiteiten

Aanvraagnr.

Wilnis
Bovendijk 22

Oprichten v/e vleesvarkensstal

W-2011-0089

Afwijken bestemming RO
Milieu

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Abcoude
Oude Dijk 1
Amstelhoek
Polder tussen Eerste
Zijweg en de Ringdijk
1e Bedijking
Baambrugge
Rijksstraatweg 43
mijdrecht
Roerdomp 73
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 61
Herenweg 221
Waverveen
Hoofdweg 7a

AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 22 septemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: drs. M. Burgman
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 september 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot
12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Kinderopvang Abcoude-Noord, coördinatiebesluit raadsvoorstel 0045/11

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de locatie aan Fluitekruid voor het realiseren van een kinderopvang en verder de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning te coördineren

5. Kerktoren Baambrugge raadsvoorstel 0044/11

De kerktoren van Baambrugge is in slechte staat wat betreft casco en met name fundering. Herstel is al diverse jaren in voorbereiding. Er is nu een subsidiemogelijkheid. Wij verzoeken de raad om de resterende benodigde financiële middelen voor
het herstel van de kerktoren ter beschikking te stellen.

6. Initiatiefvoorstel Nieuw gemeentewapen De Ronde Venen

Door de fractie van het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuw gemeentewapen voor de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2011 ontstaan uit de voormalige gemeenten Abcoude
en De Ronde Venen. De nieuwe gemeente heeft wel een nieuw logo, maar nog geen gemeentewapen. Aangezien een gemeentewapen een hoge cultuurhistorische waarde heeft, eeuwig is en verbindend, wordt derhalve voorgesteld de procedure in werking te stellen om te komen tot een gemeentewapen, goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel.

7. Sluiting

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

straatnaam

spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Wijzigen van de kozijnen
in de voorgevel

Bouwen

W-2011-0431

13-9-2011

Verbreden van watergang
Petronellatocht

Aanleg

W-2011-0288

28-7-2011

Plaatsen van een buitendeur in de Bouwen
zijgevel tpv een bestaand zijraam

W-2011-0315

1-9-2011

Wijzigen van een kozijn
in de voorgevel

Bouwen

W-2011-0413

Inpandig verbouwen en het wijzigen van de gevel v/e woonhuis
Herstellen van de fundering

Bouwen

W-2011-0397

1-9-2011

Bouwen

W-2011-0465

15-9-2011

Slopen

W-2011-0353

12-9-2011

Verwijderen van opstallen i.v.m.
nieuw te bouwen woningen

29-8-2011

AgenDA BesluItnemenDe RAADsVeRgADeRIng 22 septemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: drs. M. Burgman
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 september 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 30 juni 2011 en 4 juli 2011.
4. Akkoordstukken.
4a. Ontbinding koopcontract GroenWest – Tumult raadsvoorstel 0046/11

De gemeenteraad van Abcoude heeft eind 2010 besloten om het perceel aan het Kerkplein 28 in het centrum van Abcoude, beter bekend als Tumult, voor e 1,00 te verkopen aan woningbouwcoöperatie Groen West (voorheen Westhoek Wonen).
In het koopcontract is opgenomen dat het beheer en de exploitatie van Tumult zijn belegd bij Stichting Tympaan. Inmiddels
heeft Stichting Tympaan zich als toekomstig exploitant van Tumult teruggetrokken. Voorgesteld wordt een beroep te doen op
de ontbindende voorwaarden in het koopcontract met Groen West.

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de
besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.

AgenDA extRA RAADsVeRgADeRIng 29 septemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: drs. M. Burgman
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 september 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot
12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Onderzoek Task Force Projecten: beheerst sturen

Door een extern bureau is in opdracht van het college de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar inzicht in de financiële
situatie van de ruimtelijke projecten en de daaruit voortvloeiende risico’s. Daarnaast is gekeken naar verbetering in werkwijze en sturing van de ruimtelijke projecten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het totaal van de grondexploitaties op grote ruimtelijke projecten naar beneden moet worden bijgesteld. Gesproken wordt over de uitkomsten van de rapportage en
daaruit voor de gemeente voortvloeiende acties.

5. Sluiting

VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke ZAken 4 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 september 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers

3.
4.
5.
a.

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert,
dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de
email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een
onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt
aan de orde komt.

Vaststellen agenda
Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 6 september 2011
Punten voor de raad van 27 oktober 2011
Structuurvisie Amstelhoek raadsvoorstel 0048/11

Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen in Amstelhoek: de drukke provinciale weg N201 die het dorp nu doormidden snijdt, wordt omgelegd en er wordt voor verschillende particuliere gronden nagedacht over herontwikkeling met woningbouw. Met de Structuurvisie Amstelhoek wil de gemeente richting geven aan de diverse ontwikkelingen binnen Amstelhoek
en de integraliteit van deze ontwikkelingen bewerkstelligen, zodat deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de
woonkwaliteit voor de inwoners van Amstelhoek. Het college stelt de raad nu voor om kennis te nemen van de reactienota
waarin de inspraakreacties op de conceptvisie zijn opgenomen en de Structuurvisie Amstelhoek vast te stellen als kader voor
de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen Amstelhoek.

6. Overige punten
a. Memo voorontwerp Provinciale Structuurvisie

Aan de hand van de memo en de conceptreactie wordt de inbreng van de gemeente bij het voorontwerp van de Provinciale
Structuurvisie besproken.

b. Anti-speculatiebeding

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.
VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij drie verkeersbesluiten hebben genomen. De besluiten
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Maarschalkstraat 26, 3641 HL in Mijdrecht
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Achter de
Kerken 205, 1391 LK in Abcoude
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Jacob van
Gaesbeeklaan 1c, 1391 CE in Abcoude
Deze besluiten liggen met ingang van 22 september 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een

De fractie van SVAB wil met het college van gedachten wisselen over het anti-speculatiebeding. Twee zaken staan daarbij
centraal. Ten eerste: het specifieke besluit van het college van 23 augustus jl, waarbij het antispeculatie beding voor het stationsgebied Abcoude tot nader order buiten toepassing is verklaard. Ten tweede de toepassing van het anti-antispeculatiebeding als instrument in het algemeen.

7. Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.

8. Sluiting

VeRgADeRIng commIssIe Algemeen BestuuRlIjke ZAken / FInAncIën e.o.
6 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 september 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert,
dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de
email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een
onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt
aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën van 8 september 2011 en notulen
commissie Inwonerszaken / Samenleving van 5 september 2011.
5. Punten voor de raad van 27 oktober 2011
a. 2e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0049/11.

In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocumenten 20112014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de planning, de structuur en de
werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform deze planning ontvangt u in 2011 drie keer de
bestuursrapportage.

6. Overige punten
a. Wijkgericht werken & Kernenbeleid

De fractie van D66 verzoekt het college een toelichting te geven op de stand van zaken rond wijkgericht werken en het
kernenbeleid.

7. Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen
Bestuurlijke Zaken / Financiën & Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.

8. Sluiting
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Voor particulieren en groepen

Workshop bollenmand
vullen bij kwekerij Koster
Kudelstaart - Nu al gezellig bezig
zijn met het voorjaar, wie wil dat tijdens deze gure dagen nou niet? En
sinds kort kan dat aan De Hoofdweg 152 in Kudelstaart. Kwekerij
C.B. Koster is gespecialiseerd in de
verkoop van vele soorten bloembollen. Uniek is dat er ook workshops
‘bloembollenmand vullen’ worden
georganiseerd. Tuinieren is vooruit
denken, dus om in het voorjaar te
kunnen genieten van bloeiende bollen, is het nu de tijd om ze te planten. Bij CB Koster kunnen allerlei
soorten bloembollen gekocht worden, van de bekende narcis, tulp,
krokus, iris of hyacint tot aparte,
maar prachtige andere soorten bollen. Ook worden de populaire amaryllisbollen in diverse soorten en
kleuren te koop aangeboden. Fan
van huisbroei? Vraag dan de naar
speciaal geprepareerde narcissen
en hyacinten. Alle soorten bloembollen zijn verpakt met foto. Ook de
bloeitijd en de hoogte worden vermeld. De kwekerijwinkel is van oktober tot eind december open en iedereen mag vrijblijvend rondneuzen tussen de vele bakken met verschillende soorten. Tijdens de workshops ‘bollenmand vullen’ worden
de deelnemers ontvangen met koffie of thee en wordt als eerste uitleg
gegeven over bloembollen in het algemeen en de kwekerij. Daarna is
het tijd om zelf aan de slag te gaan.
Onder de professionele en enthousiaste leiding van de heer C.B. Koster mag een mand met potgrond en
met verschillende soorten bloem-
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bollen gevuld worden. Deze bloembollen mogen de deelnemers zelf
uitkiezen. Dit gaat laag voor laag,
wat ook wel etagebeplanting genoemd wordt. Alle bakken met bollen zijn duidelijk genummerd, zodat de deelnemers weten in welke
laag ze moeten komen en hoeveel
stuks er nodig zijn. Boven op de bollen komt een aantal viooltjes, zodat
de mand ook nu al leuk is om naar
te kijken. Tussendoor worden tips en
aanwijzingen gegeven. De twee uur
durende workshops worden in de
maanden november en december
gegeven. De workshops kunnen tevens door groepen gevolgd worden,
ook leuk dus als personeelsuitjes en
voor onder andere verenigingen en
vrijgezellenfeestjes. Voor slechts 25
euro per persoon gaan deelnemers
naar huis met een mand met zo’n
130 bollen. Vanaf februari tot en met
mei kun dan genoten worden van
de kleurrijke, zelfgemaakte mand.
C.B. Koster verkoopt ook verschillende bollenmandpakketten, waarmee mensen thuis zelf aan de slag
kunnen gaan. Voor 27,50 euro inclusief verzendkosten binnen Nederland, exclusief bollenmand, wordt
een bloembollenpakket toegestuurd
met een uitgebreide omschrijving
hoe de bollen in de mand geplant
moeten worden. Deze pakketten zijn
ook leuk om te geven als cadeau of
relatiegeschenk. Voor meer informatie of aanmelden voor een workshop kan gebeld worden met C.B.
Koster, nummer 06-28146531 of kijk
op de website www.bollenmand.nl.
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*Het gewicht per schaal kan verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 schalen.

Nes a.d. Amstel - Vrijdag 16 september heeft de Nesser Dames Vereniging haar jubileum gevierd.
In De Hoef bij restaurant De Strooppot werden de dames feestelijk en
toepasselijk onthaald door twee
hofdames van ‘verrassend Jo’ en
konden zij zich opmaken voor een
heerlijk diner met Music a la Carte. Deze muzikale geste werd zeer
goed gebracht en al gauw zongen
de dames uit volle borst mee. Toen
burgemeester Jan van Zanen van
Amstelveen binnenkwam wisten ze
niet wat hun overkwam. Hij kwam
speciaal om getuige van de saamhorigheid en de speciale band onderling te zijn. Hij roemde het bestuur dat toch al zo vele jaren de
club draaiende wist te houden. Speciaal aandacht was er voor het oudste lid, mevrouw ‘tante Bets’ van negenentachtig jaar, die ook al zestig
jaar lid is.

Door elke keer weer iets anders op
een clubavond te hebben op informatief-, creatief-, muzikaal- en
filmgebied etc. worden de interesses van de dames hoog gehouden.
Waar andere damesverenigingen op
de fles gingen, bestaat deze vereniging uit bijna 85 leden.
Na van een voortreffelijk maal te
hebben genoten, ging de tent op
zijn kop met het lied ‘Sexbom’ van
de nog oudere Tom Jones. De slipjes en grote onderbroeken vlogen in
het rond en het viel niet mee om de
rust weer terug te laten keren. Maar
na een kopje koffie waren alle dames weer tot bedaren gebracht en
werd er afgesloten met bedankjes
over en weer en kregen ze een blijvende herinnering mee naar huis,
een pennenset met inscriptie 60 jaar
Nesser Dames Vereniging. Een fantastische avond voor zo’n mooi jubileum. Op naar de vijf en zestig!!

Gevleugeld jubileum voor TCM
Mijdrecht - Vorige maand kon Laura Eekels terugkijken op 12 1/2 jaar
succesvol ondernemerschap.
In 1999 besloot zij zelfstandig haar
visie op computeronderricht te gaan
uitdragen door het aanbieden van
maatwerk computertrainingen voor
de zakelijke markt en voor particulieren. Nu, met haar bronzen jubileum net achter de rug kan zij constateren dat het een goede keuze was
om in het “gat in de markt” te springen van individuele trainingen en
begeleiding op de werkplek.

Laura is met haar roze bedrijfskleuren en haar roze autootje (en zelfs
roze motor) een bekende verschijning in de Ronde Venen en ver daar
buiten. Vooral het koffertje achterop levert veel “duimen” en vrolijke
blikken op. Hans Kranenburg (van
Mijdrechts Schadenet) heeft de finish touch geleverd en er een gevleugelde bolide van gemaakt, zodat
Training Centrum Mijdrecht ook de
volgende 12 1/2 jaar weer vliegensvlug ter plaatse zal zijn.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in de krant.

Uit handen van Hans Kranenburg neemt Laura Eekels de sleutels
weer in ontvangst.
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Richard Baart opent autoen bandenservicebedrijf

Mijdrecht - Vandaag, woensdag
21 september, hebben Richard
Baart en zijn echtgenote Jolanda aan de Vermogenweg 93 in
Mijdrecht de deuren geopend
van hun nieuwe bedrijf, dat zich
geheel toelegt op autoreparatie,
-onderhoud, APK-keuring van
alle merken auto’s, bandenservice en bijbehorende activiteiten
in de breedste zin van het woord.
Autobezitters zullen ongetwijfeld
hun weg weten te vinden naar dit
onderhoudsbedrijf, waar men niet
alleen kan rekenen op concurrerende (lees: voordelige) tarieven, maar
dat ook op het gebied van banden
veel te bieden heeft. Zoals bandencontrole, verwisselen en nieuwe banden monteren. Daarnaast
aanschaf en montage van winterbanden. Richard heeft ‘het bandenwerk’ ondergebracht in een totaalpakket waarbij tevens een controle van het remsysteem wordt uitgevoerd. Bovendien zijn balanceren en montage bij de prijs van de
banden inbegrepen. Wie bij Richard
winterbanden laat monteren hoeft
de zomerbanden niet mee naar
huis te nemen, want boven het bedrijf is een magazijnruimte voor opslag ervan. “Wij leveren alle merken
banden waar de voorkeur naar uitgaat. Ons huismerk is echter General Tyre, overigens een band die uitstekend voldoet en tegen een aantrekkelijke prijs wordt aangeboden.
Wie voor de komende winter winterbanden wil hebben, doet er goed
aan die tijdig te bestellen want ze
worden schaars”, laat Richard met
een waarschuwende vinger weten.
“Maar ook voor bedrijfswagens en
zelfs voor motorfietsen kunnen we
banden leveren. En voor het winterseizoen zal een aantal mensen
plannen gaan maken om een weekje richting wintersport te gaan. Zij

kunnen bij ons dan skiboxen van
o.a. het merk Thule kopen of huren.
Naast skiboxen hebben we eveneens brede bagageboxen (dakkoffers) van hetzelfde merk in de aanbieding. Beide typen kunnen bij
ons in de opslag een plaatsje vinden als men de box thuis niet kwijt
kan. Omdat er tegenwoordig eveneens veel vraag is naar fietsdragers
op de trekhaak, kan daar op verzoek
met verschillende typen eveneens
in worden voorzien. Wil er iemand
siervelgen of bredere banden? Ook
dat kan. We zijn weliswaar nog maar
kort bezig, maar wel van alle markten thuis. Om onze opening te vieren geven wij gedurende de hele
maand oktober 10 procent korting
op alle reparatie opdrachten.”

Allround
‘Small is beautifull’, mits je kunt zorgen voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod, een aansprekende service, goede en betrouwbare leveranciers en niet in de laatste
plaats (meer dan) voldoende kennis
en kunde voor het vak in huis hebt.
Nou, dat zit bij Richard wel goed! Hij
is een allround automonteur, apkkeurmeester en kan alle soorten auto’s in onderhoud nemen en/of reparaties uitvoeren, apk-keuringen
doen en zelfs aircosystemen testen.
Maar ook reparatie van kleine schades is hem toevertrouwd. Richard
heeft een uitstekende samenwerking opgebouwd met leveranciers
die een breed scala aan producten, onderdelen en diensten bieden. Eerder heeft Richard 8 jaar gewerkt als automonteur bij Citroendealer Van Oord in Maarssen. Daar
haalde hij al zijn diploma’s. Vervolgens werkte hij negen jaar bij de
gemeente Amstelveen in het onderhoud van het omvangrijke wagenpark dat uit allerlei soorten voertuigen bestaat. Zoals personenwagens, bussen, trekkers, maaiers,
vuilniswagens, vlakblazers en dergelijke. Daar leerde Richard bovendien heel veel op het gebied van hydraulica, lastechnieken en werktuigbouw. Die brede kennis en ervaring komen hem nu van pas.
Ook bestelwagens
“Begin dit jaar begon het bij ons te
kriebelen, maar het meest bij Richard, om de sprong te wagen voor
zichzelf te beginnen,” verduidelijkt
Jolanda. “In april had hij bij de gemeente Amstelveen aangegeven

dat hij parttime wilde gaan werken.
Vervolgens hebben we het idee verder uitgewerkt en gestalte gegeven door een van de nieuwgebouwde businessunits aan de Vermogenweg te kopen (pal tegenover Brouwer Transport, vlak bij het nieuwe
zwembad). Dat is stilaan ingericht
en in stukje bij beetje in gebruik genomen, waardoor intussen ook een
kleine maar vaste klantenkring kon
worden opgebouwd. Per 1 oktober
heeft Richard ontslag genomen bij
de gemeente en is dan zelfstandig
ondernemer. Hoewel ook de officiele opening op die datum staat gepland, konden we sneller dan verwacht al starten. Dat hebben we
dan maar gedaan, ook al omdat
een aantal van onze klanten stond
te popelen hun auto bij ons een
onderhoudsbeurt te laten geven.
Naast het werk gaan we ons nu ook
richten op uitbreiding van het klantenbestand,” Naast personenauto’s verzorgt Richard ook het onderhoud en de bandenservice van kleine en middelgrote bestelwagens.
De koffie is klaar terwijl u wacht als
het gaat om uitvoering van een kleinigheid. In andere gevallen moet u
zelfs bij Richard een afspraak maken. Het verlenen van een goede onderhoudsbeurt van een auto neemt nu eenmaal tijd in beslag.
Klanten krijgen indien nodig dan
een leenfiets mee of kunnen (in De
Ronde Venen) op afspraak thuisgebracht worden. Richard Baart is
voorts dealer van Gimeg, een gigant
op het terrein van camping- en caravanproducten en van Hoco Parts
voor onderdelen van motorfietsen. Jolanda: “Dat komt van pas om
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klanten van dienst te kunnen zijn als
die hun auto (en caravan) vakantieklaar willen maken of een ski- dan
wel bagagebox op hun auto gemonteerd willen hebben. Dan hebben wij daarvoor de spullen in huis.
Tegen een scherpe prijs bieden wij
onze klanten daarvoor een totaalpakket aan. Maar ook motorrijders
kunnen hier binnenstappen als zij
wat nodig hebben.”
Vertrouwen
Jolanda geeft blijk over voldoende marketingkwaliteiten en uitdrukkingsvaardigheden te beschikken
waardoor zij producten en diensten van hun nieuwe bedrijf uitstekend in de markt kan zetten. Samen
een nieuw bedrijf opzetten en runnen, dat is geen kattenpis vandaag
de dag. Maar als jonge ondernemers durven zij het aan en zien toekomst in datgene wat zij gaan doen,
met vertrouwen tegemoet. Geen
dure overhead, maar hard werken
in combinatie met een persoonlijke benadering, klantvriendelijkheid,
voldoende vakkennis, concurrerende tarieven en een uitstekende service, liggen daaraan ten grondslag.
“Eerlijkheid, laten zien wat je kunt
en tegemoet komen aan de afspraken die je met de klanten maakt,
zorgen voor vertrouwen waardoor
je een opdracht wordt gegund.
Dat zijn onmisbare elementen wil
je als ondernemer vandaag de dag
kunnen slagen in je missie.” Aldus
Richard. “U bent van harte welkom
ons te toetsen op datgene wat wij
u te bieden hebben”, besluiten Richard en Jolanda hun relaas.
Openingstijden: maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.
Buiten deze uren (als het niet anders kan), zoals ’s avonds en zaterdag, op afspraak. Tel. 06-41499863.
Betaling via pinnen is mogelijk.
Meer weten? Kijk voor meer info op www.richardbaart.nl en/of
www.bandenopslagmijdrecht.nl.
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ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel De Ronde
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen
(in Mariaoord) 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.

