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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS
VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 OKTOBER

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61 
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

-50%

CARS KIDS JEANS

L-SLEEVE 
VAN BEKEND HEREN MERK        2 VOOR 15,-

VERO MODA VEST 

REVERSE 
HEREN OVERHEMD      2 VOOR 19,95

ONLY TUNIEK

LTB HEREN/DAMES JEANS

ONLY BLAZER

10.-

15.-

10.-
10.-

19.95

EN NOG HEEL VEEL ANDERE SPECIALE AANBIEDINGEN!
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RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,2%!!!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u op paGINa 2

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Grieks Restaurant

Corfu
25 september

Live
Win een reis
naar Corfu!

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

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

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Romeins 
schip in 
Woerden?

Lees In de provincie

 

Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 26 oktober

Opvoeden & zo
Mijdrecht, start 27 oktober

              Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
             www.zuwezorg.nl/cursussen

Start nieuwe cursussen

Mijdrecht - Deze zomer was er voor 
de bewoners van Zorgcentra De Ron-
de Venen weer een hartenwensactie 

Hartenwens van mevrouw Driehuis vervuld:

Optreden Willeke Alberti in 
Zorgcentrum Nieuw Avondlicht

van de Riki Stichting. Bewoners van 
de zorgcentra konden een wens in-
dienen die vrijwilligers en medewer-
kers van Zorgcentra De Ronde Venen 
dan probeerden te vervullen. De Riki 
Stichting betaalt deze wens. Er zijn in 
de loop van de zomer al veel wensen 
vervuld, grote en kleine wensen. Veel 
vrijwilligers en medewerkers zetten 
zich hiervoor in. Er zijn mensen naar 
het Koerhuis in Scheveningen, naar 
Avifauna, Artis of de schoonheids-
specialist geweest of willen gewoon 
samen met een vrijwilligster of mede-
werkster een ijsje gaan eten. 
De hartenwens van mevrouw Drie-
huis was om Willeke Alberti in Nieuw 
Avondlicht te zien optreden. Dit kon 
gelukkig snel geregeld worden door-

dat de Riki Stichting de Willeke Foun-
dation steunt. Er werd een afspraak 
gemaakt. Op woensdag 22 septem-
ber was het zover. Rond 10.00 uur 
stroomden de eerste bewoners bin-
nen en zochten een plaatsje in de 
zaal. Om 11.00 uur kwam Willeke de 
zaal in en heeft een uur voor de be-
woners liedjes gezongen. Na het op-
treden konden de bewoners met Wil-
leke op de foto. 
Het was heel fijn dat Willeke met haar 
team in Nieuw Avondlicht kon zijn en 
dat zij dit belangeloos wilde doen. 
Hiermee werd niet alleen de wens 
van mevrouw Driehuis vervuld, maar 
ook de wens van alle mensen in de 
zaal van de drie locaties van Zorg-
centra De Ronde Venen.

Jubilaris 
van De 
Zonnebloem
Mijdrecht - Tijdens de onlangs ge-
houden afdelingsvergadering van 
De Zonnebloem afdeling Mijdrecht 
op maandag 20 september jl. werd 
Joke Peek in het zonnetje gezet.
Joke is al 10 jaar lang vrijwilliger 
van de afdeling en doet haar werk 
vol enthousiasme. Zij gaat ook altijd 
mee met de vakantieweek. De voor-
zitter van de regio, Joke Strucks, 
hield een prachtige toespraak en 
bedankte Joke voor haar inzet in 
de afgelopen 10 jaar. Natuurlijk 
werd door Joke Strucks een zilveren 
speld opgespeld als herinnering van 
10 jaar lang trouwe dienst. Geheel 
onverwacht kwam een aantal fami-
lieleden als verrassing Joke felicite-
ren. Van de voorzitter van de afde-
ling Mijdrecht, Ad in ’t Veld, ontving 
zij een mooie bos bloemen.

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag 24 
september werd bekendgemaakt dat 
de verdachte van een coniferen brand 
in Mijdrecht net voor het weekend 
weer was vrijgelaten. De 23-jarige in-
woner van Mijdrecht was een week 
eerder op heterdaad betrapt bij het 

aansteken van een brand, maar kon 
verder niet in verband worden ge-
bracht met de vele andere coniferen-
branden van de afgelopen maanden 
in Mijdrecht. 
De onrust was weer groot in 
Mijdrecht. Vreemd was dan ook het 

persbericht dat werd uitgebracht 
door de afdeling communicatie 
van de gemeente De Ronde Venen, 
waarin wordt gemeld: Burgemeester 
Burgman van De Ronde Venen hoopt 
dat het is afgelopen met de conife-
renbranden in Mijdrecht: “Inwoners 

Burgemeester Burgman hoopt op einde coniferenbranden 

Bewoners weer onrustig 
na vrijlaten van verdachte

len via het alarmnummer 1-1-2 en 
ogen en oren extra open te houden. 
Ook kunnen zij meldingen doen via 
het servicenummer van de gemeen-
te.’’ 

Meer daders
Als je dat leest blijken er dus meer 

brandstichters te zijn dan een of 
twee, want een paar weken hiervoor 
werd er ook al een vermoedelijke 
dader opgepakt. Ook die werd door 
gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. 

Het bleef dit afgelopen weekend stil, 
geen brand. Hopelijk blijft het zo.

van de wijken waar brandstichtin-
gen plaatsvonden, hebben een rot-
tijd achter de rug. Zij zaten ’s avonds 
en ’s nachts in spanning of mis-
schien hun coniferen in brand zou-
den worden gestoken, met alle mo-
gelijke gevolgen van dien. Ik kan me 
goed voorstellen dat zij verlangen 
naar rust in hun wijk.’’

Vreemd
Als je dat leest ga je bijna denken 
dat de burgemeester gerustgesteld 
is en bijna denkt dat de rust is weer-
gekeerd. Vreemd is het dat het pers-
bericht vervolgt met: 
“Vanochtend (vrijdag jl. red.) werd 
bekend dat de man die vorig week-
end werd aangehouden, is vrijgela-
ten. De 23-jarige verdachte heeft de 
brandstichting waarvoor hij op he-
terdaad is aangehouden, bekend. 
Omdat er op dit moment geen aan-
wijzingen zijn dat hij verantwoorde-
lijk is voor meer branden, gaat de re-
cherche verder met het onderzoek. 
Bewoners die nog informatie heb-
ben, bijvoorbeeld over een verdach-
te situatie, kunnen dit nog steeds 
melden bij de politie.” 
Burgemeester Burgman roept inwo-
ners op waakzaam te blijven. ”Sa-
men met de politie spannen we ons 
maximaal in om nieuwe branden te 
voorkomen en er voor te zorgen dat 
het gevoel van veiligheid terugkeert 
in de wijk. Wijkbewoners kunnen 
daarbij helpen door bij verdachte si-
tuaties onmiddellijk de politie te bel-

WAAR is mijn bAAsje?
Mijdrecht – Mijn baasje heeft mij als vermist opgegeven. 
Ik ben een zwarte kater met een paar witte haartjes en 1 jaar 
oud. Mijn bovenhoektandjes staan een beetje naar voren en 
ik heb een zwart bandje om en ben gechipt. Mijn naam is 
Evert. Ik word vermist vanaf Zwaan in Mijdrecht. 
Wie mij heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming, tel. 0297-343618.

 



Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196 Vernieuwen van steigers en beschoeiing 2010/0444 17-9-2010
Herenweg 71-73 Vergroten van een winkelruimte en het ontsluiten  2010/0465 20-9-2010
 van twee bovenwoningen 

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Verleende bouwVergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat.
   vergunning

mijdrecht
Industrieweg 38e Het exploiteren van een detailhandel in fietsen  2010/0360 16-9-2010
 met een reparatieafdeling
 
Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. 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 ge-
motiveerd 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.

wijzigingSplan weSterheul iV onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, be-
kend dat het wijzigingsplan Westerheul IV met ingang van 10 september 2010 onherroepelijk is geworden. 
Met het wijzigingsplan is de bestemming van het voormalig woonwagenterrein aan Spoorhoek in Vin-
keveen gewijzigd in de bestemming ‘Uit te werken woondoeleinden – rand (UWr)’. De bestemming was 
‘woonwagenterrein (WW)’. Met dit wijzigingsplan is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals 
opgenomen in artikel 13 van het bestemmingsplan ‘Westerheul IV’. Gronden met de beoogde bestemming 
“Uit te werken woondoeleinden – rand (UWr)” zijn bestemd voor woningbouw in overwegend twee-onder-
één-kap, geschakelde en vrijstaande woningen. De hoogte van de te realiseren woningen mag niet meer 
dan 10 meter bedragen. Het wijzigingsplan ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis bij de balie 
bouw- en woningtoezicht, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 
08.30-12.30 uur en ma.avond 17.30-19.30 uur).

wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij een 2e ontwerpbeschikking hebben afgegeven inhoudende het inwilligen van een verzoek van om-

wonenden met betrekking tot het wijzigen van een voorschrift (aanleggen groenstrook) bij de milieu-
vergunning van:

- firma tijsseling voor het houden van melkkoeien en jongvee op het adres burgemeester padmos-
weg 101, 3648 bd wilnis.

De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 30 september tot en met 10 
november 2010. Tot en met 10 november 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, 
postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen 
van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht 
van de milieudienst via het onderstaande telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de 
gelegenheid gesteld te reageren.
2.  zij ambtshalve de voorschriften bij de milieuvergunning hebben aangevuld van:
- Shell tankstation mijdrecht voor wat betreft het opnemen van een doorzetbeperking voor LPG van 

maximaal 500 m3 per kalenderjaar voor het Shell station Mijdrecht, op het adres mijdrechtse zuwe 
2a, 3641 pg mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 30 september tot en met 11 november 2010 ter 
inzage. Tot en met 11 november 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. 
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedu-
rende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de 
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor 
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp wel zienswijzen zijn ingebracht 
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-west 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 gemeente de ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tij-

dens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

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 be-
lang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien 
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de 
ronde Venen werkt met servicenormen.

aanVragen bouwVergunningen 
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. datum 
   ontvangst

mijdrecht
Penning 25 Veranderen van een woningentree 2010/0504 20-9-2010
Tienboerenweg 9 Oprichten van een melkveestal 2010/0503 16-9-2010

Vinkeveen
Arkenpark Mur 3 Vergroten van een overkapping 2010/0509 21-9-2010

wilnis
De Krom 10 Plaatsen van een bijgebouw 2010/0502 17-9-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor 
een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de 
welstand.)

Voornemen tot Verlening bouwVergunning met 
ontheffing/wijziging beStemmingSplan

ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 30 september 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

Straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. opm.

de hoef
De Hoef Oostzijde 90 Oprichten van een steiger 2010/0433 A

Vinkeveen
Baambrugse Vernieuwen van een restaurant  2010/0425 B
Zuwe 143b (herbouw het Duikertje) 
Demmeriksekade 17  Vernieuwen van een stuw in de hoofdwatergang 2010/0396 C
(nabij) met omringende beschoeiing 
Demmeriksekade 21  Plaatsen van een keerschot in de hoofdwatergang 2010/0397 D
(nabij) 

waverveen
Hoofdweg 24 Veranderen van de bestemming 2010/0376 E

wilnis
Geerkade 14 Plaatsen van drie tijdelijke bedrijfsunits voor een  2010/0439 F
 periode van twee jaar 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A, C, D te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet 

ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 

Wet ruimtelijke ordening.
- Onder E te verlenen met toepassing van het overgangsrecht artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelij-

ke ordening, juncto artikel 19, sub B van de voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied” .
- Onder F te verlenen met toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke 

ordening voor de periode van 2 jaar.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar 
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In 
de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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 uw zienswijzen 
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen 
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de 
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

Verleende bouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

amstelhoek
Mennonietenbuurt 118 Vergroten van een dakkapel 2010/0459 17-9-2010

mijdrecht
Hoofdweg 58 Vergroten van een woning met een aanbouw  2010/0395 17-9-2010
 aan de zijgevel 
Nijverheidsweg 21 Oprichten van een afscheiding (hekwerk)  2010/0443 17-9-2010
Veenweg 158d Oprichten van een bedrijfsruimte 2010/0477 21-9-2010
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gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

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

SerVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

afValbrengStation
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

meldpunt zorg & oVerlaSt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

adVieS en Steunpunt 
huiSelijk geweld 
Stad en regio utrecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

gemeentelijke bekendmakingen

agenda meningVormende raadSVergadering 30 September 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 september 2010.
agenda
0. Opening
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per in-

spreker- 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.

2. Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 0047/10)
 In verband met het verzoek tot ontslag van de heer Y.Rasnabe als raadslid wordt voorge-

steld over te gaan tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer J.J  Kneppers ter ver-
vulling van de ontstane vacature

3. Vaststellen agenda. Ingediend zijn de volgende initiatiefvoorstellen:
 van de fractie Ronde Venen Belang : Herenweg (oostzijde) Vinkeveen
 De raad wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor Herenweg 32 tot en 

met Herenweg 290, oostzijde Herenweg te Vinkeveen.
 van de fractie GemeenteBelangen Ronde Venen Belang en C.H.W. Versteegh (onaf-

hankelijk raadslid): De Hoef Oostzijde 27 te De Hoef.
 Correctie bestemmingsplan en / of eventueel opstarten procedure projectbesluit De 

Hoef Oostzijde 27.
 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de agen-

da de agendering van het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Vaststelling notulen rtg Omgeving van 29 juni 2010, rtg Samenleving van 
 13 september, notulen rtg Bestuur & Middelen van 14 september en rtg Omgeving van 

15 september 2010 en 16 september 2010
5. Herstel weg op Ringdijk 3e Bedijking (raadsvoorstel nr. 0051/10)
 Voor de afronding van uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot het herstel van de 

weg op de Ringdijk 3e Bedijking, de weg/fietspad Schattekerkerweg-Ringdijk en het rui-
terpad op de Ringdijk, worden de vereiste aanvullende financiële middelen beschikbaar 
gesteld.

6. Herindeling (raadsvoorstel nr. 0050/10)
 In maart 2010 is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 

E430.000 voor de projectkosten van de voorbereiding van de gemeentelijke herinde-
ling Inmiddels is voldoende zicht op de benodigde middelen voor deze voorbereiding. 
Om op 1 januari 2011 operationeel te kunnen functioneren is een aanvullend krediet van 
E1.000.000 noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit krediet ten laste van de saldireserve be-
schikbaar te stellen. Het voorbereidingskrediet voor de projectkosten wordt in 2011 ten 
laste van de frictiekostenvergoeding gebracht. De nieuwe gemeenteraad zal dit besluit 
te zijner tijd worden voorgelegd. De frictiekostenvergoeding wordt vanaf 2011 ontvangen 
van het rijk via de algemene uitkering. 

7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman.

agenda ronde tafel geSprekken SamenleVing,
maandag 11 oktober 2010, aanVang 19:30 uur

in het gemeentehuiS te mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderwerpen Vanuit het college
A. Paviljoen De Venen (raadsvoorstel nr. 0060/10) (60 minuten)
 Het college van B&W wil in 2013 een bezoekerscentrum realiseren in het hart van Ma-

rickenland. In dit centrum, Paviljoen de Venen genoemd, worden Museum De Ronde Ve-
nen, NME Centrum De Woudreus, IVN De Ronde Venen en de Historische Vereniging De 
Proosdijlanden en een horecaondernemer gehuisvest. Samen vertellen zij het verhaal van 
de ontwikkeling van het landschap, van vroeger, het heden en de toekomst. Van turfwin-
ning tot toekomstplannen over wonen, werken en recreëren. Over water, landbouw, na-
tuur en cultuur, over milieu en duurzaamheid. In de kadernotitie Paviljoen de Venen staat 
op hoofdlijnen genoemd op welke wijze het centrum wordt opgezet en gefinancierd en 
wat de gevolgstappen zijn. 

 De raad wordt verzocht in te stemmen met de kernnotitie Paviljoen de Venen, een kre-
diet van E2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het bezoekerscentrum, 
een voorbereidingskrediet van E50.000 beschikbaar te stellen voor nader onderzoek naar 
kostendragers, fiscale gevolgen en subsidiemogelijkheden, ten laste van de post eenma-
lige ruimte 2011, B&W het mandaat te geven het project binnen de gestelde kaders uit 
te werken waarbij de gemeentelijke investering niet meer bedraagt dan E2,3 miljoen en 
de exploitatiekosten niet hoger zijn dan de huidige gemeentelijke bijdrage aan het Mu-
seum De Ronde Venen en het NME Centrum, de provincie te verzoeken de subsidie van 
E700.000 toe te kennen en Leader te verzoeken de subsidie van E300.000 toe te kennen.

B. Extra subsidieaanvraag 2010 Spel en Sport 55+ (raadsvoorstel nr. 0062/10) (30 minu-
ten)

 De stichting Spel en sport 55+ vraag voor 2010 een extra subsidie aan van E15.000 
als bijdrage in de dekking van een exploitatietekort van E23.000. Het tekort van de stich-
ting leidt er toe dat de stichting in haar huidig functioneren wordt bedreigd. Voorgesteld 
wordt om onder specifieke voorwaarden éénmalig een subsidie te verlenen van E15.000.

2. onderwerpen aangedragen Vanuit de raad
A. Beëindigen pilot “De Kweektuin” (60 minuten)
 Over het onderwerp “De Kweektuin” zijn door de fractie van het CDA diverse vragen ge-

steld. Over de beantwoording door het college wil de fractie met het college nader van 
gedachten wisselen.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te 

stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 1 oktober 2010.

agenda ronde tafel geSprekken omgeVing,
op woenSdag 13 oktober 2010, aanVang 19.30 uur

in het gemeentehuiS te mijdrecht.

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

1. onderwerpen Vanuit het college
A. Duurzame energievoorziening (raadsvoorstel nr. 0055/10) (45 minuten)
 Op 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze tot aanleg van een 

duurzame energievoorziening in Westerheul IV in Vinkeveen in de vorm van een Warm-
te Koude Opslagsysteem. Voor Westerheul IV is een businessplan opgesteld, waarin de 
beste aanbieding uit de aanbesteding is geïmplementeerd. Geadviseerd wordt in te stem-
men met het Business Plan Duurzame Energievoorziening Westerheul IV en het college 
op te dragen de opdracht tot aanleg en instandhouding van deze duurzame energievoor-
ziening onder voorwaarden te gunnen

B. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoningen (raadsvoorstel nr. 0061/10) (60 
minuten)

 In verband met een ingediend verzoek en door de fractie Ronde Venen Belang aan het 
college gestelde vragen dient te worden besloten omtrent het legaliseren van permanen-
te bewoning van recreatiewoningen. 

2. oVerige onderwerpen en onderwerpen aangedragen door 
raad

A. Onderzoek Brugbediening door de Rekenkamercommissie (30 minuten)
 De Rekenkamercommissie heeft zijn onderzoeksrapportage “onderzoek brugbediening” 

aangeboden aan de raad. Door het college is daarop een bestuurlijke reactie gegeven. 
Het rapport en de bestuurlijke reactie worden in de vergadering besproken.

B. Startersbeleid (30 minuten)
 De fracties van het CDA en De Combinatie hebben verzocht om de memo`s over de star-

terlening en project Grutto te bespreken. Ook worden de vragen van de CDA fractie over 
beide onderwerpen en de antwoorden van het college hierin meegenomen.

C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te 

stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 1 oktober 2010.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorko-
men dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan 
het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via 
de email griffier@derondevenen.nl.
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Elke gemeente moet 
in 2011 beschikken 
over een Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Irene 
ter Veen (foto) helpt 
gemeenten en provincie 
hierbij. ‘De functie van 
de centra is om alles te 
bundelen op het gebied 
van jeugdbeleid, zorg 
en onderwijs. Maar 
belangrijker is nog dat 
ouders, kinderen en 
jongeren er terecht 
kunnen met de meest 
uiteenlopende problemen 
en vragen. Hoeveel 
zakgeld geef ik mijn achtjarige 
zoon? Ik ben 15 en mijn vrienden 

gebruiken drugs. Wat nu? Mijn 
peuter is drie en schreeuwt altijd 
de hele supermarkt bij elkaar. 
Wat kan ik hieraan doen? De 
provincie heeft nu 12 centra 
die al open zijn. En elke maand 
komen er nog eens twee of drie 
nieuwe bij. Het belangrijkste 
is dat er zoveel mogelijk 
bekendheid aan wordt gegeven. 
Want niemand hoeft met vragen 
of problemen te blijven zitten.’

Nog twee weken en dan is het 
tweede vaarseizoen van het Ro-
meins schip in Woerden voorbij. 
Snelle beslissers kunnen nog 
op 2 oktober een tocht maken 
met het oude vrachtschip. Het 
vaarprogramma bestaat uit een 

kort bezoek aan Stadsmuseum 
Woerden en een boottocht over 
singels. Dit jaar voeren al 2000 
gasten mee met het gereconstru-
eerde schip. Een enquête onder 
passagiers leverde een dikke 8 
op voor het programma. Boot 

gemist? Dan moet u tot 16 april 
wachten. Dan begint het nieuwe 
vaarseizoen. 
www.romeinschipwoerden.nl

Geschiedenis in de provincie

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
13 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Centrum Jeugd en Gezin 
Veenendaal geopend
29 september opent het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenen-
daal haar deuren. Je kunt er terecht met alle vragen over ouders, 
kinderen en opvoeding. De Nederlandse regering heeft besloten 
dat iedere gemeente in 2011 een centrum voor jeugd en gezin moet 
hebben. Bij een CJG kan je terecht met vragen over zwangerschap, 
bevalling, veilig internet, pesten, scheiding, stiefouders, sportclubs 
in de wijk, noem maar op. De provincie Utrecht is al goed op weg.  
www.ujc.nl

 Jeugd in de provincie

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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Voor alle vragenPS

GS

Minder wachttijd

‘Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen in 
kwetsbare situaties snel goede hulp kunnen 
krijgen. 
Dit voorkomt dat kinderen verder in de 
problemen komen en het kan ook ouders een 
uitweg bieden. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de 
mogelijkheid om op een laagdrempelige manier 
hulp te bieden. Zo ontstaan kansen om samen 
op een goede weg verder te gaan.’

Marjan Haak,  
Gedeputeerde Jeugd, 

Onderwijs, Zorg, 
Bestuurlijke Organisatie en Participatie

Snel goede hulp
Agenda

Zaterdag 2 oktober 
BouwMeeMarkt
Uw eigen woning bedenken? 
Samen met anderen een huis 
bouwen? Wonen en werken 
combineren? In de nieuwe wijk 
Veemarkt2.0 kan het allemaal. 
Meedenken kan nu al. 13.00 uur, 
Veemarkthallen Utrecht.

Laatste kans

‘De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn een goede 
ontwikkeling. Te veel kinderen komen nu onnodig in 
de jeugdzorg terecht. Hun problemen hebben veelal 
met opvoeden en opgroeien te maken en zouden 
thuis en op school moe-
ten worden opgelost. 
Snelle hulp aan kind en 
ouders, dicht bij huis, 
voorkomt wachtlijsten.  
De VVD pleit er wel voor 
om gemeenten de ruimte 
te geven deze hulp zelf 
te organiseren. Nu stelt 
de rijksoverheid de ver-
plichting dat er in iedere 

gemeente zo’n  CJG komt. Maar er is ook nog het 
Bureau Jeugdzorg, dus wéér een extra loket. Krijg je 
dan geen dubbel werk, hoge kosten en onnodig ge-
sleep met kinderen? Waarom geen opvangpunt voor 

opvoeders en kind in com-
binatie met andere loket-
ten of bijvoorbeeld bij de 
bibliotheek? Kortom: de 
VVD ondersteunt het idee 
van harte, maar in de 
uitwerking valt nog veel 
winst te behalen.’

Ineke van Alsem, 
Statenlid VVD



TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

DE BAAT ORGANISEERT INFORMATIE-
AVOND VOOR OUDERS VAN TIENERS
Op donderdag 7 oktober organiseren wij een leuke 
open avond in het jongerencentrum Allround, spe-
ciaal voor ouders van tieners. Op deze avond willen 
wij u als ouders graag laten zien wat wij vanuit De 
Baat voor tieners allemaal organiseren. Wij willen u 
ook graag het jongerencentrum en de mogelijkhe-
den hiervan laten ervaren. Een kleine greep uit de 
dingen die wij hier organiseren:
After-School GirlzThing: 
Dit is een clubmiddag voor meiden van 10-15 jaar.
After-School No-Girlz-Café: 
Alleen voor jongens tussen 10-15 jaar
After-School Café: 
Het tienercafé voor iedereen tussen 10-15 jaar
After-School Movie: Een relaxt � lmmiddagje 
voor iedereen tussen 10-15 jaar
After-School Dance Party: Een keer per maand 
lekker feesten voor jongeren tussen 10-12 jaar
Daarnaast hebben wij nog vele cursussen zoals:
Sta sterk training voor tieners
Weerbaarheid voor meiden
Leren leren
Op deze avond zijn er leuke activiteiten voor u die 
aansluiten op wat wij organiseren. Verder kunt u 
informatie krijgen over al onze activiteiten. Meer 
informatie over ons aanbod kunt u vinden op www.
stichtingdebaat.nl. Wij hopen u graag te zien op 7 
oktober! De deuren staan open van 19.00-21.00 uur.

SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl
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MAATJE VOOR TWEE
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken.
Bent u of zoekt u een maatje? 
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers, 0297-
230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl. Zij 
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen wat 
voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de website 
voor actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ 
OUDERENCONTACT
Buurtkamer wijzigt openingtijden!
Vanaf 28 september is de Buurtkamer open op dins-
dag-, woensdag- en donderdagmorgen van 10.00-
12.00 en ook op donderdagmiddag van 14.00-16.00.
De Samen-koken-samen-eten-groep op dinsdag is 
vol. Voor de Samen-koken-samen-eten-groep op 
donderdagmiddag kunt u zich nog aanmelden. Er 
wordt gegeten tussen 12.15 en 13.15 uur. ’s Och-
tends kunt u, als u dat wilt, meehelpen met de voor-
bereidingen van de maaltijd, een drie-gangenmenu. 
De kosten voor het eten bedragen € 5,-. Voor deelna-
me kunt u zich tot uiterlijk donderdagochtend tus-
sen 09.30 en 10.00 uur nog telefonisch aanmelden: 
tel. 288466). Door de ruimere openingstijden hopen 
we dat nog meer ouderen (55 plus) de Buurtkamer 
gaan gebruiken als plek om even de zinnen te ver-
zetten en anderen te ontmoeten. Er is ko¡  e en thee 
(gratis), er zijn kranten en tijdschriften, spelletjes en 
hobbymaterialen. “Er kan van alles, niets moet”. De 
Buurtkamer kan ook gebruikt worden als uitvalbasis 
voor activiteiten als � etstochten, Nordic-Walking, 
wandelen, etc. Iedereen is van harte welkom. De 
Buurtkamer, G. van Aemstelstraat.5 te Mijdrecht. Te-
lefoon (alleen tijdens openingstijden) 0297-288466 
of via Stichting De Baat tel. 0297-230280.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informatie 
over deze vrijwilligerswerkvacatures en andere vacatures 
kunt u vinden op de website van het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk van De Baat: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Voor overige informatie of het maken van een afspraak, kunt 
u contact opnemen met Dyanne van Tessel (0297-230280 
dinsdag en donderdag, of d.vantessel@stichtingdebaat.nl).

