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Aankomst van noodschuif
voor aquaduct Amstelhoek
Amstelhoek - Afgelopen maandag is de waterkerende noodschuif
gearriveerd voor het aquaduct in
de Amstel (gemeente Amstelveen).
Omdat de polder aan de Utrechtse
kant van de Amstel lager ligt, krijgt
het aquaduct een waterkering. Bij
een dreigende calamiteit kan daarmee het aquaduct worden afgesloten. Zodra de noodschuif in het
aquaduct is geplaatst kunnen de
werkzaamheden aan de Noord-Hol-

landse kant in de Amstel beginnen.
De grote stalen schuif komt op een
ponton aan over de Amstel.
De schuif van 11 bij 8 meter heeft
een gewicht van ca. 35 ton, ziet
er uit als een grote plaat en is op
een ponton vanuit Amsterdam over
de Amstel aangevoerd. Een 250
tons telescoopkraan hijst de stalen
schuif vanaf het ponton in de daarvoor gemaakte sponningen in de
wanden van het aquaduct. De hele

operatie duurde ongeveer twee uur.
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201
in het gebied tussen Hoofddorp en
Amstelhoek. De Omlegging Amstelhoek maakt onderdeel uit van de
nieuwe N201. De nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het
gebied en levert een bijdrage aan
het versterken van de economische
kracht van de regio.

Bewoners voeren actie tegen
hoogbouw inVinkeveen
Vinkeveen - Huizen van wel 9 meter hoog met drie woonlagen. Dat
is wat er in het concept-bestemmingsplan voor de Kom van Vinkeveen staat. Dat is zó veel meer dan
de huidige Lint-bebouwing, dat een
groep bewoners besloten heeft om
daar tegen in actie te komen.
Het Lint van Vinkeveen (aan de
plas-zijde) bestaat overwegend uit
woningen van 2 woonlagen, veelal met een schuine kap. De meeste
zijn niet veel hoger dan 6 meter. De
Lintbebouwing is mooi en karakteristiek voor Vinkeveen. De gemeente De Ronde Venen heeft altijd gezegd een ‘conserverend beleid’ te
voeren. In gewone taal: het beeld
van deze Lintbebouwing moet niet
veranderen. Toch stelt de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan
voor om voortaan 50% hogere bebouwing toe te staan: De toegestane goothoogte gaat naar 4 meter en
daarbovenop mag een kap van 5

meter worden gebouwd. Dat levert
huizen op van 9 meter hoog.
Onprettig
Dat is niet alleen onprettig voor
de mensen die er al wonen (inkijk
neemt toe - zon & uitzicht nemen
af), maar het gaat ook het beeld van
Vinkeveen totaal veranderen: Tussen
de huidige laagbouw krijg je dan
opeens bouwwerken die er als een
pukkel bovenuit steken. En op de
plaatsen waar een stuk grond braak
ligt (bijvoorbeeld tegenover De Twee
Heertjes) kan je wijkjes krijgen die
zo hoog zijn dat ze totaal niet in het
huidige beeld passen. Herwin van
den Berg woont aan de Herenweg in
Vinkeveen. Hij besloot met een aantal andere ‘Lintbewoners’ om protest aan te tekenen tegen het bestemmingsplan: “Ik weet dat al mijn
buren tegen dit soort plannen zijn.
We hebben daarom samen besloten om een brief naar de gemeente

te sturen met het verzoek om dit terug te draaien.” Van den Berg en zijn
kompanen benaderen alle bewoners van de Herenweg persoonlijk,
om die brief mede te ondertekenen
en de politiek in De Ronde Venen op
andere gedachten te brengen. Van
den Berg: “De meeste bewoners blijken helemaal niet op de hoogte te
zijn van het concept-bestemmingsplan en zijn verrast door de bouwhoogtes die daarin staan. Maar we
hebben een goede gemeenteraad en
een College van B&W dat bereid is
om naar de inwoners te luisteren. Ik
ben ervan overtuigd dat ze het bestemmingsplan zullen aanpassen
als ze horen dat de mensen die het
treft, daar helemaal tegen zijn.” Op
www.invinkeveen.nl staat de brief,
die men kan printen en ondertekenen. Inleveren kan bij de Firma Van
Asselen (Herenweg 132) die zal zorgen dat deze bij de Gemeente terechtkomt.
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Tot en met 30 september
betaalt Van Kouwen uw BTW
op iedere Fiat uit voorraad!

19% korting
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

VERMIST
Deze lapjespoes Doedel is al
een ruime week niet meer gezien.
Ze heeft de kleuren
grijs, wit en rood in vale kleur.
Ze is lief en aanhankelijk en
miauwt graag. Ze is 3 jaar oud,
draagt geen halsband of iets
dergelijks.

Doedel is vermist in
Mijdrecht Hofland Noord
vanuit de Koraal.

De familie mist haar enorm,
alle tips zijn welkom. Wilt u hen
helpen om Doedel te
vinden en op te letten in de
buurt of u haar misschien ziet
zodat haar baasjes deze
zoektocht snel
kunnen afsluiten?

Tel 0297-293948

Kom onze verassende collectie eens bekijken?
www.kunstuitleen-timeless.nl

BEZORGERS

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR ENKELE

VOOR DE WIJK MOLENLAND IN MIJDRECHT
Voor meer informatie, bel tijdens kantooruren
en vraag naar Rogier of Marco:

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

CSW Champions League:

Barcelona verslaat AC Milan

Tientallen auto’ s
vernield
Vinkeveen - Na een melding over
vernielde auto’s troffen agenten
zondag 16 september tientallen bekraste auto’s aan op de Scholeksterlaan.
De politie vermoedt dat iemand
langs de geparkeerde auto’s is gelopen en met een scherp voorwerp
de lak van de auto’s heeft bewerkt.
Sommige krassen zijn zo diep dat
het metaal zichtbaar is. De politie
vermoedt dat de auto’s in avond/
nacht van zaterdag 15 op zondag 16
september tussen 22.00 en 07.00 uur
zijn vernield. De gedupeerden is het
advies gegeven om zoveel mogelijk
gebruik te maken van internet om
aangifte te doen. Bij de politie komen de aangiften inmiddels binnen
en blijkt dat ook geparkeerde auto’s
op de Kievitslaan zijn vernield.
De politie vraagt eenieder die informatie heeft dit te melden om zo de
verantwoordelijke persoon of personen op te sporen en aan te houden.
Informatie kan worden doorgegeven
via het telefoonnummer 0900-8844,
via Meld Misdaad Anoniem telefoon
0800-7000 of via het e-mailadres:
derondevenen@utrecht.politie.nl

Wilnis - Bij CSW is de competitie
voor de allerjongste voetbaltalentjes uit Wilnis weer in volle gang.
Op zaterdagochtend 15 september
werd al weer de tweede competitieronde gespeeld. Het duel tussen de
jongens van de twee sterke teams
Barcelona en AC Milan, werd een
wedstrijd met veel kansen en doelpunten. Ondanks een overwicht in
de beginfase van Milan werd het via
een counter al snel 1-0 voor Barcelona. Op zoek naar de gelijkmaker trok Milan enthousiast naar voren maar werd daardoor achterin
kwetsbaar. Door opnieuw een snelle en scherpe counter van Barcelona werd het 2-0. Ook Milan creëerde kansen maar het geluk ontbrak
en Barcelona werd alsmaar sterker,
kon elkaar goed vinden en combineerde verder naar een voorsprong
van 4-1 bij rust. Na een korte pau-

ze gingen de jongens weer vol goede moed het veld op. Het overwicht
van Barcelona werd groter, de jongens wisten het doel te vinden en
de score groeide naar uiteindelijk
een 10-3 overwinning voor Barcelona. De toeschouwers hoefden zich
niet te vervelen. Veel doelpunten,
plezier en beleving bij de spelertjes
van beide teams en een goede sfeer
op en langs het veld. Winnaar Barcelona verkeert inmiddels in goede vorm, is de te kloppen ploeg in
deze competitie en volgende week
staat het spannende duel tegen de
nummer 2 Chelsea op het programma. Dan zullen de jongens van Barcelona weer alles uit de kast moeten halen om ook deze wedstrijd tot
een overwinning te kunnen maken.
Ga zo door Jaime, David, Stan, Lars,
Rami, Jens, Nick, Mees en Kik!
Foto: sportinbeeld.com

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
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 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.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

afvalbrenGstatiOns
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
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
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
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

abcoude
Hoogstraat 20

datum
ontvangst

Vervangen van de beglazing
op de 2e verdieping
Afsluiten van een loggia d.m.v.
een raamkozijn

Monument

W-2012-0467

7-9-2012

Bouwen

W-2012-0466

7-9-2012

Brandveilig
gebruik
Bouwen

W-2012-0461

4-9-2012

De Hoef Westzijde 10

Aanvragen van een
gebruiksvergunning
Bouwen van een schuur

W-2012-0472

12-9-2012

mijdrecht
Rondweg 1a
Herenweg 286 (achter)
Herenweg 286 (achter)

Wijzigen van de gevel
Oprichten v/e recreatiewoning
Oprichten v/e recreatiewoning

Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2012-0464
W-2012-0460
W-2012-0462

6-9-2012
4-9-2012
4-9-2012

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 143F Plaatsen van tijdelijke mobiele
unit en loods

Bouwen

W-2012-0468

10-9-2012

Bouwen

W-2012-0470

10-9-2012

Spoorlaan 46
de hoef
De Hoef Oostzijde 33

wilnis
Oudhuijzerweg 99

Uitbreiden van de woning met
een dakopbouw en aanbouw

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.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Realiseren 2 opslagplaatsen
voor consumentenvuurwerk

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0084

10-9-2012

Plaatsen van een dakopbouw
op de woning

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0382

7-9-2012

waverveen
Cliffordweg 13

Bouwen van een woning

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0314

12-9-2012

wilnis
Dorpsstraat 36

Veranderen van de indeling

Bouwen

W-2012-0297

11-9-2012

abcoude
Hollandse kade 8

vinkeveen
Waverbancken 2

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.
vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 20 september 2012 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.

vinkeveen
Waverveense pad 25

Wijzigen van de dierbezetting

W-2012-0319

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 bOuwverGunninGen in cOmbinatie met OntheffinG/wijziGinG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
de hoef
De Hoef Oostzijde 117a

aard van het bouwwerk

bouwnr.

verzenddat.
vergunning

Vergroten van een bedrijfsruimte
met een inpandige bedrijfswoning

2008-0605

13-09-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Nefco Transport BV,
Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar diverse locaties in de gemeente de ronde venen.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 21 september tot en met 5 oktober 2012.
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode hun zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen
p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, bereikbaar op T. 0346 26 06
46 of mw. E. Pols, bereikbaar op T. 0346 26 06 00.

aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
datum

evenement

locatie

activiteit

Zat. 17 nov. 2012
18.00-20.00 uur

Intocht Sinterklaas bij de
zeilschool in Vinkeveen

Start optocht zeilschool Herenweg/ terrein
Maria Oord/ Achterveld/eindpunt De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen

Zat. 17 nov. 2012
21.30-04.00 uur

Schuurfeest

Tienboerenweg 20b,
3641 RA Mijdrecht

Versterkt
geluid

Zat. 15 dec. 2012
14.00-22.00 uur

Kerstmarkt

Gedeelte van het parkeerterrein achter
Dorpshuis de Boei, Kerklaan 32,
3645 EV Vinkeveen

20-30
kramen
plaatsen

Vrij. 12 april 2013
10.00-19.00 uur

Eilandgolf

Eilanden van de Vinkeveense plassen,
3645 Vinkeveen

Zat. 6 en
zon. 7 juli 2013
14.00-02.00 uur

Vogelvrijfestival

Mijdrechtse Zuwe 31,
1427 AV Amstelhoek

Lampionnenoptocht

Golfevenement
Versterkt
geluid

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30
tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd.
Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen
via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben genomen. De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van bonkelaar
35, 3642 cn mijdrecht;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van vijzelmolen 20, 3642 as mijdrecht.
Beide besluiten liggen met ingang van 19 september 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen een 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
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 20 september 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (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. Vaststelling basistarieven huishoudelijke verzorging, raadsvoorstel 0043/12.
Vanaf 1 september 2012 stelt de gemeenteraad de basistarieven voor Huishoudelijke verzorging binnen de
Wet maatschappelijke ondersteuning vast. De basistarieven moeten ervoor zorgen dat zorgaanbieders kwalitatief goede zorg onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.
5. Beleidsplan schuldhulpverlening, raadsvoorstel 0042/12.
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Met deze
wet krijgen gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid met betrekking tot schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt dat op hoofdzaken richting geeft aan de manier waarop integrale schuldhulpverlening wordt vormgegeven. Het beleidsplan
wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad
6. Beleidskaders herstructurering sociaal domein, raadsvoorstel 0044/12.
Vervalt: Is in de commissievergadering van 3 september 2012 voor kennisgeving aangenomen.
7. Beleidskaders integraal accommodatiebeleid, clusters kunst & cultuur, onderwijs, sport en welzijn, raadsvoorstel 0046/12.
De gemeenteraad wordt gevraagd de beleidskaders integraal accommodatiebeleid voor de clusters kunst &
cultuur, onderwijs, sport en welzijn vast te stellen. Als de gemeenteraad de beleidskaders heeft vastgesteld
kan het college fase 4 van de startnotitie ‘integraal accommodatiebeleid’ ter hand nemen. Het uiteindelijke
doel is om integraal accommodatiebeleid te formuleren voor de komende 10 jaar voor de clusters kunst &
cultuur, onderwijs, sport en welzijn.
8. Vaststellen kadernota verbinden van en door sport en bewegen, raadsvoorstel 00/12.
Middels de kadernota Verbinden van sport en bewegen is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht om
het sportbeleid vanaf 2013 te herzien. De kadernota geeft de gemeentelijke ambities weer op het gebied van
sport en bewegen in de periode 2013 – 2016. In navolging op de kadernota wordt een uitvoeringsnota opgesteld.
9. Groot Mijdrecht Noord, raadsvoorstel 0041/12.
Provinciale Staten hebben op 2 juli jl. een nieuw inrichtingsplan voor Groot Mijdrecht Noord-oost (GMN-oost)
vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een intentieverklaring voor langjarige rust in de polder. Aan de raad wordt
gevraagd met instemming kennis te nemen van het besluit van PS ten aanzien van het realiseren van de Versoberde Veenribbenvariant, in te stemmen met de tekst van de intentieverklaring en het college te machtigen
de intentieverklaring te tekenen.
10. Uitvoering gevelisolerende maatregelen agv Derde Brug te Abcoude, raadsvoorstel 0037/12.
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van gevelisolerende maatregelen in Abcoude West van e 180.000. De benodigde e 180.000 te onttrekken uit de saldireserve .
11. Restauratie fundering kerktoren Baambrugge, raadsvoorstel 0038/12.
De rijksmonumentale kerktoren van Baambrugge is gemeentelijk eigendom. De staat van de toren is zeer
slecht. Er is een unieke subsidiemogelijkheid bij herstel van de toren. Om restauratie van de fundering van de
kerktoren van Baambrugge mogelijk te maken moeten de resterende benodigde financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Alleen dan is ook het kerkbestuur in staat om het schip van de kerk, eigendom van
de kerkelijke gemeente, te herstellen.
12. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 20 september 2012
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 28 juni 2012
4. Akkoordstukken
4a. Instemmen met jaarrekening 2011 Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude, raadsvoorstel 0039/12
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2011 van Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude.
4b. Startnotitie integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen, raadsvoorstel 0045/12.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de bijgaande startnotitie over het op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen vast te stellen. Deze voorliggende startnotitie beschrijft kort de
problematiek en de kaders van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan. Het IHP geeft een actuele zienswijze op de rol van de gemeente De Ronde Venen als wettelijke zorgdrager voor adequate huisvesting van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die op het grondgebied van deze gemeente zijn gevestigd.
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
vervolg op volgende blz.

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
VerGaderinG commissie inwonerszaken / samenleVinG 1 oktober 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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 Inwonerszaken / Samenleving van 3 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. Vernieuwbouw Dorpshuis De Vijf Bogen 0200/12 (19.45 uur)
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Baambrugge heeft een alternatief projectplan uitgewerkt voor uitbreiding
en renovatie van het dorpshuis. Nu een nieuwe meerjarenbegroting 2012-2017 voor ligt, wordt de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de verstrekking van de investeringssubsidie en de jaarlijkse subsidie
naar aanleiding van het raadsbesluit en amendement van 31 maart 2011.
b. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (20.15 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
c. Lokale media-instelling, raadsvoorstel 0052/12 (20.30 uur, samen met 5d)
De gemeenteraad besluit om aan het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de Stichting Publieke
Lokale Media Instelling Ronde Venen voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61 tweede lid stelt.
d. Eenmalige subsidie RTV Ronde Venen 0051/12 (20.30 uur, samen met 5c)
Aan de Stichting RTV Ronde Venen wordt een éénmalige subsidie verstrekt van maximaal € 25.000. Met deze
subsidie worden kosten gedekt die te maken hebben met de fusie van Midpoint FM en TV en RosaFM. Aan
de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze uitgave ten laste te brengen van de bestemmingsreserve voor
Cultuur en media.
6. Overige Punten
a. Quick Scan Veenweidebad (21.00 uur)
Door de rekenkamercommissie is een quick scan uitgevoerd naar het Veenweidebad. De uitkomsten van de
quick scan worden in de vergadering besproken.
b. Memo discussie Minimabeleid (21.30 uur)
Door het college is een memo opgesteld over het minimabeleid. De commissieleden worden verzocht aan de
hand van de verstrekte informatie en de gestelde vragen hun opvattingen weer te geven. Aan de hand hiervan zal in de gemeenteraadsvergadering van november een concept kadernota, met kaders en doelstellingen,
ter vaststelling voorgelegd worden.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (22.00 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.15 uur)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VerGaderinG commissie ruimtelijke zaken 2 oktober 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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 Ruimtelijke Zaken van 4 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012

a. Ontwikkelingen Herenweg 112 Vinkeveen, raadsvoorstel 00/12 (19.45 uur)
OMB heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van acht woningen en
zes appartementen op het perceel Herenweg 112 in Vinkeveen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is slechts mogelijk nadat de raad een zogenaamde verklaring
van geen bedenkingen heeft afgegeven.
b. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (20.45 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
6. Overige Punten
a. Memo Woonvisie (21.00 uur)
De concept Woonvisie schetst de situatie op de woningmarkt, de positie van de gemeente daarin, de woningbehoefte en een de visie op een toekomstbestendige woningvoorraad. De woonvisie benoemt de belangrijkste uitdagingen en kansen op de woningmarkt. Een herbezinning op programma en rolverdeling is een belangrijk onderdeel van de Woonvisie. In het uitvoeringsprogramma zijn maatregelen opgenomen voor de korte
en middellange termijn t/m 2020. Doel van de behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken is om uw raad
te informeren, in de commissie gedachtewisseling te laten plaatsvinden en input te ontvangen om tot een definitieve Woonvisie te komen.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (21.45 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.00 uur)
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 alGemene bestuurlijke zaken / Financiën
4 oktober 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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 gezamenlijke notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Publieke Werken
van 6 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (19.45 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
b. Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0054/12 (20.15 uur)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenregeling, waarbij zij nadrukkelijk rekening
houdt met de belangen van de gesprekspartners: een ondernemersvertegenwoordiging per winkelgebied, de
supermarktorganisaties en de kerkbesturen. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hebben elk hun eigen winkeltijden. In het kader van de harmonisatie ligt bijgaand raadsvoorstel voor aanpassing
van de winkeltijdenverordening voor. Daarnaast is er per 1 januari 2011 aangescherpte wetgeving waardoor
de toerismebepaling in Vinkeveen gemotiveerd dient te worden.
6. Overige Punten
a. Ontwerpbeleidsplan VRU tezamen met begroting 2012/2013, jaarstukken 2011 en dienstverleningsovereenkomst (21.00 uur)
Aan de orde komen de jaarstukken 2011 / programmabegroting 2013, het VRU beleidsplan 2012-2015 en de
veiligheidszorg op maat. Vanuit de VRU (VeiligheidsRegio Utrecht) wordt een korte presentatie / toelichting
verzorgd.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (22.00 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.15 uur)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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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.

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

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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

men. Zo rustig als zijn persoonlijkheid was zo druk kon hij zijn
op de radio. In zijn programma’s
maakte hij er soms zo’n show
van dat je werkelijk dacht dat
er veel meer mensen in de studio aanwezig waren, maar dat
was niet zo, hij zat er alleen met
zijn verzonnen figuren die hevige discussie met elkaar hadden.

Nadat deze zender door de RCD
voorgoed uit de lucht was gehaald volgde er een radiostop.
Na 2 jaar werd hij door Radio
R.I.K. gevraagd. Toen wist hij het
zeker... radio was zijn leven .

We zijn hem daar dankbaar voor.

Hij was een rustige jongen, nooit
kritiek in vergaderingen, altijd
meegaand en zei eigenlijk nooit
nee om collega’s over te ne-

Hij heeft als een van zijn laatste
wensen een donatie gedaan aan
Rick FM om een nieuwe vormgeving (jinglepakket) te laten
produceren. Rick FM heeft dit
uitgevoerd in goed overleg met
hem, iedere keer als er weer iets
van de vormgeving was ontwikkeld dan genoot hij ervan.
Op zaterdag 1 september ging
het pakket de lucht in. Helaas
kon Peter hier niet meer bij zijn,
maar hij heeft thuis liggen luisteren en genoot ervan. De persoon Peter de Wit blijft door de
vormgeving een invloed houden
op zijn en onze hobby Rick FM.

Mark van Bemmelen blijft een
medewerker die we nooit zullen
vergeten.
Namens al je Rick FM radiocollega’s
Bedankt, je was en blijft voor
ons TOP.

Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; zijn naam is Kiekie.
- Uithoorn, Coudenhoveflat: cyperse poes van 11 jaar. Nel is niet zo
groot.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: gecastreerde 4 jaar oude forse kater; Odie
is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies.
Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- De Kwakel, rood-cyperse kat met witte bef.
- Mijdrecht N201 t.h.v. de Tienboerenweg: grijze kat met witte sokjes.
- Vinkeveen, Scholeksterlaan: klein rood-wit gevlekte poes, zij heeft
gele ogen en heeft onlangs een nestje gekregen.
- De Kwakel, omgeving De Banken: oudere magere lapjeskat.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: cyperse poes met witte voetjes.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De Stichting Welzijn Wajir heeft inmiddels een groot aantal contacten met personen en organisaties zowel in Nederland als in Kenia.
De zeldzame malen dat er partners uit Wajir hier op bezoek zijn
wordt dan ook een hele lijst van werkbezoeken opgesteld. Het is belangrijk dat onze donororganisaties en andere belangrijke instanties
onze partners ontmoeten. Direct menselijk contact werkt nu eenmaal beter dan communiceren via e-mail bijvoorbeeld. Het is goed
dat die instanties ook zelf kunnen zien dat onze partners serieuze,
betrouwbare en deskundige mensen zijn.

zORG &
dIENSTvERLENING
careyn: 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): tel. 0900-2359893.
Hulp bij het huishouden, tel. 0348437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
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.

Zo werd onder andere een bezoek gebracht aan Impulsis (onze
partner), De Wilde Ganzen, het Liliane Fonds (voor de gehandicapten in Wajir), Instituut Clingendael (voor veiligheidsvraagstukken),
het Rotary District (voor water en sanitatie), het jazzfestival Chazz en
de Turing Foundation.
Toevallig (wat is toeval in het leven….?) liepen zij op het Centraal
Station in Den Haag een student uit Wajir tegen het lijf en al snel
werd ontdekt dat nog meer mensen uit het district Wajir in Nederland en Belgiё verblijven. Dat resulteerde in een dag bezoeken afleggen.
Ook was er een ontmoeting met mensen en schoolkinderen die uit
de omgeving -zoals uit Somalië- afkomstig waren. De Somaliërs in
Nederland hebben een eigen organisatie en ook daarmee werd een
overleg gevoerd. Het blijkt dat veel problemen in Somaliё en in Wajir met elkaar vergelijkbaar zijn. Mogelijk kunnen we in de toekomst
dan ook samen naar oplossingen zoeken.

zwANGERSCHAp

als acteurs uiteenlopende rollen. De
voorstelling is voor jong en oud. Aanvangstijd is 10.00 uur, locatie de Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6.
Er is een crèche. Gewoonlijk wordt na
afloop koffie met elkaar gedronken.
Omdat Leef! jarig is zal dat nu champagne (zonder alcohol) en gebak zijn.
Iedereen is van harte welkom. Meer
informatie: www.waaromleefje.nl/info@waaromleefje.nl

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Bezoek uit Kenia 2

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

Theatervoorstelling
Koning en de Mug

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.

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING

dOkTERSdIENSTEN

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

Hij genoot van het radio maken,
het was zijn lust en zijn leven.

STICHTING dE bAAT

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Mijdrecht - De feestweek in het kader van het 25-jarig bestaan van Leef!
evangelische gemeente Mijdrecht
wordt zondag 23 september afgesloten met het theaterstuk Koning en de
mug van Simon en Zo. ‘Simon en Zo’
zijn Harrie en Fredie Nijhof en putten
uit een jarenlange ervaring in binnenen buitenland. Ze werkten mee aan
diverse televisieprogramma’s, schreven daarvoor scenario’s en speelden

Op dinsdag 11 september 2012
om 13.30 uur is onze collega
Mark van Bemmelen op 47 jarige leeftijd overleden. Mark van
Bemmelen, bij de luisteraar van
Rick FM beter bekend als Peter de Wit. Geboren op 22 mei
1965 in De Hoef. Van kleins af
aan altijd al verbonden geweest
aan de radio. Allereerst als luisteraar van Radio Veronica vanaf zee. Toen via Radio Mi Amigo en Radio Caroline bij Hilversum 3 beland. Alles wist Mark
uit zijn hoofd over de programmering en hij spaarde alles over
de Dj’s. Zijn grote favoriet was
Ferry Maat.
Vanaf 1979 begon het kopen
van singles en ging hij zelf oefenen met radio maken. Toen rond
1980 de radiopiraten in de regio werden opgericht heeft hij
gesolliciteerd bij het toenmalige piraat Radio Cyclus uit De
Kwakel. Hier heeft hij tot 1983
programma’s gemaakt. Daarna is hij overgestapt op “Starlight Radio”. Deze zender draaide hoofdzakelijk voor jonge luisteraars.