Shape - het nieuwe brood
van Ambachtsbakker de Kruyf
Mijdrecht - Het koolhydraatgehalte van Shape is 50% lager dan standaard meergranenbrood. Het brood bevat extra veel
zaden en pitten met een laag
koolhydraatgehalte zoals sesamzaad, lijnzaad, soja en zonnebloempitten.
Met Shape sluit Ambachtsbakker
de Kruyf aan bij het op het moment
zo populaire koolhydraatarme dieet. Vooral het dieet van Dr. Frank
is erg populair, zijn boek is een echte bestseller. Bij het koolhydraat-dieet worden er veel eiwitten gegeten
en heel weinig koolhydraten.
In het kort werkt het zo: koolhydraten worden in ons lichaam omgezet
in glucose. Glucose dient als brandstof om bijvoorbeeld te kunnen lopen, praten en denken. Teveel aan

suikers wordt in het lichaam omgezet in vet, wat tot extra gewicht kan
leiden. Door de hoeveelheid koolhydraten te verminderen kan gebrek aan glucose ontstaan. Hierdoor schakelt ons lichaam over naar
vetverbranding wat kan resulteren
in gewichtsafname. De extra eiwitten in het dieet werken verzadigend,
waardoor het hongergevoel minder
snel terugkomt. Brood bevat niet alleen maar koolhydraten, het is ook
een bron van vezels, vitamines en
mineralen. Daarom is Shape ideaal
voor in een koolhydraatarm dieet.
En de koolhydraten die in het brood
zitten zijn zogenaamde complexe
koolhydraten. Complexe koolhydraten worden langzamer door het lichaam verteerd en hebben een kleinere kans om als vet opgeslagen te
worden.

Natuur-beleef
Verhalenavond
Wilnis - NME centrum de Woudreus organiseert samen met verhalenvertelster Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten’ een verhalenavond in de tuin van het NME
Centrum.
Elza zal in de tuin verhalen vertellen bij de planten die er in de tuin
te vinden zijn. Eén van die verhalen is ‘Bij volle maan’, een verhaal
over de jeneverbesstruik.
De jeneverbes kent vele geheimen. Op de plaatsen waar hij
groeit, o.a. op de heidevelden in
Drenthe en de Veluwe, gebeuren
vaak bijzondere dingen. Er doen
daar veel verhalen de ronde over
de geheimen van de ‘wachters
van de heide’ zoals de jenever-

bessen ook wel genoemd worden.
Bent u nieuwsgierig naar het verhaal van de Jeneverbes? U kunt
het verhaal horen vertellen op de
natuur-beleef-Verhalenavond!
Als u wilt deelnemen aan de verhalenavond dan kunt u zich opgeven bij NME-Centrum de Woudreus. Doe dat vóór 28 september! De deelname kost 5 euro. De
avond begint om 19.30 uur in de
NME-tuin. U vindt NME Centrum
de Woudreus in de Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis.

kerk, de avond begint om 20.00
uur en vanaf 19.45 uur staat de
koffie klaar.
Passage Mijdrecht, een club
vrouwen die maandelijks bij elkaar komt om met elkaar te praten over geloof, cultuur en samenleving, maar bovenal om het
gezellig te hebben met elkaar.
Misschien is deze avond de gelegenheid voor u om eens bij
Passage Mijdrecht te komen kijken.

Mijdrecht - Vorige week vrijdag 16
september werd er appeltaart gebakken met de bewoners van bejaardentehuis Gerardus Majella.
Appels schillen, deeg kneden, in de
vorm drukken, rozijnen weken en
wat kaneel erover.
Alles in de vorm en toen nog wormpjes rollen voor boven op, nou daar
werd flink om gelachen.

Dat waren geen wormpjes of slangetjes maar piemeltjes! Het zag er
heerlijk uit. Vervolgens gingen de
beide appeltaarten de oven in. Het
rook heerlijk. De bakkers in spe
hadden wel zin in een lekker stukje
vers eigengebakken appeltaart. Ondertussen werd er gesproken over
vroeger en nu. Het was weer een
gezellige middag.

Barbecue-avond in Zuiderhof
Vinkeveen - Woensdag 14 september was er op de meerzorgafdeling
van zorgcentra Zuiderhof een gezellige barbecue georganiseerd.
Een paar maanden geleden konden de bewoners van Zuiderhof een
hartenwens, die aangeboden werd
door de Rikistichting, invullen.
In overleg met de bewoners van de
meerzorg kwam het idee om een
gezamenlijke barbecue te houden
waarbij ieder een gast mocht uitnodigen. ‘s Morgens werd er een
partytent in de tuin opgezet waar
de barbecue onder kwam te staan.
De weersomstandigheden waren
hen niet gunstig gezind want na
een uur was de partytent helemaal
om- en stukgewaaid. Gelukkig ging
de wind ‘s middags liggen en kon
er een tweede tent opgezet worden.
De ruimte werd feestelijk ingericht

met vlaggetjes en gezellig gedekte tafels. Om 16.00 uur kwamen de
eerste gasten binnendruppelen. Onder het genot van een drankje werd
er met elkaar kennisgemaakt. Om
half 5 kwam Ruud de Kok in koktenue binnen en werd de barbecue
aangestoken. Er waren lekkere salades, stokbrood met kruidenboter
en heerlijke sausjes. Al gauw waren
de eerste stukjes vlees gebakken en
werd het opgediend.
Iedereen heeft smakelijk gegeten
van de lekkernijen en volop genoten.De avond werd afgesloten met
een kopje koffie, waarna de bewoners moe maar voldaan naar hun
appartement werden gebracht.
Via de Nieuwe Meerbode willen de
bewoners de Rikistichting nogmaals
hartelijk dankzeggen voor deze
heerlijke hartenwens.

Juf Geertje Blenk al
40 jaar in het onderwijs
Wilnis – Op de Kon. Julianaschool
werd dinsdag 13 september feest
gevierd door het team en bestuur,
omdat collega Geertje Blenk–Kolk
deze maand 40 jaar in het onderwijs
werkzaam is.

Geertje ontving bloemen en natuurlijk werd dit jubileum ook met een
punt gebak gevierd. Geertje, iedereen van de school hoopt dat je nog
een aantal jaren met plezier in onderwijsland werkzaam zal zijn!

Amstelfort neemt deel aan
Vegetarische Restaurantweek
Over dapper durven zijn!
De Ronde Venen - Van 5 t/m 15
oktober is het weer Kinderboekenweek. Kom dan naar de Bibliotheek, want daar gebeurt het!
De Bibliotheek staat bol van de
helden uit je favoriete boeken.

Passage Mijdrecht

Bewoners Gerardus Majella
bakken heerlijke appeltaart

Voor meer informatie kunt u bellen met het NME Centrum,
tel. 0297 273692 of mailen met
info@nmederondevenen.nl

Kinderboekenweek 2011

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

Mijdrecht - Morgenavond, donderdag 22 september, komt mevrouw Anneke Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel bij de dames van Passage
Mijdrecht om over haar hobby,
het verzamelen van tegeltjes met
een bijbelse voorstelling, te vertellen. Zij zal er ook enkele meebrengen zodat u ze van dichtbij
kunt bewonderen en aanraken.
De dames komen bij elkaar in
gebouw Irene naast de Jans-

Brood met minder koolhydraten

Van Dolfje Weerwolfje en Geronimo Stilton tot Pluk van de Petteflet
en Roodkapje. En wat te denken van
superhelden als Meester Jaap en
Mees Kees.
Je kunt in de Kinderboekenweek
ook meedoen aan de Boekhelden
Quiz. Bekende helden uit boeken

hangen in de Bibliotheek, maar hoe
heten ze ook alweer? Weet jij het,
maak dan de quiz en wie weet win
je een prijs! En er is een Superhelden Spaaractie. Haal snel een verzamelalbum (op=op) en spaar zo veel
mogelijk superhelden. De plaatjes
krijg je bij het lenen van de boeken
en als je meedoet aan de activiteiten. Spaar ze allemaal.
In de Kinderboekenweek is van alles te doen in de Bibliotheek. Haal
de speciale Kinderboekenweekfolder in de Bibliotheek of op je school,
of kijk op de website voor het programma in jouw Bibliotheek:
www.bibliotheekavv.nl.
Word nu gratis lid
Ben je nog geen lid van de Bibliotheek? Word dan nu lid! Tijdens de
Kinderboekenweek hoef je namelijk
geen 2,50 euro inschrijfgeld te betalen. En als je nog geen 18 jaar bent,
ben je gratis lid. Mooi toch, het kost
je dus niks!

Uithoorn - Van 3 tot en met 9
oktober aanstaande doen meer
dan 170 restaurants in heel Nederland mee aan de eerste Vegetarische Restaurantweek ter
wereld.
In Uithoorn doet Amstelfort mee
aan de week. In dit restaurant kan
iedereen proeven hoe lekker en gevarieerd de vegetarische keuken
kan zijn. Dit is ook nog eens extra
voordelig. Tijdens deze week is het
aanbod: wie een vegetarisch driegangenmenu bestelt, krijgt het vegetarische voorgerecht gratis. Ook
de tafelgenoot krijgt een gratis vegetarisch voorgerecht. De week
wordt ondersteund door bekende
vegetariërs én vleeseters.
Een van die vleeseters is topkok
Pierre Wind. “Ik heb me als kok altijd bovengemiddeld ingezet om de
vegetarische maaltijd meer allure te
geven”, zegt hij. “Ondanks dat ik zelf
geen vegetariër ben. Goed initiatief,
die restaurantweek, want ook vegetariërs hebben recht op culinair genot.”
Zoals Wind, die afwisselend wel of
geen vlees of vis eet, zijn er nog vier
miljoen mensen in Nederland: zij
kiezen een of meerdere dagen per
week voor vegetarisch. Deze groep
wordt steeds groter. Toch laten het

aanbod en de variatie van groentegerechten in veel restaurants nog te
wensen over. Iedere vegetariër kent
de treurige geitenkaassalade, eenzaam onder het kopje ‘vegetarisch’.
Daar brengt de Vegetarische Restaurantweek verandering in. De
meeste deelnemende restaurants
aan deze week zijn niet exclusief
vegetarisch, dus ook de verstokte
vleeseter wordt verleid om kennis te
maken met de vegetarische keuken.
Daarom is ook het voorgerecht van
een tafelgenoot gratis.
Naast Pierre Wind steunen Jort Kelder, Henk Keilman, Janine Abbring
en Menno Bentveld de week. “Smakelijk nieuws!” vindt Kelder, “dat het
vegetarische eten uit het sektarische verdomhoekje van tofu en linzensoep in krakerige idealistenetablissementen wordt getrokken. Als
de Joops, Jonnies en andere sterrenkoks in hippe tenten gaan meedoen, eten we ons naar een betere wereld.”
Meer dan 170 restaurants hebben
zich inmiddels aangemeld voor de
Vegetarische Restaurantweek, georganiseerd door de Nederlandse
Vegetariërsbond en Vroege Vogels
in samenwerking met Variatie op de
Kaart en Dinnersite. Meer info over
de week is te vinden op de site:
www.devegetarischerestaurantweek.nl.
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Natuur
dichtbij
huis

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De Amerikaanse Rivierkreeft

beroepsvisser met zelfontworpen kreeftenkooien
712 kilo kreeften gevangen, dat komt overeen met
plm. 17.800 kreeften. Dat was toen, enkele jaren terug, gemiddeld 1-3 kreeften per vierkante meter. Je
mag er rustig van uitgaan dat de cijfers nu veel hoger liggen. De indringers hebben er ook voor gezorgd dat de Europese Kreeften, die hier normaal
horen, bijna verdwenen zijn. Dat is o.a. een gevolg van de kreeftenpest. De Amerikaanse indringers dragen deze dodelijke schimmelziekte met zich
mee, zij kunnen er wel tegen maar onze Europeanen niet.
Een oplossing voor deze invasie zou zijn ze commercieel te vangen, zodat we in de restaurants geen
Chinese, maar Amerikaanse kreeftenstaartjes kunnen eten. Kreeftenstaartjes uit Demmerik smaken
net zo lekker. Wie duikt in dat gat in de markt van regionale producten?
Een paar weken geleden stond in deze krant een foto van kinderen die kreeften hadden gevangen en
ze weer terug hadden gezet. Opvoedkundig gezien
heel begrijpelijk, terugzetten wat je vangt. Echter, gelet op de plaag, hadden de ouders de kreeften beter op de barbecue kunnen leggen. Op de website
van HSV Wilnis kunt u meer informatie over de kreeften lezen. Zie www.hsvwilnis.nl
Gerrit hiemstra
iVN de ronde Venen & uithoorn n

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Hoflandschool krijgt breakdanceles
Mijdrecht - Op dinsdagmorgen
13 september was het zover. De
kinderen van groep 6, 7 en 8 van
de Hoflandschool kregen les in
breakdance.
Vanuit Build Ya Skillz kwam Sylvain
Veldkamp een workshop geven over
de verschillende danstechieken die

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag werd voor de negende keer
de Mijdrechtse Dweildag georganiseerd in het centrum van
Mijdrecht. En na negen jaar
moest er nu dan ook echt gedweild worden want de kraan
boven stond af en toe flink open.
Al vroeg in de ochtend verschenen
10 deelnemende orkesten, gekleed
in vele vrolijke kleuren, op het Raadhuisplein. En binnen de kortste keren was het één muzikaal feest rond
het gemeentehuis. Eigenlijk werd er
nog een orkest verwacht maar dat
was gestrand bij een kettingbot-

Stel, je hebt een prachtig aquarium met schitterende
waterplanten en de mooiste tropische vissen. Je geniet van de exotische kleurenpracht en je slaagt er
in, met met veel kennis van zaken, je aquarium zo
in stand te houden. Toch wil je wel eens wat anders,
een nieuwe uitdaging, en je ziet bij de dierenwinkel een paar exotische soorten kreeften. Je koopt er
een paar en zet ze uit in de bak thuis. Het zijn Amerikaanse Rivierkreeften, om precies te zijn de Rode
of de Geknobbelde. Fraaie beesten, die - als je ze
een beetje pest - de vervaarlijke, grote scharen wijd
uit zetten om te dreigen, maar je zorgt ervoor dat ze
geen vinger te pakken krijgen.
Na een paar dagen echter begint je aquarium wat
leeg te worden, planten verdwijnen en nu en dan
ook een visje. Het duurt niet lang of je krijgt in de
gaten dat de kreeften de grote boosdoeners zijn, zij
vernielen je bak, waar je zo zuinig op bent. Wat doe
je in zo’n geval? Je kiepert ze de Kerkvaart in. De dierenwinkel zal ze niet terug nemen en als die in de
gaten krijgt dat de handel stagneert, dumpt die ook
de resterende kreeften in een Utrechtse gracht. Een
nieuwe populatie exoten in ons land is geboren.
Zo ongeveer is in de vorige eeuw deze exoot ons
land binnengekomen. Met niet zulke leuke gevolgen: veel poldersloten, die vroeger begroeid waren, zijn kaal en hebben bijna geen waterplanten
meer. Veel vissenbroed (eitjes dus) wordt opgegeten en dat heeft tot gevolg dat er minder vis van een
bepaalde soort voorkomt. Dat heeft weer gevolgen
voor de andere dieren in die sloot, hele voedselketens raken in de war. De kreeften zorgen voor vertroebeling van het water waardoor het doorzicht
minder wordt. Er kan minder licht de bodem bereiken waardoor waterplanten minder zuurstof maken. Broodvissers, voor zover ze er nog zijn, maar
vooral sportvissers hebben aan de bel getrokken
om de instanties te alarmeren. Zo heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met de Hengelsportverenging Wilnis in 2008 een onderzoek laten verrichten in Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden. Gedurende 21 dagen werden
in genoemde polders 23 van kunststof gemaakte kreeftenfuiken uitgezet, hierin werden plm. 1300
kreeften gevangen. In de buurt van Gouda heeft een

Negende Mijdrechtse dweildag
wederom een groots festijn

breakdancen heeft. Breakdance,
ook bekend als breaking of b-boying, is een dansstijl. Het vormt samen met rap, graffiti en dj-en de vier
belangrijkste onderdelen van hiphop. Sylvain liet verschillende moves
zien zodat de kinderen die konden
leren. Het footwork, met snelle pas-

jes op handen en voeten over de
grond en de ‘freeze’ waarbij de danser met gebruik van de armen niet
meer beweegt. Dankzij de superleuke hiphop muziek werden de kinderen uitgedaagd om de beste moves
te laten zien aan elkaar! Het was een
geweldige les,

sing waar gelukkig geen persoonlijk letsel was. Om half twaalf startten de orkesten met het defilé op
het Raadhuisplein waarna de optredens door heel het Mijdrechtse centrum plaatsvonden. De dweilorkesten voerden allerlei grappige acts
op en daagden het publiek muzikaal uit.
De jury van de Mijdrechtse dweildag had het er maar druk mee, want
de kwaliteit van de orkesten lag
erg hoog. Dat de sfeer in het centrum van Mijdrecht goed was bij de
muzikanten en het in groten getale toegestroomde publiek bleek wel
tot het weer zo rond half vier om-

sloeg en het echt dweilweer werd.
De orkesten speelden gewoon door
en het publiek bleef gezellig naar de
muziek luisteren en kijken. Even na
vijf uur was er een samenspel van
alle orkesten wat een groots kakofonie van muziek opleverde. Het
werd een orkest van wel 200 muzikanten. Gelijk daarna was de prijsuitreiking.
In de wedstrijdklasse waren de winnaars de Útlopers uit Sneek, voor
de leutklasse Muziekenzo uit Almere en tenslotte ging de Aggemarvanhuisaf Band uit Boxtel er met de
Co Outshoorn wisselbokaal vandoor
voor de meest opmerkelijke act.

Hulp aan India project
Mijdrecht - De ledenavonden
van Passage ‘De Ronde Venen’
staan al een jaar lang in het teken van hulp aan India.
Landelijk is er een aantal internationale projecten geadopteerd, waar
hulp aan vrouwen in India er één
van is. Deze hulp bestaat uit het
verlenen van cursussen, voorlichting op het gebied van gezondheid
en het verlenen van een microkrediet waardoor de vrouwen een bedrijfje kunnen financieren en waarbij zij zelf de verantwoordelijkheid
dragen voor het ontvangen geld. Na
een aantal jaren betalen zij het krediet terug zodat weer anderen daarna geholpen kunnen worden. Zo
kunnen zij een zelfstandig bestaan
opbouwen.
Onze Passage leden hebben het
afgelopen jaar verschillende acties ondernomen zoals de verkoop
van boeken en tijdschriften, het
aanbieden van stekjes en tweede-

hands- en nieuwe spulletjes tijdens
de ledenavonden. En net zoals in
de kringloopwinkel wil de één iets
kwijt en de ander koopt het. In februari is er een winterwandeling gehouden waarvan de opbrengst voor
het project was, daarna volgde een
workshop servetten- en handdoekvouwen, het verzamelen van statiegeld bonnen en een zomeravondwandeling. De ‘Passage’leden hebben de actie voor India afgesloten
met een bingoavond bij één van
de leden, Monique Rijlaarsdam. Zij
heeft haar ontvangstruimte aan de
Ruigekade in Vrouwenakker royaal
ter beschikking gesteld om hier een
groots evenement van te maken.
Op de geldmeter is van ieder activiteit de opbrengst trouw bijgehouden. Met de inkomsten uit de bingo
is het mooie bedrag van 500,00 euro bereikt. Voorzitter Henny Rijlaarsdam heeft dit bedrag overhandigd
aan de landelijke projectvrouw van
Passage, mevrouw Coby Meyboom.

Open podium in Zuwe Maria-Oord

Onderhoudsstop bij Neville
Uithoorn - Bij Neville Chemical
Europe B.V. in Uithoorn worden
de komende periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn nodig om
een goede en veilige werking van
de installaties te kunnen waarborgen.
De onderhoudsactiviteiten vinden
plaats tussen 22 september en 9
oktober a.s. op alle dagen van de
week tussen 7.00 en 23.00 uur. De
installaties gaan gefaseerd open.