DAG VAN DE OUDEREN: 
“MET DE MUZIEK MEE”
Op vrijdag 1 oktober wordt de jaarlijks terugkerende Dag 
van de Ouderen weer gevierd. De dag heeft als thema “Met 
de muziek mee” Alle Rondeveense 55 plussers zijn van harte 
welkom. Er zijn activiteiten en informatie over alles wat met 
muziek te maken heeft. Er kan geluisterd worden naar op-
tredens van aanstormend jong talent. Het is mogelijk om te 
leren hoe u muziek “download”van internet. Man kan in de 
fotohoek met instrumenten op de foto of een lezing bijwo-
nen over allerlei muziekstijlen. Men kan meedoen aan een 
workshop muziek maken onder leiding van een docent van 
Kunstencentrum “De Hint”. Gewoon lekker dansen is ook 
mogelijk. Er zijn diverse activiteiten waarvoor men zich ter 
plekke kan aanmelden. Verder is er allerlei informatie over 
muzikale- en ontspanningsmogelijkheden binnen De Ron-
de Venen. Leuk is het natuurlijk ook om een eigen muziek-
instrument mee te nemen en een optreden te verzorgen, 
al dan niet met anderen. Maar gewoon gezellig bijkletsen 
onder het genot van een kopje ko¡  e of thee met een ver-
snapering kan ook. Vrijdag 1 oktober, de Dag van Ouderen, 
in De Meijert van 14:00 tot 17:00. De deuren gaan open om 
13.30 uur. De toegang is gratis.

ALZHEIMERCAFÉ
“Doel en werkwijze Psychogeriatrisch 
Consultatieteam”
Woensdagavond 13 oktober is er Alzheimercafé. Dit 
keer wordt aandacht besteed aan het Psychogeria-
trisch Consultatieteam. Het PG Consultatieteam is 
een groep van deskundigen op het gebied van de-
mentie die ondersteunend kunnen zijn bij het stel-
len van de diagnose en het toe leiden naar de juiste 
zorg. In het team zit een Arts, een Psycholoog en de 
Dementie Consulent. De PG Consultatieteams zijn 
regionaal georganiseerd. De leden zijn daardoor 
goed op de hoogte van de sociale kaart en onder-
houden nauwe contacten met de hulpverleners in 
de Ketenzorg voor mensen met dementie.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Vanaf 19.30 
uur gaat de zaal open. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De avond vindt 
plaats in verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50 te 
Vinkeveen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. 
Heeft u problemen met vervoer of de opvang thuis 
dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt 
De Ronde Venen, tel. 0297 – 587 600. Er kan dan sa-
men met u naar een oplossing gezocht worden. Voor 
inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen 
met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg 
van Stichting De Baat, tel. 0297-230 280 of een e-
mail sturen naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.
Het Alzheimercafé van 10 november vindt in verband 
met de Dag van de Mantelzorg plaats in het Veenlan-
den College (diamant 9 te Mijdrecht). Het onderwerp is 
dan ‘Dementie en familienetwerk’

iedere maandag

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee
(koepelzaal)

13.15-14.30 u. 
volksdansen

vr. 1 okt. 9.00/10.0 u. 
Combi: shoppen bij 

Overvecht. 7 euro

 
1x p14 dgn eetcafé 

het Pruttelpotje
17.00-20.00 u
in Allround. 

5 euro

iedere dinsdag

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. 
koersbal (koepelzaal)

biljarten (komzaal)
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

vr. 1+15 okt. 
16.00/16.30 u. 

Kookpunt; eten in 
Allround 10 euro

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere woensdag

9.30 u. gymnastiek 
(komzaal)

10.30 u 
beter bewegen 

(koepelzaal)

09.30 u. handwerken 
met Rode Kruis

10.30 u. elke even 
wo.dagen

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord ook 

welkom

middag 
biljarten

6 okt. 9.00/10.00 u. 
Uitje: bezoek aan 

het Teylermuseum 
20 euro

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere donderdag

‘s morgens 
handwerken 
Rode Kruis
(komzaal)

 9.00 u. 
biljarten

9.45 u. 
rozenkransgebed

10.30 u.
Beter Bewegen

18.30-21.00 u.
Avondactiviteit

14.00-16.00 u.
koersbal

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.

borrelmiddag met 
muziek

7 okt. 9.00/10.00 u. 
boodschappen 

3 euro

14 okt. 10.00-11.00 u.
rollatorspreekuur

Zuiderhof

iedere vrijdag

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

do. 7 okt. 
12.30/13.30 u.

§ lm in Maria-Oord 
7 euro

vr. 1 okt. 15.00 u. 
eucharistieviering

ma. 4 okt. 14.30 u.
bingo

zo. 3 okt. 10.00 u. 
inloopzondag

ma. 4 okt. 14.00 u. 
schoenverkoop v.d. 

Wilt & Zn.

vr. 1 okt. 10.15-11.15 u.
modeshow 
Doorduyn, 

verkoop tot 16.00 u.

vr. 8 okt. 9.00/10.00 u.
Combi: zeeaquarium 

in Bergen aan Zee 
27 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

wo. 27 okt. 10.45 u. 
Rabobankbus

wo. 27 okt. 15.00 u.
bijbelkring 

met ds. Tacken

vr. 29 okt. 10.00 u. 
Kerkhofs modeshow 

& verkoop

vr. 29 okt. 15.30 u. 
Café Hans

do. 28 okt. 
14.00-16.00 u. 
borrelmiddag 
met Wim Holla

wo. 27 okt. 
9.00/10.00 u. 

Uitje: Lage Vuursche
7 euro

wo. 29 okt. 15.00 u. 
weeksluiting 

Christelijk Ger. kerk 
Mijdrecht

vr. 29 okt. 
9.00/10.00 u.. 
Uitje: Kasteel 

Groeneveld 13 euro

di. 12 okt. 19.00 u. 
rollatordansen

wo. 13 okt. 10.45 uur
Rabobankbus

ma. 11 + 25 okt. 
13.45 u. 

di. 12 okt. 14.30 u. 
bingo

do. 7 okt. 14.30 u. 
§ lm: Gold§ nger

do. 14, 21, 28 okt. 
13.00/14.00 u. 

boodschappen 
3 euro

vr. 15 okt. 10.00 u. 
beautyochtend

vr. 15 okt. 15.00 u. 
weeksluiting 

ontmoetingskerk 
Wilnis

di. 19 okt. 14.30 u.
sjoelen

do. 21 okt. 
14.30-17.00 u.

klassiek concert 
Troupe A’Dour

do 14 okt. 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag met 
Ger Dijkshoorn

vr. 15 okt. 9.00/10.00 u. 
Combi: winkelen in 

Bisonspoor
6 euro

vr. 22 okt. 10.00 u.
beautyochtend

vr. 22 okt. 15.00 u.
weeksluiting 
PKN Mijdrecht

wo. 27 okt. 9.30 u. 
verkoop Rode Kruis 

+ spelletjes

do. 28 okt. 12.00 u. 
Open Tafel

za. 23 okt. 10.00 u. 
ko®  econcert met 

Troupe A’Dour

wo. 22 okt. 9.00/10.00 u. 
Kaasboerderij Jacobs 

Hoeve Katwoude 
10 euro

ma. 18 okt. 14.30 u.
spelmiddag

vr. 22 okt. 14.15 u. IVN 
herfstko  ̄ er komt op 

bezoek
di. 26 okt. 9.30-10.00 u. 

Decibel 
Hoortoestellen

di. 19 okt. 14.00 u.
bingo

wo. 20 okt. 9.00/
10.00 u. Uitje: Hortus 

Botanicus Leiden
18 euro

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
do. 28 okt. G. Majella. Start 12.30 u., 
opgeven bij ZIta 0297-287942 op di. 

tussen 9.30-10.30 u. (9 dagen van tevoren)

Alzheimer Café
14 juli Iedere 2e wo. 

v/d maand
v/a 19.30 u. 
in Zuiderhof

Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Mantelzorgsalon
‘nieuwe stijl’ in 

De Buurtkamer, 
G.v. Aemstelstr. 5, 

elke laatste ma. v/d 
mnd 13.30-15.30 u.

Kookpunt in 
Allround

v/a 17.00 u. 7 euro 
elke 1e en 3e vr. 

v/d mnd

do. 7 okt. 19.00 u. 
Christelijke koor

vr. 8 okt. 15.00 u. 
weeksluiting 

Herv. kerk Vinkeveen

di. 5 + 26 okt. 14.30 u. 
sjoelen

wo. 6 + 20 okt. 10.45 u. 
Rabobankbus

wo. 6 okt. 18.30 u. 
bingo samen met uw 
familie en vrienden

wo. 13 okt. 
12.30/13.30 u. Uitje: 

Smederij Museum in 
Nieuwkoop 4 euro

Acticiteitenoverzicht 
St. Spel en Sport 55+ 

zie website: www.
spelensport55plus.nl 
of bel: 06-21918353

Rabobankbus woensdag oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.

di. 26 okt. 19.30 u. Mw. M.J. Abbring-Alblas 
Passage vrouwenproject in India

Passage, afd. Vinkeveen en Waverveen
Herv. Ver. gebouw Vinkeveen

do. 28 okt. 20.00 u. Mw. Marijke Laane
Een voetreis naar Rome. 
Gebouw Irene Mijdrecht

Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

vr. 1 okt. 14.00-17.00 . Dag van de Ouderen in De Meijert 
voor alle Rondeveense 55-plussers. 

De deuren gaan open om 13.30 u., de toegang is gratis

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

Alzheimer Café
14 juli Iedere 2e wo. 

Mantelzorgsalon
‘nieuwe stijl’ in 

iedere maandag

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN OKTOBER 2010

wo. 20 okt. 9.30 u.
Onze kontaktmorgen

Onderwerp: Langs de ‘velden van eer’ 
in de Westhoek, door dhr. P. Voorwinden OKM 

Gebouw Irene, Kerkstraat 9 Mijdrecht

MANTELZORGSALON “NIEUWE STIJL”
De mantelzorgsalon gaat voortaan altijd op de laatste 
maandag van de maand plaats vinden van 13.30 uur tot 
15.30 uur in ‘De Buurtkamer’ aan de G. van Aemstelstraat 
5 in Mijdrecht. De eerstvolgende Mantelzorgsalon is op 
maandag 25 oktober. De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsgroep voor mensen die zorgtaken hebben voor een 
familielid of buur. Woont u in de Ronde Venen, en heeft u 
behoefte aan informatie of wilt u even uitblazen of vertel-
len, dan bent u van harte welkom. U bent even weg van 
uw zorg en komt met gelijkgestemden bijeen voor een ge-
zellige middag. De Mantelzorgsalon van 25 oktober staat 

CURSUS ZELFVERDEDIGING 
VOOR OUDEREN
Voor alle senioren uit De Ronde Venen organiseert Stichting 
De Baat dit najaar weer een cursus Zelfverdediging. De cur-
sus stelt mensen van 55 jaar en ouder in staat om zich te 
kunnen verdedigen als ze worden vastgepakt of lastig ge-
vallen. De wetenschap dat men bijvoorbeeld een pijnlijke 
trap kan uitdelen, maakt dat men zich sterker, zelfverzeker-
der en minder bang voelt. Het toegenomen zelfvertrouwen 
uit zich in een weerbare uitstraling waardoor de kans om 
lastig gevallen te worden, kleiner wordt. Docente is Helga 
Vandijck. Zij is een rijkserkende docente weerbaarheid en 
zelfverdediging. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en 
wordt gegeven op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.15 
uur in de gymzaal van de Vlinderbosschool aan de Wagen-
maker in Wilnis. De cursus start op woensdag 27 oktober 
en wordt op woensdag 15 december afgesloten. De prijs 
bedraagt € 50,-. Aanmelden voor deelname vóór vrijdag 8 
oktober kan bij de servicepunten 0297-587600. (In dezelfde 
periode wordt ook een cursus voor meiden van 10 t/m 12 
jaar en voor 13 t/m 17 jaar gegeven. Voor de meidencursus 
gaan de aanmeldingen via Wendy de Waal bij Stichting De 
Baat 0297-230280 w.dewaal@stichtingdebaat.nl). 

LEVENSBOEK MAKEN
Een levensboek is een mooie gelegenheid om terug te blik-
ken op uw leven. Stichting De Baat biedt u de bijzondere 
mogelijkheid om uw levensverhaal te vertellen en vast te 
laten leggen in de vorm van een levensboek. Het levens-
boek is een boek over úw leven; over belangrijke gebeur-
tenissen, afgewisseld met het alledaagse uit vroeger tijden. 
Om vast te leggen wat er toen was en nu niet meer is. Zo 
gaan uw verhalen in ieder geval niet verloren! Dat is niet 
alleen bijzonder voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of 
kleinkinderen. Uw levensboek is geen complete autobio-
gra� e, maar meer een sfeertekening. Er kunnen maximaal 6 
mensen deelnemen. Deelname is gratis. De zes bijeenkom-
sten vinden plaats op Kerkvaart 2 te Mijdrecht op vrijdag 
van 13.30-15.30 uur op 8, 15, en 22 oktober en 5, 12, en 19 
november. Bent u niet in de gelegenheid om in groepsver-
band deel te nemen maar wilt u toch graag dat uw levens-
verhaal wordt vastgelegd, dan bestaat deze mogelijkheid 
ook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel 
Verhoek: Tel 0297-230280 of  n.verhoek@stichtingdebaat.nl 

BROEMRITTENDAG: RIJVAARDIGHEIDS-
TRAINING VOOR SENIOREN
Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rij-
bewijs hebben gehaald zijn ervaren bestuurders die routi-
nematig aan het verkeer deelnemen. Echter, wie op basis 
van routine en ervaring achter het stuur kruipt, kan het in 
sommige situaties erg moeilijk hebben. Het verkeer is en 
wordt almaar intensiever. Kruispunten, rotondes en nog 
meer verkeerssituaties worden steeds ingewikkelder. De 
juiste kennis van de nieuwe verkeersregels en deze op de 
juiste manier toepassen helpt om goed voorbereid aan het 
verkeer deel te nemen. Daarom zijn er speciale rijvaardig-
heidstrainingen (broemrittendag) voor ouderen. Het is een 
gevarieerde opfrisdag, waarin de vele aspecten van ver-
keersveiligheid aan bod komen. Het programma bestaat uit 
een theoriedeel waarin de veranderde verkeersregels aan 
bod komen. Er wordt een video� lm over verkeersveiligheid 
vertoont en men kan deelnamen aan een rijvaardigheids-
rit in de eigen auto onder begeleiding van een ervaren 
rij-instructeur. Ook een ogen- en gehoortest maken deel 
uit van het programma. Deelname is vrijwillig. Er zijn geen 
consequenties aan verbonden voor het behouden van het 
rijbewijs. Diverse ouderenorganisaties ondersteunen de 
Broemrittendag. De training vindt plaats op 12 oktober van 
08.30-12.30 uur in de Willisstee, Pieter Joostenlaan in Wilnis. 
Kosten voor deelname bedraagt € 15,- (i.p.v. € 50,- werke-
lijke kosten). Aanmelden kan bij de servicepunten 0297-
587600. Er is plaats voor 30 deelnemers.

in het teken van de herfst. Onder het genot van een kop 
ko¡  e en wat lekkers kunt u deelnemen aan een gezellige 
herfstworkshop. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld 
Steunpunt Mantelzorg/Stichting de Baat, tel.: 0297-230280 
of per email: e.smit@stichtingdebaat.nl. Als het lastig is 
om van huis te gaan omdat er niemand is die de zorgta-
ken even over kan nemen, neem dan contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg. Wij kijken dan met u mee voor een 
oplossing. Voor meer informatie of als u de maandelijkse 
uitnodiging wilt ontvangen om optimaal op de hoogte te 
blijven, kunt u eveneens contact opnemen met het Steun-
punt Mantelzorg. Dus voortaan de Mantelzorgsalon: Iedere 
laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. 
Vooraankondiging: Op 10 november van 16.00-20.30 uur 
vindt in het Veenlanden College de 13e Dag van de Man-
telzorg met het thema “Op eigen wijze zorgen” plaats.
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COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

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

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king 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!

Millenniumdoelen

Het leek wel of we het met ons allen zo druk hadden met kabinetsfor-
matie en bezuinigingen dat we haast vergaten dat er in het jaar 2000 
door zo’n 190 wereldleiders acht doelen waren afgesproken die het 
leven moeten verbeteren van mensen bij wie niets te bezuinigen valt 
omdat zij nagenoeg niets hebben.... We leven in 2010, tien jaar na 
dato en dat was een moment voor de Verenigde Naties om een tus-
senbalans op te maken.

Het enige echte succes is het verminderen van het aantal mensen dat met 
minder dan $ 1,25 per dag moet rondkomen en deze verbetering komt door 
de betere economie in landen als India en China. Niet door hulp dus.
Mij vielen twee zaken het meest op: ten eerste dat het onderwijs in de 
sub-Sahara ver achterblijft bij de ontwikkeling in de rest van de wereld. 
En dan hebben we het alleen over deelname aan onderwijs en nog niet over 
kwaliteit van onderwijs. Dit komt overeen met onze waarneming in gebie-
den als Wajir, waar we een deelname aan onderwijs hebben onder de 30%; 
en nog slechter voor meisjes.
Het tweede dat opviel was de slechte vooruitgang bij het terugdringen van 
de sterfte van moeders in het kraambed.
Volgende week zal ik u vertellen dat ook die constatering klopt met onze 
ervaring. Hoogste tijd dat de bevolking opkomt voor haar rechten.
En dan begrijpt u meteen weer waarom onderwijs altijd zo essentieel is.

Ad Groeneveld

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

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

Vermist 
 -   Zwaan te Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar witte 
     haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar vo-

ren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is gechipt. 
-    Heemraadsingel te Mijdrecht, Schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel 
     gesignaleerd omgeving Margrietlaan.  
-   Windmolen te Mijdrecht, “Luca” een kater met witte buik en borst, 

rug is zwart/bruin/lichtbruin. Kijkt een beetje scheel. 
-   Witkopeend te Uithoorn, rood cyperse kater. Hij heet “Simba”
 en is 1,5 jaar oud.

Gevonden
-   Alberserlaan in Uithoorn, schilpadpoes met zwarte/bruine streep 

over de neus. 
-    Kleine Meer in Vinkeveen, witte kat met zwarte vlekken. 
-    Oosterlandweg bij Twistervliet in Mijdrecht, roodwitte kater. 
-   Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes, 

donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik,
 donkere punt aan haar staart. 
-    Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de 
     Dierenbescherming. 

Goed tehuis gezocht voor
-    Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten. 
-   “Spot” en “Sproet”, 2 hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
 Goed gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
 andere honden. 
-    Lieve zwartgestreepte witte poes. Maine Coon en 3 jaar oud.

. 

Zelfontwikkelingsonderwijs
Uithoorn - Volgend school-
jaar start er een nieuwe ba-
sisschool in Uithoorn. De on-
derwijsvorm wijkt af van wat 
er in het algemeen in Uithoorn 
wordt aangeboden.

De school zal veel van het ge-
dachtegoed van Maria Montes-
sori in de praktijk brengen. El-
ders in deze krant kunt u een ad-
vertentie bekijken over een aan-
staande informatieavond.

Bij Tuincentrum De Huifkar:

Jetske’s natuurlijke aroma-
kruidentherapie Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 2 okto-
ber  van 11.00 uur tot 16.00 uur kan 
men bij het geheel vernieuwde tuin-
centrum aan de Oosterlandweg 32 
in Mijdrecht kennismaken met Jets-
ke’s natuurlijke aroma kruidenthera-
pie (natuurlijk staat zij ook klaar voor 
alle mensen die al kennisgemaakt 
hebben met haar).
Dit zijn ambachtelijke gemaakte en 
100% natuurlijke producten die echt 
werken. Jetske maakt eigenhandig 
op ambachtelijke wijze, van krui-
den, bloemen en planten, crèmes en 
heilzame oliën, helend voor huid, li-
chaam en geest. Onder andere an-
ti-verouderingscrème, hand-/voet-
crème, lippenbalsem en parfum/
deocrème. Tevens maakt zij een pso-
riasis -en eczeemcrème die echt 
werkt, ook voor baby’s en kinderen. 
Verder  maakt Jetske producten te-

gen pijnlijke spieren en gewrichten 
zoals bij reuma, artrose en fibromy-
algie, maar ook tegen hoofdpijn en 
migraine. Haar aromatherapie helpt 
o.a. bij slapeloosheid, stress, depres-
sie en overgangsklachten. 
Jetske’s kruidentherapie helpt te-
vens bij diabetes en te hoog cho-
lesterol, de stoelgang en het over-
gewicht. 
Ontgif uw lichaam en voel u beter.
Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. Jetske is ook hel-
dervoelend en magnetiseur-healer 
met goede resultaten. 

Men kan bij Jetske terecht voor goe-
de resultaten en gratis advies.
Geïnteresseerd? Kom dan langs. 
Voor vragen, bel Jetske: 0642364491.

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 

dekbedden

kussens

Najaars 

acties 
met 

heel veel 

voordeel!

IVN De Ronde Venen & Uithoorn
Vogels kijken voor iedereen
Regio - Hebt u wel eens door een 
telescoop naar vogels gekeken? Dat 
kan aanstaande zaterdag 2 oktober 
in het jonge natuurontwikkelingsge-
bied, de Waverhoek, vlakbij Botshol.
Er staan dan IVN’ers klaar met kij-
kers en telescopen om u te laten ge-
nieten van kleurige wintertalingen, 
slobeenden, smienten, watersnip-
pen, ganzen, roofvogels, de laatste 
lepelaars en andere soorten die dit 
prachtige gebied bevolken of pas-
seren. Het is altijd weer spannend 
wat er te zien is. Sinds 2007 waren 
dat 160 verschillende soorten!
Deze dag staat in het teken van ‘Eu-
ro Birdwatch’ van BirdLife Interna-
tional. Er worden dan in heel Europa 
vogels geteld. Alleen al in ons land 
doen zo’n 100 vogelwerkgroepen 
mee, waaronder het IVN De Ronde 
Venen en Uithoorn. Iedereen is wel-
kom bij de Waverhoek en als u wilt 
kan u meekijken of deelnemen aan 
een excursie rond de Waverhoek.

Tent
Voor deze gelegenheid heeft het 
IVN zijn tent opgeslagen op het par-
keerterrein bij de Waverhoek. Van 

hieruit worden de excursies georga-
niseerd. U kunt daar ook informatie 
krijgen over andere activiteiten van 
het IVN, de Vereniging voor Natuur- 
en Milieueducatie. Voor jong en oud 
worden het hele jaar door cursus-
sen, lezingen, excursies en aller-
lei activiteiten in de natuur georga-
niseerd. Het IVN helpt de mensen 
bij hun ontdekkingstochten door de 
natuur en zich te verwonderen over 
al het moois, dat in de eigen omge-
ving te beleven valt. Kom zaterdag 2 
oktober naar de Waverhoek aan de 
Botsholsedwarsweg te Waverveen. 
Tijd: van 9.00 uur tot 13.00 uur.
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Culinaire koopjes
IN WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD

Wij vieren zaterdag
2 oktober dierendag

kom met je hond naar de fijnproeverij
bij dierenspeciaalzaak Van Tol.

Gratis ontwormen van uw hond met mansonill ontwormingsproducten.

10 Gerolde sTaVen

e 5,-

sheba Whiskas snoepjes ViTakrafT krÄckers

e 1,95 4 halen
3 betalen

15%
korting

aanbiedinGen: koker meT koekjes Vanaf e 1,95

dierenspeciaalzaak van tol • zijdelwaardplein 66 • tel: 0297 - 564126
amstelplein 81 • tel: 0297-561316

deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door eukanuba, renske, royal canin en nutro hondenvoeders.

Optredens smartlappenkoor Ongekend Sentiment 

ZATERDAG 2 OKTOBER: VOLOP PROEVERIJEN
IN WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD MET 

MEDEWERKING VAN DE WINKELIERS
Uithoorn - Zaterdag 2 oktober a.s. van 11 tot 16 uur kan er weer vol-
op geproefd worden in winkelcentrum Zijdelwaard! Tijdens de Proeve-
rijen Zijdelwaard presenteren diverse winkeliers zich. Vanuit een kraam 
bij hun winkel zullen C1000, Duo Sports, Bakkerij Hulleman, Boetiek de 
Boet, Gall & Gall en de Goudrenet hun klanten verwennen met lekke-
re hapjes en drankjes. In het winkelcentrum lopen gastvrouwen die lek-
kernijen van het Volendammer Vispaleis, Keurslagerij Bader, Goudrenet, 
Bakker Hulleman en Jamin uitdelen. Van ABN Amro zullen de hostessen 
“een appeltje voor de dorst “uitdelen. 

KOM MET UW HOND NAAR WINKELCENTRUM 
ZIJDELWAARD VOOR EEN CULINAIRE VERWENNERIJ!
Dierenwinkel van Tol heeft ook volop lekkernijen, maar dan natuurlijk 
voor dieren! En het is bijna Dierendag, dus Dierenwinkel van Tol gaat 

honden verwennen. Baasjes kunnen met hun hond zaterdag 2 oktober 
naar winkelcentrum Zijdelwaard komen waar voor de viervoeters etens-
bakken met allerlei culinaire hapjes klaarstaan waar volop van geproefd 
mag worden! Van Tol presenteert heerlijke verse maaltijden waarmee 
een hondenbezitter zijn hond echt kan verwennen. Een mooi voorproef-
je voor Dierendag dus! 

OPTREDENS SMARTLAPPENKOOR ONGEKEND SENTIMENT
Om de Proeverijen muzikaal te ondersteunen zijn er op 2 oktober twee 
optredens van het Smartlappenkoor Ongekend Sentiment uit Amstel-
veen. Smartlappenkoor Ongekend Sentiment werd in 2000 opgericht 
door het management van ontmoetingscentrum de Meent omdat de 
smartlap in Nederland steeds populairder werd. Al snel na de oproep 
waren er al 40 aanmeldingen en op dit moment bestaat het koor uit ruim 

60 leden. Het koor wordt ondersteund door dirigent Adriaan van Veen 
en pianist Andries. Naast Nederlandstalige smartlappen is hun repertoi-
re uitgebreid met andere stijlen en Engelse liedjes. Het koor treedt op in 
verzorgingstehuizen, bij feesten en in winkelcentra. Ook hebben ze in 
Paradiso opgetreden. Ongekend Sentiment treedt zaterdag 2oktober in 
winkelcentrum Zijdelwaard om 11.30 uur en om 13.00 uur op.

DIVERSE WINKELS IN WINKELCENTRUM 
ZIJDELWAARD VERBOUWD EN VERNIEUWD
De afgelopen tijd zijn diverse winkels in winkelcentrum Zijdelwaard ver-
bouwd en vernieuwd. Zo zijn bloemenwinkel Zijdelfl eur en Boetiek De 
Boet vergroot en vernieuwd. Na het vertrek van Juwelier Sparnaay heeft 
opticien en brillenwinkel Pearle zich in het winkelcentrum gevestigd. En 
ook Keurslagerij Bader heeft zijn winkelinterieur geheel vernieuwd. 
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Zaterdag 9 oktober a.s. kunnen leerlingen van de 
basisscholen, vanaf 9 jaar, gratis kennismaken met 
de bowlingsport. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn jullie van 
harte welkom in ons nieuwe bowlingcentrum.