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

Is uw huisdier zoek?

In Memoriam
Mark Van Bemmelen

Onze partners hadden geen behoefte aan toeristische uitstapjes.
Met enige trots wilden wij Habiba de grachten van Amsterdam laten
zien toen wij daar tussen twee ontmoetingen een loos uurtje hadden. Zij voelde zich zichtbaar ongemakkelijk tussen al die toeristen
en fleurde helemaal op toen wij voorstelden om haar te laten zien
hoe Inge’s bejaarde moeder geheel zelfstandig prettig in een aanleunwoning gehuisvest is. Ze vond het al vreemd dat bejaarde moeders niet vanzelfsprekend bij hun dochters wonen en was geheel
gerustgesteld toen zij zag dat ouderen in Nederland vaak lang zelfstandig kunnen leven.

Gezellige drukte kraampjesdag
Zorgcentrum Nieuw-Avondlicht
Mijdrecht - Bloemen, plantjes, sieraden, nachtkleding en lifestyle cadeaus: het was vorige week dinsdag
allemaal te koop op de Kraampjesdag in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht. In gemeenschapsruimte de
Koepel was het van 15.00 tot 19.00
uur een gezellige drukte. Voor de
goede sfeer zorgden de accordeonist en bewoners van het zorgcentrum en de naastgelegen aanleunwoningen in De Kom, hun familieleden en andere belangstellenden.
Vrijwilligers en medewerkers hebben ’s middags iedereen voorzien
van eten en drinken. Als avondmaaltijd was er patat met een snack.
Vrijwilligers van het Rode Kruis en
Woord & Daad bemensten een
kraam. Via het rad van avontuur en
het enveloppenspel kon iedereen
het geluk beproeven en de meest
uiteenlopende mooie prijzen winnen: van taarten tot handdoeken,
van kaarsen tot verzorgingsproducten. Diverse winkeliers hebben deze kraampjesdag gesponsord en
een woord van dank voor hen is op

zijn plaats. Het gaat om Boni supermarkt - Versteeg groenten - Ambachtsbakker de Kruyf – Hema –
Anne Woon – Morpheus - DA drogist Nap - Smits Schoenen - Rendez
Vous - de Huifkar - De Vinkeveense
groentenhal – Mondria - Jeroc 2000
en de Vlaaierie.
-

Bingo bij KDO
De Kwakel - Komende vrijdag 21
september om 20.00 uur begint het
bingoseizoen weer in de kantine van
sv KDO aan de Vuurlijn. Daar kunnen weer mooie prijzen gewonnen
worden en ook zal het rad van avontuur weer aanwezig zijn. Als u de
gezelligheid meebrengt, dan gaat
het zeker lukken. Het bingo-team
van KDO zorgt voor de rest! Tot aanstaande vrijdag!
De data van de volgende bingoavonden voor dit jaar zijn: 19 oktober, 23 november en 21 december.

Ad Groeneveld
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Skin & Lifestyle Event bij
Instituut Périne

Zaterdag 6 oktober in Vinkeveen

Dag van de geschiedenis
De Ronde Venen - Op zaterdag 6
oktober presenteert de historische
vereniging “De Proosdijlanden” zich
in volle breedte via diverse activiteiten.
Het thema van de jaarlijkse maand
van de geschiedenis is in 2012 ‘Arm
en rijk’. De Proosdijlanden speelt
hierop in, door in het Dorpshuis van
Vinkeveen op 6 oktober a.s. een grote variatie aan historische presentaties, lezingen en workshops aan te
bieden. Vanuit de werkgroepen Archeologie, Heemkunde, de Proosdijkoerier en Genealogie krijgen de
bezoekers mogelijkheden om actief met de regionale historie aan de
gang te gaan.
Zo staan een workshop ‘pijpenkoppen determineren’, ‘gesprekken
met oudere dorpsgenoten’, ‘genealogie en Duitsland’ en ‘archiefonderzoek’ op de rol. In de grote zaal
van het Dorpshuis presenteren zich
die middag diverse historische organisaties, waaronder de Archeologische Werkgroep Nederland, afdeling Amstelveen, het museum De
Ronde Venen, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en
de historische kring Wolfgerus van
Aemstel uit Ouderkerk.

Verhalenwedstrijd
Het belooft een leuke, geanimeerde
dag vol regionaal interessante geschiedenis te worden, waar ook de
plaatselijke jeugd bij is betrokken.
Voor de plaatselijke schooljeugd
wordt een schrijf- tekenwedstrijd
georganiseerd rond het thema 'arm
en rijk in De Ronde Venen'. De leerlingen van de hoogste klassen van
de plaatselijke basisscholen worden uitgedaagd om eigen verhalen
over de bewoners van het Proostenhuis of de veenarbeiders in onze regio te maken of prachtige tekeningen rond hetzelfde onderwerp.
Om 15.00 uur 's middags is hiervan
de prijsuitreiking. Deze feestelijke
afronding wordt opgeluisterd door
opperspreekstalmeester Hans van
Veen en de middag krijgt een spectaculaire afsluiting door een dansvoorstelling in stijl van de jeugdige
hiphopgroep van Streetdance centre Build Ya Skillz.
Het programma voor 6 oktober
ziet er als volgt uit:
10.15 uur Grote Zaal: Workshop
“Genealogisch Onderzoek in Duitsland” door dhr. Rob Dix uit Arnhem.
Daarna werken aan computers om
het een ander toe te passen.

Dagtocht donderdag 11 oktober a.s.:

Rondje Noord-Holland
Wilnis - Tijdens een van de mooie
najaarsdagen - donderdag 11 oktober - organiseert Stichting 'Paraplu' een zeer interessante en mooie
dagtocht, waarbij vele pittoreske en
bezienswaardige plaatsen worden
bezocht.
Er wordt om 08.30 uur vertrokken
vanuit Wilnis, richting Oterleek waar
de koffie met wat lekkers klaarstaat
en een bezoek gebracht wordt aan

de korenmolen De Otter, waar heerlijk gebak, delicatessen en fantastisch brood gekocht kan worden.
Vervolgens wordt koers gezet naar
het middeleeuwse zuiderzeestadje
Enkhuizen waar het Zuiderzeemuseum bezocht zal worden. Ook kan
het Almanakmuseum en/of het Visserijmuseum bezocht worden. De
lunch wordt eveneens in een restaurant in Enkhuizen gebruikt en

Tom Lanoye opent Venen
Literair cyclus
Vinkeveen - De eerste avond die
door Venen Literair dit seizoen
wordt georganiseerd heeft als gast
Tom Lanoye (53), de schrijver van
het Boekenweekgeschenk 2012.
Op vrijdag 5 oktober komt hij naar
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen voor een lezing over eigen
werk en zal hij vragen beantwoorden en boeken signeren. Aanvang
20.00 uur. De toegangskaarten kos-

ten 7,50 euro en zijn alleen in voorverkoop te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis
en Mijdrecht en bij The Readshop in
Vinkeveen maar ook bij boekhandel Mondria in Mijdrecht. De aanvang van de kaartverkoop is komende vrijdag 21 september.
Lanoye werd geboren in Sint-Niklaas, België en studeerde aan de

€ 4.736,85 voor KWF
Vinkeveen en Waverveen - De
collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Vinkeveen en Waverveen heeft
€4.736,85 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
hebben we nog een lange weg te
gaan want helaas overlijden er nog
jaarlijks 42.000 mensen aan kanker.
Wetenschappelijk onderzoek blijft
daarbij nog steeds heel hard nodig.
De KWF-afdeling De Ronde Venen
dankt daarom iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan deze collecte.

10.30 uur Oudheidkamer: Hoe komt
een artikel voor de Proosdijkoerier
tot stand? door Stef Veerhuis/ Presentatie van de Bibliotheek- documentatiecentrum door Peter van
Golen.
13.00 uur Diverse stands: in de toegangshal en in de Grote Zaal bij de
ingang.
13.30 uur Oudheidkamer: Workshop
“Pijpenkoppen”, door dhr. Ab Visser.
Inleiding en determineren van aanwezige koppen.
13.30 uur Kleine Zaal: Workshop
Heemkunde. Project “Orale Geschiedenis” Bewoners Gagelweg.
Een presentatie met geluid en beeld
door Harry Hoefkens, gevolgd door
determineren oude foto’s door de
aanwezigen.
15.00 uur In de Grote Zaal: Presentaties van de verhalen van winnaars/winnaressen van de verhalenwedstrijd m.m.v. Hans van Veen
en als uitsmijter: Hiphopdemonstratie door Build Ya Skilzz.
16.00 uur Afsluiting
Kortom, het belooft een leuke, geanimeerde dag vol regionaal interessante geschiedenis te worden.
Dit mag u natuurlijk niet missen.
Dus: 6 oktober staat gereserveerd in
uw agenda, toch?!

aansluitend wordt nog een bezoek
aan het Parfumflessenmuseum gebracht. Om 16.00 uur wordt weer
naar Wilnis teruggereden. De prijs
voor deze fraaie dagtocht, inclusief entree, koffie en lunch bedraagt
47,00 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.
Universiteit Gent Germaanse filologie en sociologie en heeft sinds
de jaren 80 van de vorige eeuw
een groot aantal essays, verhalen,
romans en toneelstukken op zijn
naam staan. Dit alles mondde uit in
de uitnodiging tot het schrijven van
het Boekenweekgeschenk “Heldere Hemel”. Deze novelle werd in Nederland en in Vlaanderen in een oplage van ruim 900 duizend via de
boekhandel verspreid. In maart dit
jaar trad hij op in Carré met de monoloog “Sprakeloos”, gebaseerd op
zijn laatste roman. Een roman die
verscheen als eerbetoon aan zijn
moeder, die na een beroerte langzaam aftakelde en haar spraakvermogen kwijtraakte. In 2003 was
Tom Lanoye stadsdichter van Antwerpen. Voor zijn hele oeuvre kreeg
hij in 2007 de Gouden Ganzenveer.
In 1985 debuteerde hij met de roman “Een slagerszoon met een brilletje”. Na een interview bij Sonja Barend werd dit grotendeels autobiografische verhaal, Lanoye’s ouders
hadden een slagerij, zijn grote doorbraak in Nederland. In zijn schrijverschap manifesteert zich een grote maatschappelijke betrokkenheid.
Critici prijzen hem hierom, maar ook
om zijn briljante taalvondsten en
scherpe satirische pen.
Voor informatie over Venen Literair
kunt u contact opnemen met Anneke van Gessel, tel. 0297-261382 of
met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195

Mijdrecht - Dit jaar bestaat Instituut Périne, Total Skin Improvement & Advice, 20 jaar. Dat laat Périne Heerooms niet zomaar aan zich
voorbij gaan. Ter gelegenheid van
dit vierde lustrum zijn inmiddels
voorbereidingen gestart voor een
bijzonder Skin & Lifestyle Event dat
op zaterdag 29 september a.s. van
10.00 tot 16.00 uur in haar fraaie en
moderne pand aan de Genieweg 8
in Mijdrecht wordt georganiseerd.
Daarbij is iedereen die belangstelling heeft voor huidverzorging, gezondheid, uiterlijke presentatie en
modetrends van harte welkom. Dat
geldt voor zowel mannen als vrouwen! De toegang is gratis. Instituut Périne zorgt in eerste instantie voor een luchtige maar interessante kennismaking met onderwerpen die betrekking hebben op huiden lichaamsverzorging, (natuurlijke)
huidverjonging, overbeharing, pigmentvlekken en cellulitis. Daarnaast
zijn er diverse sprekers en vooraanstaande ondernemers die bijdragen leveren op tal van gerelateerde gebieden als voeding, lichaamsbeweging, kleding en uiterlijke verzorging. Voorts zijn er verscheidene
demonstraties. Er wordt veel toeloop
verwacht. Mede om die reden worden belangstellenden verzocht tegen die tijd van te voren aan te geven bij welke voordracht men aanwezig wil zijn. Zodra tijden en sprekers bekend zijn – en dat is medio
deze maand - kan men zich daarop inschrijven via de website www.
skin-lifestyle-event.nl. De toehoorders bij de lezingen kunnen na afloop vragen stellen. Het belooft al
met al een bijzondere dag te worden. Een Event in deze uitvoering is
overigens nog nooit in die vorm in
de regio georganiseerd.

en resultaatgericht werken,” vertelt
Périne die kennelijk al een duidelijk
beeld voor ogen heeft van de daginvulling en de presentaties. Het geheel komt tegemoet aan de visie en
onderdelen die deel uitmaken van
de vijf pijlers waarop de kernactiviteiten van het instituut zijn gestoeld.
Dat zijn huiddiagnose, anti-ageing,
huidverbetering, Zen-beauty (massages) en acné-behandeling. Op de
eerste verdieping van het pand is de
Pascaud Experience toonaangevend
aanwezig. Ook al omdat Périne’s instituut tot één van de acht exclusieve Pascaud Experience instituten
van Nederland behoort. De benedenverdieping is expliciet bedoeld
voor behandelingen op het gebied
van huidverbetering. Périne ziet ook
een toename van het aantal mannen bij haar instituut dat voor huidverzorging binnenstapt. Zij hebben
net als de dames hun eigen cosmeticalijn van het merk ‘Décleor’. Dat
is een merknaam waar Périne van
meet af aan bij haar vrouwelijke en
mannelijke clientèle mee werkt. Een
cosmetica die zorgt voor een combinatie van huidverbetering met meer
persoonlijke uitstraling.
Geen luxe maar must
Périne: “Een vaak voorkomend misverstand is dat huidbehandelingen
per definitie duur zijn. Niet bij ons!
Waar het ons voornamelijk om gaat
is het resultaat en dat is gekoppeld
aan de wensen van de persoon in

combinatie met de behandelingen
en ondersteunende producten. Dat
kan je zo compact of uitgebreid mogelijk doen als je wilt. Ook is het zo
dat mensen ons vandaag de dag
niet meer alleen als een ‘luxe’ zien
maar meer als een ‘must’. Het inzicht is dus veranderd. Mensen willen ondanks de recessie er toch
goed verzorgd uitzien. Zich bijvoorbeeld goed presenteren op de zaak
is een pré, zo hebben wij ervaren.
Daardoor hebben zij vaak een positieve kijk op hun functioneren en
dat werkt ook in teamverband door,
iets wat zeker gewaardeerd wordt
door de leiding. Iedereen kan er
charmant en verzorgd uitzien; dat
hoeft niet altijd meteen heel duur te
zijn. Behandeling van acné en ontharingstechnieken worden bovendien meestal vergoed door de verzekering.”
Wie eerst meer over de verschillende huidbehandelingen, -verjonging
en -verzorging wil weten kan dat
bij het adviescentrum van het instituut doen. Elke betrokken vrouw
en man kan op werkdagen vanaf
dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur gewoon zonder schroom binnenlopen
bij het instituut aan de Genieweg.
Op zaterdag kan dat zelfs de gehele dag. De adviezen zijn gratis. Het
bezoeken van de Event op 29 september kan het vervolg hierop zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website: www.perine.nl of bel
voor een afspraak met 0297-273121.

Ook voor mannen
“Wij zijn verheugd dat wij voor het
Event alvast kunnen verwelkomen
Mardge Pascaud die de methode
van anti-ageing behandeling toelicht, een huidtherapeut en een personal trainer die uitleg geeft hoe
belangrijk bewegen en sporten is
en wat voor een effect dat heeft op
het lichaam. Maar ook een personal
shopper die u alles over mode kan
vertellen, Hans Winter Brillen, reformwinkel Good for You, MB Bodyfit en Medi Skin Care geven acte de présence. Allemaal bedrijven
die bewust met de klant bezig zijn

Diverse workshops op
Dag van de geschiedenis
De Ronde Venen - Op zaterdag 6
oktober organiseert HV De Proosdijlanden de ‘Dag van de geschiedenis’. Rond deze dag worden diverse
activiteiten ontplooid. Zo is voor de
plaatselijke schooljeugd een tekenen verhalenwedstrijd uitgeschreven, terwijl fotominnend Rondevenen is uitgedaagd om deel te nemen aan een fotowedstrijd rond het
thema ‘Arm en Rijk’. Op 6 oktober
staan echter nog veel meer interessante activiteiten op de rol. Het ochtend- en middagprogramma kent
in de Boei in Vinkeveen diverse lezingen, terwijl een gedeelte van het
Dorpshuis is ingericht met informatiekramen van diverse verenigingen.
Voor elk wat wils
Om 10.15 uur is in de Grote Zaal
de Workshop “Genealogisch Onderzoek in Duitsland” van dhr. Rob
Dix uit Arnhem. Veel stamboomonderzoekers, vooral in De Ronde Venen, stuiten bij hun onderzoek op
voorouders uit Duitsland. In 1811
ontstond in ons land de Burgerlijke
Stand. In Duitsland was dit niet het
geval en hierdoor zijn onderzoekers
afhankelijk van kerkelijke doop-,
trouw- en begrafenisboeken. Langzamerhand komt er steeds meer informatie uit Duitsland ook op internet beschikbaar. Dhr. Dix is een autoriteit op dit gebied en hij helpt de
aanwezigen na een inleiding hierover, om de weg te vinden op Duitse
internetsites. Met behulp van diverse computers kunt u ook zelf direct
aan de slag om antwoorden op uw
vooroudervragen te vinden.
Om 10.30 uur begint een bijeenkomst in de Oudheidkamer. Het alom geprezen en veel gelezen kwartaalblad van de Historische Vereniging “De Proosdijkoerier” bevat iedere keer veel boeiende artikelen.
Hoe komt een dergelijk artikel tot
stand? Een van Koeriermedewerkers, Stef Veerhuis, vertelt aan de
hand van een voorbeeld, hoe zo’n
artikel tot stand komt. Het kan haast
niet anders dan dat de aanwezige

belangstellenden ook enthousiast
worden en zich misschien wel aansluiten bij het schrijvers- en schrijfsterscollectief. In de Oudheidkamer, waar deze workshop plaatsvindt, vertelt Peter van Golen, hoe
de ontwikkelingen zijn in het documentatiecentrum van de historische vereniging. Vele honderden archiefstukken, tijdschriften, boeken
en foto’s zijn toegankelijk voor onze dorpsgenoten.
Vanaf 13.00 uur zijn de stands in de
toegangshal en in de grote zaal bij
de ingang te bezoeken. Heeft u niet
direct tijd voor de lezingen, dan kunt
u natuurlijk ook vrijblijvend binnenstappen en gezellig rondneuzen
in de diverse historische kramen.
Naast de Proosdijlanden zelf zullen
ook de historische kringen van Amstelveen en Ouderkerk zich presenteren. Museum De Ronde venen is
aanwezig alsook het Regionaal Historisch Centrum Breukelen. De afdeling Amstelveen van de archeologische werkgroep Nederland completeert het geheel.
Om 13.30 uur is in de Oudheidkamer de workshop “Pijpenkoppen
determineren”, van dhr. Ab Visser. In
vorige eeuwen werd de turf uit onze
streken vervoerd naar eerst Leiden
en later Amsterdam. De turven, die
met schepen naar deze steden werden vervoerd namen terug “mest”
mee. Het ging hier om de inhoud
van de “poepdozen” en ander afval,
dat werd uitgestrooid over de landerijen. Tussen deze mest zaten ook
veel resten van Goudse pijpen. Dhr.
Ab Visser vertelt hierover en toont
een kort filmpje uit de jaren twintig
van de vorige eeuw over de fabricage van deze pijpen. Daarna kunt
u zelf aan het werk met de vele pijpenkoppen, die door onze leden in
de loop der tijd zijn verzameld.
Om 13.30 uur is in de kleine zaal
tegenover de oudheidkamer ook
een workshop Heemkunde rond
het project “Orale Geschiedenis”
van de bewoners van de Gagel-

weg. Een presentatie met geluid en
beeld door Harry Hoefkens, gevolgd
door het determineren van oude foto’s door de aanwezigen. Bestuurslid Harry Hoefkens heeft onderzoek gedaan bij de oudere bewoners van de Gagelweg in onze gemeente. Dit heeft heel veel boeiende verhalen opgeleverd uit een periode, die ver achter ons ligt. Van deze
gesprekken zijn vele uren geluidsopnamen gemaakt, maar daarnaast
ook aansprekende beelden. We horen en zien een korte samenvatting
en daarna proberen we gegevens
te verzamelen over foto’s, die in ons
bezit zijn. We hopen, dat vele Rondeveners ons daarbij willen helpen.
Afsluiting
Om 15.00 uur is in de Grote Zaal een
speciale afsluiting van de dag.
Met medewerking van Hans van
Veen presenteert de Proosdijlanden
de winnende verhalen, tekeningen
en foto’s van de twee uitgeschreven wedstrijden. Dan ook worden
de prijswinnaars bekendgemaakt
Ten slotte heeft de dag als uitsmijter
een Hiphopdemonstratie door Build
Ya Skilzz. Einde om 16.00 uur. Kortom, een leuke, geanimeerde dag vol
regionaal interessante geschiedenis. Een dag ook waar menig bezoeker met plezier bij zal zijn.
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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.

Baambrugge wel,
Vinkeveen niet?
Allereerst wil ik de redactie van
de Nieuwe Meerbode mijn complimenten maken voor de opmaak van het blad van 12 september. Bedoeld of onbedoeld:
geniaal om op de voorpagina het
schandalig gedrag van wethouder Schouten bij de commissievergadering te combineren met
de sluiting van het jongerencentrum de Fabriek. Gevolgd door
de Gemeenteberichten op blad
2 en op blad 4 de bijdrage van
het oud-raadslid Doeze over de
verkwisting van uw en mijn geld.
En dan lees ik zojuist het persbericht over de brede steun voor
renovatie a 2 ton van het dorpshuis in Baambrugge. Begrijp me
goed; ik gun de bewoners van
Baambrugge hun dorpshuis; net
zo als ik ze de nog veel kostbaarder restauratie van de kerktoren gun. Maar was het niet zo
dat de Raad de subsidie voor dit
dorpshuis had afgekeurd omdat
er geen sluitende begroting voor
lag? Ja, natuurlijk; er is nu een
nieuw plan met een andere begroting. Maar het roept wel vragen op over hoe ons Gemeentebestuur omgaat met het kernenbeleid en hoe financiële argumenten kunnen worden misbruikt om de eigen zin gewoon
maar door te drukken.
Terug naar het afhouden van
zelfs maar het bekijken van alternatieven voor het terrein van
het zwembad. Verkoop brengt
geld op. Veel geld zelfs voor een
Gemeente die zo verwijtbaar in
de begrotingsproblemen is geraakt. Maar betekent besturen
niet afwegen en prioriteiten stellen in plaats van handig kijken
hoe je om de Raad heen kunt
manoeuvreren?
Baambrugge wel een opgepimpt dorpshuis en tegelijkertijd het dorpshuis in Vinkeveen
sluiten? Daar kunnen argumenten voor bestaan, maar gooi het
niet op het niet beschikbaar zijn
van geld.
Niet aan de orde dat sluiten van
de Boei denkt u? De verkoop
van het zwembadterrein betreft
het gehele terrein tot aan de
achterzijde van het dorpshuis.
Geen parkeren meer mogelijk;
vergeet de sportzaal maar. Ik
hoor het de wethouder al zeggen: in Mijdrecht is toch al voldoende sportaccommodatie...
En ja, als je denkt dat de Ker-

mis of de Jaarmarkt ook wel op
het recreatieterrein bij de Vinkeveense plas kan plaatsvinden
geloof je natuurlijk ook dat Vinkeveen het best zonder de Boei
kan stellen. Capaciteit genoeg
toch / vroeger fietsen we toch
ook naar Uithoorn schat ik wethouder Schouten zo’n beetje in.
En de Raad? De hoeveelste keer
is het dat de wettelijke positie
van de Raad wordt genegeerd of
verzoeken van raadsleden domweg worden genegeerd? De
Raad controleert heet het. Ik zie
alleen maar een Raad die over
zich laat lopen. Soms een beetje
bozig doet, maar een motie van
afkeuring is echt een stap te ver
en dus kunnen wethouders hun
gang gaan en blijft het dweilen
met de kraan open. Zelfs met
de erkenning dat een motie van
wantrouwen waarschijnlijk de
streep niet haalt, zou het wel
een signaal zijn dat misschien
tot een wat gepaster werkrelatie
tussen bestuurders, ambtenaren
en Raad kan leiden.
Tenslotte mogen we wel vaststellen dat Kernenbeleid een
mooi woord is waarmee goede sier gemaakt kan worden in
ambtelijke of bestuurlijke stukken, maar ook mogen we wel
stellen dat zo’n beleid in de
Ronde Venen niet bestaat. Een
handtekeningenactie die in de
kortst mogelijke tijd uit de grond
werd gestampt leverde niet alleen een onverwacht grote response op (vond de wethouder 400 reacties niet een grens
die hem verplichtingen oplegde???) maar ook is daarmee
overduidelijk geworden dat de
behoefde aan een centrale publiekskern in Vinkeveen breed
leeft. Maar een Gemeentebestuur dat al lak heeft aan de eigen Raad heeft natuurlijk al helemaal geen behoefte om te willen weten wat de burgers voor
wie ze werken denken en vinden. Naar ons burgers luisteren
doen ze slechts periodiek en wel
twee of drie weken voorafgaand
aan de Gemeentelijke verkiezingen. En wij burgers, u en ik, laten dat gewoon gebeuren en
mogen dus ook niet zeuren. Tenslotte krijgt iedere populatie het
bestuur dat het verdient.
W. Ezendam
Vinkeveen