Hierbij kan mogelijk enige stankhinder optreden. Van deze werkzaamheden zijn de provincie en
de gemeente op de hoogte gesteld.
Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u tijdens kantooruren
hiermee terecht bij S. Vos, tel.
0297-545432. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen
met de shiftleader Neville, tel..
0297-545533.

Heeft u een tip voor onze krant?
Bel: 0297-581698

Vereniging
de Christenvrouw
De Ronde Venen - Vereniging ‘de Christenvrouw’ afdeling De Ronde Venen, hoopt
D.V. morgen, donderdag 22
september, voor de eerste
keer dit seizoen bij elkaar te
komen in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht
aan de Koningin Julianalaan
22.
Ds. A.G.M. Weststrate uit
Mijdrecht komt deze avond
spreken over het onderwerp:
‘Kind van God!?’
Spreekt het onderwerp u aan,
komt u gerust eens een keer een
avond meemaken.
Aanvang 20.00 uur, de koffie
staat om 19.45 uur klaar!

Vinkeveen - Afgelopen woensdag
werd er door de groepen 4, 6 en 7
van de St. Jozefschool een Open Podium gehouden in het ernaast gelegen Zorgcentrum Zuwe MariaOord. Dit in het kader van de Vreedzame School. Er werden verschillende playbackacts en kunstjes gedaan en verschillende muziekinstrumenten bespeeld. Het was een
groot succes. De bewoners van Maria-Oord en de leerlingen hebben
ontzettend genoten. Later in het jaar
zullen de andere groepen een aantal optredens verzorgen.
De St. Jozefschool is vorig schooljaar begonnen om een Vreedzame
School te worden. De Vreedzame
School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en
de school als een leefgemeenschap,
waarin kinderen zich gehoord en
gezien voelen, een stem krijgen, en

waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten
op te lossen. Kinderen voelen zich

verantwoordelijk voor elkaar en voor
de gemeenschap, en staan open
voor de verschillen tussen mensen.

Cursussen in de Paraplu
Wilnis - Komend najaar organiseert
Stichting ‘Paraplu’ op de maandagavonden vanaf 10 oktober voor het
eerst een speciale cursus ‘Meditatie
en Ontwikkeling’.
Tijdens de vijf lesavonden wordt geleerd om met verschillende energieën om te gaan, je eigen energie
schoon te maken, jezelf in een goede bescherming te zetten, je grenzen aan te geven en jezelf goed
te aarden, zodat je in het hier en
nu blijft. Via een geleide meditatie

d.w.z. door middel van een verhaal
worden onder leiding van een deskundige docente ontspanningsoefeningen gedaan, en wordt geprobeerd dichter bij jezelf te komen om
meer eigenwaarde en liefde voor jezelf te creëren. De cursusprijs is incl.
twee kopjes koffie of thee per dagdeel 40,00 euro.
De cursus vindt plaats op vijf maandagavonden vanaf 10 oktober a.s.
van 19.45 tot 21.30 uur in een van de

zalen van de Stichting ‘Paraplu’ aan
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.
Ook kan online worden ingeschreven via www.stichtingparaplu.nl/inschrijvencursussen.
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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.

Brommobiel: ‘Dit mag wel!!’
Regio - In uw artikel over zgn. scooter-autootjes (de juiste naam is brommobiel) slaat u de
plank volledig mis! Voor de bestuurder van een
brommobiel gelden de regels voor motorvoertuigen. Dit betekent dat de andere weggebruikers de brommobiel als auto moeten beschouwen. Een brommobiel heeft een maximaal toegelaten snelheid van 45 km per uur. Dit geldt
zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Een brommobiel mag dus wel degelijk op de Provincialeweg rijden, sterker nog, hij mag niet eens
op het fietspad komen! Alleen de smalle (max.
110cm brede) zgn. Canta’s mogen op het fietspad rijden (zelfs op de stoep), maar deze voertuigen vallen onder de afwijkende regels voor gehandicaptenvoertuigen. Dat het niet altijd prettig is om
achter zo’n autootje te rijden kan ik me voorstellen,
maar de regels zijn nu eenmaal niet anders. Deze autootjes inhalen over de doorgetrokken streep
is dus (helaas) een overtreding. De wegen waar
brommobielen niet mogen rijden zijn (als zodanig
met borden aangegeven) snelwegen, autowegen
en wegen gesloten voor langzaam verkeer (zoals
landbouwtractoren).
Dit zegt de wet over brommobielen:
Brommobiel
Een brommobiel lijkt op een kleine personenauto.
De brommobiel moet voldoen aan de technische
eisen die staan beschreven in de Regeling Voertui-

gen. Een kenteken is verplicht.
Verder gelden de volgende regels:
Sinds 1 maart 2010 is naast het huidige theorieexamen voor de bromfiets ook het aparte praktijkexamen voor de brommobiel verplicht.
De minimumleeftijd voor bestuurders is 16 jaar.
Het dragen van een gordel is verplicht. Zijn er geen
gordels aanwezig en is het een open model, dan is
een goedgekeurde helm verplicht.
Rijden op autowegen, autosnelwegen en op wegen
die zijn gesloten voor langzaam verkeer is verboden. Deze laatste wegen zijn te herkennen aan een
rond wit verkeersbord met rode rand, waarin in het
zwart de symbolen voor trekker, bromfiets en fiets
zijn afgebeeld.
De maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom is 45 km/uur, tenzij ter plaatse een lagere maximumsnelheid geldt.
De brommobiel moet op de rijbaan rijden. Rijden
op het fietspad is verboden. Parkeren op de stoep
is verboden. De brommobiel moet, net als auto’s,
worden geparkeerd op de rijbaan of een parkeerplaats. Op de achterkant van het voertuig moet een
rond wit bord met rode rand zijn bevestigd waarin
met zwarte letters het getal 45 is aangegeven. De
brommobiel moet verzekerd zijn.
Hans Walta, Uithoorn

Bezint eer ge begint aan ZIGGO deel 2
In deel 1 vertelde ik u dat ik vanwege mijn keuze om
een all-in-one pakket bij Ziggo te nemen ik tot het
weekend van 10 september al ruim twee weken zonder telefoon en internet zat en dat ik niet verder was
gekomen dan een opgedrongen afspraak met Ziggo dat er op 20 september weer een monteur zou
langskomen. Dit zo inhouden dat ik dan bijna een
maand zonder communicatiemiddelen zou zitten.
Het zat me het hele weekend niet lekker en ik was
er steeds meer van overtuigd dat de organisatie van
Ziggo totaal niet in orde is. De helpdesk geeft maar
standaard antwoorden, begrijpt zogenaamd alles,
biedt zelfs nog excuses aan maar is niet in staat om
een aangelegenheid met gezond verstand op te lossen. Je kunt praten en uitleggen wat je wilt maar de
emoties komen niet over en het standaard antwoord
is dat ze wel een monteur zullen sturen en dan hanteert men termijnen waarmede men zich in het gemiddeld bedrijfsleven tot dieprood zou schamen, zeker als men de eenvoud van het euvel in aanmerking neemt.
Bij Ziggo gaat men er totaal aan voorbij dat zodra
er op verzoek van een klant een afspraak gemaakt
wordt zij een verantwoordelijkheid cq verplichting
hebben om dat dan ook binnen een reële tijd te regelen. Zit er vervolgens iets tegen, hetgeen uiteraard
mogelijk is, dan moet er een organisatie staan die
er in voorziet dat men adequaat kan handelen en
het probleem ook oplost. Zijn de zaken geregeld, ga
dan pas op naar het volgende. Ik kreeg in de gaten
dat dit door de vele groepen van specialismen die
op contractbasis voor Ziggo werken het voor Ziggo onmogelijk is om grip op de situatie te krijgen en
de klant die service te geven waar hij recht op heeft.
Andersom is het zo dat de contractors geen flauw
idee hebben wat zij moeten doen bij een klant op
het moment dat zij bij die klant aanbellen. Een totale disorganisatie dus en de helpdesk medewerkers
hanteren gewoon de grote agenda om een monteur
langs te sturen, ongeacht de aard of grootte van de
urgentie.
Dus ik was er inmiddels van overtuigd dat ik met de
helpdesk totaal niet verder zou komen en met de
wetenschap dat ik geen monteur maar een kabelman nodig had ik nam mij dan ook die zondag voor
om het anders te gaan aanpakken.
Op 12 augustus met de Overstapservice (jaja) van
Ziggo gebeld. Direct contact en de zaak uitgelegd.
Volledig begrip en men zou contact opnemen en ervoor zorgen dat ik dezelfde dag werd teruggebeld.
Men belde inderdaad terug met de mededeling dat
de klacht aan de kabelmaatschappij was doorgegeven en dat dit bedrijf mij die dag zou terugbellen. Maandag ging voorbij…geen telefoontje. De
volgende dag (13 september) weer gebeld en toen

Kij k uit voor Eneco en Stedin...
Was er een week gelden iemand die ons allen
waarschuwde voor ZIGGO , ik wil U waarschuwen voor de “klantvriendelijkheid”en “hulpvaardigheid” van zowel Eneco ( leverancier
van uw energie ) en Stedin (beheerder van het
netwerk aan kabels, leidingen en verbruiksmeters van de aan U geleverde energie).
Op 4 september ontdekten wij dat onze elektriciteit
verbruiksmeter niet meer van de DAG-teller op de
NACHT-teller oversprong. De teller bleef ( en blijft
NU nog steeds) op het dure DAGtarief staan.
Omdat het zeer aannemelijk is dat dit euvel zich al
minimaal een week vóór 4 September moet hebben
voorgedaan en het probleem zich op het moment
dat ik dit stukje schrijf nog steeds niet is opgelost ,
betalen wij straks een fors hoge rekening.
Op 4 September stuurde ik een e-mail naar Eneco
en meldde het probleem.
Op 5 September antwoordt Eneco dat zij helaas
niets voor ons konden betekenen omdat zij niet
verantwoordelijk waren voor de apparaten die de
door hen geleverde energie registreren.
Ik moest me maar tot Stedin wenden (netbeheerder). Op 5 September een e-mail naar Stedin gezonden die op 7 September via een automatisch
gegenereerd antwoordje melden dat de klacht ontvangen was en onder Nr…. geregistreerd stond en
dat zij er naar streefden binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de zaak te zullen reageren…
Na 2 werkdagen ( uiteraard geen reactie !!) herhaalde ik onze klacht per e-mail welke wederom
als antwoord het automatische reactie bevatte: de
klacht ontvangen was en onder Nr…. geregistreerd
stond en dat zij er naar streefden binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de zaak te zullen reageren…
Weer 2 werkdagen later herhaalde ik onze pogingen om Stedin tot actie te laten overgaan.
U raadt het al. de klacht ontvangen was en onder
Nr…. geregistreerd stond en dat zij er naar streefden binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de zaak te
zullen reageren…
Toen nam ik telefonisch contact met Stedin op.
Na een ellenlang keuzemenu , irritante muziekjes en “alle medewerkers zijn in gesprek…” kreeg
ik eindelijk een dame aan de lijn die het allemaal
wel heel vervelend vond voor ons en een afspraak
maakte dat er een monteur langs zou komen.
Wij spraken af dat wij de eerst komende Maandag
vanaf 12.30 tot 16.30 uur thuis zouden zijn.
Op de bewuste dag ( wij hadden er afspraken voor
verzet !! ) verstreek de tijd tussen 12.30 en 16.30 in
rap tempo.
Om 15.45 uur belde ik ( uiteraard na dat ellenlange keuzemenu, irritante muziekjes en een automatische stem die aankondigde dat de wachttijd meer
dan 5 minuten zou bedragen ) weer naar Stedin
om te vragen of de monteur nu wel of niet meer
kwam.
De dame die ik toen sprak kondigde laconiek aan
dat de monteur nog 45 minuten had om bij ons te
komen….
Om 16.15 uur belde ik weer en kreeg na de hele
aanloop een dame die meldde dat zij niet meer bij
de afdeling “planning” terecht kon omdat die reeds

gesloten waren….
Verder vond zij het wel heel sneu voor ons dat wij
de hele afgesproken tijd thuis waren gebleven zonder dat iemand zich gemeld had… Er moest maar
een nieuwe afspraak gemaakt worden , maar die
week ( we leefden op de éérste dag van de week !!
) lukte het niet meer…..
Als doekje voor het bloeden en als tegemoetkoming in de “stress” bood zij ons als “klantvriendelijke geste” een bedrag van €.25 aan.
Wie schetst onze verbazing ????????? Om even
vóór 17.30 ( half zés !!) staat een monteur van GSU
??? voor onze deur en binnen 10 minuten wist hij
te vertellen dat onze verbruiksmeter perfect werkte
en dat het probleem “ergens” in het kabelnet moest
zijn…..
Inmiddels kwamen wij , na navraag, te weten dat
ook bij de buren de meter niet van Dag naar Nachtstand veranderde….. Zij hadden er echter niet op
gelet.
Om kwart voor zes ging de man huiswaarts , na ons
nog verteld te hebben dat hij de storing zou doorgeven en dat het vaak een nogal langdurige kwestie kon worden…..
De volgende morgen meldde ik mij wederom bij
Stedin en triomfantelijk wist de dame die ik aan de
lijn kreeg te melden dat de monteur tóch nog langs
gekomen ….en dat de storingsmelding inmiddels
binnen was. Ook zij kon niet zeggen wanneer e.e.a
was opgelost.
Tot slot deelde zij mij en passant mede dat het beloofde tegemoetkomingbedrag nu geen 25 , maar
15 Euro zou bedragen….. De monteur was immers
nog geweest ????????
Als ik dit stukje schrijf zijn wij weer een week verder. Vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur heb ik getracht
Stedin aan de telefoon te krijgen.
Alle medewerkers zijn in gesprek. De gemiddelde
wachttijd bedraagt minimaal 5 minuten.
Ik ben ermee gestopt . Heb in totaal zeker zo’n 10,euro verbeld want het is GEEN gratis nummer.
Wat dacht U ???? Juist, nog geen enkele verandering in de zaak. Dag, nacht, weekend ….
Het dure tarief !
Eneco laat weten dat , bij een ( abnormaal) verhoogd verbruik er een compensatie zal worden berekend aan de hand van het gemiddelde jaarverbruik en als dat niet goed te berekenen is, zal naar
het jaarverbruik daarvóór worden gekeken… Snapt
U het nog ? Ik inmiddels niet meer.
Mijn advies aan U is: Let op uw meterstanden ,
maar verwacht geen vlotte , klantvriendelijke en
doelgerichte actie van Stedin of Eneco !
….de klacht is ontvangen en onder Nr…. geregistreerd … en men streeft er naar binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de zaak te reageren…
Tot slot: Als U denkt dat die 15 Euro inmiddels
zijn weg naar ons adres gevonden heeft , moet
ik U dáárin óók teleurstellen.
C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

het antwoord wederom was dat men toch alles had
doorgegeven en dat Ziggo zijn best had gedaan en
verder niets meer kon doen heb ik om het telefoonnummer van het kabelbedrijf verzocht. Ik kreeg het
nummer en heb direct gebeld.
Ja, wij hebben de opdracht inderdaad binnengekregen en gaan het bespreken, inplannen en bellen u
morgen of overmorgen terug voor het maken van
een afspraak. Op mijn vraag wanneer de kabel dan
naar binnen gehaald zou kunnen worden antwoordde de persoon dat dit ergens in de loop van de week
daarop zou kunnen zijn……!
Ik was ten einde raad, want ik zag al voor me dat
er op 20 september een monteur voor de deur zou
staan, dat de kabel op dat moment nog niet naar
binnen gebracht zou zijn, dat de monteur zou zeggen, sorry maar ik kan hier niets doen en dat ik opnieuw de Ziggo helpdesk zou moeten bellen om een
nieuwe afspraak te maken voor een datum nadat de
kabel (die reeds bijna 2 jaar voor de deur ligt) zou
zijn binnengebracht.
Ik koelde af met een kop koffie en besloot om het
kabelbedrijf opnieuw te bellen en je gelooft het of
niet, ik vond een gewillig oor. Mevrouw, de kabel ligt
aan mijn voordeur, het kost 15 minuten om dit naar
binnen te brengen en pak weg nog eens 15 minuten om de aansluiting tot stand te brengen, is het nu
werkelijk uw bedoeling om mij zeker nog 14 dagen
te laten wachten en dat ik het nog eens twee weken
zonder telefoon en internet moet doen?
Zij vond dit ook een bizar verhaal en beloofde mij
plechtig hieraan iets te doen. Binnen een uur werd
ik teruggebeld met de mededeling dat ze de volgende dag om 11.00 uur voor de deur zouden staan om
de zaakjes te regelen. Die volgende dag had ik om
12.30 uur weer telefoon en internet.
Conclusie: De helpdesk van Ziggo luistert niet, gaat
voorbij aan de realiteit, heeft totaal geen inschattingsvermogen voor praktijksituaties en neemt ook
absoluut geen moeite om zich hierin te verdiepen.
Men trekt agenda’s voor nieuwe afspraken en denkt
dan dat men hiermede aan zijn verantwoordelijkheden heeft voldaan. De organisatie besteedt zoveel
uit dat men vooraan niet meer weet wat er achteraan gebeurt.
Aangezien ik bestuurlijke functies bekleed, ben
ik door 3 weken zonder telefoon en internet
nogal gedupeerd en heb ik om de zaakjes toch
enigszins te laten lopen nogal wat extra kosten
moeten maken. Het zal u zonneklaar zijn dat ik
Ziggo deze prent zal voorleggen en eisen dat zij
mij de kosten zonder meer zullen gaan vergoeden. Heeft men hiervoor ook weer geen begrip
dan ben ik weer terug met een deel 3.
A. Peek uit Wilnis

Topambtenaren op non-actief
Zoals vele andere inwoners ben ik behoorlijk geschrokken van hetgeen zich binnen onze gemeente – de gemeente De Ronde Venen- allemaal afspeelt.
Toen het vorige college met name de wethouder
Roosendaal, probeerde de plannen van het estafetteproject er door te krijgen, was het al kantje
boord. Er was veel tegenstand. En terecht. Want
wat ooit begon als een mooi plan met veel ruimte voor starters en extra voorzieningen voor ouderen, was allang door de hoge eisen van Rabo vastgoed, verworden tot een oerlelijk uitgehold eendje. Er was niks over van alles waar het ooit om begonnen was. Het multifunctionele sportpark in de
driehoek ligt in de prullenbak. In de plannen is er
alleen een immens groot voetbalpark overgebleven. Van alle starterwoningen liggen de prijzen op
een niveau waar een starter alleen maar naar kan
kijken, maar aankomen niet. En voor de ouderen is
er, als je met een hele sterke loep kijkt, misschien
nog ergens in een donker hoekje wat te vinden,
maar meer ook niet.
Zo mooi was het dus allemaal niet. We hoeven er
op zich niet rouwig om te zijn dat het Estafettepro-

ject in deze vorm van de kaart geveegd is.
Het is wel jammer dat ook Marickenland nu binnen een paar maanden al voor de tweede keer de
nek wordt omgedraaid. Eerst door fouten bij de
aankoop van gronden en nu dit weer. Deze gemeente grossiert in onvermogen. En dat wordt alleen maar erger en erger.
Het is niet te geloven dat er geen koppen rollen
bij de politici. Ze denken met z’n allen: ‘we offeren een paar ambtenaren op en gaan vrolijk verder waar we gebleven waren’. Voormalig wethouder Rosendaal moet met terugwerkende kracht
het salaris inleveren dat hij al die jaren van de belastingbetalers heeft ontvangen. De burgemeester
moet een wijnbar beginnen en gratis uitschenken
voor alle inwoners. Hoe durven ze! Ik neem aan dat
deze ambtenaren het er niet bij zullen laten zitten.
De politiek heeft hier ongelooflijk gefaald, het kan
niet anders dan dat dat consequenties moet hebben. Wat een schande!
Bob Snippers , Wilnis

2e katern
Multimate Uithoorn winnaar
Multimate merkprijs
treft communicatie en presentatie
in en om de bouwmarkt.
Zo wordt er in deze bouwmarkt veel
aandacht besteed aan actiecommunicatie, zodat klanten altijd zien wat
de actuele aanbiedingen zijn.
Vanzelfsprekend vinden u bij Multimate ook de A-Merken terug. Er is
volop keuze, maar er is alvast een
selectie gemaakt op prijs, prijs/kwaliteit en topkwaliteit. Dat maakt kiezen een stuk gemakkelijker.
Daarnaast staat Multimate Uithoorn
ook bovenaan als het gaat om klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid.

