ACK&JONES
SWEATER

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

CRAZY DAYS PRIJS

29,95

19.

15.-

Zeker voor
uw hypotheek.

Safari?

39,95

nu 10 jaar vast

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

ONLY
JEANS

4.3%!

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Mijdrecht - Maandag 19 september jl. kreeg Pieter van Vliet (49) uit
Rijnsburg op de vakbeurs AGF Detail in Houten te horen dat hij door
de samenwerkende brancheorganisaties was gekozen tot ‘Beste
Groenteman van Nederland 2011’.
Voor deze verkiezing hadden zich
ruim zeventig deelnemers uit heel
Nederland ingeschreven. Pieter
staat sinds jaar en dag op de weekmarkt in Mijdrecht met een grote
verkoopwagen van 14 meter op de
hoek van de Raadhuisstraat en de
Dorpsstraat, tegenover het Grieks
specialiteitenrestaurant Corfu. Hij
presenteert een uitzonderlijk en gevarieerd aanbod aan verse groeten
en fruit. Behalve Mijdrecht draait hij
naar eigen zeggen nog vier markten
in de week. “Dat we hier staan, daar
zijn we heel blij om want in Mijdrecht hebben we gezellige klanten
die kwaliteit weten te waarderen tegen normale prijzen. En die laatste
hanteren wij. Daarnaast hebben we
een heel groot assortiment groenten
en fruit voor de Hollandse keuken,
maar ook dertig soorten tuinkruiden. Als de klant iets vraagt wat we
niet in de wagen hebben, kan men
dat bestellen en dan zorgen we dat
het er komt. Er is niets mooier om
’s morgens verse producten te halen, die op de kraam uit te stallen en
dezelfde dag te verkopen. De mensen komen voor de smaak. Hoe verser de producten, hoe meer smaak.

DER
1 t/m 16
NS
RLS jaar

Het lekkerste is dus dagvers. Alle
producten moeten bij ons top zijn.
En zodra het aspergetijd is in het
voorjaar hebben wij altijd de mooiste dagverse asperges uit Limburg.
Daar hebben we aan de kraam een
machine voor om die te schillen en
vacuüm verpakt. Zo blijven ze een
paar dagen langer vers houdbaar.
Liefhebbers komen van heinde en
verre uit de regio naar ons toe voor
dit product”, aldus Pieter die gepassioneerd zijn beroep als marktkoopman beleeft en uitdraagt.

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

te Groenteman van Nederland 2011.
In 2010 was hij ook al finalist, maar
won de titel toen niet. Wie wil weten hoe een dergelijke verkiezing in
zijn werk gaat, kan dat op de website zien: www.bestegroenteman.nl.

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

Zilveren appels
Op basis van deze eigenschap, een
brede productkennis, versheid van
producten, hygiëne, uitrusting en
het opgeruimd houden van de onmiddellijke omgeving rondom zijn
verkoopwagen, kreeg hij dit jaar het
predicaat ‘Beste Groenteman van
Nederland 2011’ (in de Ambulante
sector - markt) uitgereikt. Niet in de
laatste plaats vanwege de spraakmakende benadering en overtuiging van zijn klanten. Aan het predicaat is als prijs voor verschillende onderdelen een zilveren appel
verbonden, te weten op het gebied
van productpresentatie, vakkennis
en klantvriendelijkheid. Er kunnen
dus drie appels worden behaald.
Pieter van Vliet behaalde er inmiddels twee en miste op een haar na
de derde. Niettemin won hij de finale en dus de verkiezing van ‘Bes-

De voorouders van Pieter waren
kwekers, zijn vader had een groothandel en was tevens marktkoopman. Pieter volgde het spoor van
zijn vader en reist al 29 jaar verschillende weekmarkten af. Behalve Mijdrecht ook die in Koudekerk,
Wassenaar, Roelofarendsveen en
Voorburg. Per week draait hij er al
met al ruim 70 uur werk door. Zoon
Casper is 21 jaar en is druk bezig op
zijn beurt zijn vader te gelegener tijd
op te volgen.

Een jaar lang mag Pieter van Vliet
zijn titel voeren. Maar ook al zou hij
nooit hebben meegedaan aan een
dergelijke ‘titelrace’, dan nog zou hij
op dezelfde gepassioneerde manier
zijn producten aan de man/vrouw
brengen, want ‘klant’ wordt door
hem met hoofdletters geschreven.
Gefeliciteerd Pieter van Vliet met je
titel. Gelet op het aanbod en de presentatie van hetgeen er in de verkoopwagen is uitgestald, is dat een
terechte waardering. Fijn dat je als
‘Beste Groenteman van Nederland’
de inwoners van De Ronde Venen
daarvan wilt laten meeprofiteren!

Gemeenteambtenaar
OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
doet
een
boekje
open.
.
.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.

De Ronde Venen - De redactie ontving dinsdagmiddag, net voor het sluiten van deze krant, een brief met het
gemeentewapen van gemeente De Ronde Venen, afgestempeld bij gemeente De Ronde Venen. In de enveloppe zat een brief van een bij de gemeente De Ronde Venen werkzame ambtenaar. In deze brief staat veel wat
heel belangrijk is voor de extra raadsvergadering van morgenavond, heel veel over de echte gang van zaken
en het op non-actief stellen van twee hoge ambtenaren. Deze brief vindt u op pagina 10.

Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Twee interim-managers
benoemd door het college
door het college aangesteld als gemeentesecretaris a.i. van De Ronde
Venen en Peter Lahaye tot directeur
van het Projectencentrum.

95

Mevrouw Sjerps (52) heeft tijdens
haar loopbaan managementfuncties vervuld bij verschillende organisaties in de publieke sector. Ze is
onder andere werkzaam geweest bij
het ministerie van Sociale Zaken, de
Universiteit van Amsterdam, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het servicecentrum
Drechtsteden, een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Ina Sjerps is als gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft leiding aan het
directieteam als geheel.
Peter Lahaye (63) is benoemd tot
directeur a.i. van het Projectencentrum. Hij is momenteel als strate-

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

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS!

NU OOK A.S.
ZONDAG OPEN!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

ONLY BLAZER
G-STAR JEANS
Vrijdag
30 september,
zaterdag 1 en
%
19.952 oktober50
KORTING
zondag
DAMES

DAMES/HEREN

49,95

DIVERSE MODELLEN

CRAZY DAYS PRIJS

KINDER T-SHIRTS
BOYS/GIRLS
HEEL VEEL KEUZE!

Zie
aanbiedingen
elders in
JACK&JONES
SWEATER
deze
krant

14,95
CRAZY DAYS PRIJS

2 VOOR 12,95

NU OOK IN UITHOORN

DAMES

CRAZY DAYS PRIJS

29,95

7.95

ONLY
TUNIEK

HEREN

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA

De Ronde Venen - Het college van
B en W van De Ronde Venen heeft
dinsdag 20 september twee interimmanagers benoemd. Ina Sjerps is

19.

www.FDMijDrecht.nl • 0297-273037 • inFo@FiDice.nl

CRAZY DAYS PRIJS

19.95

39,95

KIJK VOOR ONZE
WEEKENDAANBIEDINGEN
OP PAGINA 7
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Hobby
Dee
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ESPRIT VOOR2
T-SHIRT 15,HEREN

CRAZY DAYS PRIJS
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ONLY
JEANS
DAMES

49,95

CRAZY DAYS PRIJS

95

KINDERVoor
1 t/m 16
JEANS
jaar
BOYS/GIRLS

NOG HEEL
alleEN hobby
ANDERE
AANBIEDINGEN!
10.- VEEL
artikelen en meer ……
39,95

CRAZY DAYS PRIJS

G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA

Lindeboom 7, 3641 EX Mijdrecht
Tel: 0297 750662, www.hobbydee.nl

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.

TROY 5.0447

9.
10.-

2

Financiële
Diensten
Mijdrecht

2 CRAZY DAYS PRIJS
49,95 CRAZY DAYS PRIJS
VOOR
15,Mijdrechtse
marktkoopman Beste
Groenteman van Nederland 2011
DAMES

95

28 september 2011

CRAZY DAYS PRIJS
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RIT
IRT

R
smeer

DAMES

WWW.MEERBODE.NL

Fitness nog goedkoper!

10% Kortingsbon
Naam:
E-mailadres:
Hobby’s:

Onbeperkt sporten

Niet in combinatie met overige acties
Geldig van 1 maart t/m 31 mei 2012

✂

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
09:30 - 17:00
09:30 - 17:00
09:30 - 17:00
09:30 - 18:00
09:30 - 17:00

Mijdrecht

7 dagen per week

Just
F tness

®

Samen
de files
te lijf
Lees In de provincie

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

gisch adviseur verbonden aan onderzoeksbureau DHV en heeft diverse management- en directiefuncties bekleed op het gebied van
onder andere gebiedsontwikkeling,
vastgoed, infrastructuur en mobiliteit. Hij is gespecialiseerd in de gebieds- en vastgoedontwikkeling van
complexe ruimtelijke investeringsprojecten. Lilian Schreurs, de huidige directeur/loco-gemeentesecretaris, maakt naast de twee interimmanagers de directie van de gemeente compleet.

eken

per 4 w

Zie pagina

TROY 5.0447

HEREN

Tel: 0297-581698

ONLY
TUNIEK

27

Start nieuwe cursussen
Peuter in Zicht
Mijdrecht, start 24 oktober

Club Fit 4 You
Mijdrecht, start 31 oktober

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

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

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

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

vingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
gedurende zes weken.
Bezwaar
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bedenkingen indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,
Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

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

AfVAlBRengstAtIons

Abcoude
Kerkplein 7

ontheffIng VAn De Route VooR het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van nefco transport BV, Regterweistraat 15, 4181 CE in Waardenburg, t.b.v. het vervoer van
propaan danwel LPG naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.
ter inzage
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 30 september tot en met 13 oktober 2011.
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode hun zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen
p/a Milieudienst Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- 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 Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afdeling externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346
26 06 46 of mevrouw Y.T.M. van der Maat, telefoonnummer 0346 26 06 41.

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

straatnaam

mijdrecht
Kwikstaart 13
Ringdijk 2e bedijking 26
Vinkeveen
Achterbos 2
Herenweg 208
Hoofdweg 98 R 98

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Vervangen van een glas in
lood raam

Bouwen
Slopen

W-2011-0483

15-9-2011

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning
Bouwen van een bijgebouw

Bouwen

W-2011-0479

12-9-2011

Bouwen

W-2011-0482

15-9-2011

Maken van een beschoeiing
Bouwen
bij een legakker
Bouwen van een gecombineerde Bouwen
berging voor 2 woningen
Bouwen van een recreatiewoning Bouwen
Slopen

W-2011-0489

16-9-2011

W-2011-0480

12-9-2011

W-2011-0481

12-9-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken in overeenstemming met art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam
Waverveen
Veldweg 1b

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Plaatsen van een hooi/stro-machineberging
en slopen van bedrijfsgebouwen

Bouwen
Slopen

W-2011-0379

VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 30 september 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

mijdrecht
Bozenhoven 36-44

Wijziging van voorschriften tankstation

Milieu

W-2010-2114

Gedeeltelijk intrekken van de
omgevingsvergunning varkenshouderij

Milieu

W-2011-0429

Waverveen
Botsholsedijk 1a

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Amstelhoek
Mennonietenbuurt 105

Baambrugge
Zand- en Jaagpad 42

mijdrecht
Bozenhoven 57 t/m 63
Hofland 17
Hofland 17
Kwikstaart 13
Midrethstraat 17 t/m 35
(oneven), van Wassenaerstraat 14 t/m 34
(even) en 17 t/m 35
(oneven), Bucho van
Montzimastraat
14 t/m 34 (even)
Vinkeveen
Plaswijk 1
Wilnis
Marktschipper 1

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Uitbreiden van een woonhuis en
plaatsen dakkapellen aan vooren achterzijde

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0345

15-9-2011

Wijzigen bouwvergunning:
bouwen van één woning i.p.v.
twee woningen

Bouwen

W-2011-0435

13-9-2011

Slopen van opstallen t.b.v. nieuwbouwplan 11 appartementen
Verbouwen van een woning
Verwijderen van een asbesthoudend plafond in de garage
Realiseren van een uitbouw
aan de achterzijde
Slopen van bergingen

Slopen

W-2011-0384

12-9-2011

Bouwen
Slopen

W-2011-0415
W-2011-0457

20-9-2011
20-9-2011

Bouwen

W-2011-0479

22-9-2011

Slopen

W-2011-0448

20-9-2011

VeRkeeRsBesluIten (Week 39 – 29 septemBeR 2011)
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van spinel 13,
3643 AV in mijdrecht;
- Het invoeren van een blauwe zone op de Productieweg in mijdrecht met een maximale parkeerduur van
2 uur (met uitzondering van vrachtauto’s);
- Het invoeren van éénrichtingsverkeer op de productieweg in mijdrecht voor vrachtauto’s in de richting
van de Energieweg;
- De Winkeldijk in Abcoude tussen de huisnummers 5 en 6 af te sluiten voor motorvoertuigen;
Deze besluiten liggen met ingang van 29 september 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het
besluit en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
AgenDA extRA RAADsVeRgADeRIng 29 septemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: drs. M. Burgman
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 september 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)

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

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

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

5. Sluiting

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

3.
4.
5.
a.

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

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

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

6. Overige punten
a. Memo voorontwerp Provinciale Structuurvisie

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

b. Anti-speculatiebeding
Vergroten van een woning
met aan- en uitbouw

Bouwen

Realiseren van een uitbouw
aan de zijgevel

Bouwen

W-2011-0385

15-9-2011

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

7. Informatieuitwisseling
W-2011-0441

20-9-2011

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.
geWeIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn geweigerd:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
weigering

Abcoude
Kerkplein 27

Plaatsen van een naambord

Bouwen

W-2011-0373

20-9-2011

geluIDsontheffIng
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij op grond van artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde
Venen 2011, een ontheffing verlenen voor het voortbrengen van geluid:
- in de periode november 2011 tot eind 2013, maximaal 5x waarvan 4x in de nacht en 1x overdag tussen
19.00 en 07.00 uur, nabij tienboerenweg bouwlocatie aquaduct n201 in mijdrecht, in verband met
het uitvoeren van onderwater betonstort en daarbij komende werkzaamheden.
ter inzage
Het besluit ligt met ingang van 29 september tot en met 3 november 2011 ter inzage bij de balie Omge-

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

8. Sluiting

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

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

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

In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocumenten 2011-2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de planning, de structuur en de werkwijze van het
planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform deze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bestuursrapportage.

6. Overige punten
a. Wijkgericht werken & Kernenbeleid

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

7. Informatieuitwisseling

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

8. Sluiting
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‘Grebbedijk van belang
voor hele regio’

Betere doorstroom
door samenwerking
Utrecht is een drukke regio
met drukke wegen, die door
verschillende partijen –
gemeenten, de provincie Utrecht
en Rijkswaterstaat – worden
beheerd. Om te zorgen dat er
een goede doorstroom is, ook
op plekken waar verschillende
wegen samenkomen, moet er
nauw worden samengewerkt.
Oftewel: regionaal
verkeersmanagement. Zo meten

PS

camera’s verkeersdrukte, en
als het ergens te druk is, dan
kunnen bijvoorbeeld stoplichten
anders worden afgesteld.
De regionale verkeerscentrale
van Rijkswaterstaat in
Papendorp is een essentieel
instrument om dit te kunnen
doen. Bij de regiodesk, die
vrijdag officieel wordt geopend,
komen alle meetgegevens in de
regio samen. Wegverkeersleiders

kunnen zo bijvoorbeeld
ter plekke de tekst op
informatiepanelen in de hele
regio aanpassen. Is er een
evenement in de Jaarbeurs, hoeft
de gemeente Utrecht niet iedere
keer apart met Rijkswaterstaat te
regelen dat automobilisten vanaf
de Rijkswegen de juiste kant op
worden geleid.
http://www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/verkeer-vervoer/

‘Probleem wordt verschoven’
Jasper Fastl (GroenLinks):
“Samenwerking tussen wegbeheerders is natuurlijk
heel zinnig. Zo kunnen we gezamenlijk zoeken naar
slimme en efficiënte oplossingen, zodat we niet
alsmaar door hoeven gaan met asfalteren. Echter,
soms leidt de oplossing van het ene knelpunt alleen
maar tot verschuiving van het probleem en staat het
verkeer een kruispunt verder alsnog vast. GroenLinks
vindt daarom dat de samenwerking niet beperkt moet
blijven tot de weg, maar dat we bij oplossingen altijd
ook naar mogelijkheden voor fietsverkeer, trein en
ander openbaar vervoer moeten kijken. Zo bouwen we
aan een mobiliteitssysteem dat werkt en duurzaam
is.”