s

Mevrouw Bril
en het Boeiplein
Het is alweer een tijdje geleden dat mijn vingers over het
toetsenbord gleden om weer
eens een reactie van een lezer
te schrijven. Bekenden vroegen mij dan ook waarom er
niks op schrift komt. Is het omdat het goed gaat in Vinkeveen
of is het iets anders. Nou, antwoord ik dan, het gaat wel beter met Vinkeveen, maar zeker
nog niet goed. Er valt in Vinkeveen nog veel te verbeteren.
Kijk naar de huidige discussie omtrent het door de Vinkeveense bewoners gewenste
Boeiplein. Nee, ik had het gewoon te druk.
Zoals u wellicht zult weten,
als u eerdere stukjes hebt gelezen, bezocht ik geregeld op
de donderdagavond mevrouw
Bril de echtgenote van mijnheer Lees, wonende aan de
Demmerik te Vinkeveen. Op
een mooie donderdagavond
in april fietste ik genietend van
de avond door Vinkeveen richting mevrouw Bril. En ik genoot
zeker niet alleen. Op het terras
bij Sanders zaten velen heerlijk
in het zonnetje te eten. Voor de
Albert Hein stonden twee dames staande achter hun winkelwagentje heerlijk te keuvelen over ditjes en datjes en
een stukje verder waren vier
heren de reconstructie van de
toren van de RK Kerk aan het
bewonderen. Geweldig dacht
ik “het oude dorp leeft weer”.
Maar een stukje verder dacht
ik “het kan natuurlijk altijd nog
beter”.
Eenmaal bij het huis aangekomen van mevrouw Bril merkte
ik direct op dat de tuin er niet
meer zo pedant uitzag als mijn
eerdere bezoeken. Een vreemd
gevoel sloop bij mij naar binnen. Dat is niks voor mevrouw
Bril. Die ziet elk onkruid, om
het daarna direct te verwijderen. Ik belde aan. Geen gehoor.
Nog een keer gebeld. Wederom niks. Ik zie iemand mijn naderen. Het is de buurman, de
heer Wijs met op zeer korte afstand daarachter zijn echtgenote, mevrouw Neus. Voordat
de heer Wijs iets kon zeggen
riep mevrouw Neus “we hebben er al in geen dagen niet
gezien”. Nou zie ik “misschien
is ze bij iemand op bezoek”.
Nee, zegt mevrouw Neus. Dan
had ik dat gezien. Met zijn
drieën liepen we rond het huis
en gluurden door de ramen.
Niks vreemds. Nadat we de na
veel wikken en wegen de politie hadden gebeld waren de
dienders binnen een kwartier aanwezig. De deur werd
geforceerd. Wacht u maar
even buiten zij de oudere politieman. Na circa vijf minuten
kwamen beide politiemannen
lijkbleek naar buiten. Het zijn
toch ook maar gewone mensen van vlees en bloed dacht
ik nog. Mevrouw Neus riep zenuwachtig “heeft u haar gevonden?” Ja, zei de oudere po-

litieman. Ze ligt op bed en het
ziet er niet goed uit. We gaan
de arts bellen. Om een lang
verhaal toch een beetje kort te
houden constateerde de arts
dat mevrouw Bril was overleden in haar slaap.
Mevrouw Bril had geen kinderen, familie of kennissen.
Dus u raad het al. De afwikkeling van de dood van mevrouw Bril moest ik doen. Gelukkig had mevrouw een goed
testament waarin alles geregeld was De crematie, de uitvaartverzorger en al het vermogen werd geschonken aan
een stichting die leesbrillen
verstrekt in ontwikkelingslanden. Dus dat was een makkie.
Het opzeggen van abonnementen en berichten naar instanties is een ander verhaal.
Veel gaat goed, maar je hebt
ook lastige gevallen. Zo wilde de internetprovider dat mevrouw Bril zelf haar abonnement opzegde. Na tien e-mails
en zes telefoontjes en de daarbij lange tijd van het aanhoren
van die vreselijke wachtmuziek
werd het hen uiteindelijk duidelijk dat mevrouw Bril hiertoe
niet meer in staat was. Ze namen uiteindelijk er genoegen
mee dat ik de opzegging kon
regelen. Een andere instantie
maakte het nog bonter. Nadat
ik alle formulieren met daarbij de behorende copy van de
overlijdensakte naar hen had
gestuurd kreeg ik na drie dagen een bevestiging. Op zich
prima, maar volgens de brief
was ik overleden en niet mevrouw Bril. Weer bellen, weer
dat vervelende wachtmuziekje,
maar uiteindelijk duizend maal
excuses. Daarmee ben ik dus
druk geweest.
Het huis van mevrouw Bril
was verkocht en ik fiets vorige
week voor de laatste keer, met
een traan in mijn ogen, van
de Demmerik naar ons eigen
woonark. Ik denk aan het laatste gesprek waar mevrouw Bril
met veel enthousiasme vertelde dat Vinkeveen een plek nodig heeft waar de burgers tezamen kunnen komen. Een
echt baken in het dorp waar
Koninginnedag, de kermis, een
jaar-, rommel-, bloemen- of
Kerstmarkt gehouden kunnen
worden. Waar Sinterklaas de
kinderen kan begroeten. Een
plein waar alles kan plaatsvinden op het gebied van cultuur
en sport. Dat heeft Vinkeveen
echt nodig zegt ze op gebiedende toon. Al fietsende denk
ik “die mevrouw Bril”. Zij had
een vooruitziende blik gezien
de huidige discussie rondom
het Boeiplein. Kom op college van burgemeester en wethouders, kom op gemeenteraad. Geef Vinkeveen het Boeiplein. Doe het voor de Vinkeveense burgers en niet te vergeten voor mevrouw Bril.
Carl Pothuizen

De haan en het Boeiplein
Na een jaar knutselen en intensief sleutelen aan de vinger van god was het tijd voor
een plechtige afsluiting. Vele
halve en hele notabelen hadden zich die dag verzameld
rondom de kerk. Vooraf werd
er in de prachtige kerktuin diverse speeches gehouden. De
opperregelaar begon, daarna kwamen tussen een hakkelende wedhouder en een aankomende bisschop nog diverse vage maar o zo belangrijke mensen aan het woord. Het
voorlopige hoogtepunt van deze tuinsessie was de onthulling
van de torenhaan. Joop, de wereldberoemde restaurateur van

de Ronde Venen en omstreken,
mocht “zijn”gouden Haan onthullen. Op de kerklaan had inmiddels in grote getale het gewone kerkvolk zich verzameld
om de Haan zijn toppositie
weer te zien innemen. De zon
brak door toen onder luid applaus en klikkende camera,s de
Haan bungelend aan een enorme kraan zich arrogant op de
juiste plek liet zakken en verwaand over het dorp heenkeek.
Na een paar keer proefdraaien
wees hij weer de juiste (wind)
richting aan.
Maar was het toevallig dat hij
juist de richting aanwees naar
een plek in Vinkeveen waar de
laatste tijd zoveel over te doen
is, Vinkeveens eigen gouden
driehoek van jaren terug, het
dorpshuis , zwembad en sporthal. Nu de gouden glans van
de inmiddels onthoofde driehoek en erfgoed van de oude gemeente Vinkeveen er definitief af is wordt het, volgens
een aantal bewoners, tijd om
die plek wat op te poetsen en
kon tevens de eerdere kaping
(verplaatsing) van het zwembad door de gemeente gecompenseerd worden. Het idee
van het Boeiplein werd geboren. Een ontmoetingsplek voor

Omwonenden tegen
Multifunctioneel Plein
In de media en tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis De
Boei van 20 augustus jl. hebben wij kennis genomen van
een voorstel wat is voorgelegd
inzake de bestemming van het
Veenbadterrein, het plan voor
een Multifunctioneel Plein.
Omdat door de initiatiefnemers
en in de media het beeld wordt
geschetst dat de inwoners
van Vinkeveen voor het voorstel zijn om het Veenbadterrein
als Multifunctioneel Plein in te
richten willen wij als bestuur
van de Vereniging van Eigenaren Kerkelanden II, een appartementencomplex gelegen aan
het Veenbadterrein, een tegenbericht plaatsen.
In het voorstel wordt geen rekening gehouden met de omwonenden van het Veenbadterrein, hier bevindt zich namelijk een woonwijk. De eigenaren hebben de woningen gekocht mede voor de unieke locatie en de rustige woonomgeving. Het ingrijpende plan
voor een multifunctioneel plein
zal het woongenot en wellicht
ook de waarde van de woningen negatief beïnvloeden. De
meeste inwoners van Vinkeveen die voor dit plan hebben
gestemd wonen niet direct aan
het Veenbadterrein en zullen
hier dus geen overlast van ondervinden.
Na een Polling is gebleken
dat de grote meerderheid van
de bewoners van ons appar-

tementencomplex tegen het
plan is om het Veenbadterrein in te richten als een Multifunctioneel plein. Redenen
hiervoor zijn dat de voorgenomen activiteiten die men op
het Multifunctioneel plein wil
gaan organiseren zorgen voor
geluidsoverlast en parkeerproblemen. Bij huidige activiteiten in dorpshuis De Boei
ontstaat reeds parkeeroverlast in en rondom de woonwijk. Laat staan als het gehele parkeerterrein bezet is door
activiteiten. Tevens is er naast
het Veenbadterrein een basisschool gevestigd en moeten
ouders hun kinderen zonder
problemen naar school kunnen
brengen en weer ophalen. Zij
hebben de parkeervoorziening
nodig. Dit is niet mogelijk wanneer er bijvoorbeeld markten
op het plein worden gehouden.
Wij staan echter wel positief
tegenover een Multifunctioneel
plein, een mooi initiatief, maar
op een andere locatie. Niet op
het Veenbadterrein waar zich
een woonwijk en een basisschool bevindt en de voorgenomen activiteiten voor overlast gaan zorgen voor de omwonenden en daardoor het
woongenot negatief beïnvloedt
wordt.
Namens het bestuur van
Vereniging van Eigenaren
Kerkelanden II
Laura Veerhuis
Secretaris

Dinsdag 25 september

Henk Gille toont foto’ s
van oud Mij drecht
Mijdrecht - Jaren geleden stond
er in het plaatselijk weekblad elke
week een foto van oud Mijdrecht uit
de collectie ansichtkaarten van Pieter Wijnand Gille. Hij was de zoon
van de molenaar van de korenmolen. Deze molen heeft gestaan op de
plaats waar nu winkelcentrum Molenhof is gevestigd. Arie Gille Sr., geboren op 6 januari 1865, werd er in
het jaar 1900 molenaar. De stellingmolen heeft heel wat meegemaakt.
Hij werd gebouwd in 1853 en op 5
januari 1921 brak zijn as en de wieken door ondeskundig remmen van
de wieken (door een niet -bevoegd
persoon). Op 13 februari 1951 en
op 6 december 1954 heeft de molen
in brand gestaan. In 1962 is hij gesloopt. Arie Sr. had drie zonen Arie
Jr. van 19 februari 1896, Nico van 1
juli 1897 en Pieter Wijnand van 12
november 1903. P.W. Gille begon in
1926, in een hoekje van de maalderij zijn installatiebedrijfje. In 1931 begon hij een winkel op de hoek van
de Dorpsstraat/Kerkvaart, toen nog
genoemd A 276, later Dorpsstraat
63. In 1951 werd een nieuw pand,

een woonhuis en winkel, gebouwd
naast Avondlicht aan de Dorpsstraat
73. Dit pand werd in 1967 tot één
winkel verbouwd.
P.W. was een vooruitstrevend man,
die van 1930 tot 1946 een radiocentrale beheerde en Mijdrecht en Wilnis van muziek voorzag. Zijn nageslacht bestaande uit A.M. Gille (vr)
1932, H. Gille 1935 en G. Gille 1939,
zette de zaak voort. Zwager S.C. de
Vos het installatiebureau, Henk de
elektro, radio en t.v. en Gerrit de winkelverkoop. Om het geheel compleet
te maken: Het installatiebureau is na
85 jaar nog steeds in de familie. H.de
Vos zet sinds 1980 de werkzaamheden achter het winkelpand voort.
Het winkelpand wordt verhuurd aan
speelgoedzaak ‘Blik op Hout’.
Henk Gille is in het bezit van vele ansichtkaarten, die door zijn vader zijn verzameld en hij heeft diens
hobby voortgezet. Hij zal op uitnodiging van de historische vereniging
De Proosdijlanden op dinsdagavond
25 september in het Irenegebouw te
Mijdrecht zijn collectie tonen. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis.

Lisa Jacobs en Ksenia
Kouzmenko in de Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU is er trots
op dit eerste concert van het nieuwe seizoen direct een topartieste te kunnen presenteren. Lisa Jacobs speelde hier een paar jaar geleden al met groot succes en nu is
ze uitgegroeid tot een van de beste violisten.
de inwoners. We hebben nog
wat te goed van de gemeente
zou de achterliggende gedachte wel eens kunnen zijn na de
verdwijning van het Veenbad .
Dit bad was trouwens niet het
eerste wat uit Vinkeveen verdween, jaren geleden werden
aan de plevierenlaan plotseling
prachtige volwassen bomen
ontvreemd die later opdoken in
een park in Mijdrecht.
Het Evenemententerrein moet
een kans krijgen om te starten met of zonder huizenbouw
op de plek van het zwembad.
Dat de wedhouder(s), die sinds
het bestaan van de Ronde Venen nooit geen initiatief hebben getoond om te komen tot
een bruisend “hart” in het plassendorp, dit stukje Vinkeveen

weer wil onthouden aan de inwoners, ach wie had anders
verwacht. Een wedhouder ‘van
vreemde zaken’ opperde zelfs
de mogelijkheid voor een evenemententerrein op een andere plek. Het klinkhamerterrein (wat willen ze daar toch
graag vanaf) werd genoemd.
Een prachtige plek maar dan
wellicht voor (luxe)woningen.
Het zal zeker zoveel geld opbrengen als wat de wedhouder denkt te vangen voor het
stukje boeiplein. Geld wat misschien wel gebruikt moet gaan
worden voor de, miljoenen
kostende, vernieuwing van
het “bruisende” centrum van
Mijdrecht.
Jan van der Maat,
Vinkeveen

Op zondag 30 september om 14.30
uur speelt zij samen met Ksenia
Kouzmenko in de Thamerkerk. Lisa
werd al op 8-jarige leeftijd opgeleid
aan het Utrechts Conservatorium,
later ging ze naar Amsterdam waar
ze afstudeerde met een tien met onderscheiding. Al op 17-jarige leeftijd
maakte zij haar debuut bij het Concertgebouworkest. Ze speelde met
grote orkesten over de hele wereld,
bezocht concoursen en won prijzen. Nu is zij een zeer geliefd soliste,
die zich ook onderscheidt in kamermuziek. Met haar begeleidster Ksenia Kouzmenko was zij de ster van
de opening van het Grachtenfestival in Amsterdam. Ksenia Kouzmenko, piano, is dochter van een pianistenechtpaar. Zij studeerde cum laude af aan het Conservatorium van
Minsk. Zij kreeg een studiebeurs
waarmee zij verder studeerde aan
het Haags Conservatorium. Ook zij
nam deel aan concoursen en behaalde prijzen. Zij speelt zowel so-

lo als kamermuziek en is docent aan
het Haags Conservatorium.
Het programma dat zij brengen bestaat uit stukken van Brahms, Schumann, Britten en Elgar. Het is een
buitenkans deze artiesten in Uithoorn te kunnen horen spelen in
de mooie Thamerkerk. Kaarten zijn
verkrijgbaar à 12.- euro bij de boekhandels Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein en Bruna aan het Amstelplein en aan de zaal zolang er
plaats is.
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Fort bij Uithoorn extra open op 22, 23 en 29 september

Kies het Hazenpad en kom
naar Amstelhoek!
Amstelhoek - Fort bij Uithoorn in
Amstelhoek is, na een gezellig en
druk monumentenweekend, op 22,
23 en 29 september opnieuw gratis toegankelijk voor publiek. En er
wordt een nieuw wandelpad ge-

opend…Vrijdagmiddag 21 september slaat op het terrein van het fort
al een kleine groep soldaatachtige
types hun kampement op. Zij zullen
hier, met hun oude militaire voertuigen, het hele weekend bivakke-

ren. De voertuigen zijn te bekijken
en het kampement is te bezoeken.
Op zaterdag 22 september gaan de
poorten van het fort om 10.00 uur
open. Om 11.00 uur beginnen allerlei activiteiten, waaronder film-

Expositie landschapsfotografie
De Ronde Venen - Oneindig wijds
of juist omsloten door bomen. Alle
foto’s bij de expositie van fotoworkshop De Ronde Venen staan in het
teken van het landschap. Deze foto-expositie is tot 23 oktober in gezondheidscentrum Croonstadt te
zien. De landschapsfoto’s die in het
geheugen blijven hangen, zijn de foto’s van een landschap in het juiste licht. Natuurlijk komt het voor dat
je als fotograaf toevallig tegen zo’n
situatie aanloopt. In praktijk blijkt
echter dat een landschapsfotograaf
een lijstje mooie locaties in gedachte heeft waar hij/zij als de wiede-

weerga naar toe gaat als het juiste
licht zich aandient. Dit kan zijn bij
een inspirerend wolkendek, laaghangende ochtendmist, avondrood,
dreigende onweersbuien enz.
Storende elementen in het landschap zijn vaak van menselijke oorsprong. Elektriciteitsmasten, auto’s
of bebouwing kunnen het beeld behoorlijk beïnvloeden. De creativiteit
van de fotograaf is bepalend of dit
de foto verzwakt of versterkt. Aan u
de uitnodiging om te kijken wat u er
van vindt. Voor meer foto’s en informatie: www.fotoworkshop.nl

Ik zoek een
nieuw baasje
Mijdrecht - Welke (oudere) dame
is bereid om deze elfjarige lieve, gezonde poes een nieuw tehuis te geven? Met wat geduld om te wennen
zult u veel plezier aan haar beleven.
Haar baasje moest worden opgenomen in een verzorgingshuis.
Inlichtingen: 0207-283291.

voorstellingen en varen op de fortgracht. De zendamateur neemt zijn
intrek weer in de telegrafistenkamer
en de sterke verhalen worden opgehaald voor de rondleidingen. Ook
kun je tijdens dit weekend zien en
leren hoe je (Schans)bier maakt én
drinkt. Tevens zijn fototentoonstellingen te bezoeken en kan er genoten worden van (biologisch) eten en
drinken in de Genieloods, dat wordt
verzorgd in samenwerking met kok
David Hague.
Geopend
Om 13.00 uur wordt het HazenPad
geopend door een groep schoolkinderen, die haasje-over zullen spelen. Dit pad rondom het fort volgt de
route van het LaarzenPad, dat zaterdag 8 september officieel werd
geopend door wethouder Schouten. Deze wandeling is met name
bedoeld voor kinderen (vanaf ongeveer vier jaar) en gaat uit van de
wereld van een van de bewoners
van het Glacis, de haas. Wil je weten
wat de haas doet en hoe hij leeft?
Kom dan ook speuren, ontdekken
en spelen op het HazenPad bij het
fort in Amstelhoek!
Om 16.00 uur is de laatste rondleiding van de dag, de poorten sluiten om 17.00 uur. Om 20.00 uur
gaan ze echter weer even open voor
een avondspeurtocht, waarvoor je
je kunt aanmelden op het fort zelf
of via info@fortbijuithoorn.nl. Deze
tocht is rond 21.30 uur afgelopen.
Extraatje
Zondag 23 september gaat het fort
opnieuw om 10.00 uur open. Tussen
11.00 en 16.00 uur zijn dezelfde activiteiten als op zaterdag te beleven.
Als extraatje wordt er tussen 12.00
en 15.30 uur ronddolend theater,
in de persoon van een verdwaalde soldaat, verzorgd door TroupeA’dour uit Wilnis. Om 17.00 uur gaan
de poorten weer dicht.
Op zaterdag 29 september staat het
fort in het teken van (biologische)
heerlijkheden uit de regio. Er wordt
nog hard gewerkt om zoveel mogelijk professionals en hobbyisten
naar Fort bij Uithoorn te halen om
daar hun lekkernijen te laten proeven.
Op deze dag is het fort wederom
gratis toegankelijk van 12.00 tot
17.00 uur. Er zijn ook weer rondleidingen, er kan worden gevaren op
de fortgracht, wandelingen worden gemaakt met laarzen en hazen
en de zendamateur is ook weer te
volgen. Maar er gebeurt nog veel
meer… Kijk voor het volledige programma van alle dagen op www.
fortbijuithoorn.nl.

Morgenavond, donderdag 20 september:

Genieten van seniorenmaaltijd
in Buurthuis De Waver
Waver - In Buurthuis De Waver kunt u morgenavond, donderdag 20 september, genieten van de maandelijkse seniorenmaaltijd. U bent hartelijk
welkom vanaf 17.00 uur. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht (worteltjes/doperwtjes aardappelpuree, een kipschnitzel en jus), een toetje en een
kopje koffie. De maaltijd kost 8,50 euro.
Er is nog plaats!
Voor het restaurant kunt u zich vandaag nog, woensdag 19 september, opgeven bij Coherente, tel. (020)4963673. Indien gewenst kunt u voor twee euro worden gehaald en gebracht, dit kunt u bij uw opgave doorgeven.

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

Watersnip

De najaarstrek is volop begonnen en dat betekent dat
er veel van onze vogels naar
hun overwinteringsgebieden
gaan. Maar het is ook de tijd,
dat er diverse vogels tijdens
hun tocht tijdelijk bij ons verblijven. Zo zijn er regelmatig van
die doortrekkers te zien. Het
geldt ook voor de, vaak verborgen levende, watersnip. Het is
een bij ons inmiddels schaarse
broedvogel. Als de winter mild
is kan er wel een aantal in Nederland verblijven. Deze snippen in de Groene Jonker bij
Noorden deden mij direct denken aan het in 1977 uitgegeven
bankbiljet van 100 gulden met
de watersnip prominent op de
voorkant. Zo bekend, dat dit
biljet afgelopen week nog gebruikt werd in een advertentie.
Had je het over een snip dan
had je het over 100 gulden. Op
de achterkant stond vreemd
genoeg een voor Nederland
uiterst zeldzame poelsnip.
In 1992 nam de steenuil het,
slechts onopvallend als watermerk, over op het nieuwe
biljet. De snip, een bij jagers
zeer geliefde vogel vanwege
de moeilijkheidsgraad. Bij
bedreiging vertrouwt de snip
eerst op zijn schutkleur. De
snip kan wegkruipen maar
ook pas op het laatste moment
snel zigzaggend wegvliegen.
Soms vliegt hij dan eerst laag
boven de grond om dan plotseling snel de hoogte in te
gaan. Dat kostte nogal wat
patronen. 2002 werd het biljet
“De Snip” uit de roulatie geno-

men en het was ook het jaar,
dat de vogel niet meer vogelvrij
was. Inmiddels heeft de watersnip het o.a. vanwege de
verdroging van het landschap
moeilijk en staat nu op de Rode
Lijst. De watersnip heeft een
uiterst gevoelige, zeer lange
snavel en moet daarmee in
de bodem kunnen komen.
Een weke bodem dus. Zo kan
deze steltloper met zijn korte,
grijsgroene, poten in ondiep
water te zien zijn. Vaak is hij
dan bezig om schuifelend, lopend door de modder, met de
snavel heen en weer wiegend,
wormen, kleine kreeftachtigen
en insecten te vinden.
Aan de baltsvlucht in het
voorjaar dankt de vogel vele
prachtige bijnamen zoals:
Hemelgeit, Luchtschaap, Hinnekend Bokje, Bletterlamke
en Trommelaar. In de baltsvlucht vliegt de vogel met gespreide staartveren stijl naar
beneden. Hierdoor gaan de
buitenste stijve staartpennen
trillen en dat maakt het geluid
als het blaten van een geit.
De watersnippen rusten vaak
in groepjes maar fourageren
vaak alleen. Tot en met november is er nog een goede
kans om de watersnippen te
zien in de Groene Jonker of de
Waverhoek.
Bert Fakkeldij,
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Geweldig schoolreisje voor de
allerkleinsten van Sint Jozefschool
Vinkeveen - Dinsdag 11 september vertrok een bus met alle kinderen van groep 1 en 2 van de
Sint Jozefschool naar Linnaeushof
voor het jaarlijkse schoolreisje.
Na aankomst in Heemstede stonden de kinderen te trappelen van
ongeduld om te spelen, maar
eerst werd op een centrale plek
wat gedronken. Nadat de rugzakken op een centrale plek waren
neergelegd stormden de kinderen
het park in.
Er werd volop gebruikgemaakt
van de schommels, glijbanen, auto’s op het verkeerscircuit, wiebe-

Troupe A’dour brengt Fort bij
Uithoorn in Amstelhoek tot leven
Regio - Komende zondagmiddag
23 september wordt er theater gespeeld op Fort bij Uithoorn in Amstelhoek, ook wel bekend als Fort
Amstelhoek. Een unieke gelegenheid om deze bijzondere historische
locatie eens te bezoeken.
‘Voor Volk en Vaderland’ is een monoloog, gespeeld door de Vinkeveense amateurtoneelschrijver, speler en regisseur Martin Verrips. Tekst
en regie zijn van Pieter Scholten. Dit
theaterstuk is een productie van

Troupe A’dour, een gezelschap voor
muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis. Martin Verrips kruipt
in de huid van een soldaat die gelegerd is in Fort bij Uithoorn tijdens
WOI.
Het soldatenleven op het fort is
geen pretje. Zo’n 300 soldaten zitten
opgepakt in een vochtig fort, wachtend op de vijand. Maar wanneer
die komt? Nederland is neutraal.
Het soldatenleven bestaat uit werkzaamheden als wachtlopen, mar-

cheren, het poetsen van kanonnen,
geweren en schoenen. Maar er is
ook verveling en eenzaamheid. Een
verhaal over macht en onderdrukking, nut en noodzaak van oorlog
en het verlangen naar rust en vrede.
De voorstelling duurt ca. 20 minuten
en wordt 4 maal uitgevoerd. Aanvang: 12.30, 13,30, 14,30 en 15.30
uur. De toegang is gratis.
Fort bij Uithoorn maakt deel uit van

lende bruggen, de grote zandbak
met graafmachines en liften, klimrekken en ga zo maar door. Een
heftige regenbui maakte duidelijk
dat het tijd was voor de lunch.
De meegebrachte broodjes gingen er bij de meeste kinderen snel
in en natuurlijk werden er ook
snoepjes geruild. Daarna kwam
de zon door en speelden de kinderen verder; ze waren nog lang
niet overal in geweest!
Veel te snel was het tijd om te verzamelen voor de terugreis... een
ijsje verzachtte de pijn. In de bus,
vlak bij school, verstopten de kinderen zich onder de stoelen. Wat
hebben ze iedereen laten schrikken!
Nee hoor, ze waren niet in de
speeltuin achtergebleven. Het was
een fantastische dag!

de Stelling van Amsterdam, een cirkelvormige, voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam. De
Stelling is 135 kilometer lang en
bestaat uit 42 forten en 4 batterijen. De verdedigingslinie werd aangelegd tussen 1880 en 1914 op een
afstand van 15 tot 20 kilometer van
Amsterdam. Fort bij Uithoorn is één
van de zes forten in de gemeente De Ronde Venen. De Stelling van
Amsterdam is in 1996 opgenomen
in de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Op zaterdag 22 en zondag 23 september vinden er op het fort aan de
Mijdrechtse Zuwe 31 in Amstelhoek
diverse activiteiten plaats onder de
titel DOE FORT. Dit weekend staat
tevens in het teken van September
Fortenmaand.