Uithoorn - Multimate Uithoorn is
winnaar van de Multimate merkprijs. Een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste

Multimate bouwmarkt van Nederland. Het team van filiaal Uithoorn is
als beste van ruim 90 bouwmarkten
naar voren gekomen voor wat be-

De titel ‘Beste Multimate bouwmarkt van Nederland’ mag met trots
worden gedragen door het winnende team van Multimate Uithoorn. In
de bouwmarkt is de komende weken de grote prijs die het team gewonnen heeft, te zien. Ben je benieuwd naar de prijs of wil je het
team zelf gefeliciteren? Kom een
kijkje nemen in de bouwmarkt en
feest mee!

De Vinken 2 verliest met
één punt verschil
Vinkeveen - Op zaterdag 17 september stond de derde competitiewedstrijd van het seizoen op
het programma voor het tweede
van korfbalvereniging De Vinken
uit Vinkeveen.

De door Café-restaurant De Veensteker gesponsorde equipe moest
aantreden tegen Luno uit Linschoten. Evenals De Vinken had Luno tot
nog toe één wedstrijd gewonnen en
één wedstrijd verloren.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd
er door beide partijen een minuut
stilte gehouden in verband met het
overlijden van de moeder van een
speler uit De Vinken 2, tevens speelde de Vinkeveners de gehele wedstrijd met rouwbanden. Door coach
Dirk van der Vliet werden Jasper van
Peursem, Frank Dankelman, Helene
Kroon en Linsy Zaal bij aanvang van
de wedstrijd in de aanval geplaatst,
in de verdediging begonnen Rogier
Schoenmaker, Rutger Woud, Lisa
Kroon en Roosmarijn Mooij. Danique Pauw was deze week de wissel-

Grote winst voor Hertha D1
Aalsmeer - Vinkeveen - Vandaag
dan de wedstrijd tegen Buitenboys,
Buitenboys heeft wel 15 D-team en
hun D1/D2/D3 zijn hun sterkste D
spelertjes, vorige week wonnen zei
net zoals Hertha ook met grote cijfers. Dus hoe zouden de verhoudingen zijn in onze competitie. Om
11.00uur werd er afgetrapt onder
leiding van scheidsrechters Rene
Stokhof, Buitenboys begon wat feller en agressiever aan de wedstrijd
dan de mannen van trainer Leo.
Voor de wedstrijd nog aangegeven
dat we fel moesten beginnen en de

tegenstander weinig ruimte moesten geven om te voetballen, helaas
de eerste 10 minuten waren we niet
scherp, Buitenboys beschikte over
een paar aardige spelers en vonden
elkaar iets beter, maar toch kwamen
we op 1-0, vlak daarna was het snel
weer 1-1, na 10 minuten werden we
wakker en gingen nu wel de duels
aan, het was mooi om te zien dat we
er nu wel met z’n allen voor wilde
gaan.
Al snel kwamen we met 2-1 voor,
ook daarna probeerde we te blijven voetballen en kwamen verdiend

Bingo in Amstelhoek
Amstelhoek - De eerstvolgende bingoavond van de Buurtvereniging Amstelhoek vindt komende zaterdag 24 september plaats
en begint om 20.00 uur; de zaal is
open vanaf ca. 19.00 uur.
Er worden weer 10 ronden gespeeld met vele mooie prijzen. De

entree en het eerste kopje koffie
zijn gratis. We rekenen weer op ‘n
grote opkomst, u bent van harte
welkom!
Tot ziens op zaterdag 24 september. Adres: Engellaan 3a
Amstelhoek.

Eindelijk echt

inspiratie
gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

in deze fase op 3-1 en 4-1 wat tevens de ruststand was. De 2de helft
bleven we lekker voetballen en elkaar de bal gunnen, natuurlijk moeten we in balbezit iets rustiger aan
de bal zijn en soms iets makkelijker spelen maar de strijd en de inzet waren weer fantastisch vandaag
en dat is toch de basis naar succes,
we speelde de tweede helft prima
uit naar een mooie uitslag van 7-2.
Het was vandaag een prima teamprestatie. Joost gefeliciteerd met je
verjaardag en bedankt voor de traktatie.

dame en Ronald Mul is nog steeds
geblesseerd.
Regen
Terwijl er grote regenwolken aan de
hemel boven Linschoten verschenen floot de scheidsrechter voor
aanvang van de wedstrijd. Als gevolg van een onreglementaire actie van Vinkeveense zijde was het
Luno dat via een benutte strafworp
de score opende. Vervolgens wisten zij via een afstandsschot de 2-0
ook te maken. Na deze 2-0 achterstand herpakte De Vinken zich, en
na de eerste Vinkengoal van Rutger
Woud bleef het puntenverschil hangen tussen de 1 á 2 doelpunten.
Na het aangooien van een strakke pass op Jasper die daaruit de
3-3 scoorde ging Frank Dankelman
plots verschrikkelijk door zijn rug.
Ria Kamminga, de vaste verzorgster
van de selectie was er snel bij, maar
als snel werd duidelijk dat Frank de
wedstrijd niet meer kon uitspelen,
Kelvin Hoogenboom was zijn vervanger. Na nog een laatste doel-

punt van Luno voor rust keken de
Vinkeveners bij rust tegen een 4-3
achterstand aan Na rust bleven beide partijen nagenoeg gelijk opgaan
waarbij Luno wel constant een voorsprong van één á twee punten behield. Met nog tien minuten te spelen scoorde Rutger met een afstandschot de 11-9, tevens het dertigste doelpunt voor De Vinken 2
van dit seizoen. Vervolgens bracht
Ruud Oussoren, die halverwege
de tweede helft Kelvin had vervangen, de spanning helemaal terug in
de wedstrijd door de 11-10 te scoren. Echter de tijd was op, en de
scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd, er gingen geen
punten mee naar Vinkeveen.
De volgende wedstrijd van dit door
Café-restaurant De Veensteker gesponsorde team is op 24 september om 14:00 op sportcomplex de
Molmhoek in Vinkeveen, tegenstander dan is Fluks 2, dat momenteel
tezamen met De Vinken 2 op een
gedeelde 5e plaats staat.

Sportways hockeykamp komt
weer naar Mijdrecht!
Mijdrecht - In de herfstvakantie is het weer zo ver. Dan organiseert SPORTWAYS weer
een te gek hockeykamp op HV
Mijdrecht.
Van maandag 17 oktober tot woensdag 19 oktober kunnen kids in de
leeftijd van 6 tot 13 jaar 2 of 3 dagen lang hockeyen en plezier maken. Sportways organiseert 2 soorten kampen op HV Mijdrecht dit
jaar. Een KIDS CAMP voor kids in

de leeftijd van 6 tot 9 jaar die er
voor kunnen kiezen om 2 of 3 dagen deel te nemen aan het kamp. En
een kamp voor kids in de leeftijd van
10 tot 13 jaar. Het YOUNGSTARS
kamp. Dit kamp duurt 3 dagen.
Sportways staat voor veel leren in
combinatie met een hoop fun. 3 dagen lang ben je bezig met het bijleren van te vette trucjes, mooie passeerbewegingen en te gekke andere technieken. En dit alles in combinatie met een hoop andere acti-

viteiten. Zoals spelletjes, een quiz
en een themadag. Samen met de
STAFF, die bestaat uit goed opgeleide trainers maken we er een te
gek kamp van. Een kamp om nooit
te vergeten!!
Lijkt het je dus wat om 2 of 3 dagen
samen met je vriendjes of vriendinnetjes deel te nemen aan het Sportways kamp? Meld je dan snel aan
via de website. www.sportways.nl
Hier kunt u ook terecht voor meer
info over de kampen.
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Nipte overwinning
Veenland 2 op Muiden 1

Schaakvereniging ‘Denk
en Zet’ schaakt weer!
De Ronde Venen - Inmiddels is
de tweede ronde van de interne
competitie gespeeld. Werd er in
de eerste ronde nog wat behoudend geschaakt, in deze ronde
vlogen de stukken over het bord.
De strijd om de mooiste partij speelde zich af tussen enerzijds R. Klinkhamer tegen J.de Boer, anderzijds
G.J. Smit tegen A. Weinhandl.
Op het bord van Klinkhamer en de
Boer kwam een soort Engelse opening tevoorschijn; in het middenspel
had De Boer een plus pion en sterk
paard in het centrum. Dit werd gecompenseerd door het loperpaar en
iets wat op een koningsaanval leek
van de kant van Klinkhamer. Binnen 15 zetten wisselden de kansen
heftig, de eerste winstkansen waren voor Roel Klinkhamer, met een
pion voor en betere lijnen voor zijn
torens waren er mogelijkheden. Jan
de Boer verstaat echter de kunst
van volhouden en een aantal zetten later was hij degene met 2 pionnen voor. De lopers van verschillende kleur zorgden ervoor dat de partij toch in een remise eindigde, wat
een knappe prestatie van Klinkhamer genoemd mag worden.
Opening
De partij tussen Gert Jan Smit en
Alfred Weinhandl kan als opening
misschien het best als Smitteriaans
betiteld worden. Een pion op h5, een
Toren op h6, koning niet gerokeerd
in het centrum, Alfred een sterk
paard in het centrum en een solide stelling. De woeste stelling had
als kernpunt veld f4, toen Smit op
dit veld een paard-offer bracht vloog
het bord in brand. Het zal nog enige uren van analyseren vergen om
te zien of dit offer correct was. De
aanval en de routine van Smit gaven
echter nipt de doorslag, winst voor
Gert Jan dus.
Behalve Weinhandl en Klinkhamer bleken er nog veel meer spelers uit het 2e team voortvarend uit
de schaakstartblokken te schuiven.
Mogelijk moest deze en gene nog
wat frustratie van de schaakprestatie’s in de externe competitie van vorig seizoen van zich af schaken?!
Wat te denken van de 2e winstpartij
van Bert Vrinzen en dit nog wel tegen de met wit spelende Cees Verburg. Op voorhand zou een bookmaker toch zijn geld op Cees gezet
hebben!
Ook John van de Berge liet zien dat
als hij aanwezig is er echt rekening
met hem gehouden moet worden.
Ook op zijn tegenstander zouden de
bookmakers toch de meeste inzetten gekregen hebben, namelijk nie-

mand minder dan Harris Kemp, die
toch een rating heeft van bijna 1800.
In een boeiende partij moest Kemp
in het middenspel flink “swindeln”,
om niet met materiaalverlies het
eindspel in te gaan. Nu is originele oplossingen vinden wel aan Kemp
besteed wat dan ook resulteerde in
met een pion meer het eindspel ingaan. Het bleek echter niet genoeg
voor de winst. Ook hier dus een
knappe prestatie van een 2e team
speler.
De partijen gespeeld door T. Siecker
tegen Cees Kentrop en Arno Kroon
tegen Evert Kronenmeijer kenmerkten zich beide door rustig positioneel schaak, waarbij in beide gevallen de speler won die de eerste
fout het langst wist uit te stellen. Dit
waren Thierry Siecker, hiermee na 2
wedstrijden nu op de 2e plaats van
de ranglijst te vinden, en Evert Kronemeijer.
Respect
Nog een bijzondere partij werd
gespeeld tussen J. Vrolijk en E.
Schreurs. Er ontspon zich, waarbij
dit woord daadwerkelijk de lading
dekt, een soort van trage Spaanse opening waarbij na 23 ! zetten nog geen pion geslagen was.
Het wederzijds respect bleef tot het
eind in stand en deze partij eindigde dan ook in remise. Hiermee was
Schreurs dus de 4e speler die een
goed resultaat tegen een speler uit
het eerste behaalde.
Oud en inmiddels weer nieuw lid
Peter Hessels liet zien het schaken nog niet verleerd te zijn, hoewel
nieuwkomer Klaassen hem goed tegenspel bood. Het openen van de clijn door laatstgenoemde en de loper van Hessels die veld c1 bestreek
was net voldoende om hem de winst
te bezorgen.
De langste partij van de avond werd
gespeeld tussen de heren A. Broere en H. Kroon. Laatstgenoemde
vond het leuk om nu eens de Aljechin opening met zwart te spelen. In de eerste ronde had hij kenner van deze opening Jeroen Vrolijk, met wit bestreden. Door een
oud zetje van Dr. Euwe wist Kroon,
Vrolijk na 7 zetten op een dwaalspoor te zetten, zodat Kroon op de
9e zet een stuk voorstond en snel
de partij won. Voor de liefhebber: deze partij is op de site van
svdenkenzet-advisor terug te vinden.
Tussen Kroon en Broere ontspon
zich een 4 uur durende partij, waarbij met enig geluk Henk Kroon aan
het langste eind trok en daarmee direct de koppositie inneemt, op de
voet gevolgd door Th.Siecker.

Klaverjassen

Wilnis - Voor de eerste wedstrijd
van het seizoen in de vijfde klasse
gingen de tafeltennissers van Veenland 2 op bezoek bij Muiden 1.

Volleybalheren H1 van Unitas
klaar voor de competitie
Mijdrecht - Na een succesvol seizoen dat werd afgesloten met een
mooie tweede plaats en een welverdiende vakantie is het eerste herenteam van volleybalvereniging Schadenet Unitas half augustus weer begonnen met trainen als voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
Het ervaren team bestaande uit
de hoofdaanvallers Rick Samson, Ricardo Angulo Velez, John
van Scheppingen, middenaanvallers Hans Out, Ruud Stark, Johan Samson, diagonaal Robert van
der Meer en spelverdeler Jaap Wille wordt getraind door de eind vorig seizoen gekomen trainer Andre
van der Gugten. De ambitie voor dit
jaar is om wederom mee te strijden

Pappot met 4978 punten. Er werden
deze avond vier potten gekaart en
geteld. Dus de beker en de prachtige prijzen waren voor Sonja v.d.Waa.
De organisatie was in handen van
William Mayenburg, wat hem prima afging en een gezellige en leuke
avond opleverde. De prijzen waren
weer als vanouds, dus formidabel.
De volgende prijsklaverjaswedstrijd
in Café de Merel zal komende vrijdag 23 september zijn. Er wordt om
om 20.15 uur gestart, men dient om
20.00 uur aanwezig zijn. Er zullen
vier giffies gespeeld worden.
Ook is er op deze avond een grote tombola met fraaie prijzen. Deze
avond telt ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen, van de
22 kaartavonden tellen de 18 hoogst
gekaarte avonden mee voor de extra prijs, dus u kunt ook nog een
avondje missen. Wat die prijs is, dat
houden de organisatoren nog even
geheim. Inleg per avond kaarten is
drie euro. Iedereen is welkom!

Nederlandse kampioenschappen
bowlen 50+
Mijdrecht - Op 25 september,
1 en 2 oktober zullen 209
bowlers uit heel Nederland afreizen naar Mijdrecht.
Op deze dagen worden de Nederlandse
Kampioenschappen
50+ hcp. georganiseerd. Er zijn
10 series van elk twee uur. Er
wordt gespeeld in twee klassen,
dames en heren. De spelers hebben allemaal gelijke kansen om
kampioen te worden.
Alle deelnemers krijgen een bonus naar gelang hun pasgemid-

delde. Zondag 25 september
wordt er gespeeld van 11.30 uur
tot 16.00 uur. Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 18.30 uur. Vanaf 10.00 uur zullen spelers van
de Bowling Vereniging Mijdrecht
spelen.
Zondag 2 oktober van 10.00 tot
16.30 uur. Vanaf 17.00 uur is de
finale. Bowling Mijdrecht kunt u
vinden aan de Ontspanningsweg
1a te Mijdrecht.
Er is voldoende parkeergelegenheid. De toegang tot de bowling
is gratis.

Goed spel
Door goed spel won Harry zijn laatste wedstrijd tegen F. Verduin. Verduin kwam geen moment in de
wedstrijd en werd met 3-0 opzijgezet. Fabian moest het in zijn laatste
wedstrijd opnemen tegen M. Smitz.
Beiden hadden die avond nog geen
wedstrijd verloren, dus alle ingrediënten waren aanwezig voor een
spannende wedstrijd. Mede doordat
M. Smitz in zijn vorige wedstrijd een
lichte kuitblessure had opgelopen,
zette Fabian deze uiteindelijk gemakkelijk met 3-0 opzij. De laatste
wedstrijd werd gespeeld door Ramon en S. Smitz. Zij maakten er een
spannende wedstrijd van met mooie
punten, maar ook met vele fouten
van beide kanten. Ramon wist uiteindelijk in de laatste set de overwinning veilig te stellen, met als resultaat een mooie 6-4 overwinning
voor de mannen van Veenland 2.
Door deze overwinning komt Veenland 2 op de tweede plaats in de
competitie. Volgende week vrijdag
staat de thuiswedstrijd tegen Hilversum 24 op het programma. Aangezien deze gepromoveerd zijn vanuit de zesde klasse, moet een goed
resultaat haalbaar zijn. In ieder geval biedt het resultaat tegen Muiden
voldoende houvast voor het verdere verloop van de competitie en wellicht kunnen er nog mooie dingen
gebeuren in Wilnis.

Gelijkspel CSW en Swift
Wilnis - CSW en Swift speelden afgelopen zaterdag in een aantrekkelijk duel met 2-2 gelijk. Eigenlijk wel
een terechte uitslag maar het had
zo anders kunnen zijn voor de ploeg
van Gerard Adelaar, want CSW miste vier minuten voor tijd een terecht
toegekende penalty.

net over. Na een minuut of 25 wist
Swift toch de gelijkmaker te scoren. Een van de spitsen was de CSW
verdedigers te snel af en scoorde in
de korte hoek. Vlak voor rust claimde CSW nog een penalty wegens
hands maar de scheidsrechter zag
dat anders.

Al na zes minuten spelen kwam
CSW op een 1-0 voorsprong toen
een afgeslagen bal bij Rosco Cyrus
terechtkwam die vervolgens de bal
in de uiterste hoek liet ploffen. Het
goed voetballende Swift nam daarna steeds meer het heft in handen
en de verdediging van CSW had dan
ook de handen vol aan de levensgevaarlijke spitsen van Swift. Zo brak
men over links door maar doelman
Jordi Wens kon de gelijkmaker voorkomen. CSW liet zich ook niet onbetuigd en werd gevaarlijk via Mitchell de Zwart die over links doorbrak maar zijn voorzet kon nog net
worden weggewerkt. Ook een kopbal van Sven van Vuuren ging maar

Beter voetbal
Na rust wederom een beter voetballend Swift tegen een agressief spelend CSW dat probeerde snel druk
te zetten op de tegenstander. De
eerste kans was direct voor CSW.
Bij een snel genomen vrije trap kon
Rosco Cyrus alleen op de doelman
af gaan maar zijn schot ging maar
net voorlangs. CSW had de zaken
aardig onder controle en Swift kon
maar slecht in zijn spel komen. Toch
was het Swift dat halverwege aan de
leiding kwam na een prima aanval.
De bal werd vanaf de linkerkant prima voorgezet en het was vervolgens
een koud kunstje om de 1-2 aan te
tekenen. De kans op de gelijkmaker
kwam direct daarna maar de kopbal
van Maikel Pauw ging voor CSW net
aan de verkeerde kant van de paal.
Tien minuten voor tijd kwam voor
CSW dan toch de verdiende gelijkmaker. Een aanval via Mitchell de
Zwart en Mick Stefels eindigde op
het hoofd van Rosco Cyrus die prima inkopte.
Zoals gezegd kreeg CSW vier minuten voor tijd een terechte penalty toen Cyrus binnen de lijnen werd
neergelegd. De penalty van Sven
van Vuuren werd door de keeper
van Swift echter prima gestopt.