Voor de leerlingen van middelbare scholen is er
gelegenheid om kennis te maken met de bowlingsport
van 12.00 tot 14.00 uur.

 Open Huis bij bOwling
Vereniging MijdrecHt

Ontspanningsweg 1a

informatie: www.bvmijdrecht.nl of www.bowlingmijdrecht.nl

Amstelveen/Mijdrecht - Het was 
groot feest zondag jl. voor alle leden 
van de Mijdrechtse Bowling Vereni-
ging. Ze konden na zeven jaar elke 
week heen en weer rijden naar de 
bowling in Amstelveen, afscheid 
nemen van Amstelveen. Mijdrecht 
heeft namelijk een nieuwe bowling, 
naast het Zwembad in Mijdrecht.
Dolblij zijn ze. Natuurlijk waren de 
Mijdrechtse bowlers en hun bestuur 
de Amstelveners dankbaar voor de 
opvang, maar wel zijn ze blij weer 
‘thuis’ te kunnen bowlen.
Zondagmiddag speelden zij de laat-
ste ronde, waarna er werd genoten 
van een heerlijke high tea, aange-
boden door de eigenaar van bow-
ling de Kegelaire. Na diverse toe-
spraken en het overhandigen van 
cadeautjes, ging men in optocht 
met de auto richting Mijdrecht.
Het nieuwe Bowlinghuis werd de-
ze dag ook offi cieel geopend, dus 
er was dubbel feest. Iedereen werd 
verwelkomd met een glaasje cham-
pagne en een hartig hapje. 
Ook hierna toespraken, overhan-
digen van diverse geschenken en 

kreeg vooral de voorzitter van de 
Mijdrechtse Bowling Vereniging 
Wiet Mica heel veel lof. En terecht. 
“Als Wiet deze zeven jaar er niet zo 
aan had getrokken was dit nieuwe 
Bowlingcentrum er nooit geweest”, 
zo werd van verschillende kan-
ten gememoreerd. Wiet, een man 
die hard werkt, maar het liefst op 
de achtergrond blijft, kreeg de eer 
om het Bowlingcentrum offi cieel te 
openen. 
Hierna kon iedereen genieten van 
een uitgebreid buffet, met barbe-
cue. Na het eten konden de bowlers 
hun bowlingwedstrijd, begonnen in 
Amstelveen, afmaken. Het was nog 
heel lang gezellig..
Mijdrecht heeft weer een prachtige 
bowlingcentrum en de Mijdrecht-
se Bowling Vereniging weer een 
eigen huis. Nu gaan ze weer bou-
wen. De oudere leden zijn deze ze-
ven jaar wel gebleven, maar van de 
grote jeugdgroep is weinig overge-
bleven. Nu kan het weer. Zoals je op 
deze pagina ook kunt lezen, houdt 
de bowlingvereniging open dag en 
kun je het eens proberen..

Bowling Vereniging Mijdrecht na zeven jaar weer terug in Mijdrecht

”Zonder Wiet Mica was deze nieuwe bowling
er nooit gekomen”
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Kandidaten PvdA/GL en LokaalSociaal bekend:

Lijsttrekker Ernst Schreurs
De Ronde Venen - De ledenver-
gadering van de onlangs door PvdA 
en GroenLinks opgerichte vereni-
ging PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal, heeft haar verkiezingsprogram-
ma en kandidatenlijst vastgesteld. 
Lijsttrekker wordt Ernst Schreurs uit 
Vinkeveen. Schreurs is reeds 15 jaar 

lid van de gemeenteraad van De 
Ronde Venen en in het dagelijkse 
leven ondernemer in Mijdrecht. De 
lijst bestaat uit ruim 30 kandidaten, 
uit alle dorpskernen en vanuit ver-
schillende achtergronden. Het en-
thousiasme om mee te doen aan de 
nieuwe gemeente vanuit een soci-

aal, groen en lokaal perspectief was 
ongekend groot. De kandidaatstel-
lingscommissie legde de ledenver-
gadering een kandidatenlijst voor 
waarbij de volgorde is bepaald door 
ervaring, deskundigheid, woonkern 
en is gestreefd naar 50% vrouwen 
op verkiesbare plaatsen.
De eerste acht plaatsen luiden als 
volgt: 1. Ernst Schreurs, 2. Esther 
Grondijs, 3. Erika Spil, 4. Hans van 
Kessel , 5. John Driedonks, 6. Ans 
van Uffelen, 7. Ton de Roode, 8. Co-
rinne de Jonge van Ellemeet.

Programma
Het verkiezingsprogramma straalt 
de ambitie uit om de gemeenschap-
pelijke idealen van vrijheid, demo-
cratie, rechtvaardigheid, duurzaam-
heid en solidariteit vorm te geven in 
de nieuwe gemeente De Ronde Ve-
nen. ‘Sociaal en groen en lokaal’ sa-
men, staat volgens lijsttrekker Ernst 
Schreurs van PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal voor een economische 
ontwikkeling die gezond en even-
wichtig blijft en voor een gemeente 
waarin iedereen meedoet en mee-
telt. “En met deze sterke ploeg, zie 
ik het helemaal zitten”, zegt Ernst 
Schreurs. “Wij kunnen met deze 
kandidaten bestuursverantwoorde-
lijkheid aan.” 

Lijsttrekker Ernst Schreurs wordt in de bloemetjes gezet

Swingende ‘friends’ bij
René van Beeck in De Boei

Vinkeveen - Komende vrijdag 
1 oktober speelt bassist René 
van Beeck met zijn ‘friends’ in 
De Boei aan de Herenweg 12. 

Ook deze keer heeft René fan-
tastische ‘friends’ meegenomen: 
zanger René Douglas, John En-
gels op drums, vibrafonist Jac-
co Griekspoor en op piano Hans 

Vroomans. Hans is vaste pianist 
bij het Metropool Orkest en is lei-
der/pianist bij jazzvedette Lau-
ra Fygi.
Gezien het repertoire van de 
‘friends’ zal het ongetwijfeld een 
zeer swingende avond worden. 
Het concert begint om 20.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
10,- euro, houders van studie- of 

schoolpas betalen 5,- euro. Kaar-
ten zijn tot 3 dagen voor het con-
cert te reserveren op 
www.cultura-drv.nl, verkrijgbaar 
bij boekhandel Mondria aan De  
Lindeboom in Mijdrecht,  drogis-
terij De Bree in Vinkeveen en een 
half uur voor aanvang aan de zaal.
Verdere informatie is te vinden op  
www.cultura-drv.nl

AJOC begint nieuw seizoen 
met topper Pater Moeskroen
Mijdrecht - Na een heerlijke zo-
mervakantie is het eindelijk weer 
zover, het nieuwe AJOC seizoen 
gaat weer van start! Zoals ieder jaar 
heeft AJOC weer een aantal mooie 
feesten voor je in petto. Dit seizoen 
zullen ze beginnen met een echte 
topper: Pater Moeskroen.
De heren weten de vaste stek van 
De jongerenvereniging van De Ron-
de Venen gemakkelijk te vinden. Het 

is immers dezelfde route als twee 
jaar geleden,waar zij toen in een uit-
verkocht Immitsj het dak eraf speel-
den!
Dit jaar is een belangrijk jaar voor 
beide partijen. AJOC heeft het één 
en ander verbouwd binnen Immitsj, 
dus een goede reden om even te ko-
men kijken! Pater Moeskroen heeft 
een geheel vernieuwde theatervoor-
stelling waarmee ze vanaf november 

door het hele land te zien zijn. Daar-
naast zijn deze drukke mannen be-
zig met een nieuw album. 
Het feest zal plaatsvinden op za-
terdag 2 oktober vanaf half 10 op 
Windmolen 75 in Mijdrecht. Wees 
op tijd want vol is vol!
De entree bedraagt 10 euro, AJOC-
leden betalen 9 euro. Iedereen van-
af 16 jaar is welkom, maar neem wel 
even je legitimatie mee.

Genieten van de herfstkoffer
Mijdrecht – De bewoners van be-
jaardentehuis Gerardus Majella uit 
Mijdrecht kregen afgelopen week 
weer bezoek van enkele medewerk-
sters van de IVN die hen weer van 
alles lieten zien, ruiken en voelen 
over de herfst. Ze hadden allerlei 
gewassen van het land meegeno-
men die in het  najaar geoogst wor-
den: mais, tarwe, gerst, bieten, prei, 
wortels, aardappelen, uien. Er werd 
aan geroken, gevoeld. De verhalen 
kwamen los over het zelf tuinieren, 
geuren en de smaak.
Toen kwamen de vrienden van de 
tuin tevoorschijn: wormen, ze woe-
len de grond goed om. En de vijan-
den van de tuin: slakken, maar wat 
zijn ze mooi, ze werden van onder 
tot boven bekeken en geaaid. Dat 
kruisspinnen echt een kruis op de 
rug hebben, bewondering!
Toen de bramen op tafel kwamen en 
de bramenjam, werden de toastjes  
gesmeerd en er werd gesmuld.
Volgende keer gaan ze paddenstoe-
len bewonderen en onderzoeken.

Meester Jaap Tolenaars 
viert zijn 40-jarig jubileum
Uithoorn - Vrijdag 1 oktober a.s. 
viert Jaap Tolenaars dat hij 40 
jaar in het onderwijs werkzaam 
is.

Na het behalen van de akte van be-
kwaamheid als onderwijzer in ju-
ni 1968 werd in september 1970 de 
volledige bevoegdheid als onderwij-
zer behaald. Hierna begon zijn on-
derwijscarrière in Aalsmeerderbrug 
en kwam hij al snel naar Uithoorn. 
In onze gemeente was hij werkzaam 
op de Zonnehoek, ‘t Kompas en ‘t 
Baken en werd hij in 1987 benoemd 
tot directeur van basisschool de 
Meerpaal in Meerwijk. Na de fusie 
van o.b.s. Toermalijn met de combi-
natie Stormvogel/Meerpaal werd hij 
één van de teamleden.
In 2000 kwam hij op o.b.s Toermalijn 

in de Legmeer werken, waar hij dus 
inmiddels 10 jaar als leerkracht en 
Remedial teacher actief is. 

Zo’n lange carrière geeft blijk van 
zijn betrokkenheid bij het onderwijs 
en zegt ook veel over zijn doorzet-
tingsvermogen. Iedereen van Toer-
malijn heeft hiervoor groot respect, 
vooral voor de wijze waarop hij aan 
het een en ander invulling geeft.
Vrijdagochtend 1 oktober zal er door 
ouderraad, leerkrachten en kinde-
ren een feestelijk tintje aan zijn ju-
bileum worden gegeven.

Alle ouders die Jaap op deze dag 
met zijn jubileum willen feliciteren 
worden hiertoe in de gelegenheid 
gesteld dit om 12.00 uur in de hal 
van de school te komen doen.

Cursusproject De Ronde Venen
De Ronde Venen - U kunt zich 
nog inschrijven voor de volgen-
de cursussen van Cursusproject 
De Ronde Venen.
-  Lezing over “De Poolstreken” en-

reis door de tijd in ons streekar-
chief 

 - Schilderen met koud vloeibaar 
glas 

- Opfriscursus voor automobilisten 
- Rondleiding Centrale Bibliotheek 

Amsterdam 
- Najaarsdecoratie maken
- Cursus ‘Luister zó naar klassieke 

muziek’ 
- Workshop Sieraden maken 
- Entrepotdok, van pakhuis tot 

woonhuis, lezing 
- Anna Haen: workshop Koken 

met bier 
-  Cursus Luisteren naar jazz 
- Workshop Natuurlijke vormen 

van heling bij dieren 
- Zelf een Elegant beeld voor huis 

of tuin maken.

U kunt inschrijven via de volgende 
site:  www.cursusproject.nl en het 
Inschrijfformulier sturen naar:
auwert@casema.nl.
Of even bellen voor info met 0297-
261849. Het totale overzicht staat op  
www.cursusproject.nl

Kanjers op de Julianaschool
Wilnis - Vorige week dinsdag 
was er op de Julianaschool een 
drukbezochte ouderavond met 
als onderwerp de zogenaamde 
Kanjertraining.
Een Kanjertraining is een weer-
baarheidstraining waarbij de leer-
lingen leren ‘handiger’ met elkaar 
om te gaan. De training is bedoeld 
voor pesters en hun slachtoffers, 
voor verlegen én heel drukke kin-
deren. Tijdens 2 studiedagen is het 
schoolteam getraind in het geven 
van een Kanjertraining in de klas. 

Omdat kinderen met verhalen hier-
over naar huis komen werden de 
ouders geïnformeerd over de me-
thode tijdens de ouderavond. In-
middels zijn de kanjers in de klas-
sen met veel enthousiasme aan de 
slag met hun meester of juf. Ook de 
overblijfouders gaan nog een trai-
ning volgen. Omdat een veilige om-
geving voor kinderen een basis-
voorwaarde is om goed te kunnen 
leren, beschouwt de school deze 
Kanjertraining als een kwaliteitim-
puls voor de school. De ouderavond 

vond voor het eerst plaats in de ge-
heel gerenoveerde aula. Het renova-
tietraject van de Julianaschool werd 
afgelopen zomervakantie afgerond 
waarbij de renovatie van de aula het 
laatste was in een lang traject dat 
in 2004 begon. Alle klaslokalen en 
overige ruimtes in de school zijn nu 
geheel vernieuwd en voorzien van 
mechanische ventilatie. Ook dat is 
een kwaliteitsimpuls voor de school: 
ook de inrichting en uitstraling van 
ruimten dragen immers bij aan een 
prettige leer- en werkomgeving. 

Body & Mindfullness voor 
chronische klachten
Vinkeveen - Is het nodig dat je in 
beweging komt en je houdt van 
sfeer en gemak, dan ga je hier 
genieten. 
Wil je graag bewegen, maar je licha-
melijke gesteldheid doet niet hele-
maal mee zoals je dat graag zou 
willen, kom en ervaar hoe je ont-
spannen kunt bewegen met plezier. 
Sfeervol bewegen en in balans ko-
men. Deze les is in eerste instan-
tie gebaseerd op sfeer en balans. In 
een goede sfeer gedijt alles beter en 
de balans tussen lichaam en geest 
gaat u samen met Krista Somberg 

vinden door gemakkelijke bewegin-
gen onder begeleiding van mooie  
muziek. Tijdens het bewegen ko-
men verschillende gezondheidsthe-
ma’s aan de orde. Ieder thema kent 
zijn eigen beweging en ademha-
ling.  Niets moet, alles mag. Beweeg 
vooral binnen je eigen grenzen. Mi-
nimale inspanning, maximaal resul-
taat! Aan het einde van de les neemt 
Krista je mee op reis, zodat je vol-
ledig ontspannen huiswaarts keert.

Maandag 4 oktober open les
Heb je interesse maar je bent nog 

niet overtuigd? Kom, en volg een 
open les. Je zult merken dat leef-
tijd hier geen rol speelt. Humor en 
lachen zijn daarentegen geweldige 
hulpmiddelen om tot ontspanning 
en balans te komen. 
Maandagochtend 10.00 uur in  
Dorpshuis ‘de Boei’ aan de Kerklaan 
in Vinkeveen (op woensdagavond is 
er ook een les Body&Mindfulness 
met een vleugje spiritualiteit).

Meer informatie op www.bmvitaal.nl 
Voor aanmelding open les bel even 
met 06-51256703 Krista Somberg.

Inloopavonden genealogiegroep
De Ronde Venen - Voor uw gevoel 
heeft u al van alles geprobeerd en 
het wil met uw stamboomonderzoek 
nog steeds niet vlotten?

De genealogiegroep binnen de his-
torische vereniging De Proosdijlan-
den weet daar inmiddels alles van 
en wil u daar een helpende hand bij 
reiken. Daarom kunt u op de eerste 
maandagen van de maand in 2010 
zonder afspraak binnenlopen met 
genealogische knelpunten. 
Maar... misschien moet u nog be-
ginnen aan een lang gekoesterde 
zoektocht. 

De Proosdijlanden heeft daarom de 
heer Peter van Golen bereid gevon-
den u daar een beetje wegwijs in te 
maken. De komende inloopavonden 
zal hij vanaf 19.30 uur uitleg geven 

over tal van zaken waar u mee wor-
stelt of tegenopziet. Een aanrader is 
om thuis bijvoorbeeld de voornaam, 
geboorteplaats en datum van uw 
grootvader en/of grootmoeder op te 
willen schrijven, u zult verbaasd zijn 
over de mogelijkheden en resulta-
ten. De vereniging nodigt iedereen 
graag uit voor komende maandag-
avond 4 oktober vanaf 19.30 uur in 
hun eigen onderkomen in Vereni-
gingsgebouw De Boei in Vinkeveen. 
Twee weten tenslotte meer dan één 
en dat andere spreekwoord luidt 
nog steeds... “niet geschoten altijd 
mis”. 
En zoals beloofd is de vereniging 
van plan om bij voldoende belang-
stelling ook weer in het najaar een  
cursus paleografie voor beginners 
en/of gevorderden te willen orga-
niseren. 
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Boeven van de basisschool 
Hoeksteen op kamp
Mijdrecht - Op dinsdag 14 sep-
tember werden de boeven uit 
groep 7 en 8 van basisschool de 
Hoeksteen vrijgelaten voor een 
“weekje” kamp op de Veluwe.

Zij vertrokken met auto’s naar hun 
kamphuis “het Caitwyckerzand” in 
Nieuw-Milligen.
Ondanks het slechte weer van die 
dag hebben de boeven zich uitste-
kend vermaakt. Tijdens deze super-
gezellige week, moest er natuurlijk 
ook wat uitgezocht worden.
Wie is nu de “echte” boef? en aan 

de hand van opdrachten en spelle-
tjes, kwamen de kinderen er uitein-
delijk achter, dat er bij een van de 
kinderen geld onder het matras lag 
en werd deze boef dus ontmaskerd.
Op de tweede dag hebben de kin-
deren heerlijk gegourmet en op de 
laatste “bonte” avond werd er na-
tuurlijk nog lekker gefeest en gela-
chen. Al met al een geweldig leuk 
en gezellig kamp waarbij de sfeer 
prima was.
Bij thuiskomst op school, kregen al-
le boeven nog een super leuk aan-
denken van de creatieve ouderraad.

Wilnis - Op dinsdag 12 oktober 
organiseert Stichting ‘Paraplu’ 
een bijzonder interessante dag-
tocht voor iedereen die wil deel-
nemen.
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Willistee 
in Wilnis en gaat richting Tilburg. 
Daar wordt de bekende Struisvo-
gelboerderij – met vele en veel-
soortige vogels - bezocht, waar 
de ontvangst is met koffie en een 
verrassing. Men krijgt uitleg over 
de struisvogel d. m.v. een video, 
terwijl men een struisvogelome-
letje proeft.
De struisvogel is de grootste 
vogel op aarde en is een echt 
groepsdier. Hij is van nature heel 
nieuwsgierig, wat hij tot uiting 
brengt doordat hij alles met zijn 
snavel wil betasten. Kom je dicht 
in de buurt dan pikt hij overal 

aan, je bril, je sieraden en je hor-
loge zijn dan onweerstaanbaar 
voor hem. Op een leeftijd van 
±13 maanden weegt de struisvo-
gel zo’n 100 kg. Hiervan is onge-
veer 30 kg vlees. 
In de winkel zijn tal van produc-
ten te koop zoals; veren, eieren, 
cosmetica, en veel meer. 
Het tweede deel van de dag-
tocht betreft het bezoek van oud-
klooster, de Abdij De Konings-
hoeve. Daar wordt de lunch ge-
bruikt. In het landschap ten Oos-
ten van Tilburg zijn de torens 
van de trappistenabdij Onze Lie-
ve Vrouw van Koningshoeven al 
meer dan een eeuw beeldbepa-
lend. Wie binnendoor van Tilburg 
naar Moergestel rijdt, passeert 
even buiten de stad het kloos-
tercomplex. Het klooster met z’n 
vele historische zalen en kamers 

wordt bezocht en uitleg vindt 
plaats over het klooster en zijn 
vele (vroegere) interessante be-
woners. Men kan ook nog een 
wandeling maken door de kloos-
tertuin die prachtig is aangelegd 
en waarin vele soorten bloemen 
en planten te zien zijn. 
Rond 16.00 uur is de terugreis 
richting Wilnis. Prijs inclusief en-
tree, koffie en lunch 37,50 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een in-
schrijfformulier worden ingele-
verd, dat kan worden gedown-
load op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Para-
plu aan de Pieter Joostenlaan 28 
in Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Dagtocht met de ‘Paraplu’

DORST derde bij het Open 
Nederlands Kampioenschap
Mijdrecht - Op zondag 26 sep-
tember werd V.I.O.S. dweilorkest 
DORST derde bij het Open Neder-
lands Kampioenschap voor Dweilor-
kesten in het Zuid-Hollandse Leid-
schendam.
De dag begon mistig maar eindig-
de letterlijk en figuurlijk zonover-
goten. DORST zou het festival om 
12.00 uur openen op het hoofdpo-
dium, ware het niet dat één van de 
bandleden pas ter plaatse ontdek-
te haar instrument te zijn vergeten. 
In de spanning en een op het laat-
ste moment gewijzigde samenstel-
ling van de autokaravaan was bij 

het vertrek uit Mijdrecht dit voor 
een muzikant onmisbare kleinood 
in één van de achtergebleven auto’s 
blijven staan. Door even snel tussen 
Leidschendam en Mijdrecht heen 
en weer te rijden en de organisatie 
te vragen het programma enigszins 
aan te passen lukte het uiteindelijk 
om even over half één de eerste van 
vier optredens te geven.
En DORST was van meet af aan bij 
de les en zette vier prachtige optre-
dens neer. Het resultaat een fantas-
tische derde plek op het erepodium. 
Net achter Haagsûh Bluf en Coest 
maar voor bands als De Amer-

blaozers, De Damstampers, Hea-
vy Hoempa (vorige week nog win-
naar in Mijdrecht) en Nix Dus lijkt 
DORST zich definitief een plek te 
hebben verworven in de Nederland-
se dweiltop.
Vanaf najaar 2007 werkt DORST on-
der de muzikale leiding van Ronald 
Arkesteijn hard aan verbetering van 
de muzikale kwaliteit. Deze der-
de plek is een voorlopige kroon op 
die harde arbeid. Maar geen tijd om 
op de lauweren te rusten. Vanaf de 
komende repetitie wordt weer hard 
gewerkt aan de wedstrijdset voor 
het volgende dweilseizoen.

Aftrap CDA campagne
De Ronde Venen - Op woens-
dag 6 oktober om 20.00 uur 
zal  op het clubschip van Wa-
tersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude aan de Baambrugse 
Zuwe 143 F/eiland 4/Klinkha-
mer de aftrap plaatsvinden van 
de CDA campagne voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 

24 november. U kunt kennis-
maken met de CDA kandida-
ten, het verkiezingsprogramma 
en de geheel vernieuwde CDA 
website. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
De aftrap van de campagne zal 
verricht worden door Neder-

lands Elftal/FC Utrecht voet-
balster en Rondeveense sport-
vrouw van het jaar 2008 en 
2009, Anouk Hoogendijk.
Als ambassadrice van het 
Jeugdsportfonds zal zij ook 
toelichten waarom het zo be-
langrijk is dat alle kinderen 
kunnen sporten.

Wethouder bezoekt Eliboe
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het dan zo ver, scoutinggroep 
Eliboe hield haar open dag. Ieder-
een was welkom, kinderen, ouders 
en allen die eens wilden proeven 
aan het scoutingleven en de hechte 
vriendengroep die er vaak uit voort-
vloeit. Zo ook wethouder Van Breu-
kelen, die zelf ook wel een stok-
broodje boven het kampvuur wilde 
bakken. 
Het was de hele dag een komen en 

gaan van mensen want er was ook 
voldoende te doen. Er was een spel 
dat als rode draad door alle activi-
teiten heen liep. Het heette Indiana 
Jones. Met dit spel kon men goud-
klompjes winnen. Voor de grote-
ren waren er een touwbrug en an-
dere spelen. Aan het einde van de 
dag werd de stand opgemaakt en 
bleek Tim van de Welpen gewonnen 
te hebben.
Na een lange dag moest er ook 

weer opgeruimd worden en het he-
le gebouw weer gedweild, want ook 
dat was open gesteld geweest voor 
bezoekers; om geld in te zamelen 
voor de vereniging gaat het gebouw 
vaak in de verhuur, maar dan moet 
het wel schoon zijn. 

Het was een geslaagde, maar vooral 
gezellige dag geweest bij scouting 
groep Eliboe die dit jaar hun 65ste 
verjaardag viert.

Groene Voetstappen in onze 
gemeente De Ronde Venen 
De Ronde Venen - In de Europese 
mobiliteitsweek van 13 t/m 19 sep-
tember zijn kinderen van de basis-
scholen St Jozef uit Vinkeveen en 
Prinses Beatrix uit Wilnis zoveel mo-
gelijk lopend, skatend, fietsend of 
met de bus naar school gekomen. 
Of beter gezegd: ze hebben ge-
probeerd om zo min mogelijk met 

de auto te komen, om zo een bij-
drage te leveren aan een beter kli-
maat en schone lucht. Elke keer als 
de kinderen op een ‘groene’ manier 
naar school kwamen, kregen ze een 
groene voetstap in de vorm van een 
sticker.  
Op 9 september bezocht Gijs Groen 
(acteur Hans van Veen) beide scho-

len. Zijn bezoek had tot doel om de 
kinderen enthousiast te maken voor 
het project en om ze aan te zetten 
tot het verzamelen van zoveel mo-
gelijk Groene Voetstappen. Zijn in-
zet heeft effect gehad.
Maandag 20 september heeft Gijs 
de Groene Voetstappen opgehaald 
bij de scholen. Ondanks het slech-
te weer hebben de kinderen in to-
taal maar liefst 5277 Groene Voet-
stappen gezet. Een super resultaat! 
Ook dit jaar wordt de actie afge-
sloten met een Kinderklimaattop in 
november. Tijdens deze klimaattop, 
speciaal voor kinderen, gaan ‘Groe-
ne Voetstappers’ nadenken over 
een Gouden Tip, die zij de minister 
van Milieu mee willen geven. 
Niet alleen in Nederland zijn Voet-
stappen verzameld, kinderen in heel 
Europa hebben meegedaan aan de 
actie. Hiermee laten de kinderen 
zien dat zij bezorgd zijn over de kli-
maatverandering en roepen ze poli-
tici op om in actie te komen. 

De actie in De Ronde Venen werd 
ondersteund door gemeente De 
Ronde Venen en NME-centrum 
De Woudreus. 