Aanstaande zondag 23 september

Natuurontbijt met IVN
Regio - In De Ronde Venen kun je
op zondagochtend 23 september de
natuur zien wakker tijdens een heerlijk biologisch IVN natuurontbijt. Het
IVN organiseert namelijk activiteiten
inclusief ontbijt op de mooiste plekken in Nederland. In De Ronde Venen
is dat aan de Gagelweg nr. 1 bij boer
Samson die onder andere aan biologische landbouw, weidevogelbeheer en natuurontwikkeling doet. Na
het vroege-vogel-ontbijt laten gidsen
van het IVN zien wat groeit en bloeit
langs de slootkanten. En de boer kan
boeiend vertellen over Brutus, zijn
onkruidbestrijdende robot en over de
ecosluizen in het gebied.
Steun IVN, word lid voor maar een
paar tientjes per jaar. Kom naar het

natuurontbijt. Dat is als je lid wordt,
helemaal gratis. Je moet alleen op
tijd je bed uit. Want de tafel staat gedekt om 7.30 uur. En mocht het regenen dan staat de ontbijttafel in een
wel heel speciale ruimte met veel
raam bovenin de koeienstal. Daar zie
je de koeien en misschien boerenzwaluwen. Dus word lid. Behalve het
natuurontbijt biedt het IVN nog veel
meer: natuureducatie, een clubblad,
lezingen, fietstochten, wandelingen
enz. Kijk daarvoor op de website.
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
Het natuurontbijt en de aansluitende activiteiten op zondagochtend
23 september duren van 7.30 uur tot
10.30 uur. Aanmelden kan bij Cindy Raaphorst, tel. 0297 562138 of
cindy-raaphorst@hotmail.com
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Moeders wederom verwend
door Rotary Mijdrecht
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag
15 september was de jaarlijkse verwendag voor moeders van kinderen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking, georganiseerd door
Rotary Mijdrecht. Zestig dames
werden vroeg opgehaald en naar
Rendez-Vous gebracht. Daar stond
de koffie klaar, aangeboden door
Frans Schreurs van Rendez-Vous.
Burgemeester Divendal was aanwezig om de bus uit te zwaaien: hij gaf
een zak snoep mee voor onderweg.
Rond negen uur stapten de deelnemers in de bus. In de bus werd weer
druk geprobeerd te raden waar de
reis deze keer naar toeging. Rot-

terdam was dit keer de bestemming. Er werd gestart met een rondvaart door de haven. Daarna kreeg
het gezelschap een rondleiding op
het voormalige Stoomschip SS Rotterdam. Op dat prachtige schip genoot men vervolgens van een heerlijke lunch. Na de lunch vertrok het
gezelschap in de bus naar de Willemskade, waar het Wereldmuseum bezocht werd. Daar raakten de
moeders even helemaal in andere
sferen. Iedereen was zeer onder de
indruk van de prachtige en vooral
zeer uitgebreide collectie. Intussen
was het heerlijk weer geworden en
genoot iedereen nog van een kor-

Mijmeringen

te wandeling naar de oude Veerhaven. Na een drankje en een snoeperijtje vertrok de bus om vier uur
weer richting De Ronde Venen.
Daar wachtte de dames een grote
verrassing: een geweldig feest in de
tent op het terrein van Van Schie. Ze
werden ontvangen door het Vinkeveense Shantykoor dat het toepasselijke ‘Toen wij uit Rotterdam vertrokken…’ zong. Binnen in de feestelijk ingerichte tent kregen ze een
buikdansworkshop. Menig ongekend talent kwam naar boven. In
de tussentijd arriveerden vrijwel alle partners in de kantine van Van
Schie. Met het Shantykoor studeerden ze een lied in voor hun vrouwen. Aan het eind van de buikdansworkshop kwam het Shantykoor zingend binnen met de mannen in hun kielzog. De dames waren
enorm verrast hun partners te zien,
die in het geheim door de Rotary
uitgenodigd waren. De avond kon

niet meer stuk: er was een heerlijk
diner, uitgeserveerd door leden van
de Rotary en er werd gedanst op de
muziek die DJ John Den Hollander
draaide. Uiteraard werden de heer
en mevrouw Van Schie uitgebreid
bedankt, in het zonnetje gezet en
toegezongen. Iedereen kijkt terug
op een geweldige moederverwendag, die mede mogelijk werd gemaakt door Van Schie, Event Station, HEMA, Meeus en niet te vergeten Partycentrum de Meijert die de
catering verzorgde.
Rond 22.00 uur was het feest afgelopen; deze keer hoefden de moeders niet opgehaald te worden. ‘Tot
volgend jaar’ was een veelgehoorde kreet.
Rotary Mijdrecht organiseert jaarlijks deze verwendag, die wordt betaald uit de opbrengst van het jaarlijkse Bedrijvenvoetbaltoernooi.

Wecycle Milieubende pleegt
overval op Antoniusschool
De Hoef - Op de Antoniusschool
in De Hoef vond er vorige week
dinsdag 11 september een overval
plaats door de Wecycle Millieubende. De acteurs speelden de voorstelling ‘’Er is nog macaroni’’ en gaven de workshop ‘’Hoe word ik een
milieuheld?” Na de voorstelling zaten de kinderen vol ideeën. Alle
ideeën kunnen zij kwijt in het Milieuheldenboek. Het gaat hier om
‘’de Strijd om Utrecht”. Zestig klassen gaan de strijd aan door hun
beste idee te presenteren op hun
eigen digitale pagina. Alle ingezon-

den digitale pagina’s worden verzameld in het digiboek.
Dit boek wordt echt gedrukt en alle scholen die hebben meegedaan
ontvangen een eigen exemplaar.
Uit alle digitale inzendingen kiest
de jury de tien klassen met de beste ideeën. Deze klassen worden uitgenodigd voor het spetterende slotevenement in Ouwehands Dierenpark op vrijdag 16 november a.s.
Tijdens dit evenement is er ook nog
een optreden van Ali B. gepland.
Groep 7/8 van de Antoniusschool is
klaar voor de strijd!

Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
er een gezellig zomerfeest bij Solidoe Kinderopvang in Meerwijk.
Het thema ‘kleurrijk’ kwam terug in
verschillende activiteiten en allerlei
kleurige hapjes. Kinderen konden

zich vermaken aan de make-uptafel, de schildertafel, met het reuze Twister-spel of de limonadefiets.
Gewoon lekker buiten spelen kon
natuurlijk ook. De ouders hadden
tijd voor een gezellig praatje en genoten van de hapjes en een drankje.

Thamerkerkconcert KnA
Uithoorn - Het harmonieorkest van
KnA onder leiding van Ruud Pletting
is dit jaar ook weer bij de opening
van het culturele seizoen. Dit zal
plaatsvinden aanstaande zondag 23
september om 12.30 uur bij de Tha-

merkerk. Onder de bomen, voor de
kerk zullen stukken als Gabriella’s
Song, Music en Fandango klinken.
KnA hoopt dat u er ook bent, om samen met hen het culturele seizoen
te openen.

Belangstelling voor tablet
SeniorWeb overweldigend
De verschillen tussen de merken,
de moeilijkheden, de kretologie en
de eerste stappen. “Ik snap er helemaal niks van, ik moest mijn documentatie downloaden van internet en dat was notabene in het Engels.” Het merendeel had geen vragen en luisterde naar wat er op tabletgebied allemaal te koop is. Gelet
op de opkomst en de reacties blijkt
er bij onze senioren grote belangstelling voor de tablet. “Hartstikke leuk voor op vakantie en onderweg lekker spelletjes spelen”, klonk
het hier en daar. SeniorWeb zal daar
op moeten inhaken en zijn cursusprogramma omgooien. In eerste instantie zal geprobeerd worden de
documentatie in duidelijke taal richting leden te brengen en te assisteren bij de eerste stappen. Voorlopig is er elke dinsdag- en donderdagmorgen in het leercentrum open
huis voor vragen en hulp op computergebied.

SEPTEMBER
De dagen worden wat korter, de temperatuur daalt alweer wat maar wat
zijn de dagen in september nog heerlijk. Het is half september en dat
staat voor mij gelijk aan een mooie nazomer en al een beetje zin hebben
in de herfst. Het is niet dat ik niet van de zomer hou, integendeel maar
als ik voldoende zon en vitamine D heb gehad in de zomermaanden dan
is het goed. Als grande finale kan ik dan heel erg genieten van de mooie
nazomerdagen die er in september kunnen zijn. Maar je ziet en merkt
aan alles dat de herfst op komst is. En die wisseling van de seizoenen
vind ik toch wel lekker. Ik hou van september en voor het gemak vergeet
ik de verkiezingen, Prinsjesdag en de bezuinigingen.
De mode industrie heeft een flinke invloed op de overgang van zomer
naar herfst. In de zomer doen de herfstkleuren hun intrede in de winkel
en zie je de eerste herfst- en wintermode. En elk jaar trap ik daar weer
in, ik smul van de modebladen, geniet van de etalages en zie mezelf in
gedachten al heel modieus en hip door de herfstbladeren struinen. Dus
ruim ik mijn kledingkast op en liggen de spulletjes met herfstkleuren
vooraan, bordeauxrood, okergeel, oranje en bruin.

Kleurig zomerfeest Solidoe

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag en maandag organiseerde SeniorWeb De Ronde Venen een tweetal gratis workshops ’Kennismaken
met de computer’ met de nadruk op
de tablet. Gelet op de vorige workshops werd gerekend op hooguit
een tiental reacties, maar dat bleek
een misrekening. De eerste dag 24,
de tweede dag zelfs 43 senioren die
de weg wisten te vinden naar het
leercentrum in Mijdrecht. Gelukkig waren er genoeg extra stoelen
en iedereen hielp mee het een beetje gezellig te maken in de wat kleine ruimte. En allemaal geïnteresseerd in dat tablet, de opvolger van
de desktop en de laptop. Een enkeling had een exemplaar meegenomen. “Gekregen van de kinderen,
maar ik weet echt niet hoe ik met
al die apps moet omgaan, kunnen
jullie mij daarbij helpen?” Tijdens de
presentatie op het projectiescherm
werd een en ander meer duidelijk.

Door Flavoring

Niet alleen de mode industrie heeft die invloed, het is ook gewoon de
natuur. Het is de tijd van appels en peren oogsten, van pompoenen en
bolchrysanten in prachtige kleuren.
Afgelopen weekend gingen wij dan ook op pad om appels te gaan plukken. Vorig jaar hadden wij dat op een boerderij gedaan, maar daar aangekomen bleek dat dit niet meer kon. Tsja, als ik iets in mijn hoofd heb
gehaald dan wil ik dat ook. Dus gingen we naar landgoed Olmenhorst
in Lisserbroek waar ze van het appels plukken in september en oktober een groots commercieel spektakel hebben gemaakt. Maar hee, een
kniesoor die daar op let. Het is er wel leuk en er zijn genoeg appels om
te plukken (en honderden parkeerplaatsen om al die mensen te verwelkomen). Zo gezegd, zo gedaan en op het einde van de dag geurde het
in ons huis naar verse appeltaart met kaneel. De geur die ook schijnt
te werken als je je huis wilt verkopen, omdat het zo heerlijk en huiselijk
ruikt en dat is het ook.
En als laatste is dit natuurlijk de maand waarin de R zit. De maand waarin de eerste verkoudheidjes, griepjes en snottebellen weer om je oren
gaan vliegen. De tijd om weer extra vitamines te gaan slikken en net
even extra op je gezondheid te letten. Lastig als je omgeven wordt door
allerlei rondvliegende bacillen, bacteriën en andere enge dingen. En
daarnaast geen tijd hebt om even rustig aan te doen, want er is nog zoveel te doen. Op school blijken weer luizen te heersen, ook zoiets waar
ik niet dol op ben. Dus naast de vitamines, wordt ook elke dag de luizenkam door de twee pluizenkoppies getrokken ter preventie. En veel gel in
het haar schijnt ook te werken, daar houden luizen niet van.
Diegenen die bij mij een blik naar binnen werpen: kijk niet gek op als je
twee kinderen aan de ontbijttafel ziet, achter een groot stuk appeltaart
terwijl hun haren worden gekamd en van gel worden voorzien. Op deze
manier kunnen we er vast tegenaan!

Lustrumavond De Groene Venen
De Ronde Venen - Zonder het
verleden kunnen we het heden niet
begrijpen. De geschiedenis van het
gebied van De Ronde Venen begint ongeveer 10.000 jaar geleden.
Vanaf dat moment zijn er restanten
van die geschiedenis in het huidige
landschap te herkennen.
De eerste negenduizend jaar heeft
de natuur zijn stempel op ons landschap gezet, de laatste duizend
jaar is het de mens die probeert het
landschap naar zijn hand te zetten.
Toch speelt de natuur ook nu nog
een belangrijke rol maar het is duidelijk dat de natuur én de mens
samen het landschap hebben gevormd zoals we het nu kennen.

Cursus Mediteren
De Ronde Venen - “Is al je aandacht gericht op de drukte van het
dagelijks leven? Word je helemaal
in beslag genomen door dingen die
je moet doen, nu, straks, binnenkort, ooit? Kom je niet meer aan jezelf toe?Met meditatie neem je tijd
voor jezelf. Je staat stil bij het hier en
nu, en kijkt met een milde vriendelijkheid en zonder oordeel naar wat
er zoal voorbij komt. Dit kunnen bijvoorbeeld gedachten zijn, emoties
of lichamelijk ongemak.” Aan het
woord is Margriet Jegerings, docente van de cursus ‘Meditatie’, welke
zij bij de Stichting ‘Paraplu’ verzorgt
op acht dinsdagen vanaf 9 oktober
a.s. van 10.00 tot 11.30 uur.
“Meditatie kan je helpen om met
negatieve dingen om te gaan zonder te veroordelen. Na verloop van
tijd leer je accepteren, kun je meer
rust en ontspanning ervaren, schiet
je minder snel in de stress: ook voor

je gezondheid beter”, vult Margriet
nog aan! De lessen zijn voor iedereen geschikt, of men wel of niet ervaring heeft met mediteren. Zitmeditaties worden afgewisseld met
loop- en ligmeditaties, bewegingsoefeningen en actieve meditaties.
De kosten van deze cursus bedraagt
slechts 30,00 euro.
Informatie en Inschrijv en
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online
inschrijven of 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.

Luuc Mur zal dit tijdens de lustrumavond van De Groene Venen op
sprankelende wijze vertellen en laten zien.
U bent van harte welkom op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. De toegang is uiteraard gratis.

De ontwikkeling van De Ronde Venen is één van de meest dynamische van Nederland. Zeeafzettingen, verlandingen, veenvorming,
ontginningen en turfsteken, alles is
er terug te vinden. Vaak zie je het
niet en moet je er speciaal even op
worden gewezen.
Met landschapsbeelden, luchtfoto’s en kaarten kan het eenvoudig zichtbaar gemaakt worden. Al
40 jaar zet natuur- en milieuvereniging De Groene Venen zich in voor
natuur en landschap in Vinkeveen
en Waverveen. Tijd dus om ons
eens te verdiepen in het ontstaan
van dat landschap. Hun voorzitter

76 bestuurders rijden te hard
Mijdrecht- Op de N201 bij
Mijdrecht werd vrijdag 14 september tussen 19.30 uur en 22.00 uur
een radarsnelheidscontrole gehouden. Op de weg geldt een maximale

snelheid van 80 km/h. In totaal werden 723 voertuigen gecontroleerd
waarvan 76 voertuigen te hard reden. De hoogstgemeten snelheid
bedroeg 109 km/per uur.

2e katern
Eerste winst CSW-vrouwen
Wilnis - Het vlaggenschip van de
vrouwen- en meisjesafdeling van
CSW heeft zaterdag bij de derde
competitiewedstrijd voor de eerste
keer de volle winst behaald. Waar de
eerste twee wedstrijden tegen toppers in de eerste klasse A nog met
ruime cijfers werden verloren, trok
het team van Marcel Steffens nu in
eigen huis met 3-2 aan het langste eind. Na de uittocht van een
groot aantal selectiespeelsters aan
het eind van het voorgaande seizoen, bestond na twee afgetekende nederlagen de gedachte dat CSW
moest vrezen voor nog een stapje terug. Na de winst op SVS groeit de
hoop, dat het piepjonge team zich
dit jaar en op dit niveau kan handhaven. De start was op het onberis-

pelijke hoofdveld aan de Pieter Joostenlaan voortvarend. Nog voor dat
de ploeg uit Capelle aan den IJssel de kans kreeg in de wedstrijd te
komen, lag de eerste er al in. Diana Koenen rondde een aanval over
links via Rosanne Proost koelbloedig af (1-0); dat gaf de burger moed.
Toch bleek al snel, dat CSW achterin
nogal kwetsbaar was en op de lange
pas van achter uit maar moeilijk een
antwoord kon vinden. Gelegenheidskeepster Iris van Dijk kon de eerste keer, dat een SVS-aanvalster alleen voor haar doel verscheen het tij
nog wel keren, mar na een half uurtje werd het op die manier wel 1-1.
Bij een loopduel met Manon Berndsen loopt het vervolgens nog goed
af omdat de net naast caramboleert.

Even later brengt Lorena Fontijn
CSW opnieuw op voorsprong als ze
alert reageert op een riskante breedtepas van de keepster van SVS; voor
een leeg doel had ze vervolgens niet
veel moeite om voor 2-1 te zorgen.
Een mooie combinatie tussen Lorena en Hafize Sevilmis strand op de
paal. Na de rust blijkt SVS van het
lesje van de eerste helft te hebben
geleerd. Nu komen de blauw-witten via een snelle uitbraak al vroeg
op 2-2 en alles ligt weer open. Halverwege de tweede helft is CSW de
gelukkigste in een rommelig en ook
harder laatste deel van de wedstrijd.
Na een voorzet van Claudia de Groot
verdwijnt de bal via een eigen inzet
van SVS in het doel: 3-2 en daar veranderde niets meer aan.

Argon E2 en Ruud Gullit
Mijdrecht - Zaterdag 15 september wilde de E2 van Argon net de
auto ingaan op weg naar een uitwedstrijd, toen Ruud Gullit langsliep
op de parkeerplaats van Argon.
Na een kort teamoverleg besloten
de jongens met Ruud Gullit graag

op de foto te willen gaan, maar waar
was hij heen gelopen? Na kort zoeken vonden de jongens hem op veld
2 pratend met grote meneren.
Een vader vroeg aan Ruud Gullit of
hij met het hele team op de foto wilde gaan. Daar wilde hij graag even

tijd voor maken. De jongens trokken
snel hun jasjes uit met een mooie
teamfoto als resultaat. De uitwedstrijd werd na alle opgebouwde
adrenaline gewonnen met 4-7. Jongens, jullie hebben wederom goed
gespeeld en Ruud Gullit, bedankt
voor deze leuke ervaring voor de E2.

Meisjes groep 8 Proostdijschool
winnen Cruyff Court toernooi
Mijdrecht - Woensdagmiddag 12
september, hebben de meisjes van
groep 8 van de Proostdijschool meegedaan aan het Cruyff Court toernooi. De eerste wedstrijd werd gespeeld om 13.45 uur tegen de Trekvogel. Deze eindigde in de stand
0-0. De tweede wedstrijd werd er direct achteraan gespeeld tegen Fontein 2. Door goed samenspel werd
deze met winst afgesloten, eindstand 1-0 voor het Proostdij-team.
Ook tijdens de 3e wedstrijd werd er

heel goed gespeeld, waarbij alles op
de aanval werd gezet. Dit resulteerde weer in winst, 1-0 was de eindstand. De halve finale speelden ze
tegen De Schakel, de meiden hebben ook deze wedstrijd met al hun
kracht en energie gespeeld en ook
deze gewonnen met 1-0. Toen was
er de finale tegen de Willespoort
1 uit Wilnis, na 14 minuten spelen
was het 1-1. Toen volgden er penalty’s, wat natuurlijk altijd heel spannend is. Met veel aanmoediging van

Een prima competitiestart
van Hertha D1 boys
Vinkeveen - Zaterdag jl. werd de
eerste competitiewedstrijd gespeeld
voor de D1. Ze moesten in Almere
aantreden tegen Waterwijk. Hertha

begon goed en scherp aan de wedstrijd en Waterwijk kwam er helemaal niet aan te pas. Hertha zette
de tegenstander goed vast en ze

klasgenoten en ouders langs de
kant won het team van de Proostdijschool uiteindelijk de finale. Binnenkort gaan de meisjes van groep
8 meedoen aan de regiofinale. Mede dankzij de goede organisatie en
het mooie weer was het een leuke
sportieve middag. Ze gingen dan
ook zeer tevreden met een mooie
beker naar huis. Julia, Vivian, Valerie, Britney, Nienke, Debora, Marit
en Marjolein, fantastisch gedaan en
zet hem op in de regiofinale.

kregen kansen genoeg. Joost brak
de ban met 0-1 en even later was
het Sten die de 0-2 maakte. Hertha
bleef voetballen en voor rust werd
het ook nog 0-3. Na rust nog steeds
eenrichtingsverkeer en de Hertha
boys bleven proberen de combinatie te zoeken. Hertha liep uit na
een verdiende 0-6. Volgende week
wacht FC Hilversum.

Meiden Hertha MF1 winnen
eerste competitiewedstrijd
Vinkeveen - Eindelijk dan de eerste
competitiewedstrijd voor de meiden
van Hertha MF1.Zaterdagochtend
om half negen moesten ze thuis
aantreden tegen VIOD uit Tienhoven. Het was gezellig druk langs de
lijn, ouders, opa en oma's vriendjes
en vriendinnetjes, broertjes en zusjes wilde erg graag de toppers van
SV Hertha MF1 bekijken. Scheidsrechter Romy Brands floot voor het
begin en de meiden begonnen prima aan de wedstrijd en iedereen

werkte als leeuwen, ze kregen genoeg kansen om op voorsprong
te komen maar wat was het weer
leuk om te zien wat de meiden op
de mat legden, vloeiende combinaties en iedereen een enorme inzet. De ruststand was nog 0-0, tijd
voor de limonade en even kort bespreken wat er de tweede helft beter
moest :) Gewoon doorgaan hoe ze
de eerste helft speelden, dan zouden
de kansen er weer komen. Hertha
MF1 bleef goed voetballen met el-

kaar en eindelijk kwam de verdiende
1-0 door Noa. Wat een feest op het
veld en langs de lijn en je kan zien
dat het een echt vriendinnenteam
is. Even later maakte Sterre ook nog
de 2-0, na een prima schot liet ze de
keeper kansloos. Een prima wedstrijd van de meiden en wat hebben
ze een plezier met elkaar, deze wedstrijd weer keihard met elkaar gewerkt om deze overwinning binnen
te halen, TOP gedaan meiden. Zaterdag spelen ze uit tegen Kockengen!!!

Scheidsrechterkorps Argon uitgebreid
Mijdrecht - Woensdag was een
spannend moment voor de jonge
scheidsrechters van Argon. Acht
scheidsrechters werden beoordeeld
door een docent van de KNVB op
hun scheidsrechterskwaliteiten.
In maart waren de jongens begonnen met een theorie-examen en nu
was het tijd voor het praktijkonderdeel. De jongens moesten fluiten bij

oefenwedstrijden van de E-pupillen.
Er was veel publiek komen kijken
en dit maakte de jongens een tikkeltje nerveus leek het soms. Naast
het veld stonden ze vooral te dollen
maar eenmaal in het veld waren ze
niet uit hun concentratie te halen.
Met strakke hand werden de wedstrijden gefloten.
Na hun wedstrijd bespraken ze met
de docent wat er wel en niet goed

ging. Na een leuke avond begaven
de jongens zich naar de bestuurskamer, waar ze onder genot van een
kopje “koffiechoc” hun diploma kregen. Na hun handtekening en een
ferme handdruk van de KNVB-docent konden de jongens naar huis.
We willen de jongens feliciteren
met hun diploma en hoopt dat Argon nog lang kan profiteren van deze jongens.