Sonja v.d. Waa wederom
Open Ronde Venen kampioen
Vinkeveen - Sonja v.d. Waa uit Vinkeveen mag zich een jaar lang opnieuw Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen. Na verleden jaar ook de beker gewonnen
te hebben, was zij afgelopen vrijdag
wederom de sterkste kaartster van
het 22ste Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel in
Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk
een makkie voor Sonja om de wisselbeker voor het tweede jaar op rij
mee naar huis te nemen. Na de eerste twee ronden ging zij fier aan kop
om die positie niet meer af te staan,
met het ongekend aantal van maar
liefst 7670 punten,
Als tweede eindigde Ida Rass, met
7416 punten, prima derde werd
Corry van Bemmelen met toch ook
nog 6871 punten, vierde werd Henk
v.d.Wilt met 6821 punten en als vijfde eindigde Jan Walters met 6821
punten. Er werd sterk gekaart deze avond .
De poedelprijs ging naar Bianca

om het kampioenschap in de tweede klasse. En dat is te merken, door
spelers en trainer is er met enorm
veel inzet en enthousiasme gewerkt
aan de aanvalscombinaties, de verdediging en natuurlijk om de conditie weer op peil te krijgen.
Vandaag, woensdag 21 september, begint de competitie met een
uitwedstrijd tegen het eerste team
van het Hillegomse Van Nispen. Een
welbekende en zeker niet te onderschatten tegenstander die al jaren
meedraait in de bovenste regionen
van de 2de klasse.
Volgende week, op 28 september
om 19.15 uur, volgt dan de eerste
thuiswedstrijd in sporthal de Phoenix.

Het team Veenland 2, bestaande
uit Ramon Mayenburg, Harry Warmer en Fabian Veerhuis, had gelijk
te maken met de degradant uit de
vierde klasse en het beloofde een
zware avond te worden.
In een stroeve partij won Fabian
zijn eerste wedstrijd tegen S. Smitz.
Doordat S. Smitz te veel missers
produceerde, kon Fabian de wedstrijd uiteindelijk beslissen met 3-0.
In de tweede partij moest Ramon
het onderspit delven tegen F. Verduin. Mede door goed aanvalsspel
van Verduin werd het punt terecht in
Muiden gehouden. Harry moest het
in zijn eerste wedstrijd opnemen tegen M. Smitz, de sterkste man aan
de kant van Muiden. Na een flitsend
begin van Smitz kon Harry het hem
in de laatste twee sets nog moeilijk maken, maar hij ging uiteindelijk
met 3-1 strijdend ten onder.
Nadat iedereen zijn eerste partij gespeeld heeft, wordt traditioneel de
dubbel gespeeld. Mede door een
aantal geluksballen op de cruciale
momenten trokken Ramon en Fabian aan het langste eind en werd er
met een 2-2 stand gerust.
Direct na de rust won Fabian zijn
tweede partij tegen F. Verduin.
Doordat Fabian zijn tegenstander
niet in zijn aanvallende spel liet komen, kwam Veenland opnieuw op
voorsprong. Harry en Ramon verloren hun tweede wedstrijd op onfortuinlijke wijze tegen resp. S. Smitz

en M. Smitz. Beiden gingen ten onder in een spannende vijfsetter, die
in beide gevallen in een tie-break
beslist werd. Muiden kwam hierdoor opnieuw op voorsprong.

Meisjes groep 8 Willespoort
winnen Cruyff Court Toernooi!
Wilnis - Op woensdag 14 september is het jaarlijkse Cruyff Court
Toernooi bij Argon in Mijdrecht gespeeld. Dit jaar moest er worden gespeeld volgens een afvalschema. Dit
betekent dat als je wint je doorgaat
naar de volgende ronde, als je verliest moet je helaas naar huis.
De Willespoort meiden van groep 8
begonnen goed aan de eerste wedstrijd tegen de Schakel. Er werd al
snel een aantal doelpunten gemaakt en de eindstand was 5-0. Vol
optimisme op naar de halve finale waarbij de meiden van de Twistvlied school de tegenstanders waren. Ook hier was een aantal snelle
goals te zien waardoor er wat mak-

kelijker gevoetbald werd. De eindstand was 4-2 in het voordeel van
de Willespoort, dus voor het eerst
naar een finale!
De groep 8 meiden van de Driehuis school hadden hun wedstrijden ook gewonnen en waren de tegenstanders. In beide teams zit een
aantal echte voetbalsters waardoor
het een spannende wedstrijd was.
Mede door goed keeperswerk heeft
de Willespoort de wedstrijd gewonnen met 2-1 en kon de beker in ontvangst worden genomen. Van harte
gefeliciteerd, dames, nu door naar
de volgende ronde, deze zal ergens
in maart 2012 zijn.

Zo eindigde deze wedstrijd in een
2-2 gelijkspel en als je het over de
gehele wedstrijd bekijkt een toch
wel terechte uitslag.

Week uitstel competitie
Sportief en gezellig wandelen bij Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Sportief wandelen is bedoeld voor mannen
en vrouwen die wandelen leuk
vinden en lekker buiten wat aan
hun conditie willen werken.
Sportief wandelen is meer dan een
stukje wandelen; het is een wandeltraining. De training is rondom
sporthal de Willsstee, het Speelwoud, de Spoordijk enz., waar oefeningen gedaan worden om de spieren sterker te maken en de looptechniek en conditie te verbeteren.
U loopt in een gezellige groep on-

der leiding van een gediplomeerde
docent. Nieuwsgierig geworden? Er
wordt iedere maandag getraind en
de wandelaars vertrekken om 10.00
uur vanaf de ingang van de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in
Wilnis. Rond 11.00 uur zijn de wandelaars weer terug. Wie zin heeft
kan dan een kopje koffie drinken in
de kantine van de Willisstee.
Probeer het eens… u kunt altijd 1
keer gratis meedoen. Voor meer info: www.spelensportdrv.nl of tel. 06
21918353.

Uithoorn - Donderdag 14 september was de derde ronde van dit seizoen bij bridgeclub ABC.
Doordat er veel leden (20 stuks) met
vakantie waren besloot de wedstrijdleiding, in al haar wijsheid, om
de competitie nog maar een week
uit te stellen. Als er zoveel mensen
niet aanwezig zijn zou je van competitievervalsing kunnen spreken,
hetgeen zij ABC natuurlijk niet doen.
Als je niet aanwezig bent krijgt een
paar het gemiddelde van de punten van de door dat paar gespeelde wedstrijden, maar wat nu als je
nog niet gespeeld hebt. Er werd aan
11 tafels gebridged, helaas was er
een stilstaande ronde in de A-lijn. Er
werd in twee lijnen gespeeld.
Oranje-lijn
In de Oranje-lijn was de eerste
plaats voor Leny van Noort met Phini Sutter met 64,06 %, een heel mooi
resultaat voor een gelegenheidskoppel en dat vonden zij zelf ook.
Tweede werden Corry Boomsma
met Biber Koch met 59,90 %, zij wisselen heel mooie uitslagen af met
mindere, maar het is natuurlijk nog
een heel jong team, dat nog wat ervaring mist.
Derde werden Addie de Zwart met

Jeannet Vermey met 57,50%. Het is
toch verrassend dat er paren zijn die
de ene week de sterren van de hemel spelen en de andere week teleurstellen, of is het zo dat competitie spelen toch wat meer spanning
teweeg brengt.
Witte-lijn
In de Witte-lijn werd het echtpaar
Ria en Joop Smit eerste met 59,38
%. Tweede werden Wim Egbers met
Marthe Pijnappels met 56,77 %, voor
een gelegenheidskoppel dat pas
3 keer samenspeelt een zeer mooie
score. Derde werden Nel Heilman
met Hetty Houtman met 54,38 %, dit
paar komt ook weer op stoom.
Volgende week start de competitie
echt, want er zijn maar weinig afschrijvingen en er komt weer een
aantal leden terug van vakantie.
Bridgeclub
ABC
heeft
haar
speelochtend op de donderdag en
er wordt om 9.00 uur gestart. Men
speelt in ‘t Buurtnest aan de Arthuur
van Schendellaan.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen in een leuke ontspannen sfeer,
dan kunt u op de clubochtend om
9.00 uur langskomen om nader kennis te maken.
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30-jarig jubileum
van OBS De Trekvogel

Mijdrecht - Op 14, 15 en 16 september vierde OBS De Trekvogel
haar 30-jarig bestaan. Voor zowel de kinderen als de leerkrachten
en de ouders moesten het drie onvergetelijke dagen worden.
Nou, en dat is gelukt ook! Op 25 augustus werden alle kinderen
op school onthaald door de medewerkers van circus OBS De
Trekvogel. Alle leerkrachten waren deze ochtend verkleed
als echte artiesten en zongen met de kinderen het lied ‘In een
circustent’. Dit was tevens het startsein van het feest in verband
met het 30-jarig bestaan.
Van woensdag 14 t/m vrijdag 16 september zouden verschillende
festiviteiten plaatsvinden. Op woensdag 14 september startten de
kinderen de dag met een heerlijk ontbijtje op school. Daarna was er een
vossenjacht door de wijk Twistvlied. De kinderen moesten die ochtend
op zoek naar 15 verschillende vossen. Ouders hadden zich die ochtend
verkleed in hun ‘vossenpak’ en werden door de kinderen benaderd met
de vraag: “Bent u een vos van OBS De Trekvogel?” Alle vossen werden
gevonden en ze werden uitgenodigd voor een lekker hapje en drankje op
school. Donderdag 25 september gingen de kinderen op schoolreis naar
Drievliet in Den Haag. Het werd een fantastische dag. Ook scheen de zon
volop en de diverse attracties werden meer dan een keer bezocht door
de kinderen. Vrijdag 16 september was de grote circusdag. De hele dag
oefenden de kinderen voor diverse acts voor de grote finale aan het einde
van de dag. Van 14.00 tot 15.00 uur traden de kinderen op voor hun ouders,
opa’s en oma’s en overige belangstellenden. Er waren goochelaars,
trapezewerkers, tijgers en leeuwen, clowns, jongleurs, koorddansers en
acrobaten. En natuurlijk een circusdirecteur. Onder leiding van Jos en
Sara van circus Tadaa werd er een geweldige voorstelling neergezet. En
hiermee kwam er een einde aan het 30-jarig jubileumfeest van OBS De
Trekvogel. Alle medewerkers werden door de directeur, meester Michel,
meer dan hartelijk bedankt. Het was een fantastisch feest!
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Rob Orlemans en Half Past
Midnight in The Mix

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

Uithoorn - Dat Bikes ’n Blues en
The Mix gaan voor ‘only the best is
good enough’, wat betreft het boeken van bands, is de afgelopen tijd
wel gebleken. Bekende en minder
bekende namen hebben gestaan op
het podium van The Mix. Alle bands,
hoewel in verschillende vormen, deden in kwaliteit niet voor elkaar onder. Aanstaande zaterdag 24 september organiseert Bikes ’n Blues
wederom in samenwerking met The
Mix ’n spetterend live optreden. En
deze keer hebben ze Rob Orlemans
& Half Past Midnight weten te strikken om het dak eraf te spelen.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist:
- De Kwakel, Fresialaan: schildpadpoes. Ze heet Muis en is
2 jaar oud. Muis is gechipt.
- Wilnis, Roerdomp: jonge Muskuseend.
- Mijdrecht, Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje op borst.
Gevonden:
- Wilnis, Herenweg: Lapjespoes met witte bef.
- Mijdrecht, A2, afslag Vinkeveen: zwart katje met witte buik en
wit puntje aan de staart. Heeft ook wit streepje op de kop.
- N.201 vanuit Mijdrecht t/o Kruidvat: Cyperse kat.
Klein van postuur.
- Uithoorn, Burgemeester Kootlaan: zeer vermagerde kat,
rood met witte poten voor en rood-witte poten achter.
- Uithoorn, Amstelkade: bruin/zwart gevlekte schildpadkat.
- Vinkeveen, Afslag N201: wit/zwarte poes met zwarte vlekken.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Passage Vinkeveen met Israëlavond
Vinkeveen – Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage
Vinkeveen komt bijeen op maandag
27 september in het hervormd verenigingsgebouw aan de Herenweg
205. De spreker deze avond is P.A.
van Golen uit Vinkeveen. In maart
2011 hebben zij een reis naar Israël
gemaakt. Bent u altijd al van plan om
meer over Israël te zien en te horen?
Wilt u de vertrouwde plekken terugzien? Gasten en leden zijn hartelijk
welkom. Aanvang 19.30 uur

Voor KWF: 5356,01 euro!
Vinkeveen/Waverveen - De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Vinkeveen en Waverveen heeft
5356,01 euro opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven. Dat
doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen we tegen

kanker strijden Door de vergrijzing
van de bevolking en omdat kanker
eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen
kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten is er nog een lange weg te gaan
want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker.
Er is nog een lange weg te gaan.
Wetenschappelijk onderzoek blijft
daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Vinkeveen en
Waverveen dankt daarom iedereen
voor zijn of haar bijdrage aan deze
collecte.

Dagtocht naar De Weistaar
met Stichting Paraplu
De Ronde Venen - De zomer loopt
op z’n einde, het najaar begint binnenkort, dus de hoogste tijd om nog
eens een gezellig uitstapje te maken. Stichting ‘Paraplu’ stelt u daartoe ruimschoots in de gelegenheid
met een altijd weer gezellige en
aangename dagtocht.
Op donderdag 13 oktober a.s. wordt
om 8.45 uur vertrokken, vanaf de
parkeerplaats bij de Willisstee in
Wilnis, via een mooie route binnendoor naar Maarsbergen met als bestemming ‘De Weistaar’. Gelegen in
midden Nederland, vindt men Kaasmuseum en Partyboerderij De Weistaar. Een veelzijdige en sfeervolle
accommodatie voor zowel feestelijke als zakelijke ontmoetingen. Bovendien gelegen op een markante
plek tussen de Utrechtse Heuvelrug
en de Gelderse Vallei
Eerst wordt er koffie met gebak genuttigd, waarna via een film nadere informatiewordt gegeven over
het kaas maken en uiteraard wordt
er ook kaas geproefd. Aansluitend
wordt het Museum en de Landwinkel bezocht. Al wandelend door het
museum doet men vele indrukken
op van vroeger. Het museum geeft
een beeld over het maken van kaas
en boter. Verder vindt men boerde-

rijgevels, een dorpsplein en straatjes met authentieke winkeltjes, aangekleed met levensechte poppen in
klederdracht.
Kaas
In de kaasmakerij bevinden zich alle
attributen voor het maken van kaas.
Videobeelden vertellen het kaasverhaal. Hier treft men veel verschillende soorten kazen in allerlei smaken en groottes. In de Vallei-Landwinkel worden deze kazen te koop
aangeboden. Ondertussen is het tijd
geworden voor de lunch. Hiermee
wordt energie opgedaan om in de
middag een partijtje Boerengolf te
spelen. Na afloop daarvan is er nog
gelegenheid om een consumptie te
gebruiken. Om 15.30 uur wordt de
terugreis naar Wilnis aanvaard.
Deelname aan deze prachtige dagtocht kost 43,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl. Ook is
het mogelijk om on-line in te schrijven via de website.

Sprekersclub ‘De Hoef’
De Hoef - Sprekersclub ‘De
Hoef’ komt dinsdagavond om
20.00 uur bijeen in het gebouw
De Springbok aan Oostzijde 61a.
Deze avond wordt er gediscussieerd over ons strafrecht. Het onderwerp is: Strafrecht of herstelrecht, en nog vele andere onderwerpen.

U bent van harte uitgenodigd en
de toegang is vrij. U kunt zich nog
inschrijven voor de cursus communicatietraining bij de ‘Paraplu’
in Wilnis. Voor informatie en inschrijving bij Mart van der Voort,
tel. 0297-212060 of Stichting Paraplu, tel. 0297-283908. De cursus start op 31 oktober.

Zij komt vrijdag 7 oktober naar De
Boei aan de Kerklaan 32. Aanvang
20.00 uur. De toegangskaarten kosten 7,50 euro en zijn alleen in voorverkoop te krijgen bij de Openbare
Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht, bij The Read Shop in Vinkeveen en bij boekhandel Mondria
in Mijdrecht. De verkoop gaat komende vrijdag 23 september van
start.
Stine Jensen is van oorsprong
Deense. Zij kwam op jonge leeftijd met haar ouders en tweelingzus naar Nederland en studeerde literatuurwetenschap en filosofie aan
de Universiteiten van Groningen en
Maastricht. Thans is zij universitair
docent literatuurwetenschap aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.
Haar academische werk combineert
zij met diverse journalistieke activiteiten. Zo schrijft zij o.a. voor NRC
Handelsblad.
Istanbul
Tussen 2002 en 2007 woonde ze
deels in Amsterdam en dan weer
in Istanbul. Als weerslag daarvan
verscheen in 2005 ‘Turkse vlinders.
Liefde tussen twee culturen’. Dit
boek gaat over liefdesrelaties tussen Turken en Europeanen.
In 2006 kwam ‘Leugenaars’ uit. Een
opgewekte filosofische zoektocht
naar oplichters, detectives, latin lo-

vers en meester-vervalsers. De uitbraak van de zilverrug gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp waarbij hij een vaste bezoekster ernstig
verwondde, was in 2007 aanleiding
tot ‘Goddelijke Brulapen’, een bundel opstellen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, brulapen en bimbo’s. Niet vreemd, aangezien Stine
Jensen ooit promoveerde op ‘Waarom vrouwen van apen houden, een
liefdesgeschiedenis in cultuur en
wetenschap’. Dit proefschrift ging
over vrouwen en apen in film, literatuur, verhalen, reclames en wetenschap.
Van Tarzan tot King Kong
In 2009 verscheen de roman ‘Dokter Jazz’. Een tragikomische vertelling over reizen tussen oost en west,
dromen van romantiek en seks en
over hypocrisie en de obsessie met
zuiverheid. In 2010 volgde ‘Dus ik
ben, zoektocht naar identiteit in een
wereld van oneliners en You Tube’
en dit jaar ‘Het broekpak van Olivia
Newton John’. Van haar hand was
ook het essay van de Maand van De
Filosofie 2011, getiteld ‘Echte vrienden’.
Wie meer wil weten over de activiteiten van Venen Literair kan bellen
met Anneke van Gessel, tel. 0297261382 of met Erwin Horwitz, tel.
0297-263195.

GEEN KRANT?
0297-581698

Blaudzun verzorgt soundtrack bij film

Wielerdocu ‘Il Lombardia’
uit op dvd
Regio - Johannes Sigmond, beter bekend als Blaudzun, is naast
artiest ook wielerliefhebber en
met name van de loodzware
en laatste klassieker van het seizoen, de Ronde van Lombardije.
Of zoals de Italianen zeggen: Il
Lombardia. Samen met producent Robert Jan van Noort trok
Johannes van 2006 tot en met
2010 elke herfst naar Noord-Italië om daar de Ronde van Lombardije vast te leggen op camera.

Venen Literair opent met
Stine Jensen lezingencyclus
Vinkeveen - Stine Jensen is de
eerste gast die Venen Literair
ontvangt in het nieuwe seizoen
waarin weer schrijvers worden
uitgenodigd om over hun werk te
vertellen, vragen te beantwoorden en boeken te signeren.

De Nederlandse blues-rockformatie
Rob Orlemans & Half Past Midnight
behoort tot de top van het blues en
rockgenre. Het power trio is met
grote regelmaat te vinden op diverse nationale en internationale podia
o.a. in België, Duitsland en USA. De
band krijgt niet alleen keer op keer
lovende kritieken van zowel de Nederlandse als buitenlandse media
maar laat ook het publiek laaiend
enthousiast achter.
Na de in 2003 met lovende kritieken ontvangen cd ‘Live in Chicago’
heeft de band een nieuw meesterwerkje afgeleverd en wel ‘Libertyville’. Deze cd wordt bejubeld door de
pers. Bij een groot aantal radio stations, waaronder Arrow Classic Rock,
staat dit album op airplay list en bij

velen is het zelfs uitgeroepen tot cd
van de maand.
Het album ‘Libertyville’ staat garant
voor prachtige bluesy nummers. Jarenlang heeft Rob Orlemans getoerd met de legendarische Curtis
Knight, die de mentor was van de
eveneens legendarische Jimi Hendrix, en samen hebben ze menig
album opgenomen. Rob Orlemans
is zondermeer het ‘gezicht’ van de
band. Met zijn kenmerkende stijl
wordt hij een van de beste bluesrock gitaristen genoemd. Zijn ietwat doorleefd stemgeluid en enerverend gitaarwerk is ieder optreden
weer een ware happening.
De line up van de band bestaat uit
Piet Tromp op bas, Ernst van Ee (ook
bekend van de bands Highway Chile en Helloise) op drums en Rob Orlemans op gitaar en zang.
Met deze stevige ritmesectie creeert Orlemans een band die vanaf
de eerste minuut vol energie uit de
startblokken schiet en garant staat
voor een spetterend optreden.
Wie houdt van stevige blues-rock én
van het onnavolgbare gitaarspel van
Jimi Hendrix is aanstaande zaterdag
in The Mix duidelijk aan het juiste
adres bij het optreden van Rob Orlemans & Half Past Midnight.
Entree is 5,00 euro en de aanvang is
om 21.30 uur.
The Mix kun je vinden aan de Jan
van Seumerenlaan 1.