GS

‘Ook voor
omliggende regio’s’
Gedeputeerde Remco van Lunteren:
“Ik ben er trots op dat we in de provincie Utrecht door
de goede samenwerking met de partners als eerste in
Nederland een verkeerscentrale hebben geopend. Door
het management van het lokale, regionale en landelijke
wegennetwerk te bundelen en innovatieve technieken
te gebruiken kunnen we de doorstroom op deze wegen
bevorderen. Dit is niet alleen belangrijk voor onze provincie,
maar ook voor de omliggende regio’s. Door hierin als één
overheid te opereren zorgen wij dat de weggebruikers zo snel,
makkelijk en veilig mogelijk hun bestemming bereiken.”

De Grebbedijk is zó belangrijk voor de waterveiligheid van de regio,
dat hij verder versterkt moet worden. Met die boodschap ontvingen
gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht, dijkgraaf
Moons van Waterschap Vallei & Eem en gedeputeerde Verdaas van
Gelderland Deltacommissaris Wim Kuijken, afgelopen vrijdag. De
dijk verbindt de Utrechtse Heuvelrug bij Rhenen met het Veluws
Massief bij Wageningen. De Grebbedijk voldoet op dit moment aan
de bestaande veiligheidsnormen, maar vanwege het grote aantal
inwoners en de economische waarde van het achterliggende gebied
willen de provincie en het waterschap de Grebbedijk versterken tot
een stevige Deltadijk. Dat is een onbezwijkbare dijk met ruimte voor
andere gebruiksfuncties.

‘De handen ineen slaan’

Bij de regionale verkeerscentrale provincie te vergroten,” legt
Karin Visser, Hoofdingenieurzijn 24 uur per dag, 7 dagen
directeur van Rijkswaterstaat
per week wegverkeersleiders
uit. “Door het instellen van de
aanwezig om het verkeer
te sturen, te geleiden en
regiodesk kunnen we veel
weggebruikers te informeren.
sneller inspelen op
Individuele wegbeheerders
verkeerssituaties op alle wegen
in de regio."
hoeven problemen op de weg
dus niet alleen op te lossen.
De regiodesk in Papendorp
is sinds 2008 in gebruik en
En belangrijker: zo wordt u
wordt sindsdien steeds verder
als weggebruiker sneller en
beter geïnformeerd, en worden
verbeterd. Sinds kort is er
eventuele calamiteiten eerder
een regiodekkend netwerk
opgelost.
van camera’s en kunnen alle
"Als wegbeheerders slaan we de verkeerslichten centraal worden
aangestuurd.
handen ineen en kijken we hoe
elkaar kunnen versterken om
de bereikbaarheid in de
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
12 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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*Apotheek
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Wat is het verschil tussen
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de

een aquaduct is kort”. De hele raad

van donderdag jl. was er een kleine en zelfs leuke discussie tussen
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Maar wat is nu écht het verschil.
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Heb jij de herfst al gezien?

Spring, wings and water
Autobedrijf van Yperen
deelt een fiets uit

Mijdrecht - Na de eerste exposities
in 2010 onder de naam ‘creative nature’, heeft Roos Uithol een nieuwe
serie foto’s uitgezocht om tentoon
te stellen.
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Autobedrijf van Yperen.

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

‘Onze’ school in Nepal 2

Roos exposeert dit werk deze maand
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op
bezoek bij een boerderij
Mijdrecht - De peutertjes van Duimelot zijn een aantal weken bezig
geweest met alles wat met de boerderij te maken heeft. Dit VVE project zorgde voor veel plezier op de
speelzaal. Er werd geknutseld, gezongen en er werden spelletjes gedaan rond dit thema. Als afsluiting
zijn de peutertjes op bezoek geweest bij een echte boerderij. De familie Tijsseling aan de Padmosweg
verwelkomde de peutertjes, waarna ze mochten kijken bij de koeien,
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes.
De peutertjes waren erg onder de
indruk van die grote koeien. De jonge poesjes waren heerlijk zacht en
wilden best even op schoot zitten en
geaaid worden. Kortom: veel spanning
en plezier.
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- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef,
ongecastreerd; gechipt.
- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Concert Passe-Partout op Dag
van de Ouderen in De Meijert

Is uw huisdier zoek?

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening,
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.
- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een grote wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een
witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn
nek iets langere haren . Erg lief en tam.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

In de lieflijke Kathmanduvallei, 14 km van de hoofdstad, is door SOS
De Ronde Venen een mooie school gebouwd waar plaats is voor de
vele arme kinderen die Nepal rijk is. Doordat de school is opgewaardeerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toiletblok.
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok
schieten heel goed op. Er wordt aardbevingbestendig gebouwd. De
Ester Benjamin Trust, onze nieuwe samenwerkingspartner, heeft direct contact met de school en het bouwproject. De voortgang wordt
goed begeleid en onder controle gehouden. Ook het schoolhoofd,
Ram kaji Bista, en de bouwcommissie van de school doen geweldig goed werk en zijn de motors achter de opwaardering en de verbouwing.
De inschatting is dat de verbouwing vóór het einde van dit jaar volSimon
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worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er
eindelijk
iemand
Nel
Bouwhuijzen
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden.
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je leven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus gestoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het vervolgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit opgeschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aanhoren van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Muzikale creativiteit
op Chazz

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikanten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdiensten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele malen weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lauweren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klarinet – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-debruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zingende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voorverkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzijde in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.
Rob van Dijk

www.sosderondevenen.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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor
iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor
en deelname aan de samenleving.

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
TRAINING JONGERENPARTICIPATIE
VOOR
VRIJWILLIGERSORGANISATIES VERZET

MAANDELIJKS EEN GASTSPREKER IN DE
BUURTKAMER VINKEVEEN
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente 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, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

ALZHEIMER CAFé VINKEVEEN
Woensdagavond 12 oktober wordt er weer
een Alzheimer Café georganiseerd in verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE
Vinkeveen.
Er zijn nu al 200 Alzheimer Cafés in Nederland. Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst
voor mensen met een (beginnende) dementie, hun partners, familie en vrienden. Onder het genot van een kopje
koffie spreken de gasten elkaar over de dingen die zij meemaken en wisselen zij informatie uit over dementie. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. Elke keer staat er een ander onderwerp centraal.
Kom ook eens langs: het Café is laagdrempelig en de sfeer
gemoedelijk.
Het thema op 12 oktober van het Alzheimer Café is:
Wat is dementie?
Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam
maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van
dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest
voorkomende is. Dementie is een verzamelnaam voor ruim
vijftig ziektes. Vormen van dementie zijn onder andere de
ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en Lewy body dementie. Annelies Buhrmann,
psychologe, werkzaam bij Altrecht en de geheugenpoli van
Zuwe Hofpoort ziekenhuis komt hierover vertellen.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten.
De toegang is altijd gratis, voor consumpties wordt een
kleine bijdrage gevraagd. U hoeft zich niet vooraf aan te
melden, u bent van harte welkom. Problemen met vervoer
of de opvang thuis mogen geen belemmering vormen om
te komen. Neemt u in dit geval contact op met het Steunpunt Mantelzorg, dan wordt een oplossing gezocht.
Inlichtingen
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen: Coördinator Steunpunt Mantelzorg: Esther
Smit, telefoonnummer: (0297) 230 280

De 10 nieuwste vacatures op het gebied van vrijwilligerswerk (september 2011)
1. Handjehelpen regio Utrecht zoekt een vrijwilliger voor
een hulpvraag van een volwassene. Nummer 1827
2. Stichting Match zoekt een doener voor lichtadministratieve werkzaamheden. Nummer 3933
3. Het Pruttelpotje van Stichting De Baat zoekt gezellige
vrijwilliger die houdt van kokkerellen. Nummer 4139
4. AJOC Festival zoekt vrijwilligers voor het AJOC festival
2012. Nummer 4255
5. Stichting Spel en Sport De Ronde Venen zoekt een PRman of –vrouw. Nummer 4804
6. Stichting Spel en Sport De Ronde Venen zoekt een Penningmeester. Nummer 4803
7. OBS De Eendracht zoekt een klaarover / verkeersbrigadier. Nummer 4871.
8. Stichting Veteraan Autobussen zoekt een ouderwetse
monteur zonder computerervaring. Nummer 5147
9. Historische Vereniging De Proosdijlanden zoekt een
medewerker verenigingsbibliotheek. Nummer 5202.
10. Stichting De Baat zoekt een vrijwilliger/maatje voor een
83-jarige mevrouw. Nummer 5233.
Stichting De Baat zoekt vrijwilligers & stagiaires
- Stagiair(e) opbouwwerker HBO. Kijk voor deze vacature
op de vacaturebank.
- Stagiair(e) communicatie HBO/WO. Kijk voor deze vacature op de vacaturebank.
Voor meer informatie over deze of vele andere vacatures
voor vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u kijken
op de websites: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of
www.stichtingdebaat.nl. U kunt ook contact opnemen
met coördinator Dyanne van Tessel, via telefoonnummer
(0297) 230 280 (op dinsdag en donderdag) of mailen naar:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

3020 BUURTEN IN NEDERLAND DEDEN MEE
AAN BURENDAG!
Ook in gemeente De Ronde Venen waren buren actief
Door het hele land stonden afgelopen zaterdag activiteiten
op het programma zoals kunstwerken mozaïeken om de
buurt op te vrolijken, zeskampen en Oudhollandse spelletjes. Een recordaantal van zo’n 1,3 miljoen mensen deden
mee aan de zesde editie van Burendag, een initiatief van
Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Ook in De Ronde Venen werd Burendag op verschillende locaties gevierd. Het
wijkteam bestaande uit Politie, Gemeente De Ronde Venen,
Westhoek Wonen, Wijkcomité Proostdijland en Stichting De
Baat trok met de Tuk Tuk door verschillende straten in de
wijk om koffie schenken aan buurtbewoners. Een belangrijke voorwaarde voor dit lekkere bakje koffie was dat het
samen werd genuttigd met de buren. In de Rodolfstraat in
Mijdrecht werd de aangeboden koffie met enthousiasme
ontvangen, waarbij tijdens het koffie drinken het idee
ontstond om gezamenlijk een buurtbarbecue te organiseren. Waar Burendag wel niet goed voor is! Tevens waren
buurtbewoners van harte welkom in De Buurtkamer Mijdrecht. Het was een komen en gaan van jong en oud, van
bekenden maar ook nieuwe gezichten. In De Buurtkamer
kon, voor wie dat wilde, een bloemstukje maken. De gastvrouwen van De Buurtkamer zorgden uiteraard steeds voor
verse koffie en thee en middels sponsoring van Albert Hein
Leicester was er voor iedereen iets lekkers bij! Ook na de
Burendag zijn 55 plussers van harte welkom om binnen te
lopen in De Buurtkamer Mijdrecht en Vinkeveen!

Museum De Ronde Venen geeft lezing over ‘uitstekend
werk’.
Vanaf september organiseert De Buurtkamer en bibliotheek Vinkeveen één keer per maand; ‘op de koffie met’.
Hierbij zal elke keer een wisselende gastspreker worden
uitgenodigd. Donderdag 29 september is de aftrap met
Dick Koeleman van Museum De Ronde Venen. Hij komt tussen 10:00 en 12:00 uur vertellen over ‘uitstekend werk’; een
diepgravende expositie over de laatste veensteekmachine
van Nederland en over de geschiedenis van het veensteken. Voor wie wil en kan is er zaterdag 1 oktober de mogelijkheid om tussen 14:00 en 15:30 uur mee te gaan naar
Museum De Ronde Venen aan de Herenweg 240. Tevens is
er dan een draaidag van de Veensteekmachine: een uniek
spektakel met veel motorgeronk en waarbij het technische
team uitleg geeft over de werking van deze enorme baggermachine. Donderdag 27 oktober is er de volgende ‘op
de koffie met’ met Henny Kraaij van het Servicepunt Vinkeveen. Nadere informatie volgt. Geïnteresseerde 55 plussers zijn van harte welkom in De Buurtkamer Vinkeveen.
Vrijwilligers verwelkomen hen met een gratis kopje koffie
en tijdens de lezing is er geruime tijd voor een stellen van
vragen. Toegang is gratis.
De Buurtkamer Vinkeveen: Dinsdag en donderdag 10:0012:00 uur. Locatie: Bibliotheek (achter dorpshuis De Boei)
Tuinderslaantje 4, 3645 EX Vinkeveen

DAG VAN DE OUDEREN
Vrijdag 30 september 2011 van 14.00 tot 17.00 uur in
de Meijert te Mijdrecht.

LEVENSVERHALEN
Een gezellige middag waarin levensverhalen centraal staan met een optreden van Passe-Partout, allerlei informatie, fotografie, workshops en nog veel
meer
U bent van harte welkom, de toegang is gratis en u
ontvangt 2 consumptiebonnen.

DE BAAT START NIEUWE CURSUS
LEVENSBOEK MAKEN
Een boek vol met uw eigen persoonlijke verhalen, met
foto`s, schoolrapporten, geboortekaartjes. Zo`n boek noemen we een levensboek, waarin u terugblikt op uw eigen
leven. Het is meer een sfeertekening dan een complete
autobiografie. Stichting De Baat biedt u daarom de bijzondere mogelijkheid om uw levensverhaal in groepsverband
vast te leggen. Bij de cursus krijgt u handreikingen om thuis
steeds verder te werken om tot een mooi resultaat te komen. Uiteraard krijgt u tijdens de bijeenkomsten begeleiding en kunt u uw verhaal vertellen. Door het vastleggen
van uw levensboek gaan uw verhalen in ieder geval niet
verloren! Dat is niet alleen bijzonder voor uzelf, maar ook
voor uw kinderen of kleinkinderen.
Op vrijdag 14 oktober start een nieuwe cursus
Aantal bijeenkomsten: 6. Maximum aantal deelnemers: 6.
Waar: kantoor van Stichting De Baat: Kerkvaart 2, Mijdrecht.
Kosten: geen. Wanneer:op vrijdagen van 13.30 – 15.30 uur
Niet mogelijk in groepsverband?
Bent u niet in de gelegenheid om in groepsverband deel te
nemen maar wilt u toch graag dat uw levensverhaal wordt
vastgelegd, dan bestaat deze mogelijkheid ook. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Nel Verhoek. Per
email: n.verhoek@stichtingdebaat.nl of telefoon: (0297)
230280.

De training Jongerenparticipatie, welke gepland
stond voor drie avonden in september en oktober is
verzet naar eind oktober, begin november. Stichting
De Baat hoopt op deze manier nog meer organisaties de kans te geven zich voor deze gratis training
in te schrijven. De training wordt aangeboden aan
medewerkers van vrijwilligers- en maatschappelijke
organisaties, om hen te helpen bij het vinden en binden van jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De training
omvat drie dagdelen rondom het inrichten van de
organisatie voor jongeren, het creëren van aantrekkelijke taken en de begeleiding van jongeren. Interactief en met gevarieerde methodische aanpak.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Het belang van een visie op jongeren
- Draagvlak binnen de organisatie
- Eisen die het werken met jongeren aan de organisatie stelt
- Belevingsmarketing
- Creëren van een aantrekkelijk activiteitenaanbod
- Pubergedrag
- Verbale en non-verbale communicatie
- Fase van begeleiding
U kunt gratis aan de training deelnemen.
De cursus vindt plaats op donderdagavond van
19.00 uur tot 22.00 uur in de Meijert in Mijdrecht op
de volgende dagen: dinsdag 25 oktober, dinsdag 1
november en dinsdag 8 november. Meer informatie
kunt u verkrijgen bij Dyanne van Tessel, coördinator
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en maatschappelijk makelaar bij Stichting De Baat via telefoonnummer (0297) 230 280 of (06) 28504571 of e-mail:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl (bereikbaar van
maandag tot en met donderdag).