Van links naar rechts Boven: Stef, Ruben, Richard, Timo Onder: Rob, Stan, Sico, Niek

Op de foto van links naar rechts. Boven: Rens Kok, Sidney Voorneveld, Daan de Boer, Jaiden van der Sloot, Jim Hartsink
Onder: Jacob Biemond, Luca Irving, Yanick Sumajow, Sem Werneke

Hertha E2 schiet uit de
startblokken
Vinkeveen - De aftrap was voor
Hertha maar het begin van de wedstrijd was duidelijk voor de meiden
uit Wilnis. Na 10 minuten was het
dan ook al 2-0 voor CSW.
Een doemscenario van ongekende
omvang hing in de lucht, want hoe
leg je aan opa en oma uit dat je hebt
verloren en ja opa, het was tegen

meiden….Daan maakte vlak voor
rust de aansluitingstreffer met een
zeer zelfverzekerde penalty. Ruststand: 2-1.
Wonder van Wilnis
De Vinkeveners geloofden na rust
voor 100% in het wonder van Wilnis.
Ze wisten gewoon dat als ze nu vol
gas hun vertrouwde totaalvoetbal

zouden gaan spelen er op het einde
van de wedstrijd, vanzelf voldoende
doelpunten op het scorebord zouden staan en ja hoor, het is gelukt
beste mensen.
Eindstand: 4-7 met doelpuntenmakers Yanick, Jaiden, Daan en Rens.
Een prachtig seizoen met een gezellig stel voetbalspruiten hangt in de
lucht…
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Feestelijk lustrum voor
10-jarige Mijdrechtse Dweildag
Mijdrecht - De 10e Mijdrechtse
Dweildag, die afgelopen zaterdag
plaatsvond in het koopcentrum van
Mijdrecht, is weer een groot succes geworden. Ondanks dat de organisatie te maken kreeg met drie
afmeldingen, die op korte termijn
niet meer in te vullen waren werd
het een reuzegezellig muzikaal feest
met de zes overige deelnemende orkesten. De deelnemende orkesten waren Muziekenzo uit Almere, de Plekkers uit Oisterwijk, de
Waardgangers uit Bergambacht, de
Slobbers uit Papendrecht, de Flierefluiters uit Sassenheim en tenslotte het eigen Dweilorkest DORST uit
Mijdrecht.
Om half twaalf begon het op het
Raadhuisplein met een defilé van
de deelnemende orkesten en daar-

na verspreidden de orkesten over
de vier podia in het centrum. Ook
het vele publiek werd door de muziek ‘gepakt’ en betrokken voor een
dansje. Het stralende weer zorgde er mede voor dat er veel publiek vermaakt werd met de muzikale klanken.
De dweilorkesten werden beoordeeld op hun kunnen door juryleden die verdeeld waren in een wedstrijdklasse en een leutklasse. De
jury bestond uit beroepsmuzikanten, dirigenten en een aantal lokale
mensen. Alle orkesten gaven op vier
podia een optreden waarna de punten werden opgeteld.
Huwelijksaanzoek
Vlak voor het einde van de dag bij
het samenspel van alle orkesten,

de kakofonie, nam trombonist Gerrit van dweilorkest DORST de microfoon over van de presentator. Hij
had namelijk wat te vragen aan de
basspeelster van DORST, zijn vriendin Annelies. Gerrit ging onder de
muzikale klanken van ‘Trouw niet
voor je 40 bent’ op zijn knieën en
vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Natuurlijk zei ze meteen ‘ja’ dat werd
opgevolgd door een groot applaus
van het in groten getale aanwezige
publiek en onder de ‘lang zullen ze
leven’-muziek van de aanwezige orkesten. Aansluitend werd het nog
een vrolijke boel met de muziek van
alle orkesten.
Tenslotte was er de prijsuitreiking. In
de wedstrijdklasse werd de wisselbeker gewonnen door de Flierefluiters uit Sassenheim. In de leutklas-

Schoolkamp Antoniusschool
De Hoef - Het schooljaar startte goed voor de bovenbouw van de
Antoniusschool. De derde week ging
groep 7/8 op schoolkamp naar een
scoutinghuis dichtbij het Amsterdamse Bos. Het Amsterdamse Bos
biedt een scala aan mogelijkheden
om je te vermaken.
Op woensdag 5 september vertrokken de kinderen en begeleiders, op
de fiets naar het scoutinghuis in Amstelveen. Daar aangekomen richtten
de kinderen de slaapzaal in en vermaakten zich kostelijk op het speelterrein met de daar aanwezige materialen. Diezelfde dag stonden er nog
vier activiteiten op het programma,
namelijk:

mers en onder begeleiding van een
gids werd er veel geleerd over de
dieren in de sloot. Er werden veel bijzondere dieren gevangen en met behulp van een zoekkaart werden de
namen van de dieren opgezocht.
Geitenboerderij
Tijdens het bezoek aan de geitenboerderij werden een flesje melk
aan de lammetjes en brokjes aan de
melkgeiten gevoerd. Bij zo’n bezoek
hoort natuurlijk ook een lekker ijsje.

Speeleilanden
Bij de speeleilanden hebben ze heerlijk gepicknickt en gezwommen. De
eilanden zijn te bereiken via een
trekpontje. Het wankele trekpontje zorgde voor grote hilariteit. Menig
kind viel onderweg naar het eiland in
het water. Op het eiland konden de
kinderen in bomen klimmen of hutten bouwen.

Kanovijver
Om het bos vanaf het water te bekijken is er een vaarroute uitgezet. De
Antoniusschool heeft de route gevaren met vier persoonswaterfietsen. Het was flink trappen om vooruit
te komen, maar door de goede samenwerking heeft iedereen de route
goed kunnen uitvaren. In het pikkedonker gingen allen op de fiets terug
naar hun kamp. Het was een prachtig gezicht met al die fietslampjes in
dat donkere bos.
De tweede dag stonden er twee activiteiten op het programma, namelijk

Seizoenspeurtocht
Gewapend met schepnetten, em-

Dagje Amsterdam
Met de metro gingen de scholie-

ren naar het kindermuseum van het
Joods Historisch museum. In het museum maakten de kinderen kennis
met het huis van Max de Matze. In
dit huis woont ook de joodse familie Hollander. Bij hen is iedereen welkom om zelf te ervaren wat belangrijk
is in de joodse traditie. In de keuken
hebben de kinderen een gal(brood)
gebakken, in de muziekkamer muziek gemaakt, lekker weggedroomd
in de slaapkamer en ze hebben nog
gewerkt in de studeerkamer. Er werd
geleerd hoe belangrijk het is te snappen dat mensen verschillend zijn.
Na het bezoek aan het museum hebben ze een patatje gegeten op het
Waterlooplein.
De volgende activiteit was een bezoek aan het NEMO. Ze gingen hier
met de watertaxi naar toe. De tocht
door de Amsterdamse grachten was
heel bijzonder. Iedereen keek zijn
ogen uit naar wat er onderweg te
zien was.
In het NEMO gingen groepjes kinderen zelf op ontdekkingstocht en
zo waren ze bezig om op spelenderwijs bezig te zijn met wetenschap en
technologie. Vervolgens gingen ze
met de metro terug naar het kamp.
Daar stonden de juffen en de mees-

se vond de jury de Waardgangers uit
Bergambacht de beste. Uit handen
van Esther Post ontvingen zij de Ton
Post wisselbeker. Tenslotte was er
nog de Co Outshoorn wisselbokaal,
die door de familie Outshoorn in het
leven is geroepen voor een zeer opmerkelijke act tijdens de Mijdrechtse Dweildag. Uit handen van Co
Outshoorn jr. ontvingen de (tweeling)broers Eric en Peter Boegheim
van het slagwerk van de Waardgangers met trots deze beker. Iedereen
was het zeer eens met de uitslag die
de gehele jury had neergezet.
Voor alle foto’s en filmpjes, ook
van het huwelijksaanzoek, kunt
u terecht op de bij het evenement
behorende
website
www.mijdrechtsedweildag.nl

ter al te wachten. Zij zouden die
avond met elkaar de maaltijd gebruiken. Alle avondmaaltijden waren
bereid door een professionele kok.
Het werd een heel gezellige, lange
avond waarop de volgende activiteiten plaatsvonden:
Vliegerworkshop/kampvuur
De vliegerworkshop werd gegeven
door een expert in vliegeren en het
maken van vliegers. Ieder kind had
na afloop van de workshop een zelf
gemaakte vlieger. Wat ook bij een
kamp hoort is een kampvuur. Na de
workshop werd er een groot kampvuur gemaakt.
Klimforest
De derde dag en tevens de laatste
bestond uit een bezoek aan Klimforest. Een klimpark waar iedereen
zich kon bewegen door bomen via
touwen, ladders, bruggen en met
tokkelbanen. Na drie geweldige dagen kwam er alweer snel een einde
aan het kamp. De kinderen kwamen
vol met verhalen in De Hoef aan. De
begeleiders kijken terug op een heel
gezellig kamp, waar zij samen met
een hechte groep kinderen veel plezier aan hebben beleefd.
Bij ieder gemaakt uitstapje kregen
leerkrachten en begeleiders complimenten over de leuke groep waarmee zij op stap waren. Zulke complimenten geven een trots en blij gevoel.
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Le Mans Koeriers Clubkampioenschappen jeugd

Kampioenschap tennisvereniging
De Ronde Vener groot succes
Mijdrecht - Van zondag 1 september tot en met zondag 9 september zijn de Clubkampioenschappen
Jeugd bij Tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht gehouden.
Wat hebben ze geluk gehad met het
weer! De hele week is het prachtig
tennisweer geweest.
Zoals elk jaar zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren gelijk. Dit jaar was er voor het
eerst een sponsor: Le Mans Koeriers
uit Mijdrecht. Er waren verschillende categorieën, vele hiervan werkten met het 'poulesysteem' waardoor er meerdere wedstrijden werden gespeeld voor één prijs. Voor de
winnaars in de meisjes en jongens
enkel in de categorie A is er een extra prijs. Naast de beker die bij hun
behaalde 1e plaats hoorde, mogen
zij ook de wisselbeker voor een jaar
mee naar huis nemen! Dit jaar waren dat bij de jongens Jarni van der
Wilt en bij de meisjes Kim Dijkstra.
Zij zijn de Jeugd-Clubkampioenen
van De Ronde Vener.
Ook deden er veel nieuwe leden
mee. Voor hen waren de clubkampioenschappen een hele nieuwe ervaring, maar ze deden het erg goed!
Het is bovendien erg stoer dat ze
mee gedaan hebben. Er was dit jaar
een goede opkomst.
Zonder sponsors hadden de club-

kampioenschappen niet zo'n groot
succes geweest! Onder andere Albert Heijn Leicester was bereid
TVDRV te sponsoren. Van hen kregen ze verschillende soorten fruit,
een onmisbaar sportdrankje en
chips. De Firma GT-Bunck had een
lekkere cornetto voor elke deelnemer: met het mooie weer was dat
een heerlijke versnapering. Voor in
het weekend had Automotive-centre van Nieuwkerk uit Mijdrecht een
leuke verrassing: elk kind mocht op
hun kosten een lekker bakje patat
halen! Alle sponsors hartelijk bedankt, jullie hebben fantastisch geholpen!
JE. A 1ste
2de
JE. B 1ste
2de
JE. C 1ste
2de
JE. D 1ste
2de
JD. A 1ste
2de
JD. B 1ste
2de
ME. A 1ste

Jarni v.d. Wilt
Bjarne Vedder
Jimmy Kok
Niels Oliemans
Matthijs v.d. Wilt
Giel Schouten
Jesse v.d. Helm
Yannick Andriessen
David Haspels /
Jimmy Kok
Stefan Dijkstra
Ruben Ruijgrok
Joey Hondt /
Julian de Man
Jesse v.d. Helm /
Javier van Meines
Kim Dijkstra

2de
ME. B 1ste
2de
ME. C 1ste
2de
MD. A 1ste
2de
MD. B 1ste
2de
GD. A 1ste
2de
GD. B 1ste
2de

Franciska Oudshoorn
Demi Andriessen
Joshua Spruijt
Nikki Brands
Isabella de Graaff
Kim Dijkstra /
Joline Twaalfhoven
Demi Andriessen /
Kirsten Kapteijn
Sem Bierman /
Nikki Brands
Isabella de Graaf /
Marte Schnieders
Kim Dijkstra /
Ruben Ruijgrok
Nandy van Kroonenburg /
Danny Twaalfhoven
Demi Andriessen /
Yannick Andriessen
Rosa Terpstra /
Milan van Dijk

Dit jaar had Tennisvereniging De
Ronde Vener nog een extra verloting. De hele week kon er geraden
worden hoeveel gekleurde ballen
er in een grote koker zaten. Wie er
het dichtst bij in de buurt zat kreeg
een prijs.
Er zaten maar liefst 503 ballen in.
Bij de jeugd was dat Niels Oliemans
en bij de senioren was het Nadege
Röling. Zij kregen allebei een cadeaubon.

Winnaars van de jeugd clubkampioenschappen

De Vinken wint opnieuw
Vinkeveen - Het eerste achttal van
de Vinkeveens korfbalvereniging De
Vinken kwam afgelopen zaterdag
ook in haar tweede competitiewedstrijd tot winst. Al in de eerste helft
werd het Ridderkerkse Ten Donck
volledig zoek gespeeld en door scores van bijna alle spelers en speelsters konden de volgelingen van Johan Kroon met een riante 12-4 voorsprong gaan rusten.
Met Melanie Kroon en Mariska
Meulstee naast Peter Koeleman en
Peter Kooijman in de aanval be-

gon het ABN-AMRO-team met Eva
Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin
Hoogeboom en Rudy Oussoren in de
verdediging. Melanie Kroon opende
de score via een doorloopbal, na de
gelijkmaker van Ten Donck mocht
Kelvin Hoogeboom vanaf de stip 2-1
maken. Opnieuw kwam Ridderkerk
gelijk. Maar via een fraaie afstandstreffer van Peter Koeleman en een
benutte vrije bal van Mariska Meulstee sloeg de thuisploeg het eerste
gaatje. Na 4-3 kreeg Eva Hemelaar
een strafworp mee, die Hoogeboom
opnieuw feilloos benutte. Doelpun-

ten van de uitblinkende Melanie
Kroon, Peter Koeleman (2x), Ruud
Oussoren (2x), Peter Kooijman en
Annick Stokhof leverden een prachtige tussenstand op. Vlak voor rust
trof Ridderkerk nog eenmaal doel,
zodat met een 12-4 stand de thee
werd opgezocht.
Na de rust leek het vuur er wel
een beetje uit bij de Vinkeveners.
Waar het thuispubliek dacht aan
een monsterscore, lieten de bezoekers zien dat zij zich niet zo gewillig zouden laten afslachten. Na 125 doorboorde Melanie Kroon van
afstand het gele plastic om vervolgens samen met haar ploeggenoten
te moeten toezien, dat Ten Donck
steeds dichterbij kon komen. Een
kwartier voor tijd was het 13-8. Intussen waren Gerwin Hazeleger,
Emese Kroon en Roosmarijn Mooij
aan Vinkenkant in het veld gekomen. Het stuitte de Ridderkerkse
opmars voldoende. Melanie Kroon
brak de ban door opnieuw van afstand te scoren, gevolgd door een
stevig afstandsschot van Kelvin
Hoogeboom, dat de tegenstand van
Ten Donck definitief brak. Vlak voor
tijd kon aanvoerder Kooijman de
marge nog weer vergroten door van
vlak onder de korf een leep kansje
te benutten. Het laatste woord was
evenwel aan de bezoekers, waardoor de eindstand uiteindelijk 1610 werd.

Dag start met een sportieve spelochtend

HSV E1 gelij k bovenaan
na prima eerste wedstrij d
De Hoef - Vol branie en zelfvertrouwen kwam de Hilversumse tegenstander het veld op rennen. Dat
clubje uit dat kleine dorpje De Hoef
konden ze makkelijk aan. HSV E1
speelde de eerste wedstrijd in de
competitie thuis tegen het negende
E elftal van voetbalclub Wasmeer uit
de ‘grote stad’.
Toch waren de Hoefse mannen (en
1 dame) totaal niet onder de indruk.
Direct na het fluitsignaal ging het
team, aangemoedigd door de zwartbonte koeien achter het veld en de
ouders langs de lijn, vol in de aan-

val. Binnen de minuut stond de 1-0
al op de borden. Een prachtig schot
schuin vanaf de rechterkant direct
langs de keeper geschoten door
Tim, die deze wedstrijd met 6 doelpunten uitgroeide tot de topscorer.
De branie van de Hilversumse tegenstander verdween als sneeuw
voor de zon, terwijl De Hoefse E1
vrijuit speelde en elkaar gemakkelijk vond bij het overspelen. Robin S.
bleek een prima ballenafpakker en
met Dennis in de goal en tweelingbroer Erik in de verdediging was er
voor de tegenstander geen doorko-

HVM wint van Muiderberg
Mijdrecht - Zondag 16 september speelde Hockey Vereniging
Mijdrecht de tweede wedstrijd van
het seizoen, uit bij Muiderberg. Na
de winst van de vorige week in de
streekderby tegen Abcoude zou
winst HVM op 6 punten kunnen
brengen. In de eerste minuten had
Mijdrecht duidelijk even tijd nodig om in het juiste ritme te komen.
Muiderberg kreeg in deze fase een
grote kans op de 1-0, maar keeper
Redmar Stienstra hield met een uitstekende sticksafe het doel schoon.
HVM bleef zodoende ‘in de wedstrijd’. Dit gaf het team de gelegenheid op stoom te komen, hetgeen
goed lukte. Nadat de eerste minuten goed waren doorgekomen legden de Mijdrechtse heren hun beste spel tot nu toe op de mat. Er werd
lustig op los gecombineerd en dominant gespeeld. De mannen uit
Muiderberg kwamen nauwelijks op
de helft van Mijdrecht. Een doelpunt
hing in de lucht. Het was spits Mats
Kaas die de ban brak en de 1-0 binnenwerkte. Er werd in een hoog
tempo en geconcentreerd doorgespeeld. De tegenstander kreeg geen
tijd op adem te komen. Het goede
spel resulteerde in een tweede treffer van Mats Kaas. Zo werd de rust

met een 2-0 voorsprong bereikt. Het
was nu zaak na ‘de thee’ op dezelfde voet verder te gaan... De tweede
helft begon het team van HVM echter minder geconcentreerd. Dit gaf
de opponenten ruimte aan te vallen.
Niet lang na de pauze kon Muiderberg daardoor de 2-1 laten aantekenen. De spanning was terug! Het
werd nu zaak voor de HVM’ers om
het goede spel uit de eerste helft
weer op te pakken. De volgende
twintig minuten bleven erg span-

men aan. Koen bleek vooral met zijn
lange ballen naar voren de aanvallers goed in stelling te brengen en
voorin waren Robin N., Tim en Giulia
telkens prima aanspeelbaar. Naast
de dubbele hattrick van Tim was er
de eerste goal in de competitie door
Giulia, die er vervolgens gelijk ook
maar een hattrick van maakte. Ook
Koen en Robin schoten er elk twee
in, zodat uiteindelijk de spectaculaire 13-0 op de borden kwam. Daarmee beleeft het jonge team achten negenjarigen een droomstart in
de competitie en staan ze gelijk bovenaan.
Nu kijken of trainer Leo Baltus en
zijn pupillen deze goede vorm het
hele seizoen kunnen volhouden!
Het team speelde zonder wissels en
kan dus nog aanvulling gebruiken.

nend. HVM kreeg echter langzaam
maar zeker weer de overhand. Het
verzilveren van de kansen lukte echter moeizaam. Het was Arjan Blommaert die aan de onzekerheid een
einde maakte door tegen het einde
van de tweede helft twee maal kort
achter elkaar te scoren. Zo kon de
wedstrijd met een mooie 4-1 stand
in Mijdrechts voordeel worden afgesloten. De Mijdrechtenaren hebben nu de maximale score van 6
punten uit twee wedstrijden. Arjan
Blommaert werd verkozen tot man
van de wedstrijd. Komend weekend
komt IJburg op bezoek.

Korfbalvereniging Atlantis
houdt zaterdag open dag
Mijdrecht - Korfbalvereniging Atlantis houdt komende zaterdag
22 september een open dag. Iedereen is van harte welkom op
het terrein aan de Hoofdweg voor
een leuke, gezellige en sportieve
dag! De dag wordt geopend met
een sportieve spelochtend. Het
is een spelochtend waarbij kinderen op een leuke manier kennismaken met korfbal. De activi-

teit vindt plaats van 10.00 tot 11.30
uur. Alle kinderen uit deze leeftijdsgroep zijn van harte welkom
om deel te nemen aan deze spelochtend. Het enige wat je hiervoor
moet doen is je even opgeven. Dit
kan door een e-mail te sturen naar
aanmelden@kvatlantis.nl
onder vermelding van je naam en je
leeftijd. Neem je sportkleding en
sportschoenen mee en Korfbalver-

eniging Atlantis ziet je graag aanstaande zaterdag van 10.00-11.30
uur! Verder zijn er erg veel leuke
en spannende wedstrijden te bezichtigen vanaf hun mooie dakterras. Ook zijn er veel andere activiteiten: er is een springkussen, er is
tafeltennis, tafelvoetbal en je kunt
korfschieten.
Kijk voor meer informatie op hun
website: www.kvatlantis.nl.

De Vinken A1 pakt mooie
punten in Amsterdam
Vinkeveen - Op zaterdag 15 september stond voor Korfbalvereniging
De Vinken A1 al weer de derde competitiewedstrijd op het programma.
Deze wedstrijd was tegen het Amsterdamse AW-DTV A2. In hun vorige twee wedstrijden heeft de A1
een totaal van drie punten weten te
behalen, terwijl AW-DTV A2 tot nog
toe op nul punten staat. De Vinken
begon in de vaste opstelling met in
de aanval: Mark de Haan, Pascal
Hoogeboom, Robin van der Vliet en
Wies van Beek en in de verdediging:
Jelle Mul, Melvin Pauw, Daniëlle Gijsen en Femke Kamminga. Op de
bank zat namens de A1 Emese Kroon
en vanuit de A3 Kevin van Vliet.
Ria Kamminga was de coach, aangezien Marcel SintNicolaas en Ellen Roos beiden zelf moesten spelen. De wedstrijd begon voor de A1
voorspoedig. Al na enkele minuten
stond er een 0-2 op het scorebord.
Het tweede aanvalsvak had echter wat meer moeite met het scoren. AW-DTV daarentegen wist wel
de mand te vinden door middel van
een schot. Gelukkig wist hierna Daniëlle Gijzen de bevrijdende 1-3 te
maken met een doorloopbal. Voor

rust wisten Wies van Beek en Pascal Hoogeboom nog tweemaal te
scoren via een doorloopbal, wat de
ruststand op een comfortabele 1-5
bracht. In de rust werd even snel de
wedstrijd besproken en de conclusie getrokken dat de kansen beter
moesten worden afgemaakt. Na rust
wist Femke Kamminga zich al vrij
snel aan dit voornemen te houden
en er een doorloopbal in te gooien.
Enkele minuten daarna kreeg zij ook
een strafworp mee, die werd be-

nut door Jelle Mul. Het andere vak
wist mede dankzij zeer goed uitverdedigen de ene na de andere kans
te creëren, deze werden af en toe
onreglementair afgestopt waardoor
Robin van der Vliet tweemaal een
strafworp mocht nemen: dit bracht
de stand op 1-9. Het slotakkoord
was voor AW-DTV dat met een afstandsschot de stand op 2-9 wisten te brengen. Al met al was dit
een prima overwinning voor De Vinken A1.
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Atlantis laat punten liggen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis tegen KCD in
Doorn. De wedstrijd werd afgesloten met een stand van 15 tegen 12
voor KCD. In de eerste helft liep de
score gelijk op. Atlantis liet bij vlagen een verzorgd aanvallend spel
zien met goed uitgespeelde doelpunten. Echter, de Mijdrechtenaren
liet zich te veel beïnvloeden door het
fysieke spel van de tegenstander en
de teams gingen met een gelijkspel de rust in. Ondanks dat Atlantis strijdlust liet zien, had zij moeite
om tot score te komen. KCD maakte hier goed gebruik van en scoorde meerdere malen van afstand.
Zowel verdedigend als aanvallend
had de Rabobank ploeg hier geen
antwoord op en keek zij de gehele
tweede helft tegen een achterstand
aan. Het inzetten van nieuwe krachten kon hier geen verandering meer
in brengen. De wedstrijd werd afgesloten met een verlies van 15 tegen 12. Een uitermate teleurstellend
resultaat van een wedstrijd waarbij
door Atlantis zeker op winst werd
ingezet. Atlantis zal nu alle zeilen bij
moeten gaan zetten om de doelstelling voor dit seizoen te halen. Aankomende zaterdag speelt het door
Rabobank gesponsorde Atlantis om
15.30 in Mijdrecht tegen GKV.

CSW ondermaats tegen
Roda’46
Wilnis - CSW heeft alweer de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Na een zeer matig optreden
bij Roda’46 uit Leusden stond er na
negentig minuten voetbal een 2-1
eindstand op het bord. CSW had al
snel in de wedstrijd op voorsprong
kunnen komen. Na vijf minuten spelen draaide Sven van Vuuren prima
weg bij zijn tegenstander en gaf de
bal op maat mee aan Mitchell de
Zwart. De Zwart liep schuin op het
doel af en koos de korte hoek maar
dat deed ook de doelman van Roda
waardoor deze kans verloren ging.
Het meeste balbezit was voor CSW
maar het was Roda dat gevaarlijker

bleek via de counter. Toch moest er
een vrije trap aan te pas komen om
Roda op voorsprong te brengen. De
bal werd van net buiten de zestien
door de muur in de uiterste hoek
gekruld. Op jacht naar de gelijkmaker speelde CSW heel ongecontroleerd en was de organisatie vaak ver
te zoeken. Zo ook na een afgeslagen hoekschop van CSW die resulteerde in een vlijmscherpe counter
van Roda. Via enkele schijven werd
de bal panklaar gelegd om de 2-0
binnen te tikken.
Na rust een fel aandringend CSW
maar de ploeg was deze middag
niet in staat om echt grote kansen

te creëren. De ploeg speelde te statisch waardoor het Roda verdedigend wel erg gemakkelijk werd gemaakt. CSW begon ook meer risico’s te nemen waardoor de uitvallen van Roda nog gevaarlijker werden. Het was aan doelman Dirven
en de onzorgvuldigheid van de Roda aanvallers te danken dat de wedstrijd al niet vroegtijdig in het slot
zat. Vlak voor tijd werd het nog even
spannend toen Jay Klaas Wijngaarden zijn schot van richting zag veranderd en de 2-1 op het scorebord
zette. In blessuretijd pompte CSW
alle ballen in de zestien maar de Roda verdediging wenste niet meer te
capituleren.
Wederom verlies dus voor CSW dat
zaterdag tegen Zuidvogels toch wel
wat anders voor de dag moet komen om tot een goed resultaat te
komen.