Verzamelaars-
vereniging
De Ronde Venen - Komende  
maandag 4 oktober heeft de Verza-
melaarsvereniging De Ronde Venen 
haar maandelijkse clubavond.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en 
de activiteiten beginnen om 20.00 
uur. Op deze avond wordt voor-
al ruim gelegenheid geboden om 
nieuw ingekomen 0,05-boeken door 
te werken en om onderling te rui-
len. Daarnaast is er weer een in-
teressante veiling. Naast de leden 
zijn ook belangstellenden van harte 
welkom, zie verder op site:
www.verzamelaarsrondevenen.nl 

Donderdag 7 oktober bij de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden

Lezing over middeleeuwse 
agrarische ontginningen
De Ronde Venen - Dr. Chris de 
Bont, historisch geograaf bij Al-
terra Wageningen Universiteit, 
zal op donderdag 7 oktober een 
lezing geven over ‘Boeren in het 
veen’.

In relatief korte tijd is in de Middel-
eeuwen het gebied van De Ronde 
Venen en omgeving door ontgin-
nende boeren in gebruik genomen. 
In een lezing met zeer veel plaatjes 
en kaartjes vertelt de historisch ge-
ograaf Chris de Bont aan de hand 
van vele voorbeelden de wijze waar-
op dat in zijn werk is gegaan. Het 
veen dat de boeren moesten be-
dwingen was niet overal zo plat als 
een pannekoek, maar kon ook zeer 
reliëfrijk zijn. De ontginners hielden 
bij het graven van de sloten reke-
ning met het reliëf.
Verder naar het zuiden, langs de oe-
vers van de Leidse Rijn werd het 
veen wel platter. Aan de hand van 
de ontginningen van De Ronde Ve-
nen en van het zogenaamde Cope-
gebied van Kockengen, Kamerik en 
omstreken wordt uitgelegd hoe die 
middeleeuwers hun kennis van het 

toen aanwezige veenlandschap om-
zetten in een zo goed mogelijke wij-
ze van ontginnen van deze oudste 
gebieden. Ontwatering van het veen 
speelde daarbij een allesoverheer-
sende rol. Over deze oudste ont-
ginningen zijn niet veel geschreven 
bronnen in de archieven bewaard 
gebleven. Gelukkig is het mogelijk 
om aan de hand van de sporen die 
zij in het landschap hebben achter-
gelaten – we noemen dit het topo-
grafisch archief – toch een idee te 
krijgen over het hoe en waarom van 
hun ontginningswerkzaamheden. 
Het blijkt dat het heel goed moge-
lijk is om, ondanks het gemis aan 
geschreven bronnen, door het le-
zen van het topografisch archief, de 
middeleeuwse boeren zeer nabij te 
komen. Het zo’n duizend jaar gele-
den ingerichte landschap vormt als 
het ware een spiegel van hun mid-
deleeuwse geest.
Het is een intrigerende zoektocht 
naar het verleden.
De lezing vindt plaats in het Her-
vormd Verenigingsgebouw aan de  
Herenweg 207 in Vinkeveen en be-
gint om 20.00 uur.

TIP
VOOR DE 
KRANT?

TELEFOON
0297-581698
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Laatste wedstrijd eindigt voor 
Van Rijn helaas puntloos
Regio - Het Belgische circuit de 
Duivelsberg in Maasmechelen, was 
zondag 26 september het decor voor 
de finale race van Van Rijn Racing. 
Het uit Mijdrecht afkomstige team 
met coureur Dennis van Rijn, kon-
den nog belangrijke punten scoren 
voor het NK Rallyracing. Deze Bel-
gische wedstrijd zou nog meetellen 
voor hun kampioenschap. De baan 
condities waren niet erg gunstig. 
Buiten de zeer slechte staat van het 
onverharde gedeelte, regende het af 
en toe en was het circuit spekglad. 
In plaats van te strijden met de con-
currentie, was Van Rijn meer in ge-
vecht met zijn eigen auto. 

De zondagmorgen begon de dag 
met regen, het klaarde op en vlak 
voor de vrije training begon het we-
derom met regenen. Met de re-
genbanden onder de Cordoba kon 
Dennis gaan trainen. Door de glad-
de omstandigheden was het zoeken 

naar de juiste rijlijn. Deze kon nog 
niet gevonden worden en het weg-
gedrag van de auto hielp daar ook 
niet bij. Het team zocht naar een be-
tere afstelling aan de SEAT. In de 
kwalificatie kon deze uitgeprobeerd 
worden. Het werk van het team was 
merkbaar, maar Van Rijn kon nog 
niet het uiterste uit de auto halen. 

Eerste
Vlak voor de start van de eerste 
manche begon het weer met rege-
nen. Toch kon Dennis als eerste de 
bocht induiken, na een moeizame 
start. Het was Remans in een Fiësta 
die hem volgde, maar Van Rijn kon 
hem niet achter zich houden. De 
wagen had teveel onderstuur en zo-
doende werd het onmogelijk de ga-
ten dicht te houden voor de achter-
volgers. 
Een 17e tijd in het klassement, een 
positie die het team zeker wilde 
gaan verbeteren. Het weer leek ook 

Ronde Venen Belang gaat 
sterk de toekomst in
Regio - Zaterdag 25 septem-
ber vond de algemene ledenver-
gadering van Ronde Venen Belang 
plaats. Op deze vergadering was het 
belangrijkste punt de komende ver-
kiezingen, met als resultaat de lijst 
met kandidaten, die zich in gaan 
zetten voor de inwoners en de nieu-
we gemeente.   
Zoals bekend gaat Ronde Venen 
Belang de verkiezingen in als zelf-
standige lokale inwonerspartij. VVW 
(Vernieuwend Vinkeveen en Waver-
veen voor Samenwerkende Kernen) 
had al aangegeven op te gaan in 
Ronde Venen Belang. Daarnaast is 
met SVAB (Samen voor Abcoude en 
Baambrugge) overeengekomen met 
een lijstverbinding de verkiezingen 
in te gaan. Op deze wijze zijn alle lo-
kale krachten gebundeld en kan de 
inwoner echt een keuze maken tus-
sen een landelijke partij en een lo-
kale inwonerspartij.  

Ronde Venen Belang heeft door 
haar duidelijke profilering een grote 
aanwas van leden. De vergadering 
van afgelopen zaterdag was dan 
ook drukbezocht. De leden stem-
den in met het programma voor de 
komende 3 jaar. Dit programma zal 
binnenkort bekend gemaakt wor-
den. 

Afscheid Guus Stein
Tijdens de vergadering is afscheid 
genomen van mede-oprichter van 
Ronde Venen Belang, Guus Stein. 
Guus heeft zich vanaf de oprich-
ting in 1988 ingezet voor de partij. 
Diverse functies heeft hij met ver-
ve vervuld, eerst als fractieassistent, 
daarna als raadslid en de laatste ja-
ren als bestuursvoorzitter. De voor-
zittershamer is overgenomen door 
Wim Koolhaas. In zijn dankwoord 
roemde Jac. Dekker Guus Stein als 
een sterk stimulerende en bindende 
kracht, waar de fractie en de andere 

leden altijd op terug konden vallen. 
Ook heeft Guus gewerkt als fractie-
assistent van de Statenfractie in de 
provincie Utrecht voor de Inwoners-
partij, waarvoor Jac. Dekker Staten-
lid was. Reden genoeg om hem tot 
erelid te van Ronde Venen Belang te 
benoemen.

Kandidatenlijst
Raadslid Anja Pieneman keert niet 
terug in de gemeenteraad. Door 
drukke werkzaamheden heeft zij zelf 
besloten eind dit jaar de actieve po-
litiek te verlaten. Toon van der Meer, 
de huidige fractievoorzitter van Ver-
nieuwend Vinkeveen en Waverveen, 
voor Samenwerkende Kernen, komt 
ook niet terug in de Raad. Hij blijft 
wel betrokken bij Ronde Venen Be-
lang. Hij blijft de fractievergaderin-
gen bijwonen. Daarnaast gaat hij als 
ombudsman voor Vinkeveen en Wa-
verveen fungeren. Door deze functie 
wordt de afstand tussen de politiek 
en de inwoners verder verkleind. 
Hij kan inwoners de juiste weg wij-
zen, als zij hem met vragen of op-
merkingen benaderen. Het bestuur 
heeft met veel kandidaten gespro-

ken en stond voor de zware opga-
ve met een lijst te komen, die inhou-
delijk sterk en toekomstbestendig 
is. Op de ledenvergadering werd de 
lijst gepresenteerd en goedgekeurd. 
Lijsttrekker wordt Jac. Dekker en 
dat was voor niemand een verras-
sing. 

Naast de lijsttrekker bestaat de 
lijst uit:
2. Anco Goldhoorn    
3. Mirjam Verbruggen
4. Joppe de Ree
5. Jan Willem Koedam

Ronde Venen Belang heeft met de-
ze lijst gekozen voor een combinatie 
van maatschappelijke betrokken-
heid, politieke ervaring en zakelijk-
heid. Ook is een goede mix ontstaan 
van leeftijd en mannen en vrouwen. 
Het resultaat is een goede afspiege-
ling van de Rondeveense samenle-
ving. Ronde Venen Belang is er van 
overtuigd dat met deze lijst kwali-
teit de boventoon voert, die nood-
zakelijk is om de nieuwe gemeente 
de eerste 3 jaar mede vorm te kun-
nen geven.

Guus Stein ontvangt de oorkonde van zijn erelidmaatschap

Vrouw rijdt 46 
km/uur te hard
Uithoorn - Een 26-jarige vrouw is 
woensdagochtend aangehouden, 
nadat agenten haar over een lange 
afstand met zeer hoge snelheid za-
gen rijden. Na meting en correctie 
bleek de vrouw 46 kilometer per uur 
te hard te hebben gereden over de 
provincialeweg N201. De vrouw is 
aangesproken op haar rijgedrag en 
heeft een proces-verbaal gekregen.

Afvalbak in 
brand
Uithoorn - Agenten kregen zon-
dagochtend een melding over rook-
ontwikkeling op de Klipper. Ter 
plaatse bleek een afvalbak in brand 
te staan, die tegen de muur van twee 
huizen aan stond. De brand was zo-
danig, dat de brandweer er aan te 
pas moest komen om de brand te 
blussen. De bak is vermoedelijk op-
zettelijk in brand gestoken.

Tot 80% besparing

Buitenland Mobiel doet wat 
de grote jongens nalaten
Regio - Hoge telefoonkosten voor 
het bellen in en vanuit het buiten-
land zijn definitief verleden tijd. Te-
lecombedrijf Buitenland Mobiel uit 
Uithoorn heeft een systeem ontwik-
keld, waarbij de telefoonkosten in 
sommige gevallen met maar liefst 
80% worden teruggebracht. Buiten-
land Mobiel rekent geen starttarief 
en laat de klant per seconde beta-
len. Het is ronduit opmerkelijk dat, 
in tegenstelling tot de grote tele-
combedrijven, een klein bedrijf als 
Buitenland Mobiel het wél voor el-
kaar krijgt lage beltarieven voor het 
buitenland te realiseren. Meer infor-
matie over deze nieuwe manier van 
bellen is te vinden op www.buiten-
land-mobiel.nl 
 
Hoe werkt het?
Wie zich bij Buitenland Mobiel re-
gistreert, krijgt kosteloos een uniek 
020-nummer toegewezen. Dat num-
mer wordt gekoppeld aan een pre-
paid simkaart, die moet worden aan-
geschaft in het land waar men ver-
blijft. De gebruiker wordt in het bui-
tenland gebeld op zijn 020-nummer, 
waarna Buitenland Mobiel direct 
de doorschakeling realiseert naar 

het prepaid nummer van de aan-
geschafte simkaart. Het lijkt simpel, 
en dat is het eigenlijk ook. Zelf bel-
len kan natuurlijk ook. De gebruiker 
belt vanuit het buitenland met zijn 
buitenlandse prepaid nummer naar 
zijn of haar unieke 020-nummer. 
Het systeem zorgt voor een automa-
tische terugbelactie, waarna de ge-
bruiker via het voordelige tarief van 
Buitenland Mobiel vanuit het bui-
tenland naar Nederland of de rest 
van de wereld kan bellen.  
 
Een gebruiker van Buitenland Mo-
biel heeft een duidelijk verhaal: 
“Het systeem van Buitenland Mo-
biel maakt duidelijk dat Nederland-
se telefonieproviders simpelweg te-
veel onnodige kosten doorbereke-
nen. Dat het daadwerkelijk een kos-
tenbesparing van 80% zou opleve-
ren, had ik niet verwacht en het ver-
rast me positief. Ik vertoef als onder-
nemer regelmatig in het buitenland 
en in alle eerlijkheid: dit scheelt mij 
een hoop geld. Dit systeem van Bui-
tenland Mobiel werkt gemakkelijk 
en is voor mij perfect.” Het systeem 
van Buitenland Mobiel is het meest 
lucratief voor het bellen in en van-

uit de niet-EU-landen. In deze lan-
den wordt het bellen nog steeds af-
gerond op hele minuten. Op dit mo-
ment betaalt de klant bij sommige 
providers in Nederland nog steeds 
ruim 4 euro per minuut om met je 
Nederlandse GSM bijvoorbeeld van 
Rusland naar Nederland te bellen. 
Buitenland Mobiel reduceert deze 
hoge tarieven, afhankelijk per land, 
tot maximaal 80%. Met een omweg, 
waarvan de beller niets merkt, wor-
den de onnodig hoge roaming-kos-
ten omzeild.
 
Ook op het gebied van data is Bui-
tenland Mobiel actief en innovatief. 
Gemiddeld betaalt de Nederlandse 
klant tussen de 2.- en 3.- euro per 
MB, wanneer ze in het buitenland 
data verbruiken via laptop of tele-
foon. 
Buitenland Mobiel levert de klant 
een simkaart, waarbij men in bijna 
de gehele EU maar 0.02 euro per 
MB aan data betaalt. 

Meer informatie over deze lage kos-
ten bij dataverbruik in het buiten-
land is te vinden op de website 
www.buitenland-mobiel.nl .

Tuincentrum De Huifkar 
feestelijk heropend
Mijdrecht - Met een ruk aan het 
koord maakte Cor Groenewegen 
van Tuincentrum De Huifkar don-
derdag 23 september rond 10.00 
uur de toegang van het geheel ver-
nieuwde tuincentrum vrij van de tal-
loze ballonen die als ‘luchtige ver-
sperring’ de deur blokkeerden. Eer-
der had tuincentrum-eigenaar Ri-
chard Groenewegen de vele geno-
digden hartelijk welkom geheten bij 
deze officiële heropening van het 
tuincentrum. Vervolgens gaf hij de 
eer aan zijn vader Cor om de han-
deling te verrichten. Hij is de oprich-
ter van het tuincentrum 38 jaar ge-
leden. Tien jaar daarvóór – in 1962 – 
had Cor grond gekocht om daarop 
komkommers en tomaten te telen. 
Al doende kwamen daar ook bloe-
men en planten bij wat uiteindelijk 
resulteerde in een klein tuincen-
trum waar belangstellenden deze 
producten konden kopen. De Huif-
kar, zoals het werd genoemd, groei-
de in de loop van de jaren. Het tuin-
centrum zoals dat vóór de huidige 
verbouwing en uitbreiding bekend 
was, werd in 1990 door de toen-
malige burgemeester Dick Boog-
aard geopend. Begin deze eeuw 
werd gedacht aan een verdere uit-
breiding van De Huifkar. “Dat heeft 
al met al negen jaar in beslag ge-

nomen, voornamelijk door aanpas-
sing van het bestemmingsplan en 
het verkrijgen van de noodzakelij-
ke vergunningen”, laat Richard we-
ten. “Vervolgens zijn we in 2009 ge-
start met de verbouwing van het he-
le tuincentrum. Alles is gestript, er is 
veel glas vervangen door nieuw, de 
inrichting en routing zijn anders, de 
bestaande verwarmingsketels zijn 
vervangen door HR-ketels, de voor-
kant is opnieuw opgetrokken in een 
combinatie van hout en glas. Kort-
om: alles is op een niveau gebracht 
dat beantwoordt aan de norm van 
verantwoord en energiebesparend 
ondernemen. Er is 1.000 meter pre-
sentatieruimte bij gekomen. Er is nu 
3.000 meter aanbod onder glas en 
1.000 meter buitenruimte. Ook het 
parkeerterrein is geheel aangepast, 
heringericht en opnieuw geasfal-
teerd. Het was de bedoeling om in 
april dit jaar al een en ander afge-
rond te hebben, maar het was alle-
maal toch meer werk dan wij had-
den gedacht. Vandaar dat we het 
over de zomer heen getild hebben.”

Metamorfose
Toegegeven, tuincentrum De Huif-
kar heeft een ware metamorfo-
se ondergaan. Het ziet er subliem 
uit en kent een ongelofelijk aan-

bod voor de tuin en alles wat daar-
bij hoort. Het is er prettig winke-
len, goed toegankelijk en het as-
sortiment is overzichtelijk verdeeld 
over aparte ruimten. Dat varieert 
van tuingereedschap tot tuinverlich-
ting, van bemestingsproducten tot 
zakken potgrond, van diervoeders 
tot siervissen, van lifestyle tot bar-
becue. En niet te vergeten natuurlijk 
het zeer ruime aanbod aan heesters, 
planten en bloemen voor binnen en 
buiten. Hier kunt u zelf als een ‘Rob 
Verlinden’ in wording uw tuin hele-
maal inrichten. Tijdens de openings-
dag werd elke bezoeker getrakteerd 
op koffie met gebak, in deze ambi-
ance op prettige en gastvrije manier 
verzorgd door het team van Party-
centrum De Meijert. 
Het Partyteam was er de hele dag 
om de bezoekers van De Huifkar te 
trakteren. Tot en met zaterdag wa-
ren er leuke aanbiedingen waarvan 
klanten konden profiteren. Ook de 
kinderen werden niet vergeten, met 
zaterdag een springkussen en pop-
corn. U vindt tuincentrum De Huif-
kar aan de Oosterlandweg 32 (de 
vlaggen in de berm verwelkomen u 
al). Openingstijden: ma t/m do van 
8.15 tot 18.00 uur, vrij. van 8.15 tot 
21.00 uur en za van 8.15 tot 17.00 
uur.

Get Inspired by Get Styled
Mijdrecht - A.s. zaterdag 2 oktober 
opent Get Styled Hair-Visagie en Get 
Styled mode-accessoires haar deu-
ren in het gloednieuwe pand aan de 
dorpsstraat 64a in Mijdrecht. Get 
Styled is een jong creatief bedrijf dat 
gespecialiseerd is in gezichtsbepa-
lende visagie&hairstyling. De salon 
voldoet dan ook aan de moderne ei-
sen die u mag stellen voor wat be-
treft uw visagie,kapsel en de verzor-
ging van uw haar. Zo wordt er ook 
uitsluitend gewerkt met de hoog-
waardige producten van de mer-
ken Keune en Arabesque. En zijn wij 
als team van Get Styled altijd op de 
hoogte van de nieuwste hair- en vi-
sagietrends. In de boutique treft u 
een uitgebreid assortiment aan van 
de meest hippe mode&accessoires 
en is Get Styled exclusief dealer van 
de topmerken Dyrberg/Kern en Fris-
scompany!. Om het plaatje helemaal 
compleet te maken vindt u in de kel-
der van het pand FabStarNails voor 
prachtige frenchmanicure-pedicu-
re. Kortom u kunt bij Get Styled te-
recht voor styling van Top tot Teen!  
U bent van harte uitgenodigd om tij-
dens de opening op 2 oktober van 
14.00 – 17.00 een kijkje te komen ne-
men in hun salon en boutique om 
kennis te maken met het aanbod en 
de stylistes. Tevens maakt elke klant 
tot 15 december kans op een hippe 
scooter! De jonge eigenaresse Li-
neke Kool (23) is 5 jaar geleden in 
Woerdense Verlaat gestart met Get 
Styled Hair en is in de loop der ja-
ren uitgebreid met Get Styled visa-
gie-workshops-mode&accessoires.
(Workshop kunt u nog volgen op 
de locatie in Woerdense Verlaat). 
Voor meer informatie zie: www.get-
styled.nl of neem contact op met tel. 
0297-283132 of 06-27296611.

mee te gaan werken, het klaarde op 
en de baan werd alsmaar droger. Dit 
was van korte duur, toen Van Rijn 
naar de start reed begon het hard 
te regenen. Dennis kon ook in de 
tweede heat geen vuist maken, met 
veel stuurwerk wist hij wel de wa-
gen op de baan te houden en een 
tijd te klokken. Ditmaal een 15e, dit 
zou niet genoeg zijn voor een fina-
le plaats. 

Derde
De derde manche moest wat meer 
risico genomen gaan worden door 
de rijder, om zich alsnog te kun-
nen kwalificeren voor de B-fina-
le. Echter een spin in de derde ron-
de maakte een einde aan de jacht 
op de laatste kampioenschap pun-
ten van dit jaar. Het NK is nog niet 
officieel afgesloten, maar Van Rijn 
zal op een 12e positie het jaar eindi-
gen. Het team Van Rijn Racing sloot 
hiermee het rallyrace seizoen 2010, 

af bij onze zuiderburen. Afgelopen 
jaar heeft het team in sportief op-
zicht veel ups en downs gekend. In 
juni werd Dennis van Rijn nog te-
ruggezet naar de laatste plaats in de 
B-finale, de wedstrijd erop liet Van 
Rijn Racing van zich spreken door 
de vierde plaats te veroveren op het 
circuit van Valkenswaard. Winst en 
verlies liggen nu eenmaal in deze 
sport dicht naast elkaar. 

Aankomende winterperiode gaat 
men bouwen aan de toekomst. De 
planning is om in 2011 te gaan rij-
den met een nieuwe auto! 

Er is een Skoda Fabia body aange-
kocht, waar de bouw begin oktober 
zal starten. Zodra de bouw is aan-
gevangen, zullen er op de site 
www.vanrijnracing.nl de laatste up-
dates te lezen zijn. 
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Het 5e lustrum van golfclub Veldzijde is de afgelopen week uitgebreid 
gevierd in een lustrumgolfweek. Als aanloop voor deze festiviteiten 
zijn de wedstrijden het hele jaar al in lustrumtintje gehouden met 
speciale wedstrijden en daarbij behorende prijzen.
Een prachtige week voor alle spelers van Veldzijde die zo plezierig 
kon verlopen door het harde werk van de greenkeepers die de baan 
in zeer goede staat hadden gekregen ondanks de regen.
Verder de horeca die meer dan hun mannetje stonden en de vele 
sponsoren waaronder 3D reizen, golfschool Balvert, FEKA, Meeus, 
Rabo, v/d Laan, van Beek, van Vliet bouw. 

Een kwart eeuw golfclub Veldzijde

In augustus is het eerste jeugdkamp van Veldzijde gehouden 
met tenten op de drivingrange, een nachtspel over de 
donkere golfbaan en een ouder/kind wedstrijd als slot. 

Een eerste Pro-Am (professionals met amateur 

golfspelers) werd gespeeld voor KiKa (kinderen 

kankervrij) en haalde 2500,-- euro op. 

De lustrumweek opende met het inmiddels welbe-kende Veldzijde jeugd open, een wedstrijd voor jeugd-spelers uit het hele land. Een prachtige prijzentafel met Ipod’s,. golftassen en veel golfballen lokte ruim 100 jeugdspelers van beginners tot zeer ervaren spelers. Niet alleen de jeugd had een goede dag, ook kansarme kinderen in Kasigau in Kenia worden ondersteund uit de opbrengst van deze dag.Meer hierover op www.veldzijdejeugdopen.nl

Op zondag werd de invitational wedstrijd gespeeld. Leden konden golfende vrienden meenemen voor een gezellige wedstrijd met diner op Veldzijde. De opbrengst van deze dag kwam ten goede aan de stichting de Bovenlanden. Voorzitter Jan van Riet kreeg een cheque aangeboden van 2000 euro. Dit bedrag was door de spelers en het golfpark opgebracht. 

Maandag stond weer de deur open, deze keer voor oud-

leden en genodigden. De oudleden speelden een wedstrijd 

over 11 holes, twee holes van de uitbreiding mochten 

speciaal voor deze dag open om deze oudleden een kijkje te 

geven op de nieuwe baan. De genodigden van de gemeente, 

zustergolfbanen en de gol� ederatie kwamen eind van de 

middag voor een geanimeerde receptie.

Praktijkles GVB kandidaten op  Veldzijde

De woensdag was gereserveerd voor de senioren van de club. In gemixte � ights werd genoten van het 
prachtige najaarsweer. Spontaan werd bij de inschrijving een goed doel aangewezen: een weeshuis in 
India. Toch weer een opbrengst van 165 euro.

Praktijkles GVB kandidaten op  Veldzijde

Maandag stond weer de deur open, deze keer voor oud-

Vrijdag 24 september werd een bijzonderde 
dag voor Veldzijde. Voor de eerste keer 
mochten de business leden van Veldzijde 
genieten van een 18 holes baan. Bijeenkomst over de maandbeker
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Waar is onze lieve Pepper?
Mijdrecht - Sinds vorige week 
woensdag is deze kleine rode kater 
Pepperoni weg. Zijn kleine broertje 
eet sinds die tijd niet meer en mist 
‘m heel erg. 
Daarnaast was Pepper net geope-
reerd en heeft nog medicijnen no-
dig! Waarschijnlijk heeft iemand 

hem in huis genomen, want nor-
maal komt hij ieder uur even thuis  
om het hoekje kijken als hij buiten 
is. Hij woont in de buurt van de Du-
bloem:
Dus heeft u hem gezien of weet u 
waar hij is, neemt u dan s.v.p. con-
tact op via 06-14060755.

Alcoholcontrole bij afrit A2
Vinkeveen - De politie heeft op 
donderdag 23 september in samen-
werking met het Korps Landelijke 
Politiediensten, Belastingdienst en 
het Openbaar Ministerie een ver-
keerscontrole op de Provincialeweg 
N201, bij de afrit van de Rijksweg 
A2 gehouden.
In totaal 228 automobilisten moes-
ten een blaastest afleggen, waarbij 
drie automobilisten te veel bleken te 
hebben gedronken. Zij bliezen 475, 
615 en 655 ug/l, terwijl 220 ug/l de 
wettelijke limiet is. Tegen de drie is 
proces-verbaal opgemaakt en de 
laatste twee moesten hun rijbewijs 

inleveren. Tevens schreven agen-
ten 32 bekeuringen uit voor diverse 
verkeersovertredingen. Een vracht-
wagenchauffeur kreeg een proces-
verbaal voor het overtreden van de 
rijtijdenwet/het onklaar maken van 
de tachograaf.

Door een ANPR-auto (Automatic 
Numberplate Recognition) werden 
10192 kentekens gescand, wat 172 
hits opleverde. De Belastingdienst 
heeft 322.000 euro ingevorderd, 
waarbij 12.000 euro direct werd ge-
ind, en dertien auto’s werden in be-
slag genomen.

Kinderkledingbeurs Vinkeveen
Vinkeveen - Peuterspeelzalen Dui-
melot uit Wilnis en De Duikelaar 
uit Vinkeveen organiseren weer de 
succesvolle speelgoed- en kinder-
kledingbeurs op zaterdag 9 okto-
ber a.s. De beurs wordt gehouden 
bij peuterspeelzaal de Duikelaar, 
Pijlstaartlaan 7 - 9 in Vinkeveen. De 
verkoop vindt plaats tussen 10.00 
en 11.30 uur. Zestig procent van de 
opbrengst is voor degene die spul-
len komt brengen voor verkoop en 
veertig procent van de opbrengst is 
voor de peuterspeelzalen. Van deze 
extra inkomsten kopen de peuter-
speelzalen nieuw groot materiaal en 
speelgoed voor de kinderen. 