WORKSHOP ‘ETAGèRE MAKEN’ TIJDENS DE
MANTELZORGSALON
Iedere laatste maandag van de maand wordt er in De
Buurtkamer aan de G. van Aemstelstraat in Mijdrecht door
het steunpunt Mantelzorg een mantelzorgsalon georganiseerd. De mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep voor
mensen die zorgtaken hebben voor een familielid of buur.
Bent u mantelzorger en woont u in de Ronde Venen, dan
bent u van harte welkom bij de mantelzorgsalon op maandag 31 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. We gaan tijdens
deze salon creatief aan de slag met het maken van een etagère voor de vogeltjes buiten. Dit gaan we doen met oud
servies ( bord, kop en schotel etc.), vetbollen, pindaslingers,
takjes etc.
Als u wilt deelnemen aan deze workshop, wordt u verzocht
oud servies, een tang en een scherp mesje mee te nemen.
Het serviesgoed hoeft niet bij elkaar te passen, we gaan dit
ter plekke onderling ruilen. Wellicht heeft u ook nog wat
leuke takjes in de tuin en wat vogelvoer artikelen in huis.
Neemt u dit gerust mee.
U kunt zich vooraf opgeven bij Stichting de Baat, telefoonnummer (0297) 230 280, of per e-mail naar Esther Smit:
e.smit@stichtingdebaat.nl. Zie voor meer informatie over
het Steunpunt Mantelzorg de site: www.stichtingdebaat.
nl/steunpunt-mantelzorg.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN OKTOBER 2011
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) do. 13 okt.

ACTIVITEITEN
VAN DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30-12.00 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.30-16.00 u.
soos (koepelzaal)
19.00 u.
activiteit (koepelzaal)

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

elke di.morgen 10.30 u.
knikkerbaan,
rummicub

ZUIDERHOF

VINKENOORD

10.45 u.
bewegen

di. 4 okt. 14.30 u.
bloemschikken

15.00 u.
weeksluiting

di. 4 okt. 19.00 u.
bingo

Iedere do. 9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

9.30 u. handwerken
Rode Kruis
10.30 u. elke even wo.
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr P. Regelink

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

om de week op
wo.morgen
schilderen

10.30 u.
spel
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

1e wo 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo 14.00-16.00 u.
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u.
bingo

14.00-16.00 u.
koersbal

10.45 u
beter bewegen
(koepelzaal)

zo. 2 okt. 10.00-11.45 u.
inloopzondag
di. 4 okt. 15.00 u.
jaarlijkse
pannenkoekreisje

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

11 en 25 okt.
di. middag biljarten
14.30 u. klaverjassen

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

OVERIGE

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)
14.30-16.00 u.
soos
19.00 u.
muziek

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

DRIEHUISZAAL

PROGRAMMA
PLUSBUS

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)

do. 13 okt.
rollatorspreekuur
Buurtkamer Mijdrecht

do. 6 okt. 19.00 u.
optreden Shalom

di. 11 okt. 14.30 u.
beautymiddag
di. 11 okt. 19.00 u.
filmavond

do. 6 okt. 11.00 u.
spelletjes met de
kinderen van
groep 1/2

ma. 10, 24 okt.
14.00 u.
kaarten

Mantelzorgsalon in De Buurtkamer,
G. van Aemstelstr. 5. Elke laatste ma. v/d
maand 13.30-15.30 u.
di. 18 okt. 19.00 u.
optreden Merel
Huizinga
‘Stichting Philomena
l’amour est un oiseau’

di. 11, 25 okt.
10.45-12.00 u.
Rabobankbus
15.00 u. bingo

Kookpunt! 1e vr. v/d maand en op
de ma. op de oneven weken.
vr. 7, ma 10, 24 okt.

do. 20 okt. 10.30 u.
zingen met Shalom

di. 25 okt. 14.30 u.
creatief

do. 20 okt. 16.00 u.
High Tea

di. 25 okt. 17.00 u.
thema-avond
tapas eten en
diavoorstelling
Barcelona

Alzheimer Café
iedere 2e wo. v/d maand
v/a 19.30 u. in Zuiderhof

do.13 okt.
di. 18, 25 okt. 15.00 u.
do. 27 okt. 10.30 u.
09.45 u. heilige
sjoelen
knutselen met groep
gerardus majelladag,
8. vliegers maken
heilige mis
17.00 u.
14.00 uur koud buffet
thema-avond: tapas
eten en diavoorstelling
Barcelona.

ma 3, 17, 31 okt.
14.30 u. quizmiddag
17.00 u. uit eten in
eigen huis
di 4 okt. 14.30 u.
bingo

wo 5 okt.
14.30 u. zingen rond di 11 okt. 14.30-16.00 u.
do 13, 27 okt.
10.30 u. schilderen
het orgel
(met pauze) optreden 10.30 u. geheugen14.30 u. knikkerbaan ma 10, 24 okt. 14.30 u.
ouderenkoor
training
do 6 okt.
spelmiddag
wo 12, 26 okt. 10.30 u.
14.30 u. koersbal
10.30 u. fruitsalade
zingen met
maken
dhr. Regeling

di 18 okt. 10.30 u.
do 20 okt. 12.30 u.
optreden Merel
themamaaltijd Kenia
Huizinga l’amour est
vr 21 okt. 19.00 u
un oiseau
eucharistieviering
wo19 okt. 10.30 u.
schilderen

wo. 5 okt. 14.00 u.
herfst bingoavond

vr. 7 okt. 10.15 u.
do. 13 okt. 14.00 u.
do. 13 okt 14.30 u.
herfst modeshow van
borrelmiddag
filmmid. welzijnszaal
firma doornduyn jazzduo ”just friends”
film van Bert
(u kunt kleding en sieHaanstra over een
raden passen en kopen
onwelgevallige
van 11.00-15.30 u.)
muzikant die in de
lokale fanfare speelt.

15 okt. 10.30-12.00 u.
koffieconcert
troup a’dour

di. 18 okt. 14.00 u.
herfstbingomiddag

vr. 21 okt. vliegveld
Hilversum

ma. 10, 24 okt.
eten in de Fabriek
(voorheen Allround)

wo. 26 okt.
bezoek aan Artis

do. middag
6, 20, 27 okt.
do.ochtend 13 okt.
boodschappen
en/of markt

wo. 5 okt.
bezoek aan
Huis Doorn

vr. 7 okt.
Tuincentrum
Groenrijk

vr. 7 okt.
Kooppunt in
De Fabriek
(voorheen Allround)

wo. 12 okt.
varen in de
Rotterdamse haven
met Spido

do. 13 okt. 14.30 u.
cinemaplus in
Maria-Oord

ma 3, 17, 31 okt.
op de even weken
v/a 16.00 u.
Eetcafé het
Pruttelpotje
in Allround

10.00 u.
SeniorWeb DRV
Internetcafé

13.30 u.
ANBO-leden
Soos in de Meijert

27 okt.
65-jarige jubileum
Passage Mijdrecht
middag- en
avondbijeenkomst,
binnenkort meer info
over feestprogramma

onze kontakt
morgen

Activiteiten St. Spel
en Sport 55+
zie website: www.
spelensport55plus.nl
of bel: 06-21918353

vr. 28 okt. 15.30 uur
Café Hans

ma 24 okt. 14.30 u.
spelmiddag
do 27 okt. 14.30 u.
bloemschikken,
sponsor AH

do. 27 okt. 14.00 u.
29 okt. 10.00-16.00 u.
borrelmiddag
herfstfair
met dianomuziek van
dhr. Schouten

vr. 14 okt.
winkelen in groot
polderplein
Hoofddorp

wo. 19 okt.
strandrups
de Vrijheid

vr. 28 okt.
theehuis
Villa Kakelbont
Nieuwveen

Passage, afd.
Vinkeveen /Waverveen
di. 25 okt. 19.30 u.
Herv. gebouw VInkeveen
‘Het leven aan boord
van de Shelltanker’.
Spreker hr. R.J. Bosman

Rabobankbus: wo, even weken
Rabobankbus: wo, oneven weken
Ouderenmiddagen
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
Mijdrecht Ger.Majella 10.45-11.15 u.
in de Roeping
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
mw. Marianne van Beek
uit Lelystad vertelt over De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u. De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe
Amstelhoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe
haar Drosteverzameling
elke di.15.15-17.00 u.
elke di. 15.15-17.00 u.
20 okt.
spelmiddag
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeente De Ronde Venen: 15 mijoen tekort,
twee hoge ambtenaren op non-actief

Gemeenteambtenaar doet boekje
open over juiste gang van zaken
Vervolg voorpagina
Mijdrecht - Geachte redactie, u kunt dit vrijelijk
plaatsen en het liefst verifiëren, helaas kan ik mijn
naam niet noemen in verband met de zware gevolgen die dit voor mij zou hebben.
De echte reden voor een Time Out?
Wat een schrik afgelopen week. Twee personen hoog
in de organisatie van De Ronde Venen ontslaan aan
de hand van een rapport van het bureau DHV. Eerstens bevreemdt het mij dat DHV klaarblijkelijk op de
stoel van een accountantsbureau is gaan zitten, terwijl men bij DHV geen erkende accountants in dienst
heeft. In het DHV rapport worden constateringen gedaan aan de hand van een willekeurig rapport. Het
rapport presenteerde geen feiten, maar wel veel (negatieve) aannames. Hierop wordt er door B&W een
conclusie getrokken waarmee het lijkt alsof dat waarheden zijn. En aan de hand van deze halve waarheden worden er mensen op staande voet de wacht
aangezegd?

DHV is namelijk een veredeld detacheringsbureau
dat in veel branches vertegenwoordigd is, helaas, of
als je dit rapport leest, blij toe, nog niet in de accountancy. Een bureau met civieltechnische deskundigheid en met kennis van exploitatie, maar niet de beschikking heeft over deskundigheid van de financiele regelgeving als een bureau als Deloitte. Daarnaast moet ook bedacht worden dat de gemeente
bij dit project niet de enige risicodrager is, maar dit
project samen met de Rabobank en het Bouwfonds
doet. Deze laatste partij (niet de minste in de ontwikkelwereld) heeft het project ook financieel doorgerekend. Die zullen wel echt goed naar het rapport
hebben gekeken en zeker naar de haalbaarheid. Van
het Estafetteproject, kun je in de rapporten lezen, dat
de DHV andere uitgangspunten heeft aangehouden,
wat grotendeels het verschil met het rapport van Deloitte verklaart. Over het Estafetteproject worden aannames gedaan die niet overeenkomen met de oorspronkelijke opdracht en opgaven. De eerdere opstelling is, na gecontroleerd te zijn door het wel erkende financieel accountantsbureau Deloitte, goed

gebleken. Ook de jaarlijkse accountantscontrole heeft
geen rare bevindingen gegeven. DHV werkt niet met erkende accountants en het rapport heeft dus geen formele status. Ik vraag me af of ze wel akkoord zijn met de
acties die aan de hand van zo’n rapportje zijn genomen.
Mochten ze er kond van hebben zullen ze nog steeds er
achter staan.
De cijfers in het DHV rapport zijn waarschijnlijk juist,
echter je kunt niet anders dan bedenkingen hebben bij
de conclusies die het college er aan verbindt. Vooral dat
verbaasd en verrast te zijn klopt natuurlijk niet helemaal,
of helemaal niet.
Een tekort van 9 miljoen op Marickenzijde is al sinds eind
2008 bij het college bekend, daarna heeft men opdracht
gegeven om dit verlies te gaan doorberekenen en te onderzoeken, met uitkomst eind 2009, en kan dus nooit een
verrassing zijn geweest. Dit kan dus ook geen reden zijn
om mensen op non-actief te zetten. Niet voor niets is
er het afgelopen jaar gekeken naar mogelijke ingrepen
om het financiële gat bij Marickenzijde te dichten (onderzoeken naar het nut en de noodzaak van het ophogen of een andere wijze van ophogen), andere wijze van
ontsluiten fasering en/of verkavelen. Deze mogelijke oplossingen zijn nog steeds geen van alle afgedaan. Voorgaande is ook de reden dat tot op heden geen grondexploitatie is vastgesteld. Het gaat om een papierentekort en niet om een feitelijk tekort, volgens mij slaat DHV
hierdoor de plank volledig mis. En het tekort terugdringen, dat voornemen lag ook al bij directie en pc.
Heeft de raad van het college al een sluitende onderbouwing gekregen voor het time-out geven c.q. ontslaan
van 2 medewerkers? Een plotseling gebrek aan vertrouwen alleen lijkt mij onvoldoende voor een dergelijk ingrijpende beslissing. Ik kan me echt niet voorstellen dat
dit zo politiek gevoelig ligt dat we wel mensen ontslaan
op staande voet maar door de politieke gevoeligheid niet
met de ware reden naar buiten toe treden. Geloof het of
niet, die twee komen nooit meer terug, alleen al vanuit
de positie van het college en het gezichtsverlies van de

desbetreffende personen al niet. Dit is geen time-out
maar een purperrode kaart.
Daarnaast is het ook verbazingwekkend dat de managers gelijk hun directie hebben laten vallen. Als damage control wordt, door de managers, er de medewerkers op gewezen dat zij met niemand, ook niet onderling, over het voorgevallene mogen praten, maar
naar de managers toe moeten bij vragen. Nadat de
managers zo en masse hun leiders laten vallen, is er
een persoon waar ik in ieder geval niet naar toe zal
gaan. Het blijft me natuurlijk ook bevreemden dat niet
de voltallige directie op non-actief is gezet.
Als laatste, wat mij ook hogelijk verbaast, is dat er niemand uit de raad nog vragen heeft gesteld over het
ogenschijnlijk financieel wanbeleid dat er de afgelopen tijd, de afgelopen vier jaren, is gevoerd binnen
De Ronde Venen. Er heeft al die tijd een wethouder
aan het hoofd gestaan van financiën, die zit er nog
steeds. Ook op projecten is er dus zeer veel mis, projecten vielen voorheen, tot november 2010 als RO, onder een wethouder, die is helaas met de pensioenzon vertrokken. Maar tot nu toe heeft niemand van de
Raad contact opgenomen met medewerkers om vragen te stellen over wat er nou is gebeurd, en of het
rapport van DHV wel klopt. Is dit een raadsdoofpot
waar alles in bewaard gaat worden tot het gaat stinken? Raad, doe je werk, zou ik zeggen, stel de vragen
die gesteld moeten worden. Zoals Geert ooit zei, geen
beleid is ook wanbeleid. Ik roep ook alle gemeenteambtenaren op om volgende week in de raadzaal te
gaan zitten, zodat de raad relevante vragen gaat stellen waar ze volledige antwoorden op krijgt.
Als mijn naam onder dit schrijven wordt gemeld, zal
door voornoemde mensen actie ondernomen worden
en krijg ik waarschijnlijk niet alleen een time-out maar
ontslag. Dat is de enige reden waarom mijn naam er
niet onder zal staan. Alles wat ik hier neerpen, is namelijk te verifiëren.
Het boze bosmannetje....