Argon doet zich veel tekort
Mijdrecht - Het ongeloof straalde werkelijk van de gezichten af
bij zowel spelers als publiek? Hoe
was het toch mogelijk dat Argon de
wedstrijd tegen RKAVV niet winnend had afgesloten? De gasten
hadden in het eerste uur werkelijk
helemaal niets in de melk te brokkelen gehad, overleefden drie ballen
op paal en lat en stonden na een uur
dus slechts op een doelpunt achterstand. Een zeer slordige fase van 1o
minuten leverde Argon de gelijkmaker en 2 rode kaarten op, waarna het
negental zelfs niet minder was dan
het team van de gasten. Maar een
ketser van doelman Romero Antonioli zette de gasten 3 minuten voor
het einde zomaar op voorsprong en
die kon niet meer worden weggewerkt. Al in de eerste minuut testte
Houssain el Zeryouh met een lastige
schuiver de kwaliteiten van de Leidschendamse doelman Khedou, het
was start van een langdurige periode waarin thuisploeg Argon het spel
bepaalde. Slechts één keer konden
de gasten wat doen, na zeer onnodig balverlies van Vincent Verheul
kon Verhagen over rechts uitbreken,
maar zijn zeer matige inzet eindigde
in het zijnet. Daarna was het gevaar
alleen te noteren voor het doel van
de gasten, maar die leken in de eerste helft een pact gesloten te hebben met het raamwerk van het doel.
Zo knalde Jorn van Lunteren na
13 minuten spelen de bal van buiten het strafschopgebied op de binnenkant van de rechterpaal, waarna
het leer tegen de rug van de doelman kaatste en toch nog voor het

doel langs ging, zodat slechts een
hoekschop resteerde. Na een klein
half uur spelen mikte de opgekomen Rob Overvliet (ook al van buiten de zestien) tegen de dwarsligger
boven de kansloze doelman, terwijl
dezelfde speler vijf minuten later na
een scherpe hoekschop de bal ditmaal tegen de linkerpaal kopte. In
de extra tijd van de eerste helft viel
dan eindelijk de terechte openingstreffer, toen Nicolai Verbiest van net
buiten het strafschopgebied mocht
aanleggen voor een vrije trap nadat
Jorn van Lunteren van achteren was
aangetikt: met een fraaie curve verdween de bal over de muur langs de
vergeefs uitvallende doelman voor
de 1-0.
Slordig
Na rust leek Argon uit hetzelfde vatje te blijven tappen en in het eerste kwartier veranderde er niet vaal
aan het beeld, al werd de thuisploeg in de opbouw wel erg slordig en maakte het zichzelf daarmee onnodig moeilijk. Na een uur
werd door RKAVV een dubbele wissel doorgevoerd en de ingebrachte
Constancia liet binnen vier minuten
van zich spreken: bij een duel in het
strafschopgebied hield hij zich vast
aan Rob Overvliet, die echter door
de scheidsrechter werd gezien als
de man van de overtreding. Gevolg,
tweede geel voor Overvliet en de bal
op de stip. Van der Dussen nam dit
presentje graag aan, 1-1.
Kort hierna een vreemde situatie,
toen Patrick Lokken wegens een
opmerking richting arbitrage geel

voorgetoverd kreeg en zijn reactie daarop blijkbaar te cynisch was,
want binnen tien seconden volgde
de tweede gele prent en dus moest
Argon met 9 man verder. Vreemd
genoeg wisten de gasten in de resterende 23 minuten op geen enkele manier te profiteren van dit overtal, geen enkele kans wisten zij te
scheppen. Argon leek zelfs weer op
voorsprong te komen bij een nieuwe vrije trap van Verbiest, maar de
bal scheerde ditmaal net naast de
verkeerde kant van de kruising. Het
noodlot voor Argon sloeg toe in minuut 87, toen een voorzet van Verhagen van de rechtervleugel een simpele prooi leek te worden voor doelman Romero Antonioli, maar tot zijn
schrik en afgrijzen van de supporters glipte de eenvoudige bal hem
Foto’s: sportinbeeld.com
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Argon A1 blijft koploper
in de 1e divisie
Mijdrecht - Zondagmiddag stond
de enige derby tussen 2 amateurclubs op 1e divisieniveau op het programma. Argon mocht na de overwinningen op Ajax en VVV in Amsterdam op bezoek bij AFC, en dat
levert per definitie een spannende en boeiende wedstrijd op. Zo
ook vanmiddag. Het eerste vuurwerk kwam niet vanaf het veld, maar
de overigens uitstekende leidende scheidsrechter Van Loen stuurde de trainer van AFC achter de afrastering. De reden waarom was niet
helemaal duidelijk, maar goed, het
mocht de pret niet drukken. Het was
in ieder geval AFC, dat al snel op 1-0
kwam, nadat een corner vrij mocht
worden ingekopt bij de 1e paal. Voor
het eerst dit seizoen kwam A1 op
achterstand en de vraag was hoe ze
hier mee om zouden gaan. Eigenlijk
prima, Argon herstelde zich snel en
was al snel de betere ploeg. Ze kregen al snel een paar vrije trappen op
een meter of 20 van de goal, maar

deze gingen voor hen helaas over.
Ze moesten aan de andere kant oppassen voor de snelle counters van
AFC, maar ook bij hun stond het vizier niet op scherp. Argon kwam halverwege terecht op gelijke hoogte
als Soner Jesse inspeelt, die de bal
laat vallen en vervolgens is het Aaron, die met een wereldgoal de bal
in de kruising doet belanden. Argon
gaat door en het is even later bijna
2-1, als Jesse zich loswurmt, Kelvin
vindt, die helaas zelf schiet in plaats
van teruglegt. Toch kan de verdiende voorsprong niet uitblijven als Jesse Kelvin vindt, die de bal vervolgens
via de paal binnenschiet, 1-2 voor
Argon. Met deze stand gaan ze de
rust in en de 2e helft wordt met vertrouwen tegemoetgezien. Het begin
van de 2e helft is voor Argon, maar
naarmate de 2e helft vordert wordt
Argon slordiger en na balverlies op
het middenveld komt de bal bij de
rechterspits, die de vernietigend uithaalt, maar de bal boven Axel op de

lat uiteen ziet spatten. Even later opnieuw balverlies op het middenveld,
de AFC middenvelder vindt de rechterspits en dit keer is het wel raak als
de bal over Axel gestift wordt, 2-2.
Beide ploegen gaan vervolgens voor
de winst, maar zijn slordig en zo ontstaat er een gelijkwaardige wedstrijd
en het is duidelijk dat degene die als
eerste scoort de wedstrijd zou beslissen. Eerst is het Jesse Loenen die
de bal op de lat krult, even later mag
Daan aanleggen op randje 16 maar
het schot gaat gesmoord in de verdediging. Bijna wordt het nog 3-2
voor AFC, maar Axel redt fenomenaal op een schot uit de 2e lijn. Zo
blijft het 2-2, en daar konden beide
coaches mee leven. Volgende week
thuis tegen Roda JC, een ploeg in
de middenmoot en zij zullen de trotse koploper maar wat graag de eerste nederlaag toedienen. Argon A1
is gewaarschuwd, makkies bestaan
er niet in de eerste divisie, kijkende
naar de uitslagen.

Atlantis 3 wint van De Vinken

punt van Chantal Poolman. Eindstand
9-8. De eerstvolgende thuiswedstrijd
van Atlantis 3 is op 29 september. Om
12:30 uur staat dan de wedstrijd tegen Fiducia 3 op het programma. U
bent allen van harte uitgenodigd om
te komen kijken op het sportterrein
aan de Hoofdweg.

Mijdrecht - Atlantis 3, gesponsord
door H.W. van der Laan b.v., speelde
zaterdag 15 september de streekderby tegen De Vinken 3. De Mijdrechtse
ploeg wist dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden, want De Vinken
hadden gewonnen van Oranje Nassau, en Atlantis had dat niet. Atlantis startte scherp en had goede kansen. De Vinken wisten echter als eerste de gele korf te vinden. Kort daarna antwoordde Chantal Poolman met
een korte kans. De doelpunten gingen over en weer en de ruststand was
5-6 in het voordeel van De Vinken
(doelpunten uit handen van Chantal
Poolman 3x, Martijn de Horde en Iris
Facee Schaeffer). Na de rust maakte
Wilma Kranenburg haar wisselbeurt
waar met een prachtig afstandschot.
Direct daarna schoot Cynthia Sassen
de ploeg uit Mijdrecht naar een voorsprong. Na een moment van zwakte maakte De Vinken de score gelijk.
Toen werd het spannend. Tot de laatdoor de vingers, waardoor de gasten “zomaar” op voorsprong stonden, 1-2. Met de moed der wanhoop werd door Argon naar de gelijkmaker gezocht, maar toen Wilco Krimp bij een hoge voorzet ten
val werd gebracht, oordeelde de
scheidsrechter ditmaal wel, dat het
een aanvallende fout was, terwijl invaller Chiel Kok bij een vrije trap in
de laatste minuut de bal net naast
de kruising kopte, waardoor de gasten met de volle winst richting Leidschendam togen.
Aan Argon de taak, om voor komende zondag het vertrouwen weer
op orde te brengen, zodat de wedstrijd bij Quick het gewenste resultaat zal kunnen opleveren.

ste vijf minuten stond het 8-8 gelijk.
Beide ploegen creëerden veel kansen
voor de winst, maar Atlantis gesponsord door H.W. van der Laan b.v. trok
aan het langste eind met een doel-

Mannen Atalante H4 beginnen
competitieseizoen goed
Vinkeveen - Vrijdag 14 september
begint voor de mannen van Atalante H4 in De Boei het nieuwe competitieseizoen. De trouwe supporters van deze heren weten uiteraard
dat de mannen het dit jaar een klasse hoger mogen gaan proberen na
hun overtuigende kampioenschap
in de 4e klasse. Om dit kampioenschap nog meer glans te geven had
de vaste shirtsponsor Electroworld
Bunschoten Abcoude besloten om
als een mooie geste een nieuw tel-

bord cadeau te doen aan de vereniging en speciaal aan heren 4.
Op de foto wordt het nieuwe telbord
door Hans Bunschoten overhandigd aan de voorzitter van Atalante Wil Voorbij. Heren 4 zal uiteraard
bij hun thuiswedstrijden dit mooie,
door Electroworld Bunschoten Abcoude gesponsorde telbord met
veel plezier gaan gebruiken.
Wij houden u op de hoogte van het
verloop van de competitie.
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Atlantis D1 op kampioenskoers
Mijdrecht - Zaterdag 15 september stond het door TTC Projecten
B.V. gesponsorde Atlantis D1 voor
de derde keer dit veldseizoen klaar
voor een wedstrijd. Gelukkig waren
de nieuwe T-shirts binnen en stond
het team er prachtig bij. Deze keer
was de wedstrijd op het Mijdrechtse kunstgras en wegens een verzoek van tegenstander Fiducia D2
uit Vleuten vond deze al plaats om
09.00 uur! Helaas kon Jennifer nog
niet meedoen in verband met een
blessure, maar gelukkig was ze er
wel bij om aan te moedigen.

punt opleverde. Daarna had Sander maar liefst vier keer de mogelijkheid om een punt te maken en dit
ging hem goed af: de stand was inmiddels 18-0. Als laatste gaven de
coaches, Mark Goverse en Kristiaan
Geerdink, de mannen in het aanvalsvak de opdracht om de dames
te laten scoren. En zo was het Fay

die met een doorloopbal voor het
negentiende punt zorgde!
Volgende week speelt Atlantis D1
wederom tegen deze tegenstander,
deze staat gepland om 10.30 uur op
het gras van het Sportpark Fletiomare in Vleuten. Wilt u deze toppers
zien spelen dan bent u van harte
welkom!

Dat het vroege tijdstip de spelers
van de D1 niet deerde bleek al snel.
Jurjen kreeg mooie kansen en zette
de stand al snel op 2-0. Na een mooi
schot van Iris, een prachtige doorloopbal van Robin, een strafworp en
schot van Sander, maakte Sam met
een doorloopbal de stand vlak voor
rust op 7-0. Ook na de rust bleek
dat Atlantis D1 de korf goed kon
vinden, want waar Fiducia D2 moeite had om de bal te onderscheppen,
had de D1 kansen genoeg. Jurjen
wist wederom twee keer de korf te
vinden, Iris drie keer. Ilona wist met
een mooie doorloopbal te scoren en
Sam had een afstandschot wat een

Winnaars Clubkampioenschappen 2012

Le Mans Koeriers Clubkampioenschappen

Senioren TV De Ronde Vener
werken zich weer in het zweet

Jong Argon wint eerste competitiewedstrijd met penaltyshoot
Mijdrecht - In de beloftencompetitie, georganiseerd door FC Utrecht,
is dinsdagavond de eerste wedstrijdronde gespeeld en Argon was
daarin de gastheer voor Elinkwijk.
Gezien de ontmoeting van twee dagen eerder een pikante wedstrijd,
maar er waren maar weinig jongens,
die elkaar in het weekeinde al gezien hadden. Argon had een mix van
jongens uit de zondagselectie, zaterdagselectie en A-junioren staan tegen een uiteraard ook jong Elinkwijk.

Het werd een wedstrijd, die het aankijken zeker waard was, al bleek het
heel erg moeilijk om kansen te benutten. Ze waren er wel, aan Argon kant iets meer dan aan de kant
van de bezoekers, maar de ruimte tussen de palen bleek niet te vinden. Minimaal 4 open kansen werden toch langs de verkeerde kant
van de paal gemikt, tien minuten voor tijd wist de Elinkwijk doelman een strafschop (licht gegeven volgens alle omstanders) ook

nog eens buiten de palen te houden, zodat met een dubbelblanke stand het einde werd gehaald.
Omdat er een winnaar moet komen
bij deze wedstrijden volgde een serie strafschoppen, hier lukte het wat
beter, mede omdat aan de zijde van
Elinkwijk een “Panenka” tegen de
dwarsligger kaatste en een andere
poging naast het doel verdween. De
eerste wedstrijd voor jong Elinkwijk
eindigde dus in een gelijkspel en
winst na een strafschoppenreeks.
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Mijdrecht - - Van woensdag 29
augustus tot en met 9 september
werkten de leden van tennisvereniging TV De Ronde Vener zich weer
in het zweet. De vereniging hield
haar jaarlijkse Clubkampioenschappen voor de senioren en ook voor
deze editie was de belangstelling
groot. Op elk niveau werd om de
eer gestreden. In totaal streden 139
senioren om de titel in 25 verschillende onderdelen. Naast de sportiviteit was er natuurlijk ook genoeg
tijd voor ontspanning en gezelligheid. De muziek op de feestavond,
vrijdag 7 september, werd dit jaar
verzorgd door de heren van het 1ste
zondagsteam. De deelnemers konden onder het genot van een cocktail genieten van de muziek. Het finaleweekend was in een woord fantastisch. Onder zomerse omstandigheden werden de finales gespeeld.
Op zondag werden de kampioenschappen afgesloten met de prijsuitreiking. Onder het genot van een
biefstukje of een pannetje mosselen, konden de bezoekers zien wie
er dit jaar de clubkampioenen in de
hoogste categorieën werden. Jarni van der Wilt en Kim Dijkstra mogen zich de clubkampioenen van
de jeugd noemen. Daniëlle van der
Wulp en Mick van Meines waren de
winnaars bij de senioren. De volledige lijst van de finalisten bij de senioren ziet er als volgt uit:
GD 50+ 1ste
2de

Lenie en José
Alonso
Hennie Dijkstra en
Frank van der Laan

GD 8

1ste
2de

GD 7 35+ 1ste
2de
GD 7

1ste
2de

GD 6

1ste
2de

GD 5

1ste
2de

DD 50+ 1ste
2
DD 8

de

1ste
2de

DD 7 35+ 1ste
2
DD 7

de

1ste
2de

DD 5

1ste
2de

Alice en Peter
Vedder
Sandra van Tricht en
Ton van Tol
Karin Marsen en
Nico Kok
José en Gerard
Bosman
Karin van Lil
en Rob Kniep
Charlotte Homan en
Peter Pasman
Selma Geugjes en
John Compaan
Karin van Lil en
Cor van Tricht
Jacqueline Ruijgrok,
Martijn Andriessen
Monique Zanders en
Eelco van Gent
Miep den Ouden en
Ank Reurings
Lenie Alonso en
Marjolein van Dijk
Nadège Röling en
Katinka Zuidinga
Alice Vedder en
Dorinde van der Wilt
Simone van den Berg,
Marianne Oudshoorn
Monique Sessink,
Sandra van Tricht
José Bosman en
Ellen Heemskerk
Petra Cuiper en
Nicola Eeuwens
Selma Geugjes en
Ellen Heemskerk
Karin Klunder en
Monique Zanders

HD 50+ 1ste
2de
HD 8

1ste
2de

HD 7

1ste
2de

HD 6

1ste
2de

HD 3

1ste
2de

DE 8
DE 7
DE 6
HE 50+

Gerard Bosman en
Jan Röling
Hans Berk en
Aad Reurings
Louis Alonso en
Pascal Pluijmakers
Ger en
Léon Raadschelders
Cock en Dick
Hogenboom
Michel Haspels en
Peter Vedder
Mark van Breukelen,
Richard Compaan
Ewout de Jong en
Mike Kuiper
Eric Boogaard en
Menno van Parreeren
Marte ten Dam en
Gerben Dijkstra

Michèle Sambrink
Sanderink
Katinka Zuidinga
Anouk de Vries
1ste
2de Barbara van de Water
1ste Daniëlle van der Wulp
2de Jolanda van Walraven
1ste

1ste
2de
HE 8
1ste
2de
HE 7 35+ 1ste
2de
HE 6
1ste
2de
HE 5
1ste
2de
HE 3
1ste
2de

Harry Claessens
Aad Reurings
Pascal Pluijmakers
Wouter Vinkenborg
Michel Haspels
Hans Groeneveld
Dennis Pauw
Dick Hogenboom
Brian van ’t Hart
Dennis Pauw
Mick van Meines
Eric Boogaard

Nieuw bij Spel en Sport:

Volleybal voor senioren
Ton Bocxe en Rohan Janmaat
stelen de biljartshow
De Ronde Venen - Er was deze
week een prima prestatie van Ton
Bocxe die met 58 caramboles in één
beurt de hoogste serie van de week
op de biljarttafel toverde. Rohan

Janmaat verbaasde vriend en vijand
door in slechts 10 beurten zijn partij op het groene laken te leggen en
veruit de kortste partij van de week
te spelen.
1 divisie
Het sterk gestarte De Merel-Heerenlux 3 was met 2-7 kansloos tegen DIO. Paul Schuurman, Herman
Turkenburg en Eric Brandsteder
hadden maar weinig beurten nodig om te winnen. Caty Jansen redde de eer voor haar team door Bert
Dijkshoorn in een spannende match
te verslaan. De Schans was met 7-2
veel te sterk voor Bob’s Bar. John
Beets, Henk Doornekamp en Donny Beets hadden geen kind aan hun
tegenstanders. Jeroen Schijf zorgde
voor de enige Mijdrechtse punten.
De Paddestoel 2 gaf met 9-0 biljartles aan ASM Mijdrecht 3. Jim van
Zwieten, Pim de Jager, Cock Verver en Robert Daalhuizen waren
een maatje te groot voor de spelers
van ASM Mijdrecht 3. De Vrijheid/
Biljartmakers zagen De Springbok 1 met een 3-6 zege vertrekken. Hoogtepunt was de partij tussen Bert Loogman en Kees de Bruin.
Na 17 beurten dacht Bert de partij
in de knip te hebben, maar Kees
de Bruin zorgde met een prachtige
slotserie van 39 car. voor een gelijkspel. Hans van Eijk was in 18 beurten veel te sterk voor Jos Lugtigheid.
ASM Mijdrecht 4 boekte een keurige 6-3 overwinning tegen De Merel/
e

Heerenlux 4. Willem van der Graaf
en Piet Best deelden de punten in
een wedstrijd zonder veel hoogtepunten.
2e divisie
Cens 1 was met 7-2 De Merel/Heerenlux 2 de baas. In een niet hoogstaande ontmoeting wist Evert Oudhof de eer te redden voor de Vinkeveners. De Merel/Heerenlux 1
blijft door een 7-2 zege op Cens 2
goed in de top meedraaien.Walter van Kouwen had in 15 beurten
Hans van Rossum over de knie gelegd. John Vrielink en Kees Griffioen
zorgden voor de overige Vinkeveense punten. ASM Mijdrecht 1 trof het
niet tegen een boven verwachting
presterend Stieva Aalsmeer. Stieva
Aalsmeer won met 7-2 en gaat fier
aan kop in deze klasse. Ton Bocxe
liet de biljarters smullen van een serie van 58 caramboles. In slechts 14
beurten liet hij een verbouwereerde Cor Ultee achter. Lucia Burger en
Bernard Enthoven namen de andere punten mee naar Wilnis. Kromme
Mijdrecht verloor nipt met 4-5 van
ASM Mijdrecht 2 . Een superprestatie leverde Rohan Janmaat door in
een ongelofelijke partij in 10 beurten van Martin Hoegee te winnen.
De meiden van Paddestoel 3 verrasten met 5-4 de mannen van De
Springbok 2. Carolien van Wijk en
Esmee Hartsink zorgden met ruime
overwinningen voor de punten van
De Paddestoel 3.

De Ronde Venen - Aan het eind
van veel lessen van Spel en Sport
wordt er volleybal of lijnbal gespeeld, een wedstrijdje waarbij hard
gewerkt en veel gelachen wordt.
Het wekelijkse spelletje heeft bij een
aantal deelnemers de behoefte opgeroepen om wat serieuzer met volleybal aan de gang te gaan, wat beter te leren serveren, plaatsen en
samenspelen. Spel en Sport is daarom gestart met een nieuwe les: Volleybal, op donderdag van 21.00 tot
22.00 uur in Sporthal De Brug, van
Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht. Docent Henk de Kogel is er enthousiast over, hij geeft in Nieuwegein ook

volleyballessen en organiseert zelfs
toernooien voor zijn leerlingen! Deze lessen zijn niet alleen bedoeld
voor degenen, die al wekelijks bij
Spel en Sport hun uurtje beweging
hebben. Ze zijn ook een goed alternatief voor die senioren, die, vaak al
jaren, competitie spelen in een of
andere balsport en daar ook wekelijks voor trainen. Er komt een moment, dat je dat allemaal wat veel
vindt worden. En toch zou je de inspanning, de spanning en het plezier niet graag willen missen. In deze nieuwe les van Spel en Sport is
dat allemaal in een wat meer ontspannen sfeer terug te vinden. Zoals

bij alle lessen bij Spel en Sport zorgt
de docent ervoor, dat ieder op zijn
eigen niveau mee kan doen. Dus
ook als uw volleybalervaring dateert van lang geleden kunt u gerust
de lessen volgen. Voor deze nieuwe lessen zoekt Spel en Sport nog
deelnemers en in het kader van het
project Gezond in Beweging van de
gemeente De Ronde Venen kunnen
zij u 6 proeflessen aanbieden voor
15 euro. Iets om te proberen, u bent
van harte welkom!
Meer informatie vindt u op
www.spelensportdrv.nl of u kunt
bellen met 06-2198353.

Argon C1 laat TOP Oss kansloos
Mijdrecht - Na een moeizaam begin van het seizoen, waarin 1 punt
werd verzamelt in 2 wedstrijden,
moest Argon C1 vandaag aantreden tegen Top uit Oss. Argon begon
erg goed aan de wedstrijd, persoonlijke duels werden gewonnen en de
opbouw van TOP werd uitstekend
verstoord. Dit leverde al snel mooie
kansen op, maar helaas miste Ritchie oog in oog met de keeper, gelukkig beloonde hij een prima actie
even later wel met een doelpunt. Argon ging beter voetballen met deze
voorsprong en 7 minuten later kopte Jelle een prachtige voorzet van
Niels binnen. Deze week is er door
de Argon C1 selectie geoefend op
dode spelmomenten en met resultaat, want 2 minuten na rust werd
dit beloond door een prima corner
die werd verlengd door Jelle en binnengekopt door Bart. Met de score
van 3-0 was de wedstrijd gespeeld.
De voorsprong werd nog verder uitgebreid naar 4-0 en 5-0 door een

penalty van Niels en opnieuw uit
een binnen gekopte corner van
Stan. Helaas gaf Argon in de slotfase nog onnodig twee doelpunten
weg, maar dit was slechts voor de
statistieken. Volgende week de uit-

wedstrijd bij Quick. Dan zal duidelijk worden of de ploeg van Ronald
Schalkwijk en Cees Reurings de stijgende lijn kan voortzetten.
Foto: sportinbeeld.com
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Start van nieuw seizoen bij
Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 4 september
begon het nieuwe bridgeseizoen
bij damesbridgeclub Hartenvrouw
met de jaarvergadering direct gevolgd door de eerste competitieronde. Het vermeldenwaard is dat
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar clubkampioen geworden zijn.
Innoverend als zij is heeft Hartenvrouw ook voor de B-lijn een kampioenschap ingesteld: het paar Eugenie Rasquin/Riet Willemse mocht
met deze eer strijken. Beide paren
ontvingen een beker voor hun prestaties.
Dan nu het verslag van alweer de
tweede zitting van 11 september.
Met 15 paren in de A mochten Francis Terra en Renske Visser zich
verheugen met de eerste plaats:

60.63%. Reina Slijkoord en Rita Vromen deden met 60.07% niet veel
voor hen onder en werden tweede. Als derde eindigden Geke Ludwig en Margo Zuidema met 59.38%.
In de B-lijn speelden 13 paren om
de hoogste eer. Deze was weggelegd voor het paar Ploon Roelofmsa/Marja Slinger met 58.75%. Bibeth Koch en Tina Wagenaar deden
het ook niet slecht met 57.50% en
werden tweede. Als derde eindigden Gertrude Doodkorte en Floor
Janssen met 55.83%.
De competitie ziet er nu als volgt uit:
Door de eerste keer afwezig te zijn
en op de tweede zitting 63.19%! te
scoren staan Kitty van Beem en Agnes de Kuijer bovenaan. Edoch da-

mes, juich niet te vroeg: uw percentage wordt nog gecorrigeerd en
daardoor minder want: niet komen
levert ‘straf’. Tweede staat het paar
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar
met 57.88%. Derde zijn Geke Ludwig/Margo Zuidema met 55.56%.
Zo dicht bij elkaar kan alleen maar
de strijdlust aanwakkeren.
In de B blijft eerste met een gelijke stand als vorige keer het paar
Roelofsma/Slinger met 58.75% gemiddeld. Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen staan nu tweede
met 58.31%. Een verrassende opkomst van de dames Van Holst Pellekaan/Raadschelders: zij staan met
56.88% als derde genoteerd. Helaas
dames, wordt ook uw percentage
gecorrigeerd wegens een afwezigheid. Hoe dat afloopt zien we volgende week, het kan niet zo zijn dat
het kaviaar blijft door weg te blijven
toch? Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, tel. (0297)565756.