U kunt er terecht voor kinderkle-
ding vanaf maat 80 en speelgoed. 
Er is voor kinderopvang gezorgd. 
De niet-verkochte artikelen kunnen, 
indien men dat wenst, worden ge-
schonken aan een goed doel. Dit 
is Stichting Roki die zich inzet voor 
Roemeense wees- en zigeunerkin-
deren. Wanneer u artikelen op deze 
beurs wilt verkopen hoeft u niet zelf 
op de beurs te staan. U kunt vóór 
donderdag 7 oktober contact opne-
men met Sietske van der Moolen, 
telefoon 0297-533144) of met Silvia 
Verlaan, telefoon 0297-267491). Zij 
geven u meer informatie over het in-
brengen en ophalen van de spullen.

Actie van de Rikistichting
Mijdrecht - Ook dit jaar heeft de 
Rikistichting een één op één actie 
georganiseerd.
Voor het uitvoeren van deze actie 
heeft o.a. De Zonnebloem afdeling 
Mijdrecht haar medewerking ver-
leend.

Dit jaar hebben 10 vrijwilligers met 
hun gasten iets bijzonders gedaan 
in het kader van deze actie. De kos-
ten die hieraan verbonden waren 
werden betaald door de Rikistich-
ting. Elke vrijwilliger mocht samen 
met zijn gast zelf bepalen hoe dit 

moest worden ingevuld. Zo werden 
de volgende acties ondernomen:
Het bezoeken van een tuincentrum, 
naar de musical Mary Poppins, be-
zoek aan een orchideeënkwekerij, 
een kaasboerderij, paleis Het Loo, 
een rondvaart in Hoek van Holland, 
het bezoeken van een Japanse tuin, 
een rondvaart met de Spido in Rot-
terdam, winkelen en een sightsee-
ing in Noordwijk.

De gasten willen hierbij nogmaals 
de Rikistichting voor dit royale ge-
baar bedanken.  

Structuurvisieweek in DRV
De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen  en Abcoude staan deze week in 
het teken van de Week van de Struc-
tuurvisie. Tijdens de week kunnen in-
woners van de twee gemeenten, die 
per 1 januari 2011 samengaan, aan-
geven hoe zij vinden dat de gemeen-
te er over 20 jaar uit moet zien. 
Met een tocht langs zes kernen van 
de nieuwe gemeente, willen de ge-
meentebesturen op een ludieke en 
informatieve wijze zoveel mogelijk in-
woners in staat stellen mee te praten 
en mee te denken over de toekomst 
van de nieuwe gemeente. De aftrap 
werd vrijdag 24 september gegeven 
in Abcoude en zaterdag 25 septem-
ber bezocht de karavaan Mijdrecht. 
Tijdens de bijeenkomsten is er van al-
les te zien en te doen bij marktkra-
men, in tenten en in bussen. Er staan 
Ideeënbussen (twee dubbeldekkers 
met daarin verschillende presenta-

ties) en een hele grote Structuurvi-
sieparaplu waaronder allerlei materi-
aal te vinden is over de structuurvi-
sie. Inwoners kunnen hun ideeën op 
kaarten zetten, uitschrijven op reac-
tieformulieren, vertellen in een Bab-
belbox of vertellen aan aanwezige 
medewerkers van de gemeenten Ab-
coude en De Ronde Venen die uw in-
breng opschrijven. 

Waar
Dinsdag 28 september van 16.00 tot 
20.00 uur: Terrein IJsbaan, Baam-
brugge.
Woensdag 29 september van 16.00 
tot 20.00 uur: Speelwoud naast 
Brandweerkazerne, Wilnis. 
Donderdag 30 september van 16.00 
tot 20.00 uur: Terrein bij Fort Uithoorn, 
Amstelhoek Vrijdag 1 oktober van 
16.00 tot 20.00 uur: Terrein bij Winkel-
centrum Zuiderwaard, Vinkeveen.

VVd

Kandidatenlijst en 
verkiezingsprogramma
De Ronde Venen - In een goed be-
zochte algemene ledenvergadering 
van de gecombineerde VVD afde-
lingen De Ronde Venen en Abcou-
de-Baambrugge, werd afgelopen 
dinsdag in Partycentrum De Me-
ijert te Mijdrecht het verkiezings-
programma en de kandidatenlijst 
van de VVD vastgesteld. Het verkie-
zingsprogramma dat de titel heeft 
“Uw dorp is de kern van ons beleid“, 
benoemt items als o.m. “de laag-
ste gemeentelijke woonlasten zijn 
de norm in de nieuwe gemeente”,  
stimuleringsmaatregelen ten be-
hoeve van de economie in het ka-
der van extra werkgelegenheid ten 
dienste van alle inwoners. Essenti-
ele bezuinigingen op het bestuurs-
apparaat en het paal en perk stel-
len aan vrachtverkeer door woon-
wijken. Daarnaast zijn er specifie-
ke campagnepunten benoemd per 
dorpskern.

Criteria
Het nieuwe bestuur van de afde-
ling had op voorhand de criteria be-
noemd, op basis waarvan de kandi-

daten werden geselecteerd. Daar-
aan voorafgaande had het bestuur 
veel moeite gestoken in het aan-
trekken van nieuwe enthousias-
te VVD-ers die hun energie in de 
nieuwe fractie willen steken. De se-
lectiecriteria waren: ervaring, ver-
nieuwing, verjonging, lokale affini-
teit en een evenwichtige vertegen-
woordiging vanuit de twee fusiege-
meentes. Bovenal speelde de kwali-
teit van de kandidaten een belang-
rijke rol in de keuze. De Abcouden-
aar Rudolf van Olden werd met een 
grote meerderheid door de aanwe-
zige leden tot lijsttrekker gekozen. 
Verder bevinden zich onder de eer-
ste tien kandidaten van de lijst vier 
ervaren politici en maar liefst zes 
nieuwe kandidaten, onder wie drie 
jongeren onder de dertig jaar. Al-
le nieuwe aspirant-raadsleden heb-
ben in samenspraak met het afde-
lingsbestuur reeds voor de verkie-
zingen concrete aandachtsgebie-
den benoemd, zodat het voor de 
kiezer heel transparant is, waar de 
VVD zich in de nieuwe raadsperio-
de op zal richten. 

Verheugd
Voorzitter Hans Groenewegen toon-
de zich buitengewoon verheugd 
met de kwaliteit en diversiteit van 
de gekozen kandidaten en sprak de 
hoop uit dat de inzet van deze nieu-
we ploeg ertoe zal leiden dat de lo-
kale politiek zich nadrukkelijk op 
een hoger niveau gaat bewegen en 
dat, veel meer dan nu, raadsleden 
zich vergewissen van en oriënte-
ren op de behoeften van de burgers, 
om vervolgens vanuit de nieuwe ge-
meenteraad daar resultaat gericht 
op in te spelen. 

Hij hekelde de bestaande cultuur in 
de huidige raad van De Ronde Ve-
nen, die hij typeerde als intern ge-
richt, weinig daadkrachtig en bol-
staand van de mannetjesmakerij.  

Verkiezingslijst
Uiteindelijk kozen de leden de vol-
gende kandidaten voor de kieslijst. 
De lijsttrekker is: Rudolf van Olden, 
2. Rob Blans, 3. Frans Lugtmeijer, 
4:.Yvonne van den Heerik en 5. San-
dor Harmens.

62 Jaar. Gehuwd, vader van 4 kin-
deren, woont in Mijdrecht. Zelf-
standig ondernemer. Huidig frac-
tievoorzitter VVD DRV. Heeft 
meerdere bestuursfuncties bij de 
VVD en Scouting Nederland (be-
kleed).

Aandachtsgebieden:
Economische Zaken, Werkgele-
genheid, Bedrijven en Onderne-
mingen, MVO.

Bijjzonder aandacht voor de kern 
Mijdrecht.

50 Jaar. Gehuwd en vader van 3 
kinderen. Woont in Abcoude. Arts 
en medisch directeur. Huidige 
fractievoorzitter VVD Abcoude-
Baambrugge. Lijsstrekker en be-
oogd fractievoorzitter. 
Hij heeft meerdere bestuursfunc-
ties bekleed binnen de VVD, het 
basisonderwijs en de Farmaceuti-
sche Geneeskunde.

Aandachtsgebieden: 
Veiligheid, Sociale Zaken, Perso-
neel.

57 Jaar. Samenwonend, moeder 
van een dochter. Woont in Abcou-
de en is advocaat. Voormalig wet-
houder. Lid van de Raad van Toe-
zicht van een woningbouwvereni-
ging en de ouderenzorg.

Aandachtsgebieden:
Financiën, Cultuur en cultureel 
erfgoed, Juridische zaken.
Bijzondere aandacht voor de kern 
Abcoude.

40 Jaar, Gehuwd en vader van 
2 kinderen. Woont in Mijdrecht. 
Zelfstandig ondernemer en hui-
dig raadslid VVD DRV. Bestuurs-
functies bij de Oranjevereniging, 
het Wijkcomité Molenland en de 
St. Wilnisse Veenmolen.

Aandachtgebieden:
Woningbouw, Planologie en Ener-
gie voorzieningen.

Bijzondere aandacht voor de kern 
Amstelhoek.

44 Jaar. Gehuwd, vader van 2 kin-
deren. Woont in Vinkeveen. Offi-
cier bij de Koninklijke Landmacht. 
Voorzitter vakantiespeelweek 
DRV, hockeycoach. Fractieassis-
tent en meerdere bestuursfunc-
ties binnen de VVD.

Aandachtgebieden:
Onderwijs, Mobiliteit en Bestuur-
lijke vernieuwing.

Bijzondere aandacht voor de kern 
Vinkeveen.

3
KDO Rugby speelt mee 
op TBM dag Amstelveen
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag heeft een aantal jeugdleden 
van KDO rugby meegedaan met de 
TBM dag in Amstelveen. 

TBM staat voor Turven (6-7 jr), Ben-
jamins (8-9 jr) en de Mini’s (10-12 
jr). De TBM dag is nog geen com-
petitie. Op deze dag spelen ver-
schillende verenigingen onder-
ling wedstrijdjes van 2x15 minu-
ten. Het doel van de TBM dag is 
om vertrouwd te raken met de re-
gels, techniek en het plezier van de 
rugbysport. De scheidsrechter be-
spreekt tijdens het spel ook de re-
gels. De TBM dagen worden 3 à 4 
keer per maand bij verschillende 
verenigingen gehouden. De spe-
lers van KDO hebben meegedaan 
met de teams van Alkmaar, Ian met 
de Benjamins en Derek en Sam met 
de Mini’s.. Ze hebben kunnen laten 
zien wat ze de afgelopen weken al-
lemaal geleerd hebben op de trai-
ningen. Derek heeft dan ook zijn 

1e TRY (=doelpunt) gemaakt. Aan-
staande zaterdag gaan de jeugd-
spelers met nog meer jongens mee-
doen met de TBM dag in Haarlem.  
Daarnaast zal er ook bij KDO een 
TBM dag gehouden worden maar 
de datum hiervoor is nog niet be-
kend.
Dus jongens en/of meisjes: kom 
naar de trainingen op het KDO ter-
rein op maandag (wordt eventueel 
vrijdag) en woensdag van 18.30 tot 
19.30 uur.
Naast jeugd heeft KDO Rugby ook 
een aantal seniorenleden. Ook zij 
zullen dit seizoen wedstrijden gaan 
spelen. De senioren trainen op 
woensdag en vrijdag van 20.00 uur 
tot 21.30 uur.
Inmiddels zijn er ook diverse appa-
raten en spullen aanwezig om tij-
dens de training het spel nog beter 
te kunnen beoefenen. Denk hierbij 
aan een scrummachine en diver-
se andere trainingsmaterialen als 
stootkussens en tacklebags.

Schoolhandbal geslaagd 
voor KDO en Legmeervogels
De Kwakel - Op woensdag 15 en 
22 september heeft het jaarlijks te-
rugkerende schoolhandbaltoernooi 
plaatsgevonden.
Maar liefst 40 teams hebben met 
veel enthousiasme wedstrijdjes te-
gen de eigen groepen van andere 
scholen gespeeld.
Bij KDO was voor de gelegenheid 
een tweede handbalveld op het 
gras aangelegd. Ook bij Legmeer-
vogels werden op beide middagen 
twee velden gebruikt om alle wed-
strijdjes te kunnen afwerken. Voor 
alle teams werd goed gezorgd met 
limonadebonnen en chips. Iedereen 
kreeg na afloop een vaantje als aan-
denken. De eerste uit de poule won 
zelfs een beker!
Het gehele toernooi is goed verlo-
pen. De kinderen waren erg fana-

tiek. Soms ontbrak het nog aan ken-
nis van de handbalspelregels, maar 
gelukkig waren er goede spelbege-
leiders/scheidsrechters aanwezig 
om dit in goede banen te leiden. De 
grote winnaars van het toernooi wa-
ren groep 8 van de Antonius school 
(meisjes) en de Springschans (jon-
gens). Zij wonnen hun poule en 
gaan door de volgende ronde, de 
regiofinales.

Vind jij handbal ook zo leuk?!
Kinderen die het spelletje zó leuk 
vinden dat ze het graag bij een club 
komen doen, zijn van harte welkom 
om 4x te komen proeftrainen bij 
KDO handbal. Voor meer informatie 
kun je mailen naar handbal@kdo.nl. 
Ook de teams van Legmeervogels 
kunnen altijd leden gebruiken.

Eerste punt is binnen
Uithoorn - Door terugkomst van 
enkele geblesseerde spelers was 
de stemming bij Qui Vive vanzelf-
sprekend positiever dan die van 
vorige week. 
Met 0 punten uit 2 wedstrijden 
moest er dus eigenlijk wel ge-
wonnen worden. Met een door-
brekend zonnetje en wederom 
veel publiek vloog Qui Vive uit de 
startblokken. 

Verschillende kansen in de ope-
ningsminuten bleven echter on-
benut. Hierdoor kon Forward 
langzaam maar zeker de wed-
strijd wat kantelen in de 1e helft.  
Dit leidde bij hun tot wat kansen 
en corners maar die bleven onbe-
nut en hierdoor stond de beken-
de brilstand bij rust op het sco-
rebord.
 
Na de rust liet Qui Vive zien wat 
keihard werken is en een sterk 
collectief inhoudt. Overal op het 
veld werd er met bezieling om de 

bal gevochten en Forward van de 
goal
gehouden. Hier slaagde de thuis-
ploeg goed in want de bezoe-
kers werden nauwelijks nog ge-
vaarlijk. De druk op de goal van 
Forward nam toe en dus ook de 
kansen van Qui Vive. Tot de cirkel 
ging alles goed alleen bij de laat-
ste pass / afronding ging het nog 
mis. Er waren drie enorme kan-
sen die helaas alle drie niet ge-
vierd konden worden met gejuich. 
Hierdoor bleef de brilstand op 
het bord staan en kon de thuis-
ploeg maar 1 puntje bijschrijven. 
De sfeer over het vertoonde spel 
was positief maar over de stand 
werd toch wel gebaald. Het is nu 
slechts een kwestie om de stij-
gende lijn vast te houden en dan 
zullen de punten vanzelf binnen-
stromen. Schuw vooral niet om 
de heren een hart onder de riem 
te steken en langs de lijn te ko-
men staan, hoe meer zielen hoe 
meer vreugd.
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Laatste wedstrijd eindigt 
puntloos voor Van Rijn
Regio - Het Belgische circuit de 
Duivelsberg in Maasmechelen, was 
zondag 26 september het decor voor 
de finale race van Van Rijn Racing. 
Het uit Mijdrecht afkomstige team 
met coureur Dennis van Rijn, kon-
den nog belangrijke punten scoren 
voor het NK Rallyracing. Deze Bel-
gische wedstrijd zou nog meetellen 
voor hun kampioenschap. De baan 
condities waren niet erg gunstig. 
Buiten de zeer slechte staat van het 
onverharde gedeelte, regende het 
af en toe en was het circuit spek-
glad. In plaats van te strijden met de 
concurrentie, was Van Rijn meer in 
gevecht met zijn eigen auto. 

De zondagmorgen begon de dag 
met regen, het klaarde op en vlak 
voor de vrije training begon het we-
derom met regenen. Met de re-
genbanden onder de Cordoba kon 
Dennis gaan trainen. Door de glad-
de omstandigheden was het zoeken 
naar de juiste rijlijn. Deze kon nog 
niet gevonden worden en het weg-
gedrag van de auto hielp daar ook 
niet bij. Het team zocht naar een 
betere afstelling aan de SEAT. In de 
kwalificatie kon deze uitgeprobeerd 
worden. Het werk van het team was 

merkbaar, maar Van Rijn kon nog 
niet het uiterste uit de auto halen. 

Eerste
Vlak voor de start van de eerste 
manche begon het weer met rege-
nen. Toch kon Dennis als eerste de 
bocht induiken, na een moeizame 
start. Het was Remans in een Fiësta 
die hem volgde, maar Van Rijn kon 
hem niet achter zich houden. De 
wagen had teveel onderstuur en zo-
doende werd het onmogelijk de ga-
ten dicht te houden voor de achter-
volgers. 
Een 17e tijd in het klassement, een 
positie die het team zeker wilde 
gaan verbeteren. Het weer leek ook 
mee te gaan werken, het klaarde op 
en de baan werd alsmaar droger. 
Dit was van korte duur, toen Van 
Rijn naar de start reed begon het 
hard te regenen. Dennis kon ook 
in de tweede heat geen vuist ma-
ken, met veel stuurwerk wist hij wel 
de wagen op de baan te houden en 
een tijd te klokken. Ditmaal een 15e, 
dit zou niet genoeg zijn voor een fi-
nale plaats. 

Derde
De derde manche moest wat meer 
risico genomen gaan worden door 

de rijder, om zich alsnog te kunnen 
kwalificeren voor de B-finale. Echter 
een spin in de derde ronde maakte 
een einde aan de jacht op de laat-
ste kampioenschap punten van dit 
jaar. Het NK is nog niet officieel af-
gesloten, maar Van Rijn zal op een 
12e positie het jaar eindigen. 

Het team Van Rijn Racing sloot hier-
mee het rallyrace seizoen 2010 af bij 
onze zuiderburen. Afgelopen jaar 
heeft het team in sportief opzicht 
veel ups en downs gekend. In ju-
ni werd Dennis van Rijn nog terug-
gezet naar de laatste plaats in de 
B-finale, de wedstrijd erop liet Van 
Rijn Racing van zich spreken door 
de vierde plaats te veroveren op het 
circuit van Valkenswaard. Winst en 
verlies liggen nu eenmaal in deze 
sport dicht naast elkaar. 

Aankomende winterperiode gaat 
men bouwen aan de toekomst. De 
planning is om in 2011 te gaan rij-
den met een nieuwe auto! Er is een 
Skoda Fabia body aangekocht, waar 
de bouw begin oktober zal start-
ten. Zodra de bouw is aangevan-
gen, zullen er op de site www.van-
rijnracing.nl de laatste updates te 
lezen zijn. 

Wedstrijd Legmeervogels 
D3 wederom spannend
Uithoorn - Ja hoor, de smaak van 
de eerste overwinning na het ver-
lies van vorige week smaakte zeker 
naar meer, en hoe!! Die legmeervo-
gels D3 zorgde voor een spannende 
wedstrijd zeg. De eerste helft werd 
compact gespeeld, vol met strijd en 
inzet! En dat was nodig want Ouder-
kerk was niet zomaar te verslaan. 
Na een goeie combinatie van Mo-
hammed Haddoui en Diego de Rui-
ter maakte de laatste 1-0.  Het was 

snel 1-1, maar onze mannen coun-
terde na goed doorzetten van Mo-
hammed Haddoui naar de 2-1. Nog 
altijd vol inzet, kwam het mooiste 
doelpunt van de wedstrijd, via een 
mooie combinatie van Diego de 
Ruiter, Mohammed Haddoui naar 
Damon Groenendal, die 3-1 maakte.
In de tweede helft gingen onze 
mannen door, want er was zicht op 
een overwinning. Kay Totri scoorde 
mooi uit een vrije trap de 4-1. Ou-

Vrouw 46 km 
per uur te hard
Uithoorn - Een 26-jarige vrouw is 
woensdagochtend aangehouden, 
nadat agenten haar over een lan-
ge afstand met zeer hoge snelheid 
zagen rijden. 
Na meting en correctie bleek de 
vrouw 46 kilometer per uur te hard 
te hebben gereden over de provin-
cialeweg N201. De vrouw is aange-
sproken op haar rijgedrag en heeft 
een proces-verbaal gekregen.

Afvalbak in brand
Uithoorn - Agenten kregen zon-
dagochtend een melding over rook-
ontwikkeling op de Klipper. Ter 
plaatse bleek een afvalbak in brand 
te staan, die tegen de muur van 
twee huizen aan stond. 
De brand was zodanig, dat de 
brandweer er aan te pas moest ko-
men om de brand te blussen. De 
bak is vermoedelijk opzettelijk in 
brand gestoken.

Rookworst Keurslager Gert Stronkhorst 
wordt wederom bekroond met goud
Uithoorn - Tijdens de landelijke 
rookworstkeuring is de rookworst 
van Keurslager Gert Stronkhorst 
weer met goud bekroond. Deskun-
dige keurmeesters keurden op di-
verse punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke rookworst van sla-
ger Stronkhorst uit Uithoorn tot de 

beste van Nederland behoort. De 
worst wordt werd onder meer ge-
keurd op smaak, geur, samenstel-
ling en uiterlijk. De rookworst moet 
goed gevuld zijn. De darm knap-
perig en mooi goud/geel van kleur. 
Verder is het belangrijk dat de typi-
sche rooksmaak en geur in voldoen-

de mate aanwezig zijn.
Deze week kunnen de klanten in 
de winkel komen proeven en direct 
profiteren van een scherpe aan-
bieding. Van 2 t/m 9 oktober is de 
tweede rookworst bij slager Stronk-
horst gratis (zie ook advertentie el-
ders in deze krant).

Vrouw gewond 
na botsing
Uithoorn - Een 75-jarige vrouw is 
zondagavond gewond geraakt na-
dat zij met haar fiets tegen een Am-
sterdammertje was aangereden. 
De vrouw fietste samen met haar 
echtgenoot op het Marktplein, toen 
zij door nog onbekende oorzaak te-
gen het paaltje aanreed. 
Zij brak daarbij haar been en is ver-
volgens overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Vrijblijvend bij Karin van Dierendonck: 
Open dag najaarsworkshops
Mijdrecht - De bladeren kleuren 
langzaam bruin en geel en de ther-
mometer zakt elke dag verder. Het is 
herfst! Hoog tijd om je interieur lek-
ker te veranderen. Karin van Dieren-
donck heeft dit seizoen maar liefst 
acht fantastische decoraties die je 
zelf kunt komen maken in een ge-
zellige workshop. 
Zaterdag en zondag is er een open 
dag in het atelier van Karin van Die-
rendonck. Kom gezellig het na-
jaar opsnuiven en doe meteen nog 

meer inspiratie op. Op deze open 
dag worden de decoraties en stuk-
ken getoond die in het komende na-
jaar tijdens de workshops bij Karin 
gemaakt worden. Iedereen die inte-
resse heeft in workshops en kreatief 
bloemwerk kan vrijblijvend binnen-
stappen voor informatie en inspi-
ratie in de gezellige nieuwe werk-
ruimte.
Je kunt je inschrijven voor één van 
de workshops in het vaste roos-
ter maar je kunt ook met een aan-

tal vriendinnen in overleg een leu-
ke middag of avond  organiseren, 
voor een reünie of verjaardag bij-
voorbeeld.
Het atelier aan de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht is zaterdag 2 oktober ge-
opend  van 10.00 tot 17.00 en zon-
dag 3 oktober van 13.00 tot 16.00. 
Iedereen is welkom. Wie tijdens de 
open dag inschrijft krijgt 10% kor-
ting. De Tuinderslaan ligt aan het 
einde van de Schattekerkerweg, een 
zijstraat van de Oosterlandweg.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Nieuwbouw project 
Helene Swarthlaan

Uithoorn - Sinds de sloopwerkzaamheden ten 
behoeve van het nieuwbouwproject Helene 
Swarthlaan, is het betreffende bouwterrein afge-
zet middels veiligheidshekken. Deze hekken ble-
ven ook nog staan na afronding van de sloop-
werkzaamheden conform te doen gebruikelijk 
en o.i. is dat ook een verstandig besluit ter voor-
koming dat het bouwterrein door (jonge) kinde-
ren als speelterrein (waterplassen en zandhopen 
hebben eenmaal een aantrekkingskracht op kin-
deren) wordt gebruikt welke mogelijk tot gevaar-
lijke situaties zouden kunnen leiden.
Tot onze verbazing is het sloopbedrijf vandaag 
langsgekomen om ALLE hekken weg te halen. 
Deze actie en dit tijdstip, met het oog op het ko-
mende weekend, bevreemdt ons zeer.
Echter, groter werd onze verbazing toen wij hoor-
den van een van de bouwvakkers dat het verwij-
deren van de hekken het gevolg is van een beta-
lingsachterstand van de Gemeente Uithoorn je-
gens het bouwbedrijf.
Uiteraard is voornoemde opmerking aangaande 
de financiële kwestie “eenzijdig” in de zin dat dit 
door ons niet te verifiëren is zonder eerst uw re-
actie te horen. 
 

Derhalve zouden wij graag het volgende van 
u willen weten:
 
1) is naar uw mening het bouwterrein een veilig 
en derhalve een vrij toegankelijk gebied? Door 
het vrij toegankelijk karakter zal het bouwterrein 
o.i. door (jonge) kinderen als speelterrein wor-
den gezien.
 
2) wat is de reden dat de hekken worden ver-
wijderd?
 
3) wat U op korte termijn van plan bent te doen 
om de veiligheid van de buurtbewoners te waar-
borgen t.a.v. het bouwterrein?
 
Ik zie graag uw spoedige reactie op al onze vra-
gen tegemoet.
 
Bij voorbaat dank.
Met hoogachting,

 Fam. Pho
Rodenbachlaan 41

 Uithoorn 

Persoonlijke recordkarper 
voor Geurt de Bruijn

Wilnis - Ik wil iedereen laten meedelen in de 
vreugde die ik heb gezien in Geurt. 
Het visavontuur begon op vrijdagavond 24 sep-
tember. De reis richting De Gagel, bepakt en be-
zakt, verliep prima. De eerste nacht was er veel 
wind, regen en kou. Door de aanwezigheid van 
een tent en lekkere slaapzakken was het zeer 
goed te doen. Die nacht mochten we alleen ge-
nieten van een enkele aanbeet maar bleken de 
vissen ons toch te slim af te zijn. 
De hele zaterdag overdag doorgevist en met de 
vangst van een zeelt en wat kleine vis is de stem-
ming er aardig in gekomen. 