Open dag bij de brandweer in Vinkeveen

leerzaam en
drukbezocht
Vinkeveen – Het was me een
drukte van belang in en om
de Vinkeveense brandweerkazerne. Afgeopen zaterdag
hield brandweer De Ronde
Venen een open dag. Niet alleen de brandweer toonde
haar apparatuur en haar kunnen, maar ook de ambulance, de politie en een duikteam
lieten de vele belangstellenden zien en horen wat ze zoal
doen en kunnen doen. De foto’s geven een kleine impressie van een uurtje aanwezig
zijn zaterdagmiddag.
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Raadslid Dekker geeft uitleg over de afsluiting van de Baambrugse Zuwe:

‘Ik wist niet dat hij zou worden afgesloten,
ook ik had beter moeten opletten’
varing mee bij diverse projecten.
Een oplossing dichtbij en realiseerbaar. Hoongelach was mijn lot. De
projectleider veegde dit van tafel.
Ondertussen had ik de betrokkenen van de Zuwe toegezegd alles te
doen om afsluiting te voorkomen.”
Aap uit de mouw

Vinkeveen - De Baambrugse Zuwe
wordt gereconstrueerd. Dit betekent
dat voor het doorgaande verkeer
deze weg vanaf volgende week,
voor 14 maanden wordt afgesloten. De reconstructie is in de vorige Collegeperiode aanbesteed, onder verantwoordelijkheid van toenmalig wethouder Dekker. Ronde Venen Belang, de partij namens wie
Dekker in dat College zat maakt zich
nu sterk voor alternatieven, waarbij
de Baambrugse Zuwe niet behoeft
te worden afgesloten. Jac. Dekker
zit nu in de Raad en laat de woordvoering over de Baambrugse Zuwe
door anderen doen. Een situatie die
om uitleg vraagt. In gesprek met Jac
Dekker:
Waarom laat je de woordvoering
over de Baambrugse Zuwe
aan anderen over?
”Laat ik eerst dit zeggen. Het is politiek onfatsoenlijk om onderwerpen,
die je als wethouder onder je had,
ook in de Raad als raadslid te behandelen. Ook in de Tweede Kamer
zie je dat. Een minister, die na de
verkiezingen in de Tweede Kamer
komt, zal als woordvoerder altijd
een geheel ander beleidsterrein als
onderwerp nemen. Dat is de norm in
de politiek, die wij als Ronde Venen
Belang van harte onderschrijven.
Aan de andere kant heeft mijn collega Anco Goldhoorn zich uitgebreid
in dit dossier verdiept en iedereen,

voor- en tegenstander, zal beamen
dat hij goed geïnformeerd is.”
Onderschat
Als wethouder was je
verantwoordelijk voor de
aanbesteding. Was toen al niet
duidelijk dat de Baambrugse
Zuwe zou worden afgesloten?
”De aanbesteding is uitgevoerd
door ons Inkoopbureau. Dit inkoopbureau is trouwens ook op mijn
voorspraak geïntroduceerd. Dat inkoopbureau heeft tot nu toe heel
veel voor de gemeente verdiend.
Het inkoopbureau is ingeschakeld om de reconstructie zo goedkoop mogelijk aan te besteden. En
terecht, omdat het om gigantische
bedragen gaat. Nog veel meer geld
dan wij aanvankelijk dachten. Nu je
vraag. Bij de aanbesteding werd van
een aantal uitgangspunten uitgegaan. Het voert hier te ver om alle
criteria te noemen. Het ging met name om een zettingsvrije oplossing,
wat betekent dat de weg in 30 jaar
geen millimeter zakt. Dat gold voor
de weg zelf, maar ook voor de hofjes. Ik kom daar later nog op terug.
In de aanbesteding stond ook dat
er zo min mogelijk overlast voor de
bewoners op moest treden. Een belangrijk punt, waar op het moment
van aanbesteden de belangrijkheid
is onderschat, met name door het
aantal ‘gunningspunten’ dat men er

voor kon krijgen. Ook ik, en dat geef
ik ruiterlijk toe, heb dat aanvankelijk
onderschat.”
Hoongelach
Dus je wist wel degelijk dat de
Zuwe zou worden afgesloten?
”Nee, en ik herhaal nee!! Dat wist ik
niet.
Niemand had mij verteld dat bij de
reconstructie de hele weg zou worden afgesloten. En dat is ook helemaal niet nodig. Bij de vele contacten die ik als raadslid en later als
wethouder had met wegenbouwers
kwam dat helemaal niet ter sprake.
Niemand ging er van uit dat dat nodig zou zijn. En dat klopt ook, omdat
geen van de aanbieders actief heeft
aangegeven dat de weg zou worden
aangesloten. Dat bleek later pas.
Misschien wel interessant te vertellen dat 2 aanbieders die het project
niet gegund hebben gekregen de
gemeente deze zomer hebben laten weten dat zij zonder afsluiting
het project konden realiseren. Maar
dat terzijde.
Nu terug naar het afsluiten. Toen mij
duidelijk werd dat Dura Vermeer de
weg helemaal zou afsluiten heb ik
mij intern daar ontzettend over opgewonden. Ik heb diverse voorstellen gedaan om afsluiting te voorkomen. Zo heb ik voorgesteld om Van
Schie pontons te laten leggen naast
de hoofdrijbaan. Daar heeft hij er-

Maar dat is je duidelijk
niet gelukt
”Dat was ook niet direct meer nodig. Opeens kwam er een nieuwe
aap uit de mouw. Extra kosten voor
milieuvervuiling. Uit het eerste onderzoek kwamen ze met een redelijk bedrag, maar toen Dura Vermeer een aanvullend onderzoek nodig vond, kwam daar een veel hoger bedrag uit. Op mijn initiatief is
daarop het project direct in de ijskast gezet.
Dat zou de kans bieden om naar andere oplossingen te kijken. De criteria voor de aanbesteding waren
immers gewijzigd, waardoor ook de
andere aanbieders weer in beeld
zouden komen.
Een ding stond voor mij vast. Dat
zou ook de mogelijkheid bieden om
afsluiting van de Baambrugse Zuwe
te voorkomen. Hier is het spreekwoord ‘komt tijd komt raad’ echt
van toepassing.”

Dus dat milieuonderzoek
van Dura Vermeer kwam
als geroepen?
”Ja, eigenlijk wel. Hoewel het wel
heel vreemd blijft dat Dura opeens
met veel hogere milieulasten op de
proppen kwam. Ik heb toen echt gevraagd hoe dat mogelijk was. Waarom was ons onderzoek opeens niet
goed genoeg meer?”
En toen?
”Toen kwamen de verkiezingen en
heeft een andere wethouder de
Baambrugse Zuwe overgenomen. Ik
moet zeggen dat hij dat voortvarend
oppakte. Maar, hij heeft wel de criteria voor de aanbesteding aangepast. Ik noemde hiervoor al een zettingsvrije oplossing.
Dat heeft hij voor de hofjes losgelaten. De hofjes mogen zettingsarm,
dus deze mogen weer wat zakken.
Bovendien heeft hij meer geld vrijgemaakt ten behoeve van Dura Vermeer om de milieuproblemen op te
lossen, terwijl in de aanbesteding
uitgegaan werd van een vast bedrag, waar iedereen rekening mee
moest houden.
Al met al kun je zeggen dat de aanbesteding ongeldig is geworden en
overnieuw zou moeten worden gedaan.”

Opletten
Maar dat gebeurt niet?
”Nee, helaas niet en dan met name voor de bewoners van de Zuwe, maar ook de ondernemers die
van het doorgaande verkeer van de
Zuwe afhankelijk zijn, gaat het gewoon door. Wat ik uit mijn fractie
begrepen heb, hebben de ondernemers een kort geding aangespannen om de afsluiting te voorkomen.
Je zult maar failliet gaan of personeel moeten ontslaan, daar moet je
toch niet aan denken, terwijl er andere oplossingen voorhanden zijn?
Dit wilde ik even kwijt. Ik zag geen
andere mogelijkheid. Ik zie van vele kanten naar mij wijzen, waarbij
gezegd wordt ‘die Dekker is er zelf
schuld aan’. Ik verwacht nu duidelijk
te hebben gemaakt hoe de zaak in
elkaar steekt, zonder de schuld geheel bij een ander te leggen. Ook
ik had nog beter op moeten letten,
maar daar leer je weer van”, aldus
Dekker.
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Schoolfeest OBS Willespoort in de ‘Jungle’
Wilnis - Dit jaar stond het jaarlijkse schoolfeest van OBS Willespoort
in het teken van het thema ‘Jungle’.
Voordat het feest van start ging, poseerden het onderwijsteam en de
ouderraad in de thema-outfit bij de
Junglebaan. Die was vrijdagavond

één van de topattracties, die rondom het thema waren opgebouwd.
Verder waren er vele andere spelletjes te doen waar de kinderen,
dankzij vele sponsors, prijsjes konden winnen. Door het lekkere nazomerweer was het voor de kinderen
én hun (groot)ouders, onder het ge-

not van een hapje en een drankje,
ook heerlijk genieten op het schoolplein. Na afloop van het feest kon de
penningmeester van de ouderraad
een mooi eindbedrag bekendmaken. Dat zal onder meer worden besteed aan de aanschaf van nieuwe
computertafels voor de leerlingen.

Amstelhoekse vissers sluiten visseizoen af
Amstelhoek - Op de foto ziet u een
foto van de Amstelhoekse jeugd die
elk jaar 6 zomeravonden met elkaar
vist. Dit jaar in de Amstel met een
vangst van in totaal wel 95 vissen.
Onbetwist met maar liefst 32 vissen
had Daisy het meeste ‘beet’. Daarna
kwam Floortje met 13 vissen, Mike
met 10 stuks, Donny ving 9 vissen,
Tes en Elwin-Florian ieder 8 vissen,
Neeltje had 6 vissen, Bas ving er 5
en Thijmen en Maureen elk 2 vissen.
De overige kinderen hadden geen
vangstgeluk maar wel een paar leuke avonden. De grootste vis van de
competitie met een lengte van 26,5
cm ving Elwin-Florian. De foto toont
de kinderen elk met een medaille of
beker die in september worden uitgereikt ter afsluiting van het visseizoen. Met dank aan Bas en Bernard
voor de begeleiding!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gaan wethouders nog hun
verantwoording nemen?
Bob Snippers schrijft geschrokken te zijn van wat
er allemaal binnen de Gemeente speelt rond de
diverse projecten (Nieuwe Meerbode 21 september 2011).
Natuurlijk is het schokkend wat er nu op tafel
komt. Topambtenaren ontslagen of in ieder geval
op non-actief gesteld; substantiële tekorten op
een toch al krimpende begroting en dat allemaal
op rekening van de burgers, zo zal ongetwijfeld in
het vervolg van dit drama blijken. Maar dat Bob
geschrokken is verbaast mij nu weer. Er is toch
niets nieuws naar voren gekomen?
Ja, er ligt nu een mooi onderzoeksrapport met
vernietigende conclusies. Een rapport waarin vragen zijn gesteld die hebben geleid tot ferm ingrijpen en geschokt reageren.
Maar al die vragen lagen al op tafel. Vanuit de oppositie zijn ze bij herhaling in ongeveer dezelfde
bewoordingen gesteld aan het College. Maar het
College vond destijds een inhoudelijk beantwoorden niet nodig en verweet de vragenstellers die
nu deel uitmaken van de RVB fractie op de stoel
van het College plaats te nemen.
Ik vind het dan ook meer dan terecht dat deze
fractie de besloten raadsvergadering verliet uit
protest de behandeling van deze gang van zaken ‘onder ons’ te houden. Het argument dat het
onderwerp personen zou kunnen beschadigen is
onzin: het rapport met inbegrip van de namen van
betrokkenen lag immers al op straat door het al
voor de raadsvergadering aan de pers te verstrekken. Jammer dat die principiële houding van de
fractie niet in de pers werd vermeld. Maar klaarblijkelijk ondersteunt de pers vooralsnog een falend College en wenst men geen echte helderheid
te verschaffen.
Hadden ze maar op die stoel gezeten, mogen we

achteraf concluderen. Dat had een peperduur
rapport gescheeld, had een wellicht nog duurdere
ontslagprocedure van ambtenaren voorkomen en
zou hebben geleid tot een andere begroting dan
die nu werd gepresenteerd.
En vooral ook – dan was de verantwoordelijkheidsvraag ook bij de juiste personen beland.
Want wat dat betreft ben ik het volstrekt met Bob
eens; het is niet te geloven dat geen van de huidige politici het fatsoen heeft consequenties te
trekken uit dit geklungel. De schuld op ambtenaren schuiven – hoe verkeerd zij ook mogen hebben gehandeld en geadviseerd – is ongepast. Als
je als College of verantwoordelijk Wethouder niet
in staat bent de adviezen van je ambtenaren te
wegen en te beoordelen, hoor je niet op die post
thuis en mogen ook de politieke partijen die ze
naar voren hebben geschoven zich achter de oren
krabben. Maar binnen De Ronde Venen komen
we zelfs niet aan het ‘sorry’ toe; laat staan verantwoordelijkheid nemen of accepteren.
En hoe nu verder? Bijna klassiek is het vervolg op
het onderzoeksrapport. Er deugen zaken niet en
nu moet er ingegrepen worden. En hoe doet het
College dat? Door de partij die het rapport heeft
opgesteld uit te nodigen het interim-management
op zich te nemen. Daarmee blijft ook bij een falen
van dat interim-management het College buiten
schot – immers dan deugde of het rapport niet,
dan wel er werd geen valide uitvoering gegeven
aan de conclusies en aanbevelingen en de enige
lachende derde is het bureau dat het rapport opstelde. Op uw en mijn kosten.
Wil Ezendam, Vinkeveen
Kerklaan 13, 3645 ES Vinkeveen
w.p.ezendam@amc.uva.nl

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 28 september 2011

Supermarkt Deen voorziet
duidelijk in de behoefte
Uithoorn - Woensdag 21 september opende Deen Supermarkten zijn
nieuwste vestiging voor de consument op het Legmeerplein. Dat de
nieuwe super in een grote behoefte

een stuk nieuwbouw volgt. Dan kan
Deen uitbreiden en het assortiment
(nog) ruimere aandacht geven.
Op korte termijn zal ook het resterende oude gedeelte achter de hui-

ken om de bewoners dit te gunnen.
Dat snappen we niet. Je bent toch
als bestuurder niet goed bezig om
je eigen inwoners uit de buurt dit te
onthouden. Het is gewoon gewel-

dig deze super. Wij gaan helemaal
niet naar het Zijdelwaardplein of
het Amstel Plein, tenzij we hier niet
vinden wat we zoeken. Voor de dagelijkse boodschappen kunnen we
hier terecht. Zelfs als we bloemen
of planten willen hebben. Dat doen
we lopend, want we wonen dichtbij.
Ideaal toch? Tot voor kort moesten
we met de auto naar andere winkelcentra. Dat scheelt nu een rit en du-

voorziet werd al ras duidelijk. In de
omgeving was geen parkeerplaats
meer vrij. Een en ander was het gevolg van een toeloop door veel klanten en andere nieuwsgierige bezoekers, waardoor je op sommige tijdstippen binnen in de super over de
koppen kon lopen. Toegegeven, er
zullen in eerste instantie wel bezoekers komen die eerst eens het aanbod willen bekijken om later al dan
niet terug te komen. Maar ook al zal
dat bijvoorbeeld 25 procent zijn van
de toeloop, dan nog kan je de aanwezigheid van deze supergeslaagd
noemen. Deen huist in een geheel
nieuw gebouwd pand, waar het oude deel waarin de Aldi nog is gevestigd, bij aansluit. Het zal gaan gebeuren dat de Aldi uiteindelijk zal
vertrekken naar elders (?), waardoor ook dit voormalige stuk ‘oudbouw’ wordt afgebroken en nog

dige nieuwbouw worden gesloopt
om plaats te maken voor nieuwe
multifunctionele ruimten, de kapsalon Hair Sensation en het Chinese
restaurant.
Top drie
Het aanbod van Deen is zodanig
dat men voor alle dagelijkse boodschappen aan levensmiddelen bij
deze super terecht kan. Bovendien
tegen aantrekkelijke prijzen, want
Deen behoort tot de top drie van de
goedkoopste supermarkten in Nederland. Topkwaliteit tegen actieprijzen. Vanzelfsprekend was er volop
actie met allerlei producten op deze
openingsdag. Om je heen hoorde je
tevreden geluiden van buurtbewoners die hun ogen uitkeken in ‘hun
nieuwe super’. “Het is er eindelijk
van gekomen; dat ze daar bij de gemeente zolang over moeten naden-