Kanopolo toont progressie tijdens NK
De Ronde Venen - De teams van
Kano Vereniging De Ronde Venen
hebben een prima resultaat behaald
op het Nederlands Kampioenschap
in Groningen. Beide teams hebben
zich verbeterd ten opzichte van de
1e ronde. Het A-team heeft in Groningen zich verbeterd ten opzichte van de 1e ronde. Alleen van de
nummers 1 t/m 3 werden er geen
punten gehaald. Er werden in het
2e weekend tweemaal zoveel punten behaald als in de 1e ronde. Hiermee eindigde het team in de middenmoot en handhaaft zich knap in
de twee klasses. De teams boven
hen spelen al veel langer in deze
klasse en hebben meer routine en
een bredere tactische mogelijkheden. Bij deze teams werd het sterkste wapen van KVDRV, namelijk een
snelle break, uitgeschakeld. Bij het
spelen tegen dit soort teams is een
slechte passing of een individuele fout meestal fataal en de inleiding tot een tegentreffer. Vooral de
wedstrijd tegen Keistad uit Amersfoort was erg spannend. Voor het
eerst werd er van dit team gewonnen met 4-3. De doelpunten kwa-

men uit goede snelle combinaties
waarbij er knap werd overgespeeld
naar de speler die er het beste voor
lag. Dit goede combinatiespel zorgde er voor dat er ook gescoord kon
worden door diverse spelers.
Het jeugdteam heeft ook beter gespeeld dan in de eerste ronde en
de verliezen waren behoorlijk kleiner. Ook werden er meer punten gehaald. De erg jonge ploeg behaalde twee overwinningen. Vooral de

Tennisvereniging DRV organiseert

Oktober Weekenden
Toernooi 2012
Mijdrecht - Al vele jaren organiseert tennisvereniging De Ronde
Vener het Oktober Weekenden toernooi.
Dit jaar voor de 14e keer en gesponsord door de Rabobank en Oudshoorn & Co. Leuke tenniswedstrijden en gezelligheid kenmerken dit
toernooi. Al jarenlang weet een grote groep tennissers uit de regio De

Ronde Venen dit toernooi zeer te
waarderen. Het toernooi beslaat vier
weekenden en wel 6 en 7 oktober,
13 en 14 oktober, 20 en 21 oktober
en 27 en 28 oktober. Bij dit toernooi
bent u niet verplicht alle weekenden
te spelen. Er worden alleen dubbels
en mixpartijen gespeeld en altijd in
poules. Dat houdt in dat u verzekerd
bent van meerdere wedstrijden.

wedstrijd tegen de jeugd van Rijnland was erg spannend en werd
heel knap gewonnen met 4-3. Deze ploeg stond op de vierde plek.
Het jeugdteam groeide in het toernooi en dit kwam het samenspel ten
goede en daarmee kreeg het team
ook meer kansen. Ook de verdediging was op de tweede dag beter
georganiseerd. Het team heeft nog
veel te leren, maar toont de nodige
progressie en gaat fors vooruit.

het peloton. Deze drie renners kregen een voorsprong van 1 minuut.
In de sprint won Enzo Leijnse voor
Owen Geleijn. Bij categorie 5 stond
enthousiast nieuw lid Stijn Ruijter
uit Uithoorn aan start. Veel demarrages in deze koers, maar niemand
kon echt wegkomen. Aan het einde van de wedstrijd kwam Stijn op
kop te rijden en ook hij besloot te
demarreren. Hij kreeg een 20 meter voorsprong maar werd net voor
de finish teruggehaald. Hij werd
uiteindelijk 12e van de 35 gestarte renners. In categorie 6 eindigde
de wedstrijd in een massasprint. Le-

De Ronde Venen - Willem Lindeboom van WLCombatics doet dit
jaar voor het eerst met een team
van zijn sporters mee aan verschillende sportevenementen. Afgelopen
zondag stond als eerste de Fishermans Friend Strongman run op het
programma en iedereen heeft de finish gehaald.
Sportevenementen
De Fishermans Friend Strongman
run is een hindernisparcours van 18
km en 23 hindernissen. In andere
landen is de run al vaker georganiseerd en daar heeft het de omschrijving van zwaarste hardloopwedstrijd ter wereld meegekregen. Toen
bekend werd dat de eerste editie in
Nederland georganiseerd zou gaan
worden heeft Willem Lindeboom
meteen geprobeerd om een team
van zijn enthousiastste sporters bij

elkaar te krijgen. Natuurlijk deed
Willem ook zelf mee. “Je kunt mensen wel klaarstomen voor zo’n race,
maar als je zelf niet weet hoe het is
dan blijft het toch een ‘beste stuurlui
staan aan wal’-gevoel. Daarom vind
ik het vooral bij de eerste race erg
belangrijk om zelf ook mee te doen.
Buiten het feit dat het ook enorm
leuk is!”, aldus Willem Lindeboom
(uiterst links op de foto).
WLCombatics richt zich met de lessen die het aanbiedt op een combinatie van kracht- en cardiotrainingen. Om dan samen te trainen
voor een (hindernis)race is dé perfecte uitdaging. De hardloper helpt
de krachtsporter met het rennen en
de krachtsporter helpt de hardloper
over de obstakels heen. Zo werk je
samen naar een mooi sportief doel
en is de teamspirit hoog. WLCom-

BMX-ers UWTC rijden in
Zoetermeer
Het toernooi telt niet mee voor de
KNLTB ranking. Naast het tennissen
speelt gezelligheid ook een belangrijke rol. Tennisverenging De Ronde
Vener staat bekend in de regio om
haar gezelligheid. Hier wordt dan
ook weer de nodige aandacht aan
geschonken tijdens het toernooi. Op
27 oktober wordt de feestavond georganiseerd met live muziek. Dit jaar
heeft de vereniging een fantastische zangeres weten vast te leggen.
Heeft u zin om in de maand oktober
een aantal wedstrijden te spelen tegen tegenstanders uit de gehele regio De Ronde Venen, schrijf u dan in
voor het Oktober Weekenden Toernooi 2012 via www.tvdrv.nl.

UWTC jeugdlid Owen Geleijn
uit Rijsenhout op het podium
Regio - Zondag 16 september
konden de jeugdwielrenners van
UWTC vlak bij huis een jeugdtoernooi rijden. Bij de Amstel in Amstelveen stond het Lagerberg Toernooi op het programma. Bij categorie 1 reed de jonge Brit Buijs uit
Aalsmeer naar de 11e plaats. Bij categorie 3 maar een klein deelnemersveld waar Tristan Geleijn uit
Rijsenhout op de 5e plaats eindigde. Bij categorie 4 gelijk veel strijd,
Owen Geleijn uit Rijsenhout ontsnapte samen met thuisrijder Enzo
Leijnse en Sten Verzijl uit Berkel en
Rodenrijs in de tweede ronde al uit

WLCombatics helpt zijn
eerste team naar de finish

Regio - Zondag 16 september werd
de 7e BWC verreden in Zoetermeer.
De zon was ook goed aanwezig. Om
10.30 uur gingen de eerste rijders
van start. 46 rijders van UWTC hadden zich gemeld voor de wedstrijd.
Na 3 manches zonder problemen
plaatsten 43 rijders zich voor de halve finale.
Willem Pieterse moest nog even een
herkansing rijden maar plaatste zich
ook voor de halve finale. Ook de ouders hadden het naar hun zin. Koffie en een praatje, zo gaat de dag
snel. Voor Bart, Jordi, Kevin B, Jimmy, Joey en Maarten is er een kwartfinale in de open klasse. Vier van deze mannen zijn door naar de halve
finale, jammer voor Jordi en Jimmy:
volgende keer weer een kans. In de
halve finale in de open klasse moest
de groep van Kevin Boomkens even
wachten bij de start want Kevin was
er niet. Fijn dat ze op je gewacht
hebben, Kevin, want met een 3e plek

kun je toch nog naar de finale. De
halve finales zijn goed verlopen, af
en toe een verdrietig hoofd omdat er
geen finale gereden werd.
Finale
De finaleplaatsen die dag: Cruiser
16-39; 1e Wouter Plaisant, 2e Sven
Wiebes, 3e Tim Haykens, 4e Mike
Veenhof, 5e Guven Cevahir. Cruiser
40+; A finale 3e Bart Reijnders, 4e
Gaby Paans, 5e Olaf van der Wijngaard, B finale 2e Evert de Jong,
6e Wim Pieterse. Boys 7; 3e Rens
Grommel, 4e Alec van der Mast, Jessy Soede gevallen. B finale 4e Jeffrey
Zwart, 5e Jur de Beij, 6e Bas van den
Bor. Boys 8; 2e Ferdi Cevahir. Boys
9; A finale 5e Jochem van der Wijngaard, 6e Max de Beij, 7e Melvin van
der Meer. B finale 3e Sem Knook.
Boys 10; A finale 1e Izar van Vliet, 6e
Brian Boomkens. B finale 6e Dylano
Haans, 7e Jordi den Hartog. Boys 11;
2e Kevin Boomkens, 3e Maarten van

batics doet dit jaar nog mee met de
Urbanathlon, Dam tot Damloop en
Mud Masters Obstacle Run.
WLCombatics
WLCombatics is een jong dynamisch sportbedrijf opgestart in Vinkeveen dat trainingen geeft in De
Ronde Venen. Sinds deze zomer is
het uitgebreid met trainingslocaties
in Amsterdam. Willem Lindeboom is
de grondlegger van WLCombatics.
Zijn enthousiasme voor kracht- en
conditietraining wil hij graag delen
en vooral laten zien dat het voor iedereen toegankelijk is. Eén van de
manieren waarop Willem dat doet is
door mensen te motiveren en deel
te laten nemen aan sportevenementen in teamverband. Samen sporten
en ergens voor strijden is leuker dan
alleen.

der Mast, 8e Jimmy van Woerkom.
Boys 12; 1e Bart van Bemmelen, 2e
Joey Nap, 5e Mitchell Vink. Boys 13;
A finale 2e Scott Zethof. B finale 3e
Dane Caldenhove. Boys 14; A finale 1e Arjan van Bodegraven, 6e Jaivy Lee Vink. B finale 2e Thomas van
der Wijngaard. Boys 15; 3e Wiljan
Brouwer, 5e Tom Brouwer, 7e Mats
de Bruin, 8e Roberto Blom. Ladies
15+; 5e Linda Reijnders. Boys 17+;
A finale7e Michael Schekkerman.
B finale 7e Michiel Jansen. De uitsla van de open klasse: 7-; 1e Alec
van der Mast, 3e Rens Grommel, 4e
Jessy Soede, 7e Jeffrey Zwart. 8-9;
1e Brian Boomkens, 4e Max de Beij, 7e Jochem van der Wijngaard. 1011; 1e Bart van Bemmelen, 2e Joey
Nap, 5e Kevin Boomkens, 6e Maarten van der Mast. 12-13; 3e Thomas
van der Wijngaard, 5e Scott Zethof.
14-15; 3e Arjan van Bodegraven, 4e
Tom Brouwer, 8e Roberto Blom. 16+;
7e Michael Schekkerman. Ze hebben weer een goede wedstrijd dag
achter de rug. Deze week, 22 en 23
september, TC Volkel, UWTC succes! Kijkt u voor de volledige uitslag
en de foto’s eens op hun website:
uwtc.nl/bmx .

on Buijs uit Aalsmeer 15e en Daniël
Wiegmans uit Wilnis 24e.
Nieuwelingen
Koen de Best uit Mijdrecht en Niels
Ruijter uit Uithoorn reden een koers
in het Belgische Meerle. Een lastig
parcours, een groot deelnemersveld
en een hoog tempo. Niels had daarbij nog last van zijn valpartij van vorige week maar hield goed stand in
het peloton. Ook Koen kwam goed
mee in het Belgische geweld en finishte keurig in het peloton als 26e.
Niels werd 24e. De meegereisde
trainer Remco Kuylenburg was tevreden over het rijden, al vond hij
dat de fietsen van beide heren iets
schoner hadden gemogen.
Afscheid
Alle leden van de UWTC hebben
met ontzetting vernomen dat op 12
september Theo Oudshoorn uit De
Kwakel is overleden. Vanaf 1956
was hij al lid van de vereniging. Nog
altijd actief in de masters 70+ competitie. Zondag 9 september nog
aanwezig bij de Ronde van Uithoorn en op zaterdag had Theo nog
een wedstrijd in Deventer gereden.
Dinsdag 11 september nog kijkende bij de clubcompetitie. Theo was
lid van verdienste van de UWTC,
deed regelmatig onderhoud op de
club, ging mee als begeleider van
de nieuwelingen en gaf in de winter spinningles aan de damesgroep.
UWTC verliest een markant persoon
die zijn liefde voor het wielrennen
combineerde met liefde voor zijn
wielervereniging.
Alle leden van de UWTC zullen hem
missen en wensen zijn familie veel
sterkte en kracht toe.

Niels Immerzeel sluit seizoen
af met een overwinning
Regio - Zaterdag 15 september
heeft Niels Immerzeel uit Wilnis zijn
laatste landelijke wielrenwedstrijd
van het seizoen gereden in het brabantse Uden. De laatste maanden
had Niels met enkele podiumplaatsen en diverse top tien klasseringen
al aangetoond dat de vorm goed
was. Alleen de begeerde overwinning ontbrak nog. De laatste kans
hierop voor Niels was zaterdag in
Uden. Op een mooi parcours en in

een sterk deelnemersveld met diverse Nederlandse toprenners, was
Niels vanaf het begin van de wedstrijd attent voorin het peloton aanwezig. Na diverse uitlooppogingen
die op niets uitliepen, was het Niels
die samen met topfavoriet Merijn
Koorevaar uit Groot Ammers, wegreden uit het peloton. Nog drie renners konden aansluiten en zo ontstond er een kopgroep van vijf die
ronde voor ronde verder wist uit te

lopen op het peloton. Met nog enkele ronden te gaan was de voorsprong inmiddels opgelopen tot 40
seconden en was het duidelijk dat
de vijf koplopers moesten uitmaken
wie de podiumplaatsen gingen bezetten. In de laatste ronde was het
zorgen voor een goede positie in de
eindsprint. Niels kwam als tweede
uit de laatste bocht en wist in een
mooie sprint de overwinning te pakken.
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Heel goede start competitie
voor korfbalteam Atlantis 5

Open Ronde Venen Klaverjas
kampioenschap 2012

Mijdrecht - Zaterdag 8 september
speelde het vijfde team van Atlantis een uitwedstrijd tegen het vierde team van Rapid in Haarlem. Op
deze zeer zonnige zaterdag moest
het door Roebeson taxaties & expertises gesponsorde team het helaas doen zonder de langdurig gebleseerde Wilma de Vries. Wilma is
herstellende van een zeer vervelende blessure aan haar enkel en zal
helaas voor het Roebeson team dit
veldseizoen sowieso niet meer in
actie komen.

Vinkeveen - Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2012
zal gehouden worden op komende
vrijdag 14 september in Café de Merel aan Arkenpark MUR no 43. Het
klaverjassen start om 20.00 uur, zowel dames als heren zijn welkom. Er
zullen vier ronden van zestien giffies
gespeeld worden en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is de
kampioen of kampioene 2012 bekend.

Het vijfde team van Atlantis is dit
jaar een mix van jeugdig talent en
wat meer ervaren spelers. De spelers en speelsters zijn afkomstig uit
twee verschillende teams en dit was
dus hun eerste echte wedstrijd in de
nieuwe samenstelling.
Beide oefenwedstrijden waren overtuigend gewonnen door de Roebeson equipe dus de verwachtingen
waren deze wedstrijd hooggespannen.
In de aanval begonnen Miranda Vousten–Faasen, Anita Wolvers,
Remco Schouten en Sander Schrijvers. Het duurde even voordat de
score werd geopend maar uiteindelijk was het Remco die door een
afstandschot de 0-1 op het scorebord deed verschijnen. Hierna had
Remco de smaak te pakken en wist
hij op aangeven van Anita een korte
kans te scoren.
Hierop volgde het wisselen van
vak en functie en mocht het tweede Roebeson aanvalsvak, bestaande uit Nicole Both, Anouk Röling,
Rogier van de Horst en Joeri Keevel, proberen de score uit te breiden.
Rapid wist nog wel een strafworp te
versieren maar deze werd gemist en
hierna was het Joeri die door middel
van twee schoten de stand op 4-0
wist te brengen.
Rapid vond het nu wel mooi geweest en scoorde tegen, maar door
schoten van Miranda en Nicole wist
het Roebeson team uiteindelijk nog
verder uit te lopen naar een 1-6

voorsprong. Op slag van rust scoorde Rapid nogmaals een doelpunt
waarna men met een stand van
2-6 in het voordeel van Atlantis de
kleedkamers op ging zoeken.
Na rust kwam Nathalie Valentijn
in het veld voor de moegestreden
Miranda en nog geen tien seconden na het eerste fluitsingaal wist
zij al te scoren door middel van een
doorlopbal.
Rapid was echter niet van plan
om zich zomaar gewonnen te geven en het lukte hun dan ook om
in de tweede helft beter aansluiting
te vinden. Er werd steeds een beetje om en om gescoord, maar door
twee rake schoten van Nicole, twee
van Joeri en een van Sander bleef
het vijfde Rapid toch voor en stond
er met een kwartier te spelen een
8-11 voorsprong op het scorebord.
Op dat moment bracht de Roebeson
equipe Carel Beijeman in het veld
voor Sander Schrijvers. Deze verse
kracht zorgde voor een nieuwe aanvallende impuls aan de zijde van Atlantis waar Rapid geen antwoord
meer op had. Rogier scoorde een
verkregen strafworp, Nathalie een
afstandschot en tot slot benutte Carel nog een korte kans wat de eindstand uiteindelijk op 8-14 bracht.
Het was een leuke wedstrijd waarin
iedereen liet zien dat men bereid is
om voor elkaar te knokken en iedereen tot scoren kan komen.
De eerste punten zijn binnen voor
het Roebeson team en een goed
begin is het halve werk, dus hopelijk weten zij volgende week op bezoek bij DKV Victoria in Diemen wederom de punten mee terug naar
Mijdrecht te nemen. Uiteraard bent
u van harte welkom dit enthousiaste, gezellige team eens aan te komen moedigen. 22 september om
10.00 uur staat de eerste thuiswedstrijd tegen Oranje Nassau op het
programma.
De scores kwamen deze wedstrijd
van; Joeri (4), Nathalie, Remco en
Nicole (allen 2), Miranda, Sander,
Carel en Rogier (allen 1).

Gelijkspel voor Hertha D2
Vinkeveen - Afgelopen week hebben ze het nog even over vorige
week zaterdag gehad maar Hertha
D2 heeft nu wel begrepen dat je met
veel strijd en inzet wel wat kan bereiken, je hoeft niet goed te spelen
als je als team maar wel de wil hebt
om te winnen.
Deze keer de eerste wedstrijd in de
KNVB beker tegen de buren uit Wilnis, CSW. De spelers vertrokken om
07.45 uur naar Wilnis om daar om
08.45 uur aan de aftrap te verschijnen. Aan het weer kon het niet liggen want het was fantastisch voetbalweer en de vele toeschouwers
waren er klaar voor. De eerste helft
ging gelijk op, aan Hertha kant was
het nog wel wat rommelig, geen
rust aan de bal en weinig beweging,
wel was er in ieder geval strijd, dat
was positief. Toch waren er genoeg
kansen voor Hertha om de score te
openen, Dennis en Joost hadden

de mogelijkheid. Maar als je niet
scoort dan doet CSW het wel, 1-0.
Vlak daarna werd het 2-0, de linksbuiten draaide wel makkelijk weg
en schoot van 16 meter raak, die bal
ging onder Kjeld door. Ruststand
2-0. Na rust een beter en feller Hertha, ook voetballend zag het het prima uit. Nu waren de linies prima op
elkaar aangesloten en combineerden ze prima, het was wachten op
de aansluitingtreffer en die kwam er
ook, 2-1. Hertha rook zijn kansen,
Joost, Levi en Dennis hadden de
kans op de gelijkmaker maar toch
zou die er komen, Sten maakte de
verdiende 2-2. Op basis van de 2de
helft had er deze wedstrijd meer ingezeten, Het D2-team moet in ieder
geval deze lijn doorzetten op de training deze week en kunnen dan met
vertrouwen naar Almere vertrekken
waar zaterdag Waterwijk wacht voor
de eerste competitiewedstrijd.

De kampioen van verleden jaar Sonja v.d. Waa zal dit jaar de te kloppen vrouw zijn. Er zijn fraaie prijzen
te winnen .Ook zal er een tombola
gehouden worden met schitterende
prijzen. Café de Merel is telefonisch
te bereiken op nr. 0297-263562.
Hier volgen de data voor de nieuwe
prijsklaverjascompetitie 2012/2013,
dit jaar: 14 en 28 september, 12 en

Vinkeveen - De aftrap was voor
Hertha maar het begin van de wedstrijd was duidelijk voor de meiden
uit Wilnis, maar keeper Luca Irving
hield zijn ploeg op de nul. Daarna
herpakte Hertha zich en met goed
voetbal kwamen er kansen, maar
helaas de bal wilde niet tussen de
palen.
Na 10 minuten was het wel CSW
die een fraai opgezette aanval knap
afrondde 1-0. En pats, vlak daarna ook nog eens: 2-0. De koppies
gingen hangen, een doemscenario
hing in de lucht, want hoe leg je aan
Opa en Oma uit dat je hebt verloren
en ja Opa het was tegen meiden…
Daan maakte de aansluittingstreffer
met een zeer zelfverzekerde penalty.
Klasse gedaan. En Oeeiii bijna 2-2
maar een inzet van Sidney Voorneveld eindigde op de paal. Russtand
: 2-1.

Spelplezier
De Vinkeveners geloofden na rust
voor 100% in het wonder van Wilnis. Ook toen CSW direct na rust
3-1 maakte. Ze wisten gewoon dat
als ze nu vol gas hun vertrouwde totaalvoetbal zouden gaan spelen er op het einde van de wedstrijd, vanzelf voldoende doelpunten op het scorebord zouden staan
en ja hoor het is gelukt beste mensen.. Het spelplezier droop er aan
alle kanten van af en het waren Jaiden (1X), Daan (2X), Rens (2X) en
Yanick (2X) die al die aanvalsgolven
mochten bekronen met een goal. De
mooiste was uit een corner waarbij
Yanick met een schitterende volley
aan alle Wilnisse dromen een einde
maakte. Het mooiste doelpunt van
het seizoen is daarmee misschien
nu al gemaakt. Eindstand: 4-7 voor
Hertha Vinkeveen

Uitslag van de laatste
klaverjasavond:
1. Ed Valk
met 7700 punten
2. Bianca Pappot met 7185 punten
3. To v.d. Meer
met 7015 punten
4) Cock Meijer met 7014 punten
5. Cees Lof
met 6741 punten
De poedelprijs was voor Sonja v.d.
Waa met 4245 punten.
Eindstand 2011/2012
1. Pleun Vis
totaal 116590 pt.
2. Frans Bierstekers totaal 116087
pt.
De marsenprijs was voor Cock Meijer met 36 marsen

CSW onderuit tegen Swift
Hoogste serie record
scherp gesteld
De Ronde Venen - In competitieweek 3 heeft Kees de Bruijn van De
Springbok 1 uit De Hoef het hoogste serie record heel scherp gesteld.
In de competitiewedstrijd uit de eerste divisie tegen Bobs Bar toverde
Kees een mooie serie van 108 op
het felgroene laken. De partij tegen
Richard Schreurs begon moeizaam
maar in de 15e beurt werd Kees de
tafel meester. In beurt 16 maakte Kees zijn nog 5 te maken punten en verzamelde 150 caramboles.
Richard kwam tot 35 caramboles.
Ook Hans van Eijk was voor Jeroen
Schijf te sterk door in 20 beurten de
partij te beëindigen. Henk Spring in
’t Veld won in 25 beurten van Bobby van Kolck. Bob Hubenet gaf zich
tegen Peter Stam niet zomaar gewonnen. In de nabeurt kwam Bob
knap langszij door de 3 nog te maken punten te produceren. Het werd
8-1 voor de Hoefenaren. De Kuiper/
van Wijk won met ‘peper en zout’
9-0 van De Schans. Nico Koster die
kopman Kees de Zwart verving was
in 18 beurtjes en een hoogste serie
van 10 de beste van de avond. Stieva
Aalsmeer staat na 3 wedstrijden aan
kop in de tweede divisie door een
7-2 winst op De Springbok 2. Alleen Hans Brozius van De Springbok
had goed opgelet, speelde precies 1
gemiddeld en streek de eer voor de
club op. Dio won met 8-1 van ASM3. Het werden lange partijen waarbij
Bert Dijkshoorn tegen Roy v.d. Ham

er nog remise uitsleepte met een
serie van 6 in de nabeurt. Roy redde de eer voor ASM. De Paddestoel
1 verloor met 2-7 van De Merel/
Heerenlux 1. Ook hier lange partijen
waarvan Stefan Vos een stokje voor
de volle winst wist te steken, Stefan
maakte een mooie serie van 14 caramboles. ASM 2 won met 7-2 van
De Merel/Heerenlux 2. Wederom
lange partijen waarvan Evert Oudhof voor de Merel 2 puntjes wist te
bemachtigen. De Merel/Heerenlux
4 tegen De Paddestoel 2 werd 4-5.
Piet Best en Jeroen Vis deden het
voor De Merel, terwijl Cock Verver
en Arjan Bosman het voor De Paddestoel waar maakten. De Kromme
Mijdrecht won met 5-4 van Cens 1.
Voor de Kromme Mijdrecht behaalden John Oldersma en Lanette Engel de punten. Voor de Cens waren het Evert Driehuis en Cor van de
Kraats. De Paddestoel 3 verloor met
2-7 van ASM 1. Alleen Petra Slimmers hield de eer voor de thuisclub
hoog. Jacques de Leeuw, Cor Ultee
en Gerrie Holzken pakten het leeuwendeel. ASM 4 verloor met 4-5 van
De Merel/Heerenlux 3. Willem v.d.
Graaf en Teus Dam wonnen voor de
thuisclub. Hans Levy en Jeroen van
Rijn deden het voor Merel 3 en namen op de koop toe het extra punt
mee naar Vinkeveen. Op zondag 30
september beginnen de eerste voorronden voor het driebanden. De inschrijving sluit 15 september.