Maar niet de karper waren we op aan het jagen 
waren. We besloten er toch nog een nacht aan 
vast te plakken. Nog wat kennis in huis gehaald 
door een fervent karpervisser te raadplegen en 

de tweede nacht kon wat ons betreft ingaan.  Op 
een enkele misser na begon om kwart voor zeven 
de beetmelder van onze Geurt echt goed te keer 
gaan. Na een leuke dril en de vis in zicht, zag ik 
het gezicht helemaal opbloeien van Geurt. Na het 
meten, wegen en het voorzichtig terugzetten van 
de karper bleef het enthousiasme aan. Het is zeer 
bijzonder een karper van dit formaat in de polder 
te vangen. De karper woog maar liefst 43 pond en 
had een lengte van tegen een meter. 

Hierbij een foto om ook anderen te laten meege-
nieten van deze bijzondere vangst. 

Al met al een geslaagd visweekend.

Willem Verkaik
Wilnis

Parencompetitie BV De Kwakel
De Kwakel - Aan het slot van de 
4e speelavond van de 1e cyclus van 
de parencompetitie van de BVK be-
gon wedstrijdleider Cor Hendrix te-
gen zijn gewoonte in de uitslagen 
voor te lezen in omgekeerde volgor-
de, dus van de top van de A lijn naar 
de ‘bodem’ van de C lijn.
Dat had alles te maken met onregel-
matigheden in de uitslag in de C lijn, 
waar door onvoorziene afmeldingen 
en tussentijds vertrek van een paar 
halverwege de avond een zeer on-
overzichtelijke en incorrecte stand 
uit de printer rolde.

Cor moest mede hierdoor zijn spel 
meermalen onderbreken, waardoor 
hij meer wedstrijdlijder dan wed-
strijdleider was, wat zich ook ver-
taalde in zijn score. Daarvoor zou 
eigenlijk ook een compensatierege-
ling gevonden moeten worden. 
Omdat er dus van bovenaf werd op-
genoemd hoorden Anneke Karlas 
en Jaap Verhoef hun namen als eer-
ste door de luidsprekers schallen, 
omdat zij met 63,54% de concurren-
tie in de A-lijn de hielen lieten zien 
en en passant ook de 1e plaats in de 
totaalstand overnamen van Wim en 
Rita Ritzen. 
Hun voorsprong is slechts 0,53% 
gemiddeld . Dick Elenbaas en An-
dre Verhoef werden net als vorige 
week 2e, deze keer met 59%. Ria 
van Zuylen was deze avond gekop-
peld aan supersub Adrie ‘Bal’ Voorn 
en zij kaartten 58,7% bijeen, wat 
hen de 3e plaats opleverde. Ria’s 
vaste partner Han Mann moest he-
laas verstek laten gaan, maar we 
hopen hem volgende week weer te 
mogen verwelkomen. Onderaan de 
lijst vinden we Gerard de Kuyer en 
Piet van der Poel, die de komende 
2 weken nog flink aan de bak moe-
ten om hun verblijf in de A Lijn vei-
lig te stellen.

Eerste
In de B lijn revancheerden Atie en 
Wan Overwater zich overtuigend 
van de blamage van vorige week 
door met 62,5% eerste te worden. 
Suzanne Ambagtsheer en Riet Wes-
selingh waren voor de eerste keer 
dit seizoen van de partij en zij ga-
ven met 60,12% meteen hun visite-
kaartje af. 
Het leverde hen de 2e plaats op. De 
3e plaats was voor Greet de Jong 
en Roel Knaap, die daarmee voor 
de 3e achtereenvolgende keer dus 
een podiumplaats scoorden. In de 
totaalstand staan zij nu inmiddels 
ook 3e.
Aan de onderzijde van de uitslagen-
lijst scoorden de paren Corrie Bar-
tels-Ruud Doeswijk en Bep Verleun-
Cor Hendrix exact gelijk. In de to-
taalstand lijken Gerda Bosboom en 
Rina van Vliet vrijwel niet meer in te 
halen en zijn er nog 6 paren die strij-
den voor de 3 resterende promotie-
plaatsen.
 
In de C lijn had Janny Snabel een 
invalster gevonden in de persoon 
van Ida Knaap. Die had zich blijk-
baar voorgenomen het goede voor-
beeld van wederhelft Roel te volgen, 
want de dames haalden verplette-
rend uit met de hoogste dagscore 
van 65,2%.
Tilly en Frans Wouda kwamen zon-
gebruind terug van vakantie en 
zij lieten een score optekenen van 
61,85%%, goed dus voor de 2e 
plaats. Ploon en Fons Roelofsma 
trokken de stijgende lijn van de 
voorbije weken uitstekend door met 
een fraaie 58,25%, waarmee zij 3e 
werden.
Gerbrand van Nigtevegt en Har-
ry Rubens konden het deze avond 
niet bolwerken en zij moesten alle 
andere paren daardoor boven zich 
dulden.

derkerk gaf niet op want het werd 
4-2. Het bleef spannend en het leek 
erop of Ouderkerk wat sterker werd. 
Onze mannen voelden dit aan en 
na een assist van Lars Veenhof 
werd het 5-2 door weer Mohammed 
Haddoui. Hierdoor kreeg ouderkerk 
meer grip op de wedstrijd en benut-
te 2x de ruimte goed, waardoor het 
5-3 en zelfs 5-4 werd. Hier bleef het 
gelukkig bij, en de mannen van de 
D3 waren heel blij, want ze maakten 
volgens mij allemaal een buikschui-
ver, zo blij. Het leek wel of ze kampi-
oen waren geworden. 

De D3 is aan het groeien, ga zo door 
mannen, het was een lekkere pot.
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Jubilerende golfclub:

Ook iets extra’s voor anderen . .

De Ronde Venen - Met een groot 
feest in en rond het clubhuis werd 
zaterdagavond het 5e Lustrum van 
Golfclub Veldzijde afgesloten. In 
haar slotwoord benadrukte Co-

ra Jonkers, de organisatrice van de 
feestelijkheden, dat er deze week 
niet alleen mooie prijzen en veel ex-
tra zaken voor de leden waren, maar 
zeker óók aan ‘goede doelen’ was 

gedacht. Dat werd zeker bevestigd 
door een van de leden van de golf-
club, die nauwe banden heeft met 
een weeshuis in Tamil Nadu, in het 
uiterste zuiden van India. Zowel op 
woensdag als op de slotdag, zater-
dag ( de eerste keer dat iedereen op 
de nieuwe 9 holes mocht spelen) 
was het inschrijfgeld van de wed-
strijden bestemd voor het weeshuis. 
Daarnaast werd ook door Golfpark 
Wilnis een bijdrage geleverd, zodat 
er ’s avonds een cheque van e 950,- 
kon worden overhandigd. “Voor dit 
bedrag kan  in India heel veel wor-
den gedaan en zeker voor dit wees-
huis is het een fantastische gift. Ik 
vind het geweldig dat er bij dit lus-
trum ook aan dit weeshuis is ge-
dacht “, aldus de contactpersoon 
van het weeshuis.

Eerder in de Lustrumweek was 
Stichting Kasigau, Kenia het goede 
doel van de ‘Veldzijde Jeugd Open’ 
waarvoor e 750 werd ingezameld en 
was er een ‘Pro Am’-wedstrijd ge-
speeld die e 2.500,- had opgebracht 
voor het KIKA - fonds (Kinderen 
Kankervrij). Stichting De Bovenlan-
den mocht de 20e een cheque van 
e 2.000 ontvangen.

Solide spel van Atalante D2
Vinkeveen - In de late ronde in de 
Boei in Vinkeveen kwam Haaxman 
D2 aan bod met haar eerste wed-
strijd van het nieuwe seizoen. Vorig 
seizoen was op een setje na de P/D 
boot gemist en achteraf was geble-
ken dat het de nummer 2 Roda uit 
Amstelveen niet gelukt was te pro-
moveren en de kampioen, een team 
van VCH Hoofddorp had zich terug 
getrokken. 

De eerste wedstrijd was gelijk tegen 
VCH, een van de twee Hoofddorp 
teams in de poule. Zonder Marjan 
Blenk en geblesseerde Jet Feddema 
verscheen de bondige equipe aan 
de meet: Annemarieke Wijnands en 
Natalie van Scheppingen in de aan-

val, Joke Ruizendaal en nieuw van 
Oradi Debbie van der Hoorn als 
hoofdblokkeerders, Tineke Velle-
koop als diagonaal en Annemarie 
Bakker in de verdeling. 

Na wat aftasten en vooral zien hoe 
de tegenstander speelde werd dui-
delijk dat dit niet een van de top-
pers van vorig seizoen was. Al snel 
kwamen de solide patronen in het 
spel en werd de eerste set met 25-
18 gewonnen. In de tweede set ging 
het spel voort en op aanwijzing van 
coach Jet Feddema werden de ach-
terspelers veelvuldig aangespeeld 
voor de aanval van achter de 3m lijn. 
Daar had het team uit hoofddorp 
moeite mee en met 25-15 werd ook 

de tweede set gepakt.  In het der-
de bedrijf kwam Inge Bakker in het 
veld en de ploeg draaide standvas-
tig door. 

De trainingsdinsdag tevoren had-
den de dames nog een oefenpot te-
gen dames 1 gedraaid en hoewel 
niet gewonnen waren de patrone-
ren bijzonder eigen geworden. 

Zonder al te veel moeite werd ook 
deze set gepakt met 25-15. Het 
kaarsje bij de gastploeg was een 
beetje aan het uitgaan en de laat-
ste set werd dan ook royaal ver-
diend met 25-08. Met de 4-0 kun-
nen de dames vijf punten noteren, 
een mooie start van het seizoen.

Groep 8  Willespoort wint 
Cruyff Court 2010
De Ronde venen - Groep 8 van 
OBS de Willespoort deed dit jaar 
weer mee aan het  Cruijff  Court 
6 tegen 6 fairplaytoernooi en ze 
hebben een hele leuke middag 
gehad. 

In het begin ging het heel erg goed, 
en  wonnen ze  alle drie de wedstrij-
den in hun poule. Er waren namelijk 
zoveel scholen die meededen, dat 
er wel 4 poules waren.  De eerste 
wedstrijd tegen St. Jozefschool  2 
werd gewonnen met  1-0,  de twee-
de tegen de Fontein 2  met 2-1 en de 
derde tegen Proostdij 2 met 1-0. Het 
was een sterk team en ze wissel-
den om de vier minuten heel goed, 
en dat systeem is er in gebleven. Ze 
waren erg blij dat ze nu eens een 
keertje door naar de kwartfinales 
mochten. In de kwartfinale stonden 
ze tegenover de Driehuisschool, dat 
was een best moeilijke tegenstan-
der. Ze dachten eerst dat ze gingen 
verliezen maar ze wonnen uiteinde-
lijk met  2-1. Dat was nog best een 
spannende wedstrijd. De halve fina-
le was erg grappig want ze moes-
ten tegen groep 7 van OBS de Wil-
lespoort. Want ook deze groep had 
gewonnen in hun poule en had-
den in de kwartfinales de Schakel 
uitgeschakeld met penalty’s.  Het 

bleef 0-0 en met de penalty’s  was 
groep 8 net iets sterker of hadden ze 
meer geluk?! Groep 7 ook jullie heb-
ben het supergoed gedaan en wie 
weet hoe ver jullie het volgend jaar 
schoppen. In de finale was het één 
en al zenuwen en spanning. Eerst 
was het 1-0 voor St.Jozefschool 1 
met nog maar twee en een halve 
minuut te gaan. Gelukkig  maakte 

de Willespoort 1-1 en met nog maar 
weinig tijd op de klok werd er op de 
valreep ook nog 2-1 gemaakt door 
hen . Na de wedstrijd kwam ook 
groep 7 het veld op, om met groep 
8 een feestje te vieren. Ze zijn heel 
erg blij dat ze de finale hebben ge-
wonnen en door mogen naar de re-
gionale wedstrijden in april 2011. Ze 
hebben er zin in!

Hertha F4 wint opnieuw
Vinkeveen - Na twee eerder ge-
wonnen competitie wedstrijden wa-
ren de verwachtingen hoog gespan-
nen. 
Tijdens de trainingen werden de vo-
rige wedstrijden geanalyseerd en 
werd de nieuwe tactiek bespro-
ken. Om de eerste plaats te behou-
den moest uiteraard goed getraind 
worden. De tegenstander was dit-
maal Wasmeer F7. Iedereen stond 
op zaterdag 25 september om 10:00 
uur enthousiast op het veld om het 
team van Wasmeer F7 te verwelko-
men. Na het maken van een team-
foto van Hertha F4 konden we weer 
naar huis omdat bij de tegenstan-
der 13:30 uur op het programma 
stond. Gelukkig was iedereen be-
reid om later die dag terug te ko-
men! Alle jongens konden goed om-
gaan met de druk (op wat zenuwen 
na) en gingen vol enthousiasme het 
veld in. In de eerste helft werd er be-
hoorlijk tegenstand geboden maar 
toch kwamen we tot scoren. Je kon 
merken dat er tijdens de trainingen 
goed was opgelet. Al vroeg viel de 
openingstreffer waarna er nog meer 
volgden. Helaas kan ik niet meede-
len wie er allemaal heeft gescoord 
want na 3 gewonnen wedstrijden 
ben ik de tel kwijtgeraakt. Helaas 
was er voor onze keeper niet zo heel 
veel te doen waarop hij ook maar 
besloot om mee naar voren te gaan. 

Rust
Na de eerste helft was het tijd voor 
een kleine rustpauze waarin snel 
even wat werd gedronken en nog-

maals de tactiek werd doorgeno-
men. Er waren een aantal kleine 
puntjes waarop gelet moest wor-
den. De scheidsrechter floot voor 
het begin van de tweede helft en 
de jongens sprongen haast boven 
op de bal. De tegenstander was de 
weg heel even kwijt en zo kon Hert-
ha doorgaan met waarmee ze wa-
ren begonnen en dat was scoren! 

Tot het einde aan toe bleven ze fa-
natiek strijden om de bal. Na het 
laatste fluitsignaal werden er nog 
penalty`s genomen waarin de jon-
gens nog even konden tonen hoe 
er gescoord moet worden! Tijdens 
het douchen werd er al `We are the 
champions` gezongen. Uiteindelij-
ke uitslag: Hertha F4 – Wasmeer F7:  
12 - 0

Antoniusschool meiden groep 8:

Schoolhandbalkampioen 2010
De Hoef - Op woensdag 22 sep-
tember mochten de meiden van 
groep 8 uit De Hoef voor de laat-
ste keer deelnemen aan het al-
tijd zo goed georganiseerde 
schoolhandbaltoernooi van KDO 
en Legmeervogels. 

Het was prachtig weer en met pre-
cies 7 speelsters werden er in de 
poule 3 wedstrijden gespeeld. De 
1e wedstrijd werd gewonnen met 
8-3 tegen de Springschans. De 2de 
wedstrijd gelijk gespeeld met 1-1 te-
gen de Zon. De 3de wedstrijd werd 
met 3-0 gewonnen van de Kwik-
staart. We waren door! In de finale 
moesten we tegen de Kajuit en het 
werd 6-3 voor de Antoniusschool!
We gingen dus voor de 3e keer met  
een beker naar De Hoef.  Binnen-
kort gaan we door voor de regiona-
le schoolhandbalwedstrijden, u zult 
dus nog meer van ons horen. 

Op de foto staan de Hoefse meiden 
met de beker:
Staand van links naar rechts Sabine, 
Meerthe, Roos en Kim. Zittend: Eva, 
Lies en Amber

Argon zaterdag werkt zich 
toch langs De Meern

Mijdrecht - Tien minuten voor 
tijd scoorde Argon het eerste 
doelpunt waarmee uiteindelijk 
de winst kon worden binnen ge-
haald. De eerste helft was Argon 
de bovenliggende partij maar 
verzuimde het de kansen de er 
waren te verzilveren. De Meern 
was de tweede helft dichtbij een 
doelpunt maar kon toch niet ver-
hinderen dat Argon er uiteinde-
lijk met volle winst vandoor ging.
Na tien minuten was er de eerste 
doelkans voor Argon maar de in-
zet van Stefan Tichelaar kon door 
de goed keepende Sander Reu-
rings van De Meern tot hoek-
schop worden verwerkt. Even la-
ter zag Lesley Groenen zijn inzet 
van de doellijn gehaald en kop-
te Kevin Blom in handen van de 
doelman. Daarna verscheen You-
ri van Adrichem alleen voor doel-
man Reurings maar hij mikte op 
de keeper. Een tegenstoot van 
De Meern kon maar nipt door 

Van Moort onschadelijk wor-
den gemaakt, met moeite tik-
te hij de bal naast.het doel. Vlak 
voor het rustsignaal kreeg Kevin 
Blom nog een goede mogelijk-
heid maar hij mikte te hoog.

Vervangen
Na vijf minuten in de tweede 
helft moest Albert Mens zich la-
ten vervangen, door Antonie van 
der Linden. De Meern kreeg 
daarna een goede gelegenheid 
om de score te openen, de Ar-
gondoelman werkte de bal te 
zacht weg waardoor een aanval-
ler van De Meern de bal gemak-
kelijk kon onderscheppen en de 
bal in de doelmond plaatste, ech-
ter Adil Kamil was ter plaatse om 
de bal met een fraaie kopbal uit 
het doel te werken. Daarna was 
er weer een mogelijkheid voor 
Argon, na een hoekschop kreeg 
Van der Linden een mogelijkheid 
om uit te halen maar hij mikte te 

hoog. Nadat Stef Vermeulen na-
mens De Meern ook te hoog had 
gemikt kwam Argon tien minu-
ten voor tijd op voorsprong, Ste-
fan Tichelaar pikte de bal op na 
slecht uitverdedigen van de gast-
heren, passeerde z’n tegenstan-
der en schoof de bal in de ver-
re hoek 0-1. Even later had Gi-
no Schuur namens De Meern de 
gelegenheid om gelijk te maken 
maar hij schoot voorlangs. De 
slotminuten waren voor Argon, 
met name Bas de Graaff kreeg 
tweemaal de gelegenheid om De 
Meern definitie op de knieën te 
krijgen. De eerste maal schoof hij 
de bal in het zijnet en even later 
profiteerde hij niet toen Jimmy 
van Veen hem via een slim hak-
balletje de bal toespeelde, alleen 
voor doelman Reurings schot hij 
over.

Zaterdag speelt Argon thuis te-
gen Wartburgia uit Amsterdam.  

Op de foto van links naar rechts:
Onder: Lucas Wielink, Jaiden van der sloot, Melvin Huisman, Mika van Blokland
Boven: Sidney Voorneveld, Lucas Veenhof, Kit Verbrugge, Jay Albers

Met De Merel fietsen in de herfst
De Ronde Venen - TTC De Me-
rel fietst op zondag 3 oktober de 
Herfsttoer, de laatste toertocht van 
het fietsseizoen. In groepsverband 
rijden we nog één keer langs de 
mooiste plekjes in de omgeving. De 
afstand is 100 kilometer. De route 
gaat vooral over rustige binnenweg-
getjes, langs water en weilanden en 
door mooie dorpjes.

De start is om 8.30 uur bij Café de 
Schans in Vinkeveen. De route gaat 
via Breukelen en Haarzuilens naar 
Harmelen, Woerden en het histori-
sche Oudewater. Na ongeveer 50 ki-

lometer zijn we in Hekendorp. Daar 
houden we een koffiestop met, als u 
dat wilt, de voor fietsers onvermijde-
lijke appelpunt.

Na de stop fietsen we veelal langs 
water. We rijden over smalle wegge-
tjes door de Reeuwijkse Plassen. Via 
Bodegraven en Zwammerdam ko-
men we bij de Nieuwkoopse Plas-
sen.Het is in het najaar ’s ochtends 
nog rustig op de weg. We kun-
nen met de groep dan ook genie-
ten van de schilderachtige kronkel-
weg langs het riviertje de Meije. Hier 
moeten we wel achter elkaar rijden. 

Via Woerdense Verlaat komen we 
weer terug in Vinkeveen.

De tocht wordt in twee groepen ge-
reden. Groep 1 rijdt met een snel-
heid van ongeveer 27 à 30 km/uur; 
groep 2 rijdt een paar kilometer min-
der snel (afhankelijk van de deelne-
mers). TTC De Merel stelt vanwege 
de veiligheid een valhelm verplicht.
De start is om 8.30 uur bij Café de 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
Leden van TTC De Merel en ande-
re NTFU-fietsverenigingen krijgen 1 
euro korting.
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Evert Oudhof wint prijsbiljarten
Vinkeveen - Evert Oudhof  heeft 
op het onderlinge prijsbiljarten van 
dinsdag 21 september van biljart-
club de Merel/Heerenlux keihard 
toegeslagen door in de finale Ge-
rard Redegeld te verslaan met gro-
te overmacht.

Gerard, toch een van de favorieten 
voor de eindzege, moest het ant-
woord schuldig blijven tegen een 
ontketende Evert, die Gerard het 

nakijken gaf in 9 beurten. Dus Ge-
rard tweede, als prima derde Don-
ny Beets, die Arie van Vliet een pak 
slaag gaf en procentueel de hoogste 
serie van de avond maakte, name-
lijk 8 caramboles. Die eerder Peter 
Marsen en Cor van Wijk uitschakel-
de, dus Arie vierde. De troostfinale 
werd gewonnen door Wim Roest die 
de rest de baas was, met als zesde 
de vermoeide Wim Berkelaar.
Biljartclub de Merel/Heerenlux gaat 

dinsdag van start met haar interne 
competitie. De aanvang is 20.00 uur. 
Liefhebbers van het biljartspelletje, 
zowel dames als heren, zijn hartelijk 
welkom in het clubhuis van de Me-
rel/Heerenlux.

U loopt gewoon binnen en meldt u 
aan de bar. Er wordt gespeeld in het 
clubhuis Café de Merel aan Arken-
park Mur 43. Telefonische inlichtin-
gen: 0297-263562 of 0297-264159.

Jeugd G-team van HVM 
start met de competitie
Mijdrecht - Het eerste jeugd
G-team van Hockey Vereniging 
Mijdrecht doet dit seizoen voor het 
eerst mee met de competitie. Ze ko-
men uit in poule 3 van regio Noord-
Holland en spelen tegen teams van 
Bloemendaal, Athena, Alkmaar en 
Myra. Deze teams bestaan allemaal 
uit kinderen vanaf 8 jaar, die door 
een verstandelijke beperking niet 
aan de reguliere hockeycompeti-
tie mee kunnen doen. De KNHB or-
ganiseert speciaal voor deze groep 
een aparte competitie.

Op zaterdag 2 oktober is HVM de 
organiserende thuisclub en komen 
alle competitieteams naar HVM om 
van 10.30 tot 12.00 uur op veld 1, 
twee wedstrijden achter elkaar te 
spelen. Er wordt gespeeld met 6-tal-
len op een kwart veld en HVM moet 
het opnemen tegen Bloemendaal en 
Alkmaar. Toeschouwers zijn natuur-
lijk van harte welkom. 
Normaal gesproken traint het G-
team iedere zaterdagochtend van 
11.00 tot 12.00 uur. Er zijn vijf zater-
dagen waarop competitie wordt ge-

speeld, in de winter wordt er in de 
zaal gehockeyd en er wordt ook al-
tijd enthousiast meegedaan aan G-
hockey toernooien. 
Nieuwe G-hockeyvrienden en 
-vriendinnen zijn van harte welkom 
en kunnen altijd een keer vrijblij-
vend meedoen aan een training! Be-
langstellenden kunnen contact op-
nemen met 
g-hockey@hvmijdrecht.nl en alvast 
een indruk krijgen door het film-
pje te bekijken op de site van HVM 
www.hvmijdrecht.nl.

Biljarten: koplopers nemen 
steeds meer afstand
De Ronde Venen - In speelweek 
6 was BC De Schans de grote win-
naar. Er werd weer met 9-0 gewon-
nen. 
De Kuiper/van Wijk blijft met 7-2 
winst de taaie medekoploper. Door-
dat een paar spelers van De Merel/
Heerenlux 1 een superprestatie le-
verden blijft dit team goed volgen. 
Zowel de hoogste serie van de week 
als de kortste partij was voor een 
speler van De Merel/Heerenlux 1. 
Kees Griffioen had maar 13 beurten 
nodig voor de kortste partij van de 
week. John Vrielink (zie foto) maak-
te de hoogste serie met 56 caram-
boles = 37,33% van zijn te maken 
punten. De Merel/Heerenlux 1 won 
met 5-4 van DIO 2. John Vrielink en 

Kees Griffioen waren een maatje te 
groot voor Henny Hoffmans en Ton 
Brantsema. John had maar 15 beur-
ten nodig en haalde het prachti-
ge gemiddelde van 10,00 tegen een 

wisselvallig spelende Henny Hoff-
mans. DIO 1 haalde met een ver-
schil van 0,41% het extra punt en 
de 5-4 winst tegen Cens 2. Edwin 
de Jong van Cens 2 zorgde voor een 
prima prestatie door Eric Brandste-
der in 16 beurten te verslaan.
Cens 1 won met de minimale winst 
van 5-4 van de De Merel/Heerenlux 
3. Vincent Roeleveld was in 15 beur-
ten veel te sterk voor Cor van Wijk. 
Cor van de Kraats gaf in 20 beur-
ten Wim Berkelaar geen schijn van 
kans.
De Springbok 1 hield de winst met 
5-4 over De Merel/Heerenlux 4 in 
eigen huis. John van Dam en Peter 
Maijenburg zorgden voor de winst 
van de Hoefenaren. 

Diepe treurnis
De Springbok 2 trof het niet tegen 
een superieur team van De Schans, 
0-9 stond na afloop op het score-
bord. Henk Doornekamp, Dirk van 

Yperen, Alex Driehuis en Hans Dik-
kers dompelden De Springbok 2 in 
diepe rouw. 
De Kuiper/van Wijk won met 7-2 van 
het jeugdteam van APK Mijdrecht 3. 
Na de wedstrijd stond er 5-4 winst 
op het wedstrijdformulier. Maar 
door een herziening van een speler 
van APK 3 met meer dan 20% werd 
de gecorrigeerde uitslag 7-2 voor 
De Kuiper/van Wijk.
APK Mijdrecht 1 won geflatteerd 
met 6-3 van De Kromme Mijdrecht 
2. Rene Hoogeboom en Erik de 
Vries speelden gelijk. Cor Ultee en 
Jan Peeters zorgden voor de andere 
punten van APK Mijdrecht 1.
De Paddestoel 3 kon het met 3-6 
niet bolwerken tegen De Paddestoel 
2. Jim van Zwieten had 23 beurten 
nodig om Michel Bak op de kni-
een te krijgen. Pim de Jager en Ral-
ph Dam deelden de punten gebroe-
derlijk.
Bob’s Bar verloor verrassend met 
2-7 van APK Mijdrecht 2. Bobby 
de Boer had maar 20 beurten no-
dig voor de winst tegen Erik Spie-
ring. Bob Hubenet redde de eer voor 
zijn team.