Lezing over ‘Vergeten groenten’
door Historische Groentehof
Regio - Wat hebben schorseneren,
boomspinazie, aardpeer en Brave
Hendrik met elkaar gemeen?
Het zijn allemaal zogenoemde ‘vergeten groenten’, groenten die je niet
bij de gemiddelde groenteboer kunt
kopen. De laatste tijd staan deze
groenten steeds meer in de belangstelling.
Mensen eten meer groente en er is
meer aandacht voor ‘smaak’. De vergeten groenten maken deel uit van
ons cultureel erfgoed en zijn van
belang voor biodiversiteit en plantenveredeling.
Om hier eens meer over te horen
heeft IVN afdeling De Ronde Venen
& Uithoorn de Historische Groentehof uit Beesel uitgenodigd voor een
lezing op dinsdag 4 oktober.
De Historische Groentehof laat u
kennismaken met vergeten groenten en gerechten die je ermee kunt
maken.
Ook wordt verteld over onze eetcultuur van vroeger en nu. Er zal een
kleine proeverij zijn. Ook kunt u zaden kopen. De lezing wordt gegeven in NME-centrum De Woud-

reus aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis. De lezing begint om
20.00 u en de toegang is gratis.
Voor de proeverij wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
0172-407054. Zie ook www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
De Groenteman van Giuseppe Arcimboldo uit 1590: hetzelfde schilderij, maar dan op zijn kop

re benzine. Van mij mag Deen uitbreiden. Hoe sneller hoe liever”, aldus een blij winkelend echtpaar
desgevraagd.
Supermarkt manager Ard van Egmond was niet minder verbaasd
over de toeloop van zoveel belangstellenden. “We zijn wel open gegaan, maar moeten nog in detail
een aantal zaken op de rails zet-

ten. Maar dat is gauw gedaan. En
nu maar afwachten hoe snel we bericht krijgen over de situatie van Aldi. Dan kunnen we in overleg met
Ultimo Vastgoed verdere stappen
ondernemen of nog even niet”, laat
Van Egmond weten. Reden genoeg
om binnenkort zijn mening eens te
horen over de plannen van Deen de
supermarkt op het Legmeerplein
nog beter in de markt te zetten.
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Eerste les voor MusicalKidz
van VIOS in Molenland
Mijdrecht – Onlangs hadden de
VIOS MusicKidz hun eerste les. Een
kleine week later, op donderdagavond 22 september, marcheerde
VIOS door de wijk Molenland. Na
Twistvlied/Wickelhof en HoflandNoord het derde wijkoptreden van
dit jaar.
De eerste van 20 MusicKidz lessen
stond uiteraard in het teken van de
onderlinge kennismaking. De lessen
worden gegeven door Sabine Hoogerdijk en Joyce Tijdeman. De groep
van 17 kinderen had er zichtbaar zin
in. Met een ritmespel werden de namen van de leerlingen geoefend en
de eerste noot op de blokfluit werd
al geoefend. Het uur vloog om en
voor ze het wisten gingen de kinderen voldaan met lesboek en blokfluit huiswaarts om een week later
de tweede les te hebben.

De Dierenspecialist: sociaal
trefpunt voor dierenliefhebbers
Mijdrecht - Al weer bijna twee jaar
wordt De Dierenspecialist in winkelcentrum Adelhof aan de Prinses
Margrietlaan op een goede wijze in
de markt gezet door Hilly, Samantha
en Rob Jungschläger. Vorige maand
werd de winkel in een paar dagen tijd opgefrist en opnieuw ingericht. De 120 vierkante meter ruimte
is nu beter benut door het gebruik
van onder andere nieuwe en hogere
stellingen. Ook de routing is aangepast waardoor alles beter overzichtelijk is. Daarbij kreeg de winkel een
thematisch karakter door producten
van verschillende typen huisdieren
afzonderlijk en per diergroep te presenteren. Zo is er een hondenkant,
een poezenkant, een mooie wand
met allerlei kleurrijke vogels en een
aquariumwand. Niet te vergeten ook
een eenheid met levende dieren als
muisjes, marmotjes, cavia’s, konijntjes en dergelijke. Leuke hebbedingetjes en een aanbod van artikelen in de vorm van een cadeaushop
tref je er ook aan bij De Dierenspecialist. Die heeft zich inmiddels ontpopt als een werkelijke speciaalzaak
in toebehoren voor huisdieren in de
breedste zin van het woord. Bovendien een ‘onafhankelijke’ speciaalzaak want hij maakt geen deel uit
van een regionale of landelijke keten van bedrijven. Dat heeft als
voordeel dat dierenliefhebbers hier
ook andere producten en artikelen
aantreffen die men niet ziet in het
assortiment bij een ‘ketenwinkel’. En
wat er onverhoopt niet is kan besteld worden. Vakkennis, waaronder vachtverzorging voor honden
en persoonlijke aandacht voor elke klant hebben de (vaste) klantenkring van De Dierenspecialist versterkt en zelfs gezorgd voor een verbreding in de belangstelling voor de
winkel. Ook al omdat Samantha als
hobby siervogels heeft, waaronder
valkparkieten en grasparkieten. Die
worden zodanig professioneel in eigen beheer gekortwiekt en tam gemaakt dat die nauwelijks meer van
huis wegvliegen. Samantha heeft
haar eigen valkparkiet – Suus genaamd – ‘gedresseerd’ die elke dag
met haar meegaat van huis (buiten
De Ronde Venen) naar de zaak vice
versa. In de winkel heeft zij er nog
een, een geelgekleurde, Johnny geheten.
Sociaal trefpunt
“We zijn nog steeds blij dat we destijds de winkel hebben kunnen
overnemen. Daarvoor werkten we
allemaal ergens anders in dit vak.
We waren eerst van plan ergens in
Nederland een dierenpension te beginnen. Daar heb ik toen een opleiding voor gevolgd. Omdat ik een

stageplaats kreeg bij een dierenspeciaalzaak trok mij dat werk sterker aan en besloot mij in die richting
verder te ontwikkelen. Ook al met
het oog op de mogelijkheid later
een eigen winkel te kunnen beginnen. Die kans kregen wij omdat mijn
vader die in deze branche actief is in
de hondensport, bij een groothandel in dierenvoeding vernam dat deze winkel te koop was. Een familielid van de groothandelaar bleek namelijk eigenaar van deze winkel te
zijn en die wilde de winkel wel overdragen. Zo zijn wij hier twee jaar geleden terechtgekomen. Nu hebben
we een eigen winkel met veel leuke klanten. Wij waarderen het zeer
dat zij hier komen en soms gezellig even blijven rondkijken en praten. Sommigen gebruiken de winkel ook als een sociaal trefpunt als
zij voor hun huisdier iets komen kopen en vervolgens bij ons andere
dierenliefhebbers ontmoeten. Zoiets
schept een onderlinge band”, vertelt
Samantha.
Aandacht voor Werelddierendag
Hoewel De Dierenspecialist na de
heropening in augustus reeds een
aantal ludieke acties naar buiten

heeft gebracht, overweegt men voor
Werelddierendag op dinsdag 4 oktober a.s. toch ook weer wat te doen
voor huisdiereigenaren. “Wat dat zal
zijn blijft vooralsnog een verrassing,
want we moeten nog even invulling
geven aan de details. Maar het onderwerp staat bij ons natuurlijk wel
in de belangstelling”, laat Hilly weten. Klanten kunnen bij De Dierenspecialist een klantenkaart krijgen
om aankoopbedragen ‘op te sparen’. Zodra men voor tweehonderd
euro heeft gekocht krijgt men een
cadeaubonvan 5 euro in de winkel
overhandigd. Samantha: “Wij hebben een breed en divers klantenbestand, waaronder ook oudere mensen. Die zijn niet zo goed met de
computer bezig en met e-mail. Vandaar dat wij onze nieuwtjes en berichten per post aan hen toesturen.
Dat wordt echt op prijs gesteld.
Als zij dat wensen moeten ze bij ons
wel hun woonadres opgeven natuurlijk.
Maar veel van hen hebben een
klantenkaart bij ons en dan hebben
we automatisch hun adres al.”
U bent van harte welkom bij De Dierenspecialist. Eerst informatie of advies? Belt u dan met 0297-287379.

Eerste keer
Een paar dagen later ging de Show& Marchingband VIOS voor de derde keer de wijk in. Met een mild nazomerzonnetje, voor zover je dit jaar
van ‘zomer’ kunt spreken natuurlijk, vertrok de show- en marchingband om kwart voor zeven bij clubgebouw De Notenkraker voor een
muzikaal rondje door de wijk Molenland. Met de minirettes voorop,
gevolgd door de majorettes, speelde de showband het hele straatrepertoire door. Al marcherend sloten steeds meer mensen bij de stoet
aan om halverwege ‘de rit’ op het
grasveld aan de Paltrok te genieten van een gezamenlijk optreden
van de jeugdslagerkers en minirettes. Nadat zij onder luid applaus het
veld hadden verlaten liep de showen marchingband de U2 taptoe
show. Na de show marcheerde VIOS het laatste deel van de wijk door
op weg weer naar het thuishonk aan
de Windmolen.

Optocht
Tijdens de optocht door de wijk en
langs het veld aan de Paltrok deelden de vrijwilligers van VIOS een
flyer uit waarin de vereniging nog
maar eens een oproep deed om
vooral lid te worden van deze hele gezellige muziekvereniging. Dus
als je bij VIOS wilt majorettes, wilt
(leren) blazen op trompet, (dwars)
fluit, saxofoon, trombone, bariton,
sousafoon of slagwerkinstrument,

meld je dan vooral aan. De eerste vier lessen zijn sowieso gratis.
Voor meer informatie en de foto’s
van het optreden kun je terecht op
www.vios-mijdrecht.nl. VIOS heeft
ook een heel gezellig dweilorkest. Kijk ook eens op hun website
www.dweilorkest-dorst.nl. Heb je
interesse? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar
pr@vios-mijdrecht.nl. De vereniging
neemt dan contact met jou op.

Creativiteit op de Julianaschool
Wilnis - Op de Koningin Julianaschool in Wilnis was vrijdagmiddag
weer de eerste creatieve middag
van het schooljaar.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
in groepjes van 4 of 5 kinderen iets

knutselen. Alle groepjes maken iets
anders, zo wordt er bijvoorbeeld een
taart gebakken, een vogelhuisje gemaakt, een glas beschilderd en sieraden gemaakt.
Gelukkig zijn er dit jaar ook weer

genoeg ouders die helpen met deze
geweldige middag. Tussendoor kregen de kinderen een gezonde snack
(tomaatje, wortel, appel), want natuurlijk doen zij ook mee met het
programma Fit4kids.

Spelletj esmiddag Hofland-Noord ‘voor
kinderen door kinderen’ groot succes
Mijdrecht - Afgelopen zondag 25
september hebben 4 kinderen uit de
wijk Hofland Noord een spelletjesmiddag georganiseerd voor de kinderen die wonen op de Jade, Turkoois, Toermalijn en Aquamarijn.
Anouk, Lars, Naomi en Tom (allen
tussen de 10 en 15 jaar) kwamen op
dit idee omdat veel kinderen uit de
wijk bijna dagelijks met elkaar spelen en zij graag iets wilden organiseren wat leuk zou zijn voor de hele groep en waar ook hun jongere
broertjes en/of zusjes bij betrokken
konden worden.
Al dagen van tevoren waren ze bezig met de organisatie en het oefenen. Vanwege het zonnige weer en
de koopzondag in Mijdrecht waren veel kinderen met hun ouders
niet thuis, maar met een opkomst
van toch nog zo’n 15 kinderen uit
de wijk mochten ze niet klagen. Het
grasveld op de Jade hadden ze versierd met slingers en er was gezellige muziek. Ook aan de innerlijke mens was gedacht; de kinderen
hadden zelf limonade en koekjes
geregeld voor de kinderen die voor
de spelletjesmiddag kwamen.
De groepen waren in tweeën verdeeld: de ene groep ging voetballen, de andere groep ging dansen.
Na ongeveer een uur werden de
groepen gewisseld met elkaar. Ook
vond er een heuse dance-battle
plaats en na afloop werd het spel
‘Vlaggetje veroveren’ gespeeld.
De kinderen hebben allemaal
een ontzettend leuke middag gehad en heel veel plezier gemaakt
op deze zonnige dag. Ze zijn allemaal van mening dat dit voor her-

haling vatbaar is en zullen dit zeker
weer een volgende keer gaan organiseren. Alvast een tip voor de kinderen uit Hofland Noord: de planning is om deze winter, mits er vé-

él sneeuw gaat vallen, diverse activiteiten te gaan organiseren. En dan
willen ze de ouders er ook bij gaan
betrekken. Hou de brievenbus dus
in de gaten!
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Van Kouwen Automotive en Reco Autoschade
Groep gaan samen in Merkherstel
Regio - Van Kouwen Automotive,
dealer van Opel, Chevrolet, Kia, Fiat en Alfa Romeo in de regio Am-

sterdam, gaat in schadeherstel in
samenwerking met Reco Autoschade Groep. Afgelopen 1 september

zijn zij gestart in Hoofddorp met het
gezamenlijke bedrijf: Van Kouwen
Merkherstel.
Merkherstel houdt in het repareren
van schades met originele onderdelen conform fabrieksvoorschriften,
met de door de betreffende fabrikanten voorgeschreven apparatuur,
en door getrainde merkspecialisten.
Hierdoor blijven de originele veiligheidsaspecten en de fabrieksgarantie behouden.
Merkherstel is o.a. in opkomst omdat risicodragers als fleetowners,
verzekerings- en leasemaatschappijen zoveel mogelijk willen voorkomen dat zij met letselschades worden geconfronteerd door onkundige en niet volgens fabrieksvoorschriften uitgevoerde schadereparaties. De schades worden namelijk steeds complexer, door ruimere toepassing van elektronisch aangestuurde
veiligheidsvoorzieningen. Maar ook door speciale bevestigingstechnieken en materiaalsoorten.
Label
Onder het label Van Kouwen Merkherstel zullen de 7 vestigingen van
de Van Kouwen dealerbedrijven
het merkherstel aanbieden voor al-

ShowroomOpeningsWeek van zaterdag 1 t/m zaterdag 8 oktober

Femke Heemskerk en Epke Zonderland
openen nieuwe showroom Intermat

le door hen gevoerde merken. Vanwege de unieke samenwerking met
Reco kan van Kouwen alle eigenaren/berijders van deze merken van
dienst zijn, zonder dat er sprake is
van verlies van eigen risico door
schadesturing. Dit door de afspraken die Reco heeft met alle relevante lease- en verzekeringsmaatschappijen.
Naast een perfecte merkspecialistische reparatie staat er bij Van Kouwen voor de berijder altijd een vervangende auto klaar van hetzelfde
merk en type. De heren Cor Webbe van Reco en Theo van Kouwen
van Van Kouwen Automotive zijn tevreden: “Onze samenwerking is een
voorbeeld van een klassieke winwinsituatie.
Met elkaar zijn we in staat om een
perfecte dienstverlening te verrichten voor een veel bredere doelgroep, goed voor onze klanten en
goed voor ons!”, aldus de beide heren.
Inmiddels biedt Van Kouwen al haar
klanten tijdens de aankoop van een
auto een concurrerende verzekeringspolis aan, waarin het merkherstel met het bijbehorende hoge
kwaliteitsniveau van de dienstverlening standaard is opgenomen.
menten, architecten, interieurontwerpers uit heel Nederland zullen
voortaan voor inspiratie naar Intermat in Mijdrecht komen.
ShowroomOpeningsWeek: gratis
persoonlijk interieuradvies
Van zaterdag 1 oktober tot en met
zaterdag 8 oktober 2011 houdt Intermat een ShowroomOpeningsWeek.
Het is een extra feestelijke week
waarbij iedereen die geïnteresseerd
is, welkom is om de nieuwe showroom te bekijken. Bovendien doet
Intermat er nog een schepje bovenop. Op zaterdag 1, donderdag
6, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober
zijn interieurprofessionals Maryam
Pans en Roy de Scheemaker te gast
bij Intermat. Van 12.00 uur tot 16.00
uur geven zij gratis persoonlijk interieuradvies aan bezoekers van Intermat.
Zwemster Femke Heemskerk en
topturner Epke Zonderland verzorgden de officiële opening van de
nieuwe Intermat-showroom. Intermat is supporter van twee Nederlandse sporthelden. Tot de Olympische Spelen van 2012 in London
mogen turner Epke Zonderland en
zwemster Femke Heemskerk rekenen op de steun van Intermat. Kijk
voor meer informatie over de ShowroomOpeningsWeek op intermat.nl

Creativiteit en cursussen
in atelier De Rode Draad
Uithoorn - In Atelier De Rode Draad
bruist het deze herfst van creativiteit
en inspirerende cursussen. Ontdekken loopt als een rode draad door
de activiteiten heen. Jean Arthur: 4x
meditatief bewegen en met hoofd,
handen en hart, levensthema’s
op creatieve wijze onderzoeken.
www.praktijkainneamh.nl , 0297264878. Carla de Brave: Stembevrijding is niet alleen een mooi lied zingen maar eerst klank en stem leren geven aan alles wat voelbaar
aanwezig is. Door middel van oefeningen met het fysieke lichaam
kom je opnieuw in contact met wat
in jou leeft. Op 22 oktober, 12 november en 10 december van 9.3012.30 uur, je betaalt 105,- euro.
www.praktijkclarity.nl, 06-22608327.
Yinske Silva: In Stem&Creativiteit
maak je kennis met een breed palet aan stemgebruik. Ga op een ontspannen en laagdrempelige manier bezig met improviseren, zingen, spreken, acteren en bewegen.