René van Beeck en Jenn
Jade in De Boei
Vinkeveen - Zangeres Jenn Jade is vrijdag 30 september in De
Boei de speciale gast van René van Beeck tijdens de eerste
voorstelling van Stichting Cultura De Ronde Venen in het seizoen 2011-2012.
De veelzijdige Amerikaanse jazzzangeres beleeft die avond haar
Nederlandse première. Van Beeck
zorgt hiermee opnieuw voor een
verrassing.
Jennifer Jade Ledesna is geboren in
New York City en is naast zangeres
ook actrice en danseres. Ze vervulde diverse rollen in musicals, waaronder die van Dorothy in de musical
The Wiz en Maria in West Side Story.
Ze treedt regelmatig op in de Franse club Aux Trois Mailletz, in het hart
van haar huidige woonplaats Parijs
en ze verzorgt met haar groep The
Jazz Immigrants, naast haar eigen
concerten, tal van optredens in zo-

Ze spraken met Nederlandse deelnemers van nu en helden van vroeger, bezochten de legendarische
beklimmingen en proefden de sfeer
onder Italiaanse wielerfans die onder het genot van monumentale
maaltijden en espresso uren langs
de kant staan te wachten om een
glimp van de renners op te vangen.
Johannes tekende voor zowel regie
als voor de soundtrack van de film.

wel Amerika als Europa. In juli 2011
kwam haar debuutalbum Truth uit
met daarop haar eigen ‘jazz afro-latin’-composities. ’Originele moderne jazz, die met veel soul wordt gezongen’, aldus een van de recensies.
Jenn Jade en René van Beeck worden op 30 september bijgestaan
door Erik van der Luijt op piano en
Chris Strik op drums.
Het concert in De Boei begint vrijdag 30 september om 20.30 uur.
Kaarten kosten 11 euro.
U kunt kaarten reserveren via
www.cultura-drv.nl. Tevens zijn
kaarten te koop bij Boekhandel
Mondria in Mijdrecht, bij Drogisterij
De Bree en bij De Boei in Vinkeveen.
Aan de zaal kunt u eventueel ook
een half uur voor aanvang nog kaarten kopen. Maar een waarschuwing
is op z’n plaats: de Cultura-concerten van René van Beeck & Friends
zijn doorgaans snel uitverkocht!

Herfst
Als de lucht zich begint te vullen
met de zware geur van de herfst,
wordt de laatste zware wielerklassieker van het seizoen gereden. De

eerste bladeren vallen en onvermijdelijke regenbuien kondigen zich
aan in het heuvellandschap van
Noord-Italië. Renners én volgers
maken zich op voor het dramatische
slotakkoord van het wielerseizoen.
Pittige beklimmingen, talloze haarspeldbochten en stijgingspercentages tot 17 procent. Een meer dan
waardige afsluiter van het seizoen,
die ook bekend staat als de Ronde
van de Vallende Bladeren.
Al meer dan honderd jaar lang is
de Ronde van Lombardije een wedstrijd die tot de verbeelding spreekt.
Italiaanse wielerhelden als Bartali, Coppi en Moser beklommen
hier het hoogste podium. Maar ook
grootheden als Merckx, Hinault, en
Kelly prijken op de erelijst.
Jo de Roo
De editie van 1962 staat bekend
als de meest zware uitgave van de
koers en werd gewonnen door de
Nederlander Jo de Roo. Nog steeds
trekken ieder jaar Nederlandse
wielrenners naar het Comomeer om
deel uit te maken van de wielertraditie... én om er te winnen.
Tevergeefs dacht De Roo jarenlang dat Michael Boogerd de ronde
zou winnen. Maar volgens de oude
meester is er nu zoveel Nederlands
talent dat het slechts een kwestie
van tijd is dat er weer een Hollander wint. ‘Als het nu niet lukt met die
mannen, dan lukt het nooit niet’, aldus De Roo. De Ronde van Lombardije wordt dit jaar op zaterdag 15
oktober verreden en is live te zien
bij de NOS op Nederland 1. De film
Il Lombardia wordt voorafgaand op
vrijdag 14 oktober om 21.30 uur uitgezonden bij de VPRO op Holland
Doc 24.
Op 23 september wordt Il Lombardia voor het eerst getoond
aan het publiek. De première
vindt plaats tijdens het officiële
programma van het Nederlands
Film Festival in Utrecht.
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Volleybalseizoen van start
voor Atalante

Atlantis 2 wint tegen Fluks 3
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 tegen Fluks 3.
De ploeg uit Mijdrecht wil eigenlijk
meestrijden om het kampioenschap
en moest daarom, na het verlies van
vorige week, deze wedstrijd winnen. Met goede inzet en mooie kansen werd Fluks 3 verslagen met een
eindstand van 16-8.
Het door Rabobank gesponsorde team had last van afwezigen en
was dan ook zeer blij met de invallers vanuit de A1. Het eerste doelpunt viel aan de kant van de Noordwijkers, maar hierna kwam Atlantis 2 goed op stoom. Met meerdere mooie diepteacties werd de score uitgebreid naar een comfortabele

voorsprong van 8-3. Met een goed
gevoel ging de ploeg de kleedkamer in. Met hetzelfde goede gevoel
kwamen ze ook weer de rust uit. In
het begin van de tweede helft werden er door beide ploegen veel fouten gemaakt, wat resulteerde in veel
gescoorde strafworpen. Hierdoor
kwam Atlantis bijna in het nauw,
want Fluks kwam terug naar 12-8.
Daarom besloten de Mijdrechtenaren er nog een paar doelpunten bij
te scoren, waaronder weer een mooi
dieptebal. Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 won de wedstrijd met 16-8.
Volgende week speelt Atlantis 2
uit tegen Fiks in Oegstgeest.

Argon zaterdag legt
Voorland over de knie
Mijdrecht - Argon heeft een ruime overwinning geboekt op Voorland, na een 0-1 opgelopen achterstand kwam het voor rust op 3-1.
Na de thee werd het eindelijk 6-2
en was o.a. aan de ervaren doelman
Hesham Eissa van de Amsterdammers te danken dat het uiteindelijk
geen korfbaluitslag werd.
De eerste tien minuten leek Argon
te worden overlopen door Voorland, de snelle technische spelers brachten enkele malen de verdediging van Argon in problemen.
Eerst moest Argondoelman Bas van
Moort handelend optreden bij een
vrije trap van Younes Makraou en
na tien minuten liet Samuel Vrede
de defensie van Argon z’n hakken
zien en scoorde mooi 0-1. Maar de
vreugde over de voorsprong duurde kort, binnen drie minuten maakte Stefan Tichelaar gelijk, een diepe pass pikte hij goed op en vervolgens liet hij doelman Eissa kansloos 1-1. Daarna probeerde het
snelle en technisch vaardige Voorland wat terug te doen, eerst pakte
Bas van Moort een schot van Vrede
goed maar even later moest er toch
even wat grabbelwerk aan te pas
komen om een schot van Jorginho
Lapar onschadelijk te maken. Daarna kwam Argon terug, eerst benutte
Vincent van Hellemondt een voorzet van rechts door hard in te knallen 2-1 en na een hoekschop van
Tichelaar haalde Albert Mens hard
uit: 3-1. Vlak voor rust pakte Lesley
Groenen bijna z’n doelpunt mee
maar z’n gerichte kopbal werd door
doelman Eissa knap gepakt.
Aanvallend
Na de thee was het aanvankelijk
een aanvallend Argon, eerste zagen we Van Hellemondt die op de
doellijn liggend niet kon scoren en

na een hoekschop was er een schot
van Christian Winkel dat afgeslagen
werd, de terugspringende bal werd
een prooi voor Groenen die vervolgens voor de 4-1 zorgde. Daarna nog een tweetal goede mogelijkheden voor Argon maar Van Hellemondt kopte van dichtbij naast en
Groenen zag zijn inzet door een
speler van de doellijn gehaald. Een
vrije trap van Albert Mens vanaf de rand zestien meter was zuiver en hard: 5-1. Daarna verdween
Alan Doorson naar de kleedkamer
en nam Kevin Blom z’n plaats in.
Even daarna moest Rudi Zaal geblesseerd afhaken, Adil Kamil nam
z’n plaats in. Daarna was Argon de
regie kwijt, Kamil maakte een lichte
overtreding waarna de goed leidende arbiter Broekhof de bal op de stip
deponeerde. Vanaf elf meter stopte
Van Moort de bal de wegspringend
bal werd vervolgens weer ingeschoten maar Remco von Lindheim redde van de doellijn, vervolgens weer
een knal op het Argondoel, maar nu
kon Van Moort de bal tot hoekschop
verwerken.
Rode kaart
Even later ging Van Moort zelf in de
fout door de bal en man te spelen.
Opnieuw een strafschop die nu wel
benut werd door Randy Tobi 5-2.
Scheidrechter hield bij beide overtredingen de rode kaarten op zak.
Vervolgens moest ook Remco von
Lindheim gewisseld worden, Dumus
Ali Eren nam z’n plaats in. Dezelfde Ali Eren stond aan basis van Argon’s zesde treffer, hij zette voor van
links, de afgeslagen bal werd in de
rebound gescoord door Vincent van
Hellemondt 6-2.
Aanstaande zaterdag gaat Argon op
bezoek bij het op de derde plaats
staande Jong Hercules in Beverwijk.

AKU atlete wint de
Dam tot Damloop
Regio - Zondag 18 september
werd de jaarlijkse Dam tot Damloop gehouden met de start op
de Prins Hendrikkade in Amsterdam en de finish in Zaandam.

Bij de start van de eerste groepen
was het nog droog. De temperatuur was prima en er stond weinig
wind. Ideale omstandigheden voor
een mooie wedstrijd over 10 Engelse Mijlen (16,1 km).
AKU atlete Jolanda ten Brinke, als

voedingsdeskundige
verbonden
aan het Steenbok RunningTeam,
presteerde optimaal! In haar categorie V40 startte ze snel en kon vervolgens het hoge tempo vasthouden. Tussen de 5 en 15 km liep ze
een volkomen vlak schema, om de
laatste km het tempo nog wat op te
schroeven. Zij kwam als 1ste in haar
categorie over de finish en scherpte aan Persoonlijke Record aan tot
1.03,25 wat maar liefst 42 seconden
sneller was dan haar oude toptijd.
John van Dijk werd de snelste AKU
atleet en was zeer tevreden met zijn
56.44,0.
Atlete Anouk Claessens van het
Steenbok RunningTeam en AKU
had enkele roerige weken achter
de rug. Hierdoor heeft zij het NK op
de 10 km van 4 september moeten
laten schieten. Testen bij het Sport
Medisch Adviescentrum moesten
uitwijzen wat de oorzaak was van
duizelingen aan het einde van verschillende wedstrijden. Hierdoor
was haar voorbereiding niet optimaal. Niettemin wist Anouk, na een
behoudende start en rustige eerste helft, de snelheid in de 2e helft
wat op te voeren en met een snelle laatste km te finishen in 1.02,52
waarmee zij de snelste AKU-atlete
was en met haar tijd zeer tevreden
kan zijn. Deze wedstrijd werd gelopen als training naar het NK ½ marathon welke op 2 oktober in Breda
wordt gelopen. Daar komen trouwens ook Jolanda ten Brinke en
John van Dijk aan de start, evenals
SRT-atleet Marcel Pool.
De AKU atleet Jaap Bouwmeester liep een goede race en realiseerde een tijd van 1.07,23 gevolgd
door Mario Willemse die uitkwam
op 1.12,28, John Celie finishte na
1.12,44, Ronald Velten in 1.13,10,
Baukje Verbruggen 1.19,17, Paul
Schermerhorn 1.27,25 en Ronald
Heijboer 1.27,49.

Vinken C1 verslaat OVVO
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
stond voor De Vinken C1 een belangrijke wedstrijd op het programma. OVVO komt op bezoek.
De Vinkenjeugd begint voortvarend,
na het missen van een paar kansen
is het David Leeflang, die na een
schijnbeweging vrij komt en vervolgens via een afstandschot raak
knalt, het is 1-0.
Binnen een halve minuut is de
stand weer gelijk, door een gebrek
aan concentratie in de Vinkeveense verdediging wordt het 1-1. Maar
De Vinken gaat door, ze zijn sterker dan de tegenstander, zitten er
goed bovenop en spelen goed over.
Al vrij snel weet het Jumboteam via
Lisa van Diemen (dieptebal) en Levi Kroon (afstandsschot) de voorsprong op het scorebord te krijgen.
Dan duurt het lang. Koploper Vinken
verzuimt de voorsprong verder uit te
breiden. Er komen lange aanvallen met veel schoten, maar de voorsprong wordt nog niet groter. Soms

gaat het te snel, soms is er geen afvang. Vlak voor de rust weet de Vinkenjeugd dan toch nog te scoren.
Eerst William Leeflang met een afstandsschot en dan Lilian Prins met
een doorloopbal: 5-1
Na de rust een tegendoelpunt, opnieuw door een gebrek aan concentratie in de verdediging. Een benutte strafworp is het gevolg. Lisa van
Diemen brengt op haar beurt met
een afstandsschot het verschil in
doelpunten weer op vier.
In het laatste deel van de wedstrijd
veel gemiste doorloopballen, afstandsschoten en gemiste kansjes.
Maar vijf minuten voor het einde is
het dan toch William Leeflang, die
na een goede en snelle aanval de
eindstand bepaalt op 7-3. Een keurige overwinning. De Vinken C1 heeft
een hele goede wedstrijd gespeeld.
Met iets meer scherpte konden wellicht nog veel meer doelpunten worden gescoord. Die bewaren de enthousiaste Vinkevenertjes dan maar
voor de volgende keer.

Vinkeveen - Deze week zullen de
sportzalen weer groen en geel kleuren tijdens de start van de volleybalcompetitie. Vier herenteams, 5 damesteams, 4 aspiranten en 5 of misschien wel 6 miniteams gaan zich
sportief meten in sportzalen van
Haarlem tot Amersfoort.
Het eerste damesteam gesponsord
door Haaxman Lichtreclame en Krijn
Verbruggen & Zn gaat een grote uitdaging aan met een geheel nieuwe
verdeling in de persoon van Xuee
Lont die met haar 17 jaar een grote stap maakt van het jonge Dames
3 van vorig seizoen en uitgebreid de
kans krijgt om te groeien in het eerste damesteam. Haaxman dames 2
werd afgelopen seizoen kampioen
en is na twee jaar weer terug in de
1e klasse. Beide damesteams staan
onder leiding van trainer Erik Raket
die na een jaar weer terug is maar
nu dan bij de dames in plaats van
eerder de eerste mannen te hebben
getraind. Ook het derde damesteam, gesponsord door Creavorm,
speelt een klasse hoger dan afgelopen seizoen in de tweede klasse.
Uiteraard gaan we van team 4 en 5
ook veel verwachten, minstens een
evenaring van de respectievelijke
3de en 4de plek van vorig seizoen.
Prestatie
De eerste mannen equipe had afgelopen seizoen een flinke prestatie neergezet door bij hun rentree
na 6 jaar terug in de promotieklasse, op een vierde plek te eindigen.
Een puik staaltje en dat ondanks
de wat beperkte selectie. Dit seizoen is het A-side team aangevuld
met een tweetal en misschien wel
drietal geroutineerde spelers van de
club VCH uit Hoofddorp en uit eigen opleiding is daar nog talentvolle
jonge speler Leroy Kuyper aan toegevoegd. Hoge verwachtingen dus.
Ook het tweede Rabobank herenteam heeft een viertal krachtpatsers

aangetrokken en met de zeer ruime
selectie van elf spelers gaan ze hun
plek in de tweede klasse waar maken. Beide teams staan onder leiding van Sjaak Immerzeel die vorige seizoenen de eerste dames onder zijn hoede had. Heren drie en
heren vier zijn altijd goed voor een
mooie pot met sportief vechten, de
mannen gaan een extra uitdaging
aan door een wat creatieve smalle
teamindeling, dus als er nog mannen (3e-4e klasse) zijn die een van
deze teams willen versterken, kom
gewoon eens een paar keer meetrainen. Meer info kijk op de site:
www.vv-atalante.nl.
De vier aspirantenteam spelen dit
seizoen voor het eerst in een halfjaarlijkse competitie, in januari zullen nieuwe poule gemaakt worden.
De A junioren spelen hun laatste
jeugdseizoen voordat ze in de seniorencompetitie de huidige Atalante teams voorbij gaan streven, het is
een mooi betrokken team dat al jaren samen speelt. Er zijn twee B aspirantenteams en 1 meisjes C team
die ook enthousiast een stapje verder gaan.
De allerjongste volleyballers (van 6
tot 12 jaar) spelen gedurende het
seizoen een aantal toernooien op
zaterdagen en er zijn 5 en waarschijnlijk 6 teams die op de eerste toernooidag helemaal los gaan.
Kortom alle sporters staan te trappelen om er weer een gezellig, fanatiek en sportief seizoen van te maken. Aanstaande vrijdag 23 september start de eerste thuisavond
met: de A junioren om 19:00u, beide tweede teams om 19:30 u, in de
tweede ronde om 20.00 u.
D3 dat haar première maakt in de
2de klasse en om 21.00 u treden
beide eerste teams aan voor een
mooi begin van het volleybalseizoen
in De Boei.

Biljarters Dio en De Merel/
Heerenlux 3 aan kop

Hockeyers HVM tonen strijdlust
Mijdrecht - In en tegen Muiderberg hebben de hockeyers van
HVM zondag laten zien dat het vernieuwde team potentie heeft, ondanks de 2-0 nederlaag.
De heren speelden pas hun tweede
wedstrijd samen en moeten elkaar
af en toe duidelijk nog weten te vinden. Maar hun techniek en strijdlust
beloven veel voor de komende wedstrijden.
De eerste helft was voor Muiderberg. Vooral in de openingsfase was
het druk voor de Mijdrechtse goal.
Na tien minuten betekende een
boogballetje over de keeper de 1-0
voorsprong voor Muiderberg. Ook
daarna bleef HVM nog lang onder

druk, met de 2-0 als gevolg. Daarna kwam Mijdrecht meer in het spel,
wat onder andere resulteerde in vier
strafcorners op rij, die echter geen
van alle een doelpunt opleverden.
De tweede helft ging HVM sterk
van start, wat meteen resulteerde in
een aantal kansen. De uitstekende
Muiderbergse doelman wist echter
steeds een doelpunt te voorkomen.
Muiderberg beperkte zich die periode tot counters, die ervoor zorgden
dat de HVM-defensie steeds attent
moest blijven. De laatste tien minuten ging de strijd gelijk op. Doelpunten vielen er niet meer, maar de
wedstrijd bleef het aanzien alleszins
waard!