Nieuw bij Spel en Sport:
volleybal voor senioren
De Ronde Venen - Aan het eind
van veel lessen van Spel en Sport
wordt er volleybal of lijnbal gespeeld, een wedstrijdje waarbij hard
gewerkt en veel gelachen wordt.
Het wekelijkse spelletje heeft bij een
aantal deelnemers de behoefte opgeroepen om wat serieuzer met volleybal aan de gang te gaan, wat beter te leren serveren, plaatsen en
samenspelen. Spel en Sport is daarom gestart met een nieuwe les: Volleybal, op donderdag van 21.00 tot
22.00 uur in Sporthal De Brug, van
Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht. Docent Henk de Kogel is er enthousiast over, hij geeft in Nieuwegein ook
volleyballessen en organiseert zelfs
toernooien voor zijn leerlingen!

Droomstart voor Hertha E2

26 oktober, 9 en 23 november, 7 en
21 december. Volgend jaar: 4 en 18
januari, 1 en 15 februari, 1,15 en 29
maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei,
7 en 21 juni en 5 juli. Deze data onder voorbehoud .

Deze lessen zijn niet alleen bedoeld
voor degenen, die al wekelijks bij
Spel en Sport hun uurtje beweging
hebben. Ze zijn ook een goed alternatief voor die senioren, die, vaak al
jaren, competitie spelen in een of

andere balsport en daar ook wekelijks voor trainen. Er komt een moment, dat je dat allemaal wat veel
vindt worden. En toch zou je de inspanning, de spanning en het plezier niet graag willen missen. In deze nieuwe les van Spel en Sport is
dat allemaal in een wat meer ontspannen sfeer terug te vinden. Zoals bij alle lessen bij Spel en Sport
zorgt de docent ervoor, dat ieder
op zijn eigen niveau mee kan doen.
Dus ook als uw volleybalervaring
dateert van lang geleden kunt u gerust de lessen volgen.
Voor deze nieuwe lessen zoeken we
nog deelnemers en in het kader van
het project Gezond in Beweging van
de gemeente De Ronde Venen kunnen we u 6 proeflessen aanbieden
voor 15 euro.
Iets om te proberen, u bent van harte welkom! Meer informatie vindt u
op www.spelensportdrv.nl of u kunt
bellen met 06-219 83 53.

Goede start voor Atlantis E2
Mijdrecht - Zaterdag 8 september begon voor de ‘nieuwe’ E2 korfbalteam de competitie van het veldseizoen. Sinds enkele weken trainen
Maud de Jong, Esmee Neeleman, Sanne Verwer, Lissette Harmens en Tessa Verweij met hun coaches Jonathan
van der Horst en Tamara Gortenmulder met elkaar en nu hadden ze erg
veel zin in hun eerste wedstrijd!Deze
vond plaats tegen Apollo E2, de wedstrijd begon om 11.45 uur op het gras
van Mijdrecht. Het was erg lekker
weer en zelfs warm. Tessa, Maud, Lisette en Esmee begonnen en gelukkig

pakte het goed uit en stond het team
al snel voor! Atlantis had veel kansen
en het overgooien ging al best goed!
Na de eerste helft kwam Sanne erin voor Esmee en ook Sanne liet zien
goed met de bal overweg te kunnen,
nog steeds veel kansen en ook doorloopballen! Jammer genoeg kreeg ook
Apollo E2 kansen en lukte het hen ook
om te scoren. Toch heeft de E2 van Atlantis de wedstrijd gewonnen met 106. Volgende week speelt Atlantis E2
weer thuis, maar dan tegen Triaz E1
om 10.00 uur.
Komen jullie ook kijken?

Wilnis - De eerste competitiewedstrijd op eigen veld is voor CSW geeindigd in een ruime 1-4 nederlaag
tegen het kwalitatief sterke Swift.
CSW begon offensief aan de wedstrijd en probeerde een snelle voorsprong te forceren. Die mogelijkheden waren er in het begin van de
wedstrijd zeker aanwezig maar prima voorzetten van Mitchell de Zwart
en Sven van Vuuren konden niet
worden ingetikt omdat men voor de
goal niet alert genoeg was. Ook een
paar prima cornerballen van Jeroen
Westera leverden niet het gewenste resultaat op. Het was dan ook een
beetje tegen de verhouding in dat
Swift halverwege de eerste helft op
0-1 kwam toen een foutieve terugspeelbal resoluut werd afgestraft.
CSW bleef goed voetballen en dat
resulteerde vijf minuten voor rust in
de verdiende gelijkmaker. Clint Plak
bereikte Van Vuuren die de bal met
de borst klaar lag voor Mitchell de
Zwart. De pegel van de Zwart eindigde stijf in het kruis onhoudbaar voor
de doelman van Swift. Nog voor rust
opnieuw een domper voor CSW. De

wegdraaiende spits werd binnen de
zestien gevloerd en de toegekende
strafschop werd feilloos binnen geschoten, zodat de ruststand op 1-2
werd bepaald. Na rust een veel minder CSW als voor de rust. De ploeg
wilde te snel de gelijkmaker forceren
en vergat daarbij veelvuldig de organisatie, waardoor er teveel ruimte
ontstond en tegen een goedvoetballende ploeg als Swift kan dat dodelijk zijn. Dat bleek ook na een kwartier spelen in de tweede helft toen uit
een gevaarlijke aanval prima de bal
in de uiterste hoek werd gekruld 1-3.
CSW bleef nog wel aandringen en
uit een voorzet van de Zwart kopte
v. Vuuren binnen maar het doelpunt
werd wegens duwen afgekeurd. Een
lob van Jay Klaas Wijngaarden had
beter lot verdiend maar de bal verdween over het doel. De wedstrijd
werd vlak voor tijd definitief beslist
toen uit een steekbal de 1-4 werd
gescoord.
Een duidelijke 1-4 nederlaag tegen
een sterk en goed voetballend Swift,
een ploeg die zeker bovenin gaat
meedraaien.

Hans Half wint laatste
vlucht vanuit Nijvel
Regio - De laatste vlucht van dit
jaar zit er weer op voor de duivenliefhebbers van Postduivenvereniging “Rond de Amstel”.
Het gebeurd maar hoogst zelden
dat de laatste vlucht onder weersomstandigheden worden vervlogen zoals afgelopen zaterdag. Prima
temperatuur, lekker zonnetje en de
wind uit het zuiden maakte dat het
voor de duiven gelukkig een niet al
te moeilijke vlucht was en dat is precies wat de duivenliefhebbers voor
hun duiven willen. De duiven zijn
nl. al behoorlijk in de rui en moeten dan op niet al te veel slagpennen vliegen.
De duiven werden weer in het Belgische Nijvel om 09:45 uur gelost. Het was deze keer een jonge
duif van Hans Half uit Amstelhoek
die als eerste thuis was. Het duifje landde om 11:53 uur bij Hans op
zijn hok en had de afstand van 187
km. afgelegd met een snelheid van
ruim 87 km. p/uur. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd tweede en
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn derde. Leo
werd tevens winnaar van de B poule en hij werd winnaar van het Generaal Kampioenschap in de B-poule waardoor hij volgend seizoen zal
promoveren naar de A Poule. PV
Rond De Amstel feliciteerd Leo en
wenst hem heel veel succes volgend jaar.
Uitslag Nijvel:
1.

Hans Half, Amstelhoek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo van de Sluis, Uithoorn
Wim Wijfje, De Kwakel
Ron den Boer, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Cor van Bemmelen, De Hoef
Martin van de Hoort, Uithoorn

Nadat de laatste vlucht bij alle andere dit jaar gevlogen vluchten
was opgeteld kwamen de volgende
kampioenen uit de bus rollen.
Duifkampioen werd dit seizoen de
“302”van Hennie Pothuizen.
Eindstand Natour Onaangewezen
1. Ron den Boer, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Leo van de Sluis, Uithoorn
4. Wim Wijfje, De Kwakel
5. Leo van de Sluis,
6. Hans Half, Amstelhoek
Eindstand Natour Aangewezen
1.. Ron den Boer, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Hans Half, Amstelhoek
Generaal Kampioen Onaangewezen
1. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
2. Hans Half, Amstelhoek
3. Ron den Boer, Uithoorn
4. Ton Duivenvoorde, De Hoef
5. Peter Bosse, Uithoorn
Generaal Kampioen Aangewezen
1. Hans Half, Amstelhoek
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
4. Ron den Boer, Uithoorn
5. Ton Duivenvoorde, De Hoef
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Horangi geeft clinic tijdens
zomerfeest Antoniusschool

Opleiding duiksport een
nieuw avontuur

De Hoef - Horangi Taekwondo heeft
vorige week de kinderen van de Antoniusschool in De Hoef kennis laten
maken met taekwondo tijdens het
door de school georganiseerde zomerfestival. Dit zomerfestival wordt
elke zomer georganiseerd door de
Antoniusschool, de opbrengsten van
het evenement worden in de school
geïnvesteerd.
Horangi trainer Bas Bokkes heeft
samen met assistenten Kathelijne
van der Woude en Nienke van Gerven de kinderen op een leuke manier kennis laten maken met Taekwondo. Omdat taekwondo een Koreaanse sport is die gericht is op

Regio - De scholen zijn weer begonnen. De eerste herfstbladeren vallen van de bomen. De winter
komt er aan. Dan is dit hét moment
om serieus aan een opleiding duiksport te beginnen bij een echte onderwatersportvereniging in de regio.

beentechnieken leerden de kinderen
de basis van de diverse traptechnieken. De basis van elke trap is gelijk,
en die zie je terug in zelfs de moeilijkste technieken. Bij elke techniek
wordt gelet op lichaamsbeheersing
en het vinden van de juiste balans.
De kinderen hebben tijdens dit gezellige zomerfestival genoten van 2
taekwondo clinics, die werden afgewisseld met swingende Zumbaworkshops. Voor meer informatie
kunt u de website www.horangi.nl
bezoeken. Horangi is op facebook
te vinden via facebook.nl/horangitaekwondo, of stuur uw specifieke
vraag naar info@horangi.nl.

Landelijke Beeball dag
zondag bij HSV Thamen
Uithoorn - Ter promotie van de
sport, initieert de KNBSB elk jaar
een landelijke Beeball dag. Beeball
is een eenvoudige vorm van honkbal, speciaal voor jonge kinderen.
Honk- en Softbalvereniging Thamen in Uithoorn bestaat dit jaar 50
jaar en heeft daarom de organisatie van deze dag toegewezen gekregen. Komende zondag 23 september vindt dit enorme sportevenement voor kinderen plaats op de
velden van Thamen, Vuurlijn 24. Thamen verwacht 15 teams uit het hele

land, die dit sportieve toernooi zullen
spelen. En natuurlijk zijn er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd
voor de kids. Het toernooi wordt om
10.00 uur officieel geopend door Brian Farley, de coach van het Nederlandse Honkbalteam dat vorig jaar
de WK-titel behaalde. Om circa
16.00 uur wordt het toernooi afgesloten met de prijsuitreiking. Ben je
geïnteresseerd in Beeball, maar wil
je graag eens zien hoe dit spel gespeeld wordt? Je bent van harte welkom om zondag te komen kijken.

Opleidingen voor de beginnende
en gevorderde duiker
Duikteam Thamen in Aalsmeer bestaat meer dan vijfendertig jaar en
beschikt over gekwalificeerde trainers die bevoegd zijn om voor de internationaal geldende brevetten op
te leiden. Die opleiding wordt gegeven onder de regels van de NOB
(Nederlandse
Onderwatersport
Bond), aangesloten bij de NSF.
Opleidingen
In principe begint bij Duikteam Thamen het opleidingsseizoen voor de
beginnende duiker in oktober. Het
accent ligt dan in het zwembad de
Waterlelie aan de Dreef in Aalsmeer.
Voor deze lessen kan gebruikt worden gemaakt van de materialen van
de vereniging. Later, in het buitenwater, zijn dan een isolerend pak en
aanvullende materialen nodig. Aan
de keuze van de materialen wordt
bij de theorielessen de nodige aandacht besteed. Dat is dan ook het
bijzondere van een vereniging: er
is geen commercieel belang bij de
keuze van welke onderdelen dan
ook. De opleiding is onderdeel van
het lidmaatschap.

De gevorderde duiker kan eigenlijk
het hele seizoen aanhaken. In overleg wordt dan het traject bepaald
of wordt meteen gewoon meegezwommen en gedoken in het buitenwater.
Voor kennismaking kan je elke donderdagavond om half tien een keer
de training bijwonen. En wil je ook
een proefduik maken dan kan dat,
liefst na een telefoontje vooraf, dan
zorgt Duikteam Thamen voor de beschikbaarheid van materialen en
mensen.
Of kom op de jaarlijkse Open Avond
op donderdag 4 oktober om half negen in hetzelfde zwembad de Waterlelie. Zij vertellen dan iets over de
duiksport, de vereniging en de mogelijkheden. In dat geval, handdoek
en zwembroek, badpak, mee voor
een proefduik! Dus: denk je na de
afgelopen vakantie – ik ben toe aan
een nieuwe uitdaging, dan is dit de
gelegenheid om dit in verenigingsverband op te pakken. De nieuwe
cursus start 18 oktober en op dit
moment zijn er nog zes plaatsen beschikbaar. Heb je al een brevet, kom
langs, want als vereniging organiseren ze zeer regelmatig verenigingsduiken in Nederland of daar buiten.
Bijkomend voordeel: in verenigingsverband wordt alles ineens
veel beter betaalbaar! Alvast even
voorproeven en nog meer informatie: ga dan naar de website:
www.thamen-diving.nl Anders: bel
0297- 322343.

Start competitie begint voor
Kwinkslag 2 met verlies
Vinkeveen - De eerste badmintonwedstrijd van dit seizoen werd door
Kwinkslag 2 thuis gespeeld tegen Irene 6 uit Bilthoven. Na een wervelende start en winst van het herendubbel team (21-13/21-16) hadden de
dames het duidelijk moeilijker en verloren (16-21/9-21). Bij de singles verloor Ton Bunschoten zijn eerste set en
kon er met een betere tweede set net
geen derde meer uithalen (17-21/1921). Ook Barbara Reurings had nog
even uitzicht op een derde set, maar
helaas (14-21/19-21). Leon Bunscho-

ten had even last van een koude start,
maar won met duidelijke cijfers (2114/21-12). Voor Jolanda Klinkhamer is het singlespel nog zeer moeilijk en dat was dan ook goed te zien
aan de uitslag (2-21/1-21). Na de singles het gemengd dubbel. Het eerste
team won mooi (21-12/21-19), maar
het tweede team kwam ondanks een
betere tweede set toch tekort (1421/19-21). De sfeer was goed, de
einduitslag 3-5 iets minder. Maar het
seizoen duurt nog lang en ze blijven
vol goede moed.

HVM start hockeyseizoen
met gezellige afslagborrel
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 14
september is het hockeyseizoen bij
HVM geopend met een gezellige afslagborrel.
Jong en oud waren welkom voor
een borrel en hapjes op de club.
De 50 nieuwe Benjaminleden die
op vrijdagmiddag voor het eerst begonnen met hockeyen, hebben met
hun ouders kunnen zien dat HVM

een heel leuke en ook heel gezellige club is!
Terwijl de zon nog lekker ging schijnen stroomde het terras van HVM
vol en werd het een geslaagde middag. Een goed begin van een nieuw
sportief seizoen, met veel mooie
wedstrijden in het verschiet. Ook
zin om te komen hockeyen? Kijk op
www.hvmijdrecht.nl

P.S.V. Troje beleeft geslaagd
weekend in Otterlo

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 14 september was het dan zo
ver; het jaarlijkse weekend weg met
PSV Troje richting de Veluwe. Voorgaande jaren werd er gekozen voor
een groepsaccommodatie in Nunspeet, echter is er dit jaar besloten
het weekend op een andere lokatie
op de Veluwe door te brengen. Dit
is de Peppelenburg in Otterlo geworden. Een ruime en nette groepsaccommodatie met genoeg plaats
voor alle deelnemers, paarden en
fietsen. Tijdens dit jaarlijks terugkerende weekend gaan namelijk niet
alleen ruiters en koetsiers mee maar
ook alle leden die de vereniging een
warm hart toedragen.
Vrijdag rond de klok van 13.00 uur
arriveerde iedereen op het logeeradres voor het weekend, waarna de
ruiters de paarden zadelden en direct de bossen gingen verkennen.
De overige deelnemers deed dit per
fiets. Na een regenachtige rit en het
verzorgen en voeren van de paarden stond er een uitgebreid diner
voor
’s Avonds werd er tot in de late uurtjes bij het kampvuur nagekletst met
op de achtergrond wat fantieke karaoke zangers en zangeressen.
Zaterdag was het weer een stuk beter. Mountainbikes stonden deze
dag klaar voor de fanatieke fietsers
en paarden werden gezadeld. Er
werd volop genoten van de mooie
natuur die bestond uit bos en heide en ook herten en wilde zwijnen
lieten zich zien. Dit was voor sommigen een bijzondere ervaring. Tij-

Goede start van competitie
voor de meiden CSW ME3
Wilnis - Afgelopen zaterdag
speelden de meiden van de ME3
hun eerste competitiewedstrijd.
Het compleet nieuw samengestelde team heeft nu drie keer met el-

kaar getraind o.l.v. Vera van Dijk.
Met gezonde spanning betraden
ze het veld bij CSW, gelukkig een
thuiswedstrijd. Na de eerste minuten hing er al een doelpunt in de

lucht, ze speelden voortdurend op
de helft van Buitenboys ME3. De
achterhoede, Nikki en Mila, zorgde dat de bal goed naar voren werd
gespeeld. Nadat Laura drie keer de
bal niet in het doel kreeg, lukte het
haar de vierde keer wel: 1-0. Vlak
daarna scoorde Anne 2-0, de meiden hadden de smaak te pakken.
Uit een hoekschop van Anne
scoorde Luna 3-0, eentje volgens
het boekje, knap hoor dames! Zonder dat de keepster Janey de eerste helft iets heeft moeten doen,
gingen ze de rust in. Na de rust
wilden de meiden meer, constant
voor het doel van de Buitenboys
bleven ze rondspelen, totdat Lise
het tijd vond om hem in het doel
te schieten: 4-0. Daarna volgde uit
een mooie aanval vanaf het midden een doelpunt van Mila, de bal
raakte nog wel een tegenstandster,

dens de rit werd er een uitgebreide
en gezonde picknick verzorgd midden in het bos, waar eenieder volgens een eigen uitgestippelde route naartoe kon rijden. Bij thuiskomst
stond er een heerlijk Grieks buffet
klaar.
Sumo worstelen
’s Avonds werd het kampvuur weer
aangestoken en de matten uitgerold; na alle sportieve inspanningen
van deze dag kon iedereen die nog
genoeg energie had deelnemen aan
een sumoworstelcompetitie. Speciale pakken werden aangetrokken met als doel de tegenstander te
vloeren, elke wedstrijd bestond uit
3 rondes waarbij een fanatieke jury
toezag op het gebruik van de worsteltechnieken. Ook voor de mensen die van een afstand toekeken
een hilarisch tafereel! De prijsuitreiking vond plaats en eenieder borrelde nog gezellig na tot in de vroege
uurtjes bij het kampvuur of de diverse kaartspellen.
Zondag, een stralende dag, begon
met een heerlijke rit voor de ruiters.
De overige deelnemers werden opgehaald met een huifkar met daarvoor twee reusachtige Shires. Waarna iedereen een leuke tocht door
het bos reed. Ook stond er een uitgebreide picknick op hen te wachten midden in het bos. Het laatste
deel van de route werd gereden en
helaas kwam er hiermee ook een
eind aan dit gezellige weekend. Om
17.00 uurvertrokken zij weer richting
hun thuishaven.
maar ging toch het doel in: 5-0.
Vanuit het midden veroverden Sem
en Danique de bal al weer gauw,
goed doorgelopen naar het doel
maar deze keer ving de keepster
van de Buitenboys hem op, jammer
na zo’n mooie aanval.
Nadat zij uitschoot ving Anne de
bal op en scoorde 6-0, na de aftrap van Buitenboys direct wederom balbezit voor CSW en een doelpunt van Anne vanaf rechts naast
het doel, zo in de verre hoek 7-0! En
of het niet op kon, ook de 8-0 mag
Anne op haar naam wegschrijven.
Na de publiekswissel van Anne lieten de overige meiden ook even
zien dat zij aanwezig waren en uit
een goed samenspel scoort Lise de
9-0. Direct daarna klonk het eindsignaal, keepster Janey mocht bij
de penalty’s gelukkig nog even in
actie komen en zij hield ze er bijna
allemaal uit. Ook de geblesseerde
Romy kwam nog in actie, zij knalde
de bal even goed het doel in bij de
penaltyserie.
Meiden, top gedaan, dit was een
mooi en gezellig begin, op naar de
volgende wedstrijd!

Veenshuttle begint goed
aan competitie
De Ronde Venen - Afgelopen
week was de eerste speelweek van
de badmintoncompetitie in het district. Veenshuttle heeft met drie seniorenteams ingeschreven. Het 1e
herenteam is na het kampioenschap
van vorig jaar gepromoveerd naar
de 3e klasse. Hierin krijgt men met
ervaren teams te maken en speelt
men officieel met veren shuttles. Het
2e herenteam werd netjes tweede in
hun poule vorig jaar en handhaafde zich daarmee in de 4e klasse. Dit
ervaren team maakt het de tegenstanders over het algemeen zeer
lastig. Gelukkig is dit seizoen ook
weer een mixteam ingeschreven, na
afwezigheid van een jaar. Dit team
gaat deze competitie proberen promotie van de 4e naar de 3e klasse
te bewerkstelligen. Een uitdagende
opgave.
Afgelopen week zijn alle drie de
teams voortvarend van start gegaan. Dinsdag speelde het mixteam
tegen het 2e van Volant 90 in Kudelstaart. Dit werd een eclatante
overwinning van maar liefst 8-0.
Uitslag
De uitslag laat echter niet zien dat
vooral in de enkels heel hard gestreden is om de overwinning binnen te halen. Ook 3 gamers moesten er aan te pas komen. In de dubbels ging het eenvoudiger, hier
was men duidelijk beter. Donderdag speelde het 2e heren team in
de 4 e klasse thuis tegen een nieuwe tegenstander, ‘t Gooi. In sporthal De Phoenix ontspon zich een
mooie wedstrijd. In de eerste dubbel moest zware strijd geleverd worden om het punt in huis te houden. De tweede dubbel liep hele-

maal niet en werd dus terecht door
‘t Gooi gewonnen. De eerste heren
enkel werd na een behoorlijke inspanning van Hans in twee games
gewonnen. De tweede heren enkel
werd in 3 sets door Pieter toch winnend afgesloten. Dit betekende 3-1,
een prima tussenstand. De derde
enkel werd ook door hard werken
en concentratie gewonnen. De vierde enkel was erg spannend. De eerste game werd uiteindelijk met 2022 verloren en de tweede game na
een inhaal race toch nog met 19-21
verloren. Tussenstand dus 4-2. De
derde dubbel ging overtuigend naar
Veenshuttle. De vierde dubbel werd
tenslotte een slopende wedstrijd. Na
drie gelijkopgaande games was het
toch Veenshuttle wat uiteindelijk het
winnende punt scoorde. Eindstand
6-2. Een sportieve en prettige wedstrijd werd gezamenlijk afgesloten
met een drankje.
Het heren 1 team speelde zaterdag
dus zijn eerste thuis wedstrijd in de
3e klasse. Thuis tegen Badhoevedorp zou blijken of men opgewassen was tegen nivo van deze klasse. Dit team met een mix van jonge talenten en ervaring heeft echter
gelijk zijn visitekaartje afgegeven.
Badhoevedorp werd met maar liefst
een 8-0 nederlaag naar huis gestuurd. Dit is nog eens een goed begin van de competitie. De verwachtingen zijn nu hoog gespannen. Nu
eens zien hoe dit een vervolg gaat
krijgen. De volgende wedstrijd is 20
september mix team om 20.00uur in
De Phoenix en 1e heren team zaterdag 29 september om 10.00uur in
De Willisstee. Kom gezellig kijken
naar deze enerverende wedstrijden.