Vier donderdagavonden vanaf 13
oktober van 19.30-21.30 uur, je betaalt 60,- euro, www.metstem.nl 0628889241.
Marleen du Clou: Dender je vaak
als een intercity van de ene naar
de andere afspraak? En denk je ’s
avonds vaak: waar is mijn dag eigenlijk gebleven? Geef je dan op
voor de mindfulness-proefles op
5 oktober van 19.00 tot 20.30 uur,
deze cursus kost 5,-euro en kijk
of een training iets voor jou is:
m.duclou@kpnmail.nl , 06 524 98
878.
Joke Zonneveld: Ontdek de schilderregels spelenderwijs. Bij ‘Spelend Schilderen wat je raakt’ op
de dinsdagochtend/zaterdagmiddag is nog plek. Volg een proefles!
www.jokezonneveld.nl,
0206418680. Adres atelier: Prinses
Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Het atelier is te huur voor het geven
van cursussen of om zelf te werken.
(info@jokezonneveld.nl).

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:
- Mijdrecht, Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart halsbandje, onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje op borst.

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag
hebben Olympisch zwemkampioene Femke Heemskerk en topturner Epke Zonderland bij Intermat
in Mijdrecht officieel de deuren geopend van de geheel vernieuwde
showroom. Daarmee zet Intermat op
het gebied van badkamers en tegels
iets heel bijzonders neer. Coen van
Dam, bij Intermat verantwoordelijk
voor de showroom: “Ik durf wel te
zeggen dat wat we hebben neergezet, uniek is in Nederland.”
Coen van Dam: “De nieuwe showroom is een bron van inspiratie.
Het is geen rechttoe rechtaan presentatie van onze producten. Je ervaart veel duidelijker wat je met producten, kleuren en materialen kunt
doen. Ik kan het hier ook niet in een

Gevonden:
- Vinkeveen, afslag N201: wit/zwarte poes met zwarte vlekken.
- Abcoude, A2: kitten van ongeveer 3 maanden, zwart met een
wit puntje op de neus, 4 witte sokjes links en een gevlamde buik.
- Uithoorn, Arthur van Schendellaan bij basisschool: rode kater.
- Mijdrecht, N201: zwarte kat met witte sokjes, fors postuur.
- De Kwakel, Cyclamenstraat: zwart-witte kat.
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk: zwarte kat.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Cyperse kat, zwart/grijs, staart
zwart met een roestbruin puntje.

paar woorden vatten. Je moet het
zien, proeven, ruiken en voelen. Bovendien laten we zien dat een kwalitatief hoogwaardige keuken of
badkamer voor ieder budget gerealiseerd kan worden. Bij Intermat
bieden we namelijk niet alleen de
meest exclusieve producten in de
markt, maar ook de betaalbare alternatieven.”
Intermat nu officieel Mosa
Inspiration Centre
Bijzonder is ook dat Intermat nu
het officiële Mosa Inspiration Centre van Nederland in huis heeft. De
bekende producent van tegels uit
Maastricht zal haar nieuwe producten en het volledige assortiment
presenteren bij Intermat. Consu-

Goed tehuis gezocht voor:
- Diverse konijntjes met staande en hangende oren die graag
meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen? Zij zijn bij de dierenbescherming in de opvang,

Jetske’s natuurlijke
aroma-kruidentherapie
Kassabonnen sparen voor
jubileumprijzen!
Uithoorn - Van 1 oktober tot en
met 25 november vindt de jaarlijkse spaaractie van Amstel Plein weer
plaats. Dit jaar is er gekozen voor
een langdurige actie met maar liefst
twee prijsuitreikingen. Dat betekent
voor iedereen meer kans op één van
die fantastische jubileumprijzen.
Prijzen
Het eerste gedeelte van de spaaractie start komende zaterdag 1 oktober. De eerste prijsuitreiking vindt
plaats op zaterdag 29 oktober. U
kunt in de tussentijd gewoon doorsparen, want de tweede prijsuitreiking is op zaterdag 26 november. De
prijzenpakketten zijn dit jaar super

feestelijk met de verloting van onder
andere reischeques, LCD televisies,
fietsen en een scooter.
Spaaractie
Vanaf 1 oktober liggen er actie-enveloppen in alle winkels van Amstel Plein. Deze actie-enveloppen
kunnen, nadat ze gevuld zijn met
drie kassabonnen van verschillende
winkels en een totale waarde van
minimaal 50,- euro hebben, ingeleverd worden in de inleverbox in het
winkelcentrum.
Er zit geen maximum aan het aantal ingeleverde enveloppen per persoon. U kunt dus de gehele actieperiode meedoen.

Mijdrecht - Voor het najaar kan
men op zaterdag 1 oktober van
11.00 uur tot 16.00 uur weer bij tuincentrum de Huifkar aan de Oosterlandweg 32 te Mijdrecht terecht bij
Jetske met haar natuurlijke aroma
kruidentherapie. Jetske maakt eigenhandig op ambachtelijke wijze 100% natuurlijke producten,
van kruiden, bloemen en planten.
Crèmes en heilzame oliën, helend
voor huid, lichaam en geest, onder andere antiverouderingscrème,
hand-/voetcrème, lippenbalsem en
parfum/deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis -en
eczeemcrème die echt werkt, ook
voor baby’s en kinderen. Verder
maakt Jetske producten voor pijnlijke spieren en gewrichten zoals
bij reuma, artrose en fibromyalgie,
maar ook voor hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt o.a. bij
slapenloosheid, stress, depressie en
overgangsklachten. Jetske’s kruidentherapie helpt tevens bij diabetes en te hoog cholesterol, de stoel-

gang en overgewicht. Ontgif uw lichaam en voel u beter!
Al in de verre oudheid gebruikte
men de essentiële olie uit kruiden,
bloemen en planten voor het genezen van kwalen. Jetske is ook heldervoelend en magnetiseur -healer
met goede resultaten. Tevens kan
men bij Jetske terecht voor goede
resultaten. Ook voor gratis advies
kan men bij Jetske terecht. Geïnteresseerd? Kom dan langs. Voor vrage, bel Jetske: 0642364491

Collecte
Mijdrecht - In de week van 12 september hebben 85 collectanten het
geweldige bedrag van 4296,32 euro in Mijdrecht opgehaald voor het
Prinses Beatrix Fonds. Dit fonds dat
zich o.a. inzet voor de bestrijding
van spierziekten wil alle vrijwilligers
en alle gulle gevers hartelijk danken. Hopelijk mogen zij volgend jaar
weer op uw steun rekenen.
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Inloopavond genealogie
bij historische vereniging

Weer een geslaagd thema
Boekenpret bij Pinkeltje

Vinkeveen - Op maandagavond 3
oktober is een ieder weer van harte
welkom in de “Oudheidkamer” van
verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen met mogelijke vragen over
genealogie. De leden van de gelijknamige werkgroep willen daarbij
graag van dienst zijn om richting te
kunnen geven in de zoektocht naar
het verleden van dierbaren. Zij weten zich daarbij gesteund door een
grote groep vaste bezoekers, die
ook een steentje bij wil dragen aan
de overdracht van kennis en ervaring op deze inloopavonden. Om
echter de verkregen kennis en het
bronnenmateriaal overzichtelijk te
houden is het gebruik van een ge-

Wilnis - Zoals altijd is het weer reuze gezellig toeven voor de kleintjes
bij Peuterspeelzaal Kabouter Pinkeltje in Wilnis. Ouders, peuters en leiding juf Jolanda, juf Anneke en juf
Fabia (stagiaire) en de hulpmoeders
zorgen samen voor veel harmonie
en gezelligheid.
Het is weer tijd voor ‘Boekenpret’.
Dit project word gegeven in samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen en de Bibliotheek Wilnis
en Peuterspeelzaal Kabouter Pinkeltje.
Dit project heeft als doel om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren en te ontwikkelen. U begrijpt
wel dat dit zeer leerzaam en interessant is voor de peuters en uiteraard
voor hun ontwikkeling niet te vergeten, want daar gaat het om.

nealogisch programma op de computer een must. Inmiddels is er een
ruime keuzemogelijkheid voorhanden zoals het bekende Aldfaer en
Progen, maar dan rest toch de vraag
of dit wel bij u zal passen.
Want er is bijvoorbeeld ook het programma My Heritage Family Tree
Builder. Iemand die daar al jarenlang ervaring mee heeft is de heer
Pleun van Golen, die zij op uitnodiging graag de gelegenheid willen geven om aan het begin van de
avond iets over zijn hobby te vertellen.
De inloopavond begint zoals gebruikelijk om 19.30 uur en eindigt rond
21.00 uur.

Uitgaansdag van Rode
Kruis een schot in de roos
De Ronde Venen - Op donderdag 15 september was het voor een
groot aantal Rondeveense ouderen
feest. Een gezelschap van ruim zeventig deelnemers inclusief begeleiding stapte rond negen uur in de
bus om de reis naar Ter Schuur te
ondernemen. Reisdoel was het Museum Oude Ambachten. De nostalgie herleefde.

Crazy Days bij Big L
Aalsmeer - De Bijenkorf heeft de
dolle dwaze dagen. V&D kent het
prijzencircus, maar Big L heeft al jarenlang zijn Crazy Days. Ongekende
aanbiedingen voor spotprijsjes. Het
nieuwe seizoen is in volle gang, de
herfst heeft zijn intrede gedaan, dus
tijd voor nieuwe en warme kleding.
Op dit moment ligt de winkel vol met
de nieuwste mode van o.a. G-star,
Cast Iron, Only, Dept, Garcia en nog
meer aansprekende A-merken. Een
winkel met een oppervlakte van 500
m2 shopplezier. Beneden de heren,
en boven een etage vol dames en
kinderkleding. Bij Big L kunt u echt
voor de hele familie slagen, en dat
is wel zo handig, alles onder 1 dak.
Van sokken tot een jeans, en van
een boxershort tot een nieuw paar
schoenen van bijvoorbeeld het modische merk Gstar. Wat zeker leuk is
om te kijken is het nieuwe kindermerk Gsus. Dit leuke merk voor jongens en meisjes wordt al zeer goed
opgepakt voor de trendy kids.
Zondag 2 oktober ook open!
Dit weekend, vrijdag 30 september,
zaterdag 1 en zelfs zondag 2 oktober, is het dus Crazy Days bij Big L.
Zoals elk seizoen zal het weer een
gekkenhuis zijn in de winkel. Niet zo

gek ook, want Big L pakt ook deze
crazy days weer uit. Dit is het moment om een G-star Jeans te scoren
voor zowel de dames als de heren
met een korting van 40%. Of voor
de dames, leuke tops van de merken Only en Vero Moda, voor meeneemprijsjes. Ook voor de kids zijn
er leuke aanbiedingen in de winkel,
waaronder het grote succes de spijkerbroekjes voor 10 euro beginnent
bij maat 1 oftewel mt 86. Eigenlijk is
het teveel om allemaal op te noemen, dit zijn eigenlijk maar een paar
voorbeelden. Voor meer aanbiedingen kijk dan op de paginagrote advertentie in deze krant. Wilt u het
met eigen ogen zien, kom dan dit
weekend naar Big L.
De winkel is geopend vrijdag vanaf
10.00 uur in de ochtend, en de deuren gaan dicht om 21.00 uur in de
avond. Ook tussen het etensuurtje
van 18.00 tot 19.00 uur is Big L gewoon geopend.
Gaat u liever zaterdag naar de gezellige Zijdstraat, dan bent u welkom vanaf 10.00 uur in de ochtend
tot 17.00 uur in de middag. Op zondag 2 oktober is de winkel open van
12.00 uur tot 17.00 uur in de middag.
Het enthousiaste Big L-team verwelkomt u en jou graag.

Ajoc festiviteiten gaan
zaterdag weer van start
Mijdrecht - Zaterdag 1 oktober is
het zover, het begin van een seizoen
feesten in Immitsj. Dit seizoen staat
geheel in het teken van het thema
Immitsj Live. Iedere maand zullen 1
of 2 bands het Immitsj Live podium
betreden. De bands zullen deels al
bekend van het buitenpodium van
AJOC Festival 2011 en deels ‘nieuw’.
Het genre zal voornamelijk uit popen rockmuziek bestaan.
Op 1 oktober is de officiële opening
van het nieuwe seizoen.
Deze allereerste versie van Immitsj
Live zullen de bands View Apart en
Surfing Allowed Immitsj op zijn kop
zetten. De muzikale omlijsting zal
verzorgd worden door DJ Kingsize.
View apart is een coverband die al
bekend is van het afgelopen AJOC

Festival. De zangeres heeft het Festival ervoor het Rabo-talentenpodium gewonnen en in 2008 zat ze bij
de beste 20 van Popstars. De band
speelt nummers van onder anderen Anouk, Coldplay, Van Velzen en
Guus Meeuwis. Kijk voor meer info
op www.view-apart.nl
Surfing Allowed heeft ook op het
buitenpodium van AJOC Festival
2011 gespeeld. Zij zijn een jonge,
frisse band die pas sinds 10-10-10
(toeval zeggen ze zelf) bij elkaar is.
Het genre dat de 4 bandleden speelt
is vooral rock, waaronder een aantal
eigen nummers!
Immitsj Live begint om 21.30 uur
en vind je op Windmolen 75 in
Mijdrecht. Onder de 16 heb je geen
entree. Id verplicht.

Als valide, jonger mens sta je er
vaak niet bij stil dat het leven van de
ouder wordende mens zich op een
paar vierkante meter woonruimte
afspeelt. Ben je aangewezen op een
rollator of zelfs een rolstoel is het
niet meer zo makkelijk een uitstapje
te maken. Het Rode Kruis De Ronde Venen had dan ook terecht deze doelgroep uitgenodigd een dagje uit te gaan. Al heel vroeg werden
mensen van huis opgehaald om zich
in Mijdrecht en Vinkeveen te verzamelen voor een dagje ontspanning
op hoog niveau. De attente chauffeur van de bus bracht met een speciale invalidenlift een aantal mensen aan boord en was zo vriendelijk de reistijd op te fleuren met informatie over de route die het gezelschap aflegde. Een flink aantal vrijwilligers werd gekoppeld aan een
vaste deelnemer die de gehele dag
onder hem of haar hoede werd ge-

nomen. Bij aankomst in Terschuur
kon het niet missen: koffie met gebak. Na een uitvoerige uitleg begon
de tocht door de nostalgie. Een ouderwetse smidse, een kruidenierswinkel, een kraamkamer uit de jaren vijftig, een timmerwerkplaats en
nog veel meer. Een uiterst krasse
dame van 92 jaren jong glom zichtbaar bij het zien van de autowerkplaats uit de jaren vijftig. Die zag er
heel anders uit dan de garagebedrijven die haar zoon op dit moment
runt. Ook mevrouw De Graaf uit Wilnis vertelde trots dat de bokkenwagen die tentoon werd gesteld door
haar eigen man was vervaardigd en
aan het museum was geschonken.
Tijdens een smakelijke lunch werd
de accu weer opgeladen voor de
tweede rondtoer door het museum.
Typisch een dagje waarop je je geen
moment verveelt. Ook niet als begeleider die de oudheid aan zich voorbij zag trekken. Na een drankje op
het zonovergoten terras met z’n allen weer in de bus en huiswaarts.
Boni en C1000 waren zo vriendelijk geweest een attentie voor deelnemers en begeleiding beschikbaar
te stellen. Kortom: blije gezichten en
iedereen voldaan naar huis. Je zou
je bijna als vrijwilliger aanmelden!
Dat kan bij Miriam Mayenburg, telefonisch bereikbaar op 0297-254231.