Ter nagedachtenis aan Jasmin Peters

Wedstrijd met emoties voor
voetbalmeisjes Hertha MC 1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
werd thuis in Vinkeveen door Hertha MC 1 de tweede wedstrijd van
de competitie gespeeld. Deze wedstrijd werd opgedragen aan Jasmin
Peters die ten gevolge van een ernstige ziekte afgelopen week is overleden.
Eén minuut stilte
Toen een aantal jaar geleden bij
Hertha het meisjesvoetbal is opge-

richt, was Jasmin één van de eerste
speelsters. Bij de start van de wedstrijd werd een minuut stilte in acht
genomen.
Omdat de meisjes van Hertha deze
wedstrijd graag voor Jasmin wilden
winnen was er vanaf het moment
van de aftrap een felle strijd gaande. Dit resulteerde er in dat het met
de rust al 2-0 was voor de Hertha
meisjes. Omdat er in het begin zo
fanatiek werd gevoetbald en met de
bal aan de voet gehele velden werd
overgestoken begon de conditie zijn
tol te eisen. Gelukkig werd er nog
één keer door Hertha gescoord en
zo stonden de meiden ruim voor in
de tweede helft, 3–0. Door stevige
druk van AS 80 werd het nog 3–2.
AS 80 heeft zowel in de eerste als
tweede helft een flink aantal doelkansen gehad, maar door de uitstekend keepende Quinty Koelemij,
was deze stand ook de eindstand,
3-2. Girl of the Match was zeker
Quinty maar zowel Amber als Danitsja en Emily hebben deze wedstrijd
weer gescoord en verdienen ook dit
predicaat. Een prachtige maar o zo
spannende wedstrijd waar Jasmin
zeker van genoten zou hebben.
Foto: Quinty Koelemij

Regio - Deze week was er weer
veel te beleven op de biljarttafels.
Verrassend was de 9-0 overwinning
van De Merel/Heerenlux 3 bij De
Schans. De Kuiper/van Wijk haalde ook de 9-0 score bij De Kromme
Mijdrecht 2.
Jan Lindhout van APK Mijdrecht 4
speelde de wedstrijd van zijn leven
door in 9 beurten de kortste partij
van de week te noteren.
Een in “bloedvorm” verkerende Herman Turkenburg scoorde de procentueel hoogste serie van de week
met 23 caramboles = 32,85% van
zijn te maken punten. De Merel/
Heerenlux 4 won met een minimale 5-4 van de Merel/Heerenlux1.
Het extra punt werd met een verschil van 0,08 door team 4 gehaald.
Cens 2 won nipt met 5-4 van De
Merel/Heerenlux 2. Jos Bader bezorgde Toon van Dijk in 20 beurten
een gevoelige nederlaag. Frank Witzand was in 22 beurten net iets sterker dan Edwin de Jong.
De Springbok 2 won met 6-3 van
Cens 1. Joop Luthart (zie foto)redde in een magnifieke partij de eer
voor Cens door Jan van Veen te verpletteren. Joop was in 19 beurten en
een hoge serie van 17 caramboles
geweldig op dreef.
APK Mijdrecht 3 verraste APK
Mijdrecht 1 met een 6-3 zege. Roy
Leemreize haalde een opmerkelijke
overwinning op Cor Ultee. Ramon
Alblas won en verloor een van zijn
dubbelpartijen.
De Kromme Mijdrecht 1 zag Bob’s
Bar met 2-7 vertrekken. Richard
Schreurs speelde een puike partij tegen een taaie John Oldersma. Gerrit
Schuurman behaalde de enige punten voor De Kromme Mijdrecht. De
Kromme Mijdrecht 2 was met 0-9
een maatje te klein voor De Kuiper/
van Wijk. Kees de Zwart denderde in 20 beurten over Ab Augustin
heen. Nico Koster, Toine Doezé en
Michael de Kuiper zorgden voor de
volle winst van de Wilnissers.
De Paddestoel 1 won keurig met
6-3 van APK Mijdrecht 2. Hendrik
Versluis had in 25 beurten Wijnand
Strijk te pakken. Bas Ratterman en
Tom Bos deelden de punten.
De Schans was met 0-9 kansloos tegen De Merel/Heerenlux 3. Jan van
der Meer, Hans van Rijn, Wim Berkelaar en Cor van Wijk gaven het
team van De Schans een enorme

draai om de oren .
De Vrijheid/Biljartmakers was met
2-7 een ongelijke strijd tegen DIO.
Herman Turkenburg gaf het goede
voorbeeld door in slechts 20 beurten Nico van Soeren te verslaan. Het
grote gevecht tussen Bert Loogman en Paul Schuurman werd in 24

beurten in het voordeel van Bert beslist. Nieuwkomer APK Mijdrecht 4
verraste met 5-4 De Springbok 1.
Jan van Lindhout was in 9 beurten
veel te sterk voor een goed spelende John van Dam. Willem de Graaf
had in 19 beurten geen kind aan
een teleurstellende Kees de Bruin.
Hans van Eijk en Peter Stam zorgden voor de punten van de Hoefenaren.
De Paddestoel 2 speelde volgens telefonische opgave 5-4 tegen Stieva
Aalsmeer.
Stand na 3 speelweken:
De Merel/Heerenlux 3
DIO
De Merel/Heerenlux 2
De Paddestoel 2
De Kuiper/van Wijk

21 punten
21 punten
20 punten
19 punten
18 punten

Heeft u een tip voor de krant?

Bel: 0297-581698
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Atlantis C1 komt nog tekort

Atlantis A2 verliest in Sassenheim

Atlantis A2 verliest uit bij Top
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft de door Scheenaart gesponsorde Atlantis A2 met 2-9
verloren bij Top/wereldtickets in
Sassenheim.
Atlantis begon met in de aanval Robina , Willemijn, Niels en Matthijs en
met in de verdediging Iris, Maartje,
Lars en Kariem. Top begon goed en
scoorde al snel de 1-0, maar via een
strafworp gescoord door Willemijn
werd het weer 1-1. Na een kwartier
werd Robina, die op de weg terug
is van een blessure, vervangen door
Mandy. Atlantis maakte de vele kansen niet af en Top liep via 2 schoten uit naar 3-1. Willemijn scoorde

opnieuw, nu door een doorloopbal.
Een strafworp voor Top bepaalde de
ruststand op 4-2.
Na rust kwam Maarten in het veld
voor Willemijn. Nog steeds had Atlantis moeite om te scoren, ook al
waren daar, net als in de eerste helft,
genoeg kansen voor. Na het laatste
fluitsignaal stond het 9-2 voor Top.
Volgende week moet de Atlantis A2
het opnieuw opnemen tegen Top, en
zal dan in deze thuiswedstrijd proberen om een beter resultaat neer te
zetten. Deze wedstrijd zal gespeeld
worden in Mijdrecht om 12.30 u op
het complex aan de Hoofdweg.

Klaverjasmarathon bij KnA
Uithoorn - Heeft u als iets te doen
op 8 oktober aanstaande? Muziekvereniging KnA organiseert op 8 oktober een koppel-klaverjasmarathon!
Deze marathon zal duren van 10.00
uur tot 22.00 uur, in het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Deze dag kost 12,50 euro. Er zijn he-

le mooie prijzen te winnen, en er is
ook een loterij waar u aan mee kan
doen. Wilt u meer weten of u opgeven voor deze dag? Bel dan Hans
Kas (06-45729086) voor meer informatie. Wij hopen op een gezellige
dag endat er maar veel prijzen gewonnen mogen worden. Tot 8 oktober bij muziekvereniging KnA!

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond alweer de derde wedstrijd
voor de kersverse C1 van Atlantis op
het programma. Het door meubelstoffeerderij BOS gesponsorde team
mocht het ditmaal opnemen tegen
Victum C1.
Het eerste aanvalsvak, bestaande
uit Yara van Es, Joelle Bakker, Sander van Diemen en Sven van Putten
had een vliegende start. Snel na het
startsignaal scoorde Yara een korte kans; 1-0. Helaas was deze voorsprong van korte duur en scoorde Victum twee keer snel achter elkaar; 1-2.
Het tweede aanvalsvak van Amy Loman, Saskia Veenboer, Rick Kuijlenburg en Kevin Keijman scoorde middels een doorloopbal van Amy de
gelijkmaker. Daarna was het Victum
dat sterker was en de doelpunten
van de bezoekende ploeg volgden
elkaar snel op. Atlantis wist - weliswaar met een prachtig afstandschot
van Rick - maar een keer de korf te
vinden. Zo ging de C1 van Atlantis
met een 3-7 achterstand rusten.
In de rust gaven de coaches Jeroen
Korver en Sandra Gortenmulder aan

dat er scherper verdedigd moest
worden en meer geknokt moest
worden voor de bal.
Na de rust was dit ook te zien, want
Victum kwam 15 minuten niet aan
scoren toe. Helaas maakte Atlantis ook geen doelpunten waarna de
3-8 en 3-9 er voor Victum in lagen.
Na de 3-10 scoorde Sander nog een
vrije bal wat resulteerde in een 4-10
achterstand. Het jonge team van Atlantis heeft het zwaar deze eerste
veldcompetitie, maar een positieve
ontwikkeling is zeker te zien. De C1
van Atlantis, gesponsord door meubelstoffeerderij BOS, zal de komende week dan ook onder leiding van
eerder genoemde coaches en derde
trainer/ coach Jacob Bakker aan de
slag gaan op weg naar een beter resultaat komende wedstrijd. Volgende week staat direct de return wedstrijd tegen Victum C1 op het programma. De eerstvolgende thuiswedstrijd zal op 8 oktober om 10.00
uur plaatsvinden tegen OVVO C1.
Het team bedankt de altijd enthousiaste en trouwe toeschouwers en natuurlijk de reserves Anouk van Dijk
en Max van Vliet uit de C2.

CSW E3 voortvarend gestart
Wilnis - Het nieuwe voetbalseizoen
is een al een paar weken oud. Voor
de E3 van CSW betekende was het
even wennen.
In de oefenwedstrijden ging het
nog geweldig en werd er tweemaal
verloren. In deze wedstrijden leerden de jongens elkaar wel kennen en ze stonden vorige week dan
ook op scherp voor de eerste officiele wedstrijd van het jaar, thuis tegen FC Hilversum voor de beker.
Na twee keer 25 minuten stond er
een klinkende 6-1 op het scorebord.
Een geweldige opsteker en er had
nog meer ingezeten. Vol vertrouwen
stonden de jongens afgelopen zaterdag aan de aftrap van de eerste
wedstrijd voor de competitie. In Wil-

nis werd aangetreden tegen Victoria E5. Dat was een elftal vol ambitie en al snel werd duidelijk dat het
een spannende wedstrijd zou worden. Het spel ging over en weer,
maar CSW zorgde voor het meeste
gevaar. Na een knappe aanval, met
goed overspelen werd koelbloedig
de 1-0 ingeschoten. De tweede helft
werd de voorsprong vergroot naar
2-0. Heel even werd het nog spannend toen Victoria er 2-1 van maakte. Na een schitterende volley werd
het 3-1 en kort daarna was de wedstrijd gespeeld.
Zaterdag wacht de volgende tegenstander alweer. Zal deze ook worden verslagen ?

De eerste onverwachte
overwinning voor Atlantis 1
Regio - Het was zaterdag 17 september al weer de tweede thuiswedstrijd voor Atlantis 1 tegen
Oranje Nassau 1 deze keer. Vorige thuiswedstrijd werd onder zonnige omstandigheden verloren van
Achilles 1 met 7-14 en vorige week
werd er in de uitwedstrijd tegen
DKV Ijmuiden opnieuw verloren met
15-10. Een niet zo goed begin van
het seizoen voor Atlantis, maar daar
kwam afgelopen zaterdag verandering in. Er stond een zware wedstrijd
op het programma tegen Oranje
Nassau dat al twee wedstrijden gewonnen had en grote ambities heeft
om kampioen te worden in de poule. Atlantis kwam in het begin van
de wedstrijd al achter en kwam pas
gelijk halverwege de tweede helft.
Atlantis zette de goede lijn door en
won uiteindelijk de wedstrijd met
12-10 tegen alle verwachtingen in.
In de basis begonnen Jimmy de
Koning, Mark Goverse, Jelmer
Steen, Peter van der Wel, Lisanne
van Doornik, Sandra Gortenmulder, Masha Hoogeboom en Chantal Poolman op de plek van de geblesseerde Janneke van Ginkel. In
eerdere wedstrijden begon Atlantis niet scherp genoeg aan de wedstrijd, ook deze week ontbrak het
aan scherpte in het afmaken van
de kansen in de beginfase, waardoor Atlantis al snel op achterstand
kwam. Gedurende de eerste helft
werd al snel duidelijk waar de sterke spelers van Oranje Nassau stonden, omdat deze goed uitgespeeld
werden. De score aan de kant van
Atlantis bleef wat mager, doordat
er maar 4 keer gescoord werd in de
eerste helft. Ook de score aan de
kant van Oranje Nassau was niet
spectaculair, want ook zij scoorden
maar 6 keer. Beide ploegen waren
dus aan elkaar gewaagd en er werd
aan beide kanten gevochten voor
een overwinning. Met de ruststand
van 4-6 kon er nog van alles gebeuren in de tweede helft.
Atlantis 1 wint van Oranje Nassau

In de rust kreeg het door Rabobank gesponsorde team aanwijzingen van trainer/coach Frits Bruintjes. Deze benadrukte dat Oranje
Nassau de wedstrijd nog niet gewonnen had en dat we stonden te
vechten als leeuwen. Verdedigende
problemen moesten beter opgevangen worden door de vakken en in
de aanval moest het schotpercentage omhoog om uiteindelijk meer
te kunnen scoren. Hoewel het in de
rust droog was, begon de tweede
helft weer in de regen.
In de tweede helft bleef de wedstrijd
gelijk op gaan. Atlantis wist beter
zijn kansen in de aanval te benutten, maar was het nog altijd moeilijk
om de verdediging dicht te houden.
Halverwege de tweede helft werden
Masha Hoogeboom en Peter van
der Wel gewisseld voor Cynthia Sassen en Jeroen Korver. Dit kwam het
aanvalsspel zeker ten goede, want
beide invallers scoorden samen
drie doelpunten in de laatste beslissende fase van de wedstrijd. Atlantis kwam gelijk met Oranje Nassau en ging er overheen. Het leek
Atlantis wel vleugels te geven, want
zelfs de afstandschoten gingen er
probleemloos in uit de handen van
Jelmer Steen en Lisanne van Doornik. Oranje Nassau bleef ook scoren in de laatste fase van de wedstrijd maar het mocht allemaal niet
meer baten, omdat de achterstand
te groot was. De wedstrijd werd uiteindelijk tegen alle verwachtingen
gewonnen door Atlantis 1 met 1210. De eerste overwinning van het
seizoen, waar er nog vele zullen volgen.
Volgende week speelt Atlantis 1
weer uit tegen MADJOE 1. Maar op
1 oktober speelt Atlantis opnieuw
thuis tegen NIO 1. Een tegenstander waar op papier van gewonnen
zou kunnen worden. Deze wedstrijd
begint om 15:30 op het sportpark
aan de Hoofdweg.

Motorcrossers uit De Hoef
preseren goed!
De Hoef - Afgelopen weekend
werd er voor de 5e keer alweer een
groots motor- en autocross spektakel georganiseerd in Zevenhoven.
integenstelling met andere jaren
was het programma nu gesplitst
met op zaterdag de autocross en
zondags de motorcross en met het
goede weer van vorige week kon
men met vertrouwen de wedstrijden laten aanvangen, zaterdag was
enigszins noch redelijk droog bij de
autocross, maar de motorcrossers
zondag kregen het zwaar te verduren, de training werd al omgezet in
een verkenningsronde waarbij dan
direct de 1e manche begon.
Veteraan rick van bemmelen trok
wederom de stoute crosslaarsen
maar weer eens aan om samen met
het hoefse talent luke verhoek de
strijd aan te gaan met andere regionale toppers, nadat de eerste regendruppels al waren gevallen werden
de 30 deelnemers achter het startlint weggeschoten en konden de
crossers aan hun 1e wedstrijd beginnen over 15 minuten en 1 ronde,
het was luke die al snel de koppositie in handen kreeg en deze manche
op zijn naam kon zetten, rick had
ook een redelijke start en kwam de
1e ronde als 4e door, na een klein
slippertje moest hij helaas de kopgroep laten gaan maar kon toch als
4e finishen.
De 2e manche werd een waar spektakel en met de regen die met bakken uit de lucht kwam werd er gestart , voor rick liep de start slecht af
want een andere crosser startte te
vroeg en het startlint kwam tussen
hun beide klem te zitten, nadat dit

was verholpen werd de achtervolging ingezet. luke had inmiddels de
2e plaats veroverd achter zevenhovenaar ron vd horst, maar tot ieders
verbazing was het rick die alles en
iedereen voorbij reed en zelfs luke
het nakijken gaf en tot op 1seconde
van winnaar vd horst als 2e werd afgevlagd, voor luke die de 3e plaats
kon pakken, de 3e manche moest
dus de beslissing brengen wie zich
kon laten huldigen als dagwinnaar,
met een verschrikkelijke modderpoel waren de coureurs al gauw onherkenbaar en werd het ware slijtageslag, luke kon algauw de koppositie pakken om deze ook niet meer
uit handen te geven, rick had ook
een goede start en kon als 3e beginnen maar na een halve ronde
moest hij dit helaas bekopen met
een valpartij en was weer op achtervolgen aangewezen, ook nog eens
zonder crossbril, deze zat vol met
modder werd dit een moeilijk karwei en meer als een 5e plaats zat
er niet in. Met 2 manche overwinningen en een derde plaats was het
Luke verhoek die de grootste beker
mee naar huis mocht nemen. ook
Rick van bemmelen liet zien
het crossen nog lang niet verleerd
te zijn, en met een vierde, een tweede en vijfde plaats reed de crossveteraan achter vd horst naar een verdienstelijke 4e eindklassering. Tenslotte werd er met crazy race parade
een nat crossweekend bij zevenhoven on wheels succesvol afgesloten,
en dit met grote dank aan de organisatie van Marco vd hulst en zijn
manschappen om dit evenement te
organiseren.

Vinken A1 wint gemakkelijk
van Huizen A1
Vinkenveen - Het is 17 september
en voor het door Makelaardij Witte
gesponsorde A1-team van De Vinken staat de wedstrijd tegen Huizen
A1 op het programma. Op papier
moet de A1 deze ploeg wel aankunnen, aangezien Huizen op de gedeelde laatste plaats staat en De
Vinken bovenaan.
De Vinken begon de wedstrijd met
in de aanval Mark de Haan, Johan
Huizinga, Annick Stokhof en Eva
Hemelaar. In de verdediging stonden Pascal Hoogeboom, Jelle Mul,
Nelly Huizinga en Nicky Kroon. Reserves waren Emese Kroon uit het
eigen team en uit de A2 Melvin
Pauw en Daniëlle Gijsen.
Al vrij snel na het eerste fluitsignaal
werden de Vinkeveners met de neus
op de feiten gedrukt: Huizen speelde voor de winst en ze openden de
score met een schot. Gelukkig wist
De Vinken deze stand al snel recht
te trekken via een vrije bal van Annick. Na dit eerste doelpunt begon
de Vinkenjeugd lekker in de wedstrijd te komen. De A1 wist we uit te
lopen naar 1-6 via een afstandschot
van Pascal, een vrije bal van Jelle,

een strafworp van Mark, een doorloopbal van Mark en nog een doorloopbal van Jelle. Na deze doelpunten kon ook Huizen weer een puntje
inlopen naar 2-6, via een mooi afgeronde doorloopbal. Voor het rustsignaal wist De Vinken nog driemaal te
scoren via Mark (2x) en Nicky. Huizen kon op slag van rust nog een
puntje maken, wat zorgde voor een
ruststand van 3-9.
Rust
In de rust vertelde coach Ellen Stokhof, dat er meer moest worden geschoten. Daarnaast gewoon lekker door blijven spelen. Dit tweede
aandachtspunt lukte wel. Vinkeveen
had mooie lange aanvallen, maar de
binnenkant van de mand kon niet
worden gevonden.
Gelukkig wist Annick na verloop van
tijd de score toch te openen met een
schot. Dit doelpunt gaf weer wat
zelfvertrouwen en de Witte blauwwitten liepen uit naar 3-14, via scores van Annick, Nicky en Jelle. Huizen kon de stand nog iets veranderen via een doorloopbal, hetgeen de
eindstand op 4-14 bracht.