Matadoren
De Merel/Heerenlux 2 won nipt met 
5-4 van De Vrijheid/Biljartmakers. 
De matadoren Dorus van der Meer 
en Bert Loogman zorgden voor een 
spannende partij. Na 29 beurten 
was Bert de baas met 3 caramboles 
verschil op Dorus. 
De Paddestoel 1 trok met 4-5 net 
aan het kortste eind tegen De 
Kromme Mijdrecht 1. 
Komend weekend starten de voor-
ronden persoonlijk kampioenschap 
driebanden B-poule. 
De locaties zijn De Merel in Vinke-
veen en De Kromme Mijdrecht in 
Mijdrecht. De aanvangstijd van de 
wedstrijden is 11.00 uur.

Gelijkspel voor CSW-SVL
Wilnis - In een zeer boeiend duel 
hebben CSW en SVL de punten ge-
deeld. Na tweemaal met twee doel-
punten verschil te hebben voorge-
staan eindigde de wedstrijd uitein-
delijk in een 3-3 eindstand.

Een prima begin van CSW dat de te-
genstander meteen onder druk wist 
te zetten. De eerste kans diende 
zich dan ook al snel aan na een zeer 
knappe aanval maar het schot van 
Maurice Bartels was te slap. CSW 
ging voortvarend op jacht naar de 
openingstreffer en na een kwartier 
was het raak. Na een goede com-
binatie tussen Jay Klaas Wijngaar-
den en Mauricio Cabeza werd de 
bal door Cabeza schitterend over 
de iets te ver voor zijn doel staan-
de keeper gestift. SVL liet ook wel 
degelijk van zich spreken en werd 
vooral dreigend via de levensge-
vaarlijke spits. Na een half uur had 
hij de 1-1 op zijn schoen maar Jordi 
Wens kon de bal nog net tot hoek-
schop verwerken. De hoekschop le-

verde niets op en uit de tegenaan-
val viel de 2-0. Vincent Wens speel-
de lang op Cabeza die doorkopte 
op Bartels die vervolgens Jay Wijn-
gaarden in staat stelde om vrij voor 
de doelman te scoren. Nog voor 
rust kwam SVL op 2-1 toen uit een 
hoekschop zo maar vrij mocht wor-
den binnengekopt. 

Voorsprong
Na vier minuten in de tweede helft 
kwam CSW al weer op een 3-1 
voorsprong. Een goedlopende aan-
val kwam buiten de zestien voor 
de voeten van Jeroen Westera die 
hard en droog uithaalde in de verste 
hoek. Daarna was het SVL dat de 
touwtjes in handen nam. In een kort 
tijdsbestek liefst drie kansen op rij. 
Een vrije kopkans naast het doel en 
Jordi Wens redde tweemaal schit-
terend op wederom een kopbal en 
een prima schot. CSW kwam er nog 
maar moeilijk uit en in balbezit was 
men veel te onrustig. Halverwege de 
tweede helft kwam SVL dan ook dik

verdiend op 3-2 toen de spits van 
SVL de verdediging van CSW het 
nakijken gaf en beheerst scoorde. 
Hierna werd het duel nog levendiger 
want de ruimtes op het veld werden 
ook steeds groter. Cabeza was dicht 
bij de 4-2 toen hij de bal in de kluts 
meekreeg maar de bal ging net iets 
te hard en rolde over de achterlijn. 
Een prima kans voor Michel Zelden-
rijk ging maar net naast. Even later 
kreeg SVL de 3-3 in de schoot ge-
worpen na een foutieve terugspeel-
bal die zeer koelbloedig werd afge-
maakt. CSW ging nog wel op zoek 
naar de overwinning en bijna lukte 
dat ook nog.
Vrij voor de doelman gaf Zelden-
rijk de bal af op Cabeza die inschoot 
maar zag dat een verdediger van 
SVL nog net redding kon brengen 
op de doellijn. 
Zo eindigde dit boeiende duel in 
een toch wel verdiend gelijkspel 
met CSW in de eerste helft de bete-
re ploeg en SVL in de tweede helft 
het beste van het spel had.

Lionsclub organiseert opnieuw bridgen op meerdere locaties

Running Bridgedrive 2010
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 
30 oktober a.s. vindt in het hart van 
Mijdrecht opnieuw de zogeheten 
‘running bridgedrive’ plaats.
In plaats van op één locatie, spelen 
de bridgeparen afwisselend op acht 
verschillende locaties, op loopaf-
stand van elkaar gelegen. De Run-
ning Bridgedrive is een initiatief van 
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die de 
opbrengst van de dag schenkt aan 
Stichting de Baat voor de Dag van 
de Mantelzorg 2010.
Maar liefst zeven horecagelegen-
heden plus het gemeentehuis zijn 
gastheer tijdens de Running Bridge-
drive: Rendez-Vous, Grieks res-
taurant Corfu, Shoarma Montfort, 
tapasbar La Farola, lunchroom TOF, 
Croissanterie De Lindehof en Chi-
nees restaurant Lotus Corner. 

Deelnemers
De deelnemers worden verwacht 
tussen 10.00 en 10.30 uur bij Ren-
dez-Vous, daarna verspreiden de 
paren zich over de verschillende lo-
caties. Na elke spelronde wordt er 
van locatie gewisseld. Na de derde 
spelronde wordt er geluncht op de 
locatie waar op dat moment wordt 
gespeeld. Er wordt gespeeld tot ca. 
16.00 uur, daarna wordt men ver-
wacht in Chinees restaurant Lotus 
Corner aan De Lindeboom 18 voor 
de uitslag en prijsuitreiking. 
Het inschrijfgeld bedraagt 45 eu-
ro per paar, inclusief een kopje kof-

fie en lunch. Er worden 28 spellen 
top integraal gespeeld; de uitslag 
wordt berekend door de computer. 
Voor het winnende paar is behalve 
de bekende Lions Wisselbeker een 
superhoofdprijs beschikbaar: een 
weekend- of midweekverblijf in een 
zespersoonsbungalow, beschikbaar 
gesteld door Landal GreenParks. 
Ook zijn er tal van andere prijzen te 
winnen.

Opbrengst
De opbrengst van de dag is be-
stemd voor de Stichting De Baat 

voor de Dag van de Mantelzorg 
2010. Belangstellenden kunnen zich 
per e-mail inschrijven bij 
caro.toebosch@tele2.nl onder ver-
melding van Lionsbridgedrive, 
naam, e-mailadres en naam partner. 
Inschrijvingen zijn definitief na ont-
vangst van het inschrijfgeld.

Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij de heer Chr. van der Wilt, tel. 
06.2044.9693 of per e-mail via 
vdwilt@ziggo.nl.
De inschrijving is beperkt, dus 
schrijf u zo snel mogelijk in.

De Running Bridgedrive was vorig jaar een groot succes
(foto vrij van rechten voor redactioneel gebruik)

Vink Bouw sponsort voetbalmeiden
Vinkeveen - De voetbalmeiden van 
de ME1 van Hertha worden gespon-
sord door Vink Bouw uit Nieuw-
koop. De ME1 is vorig jaar voor-
zichtig gestart met 7 meisjes. In-
middels hebben ze een volwaardig 
team. Door de enorme toename van 
het aantal meisjes bij Hertha heb-
ben ze in Vinkeveen inmiddels een 
MA1, MC1, MD1, ME1 en een MF1 
in aanbouw! Voor Vink Bouw aan-
leiding om dit overweldigende suc-
ces te ondersteunen. De meisjes 
van de ME1 hebben naast een wed-
strijdtenue ook een trainingspak en 

een echte voetbaltas gekregen. De 
competitie is inmiddels volop aan 
de gang. Het team is in opbouw en 
de meisjes doen het erg goed. Ook 
bij de andere teams bij Hertha zie 
je na een voorzichtige seizoenstart 
een enorme progressie. Het gaat 
zelfs zo goed dat de MF1 na de win-
terstop ook gaat deelnemen aan de 
competitie. 
Bouwen aan een team en het hel-
pen opbouwen van het meidenvoet-
bal spreekt Vink Bouw aan. Vink 
Bouw is een middelgrote ontwikke-
lende bouwer die in de gehele rand-

stad en zelfs daarbuiten bouwpro-
jecten realiseert in zowel de wo-
ningbouw als de utiliteitsbouw. Op 
dit moment zijn aansprekende pro-
jecten in de nabije regio; het Woon-
zorgcentrum De Luwte in Amstel-
veen en het zwembad AquaRijn in 
Alphen aan den Rijn. Voor overige 
projecten en info over Vink Bouw; 
www.vinkbouw.nl.
Enthousiast geworden en wil jij of 
uw dochter ook komen voetballen 
bij Hertha, dan graag contact opne-
men met Danny Bierman:
www.hertha.nl.

Van links naar rechts: Nikki de Kuiper, Sadie Girigorie, Tysha te Beest, Sanne van de Biggelaar en Nikki Blomvliet, 
Melissa Brandenburg, Anouk Kroon, Anne Floor van der Horst, Lakysha van Spankeren en Donna Liesveld.CSW 2 blijft koploper

Wilnis - CSW 2, dat debuteert in de 
reserve 1e klasse, is na vier wedstrij-
den nog steeds ongeslagen én kop-
loper.
Concurrent DVVA 2 werd thuis met 
4-2 naar huis gestuurd. De Amster-
dammers stonden nog wel met 1-2 
voor, maar de Wilnissers trokken 
uiteindelijk aan het langste eind. 
Vincent van Hellemondt scoorde 
de eerste drie doelpunten en Kevin 
Bakker de laatste.
De twee ploegen waren in het begin 
aardig in evenwicht. Toch was CSW 
iets gevaarlijker, omdat de eerste 
kansen voor de Wilnissers waren. 
Ronnie Hilhorst stond na een paar 
minuten al alleen voor de keeper. 
In plaats van met zijn linkerbeen te 
schieten, wilde hij de bal goedleg-
gen voor zijn rechtervoet. Dit duur-
de echter iets te lang waardoor de 
kans voorbijging. DVVA was in het 
begin zeker niet slecht, maar cre-
eerde geen kansen. 

Aanvoerder
Na ongeveer 25 minuten voetballen 

kreeg aanvoerder Ronald Lucassen 
een trap op zijn enkel, waardoor de-
ze dubbelklapte en hij voortijdig uit 
de wedstrijd moest stappen.
Een paar minuten later, nadat Bart 
van Heeringen zijn plek had overge-
nomen, kwam CSW op voorsprong. 
Rick Verweij stuurde Vincent van 
Hellemondt met een mooi lobje weg 
en laatstgenoemde faalde niet: 1-0. 
Lang kon CSW niet genieten van 
de voorsprong, want DVVA scoorde 
even later uit een corner.
Bij de eerste paal kon één van de 
spitsen van de Amsterdammers 
raak binnenkoppen. Na de goal ge-
beurde er niet veel, waardoor men 
met 1-1 ging rusten.

Spannend
Na de rust werd het even spannend 
toen DVVA op voorsprong kwam. 
Een afstandsschot kwam terecht op 
de paal en vervolgens in de voeten 
bij de spits, die de bal alleen maar in 
het doel hoefde te tikken.
CSW probeerde de gelijkmaker te 
maken, maar DVVA bood veel te-

genstand. Toch kwam CSW knap 
op gelijke hoogte. Een lange bal van 
Jochem van Bergen kwam precies 
op het hoofd van Vincent van Hel-
lemondt en de bal verdween in de 
rechterbovenhoek. Na de 2-2 kon 
het beide kanten opgaan maar CSW 
was het meest trefzeker. Weer een 
lange bal van Jochem van Bergen 
kwam achter de verdediging van 
DVVA en wederom bij Vincent van 
Hellemondt terecht.
De spits bleef rustig en scoorde zijn 
derde van de middag. Op het mo-
ment dat het spannend werd en het 
nog gelijk kon worden was het Ke-
vin Bakker die uiteindelijk de wed-
strijd besliste. Een mooi schot met 
zijn linkerbeen zorgde voor de 4-2. 

CSW is nu koploper en heeft te-
gen de nummers 3,4,5 en 6 ge-
speeld. Volgende week mag de 
ploeg het opnemen tegen weer 
een concurrent, nummer 2 Ajax 
3. De wedstrijd begint om 13.00 
uur op Sportpark de Toekomst in 
Amsterdam.
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Knutsel je eigen Kruimeltje katapult!

Hartverwarmend verhaal
Een havenstad, december 1912.

Kruimeltje, een arme straatjongen zwerft op 
straat. Zijn moeder liet hem als baby achter 
bij vrouw Koster.  Van haar moet hij geld 
verdienen op straat, anders hoeft hij niet 
thuis te komen. Gelukkig beleeft Kruimeltje 
ook veel plezier, vooral wanneer hij 
kattenkwaad uithaalt met zijn vriendjes en 
zijn zwerfhond Moor. De politie weet zich 
met de olijke, innemende weesjongen geen 
raad. Dan leert Kruimeltje kruidenier Wilkes 
kennen en blijkt dat Wilkes zijn vader in 
Amerika vroeger heeft gekend. Tien jaar 
geleden zijn ze allebei naar Amerika 
vertrokken als goudzoeker.  

Van Kruimeltjes vader is sindsdien niets 
meer vernomen. Kan Wilkes hem misschien 
terugvinden, ver weg in Amerika? Zou 
Kruimeltje zijn vader dan toch ooit nog 
terugzien?

Algemene informatie:
Rick Engelkes Producties en Efteling 
Theaterproducties presenteren vanaf 
3 november 2010 de musical Kruimeltje in 
Theater de Efteling! Op 21 november 2010 
vindt de première plaats.
Reserveer nu voor de beste plaatsen 
via www.kruimeltje.nl of 0900-0161
(€ 0,25 p.m.) al vanaf € 29,50. 

De musical is gebaseerd op het boek ‘Kruimeltje’ van 
Chris van Abkoude, © Uitgeverij Kluitman.

Hyven met Kruimeltje? 
Word nu lid van de offi ciële hyves en volg het laatste 
nieuws over Kruimeltje. 
Ga naar: www.demusicalkruimeltje.hyves.nl 
en laat een krabbel achter!

En win een Kruimeltje VIP arrangement voor 4 personen.
Ben jij net zo ondeugend 
als Kruimeltje?
Knutsel dan nu je eigen katapult. Haal alles uit de kast om een zo mooi 
mogelijke katapult te maken.  Van papier tot hout, van verf tot waskrijt. 
Misschien ga jij binnenkort naar de musical Kruimeltje of win je andere 
mooie Efteling prijzen.

Knutsel dan nu je eigen katapult. Haal alles 
mogelijke katapult te maken.  Van papier tot

chien ga jij binnenkort naar de musical 
fteling prijzen.

Hyven met
Word nu lid va

ws ove

mog
Missch
mooie Efte

Kruimeltje  

VIP ARRANGEMENT

• Bezoek musical Kruimeltje 

• Kruimeltje buffet

• Meet & Greet

en de Efteling organiseren samen een knutselwedstrijd voor kinderen 
vanaf 6 jaar.

Wat moet je doen?
Haal alles uit de kast om een zo mooi mogelijke katapult te maken. De 
mooiste katapulten worden beloond met Efteling prijzen! Je maakt kans 
op het Kruimeltje VIP arrangement en entreekaarten voor de Efteling. 
Stuur jouw katapultk, voorzien van naam, volledig adres en leeftijd naar De 
Nieuwe Meerbode. Je inzending moet vóór 11 oktober binnen zijn.
Succes!

Over de uitslag van de wedstrijd
 kan niet worden gecorrespondeerd.
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Atlantis 1 behoudt zijn  
ongeslagen status
Mijdrecht - In de eerste drie wed-
strijden heeft het door Rabobank
gesponsorde team niet meer dan 
tien doelpunten tegen gekregen. 
Hierdoor staat Atlantis 1 eerste in
de competitie. Op het programma 
stond Vlug & Vaardig 1, de num-
mer drie uit de competitie. Een op 
papier spannende wedstrijd. Na een 
lange uitschakeling keerde Jelmer 
Steen terug in de basis. Het team 
werd aangevuld door Mark Goverse, 
Jimmy de Koning, Alex van Senten, 
Sandra Gortenmulder, Tamara Gor-
tenmulder, Lisanne van Doornik en 
Janneke van Ginkel. In een fysieke 

wedstrijd nam het vlaggenschip van 
Atlantis de voorspong. Mooie com-
binaties werden gemaakt en de sco-
re liep op. In de eerste minuten werd 
meteen al een punt gescoord door 
middel van een strafworp: de stand 
was 0 - 1. Hierna werd gestaag de 
score uitgebreid en er werd gerust 
met een voorsprong van 1 - 5.

Voorsprong
Nu de voorsprong was gemaakt liep 
het scoren minder makkelijk. Veel 
kansen werden gecreëerd. Helaas 
bleek het afmaken een lastige op-
gave, waardoor Atlantis de stand 
niet snel kon uitbreiden. Na een on-

Druk weekend bij Lucky Star
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag en 
zondag, 25 en 26 september, was 
het een drukte van belang op ma-
nege Lucky Stable in Mijdrecht. Lr 
& Pc de Ronde Venen organiseerde 
namelijk een clinic proefgericht rij-
den met Eddy de Wolff van Wester-
rode op zaterdag avond. Op zon-
dag werd meteen al het geoefen-
de in de praktijk gebracht tijdens 
de officiële KNHS wedstrijd. De cli-
nic werd goed bezocht. Iedere deel-
nemer heeft hard gewerkt tijdens 
de instructie aan het nog beter rij-
den van zijn proef. De avond ein-
digde om 23.30 met een nabespre-
king over de gangen van het paard 
en met een vragen ronde aan het 
jurylid. Deze dag werd gesponsord 
door: Dierenartsenpraktijk Uithoorn 
e.o., Administratiekantoor AdViSup, 

Schadenet Kranenburg B.V., Kanti-
neservice Piet van der Waay, Bow-
ling Mijdrecht en Hoveniersbedrijf 
Streekstra en van der Most. Me-
de dankzij deze steun werd het een 
zeer geslaagde avond! 

Praktijk
De volgende dag stond in het te-
ken van de praktijk. Er werd weder-
om gestreden om de hoogste prij-
zen! Zoals altijd ondersteunen we 
weer een goed doel. Deze keer was 
het Brooke Hospital. Zij werken aan 
het bevorderen van dierenwelzijn in 
landen als India en Egypte. De to-
tale opbrengst voor het goede doel 
op deze dag was € 70,-! De sponsors 
van deze dag waren Bots huisdier-
voeders uit Mijdrecht en de Wel-
koop uit Nieuwveen. De winnaars 

Patrick Lokken bezorgt Argon 
een welkome overwinning

Mijdrecht - In de vierde thuiswed-
strijd van dit seizoen heeft Argon te-
gen Baronie een welkome overwin-
ning behaald. Na zeven wedstrijden 
in de Topklasse blijkt dat de ver-
schillen onderling minimaal zijn. Uit 
heeft Argon nog geen één keer we-
ten te scoren en slechts één punt 
weten te halen. In de thuiswedstrij-
den gaat het een stuk beter. Patrick 
Lokken bezorgde Argon in de twee-
de helft de overwinning door zijn 
eerste competitietreffer te maken.
Argon en Baronie begonnen beide 
voorzichtig aan de wedstrijd. Baro-
nie liet Argon  het spel maken, maar 
Argon kon niet echt gevaarlijk wor-
den en de gasten uit Breda kwamen 
er enkele keren rap uit. In de 8e mi-
nuut schoot Baronie voor het eerst 
op het doel van Argon en kort daar-
na kreeg Joshua Patrick de eerste 
kans voor Argon.  In de 25e minuut 
kreeg Baronie de grootste kans van 
de eerste helft. Na een corner van 
Baronie haalde Jasper de Haer de 
bal van de doellijn. Langs de kant 
kon men deze actie van De Haer 
zeer waarderen. Het laatste gedeel-
te van de eerste helft voetbalde Ba-
ronie beter dan Argon en hing een 
doelpunt in de lucht. Sjoerd Schrier 
was dichtbij een doelpunt na een 
kopbal, maar deze ging naast. Tot 
opluchting van de Argon toeschou-
wers werd ongeschonden de rust 
gehaald. 

Eerste helft
De tweede helft leek in bijna niets 
op de eerste helft. Daar waar de 

eerste helft nogal saai en teleurstel-
lend was van beide kanten was de 
tweede helft van een hogere amu-
sementswaarde. Baronie trainer 
Peter Maas moest de geblesseer-
de Frits Paap wisselen voor Da Sil-
va, Argon begon ongewijzigd aan de 
tweede helft.  Aziz Ouaouirst schoot 
in de eerste minuut van de twee-
de helft al op het doel van Baronie, 
maar Guido van Sant redde knap. 
Joshua Patrick gaf een minuut later 
de bal hard voor, de bal ging laag 
voorlangs de goal van Baronie en 
Brayton Biekman kon er net niet bij. 
In de 55e minuut kwam Argon op 
voorsprong door een doelpunt van 
Patrick Lokken. Een diepe bal werd 
doorgekopt door Brayton Biekman 
en Patrick Lokken kwam één op 
één te staan tegen Baronie doelman 
Guido van Sant. De Argon spits aar-
zelde geen moment en schoot be-
heerst de 1-0 binnen.  Kort daarop 
was Baronie tweemaal gevaarlijk uit 
een standaardsituatie. Vrije trappen 
zorgden voor een aantal hachelijke 
momenten voor het Argon doel. In 
de 70e minuut kopte Bennie Kersten 
voor Baronie net naast de goal na 
een vrije trap. 

Diepe bal
Twintig minuten voor tijd kop-
te Brayton Biekman een diepe bal 
door en Patrick Lokken kon er met 
het leer vandoor gaan. Lokken kon 
de bal voorzetten, maar koos er-
voor om naar binnen te trekken en 
op doel te schieten. Deze poging 
ging net naast. Tien minuten later 

kreeg Patrick Lokken weer een goe-
de kans. Biekman zette de bal voor 
en Lokken kopte daar waar hij beter 
had kunnen schieten.  In de slotfase 
kreeg Bas van Loon zijn tweede gele 
kaart na een overtreding op Lorenzo 
Lassooij. Kort daarop schoot Bray-
ton Biekman met de linker buiten-
kant van de voet net naast. Vlak voor 
tijd werd het nog spannend voor het 
doel van Argon, omdat de bal in de 
kluts niet goed werd weggewerkt. In 
de laatste minuut van de wedstrijd 
ging Joshua Patrick recht op Guido 
van Sant af. Joshua Patrick schoot 
hard en laag in, maar hij zag zijn in-
zet gestopt. 

Blessure
De blessuretijd van de wedstrijd 
verliep alles behalve rustig. Vincent 
Vervoort kreeg de rode kaart na-
dat hij bij de cornervlag een slaan-
de beweging maakte naar Jasper 
de Haer. Joshua Patrick kreeg zijn 
tweede gele kaart na een overtre-
ding. Zo eindigde Baronie de wed-
strijd met negen man en Argon met 
tien. Het werd nog even spannend, 
maar het Argon publiek kon opge-
lucht adem halen toen scheidsrech-
ter Huizinga affloot. Volgende week 
wacht de uitwedstrijd tegen Haag-
landia. Patrick Lokken heeft zijn 
eerste competitie doelpunt weten te 
maken. Zelf gaf hij al aan dat na de 
eerste er meer zullen volgen. Argo-
nauten zullen er geen moeite mee 
hebben als Patrick Lokken volgen-
de week het eerste uitdoelpunt weet 
te noteren. 

RABO en HVM partners 
voor komende drie jaar
Mijdrecht - Tijdens de opening van 
het verbouwde clubhuis was het al 
aangekondigd en afgelopen zondag 
werd het bijbehorende contract of-
ficieel ondertekend: Rabobank Rijn 
en Veenstromen is met Hockey Ver-
eniging Mijdrecht een hoofdspon-
sorovereenkomst aangegaan voor 
de komende 3 jaar. Voorzitter van 

HVM,  Mick Fernhout: “Wij zijn blij 
met het vertrouwen dat de directie 
van de RABO bank in ons heeft. In 
samenspraak met de RABO bank 
wordt de bank nadrukkelijker be-
trokken bij diverse evenementen, 
toernooien en op speciaal georga-
niseerde thema-avonden.” 
Uiteraard is Rabobank Rijn en Veen-

stromen sponsor van Heren 1 en 
Dames 1, waardoor beide teams er 
binnenkort weer piekfijn bijlopen in 
prachtige pakken en shirts. 

De overeenkomst werd zondag on-
dertekend door kantoordirecteur 
Mijdrecht, Ronald Meijer en voorzit-
ter van HVM, Mick Fernhout.

Nipte winst voor De Vinken
Vinkeveen - Weliswaar nipt en nog 
niet echt overtuigend heeft De Vin-
ken afgelopen zaterdag de eerste 
competitiepunten binnen gesleept. 
Verdiend, dat zeker. De Vinken was 
tegen het mede onderaan staande 
Achilles uit Den Haag de beste van 
de twee en maakte de meeste doel-
punten. Na een 7-7 ruststand trok-
ken de Vinkeveners met 16-15 aan 
het langste eind.

Sterke wind
Al in de eerste helft was duidelijk 
dat De Vinken tegen het bezoeken-
de Achilles niet kansloos was. Na-
dat de bezoekers twee maal een 
kleine voorsprong hadden bleek 
sterk aanvalsspel van de Fortisfor-
matie nota bene tegen wind in de 
basis voor een gestaag groeiende 
voorsprong. Via 4-2 liep de thuis-
ploeg naar een comfortabele 7-3 
tussenstand. De laatste tien minu-
ten voor de rust verviel het Vinke-
veense vlaggenschip echter in veel-
vuldig fout plaatsen en vervolgens 

slordig verdedigen.  Het gaf de be-
zoekers nieuwe moed. Binnen drie 
minuten scoorden de Hagenezen 
twee maal. Nog vervelender voor 
het thuispubliek was de laatste mi-
nuut voor rust, waarin Achilles nog 
eens twee maal doel kon treffen, 
waardoor de eerder bereikte fraaie 
voorsprong weer volledig wegge-
smolten was.

Evenwicht
Ook na rust duurde het vijf minuten 
alvorens het Vinkeveense publiek 
weer mocht juichen. Intussen was 
Achilles uitgelopen naar 7-9. Weer 
in de beginopstelling kon de eerste 
aanval van De Vinken met de veel-
vuldig scorende Helene Kroon naast 
Mariska Meulstee, Peter Kooij-
man en Peter Koeleman het gat op-
nieuw dichten. Daarna zouden bei-
de teams steeds om en om scoren. 
Achilles kwam vijf maal op voor-
sprong, maar net op tijd kreeg De 
Vinken de power om de wedstrijd 
definitief naar zich toe te trekken. 

Op 13-15 waren het aanvoerde Pe-
ter Kooijman en topscoorster Hele-
ne Kroon, die De Vinken weer naast 
de bezoekers schoten. De Vinken-
verdediging mocht het in de laatste 
aanval afmaken. Silvia van Dulken, 
Joyce Kroon, Kelvin Hoogenboom 
en Rudy Oussoren lieten zich nu 
niet meer van de wijs brengen. Met 
de wind in de rug bepaalde Ruud 
Oussoren met een fraaie afstands-
treffer de eindstand op 16-15.