Ontmoet zaterdag je helden
van het Zandkasteel
Uithoorn - Aanstaande zaterdag
1 oktober ontvangt winkelcentrum
Amstel Plein het Zandkasteel. Koning Koos, prinses Sassa en Toto
zijn al jaren bekend van TV en komen speciaal voor alle kinderen van
Uithoorn naar Amstel Plein.
De drie populaire TV-characters zullen rond 13.00, 14.00 en 15.00 uur
een half uur in het winkelcentrum
aanwezig zijn. Alle kinderen kunnen met het Zandkasteel op de foto.
Deze foto’s zijn vanaf maandag te
downloaden. Het adres van de website ontvangt iedereen nadat de foto genomen is.

Met IVN genieten van de
vogelpracht in de Waverhoek

Evenals vorig jaar is gekozen voor
de Waverhoek. Dat is een van de vogelrijkste gebieden in de regio dat
velen alleen kennen als een veilige schaatsplek. Het wordt beheerd
door Natuurmonumenten en ligt
bij Waverveen, begrensd door de
Hoofdweg, de Botsholsedwarsweg
en het natuurreservaat ‘Botshol’.
De Waverhoek is bekend om zijn lepelaars, waarvan de meeste intussen zijn vertrokken. Je ziet er zeker
diverse ganzen- en eendensoorten, maar ook allerlei steltlopers en
overvliegende roofvogels, waaronder misschien nog de spectaculaire visarend.
Leden van de vogelwerkgroep staan
klaar met hun telescopen om u te
laten meekijken naar al dat moois

Lezing over turfwinning
bij het Cursusproject
Vinkeveen - Na de laatste IJstijd,
zo’n 10.000 jaar geleden, steeg het
water en er ontstond een rijke flora.
De afgestorven plantenresten vormden de basis voor het ontstaan van
een veenpakket. Bovendien ontdekte men, dat gedroogd veen kon
branden en zo ontstond een hele industrie, wat de motor voor de Gouden Eeuw zou worden. Dit proces,
om op grote schaal turf te maken,
werd ondersteund door vele gereedschappen die door de lokale smid werden vervaardigd. Daar
het grootste deel van het veenpakket onder water lag, ontstonden er
door het baggeren grote plassen
water. De lezing over turfwinning

vindt aanstaande dinsdag 4 oktober,
van 20.00 tot 22.00 uur plaats in Museum De Ronde Venen aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, de kosten
bedragen vijf euro.
Inschrijven kan via de Rabobank of via internet op
www.cursusproject.nl Wie meer
wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen: 0297
261849/0297 285570, of mailen: auwert@casema.nl
Nieuws vindt u ook bij cursusproject.hyves.nl , volg Cursusproject
ook op Twitter: @Cursusproject
Bij de Rabobank, VVV, steunpunten
en bibliotheken is het programma
ook te bekijken.

Modeshow Groot Gelijk
in een ruimere jas

Winkelcentrum Amstel
Plein 20 ja ar!
Winkelcentrum Amstel Plein bestaat
dit jaar 20 jaar. Met het uitbrengen
van de jubileumkrant deze zomer is
het startsein gegeven voor alle feestelijkheden. De Meet en Greet is onderdeel van het jubileumprogramma.

Regio - Op zaterdag 1 oktober organiseert de vogelwerkgroep van
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
weer een excursie, die altijd op
de eerste zaterdag van de maand
wordt gehouden. Deze keer staat alles in het teken van de jaarlijkse ‘Euro Birdwatch’ telling.

Op peuterspeelzaal Kabouter Pinkeltje wordt altijd met veel plezier
aan dit project deelgenomen. Dit
keer is het boekje ’Nu lekker slapen
Sam’ aan de beurt. Er wordt voorge-

lezen uit dit boekje, gezongen, geknutseld en spelletjes gedaan over
dit boekje.
Fabia, de stagiaire bij peuterspeelzaal Kabouter Pinkeltje heeft een gigantisch leuk werkje bedacht. Namelijk een knuffeltje maken van een
lapje stof, die de schatten mee naar
bed kunnen nemen. Fabia heeft dit
leuk bedacht, ditbleek uit de vele reacties van de ouders en kinderen.
Vanzelfsprekend moet nu bij het
slapen gaan het knuffeltje mee naar
bed, hier is geen ontkomen meer
aan! ‘Dus welterusten Schatte Bouten: tot morgen en dan weer zo`n
leuke gezellige dag bij peuterspeelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’.
Zoekt u voor uw kind ook zoveel
liefde, harmonie en creativiteit dan
bent u bij Kabouter Pinkeltje op het
juiste adres. Bel gerust voor vrijblijvende informatie: 0297-288273 of
mobiel: 0646501284. U mag ook een
kijkje komen nemen op de Pieter
Joostenlaan (achter de Willisstee).

en u te helpen bij het herkennen van
de verschillende soorten. Iedereen
is welkom, jong en oud, ongeacht
kennis en ervaring. Men kan komen
en gaan wanneer men wil. Een eigen verrekijker is wel handig maar
niet per se nodig. Stevig schoeisel
is wel aan te raden, het terrein kan
soms drassig zijn maar we blijven in
de buurt van de parkeerplaats.
Tussen de bedrijven door worden de
vogels geteld en men hoopt natuurlijk het resultaat van vorig jaar te
verbeteren. toen werden maar liefst
5804 vogels geteld, verdeeld over 45
soorten!
Kom langs en geniet van de vogelpracht van de Waverhoek!
Verzamelplaats: parkeerterrein aan
de Botsholsedwarsweg.
Tijd: aanstaande zaterdag 1 oktober,
van 09.00 tot 12.00 uur.
Men kan ook meerijden met een
groepje dat om 08.30 uur vertrekt
vanaf de Nieuwe Begraafplaats in
Wilnis.
Aanmelden is niet nodig.
Informatie: Bert Verweij, tel 0297565104
en
http://www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.

Wilnis - Het gaat de eigenaressen
van modezaak Groot Gelijk in Wilnis, de gezusters Thea en Jeanne
van Heeswijk, voor de wind met hun
mode ‘in een maatje meer.’ Twee
keer per jaar houden zij een modeshow. Omdat de belangstelling
dit voorjaar overweldigend was en
hun winkel toen niet genoeg ruimte
bood om alle bezoekers een plaats
te kunnen geven, hadden zij dit keer
de Culturele zaal afgehuurd in de
Willisstee. Zaterdagmiddag 24 september jl. zaten er rond 14.00 uur
naar schatting honderd belangstellende dames met een enkele echt-

genoot en kind(eren), in afwachting
van de show die met name Thea hen
zou voorschotelen.
Zij werden niet teleurgesteld. Thea
presenteerde de kleding tijdens het
showen deskundig en met veel enthousiasme. In verschillende sessies werd najaar- en winterkleding
van verschillende merken getoond
door weliswaar amateur-mannequins, maar zij lieten zich van hun
beste zijde zien in een ambiance die
ruim was opgezet en voorzien van
een heuse catwalk. De modeshow
in de Willisstee te houden bleek een
goede keuze.
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Motor Service Uithoorn en AMR
Motorfietsen slaan handen ineen

Uithoorn - Komende zaterdag 1 oktober gaan Motor Service Uithoorn
met eigenaar Frans Diepgrond en
AMR Motorfietsen van Albert Pannekoek officieel met elkaar in zee.
Twee elkaar aanvullende motorfietsbedrijven onder een dak die een hoge mate van service bieden. Frans
Diepgrond behartigt het commerciele deel van zijn motorenbedrijf met
in- en verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen van verschillende bekende merken. Zoals de
grote vier uit Japan (Yamaha, Honda. Suzuki en Kawasaki) met daarnaast BWM en Harley Davidson. Er
worden echter ook scooters aangeboden, van o.a. Vespa, Piaggio, Sym,
Kimco, Peugeot en Malaguti. Frans
is overigens niet gebonden aan
een dealerschap en heeft dus vrijheid van handelen als het om merken gaat.
Albert Pannekoek is de technische
man voor onderhoud en reparatie
van motorfietsen en scooters. Hij
heeft bovendien als hobby restauratie van historische motoren. Beiden hebben de afgelopen jaren in
dienstverband gewerkt bij een motorfietsbedrijf en er de nodige erva-

ring opgedaan. Vervolgens hebben
zij de stoute ondernemersschoenen
aangetrokken door een eigen bedrijf te beginnen. Frans Diepgrond
deed dat in januari 2010 aan de Ondernemingsweg in Uithoorn met zijn
Motor Service Uithoorn. Albert vijf
jaar geleden in Mijdrecht als onderhoudsmonteur onder de naam AMR
Motorfietsen, onderhoud en reparatie. Omdat zij in de loop der tijd
vaak van elkaars expertise gebruikmaakten, zijn zij ook zakelijk dichter bij elkaar gekomen. Motor Service Uithoorn groeide na ruim een
jaar uit zijn jas en ook AMR Motorfietsen trok steeds meer klanten uit de regio en daarbuiten. Dat
leidde tot het idee om gezamenlijk
naar een nieuwe locatie uit te kijken. Die werd gevonden in het Industriegebied Noord aan de Amsterdamsestraatweg 138. Een toplocatie als je het bekijkt in het kader
van de (straks) omgelegde N201.
Dan is deze weg een van de hoofdtoegangswegen naar Uithoorn en
dat genereert aanloop. Niet in de
laatste plaats vanwege de uitstraling en presentatie van de gevel
aan de voorzijde. Frans: “Wij hebben

in deze regio al veel klanten, hoewel ik door heel Nederland verkoop
via onder meer onze internetsite
www.motorserviceuithoorn.nl en het
aanbod via Marktplaats.” Albert onderschrijft dit. Hij is nog meer afhankelijk van motor- en scooterrijders in de regio waar het onderhoud en reparatie betreft. “Ik had
in Mijdrecht al heel wat klanten die
uit de regio Uithoorn en Amstelveen
komen. Met de nieuwe locatie ben
ik die nu een stuk tegemoetgekomen kan je wel zeggen”, aldus Albert die blij is met zijn nieuwe werkplaats en de samenwerking met
Frans als een volgende mijlpaal in
zijn werkzame leven ziet.
Taxfree Shopping week
Naast aan- en verkoop van nieuwe
motoren, scooters en occasions tegen heel aantrekkelijke prijzen, reparatie en onderhoud, kunnen motor- en scooterrijders zich bij Motor
Service Uithoorn ook helemaal op
passende wijze aankleden. Op de
bovenverdieping is een showroom
ingericht voor kleding, helmen en
verder toebehoren. Dit is het domein
van de echtgenote van Frans Diep-

grond, Irma. Frans: “Het gebruik van
een motor of scooter vraagt ook om
aangepaste kleding. Behalve dat we
deze service ook kunnen bieden, lopen we vooruit op de Nederlandse
wetgeving die mogelijk per 1 januari 2012 voorschrijft dat in elk geval
motorrijders uitsluitend in beschermende kleding mogen motorrijden,
inclusief een goedgekeurde helm.
Maar dat laatste was al zo.”
Nu we toch met het aanbod bezig
zijn: ter gelegenheid van de start
van de samenwerking én de opening van de nieuwe locatie hebben
beide partners deze week tot en met
zaterdag een aantal feestelijke aanbiedingen voor hun klanten in petto. Daarbij is voor motor- en scooterliefhebbers veel voordeel te behalen tijdens de ‘Taxfree Shopping
week’. Zo krijgt men 20 procent korting op de aankoop van alle helmen,
kleding, Bercom zonnebrillen, accu’s
en dergelijke. Liefst 25 procent korting op alle merken banden inclusief
gratis balanceren en montage. Verder 15 procent korting op alle kettingen en tandwielsets en 10 procent korting op het factuurbedrag
bij een kleine of grote onderhoudsbeurt. Bij aanschaf van een nieuwe
scooter gratis een Art4 gekeurd slot
en géén afleverkosten bij aanschaf
van een occasion motorfiets. Maar
ook als de openingsweek voorbij is,
blijft het aantrekkelijk om met deze
samenwerkingscombinatie in zee te
blijven gaan, aangezien Frans en Albert de kosten laag kunnen houden
en aldus tegen concurrerende tarieven hun klanten van dienst kunnen
zijn. Maar ook vanwege de ultieme
service die men biedt.

schafwaarde van motoren. Tot vier-,
vijfduizend euro gaat nog wel, maar
daarboven is het nu al heel moeilijk om een motorfiets te verkopen.
Albert: “Motorfietsen van een aantal jaren oud hoeven technisch geen
probleem te zijn. Die blijven goed.
Bij scooters is dat anders. Die slijten
sneller. Puur technisch gezien is een
scooter kwetsbaarder dan een motorfiets. Na 10 jaar is dat over; een
scooter kan doorgaans maximaal
40.000 km mee. Mits je hem goed
laat onderhouden kan hij nog wel
wat langer rijden. Maar wij bieden
die daarna niet meer aan als een occasion. Als er bij inruil slechts een
paar duizend kilometer op zit is dat

geen probleem.”
Al met al genoeg vakkennis en ervaring in huis, inclusief fraaie motoren – bekijk vooral de Harley Davidson in parelmoer kleur eens, om
te watertanden – naast de mooie
scooters en niet te vergeten de kleding met toebehoren. Onderhoud
en/of reparatie? Praat met Albert!
Als (aankomend) motor- en scooterrijder bent u van harte welkom. Let
op: u hebt tot zaterdag de tijd om te
profiteren van de aanbiedingen. Bezoek vooral de websites van beide:
www.motorserviceuithoorn.nl
en
www.AMRmotorfietsen.nl. Bellen
kan ook: 0297-268852 (MSU) en
0297-256300 (AMR).

Noem uw voorkeur
Behalve dat Motor Service Uithoorn
motorfietsen en scooters op voorraad heeft in de showroom, kan men
bij Diepgrond ook zijn of haar voorkeur voor een bepaalde machine
kenbaar maken waarna een zoekactie volgt totdat de betreffende motorfiets is gevonden.
Frans constateert een kentering in
motorrijdend Nederland. De vraag
naar nieuwe en jong gebruikte motoren is met 23 procent gedaald. Die
van 2 tot 7 jaar met 21 procent. Maar
de vraag naar motoren van 16 jaar
en ouder is met 27 procent gestegen! Het zit hem duidelijk in de aan-

De Klimboom bezoekt bruidsmodezaak

Op de foto van links naar rechts: - Jan Hendrik van Walraven, - Ayad Asafiati - Tinus Maas, - Farid el Ajroudi, - Leon
Raadschelders

Walraven wint ‘Prijs Beste
Leerbedrijf Internationaal 2011’
Mijdrecht - De Walraven Group, fabrikant van bevestigings-, brandbeschermings- en sanitairsystemen,
is op 22 september uitgeroepen tot
winnaar ‘Beste Leerbedrijf Internationaal 2011’.
Manager Jan Hendrik van Walraven ontving de prijs, bestaande uit
een beeldje en een certificaat, uit
handen van plaatsvervangend directeur-generaal Marten van de
Berg van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). De jury, bestaande uit
Ben Rijgersberg (Colo), Hans Huibers (MBO Raad), Erica van Engel
(Kamer van Koophandel) en Henri
Geursen (Dutch Trade Board), heeft
unaniem gekozen voor Walraven,

omdat het duidelijk nut en noodzaak ziet van internationale stages,
zowel nationale als internationale
stagiaires begeleidt, en omdat Walraven internationale opleidingsactiviteiten uitbreidt, waaronder uitbreiding van stageplaatsen bij buitenlandse vestigingen.
Jury
De andere genomineerde organisaties waren Schoneveld Breeding en
Zorggroep Elde.
De jury benadrukte in haar rapport
dat alle drie genomineerde bedrijven zich goed inzetten om de internationale vaardigheden bij MBO’ers
te vergroten. Jan Hendrik Walraven
was verheugd met de prijs: “De prijs

is een erkenning voor wat we doen
en daar zijn we bijzonder trots op.”
De Prijs Beste Leerbedrijf Internationaal is een initiatief van het ministerie van EL&I en wordt uitgevoerd door NL EVD Internationaal.
In samenwerking met de Kamer van
Koophandel, Colo en de MBO Raad
beloont het ministerie organisaties
die bijdragen aan de internationale oriëntatie van MBO’ers via stages.
Door de toenemende globalisering
hebben bedrijven steeds vaker behoefte aan medewerkers met talenkennis en interculturele competenties. Ideaal dus als medewerkers deze kennis en competenties al tijdens
hun studie opdoen.