Sensationele overwinning
Atlantis A1
Mijdrecht - In de derde competitieronde heeft Atlantis A1 voor een
daverende verrassing gezorgd door
het aan kop staande Ekva uit Almere hun eerste nederlaag te bezorgen. Mede door deze overwinning is
de strijd om de eerste plaats in de
landelijke eerste klasse weer helemaal open: er is geen enkele ploeg
meer zonder puntverlies.
Atlantis A1/Van Dam begon de wedstrijd met een gewijzigde opstelling.
Eva Haspels nam de plek in van de
geblesseerde Megan van Aken. Atlantis A1 begon vol vertrouwen aan
de wedstrijd en liet zich niet kleineren door de tegenstander. Sophia van der Horst opende met een
prachtige doorloopbal de score. Het
antwoord van Ekva liet niet lang op
zich wachten: 1-1.
Maar de Atlantis-trein kwam op
stoom. Ciska Taal verschalkte haar
tegenstander onder de korf, hetgeen de 2-1 betekende, en alsof
dat nog niet voldoende was gooide Goof van Straaten van afstand de
3-1 door het mandje. Het begon te
kraken bij Ekva. Dit hadden zij nog
niet meegemaakt, een achterstand.
Tijd om het roer om te gooien. Het
werd van Almeerse kant fysieker.
Met veel geschreeuw en theatrale
gebaren probeerden ze de scheidsrechter te beïnvloeden. Toen Jeroen
Korver de stand naar 4-1 tilde, werd
het allen maar erger. De scheidsrechter waarschuwde de Almeerse
coach dat hij de wedstrijd zou staken als dit zo door bleef gaan. Toch
bleef het fysieke spel doorgaan en

hoopte Ekva zo Atlantis te kunnen
bestrijden. Nadat Ekva op 4-2 kwam
bracht Ciska de ruststand op 5-2.
In de rust werd de ploeg gecomplimenteerd dat het rustig bleef en
zich niet liet meeslepen met het Almeerse geweld. De opdracht voor
de tweede helft was om de bal lang
in het aanvalsvak te houden om Ekva uit de tent te lokken.
In de tweede helft stond er een ander Ekva in het veld. Het liet zien wel
degelijk goed te kunnen korfballen
en ze zetten ploegen weer naast elkaar: 5-5. Maar Atlantis heeft veel
geleerd. Met gedegen aanvalsopzetten werd de vaak vrijstaande Timo Jongerling aangespeeld en hij
scoorde de 6-5. Als Ciska opnieuw
haar tegenstandster bij de korf verschalkt en ook Eva haar debuut bekroont met een doelpunt, kan de
overwinning de Mijdrechte ploeg
niet meer ontgaan. Ekva sputterde
nog even naar 8-6 waarna Timo het
gat weer op drie punten bracht. Alsof Atlantis de overwinning al vierde en het even vergat te korfballen
kwam Ekva nog tot 9-8, maar aanvoerder Jeroen maakte aan alle onzekerheid een einde. Hij bracht de
eindstand op 10-8. Complimenten
waren er voor Robin van ’t Schip en
Sharon Moen, die de sterkste heer
en sterkste dame van Ekva volledig
aan banden legden. Een zwaarbevochten, maar terechte zege.
Zaterdag 24 september reist de
ploeg af naar Maasland alwaar het
onbekende ODO de tegenstander
zal zijn.

MAVO 4 Vol onder zeil
De Ronde Venen - Vrijdag gingen
de leerlingen van Mavo 4 Mijdrecht
naar de zeilschool in Vinkeveen om
daar van een watersportdag te genieten. Het werd een prachtige dag
waarbij zelfs nog enige die hards
gingen zwemmen.
De leerlingen hadden van tevoren kunnen kiezen uit zeilen in een
Valk, het varen van een kanotocht
door mooi Vinkeveen of zeilen in
een Askeladden. In de middag kon

ook het spel kanopolo worden beoefend. Termen als Fok bak, klaar
om te wenden, het hanteren van de
helmstok, het grootzeil of de fok en
nog vele andere is hen nu bekend.
De leerlingen beoefenden twee van
de vier genoemde onderdelen.
Onder leiding van instructeurs van
de zeilschool, eigen leerlingen of
docenten maakten ze kennis met
de mooie watersport in onze eigen
prachtige omgeving.
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PK Sport strandtraining succes
Vinkeveen - Afgelopen zondag
organiseerde Sabum Taekwondo en PKSport Taekwondo een
strandtraining. Het was vroeg
opstaan voor de leden want om
08:45 vertrok men gezamenlijk
naar het strand van Langevelderslag. Het weer was goed dus
de sfeer zat er gelijk goed in.
Trainer Marcel Fiorenza had er blijkbaar erg veel zin in want de warming up was al behoorlijk pittig.
Na vijf keer de zandduin op en af
rennen waren de spieren al redelijk warm maar daar bleef het niet
bij. Het werd natuurlijk nog zwaarder met een trainingspartner op je
rug! Vervolgens stelde de hele groep
zich op in een grote kring waar basistechnieken werden geoefend in
combinatie met rennen, springen
en opdrukken in het zand. Natuurlijk waaide hier en daar wat zand op
maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen was erg gemotiveerd.
Na drie kwartier was iedereen wel
even toe aan een pauze.
Na de pauze werd er verder getraind op zelfverdedigingtechnie-

ken. Zo werden er verschillende
verdedigingstechnieken doorgenomen om iemand naar de grond te
brengen. Jong en oud trainden samen en er werd onderling regelmatig gewisseld van trainingspartners. Ook de ouders genoten vanaf de zijlijn en sommige ouders deden zelfs mee wat de sfeer er nog
leuker op maakte. De mix van jong
en oud bleek een goede combinatie te zijn en iedereen werkte eraan
mee om elkaar te helpen waar dat
nodig was.
Na een anderhalf uur bikkelen en
zandhappen was het tijd voor de afsluiter. Met z’n allen op een rij ongeveer tien meter van de zee. Vervolgens werd er naar voren geschopt en gestoten op commando
van Marcel en kwam de zee steeds
dichterbij. Uiteindelijk kwam bijna
niemand er droog vanaf. Ook Marcel moest er aan geloven en werd
door de kinderen in het water gegooid met een taekwondo-move. Nadat iedereen weer warm en
droog was werd er nog even afgesloten met een drankje op het terras
en kon iedereen moe maar tevreden
weer naar huis.

Crossdebuut Nick Kruyswijk
Wilnis - De 6 jarige Nick Kruyswijk uit Wilnis reed afgelopen
zaterdag zijn eerste motorcross
wedstrijd tijdens het Zevenhoven on Wheels evenement.
Hij reed mee bij de mini crossmotoren. Bij aanvang van de wedstrijd
bleek dat hij de jongste en de kleinste deelnemer was, met het kleinste crossmotortje. Fantastisch om te
zien hoe hij ongestoord en vol concentratie de eerste manche uitreed,
ondertussen was hij de publiekslieveling geworden. De commentator gaf hem elke ronde veel aandacht en moedigde het publiek aan
om hem te supporten. De tweede
manche had hij wederom een goede start in een veld van 22 deelnemers, ging hij elke ronde wat harder.
Diverse mensen maakten foto’s en

filmpjes van onze kleine motormuis.
De uitslag van deze manche was al
beter dan de vorige.
Derde
Zevenhoven on Wheels pakte het
grandioos aan door hem tijdens de
prijsuitreiking er ook bij te betrekken en hem in het zonnetje te zetten door hem de grote, kleine man
te noemen en hem een gigantische beker te overhandigen, vanwege zijn doorzettingsvermogen en
te vermelden dat we nog veel van
hem zullen horen in de toekomst.
Een groot compliment voor de organisatie en voor de andere rijders die
altijd rekening hielden met de kleinste coureur. Nick heeft de beker
niet meer losgelaten , en heeft er ‘s
nachts mee in zijn armen geslapen.
Een mooier debuut kan zo’n zesjarig
jochie niet krijgen. Wordt vervolgd!

Argon E1

Gelijk, verlies en winst in
eerste drie wedstrijden
Mijdrecht - Met ingang van het
nieuwe voetbalseizoen is de E1
van Argon over gegaan op een
nieuwe spelwijze, 9 tegen 9 ipv
het voor E-tjes gebruikelijke 7
tegen 7.
De competitie wordt op hoofdklassenniveau gespeeld en is een
prachtige opmaat naar 11 x 11 en
een aanvulling voor de jeugdopleiding van Argon. Een team bestaat
uit een keeper en 8 veldspelers, allen 2e jaars E-spelers. Verder wordt
er gespeeld van 16 meter tot 16 meter, zijn de doelen 6 x 2 m en mag de
keeper een terugspeelbal niet meer
in de handen nemen, in een later
stadium zal er ook met buitenspel
gewerkt gaan worden.
Gelijk
Na de nodige oefenwedstrijden was
het op 3 september tijd om in de
eerste bekerwedstrijd te laten zien
wat de boys onder leiding van trainer Swer Elbertsen hadden geleerd.
De tegenstander was Laren’99, maar
al snel keek Argon tegen een 0-2
achterstand aan, voor rust wisten
ze zich terug te vechten, maar desondanks werd er gerust bij een 2-3
stand.

In de tweede helft toonde Argon karakter en trok de stand gelijk.
Een week later stonden de boys tegenover NVC. Dit bleek een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft domineerde Argon het spel
en was het een waar genieten langs
de lijn. Er werd dan ook terecht met
3-1 voorsprong gerust.
In de tweede helft zagen we een totaal ander Argon en wist NVC de
wedstrijd goed om te buigen waardoor de eerste drie competitiepunten mee gingen naar Naarden.
Winst
Afgelopen zaterdag wachten de
boys een verassing voor de wedstrijd, zij kregen hun eigen inloopshirts, maar daar stond dan wel tegenover dat er gevlamd moest worden. In Bussum wachten SDO. Ook
nu begon Argon weer fel en bleef dit
de hele wedstrijd. Doordat de verdediging sterk stond was het aan
de aanval om het af te maken. En
dit deden ze, met een 1-6 winst vertrokken we terug naar Mijdrecht.
Zaterdag zullen de boys op een
sportieve manier hun wraak kunnen
nemen op NVC wanneer ze elkaar
weer treffen voor de beker.

Streekderby handbal
HSV 1 – KDO 1 2e klasse
Regio - Afgelopen zondag 18 september was het druk langs de lijn
aan de Schattekerkerweg in De
Hoef. Reden? Alle handbalteams
speelden thuis en het 1e had er deze wedstrijd een heuse mascotte bij.
Haar naam? Tesse Bouwmeester,
handbalster bij de E-jeugd bij HSV.
Aan Tesse de eer om mee te lopen
met dames 1 , begroeten, helpen
met tossen en de stand bijhouden
langs de lijn. Helaas zat het weer
niet mee en moest de wedstrijd
zelfs gestaakt worden vanwege het
onweer. Maar Tesse hobbelde vrolijk mee (zie foto). De wedstrijd werd
in de 2e helft gestaakt vanwege onweer , toen dat over was werd er

weer verder gespeeld midden in de
zware hoosbuien. Als je nog niet nat
was, dan werd je het nu zeker.
Leuke wedstrijd ook voor alle supporters ( van de Hoef en De Kwakel
) die zonder paraplu ook in de kantine de wedstrijd goed konden zien.
Ruststand was 12-3 voor KDO en
eindstand 23-8 in het voordeel
van KDO. Volgende week uit tegen Westsite, nieuwe ronde nieuwe kansen.
Dank je wel voor je hulp Tesse, de
meiden hadden het erg nodig.
Volgende thuiswedstrijd voor dames 1 is op 2 oktober tegen VOS om
13.15 uur. U bent van harte uitgenodigd!

De Vinken

Derde verlies op rij
Vinkeveen - Op 17 september wist
het vlaggenschip van De Vinken
nog altijd niet de eerste punten te
behalen van het seizoen 2011-2012.
In Linschoten was LUNO de zegevierende ploeg. De Linschotenaren
lieten geen spaan heel van het door
ABN AMRO gesponsorde team.

Kelvin, Melanie en Joyce hield lang
stand en onderschepte de bal vaak
vrij eenvoudig. Toch liep LUNO uit
naar een 6-3 voorsprong met rust.
Het gebrek aan inspiratie en de wil
om te winnen deed de spelers van
De Vinken de moed in de schoenen
zakken.

Restauratie
Het basisachttal was weer in ere
hersteld. Onder leiding van coach
Fred Straatman gingen van start:
Peter Koeleman, Peter Kooijman met
de dames Mariska Meulstee (terug
van blessure) en Silvia Oussoren. In
verdedigende positie: Rudy Oussoren, Kelvin Hoogeboom met de gezusters Joyce en Melanie Kroon.
Via een gelijk opgaande strijd kwam
een 3-3 tussenstand op het scoreboard. Peter Kooijman, Rudy en Mariska scoorde de doelpunten, maar
de formatie kon geen stand houden
en verloor in de aanval veel balbezit en men was onzorgvuldig in de
afronding. Een debuterende Rutger Woud kwam in het veld voor
de geblesseerde aanvoerder Peter
Kooijman. Maar ook hij was niet bij
machte om het tij te keren.
LUNO wachtte geduldig op de kansen en het was slechts een kwestie van tijd wanneer de spelers uit
Linschoten zouden scoren. Een uitstekend verdedigend vak van Rudy,

Daadkracht
Na de rust keerde hetzelfde speelbeeld terug. De Vinken deed alles
om de juiste manier van spelen te
zoeken, terwijl LUNO met individuele klasse verder groeide in de wedstrijd. Bij een afstandschot van Mariska Meulstee kreeg De Vinken
weer even positieve energie.
Helaas wist LUNO de korf nog gemakkelijker te vinden, wat resulteerde in een 9-4 tussenstand een
kwartier voor het einde van de wedstrijd. Kelvin Hoogeboom en Peter
Koeleman scoorden namens de Vinkeveners, ook invalster Lisa Kroon
kon haar eerste doelpunt voor de
Vinkenhoofdmacht laten aantekenen.
Fluks
De pijlen zijn alweer gericht op volgende week. Het Noordwijkse Fluks
komt op bezoek. Deze tegenstander
werd in de zaal vorig seizoen nipt
tweede achter kampioen De Vinken.
Een sportieve revanche?!

Op bijgaande foto zichtbaar wie de sponsors zijn: Tuincentrum en kwekerij Rijdes, Boerlage Snijheesters, De Boer Tegelwerken en Wiemann Koeltechniek.

CSW F1 wint Derby
Wilnis - Zaterdag 17 september om
08.15 verzamelen bij CSW om dan te
vertrekken naar Herta en daar een
wedstrijd te spelen tegen Herta F1.
De jongens hadden er zin in en waren erop gebrand om vandaag de
3-punten mee naar huis te nemen.
Met een flitsende start werd Gijs
vrij gespeeld, speelde de keeper uit
en maakte de 0-1. Even later stond
Gijs weer alleen tegen over de keeper en maakte 0-2. Door een pass
van Joey kon Wesley de 0-3 maken. Na de 0-3 was Herta F1 wakker en kwam een paar keer gevaarlijk dichtbij, maar door 2 mooie en
nuttige reddingen van Thomas bleef
het 0-3. Koen, Twan, Kevin en Thom
lieten zien door hard te werken in de

verdediging en samen te spelen dat
de aanvallers van Herta geen kans
hadden om te scoren. Rust. Na rust
kwam CSW rustig op gang en daar
profiteerde Hertha van.
Wij waren weer wakker. De voorzet van Thom werd verkeerd weg
gewerkt en maakte een eigendoelpunt 1-4. Hertha maakte de 2-4.
Thom maakte direct hierna de 2-5.
Aan de kant dacht men al dit is gelopen, maar Herta kwam weer terug
tot 4-5. De spanning steeg. Maar
door een afstand schot door Richard in de hoek, was er weer lucht
voor CSW 4-6. Joey en Thom maakte nog de 4-7 en de 4-8.
Een spannende streek Derby met
Fair Play.

Argon verzuipt tegen EVV
Mijdrecht - In een door donder
en bliksem onderbroken wedstrijd
heeft Argon tegen het Limburgse
EVV een nederlaag geleden, die de
ploeg voor een groot deel aan zichzelf had te wijten.
In de eerste 20 minuten was de
thuisploeg de bovenliggende ploeg,
wat een paar halve kansen opleverde voor Patrick Lokken en Vincent Verheul, maar resultaat leverde dit niet op. Na 20 minuten was
scheidsrechter Martens gedwongen
de ploegen met gezwinde spoed
naar binnen te dirigeren, toen het
onweer zich boven Mijdrecht ontlaadde, een onderbreking die ongeveer twintig minuten in beslag
nam. Direct na de hervatting was er
een schietkans voor Brayton Biekman, die van buiten het strafschopgebied de paal naast doelman Vercruijsse teisterde. Vanuit de rebound bracht Jocelino de Sa, deze
middag verrassend gestart als middenvelder, de bal opnieuw voor het
doel, waar Patrick Lokken tot verbijstering van de Mijdrechtse supporters het leer naast de palen mikte, waardoor de bezoekers met de
schrik vrij kwamen. Vier minuten later werd het zelfs nog erger, toen
Rychlik over rechts er vandoor ging,
de glijdende Nicolai Verbiest achter zich liet en de bal voor het doel
bracht, waar de inlopende Evelein
de bal tegen het net mocht schieten
voor de 0-1. De pogingen van Argon, om deze achterstand nog in de
eerste helft weg te werken, leverden
een poging op van Vincent Verheul,
die doelman Vercruijsse in twee pogingen onschadelijk wist te maken,
en een vrije schietkans voor Patrick
Lokken, die na een steekpass van
Brayton Biekman in de laatste minuut voor de rust vrij voor het Limburgse doel opdook maar zijn schot
over de dwarsligger zag verdwijnen.
Rust
Na rust was de eerste kans voor
de gasten, maar in minuut 46 wist
Maxime Singels de bal met de voet
te keren, waarna Argon de aanval
nog meer ging zoeken. Het duurde
tot de wedstrijd een klein uur ge-

vorderd was, maar toen kwam de
gelijkmaker toch op het bord toen
Brayton Biekman de bal uit een
hoekschop van Kevin van Essen
hard binnen wist te koppen, 1-1.
Ook na deze gelijkmaker bleef Argon de bovenliggende partij, maar
vaak werden de mogelijk gevaarlijke
momenten door eigen onachtzaamheid om zeep gebracht. Deze houding leverde 20 minuten voor tijd de
onnodige hernieuwde achterstand
op: Joshua Patrick stond volkomen
onnodig buitenspel, de bal werd uit
de vrije trap diep op de Mijdrechtse helft gepompt, waar de uitlopende Maxime Singels door Evelein met
een lob werd gepasseerd. Met de
moed der wanhoop redde Erik Mulder de inzet van de doellijn, maar hij
moest toezien dat Evelein, niet gestoord door een van de Argon spelers, de bal alsnog over de lijn wist te
plaatsen voor de 1-2.
De slotfase moest door Argon dus
benut worden om de stand opnieuw
gelijk te trekken en dat leverde in
ieder geval wel mogelijkheden op.
Naast een goed schot van de inmiddels ingevallen Lorenzo Lassooij,
wat de doelman wist te neutraliseren, waren er met name kansen voor
Patrick Lokken, de grootste met nog
twee minuten op het scorebord. De
door Joshua Patrick voor het doel
gelegde bal viel echter precies op
het rechterbovenbeen van de doorgaans zo succesvolle aanvalsleider, die het leer daarna niet meer de
juiste richting en vaart mee kon geven. Zo ging deze wedstrijd voor Argon verloren, terwijl de ploeg zich
hiermee absoluut tekort deed. Gevolg is wel, dat de situatie onderin
de ranglijst spannender wordt, liefst
8 ploegen staan binnen vier punten
afstand van elkaar.
Woensdag speelt Argon in het kader van het KNVB bekertoernooi
een thuiswedstrijd tegen Almere City FC, aanvang van deze ontmoeting is 20.00 uur. Voor deze wedstrijd gelden aangepaste toegangsprijzen, vanaf 16 jaar dient 5,00 euro
betaald te worden, tot 16 jaar is de
toegang vrij.

Winst voor Hertha
meiden D1
Vinkeveen - Afgelopen weekend
kwamen de meiden van AS 80
uit Almere op bezoek.
Vanaf het fluitsignaal gingen de
Hertha meiden vol in de aanval. AS
80 werd compleet overrompeld. Onder leiding van Babbette schoof de
verdediging op naar de middencirkel. De meiden speelde goed over
,wat resulteerde in een 3-0 ruststand. In de rust wisselde Cassandra en Tysha van keepers tenue ,ook
werd de taktiek nogmaals door gesproken. De tweede helft was vooral de one women show van Mellissa. Zij was een plaag voor de verde-

diging van AS 80,draaien,kappen en
pingelend scoorde ze totaal 4 doelpunten. Ook mogen we niet vergeten te vermelden het schitterende doelpunt van Milou. Een prachtig schot vanaf de achterlijn over de
keeper heen.
Dat de Meiden van de MD1 geconcentreerd waren, werd nog eens onderstreept door Roxy, die een terugspeelbal op de keeper onderschepte en mooi binnenschoot.
Complimenten aan het hele team,
vanaf volgende week zullen de tegenstanders sterker zijn, te beginnen met CSW.