Blij
Trainer-coach van De Vinken, Fred 
Straatman, toonde zich na afloop 
blij met de verworven punten. “Ik 
ben zeer tevreden over de zestien 
doelpunten, die we vandaag ge-
maakt hebben. Het feit dat we er 
ook vijftien tegen kregen betekent 
echter dat we nog veel alerter moe-
ten verdedigen en secuurder moe-
ten spelen om fout plaatsen en an-
dere slordigheidjes te voorkomen. 
Maar het belangrijkste is dat deze 
punten binnen zijn.”

Alexander de Haan bij open 
NK in top vijftien geëindigd
Regio - Aprilia-rijder Alexander de 
Haan is zondag tijdens de negende 
wedstrijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap in Valkenswaard in 
beide manches in de top vijftien ge-
eindigd. De rijder uit de Hoef kreeg 
het niet cadeau want in de eer-
ste manche had hij te kampen met 
een slippende koppeling waardoor 
hij gecontroleerd moest rijden. Hij 
sleepte er ondanks dit een vijftien-
de plaats uit. In de tweede manche 
kwam hij bij de start ten val maar 
een sterke inhaalrace wist hij zich 
terug te knokken naar een vijftiende 
plaats. Deze resultaten waren in het 
dagklassement goed voor een vijf-
tiende plaats.
In de training verkende Alexan-
der het circuit. Het asfalt was voch-
tig en hierdoor was het op sommi-
ge plaatsen uitermate verraderlijk. 
Toen de tijdtraining in ging zette 
Alexander verschillende keren aan 
om een snelle tijd op de klokken te 
zetten. De verschillen tussen de rij-
ders waren klein maar toch wist de 
Haan een mooie veertiende tijd neer 
te zetten.

Start
In de eerste manche kwam Alexan-
der net buiten de top vijftien uit de 
start. In de beginfase ging het rijden 
lekker maar na een aantal ronden 
kreeg de Aprilia-rijder te kampen 
met een slippende koppeling. Dit 
had tot gevolg dat Alexander laag 
toeren moest rijden en dat hij zijn 
machine op de rechte stukken niet 
goed door kon trekken. Toch slaag-
de de Haan erin om het tempo hoog 
te houden en nog een aantal plaat-
sen winst te boeken. In het midden 
van de wedstrijd kwam hij aan op 
een veertiende plaats en deze po-

sitie wist hij vast te houden tot over 
de finish.  Tussen de eerste en de 
tweede manche werd er driftig ge-
sleuteld. Er werd een originele kop-
peling in de machine gezet, zonder 
slutter clutch omdat deze in de eer-
ste manche schade op had gelo-
pen. Vol goede moed ging Alexan-
der in de tweede manche van start 
maar helaas ging het al snel mis 
met de rijder uit de Hoef. Hij kwam 
in de eerste bocht ten val en moest 
als laatste aan de wedstrijd begin-
nen. Er werd een hoog tempo in-
gezet en al snel wist Alexander een 
aantal plaatsen winst te boeken. Na 
een aantal ronden kwam hij aan op 
een zestiende plaats en in het mid-
den van de wedstrijd stootte hij 
door naar een vijftiende plaats. Ech-
ter in de slotfase kreeg Alexander 
te kampen met mechanische pro-
blemen. Vanwege het koppelings-
probleem in de eerste manche was 
het blok zo heet geworden dat de 
oliedop was gesmolten. Deze vloog 
er in de tweede manche uit waar-
door de motor de olie eruit gooide. 
De Haan haalde het tot aan de finish 
en scoorde met een vijftiende plaats 
belangrijke punten voor het kampi-
oenschap.

Finale
In eerste instantie besloot Alexander 
om niet meer in actie te komen in de 
superfinale. Dankzij Marco van de 
Sommen kon hij toch starten maar 
wel op een Yamaha machine. Om-
dat Alexander vijftiende was gewor-
den in het dagklassement, moest 
hij vanaf de laatste startrij starten. 
Ondanks dat deze motor helemaal 
vreemd was voor Alexander ging het 
rijden lekker in de superfinale. Ge-
durende de wedstrijd werkte hij zich 

vanaf een twintigste plaats terug op 
naar voren. Al vrij snel kwam hij de 
top vijftien binnen. Vanaf daar zette 
hij zijn opmars verder en wist na een 
sterk eindschot op een mooie elfde 
plaats over de finish te komen.In het 
dagklassement eindigde Alexander 
op een vijftiende plaats.  In de tus-
senstand om het Open Nederlands 
Kampioenschap staat de rijder uit 
de Hoef op een negentiende plaats. 
Aankomende zondag gaat het kam-
pioenschap verder in Lelystad.

Atlantis 2 teleurgesteld na 
gelijkspel in IJmuiden
Mijdrecht - Het door De Rabobank 
gesponsorde Atlantis 2 reisde afge-
lopen zaterdag af naar IJmuiden om 
aan te treden tegen DKV 2. Beide 
ploegen hadden nog geen punten 
behaald in deze competitie. Het was 
voor Atlantis de taak om de eerste 
twee punten mee naar huis te ne-
men. Atlantis begon met Berry, Jac-
co, Chantal en Joyce in de aanval. 

Dit leidde al snel tot een 0-2 voor-
sprong. De verdediging bestaande 
uit Auke, Kristian, Eline en Melissa 
hield de nul goed vast. Atlantis hield 
de twee punten voorsprong goed 
vast en was duidelijk de betere par-
tij. Atlantis ging de rust in met een 
4-7 voorsprong. Echter waren van 
de vier tegendoelpunten twee straf-
worpen door een tamelijk stren-

ge scheids. Atlantis bleef zijn ei-
gen spel spelen en ging terecht met 
een voorsprong van drie punten de 
rust in. Atlantis begon scherp aan 
de tweede helft. Ze creëerden veel 
kansen en stonden goed te verde-
digen. Het goede spel leidde al snel 
5-9 voorsprong. Ondanks de grote 
voorsprong bleef Atlantis doorgaan 
met waar ze mee bezig waren, na-
melijk scoren. De score bouwden ze 
uit naar 7-12. Atlantis leek de wed-
strijd te winnen van  DKV 2.
Maar toen kwam de omslag. De 
coach van DKV 2 vond het nodig 
om drie heren van DKV 1 in te bren-

gen. Atlantis 2 had nog een kwar-
tier de tijd om zich hier tegen te ver-
weren. De heren van DKV 1 waren 
echter erg zuiver. Daardoor werd de 
stand snel teruggebracht naar 11-
12. Atlantis zag het dramascenario 
al aankomen. 

En ja hoor, in de laatste seconden 
zorgen een heer uit DKV 1 voor 
de 12-12. Atlantis 2 ging teleurge-
steld van het veld af. Ze wisten dat 
ze hadden kunnen winnen van DKV 
2, maar de invallers waren net een 
maatje te groot. Erg jammer, want 
Atlantis had goed gespeeld.

van de aangeboden prijzen waren 
bij de paarden onder andere Xan-
der Noë met zijn hengst Boviet met 
196 punten in de L2 en Ninja van 
der Eijk en haar Fries Fearblom met 
199 punten in de L1. Bij de pony’s 
viel vooral Elisa den Ham met haar 
pony I am the King op. Zij behaalde 
198 punten in de L1! Gelukkig zat 
het weer mee en bleef het de ge-
hele dag droog! Kortom, ook deze 
dag was zeer geslaagd! Wil je meer 
weten over Brooke Hospital, bezoek 
dan de website: www.brooke.nl. De 
volgende wedstrijd door LR&PC de 
Ronde Venen georganiseerd, zal zijn 
op 24 okt.  2010 eveneens bij mane-
ge Lucky Stable aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Wil je ook lid worden 
van de oudste rijvereniging van de 
Ronde Venen, stuur dan een email 
naar secretariaat@lrderondevenen.
nl of bezoek onze website: www.lr-
derondevenen.nl 

geveer tien minuten werd einde-
lijk weer een keer door Atlantis ge-
scoord, door een prachtig uitge-
speelde doorloopbal. Ondanks goed 
verzorgd spel bleek het scoren nog
steeds moeilijk, waardoor het lang 
duurde voordat Atlantis weer twee 
keer scoorde, de stand was toen 
1-8.

Halverwege de tweede helft kwam 
Berry de Jong in het veld voor de te-
ruggekeerde Jelmer Steen. Helaas 
is er na deze wissel nog maar twee 
keer gescoord met een mooie door-
loopbal  en een strafworp. Er werd 
ook nog twee keer gescoord door 
de tegenstander. Deze doelpunten 
brengen de eindstand op 3-10. At-
lantis behoudt zijn ongeslagen sta-
tus. Volgende week speelt het eer-
ste team om half vier thuis aan de 
locatie op de Hoofdweg.
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All Out-jeugd pakt Zandersbeker
Vinkeveen - De beste 4 jongens en 
4 meisjes van 6 tennisverenigingen 
streden afgelopen zondag 19 sep-
tember 2010 om de prestigieuze 
Zandersbeker.

Dit jaarlijks terugkerend evenement 
werd dit keer gehouden op het park 
van tennisvereniging VLTV te Vinke-
veen. De jongens en meisjes van de 
zes verenigingen t.w. TV de Kegel,  
Aemstelburgh,  TC Uithoorn,  TV 
Mijdrecht,  TV All Out en de orga-

niserende vereniging VLTV zorgden 
voor zeer spannende wedstrijden. 
Het niveau is zeer hoog en dat had 
tot gevolg dat wedstrijden wel eens 
heel lang konden duren. Nadat de 
jeugd van All Out vorig jaar nog net 
naast de hoofdprijs greep ( zij wer-
den toen 2e in Mijdrecht) lukte het 
hun dit keer wel om met afstand ( 26 
punten) de beker te veroveren. 
Per gewonnen set kon 1 punt ge-
scoord worden en er konden in to-
taal maximaal 32 punten door èèn 

team gewonnen worden. 

Deze geweldige prestatie is gele-
verd door:
Op de 2e plaats TV de Kegel  met 
22 pnt
3de  VLTV (Vinkeveen) met  16 pnt
4de  Aemstelburgh met 15 pnt
5de  TC Uithoorn met  9 pnt
6de  Mijdrecht  met 8 pnt

Volgend jaar is TV Uithoorn aan de 
beurt. 

Bovenste rij van links naar rechts: Carlo van Ravenswoud, Marc van Zijverden, Julian Eskes, Milan Vergoossen. 
Onderste rij:  Martijn van Dongen( begeleider) Anna Meijer, Annemijn van Zijverden, Lisan Wegstapel en Sophia 
Grippo. 
Rechts van de dames met “Big Smile”: trainer Peter van Bael.

Mooie winst voor Atalante 
D3 na 2-0 achter
Vinkeveen - Team Creavorm 3 
speelt derde klasse en is de jonge 
belofte met 4 jonge meiden aange-
vuld met 3 aspiranten en 2 oldies uit 
de geroutineerde garde voor de in-
spiratie. Het team groeit iedere trai-
ning en met 1-2 jaar verwachten we 
wel wat gezichten in het sterren-
team. Trainer/Coach Frans Roos be-
sloot de regel ‘niet getraind is eer-
ste set op de bank’ te handhaven 
en daardoor stond een mix van Ma-
riska van der Spoel, Denise van der 
Laan, Inge Bakker, Lisa Beijer, Xu-
ee Lont en Annemarie Bakker in het 

veld. Ondanks de goede inzet was 
‘flink wennen’ het eerste kenmerk 
en ‘veel eigen foutjes’ het tweede. 
Met 24-26 ging de eerste set naar 
geroutineerde tegenstander VHZ 
D2, de nummer 4 van vorig seizoen, 
een pittige tegenstander dat de nr 
3 toen een keer te sterk af was ge-
weest. 
In de tweede set kwamen jong-
ste spelers Nivja Bartman en Jamie 
Theijmeijer in het veld. Het was nog 
steeds behoorlijk wennen, de twee-
de bal bv altijd voor de spelverde-
ler, dat lijkt in de regel zo logisch… 

Doordat het ritme er nog niet goed 
inzat werden nog veel onduidelijke 
foutjes gemaakt en ging de over-
winning ondanks hard werken we-
derom naar Nieuw Vennep: 19-25. 

Coach Frans vertrok naar zijn eigen 
H1 wedstrijd die ging beginnen en 
secondant Ruben Lont nam over. 
Afgesproken werd wat meer so-
lide te spelen en de ‘wilde’ foutjes 
te verminderen. Diverse malen be-
stookten de tegenstanders de hoe-
ken achterin maar Inge Bakker en 
Nivja Bartman waren alert en wei-
nig ballen bereikten de vloer. Ook 
de steady pass van Jamie Theijsme-
ijer begon vruchten af te werpen, 
Xuee Lont kon vaker mooi opgooi-
en voor haar aanvallers, en Lisa Be-
ijer wist via het midden veelvuldig te 
scoren. Op de buitenkant hadden 
Denise van der Laan en Jamie The-
ijsmeijer een hoog scoringspercen-
tage: 25-18 winst!

Dat was een mooi breekpunt. Ma-
riska van der Spoel kwam in het 
veld voor Lisa en ondanks dat de 
gele Creavorm leeuwen op punten 
steeds een beetje achter de feiten 
aanliepen was de smaak naar over-
winning geroken en de inzet was 
verdubbeld. 
Mariska ondervond dat ‘subtiel’ 
soms meer oplevert dan ‘snoeihard’ 
en ergens tegen de 20 draaiden de 
kaarten. De thuisploeg stond in het 
voordeel en gaf dat niet meer uit 
handen: 25-20. 
Dan de laatste set, reuze spannend. 
Ook hier steeds achter de punten 
van VHZ aankruipen maar aan het 
eind een paar mooie knallers en 
huppakee: 16-14 en 3-2 winst!!! Een 
mooie start. 

Hertha F5 valt aan en wint
Vinkeveen - Ons plassendorp was 
afgelopen week volledig in de ban 
van de kermisattracties, schuimend 
bier, dampende oliebollen en….. 
heel veel blubber. De jongens van 
de F5 zijn harstikke gek op voet-
bal maar de boog kan niet altijd ge-
spannen staan en dus werd er vrij-
dagavond een keer niet getraind en 
mochten de Toppers in spé naar de 
kermis. 
En dus werden naar goed Hert-
haans gebruik, de bloemetjes weer 
eens effe lekker buiten gezet.
En dat was te merken want na één 
minuut lag de bal al in het doel 
(achter Mika): 1-0. “Onze verdedi-
ging leek in het begin wel geiten-
kaas en tijdens het omkleden had 
ik al zo’n voorgevoel want die ker-
misklanten liepen gewoon polonai-
se in de kleedkamer” waren de eer-
ste woorden van teamleider Michel 
Klinkhamer toen hij zaterdagmor-
gen de persconferentie verliet. Dus 
of ze volgend jaar wéér naar de ker-
mis mogen…
..Het gezicht van hoofdtrainer Sjon 
Bakker sprak in ieder geval boek-
delen.

Gelijk
Maar goed, na de nodige omzettin-
gen (en veel water drinken) was er 
al snel weer sprake van het inmid-
dels vertrouwde Vinkeveense to-
taalvoetbal en scoorde Sander de 
Vries de verdiende gelijkmaker: 1-1. 
Sander had de smaak te pakken en 
schoot, na goed overspelen van de 
boys, met een prachtig schot Hert-
ha op voorsprong: 1-2. Zou het dan 
toch weer goedkomen met de vin-
keveners ? Mika had in ieder geval 
inmiddels zijn gelukspet weer op-
gezet en mede daardoor voorkwam 
hij met zijn wekelijkse superredding 
de gelijkmaker van een Nigtevecht-
se plaaggeest. Sem was vandaag 
uitgeroepen tot cornerspecialist en 
leek zelfs een beetje op Wesley Sny-
der. Een andere specialist is Daan 
die met zijn linker de ballen als 
vuurpijlen op het doel afvuurt. Maar 
de keeper van DOB(erwten) wist 
zijn doel schoon te houden behalve 
de lat want daar staat sinds zater-
dag een flinke balafdruk van Daan 
op. Vlak voor rust gaf Jim een kei-
harde voorzet, die wel zo hard was 
dat die in één keer in het doel be-

landde. Wat een pegel zeg:1-3. 

Aanval
Na de pauze kwam de “Rinus Mi-
chels aanvalsmachine” pas echt 
op gang met als grote spelverdeler 
Mats Klinkhamer en verbindings-
man Rens Kok die graag daar is, 
waar ook de bal is. 
Doelpunten konden niet uitblij-
ven en zo scoorde Mats (Koeman) 
Klinkhamer met een verwoestend 
afstandsschot de 1-4. Snel daarna 
gaf Jim Bakker een prachtige voor-
zet op Daan Plevier die knap scoor-
de: 1-5. DOB probeerde van alles 
om nog tegen te scoren maar voor-
al Geert Kroon en Michel Passet wa-
ren er vaak als de kippen bij om de 
aanvallen liefst al in de voorhoede te 
ontmantelen. 
Zulke goede “stofzuigers” is het he-
le werk en zou Gerrit van Spengen 
maar wat graag in de winkel heb-
ben. Maar goed, even niet oplet-
ten en vlugge Japie van DOB scoor-
de dan toch 2-5. Het toetje van van-
daag kwam van Daan die de bal on-
houdbaar hard in de touwen schoot. 
Eindstand 2-6. 

Matig Hertha wint opnieuw
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag met 4-7 gewonnen bij 
laagvlieger SV Nieuw West uit Am-
sterdam. Een ongeïnspireerd Hert-
ha liet zich in de openingsfase ver-
rassen en keek binnen tien minuten 
tegen een 2-0 achterstand aan. De 
Vinkeveense ploeg herstelde zich 
voor rust en liep in de tweede helft 
uit naar een grote voorsprong. De 
einduitslag 4-7 vertelde alles over 
het niveau van de wedstrijd en het 
spel van de bezoekers. 
Hertha kent het gevaar van onder-
schatting in wedstrijden tegen de 
mindere ploegen uit de competitie. 
Vorig jaar verloor het zelfs het kam-
pioenschap door onnodig puntver-
lies te lijden in uitwedstrijden tegen 
de ploegen uit de onderste regio-
nen. In dit soort wedstrijden is het 
van groot belang direct scherp te 
beginnen en snel een doelpunt te 
maken. In de beginfase van de wed-
strijd was van dit voornemen niets 
terug te zien. Hertha, spelend in de 
donkerblauwe uitshirts van sponsor 
Hendrikx & Thomas Advocaten, ver-
dedigde slap, won geen enkel duel 
en was erg slordig in balbezit. Bin-
nen tien minuten keken de Vinkeve-
ners tegen een 2-0 achterstand aan. 
Na de achterstand creëerde Hertha 
de eerste kansen, maar aan de an-
dere kant moest keeper Jan Baars-
lag, vervanger van de zieke Wouter 
Moen, nog een aantal keren hande-
lend optreden. Na een half uur spe-
len scoorde Hertha de belangrij-
ke aansluitingstreffer. Wessel May-
er werd met een goede steekbal 
van Wim Mollers vrij gespeeld en 
schoof de bal in de verre hoek 1-2. 
Vlak voor rust kwam Hertha op ge-
lijke hoogte. Rick Aarsman kon een 
voorzet van Erik Post bij de tweede 
paal binnen glijden voor de gelijk-
maker. 

Aanval
In de tweede helft kon Hertha wel 

haar taken uitvoeren en koos het di-
rect de aanval. De eerste aanval be-
tekende een voorsprong. Mollers 
opende op de ingevallen Bart Kroon 
die diagonaal raak schoot 2-3. Met 
de voorsprong was de ban gebro-
ken en kon Hertha de score snel 
uitbreiden door doelpunten van Erik 
Post (tweemaal), Aarsman en May-
er. Hertha besliste in 20 minuten de 
wedstrijd en liet bij vlagen zien hoe 
er gevoetbald moet worden tegen 
dergelijke tegenstanders. In de slot-
fase maakte Hertha het zich nog on-
nodig moeilijk en kon Nieuw West 
nog tweemaal scoren. 

De drie punten zijn in deze fase het 
belangrijkste, maar de manier waar-
op de overwinning tot stand kwam 
zal deze week nog wel eens worden 
besproken. Hertha is de competitie 
goed begonnen, door drie overwin-
ningen op laaggeklasseerde ploe-
gen, maar heeft zeker nog niet het 
beste spel laten zien. Het is duidelijk 
dat Hertha volgende week, waarin 
Abcoude op bezoek komt, met be-
ter voetbal voor de dag moet komen 
om opnieuw drie punten aan haar 
totaal toe te voegen. Door de over-
winning stijgt Hertha naar de twee-
de plaats. Koploper Nita won thuis 
van Zuid-Oost United met 4-0, zodat 
de Vinkeveners de Amsterdammers 
op de ranglijst passeren. De overige 
uitslagen in de competitie: JOS/Wa-
tergraafsmeer – Buitenboys 6-0, FC 
Abcoude – VIOD Tienhoven 1-5 en 
DOB – SV Diemen 2-1.
Hertha 2 won thuis simpel van Allen 
Weerbaar met 6-2. Dave Ruizenaars 
was de grote man bij Hertha door 
vier keer te scoren. Zaterdag speelt 
Hertha 2 opnieuw thuis, SDO is de 
tegenstander. 

Hertha 1 speelt aanstaande zater-
dag thuis  tegen FC Abcoude. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur op 
Sportpark de Molmhoek.

Argon D4 traint bij Fit-Inn
Mijdrecht - In de eerste weken van 
het voetbalseizoen is het van belang 
om de conditie weer op peil te bren-
gen. 
Aangezien de meeste voetballers 
een hekel hebben aan rondjes om 
het veld lopen zochten de trainers 
van de D4 een alternatief en dat 
werd gevonden bij Fit-Inn.  Deze 
sportschool bood aan enkele we-
ken een extra training te verzor-
gen. Naast het verbeteren van de 
conditie konden de voetballers ook 
kennis maken met andere sporten, 

waarbij oefeningen werd gedaan 
die ook in het voetbal van pas ko-
men. Op een leuke manier werd de 
conditie verbeterd en werden er ba-
lansoefeningen gedaan. De spelers 
waren zeer enthousiast over deze 
wijze van voorbereiden en de eerste 
resultaten in de competitie zijn ook 
al geboekt. De eerste drie wedstrij-
den zijn met ruime cijfers gewon-
nen. Spelers en trainers van Argon 
D4 willen de trainers van Fit-Inn be-
danken voor de trainingen die zij 
hebben gekregen. 

Michael Woerden wint 
weer Halve van Katwijk
De Ronde Venen - Na drie jaar en 
even zo vele tweede plaatsen was 
Michael Woerden afgelopen za-
terdag weer ongenaakbaar op het 
loodzware parkoers door de duinen 
en op het strand van Katwijk. Hij is 
met z’n 6e overwinning de absolu-
te recordhouder bij deze wedstrijd.
De Halve Marathon van Katwijk 
staat bekend als één van de zwaar-
ste halve marathons van Nederland. 
De start en finish is op de boulevard 
van de Zuidhollandse badplaats. Na 
een kilometer over de boulevard 
worden de lopers direct de duinen 
ingestuurd, met maar liefst 14 ki-
lometer glooiende – en soms stei-
le - schelpenpaden. Het toetje is de 
laatste 6 kilometer over het strand; 
dit jaar wel hard zand, maar wel de 
wind schuin tegen. Veenloper Mi-
chael Woerden paste dit jaar de ont-
moedigingstactiek toe: zo hard van 
start dat de concurrentie de moed 
al snel opgeeft. Dit bleek uitstekend 
te werken. Al bij het indraaien van 
de duinen was er alleen nog een lo-
per van de 10 km die kon volgen. 
Michael werd uiteindelijk enthou-

siast binnengehaald door de spea-
ker. Met z’n tijd van 1.15.47 had hij 
een voorsprong van ruim 4 minuten. 
Broer Frans deed het na z’n mara-
thons deze zaterdag even wat rus-
tiger aan.

Bagger
Op zondag stonden diverse Veen-
lopers aan de start van de Zeven-
loop in Zevenhoven. Geen duinen, 
strand en zand, maar polders, kas-
sen, de Kromme Mijdrecht en bag-
ger en andere troep op de paden. 
En uitstekend loopweer. Willem van 
Leeuwen en Jos Bunschoten pres-
teerden optimaal daarvan. Willem 
verbeterde z’n persoonlijk record op 
de 10 kilometer met liefst 23 secon-
den naar 37.14. Hij werd daarmee 
ook nog eens tweede en lijkt daar-
mee helemaal in vorm voor de ma-
rathon van Eindhoven. Jos nam een 
nog grotere hap uit z’n persoon-
lijk record. Op de 16,1 km was hij 
1.20 sneller dan ooit. Vorige week 
kon hij in de extreem drukke Dam-
tot-Damloop niet echt z’n ritme vin-
den; in Zevenhoven was hij met z’n 

1.13.21 uiterst tevreden. Ook Jos 
van ’t Schip was dat. Hij liep met 
z’n 46.33 op de 10 km ruim sneller 
dan de afgelopen maanden. Opval-
lende deelnemers waren Frans en 
vooral Michael Woerden. Zij kon-
den dit ‘bijna thuiswedstrijdje’ niet 
westwaarts laten liggen. Frans liep 

1.08.55 over de 16,1 km, waarbij een 
goedlopende Theo Noij hem op de 
hielen zat. 
Michael maakte het zelfs zo bont, 
dat hij de overwinning greep op de-
ze afstand. Met een tijd van 57.55 
was hij na een bekeken race ieder-
een te snel af. 

Onnodige nederlaag Atlantis A1
Vinkeveen- In de vierde competi-
tieronde heeft Atlantis A1 dure pun-
ten laten liggen bij concurrent OV-
VO. Via een 6-5 achterstand in de 
rust werd het uiteindelijk 10-9 voor 
de ploeg uit Maarssen. Atlantis A1, 
debutant in de eerste klasse, kan 
niet nog brengen wat ze vorig sei-
zoen wel deden. Het team is nog 
zoekende naar de juiste combina-
ties en het wordt een hele kluif om 
zich te kunnen handhaven in deze 
eerste klasse. Toch begon Atlantis 
A1 (gesponsord door Van Dam Be-
drijfsdiensten) vol goede moed aan 
de wedstrijd met de wetenschap dat 
ook OVVO  nog niet wist te overtui-
gen in de eerste drie wedstrijden. 
Maar met de slappe inzet in de eer-
ste 20 minuten speelde Atlantis ei-
genlijk al een verloren wedstrijd: het 
kwam op een 5-1 achterstand. Met 

wilskracht en bij vlagen goed spel 
kwam Atlantis terug in de wedstrijd 
en stond het nog één doelpunt ach-
ter tot aan het rustsignaal. Dat men 
met een andere instelling de twee-
de helft moest ingaan. Deze woor-
den leken goed aan te slaan: het 
eerste balcontact in de tweede helft 
bracht Atlantis weer naast OVVO en 
het leek de ommekeer in de wed-
strijd. Al snel verviel de ploeg ech-
ter weer in een foutenfestijn waar-
door OVVO makkelijk bij kon blijven. 
Bij de stand 7-7 werd er geen straf-
worp aan Atlantis gegeven, maar 
floot de scheidsrechter voor verde-
digd waarop OVVO de eerstvolgen-
de aanval wel tot scoren kwam. Zo 
gingen de scores om en om tot aan 
9-9 waarna OVVO via een omstre-
den doorloopbal toch nog de over-
winning binnenhaalde.