Mijdrecht - In de tweede week
van september bezocht een groepje meiden samen met pedagogisch
medewerksters van de buitenschoolse opvang (BSO) ’t Vlot van
De Klimboom in Mijdrecht een echte bruidsmodewinkel.
Dit bezoek paste bij het maandthema ‘ trouwen’ .
De Klimboom, stichting voor kinderopvang, werkt met thema’s die een
kinderleven verrijken. Met het voor
de maand september thema ‘trouwen’ van BSO ’t Vlot leren de kinderen iets over dit onderwerp in de
huidige tijdsgeest.
Eind augustus trouwde een pedagogisch medewerkster van deze BSO
en een andere collega is halverwege september getrouwd. Het thema
trouwen leeft zeer onder de kinderen. Zij hebben de hele maand allerlei activiteiten aangeboden gekregen die met trouwen te maken hadden. Er staat een tafel vol boeken
uit de bibliotheek, een zelfgemaakte
wensboom van hout, een trouwmuseum met allerlei foto’s van ouders
en medewerkers die getrouwd zijn
en er hangen vijf echte trouwjurken. Een bezoek aan bruidsmodezaak Giovanna in Mijdrecht maakte
dit thema compleet. De kinderen die
de winkel bezochten, hadden van
te voren zelf vragen bedacht, zoals:
’bestaan er alleen maar witte trouwjurken? Welke jurk is het duurste?
Hebben alle jurken een sleep of
mouwen?’ De kinderen kregen een

kroontje op en een kind mocht zelfs
een echte bruidsmeisjesjurk aan! De
kinderen vonden dit bezoek bijzon-

der en het thema ontzettend leuk.
Nu nog even wachten tot ze zelf
mogen trouwen.

Koe is dijkje zat en gaat te water

Mijdrecht - Vorige week dinsdagavond dacht mevrouw Koe: ‘Ik ben
dat dijkje aan Hofland een beetje zat
en ga maar eens baantjes zwemmen in de sloot’.
Dat was aardig bedacht, maar erin
was makkelijker dan eruit. Eruit aan
de kant waar zij vandaan gekomen
was, is echt een dijk en dat betekent
klimmen, hetgeen voor mevrouw
Koe een onmogelijkheid bleek te
zijn. Via de andere kant van de sloot
lukte haar ook niet, en dat was maar
goed ook, anders had ze in de achtertuinen van de aanwonenden terechtgekomen, die daar niet blij
mee zouden zijn geweest. Uiteindelijk bracht de boer de oplossing.
Met een trekker, een touw en veel
geduld lukte het om de zwemster
weer veilig op het droge te krijgen.
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Maak kans op een staatslot met een prijs van 100.000 euro

HONDERD JAAR DROGISTERIJ IN DE HEUL

De oprichters van de drogisterij Cor en Aagje de Kruijf

Vinkeveen - Dit jaar viert Drogisterij
Parfumerie De Bree op de Herenweg
12-14 in Vinkeveen het feit dat de drogisterij in die hoedanigheid honderd
jaar geleden het (zakelijke) levenslicht
zag in wat toen nog de ‘de Heul’ was.
Destijds was er nog geen sprake van
Drogisterij Parfumerie De Bree, want
Willem Jan en zijn echtgenote Karin
hebben de zaak pas in 1990 overgenomen van de toenmalige eigenaren Rob
en Marijke de Kruijf. Zij draaien de zaak
relatief gezien dus nog maar kort. Wat
niet wegneemt dat er door hen aandacht wordt besteed aan dit ‘eeuwfeest’ met een aantal leuke acties.
Willem Jan: “Volgens de gegevens van
de Kamer van Koophandel is de drogisterij in april 1911 opgericht. We hebben
het over de zomer heen getild omdat
we eerder andere acties hadden. Samen met onze klanten willen we nu
het jubileum gaan vieren. De komende
twee weken, vanaf 28 september, kunnen klanten profiteren van interessante kortingen door hiervoor een of meer
van de kortingsbonnen uit de advertentie in De Nieuwe Meerbode te benutten. Wij vragen hen ze uit te knippen en na aankoop van een artikel bij
ons in de winkel in te leveren. De actie is weliswaar van beperkte duur,
maar daar staan interessante kortingen op een aantal artikelen tegenover
en het winnen van een van de honderd staatsloten die wij als prijzen verloten. Uit de ingeleverde kortingsbonnen worden tien winnaars van een heel
staatslot getrokken en negentig winnaars die een vijfde lot ontvangen. Aldus dingt men mee naar 100 (extra)
prijzen van 100.000 euro die de Staatsloterij dit keer toevallig ook in het pakket heeft… De trekking van de lotwinnaars vindt aan het einde van de actie
medio oktober plaats. Dus ik zou zeggen: laat iedereen zijn of haar voordeel
daarmee doen en de kansen benutten.
Bovendien trakteren wij onze klanten
aanstaande vrijdag 30 september vanaf 16.00 uur in de winkel op een hapje
en een drankje.”

Gevarieerd en breed aanbod

Waar elders op deze pagina Rob de
Kruijf de geschiedenis van de drogisterij uit achterliggende decennia de revue laat passeren, is Dio Drogisterij Parfumerie De Bree vandaag de dag een
moderne winkel met een breed scala aan drogisterijartikelen, een assortiment reform/gezondheidsproducten,
lichaamsverzorgingsproducten van het
merk Crabtree & Evelyn, nagenoeg alles op het gebied van haarverzorging
en toebehoren, een volwaardig parfumerie aanbod van bekende en gewilde
merken, een complete fotoservice voor
het verwerken en afdrukken van digitale foto’s, een ruimte om pasfoto’s te laten maken en een aanbod aan digitale
kleinbeeldcamera’s van diverse bekende merken.
Daarbij ook een mini videocamera van
Rollei van 90 x 41 x 36 mm die op een
statiefje geklikt kan worden voor bevestiging aan een fietsstuur, in de auto, op een (bouw)helm of voor allerlei andere doeleinden. Heel handig en
uniek, ook geschikt voor onder water! Actieprijs van 99,50 voor 79,50 euro. Voorts is er een collectie klein lederwaren, cd’s/dvd’s van bekende zangers, acteurs en artiesten, maar ook
films en opnamen over Vinkeveen van
vroeger en niet in de laatste plaats een
schap waarin nagenoeg het totale assortiment van HG onderhouds- en reinigingsmiddelen wordt gepresenteerd.
Nieuw is een reeks gezondheidsandalen, laarzen en klompen in diverse
voetmaten.
Wie een gokje wil wagen kan eveneens bij De Bree terecht, zoals lotto, krasloten, staatsloten enz. Verder
is er een prettig ogende cadeau shop
rechts naast de ingang, waar de liefhebber behalve huishoudelijke artikelen tevens een uitgebreid assortiment
leuke woondecoraties tegen betaalbare prijzen aantreft. Bovendien heerlijk
geurende zeepjes, handcrèmes, kaarsen. kandelaars, wijnrekjes, serviezen
en dergelijke. Beslist de moeite waard
om er eens vrijblijvend rond te kijken.
Wat te denken van een complete speel-

Gijs en Gerrie De Kruijf

goedafdeling en een schap met talloze
pluchefiguren voor (kleine) kinderen,
waar ook de grotere niet worden vergeten, onder andere met technische
bouwdozen van Lego.

Pakjes en stoomgoed

Achter de cadeau shop is er een balie voor DHL pakjes afgifte en inname.
Mensen die wat besteld hebben bij
een postorderbedrijf of op Marktplaats
kunnen dat met hun naam op het adres
van de drogisterij zetten. Op die manier
hoeft men er niet voor thuis te blijven.
Bij De Bree wordt het in ontvangst genomen waarna de geadresseerde het
pakje bij gelegenheid kan komen ophalen. Verder kan men ook pakjes laten versturen of retourneren. Er wordt
eventueel uitleg gegeven hoe men
thuis zelf het pakje helemaal verzendklaar kan maken, inclusief de betaling
van de porti aan DHL via internet.
En tot slot, maar niet in de laatste
plaats, is er ook nog de mogelijkheid
om bij De Bree ‘stoomgoed’ in te leveren. Nou ja, stomen, het is tegenwoordig chemisch reinigen. Dat wordt uitgevoerd door Hendrikse Stomerijen
uit Baambrugge. Kleding en stoffering,
gordijnen, beddengoed e.d. kunnen bij
De Bree worden gebracht en na reiniging weer worden afgehaald. “Zelf zijn
wij nu ruim twintig jaar actief. De honderd zullen we niet halen, niettemin
hopen wij er nog vele jaren voor onze klanten aan vast te knopen. In ieder
geval is iedereen vanaf heden de komen de veertien dagen van harte welkom in de winkel om samen met ons
het 100-jarig bestaan van de drogisterij
met ons te vieren,“ laat Willem Jan opgewekt weten.

Herinneringen van Rob de Kruijf

“Doordat er in de familie altijd over
april is gesproken als maand waarop de
drogisterij met een oppervlakte van 16
m2 van start is gegaan, ga ik ervan uit
dat dit in 1911 ook zo is geweest. Mijn
opa Cor en oma Aagje de Kruijf-Fokker
waren de eigenaren. Opa Cor was bovendien molenaar en had een graan-

maalderij in het eerste oude pand. Het
graan werd veelal per binnenschip aangevoerd. Dat werd door mannen per
schop en kruiwagen gelost. Oma Aagje de Kruijf–Fokker deed veel liefdadigheidswerk en was zeer geliefd in Vinkeveen. Ze had veel kennis van kruiden
en de uitwerking daarvan. Vanwege de
goede adviezen en resultaten van haar
wetenschap was zij dan ook een gewild
aanspreekpunt in de ‘drogisterij’.
Handwerk was haar hobby, breien
en naaiwerk vormden een belangrijk onderdeel van haar leven. De minder goed bedeelden in die tijd kregen
dan ook veel de zelfgemaakte kleding
van haar. Opa Cor zag ook wel handel in fruit en pachtte dan ook vele jaren de boomgard van De Graaf aan de
Mijdrechtse Dwarsweg. Dat waren allemaal hoogstammers, dus veel ladderwerk en hele dagen plukken; vanaf daglicht totdat de schemering in
viel. Dan lopend naar huis. Het sorteren en klaarmaken voor de veiling in
Vinkeveen (aan het Demmerik) waarna
het met de handkar werd aangevoerd.
Op zeker moment waren de prijzen zo
laag, dat er maar gedroogde appeltjes
van gemaakt werden. Bewaard in grote metalen voorraadbussen van +/- 300
liter stonden deze op zolder. Heel veel
extra werk, maar weggooien stond niet
in opa’s woordenboek!”

1937: Gijs en Gerrie de Kruijf

“De zonen Jan en Gijs waren ook bijna altijd aan het werk om het allemaal
goed te laten gaan. In de jaren na de
Eerste Wereldoorlog had zoon Gijs wel
interesse in de handel en ging na de lagere school dan ook vaak mee op de
brik. De bestellingen van de drogisterij
en maalderij werden dan per paardenwagen in weer en wind weggebracht.
Gijs had niet veel interesse in het stoffige werk van de graanmaalderij en gaf
dat op een moment ook op. De concurrentie vond dat niet erg natuurlijk.
Toen kreeg Gijs verkering met ene Gerritje van der Wildt uit Bodegraven. Zij
zag wel wat in die vent met een mooie

Willem Jan en Karin De Bree

Servicebalie voor DHL pakketpost en stoomgoed

Rob en Marijke de Kruijf

motor. Dat werd dan later ook een setje. Het drogisterijdiploma moest worden behaald en de keuring en controle
door de Pharmacon betekenden weer
een stap verder in de ontwikkeling
van geneesmiddelenland. Het oude
pand voldeed niet meer er moest een
nieuw komen. Slopen van zo’n houten
en deels uit golfplaten bestaande gebouw was dan ook een bezichtiging in
die tijd. Een aannemer werd gevraagd
om plannen voor nieuwbouw op papier te zetten.
Uiteindelijk werd het nieuwe pand
door Mulckhuyse gebouwd in 1937
van waaruit Gijs en Gerrie de drogisterij
verder gestalte gaven. Gijs ging op de
transportfiets dagelijks bij de vele tuinders, boeren en natuurlijk particulieren
langs om zijn handel te verkopen. Dat
hield dan in het opnemen van de bestelling, het thuis klaarmaken en wat
er niet was vervolgens te bestellen of
te gaan halen bij een Vinkeveense winkel. De boodschappen die in de winkel
werden verkocht, werden vaak niet direct betaald maar opgeschreven in een
alfabetisch winkelboek. Uiterlijk eens
per jaar werd dat uitgezocht en ging
men met de bonnetjes bij de klant afrekenen. Doordat het assortiment van
de drogisterij steeds breder werd om
aan de vraag te voldoen, werd de winkel weer te klein. Het boerengedeelte van Gijs met o.a. alles voor de kaasbereiding, borstels, reinigingsmiddelen, takken, bezems, salpeterzuur,
kaaszout, krijtwit, laarzen, regenpakken en klompen (via Jansen klompen)
nam veel plaats in beslag. Een en ander
leidde tevens tot de aanschaf van een
auto in 1952, een heuse Badford in de
vorm van een dichte bestelwagen. Verder werd de woonkamer bij winkel getrokken en aannemersbedrijf Pierrot
had derhalve een mooie opdracht in
die koude winter om het binnenwerk
aan te passen tot 34 m2. De heropening was in voorjaar 1959. Tussen de
werkzaamheden door groeiden er ook
nog twee kinderen op, Rob en Olga. Die
zagen wel winst in de handel van pa en
ma, dus haalden ook zij hun diploma’s

drogisterij en intussen kwam ook de fotohandel in beeld.”

1972: Rob en Marijke de Kruijf

“Vader Gijs en moeder Gerrie hadden
er best moeite mee om de zaak los te
laten. Maar doorgroeien was altijd hun
devies geweest. Gelukkig kwam er
een moment om de grond van transportbedrijf van de Gebr. Van Rijnsoever, dat naast de drogisterij was gevestigd, te kopen. Dat pand werd gesloopt maar het duurde tot 1967 voordat de nieuwbouwvergunning door de
gemeente werd verleend en de winkel
tot 250 m2 werd vergroot. Betonnen
heipalen waren in opkomst en Gijs wilde dat wel. Op advies van de architect
Goldsmidt werden die na sondering 14
meter lang. Veel Vinkeveners frontsten
hun wenkbrauwen bij dit geweld, maar
de naam werd weer genoemd en adverteren in die tijd was duur. Tussen de
activiteiten door hadden kinderen ook
al verkering gekregen. Olga en Rob waren actief bezig met hun toekomst. Een
brillenwinkel was er (nog) niet en Olga
vond een brillendokter. Die kwam en
een mooie optiekafdeling in het nieuwe pand werd zijn stek. De fotohandel was voor Rob en de drogisterij voor
zijn echtgenote Marijke. Met assistentie van Corrie Voorbij vormden zij een
goed team in de nieuwe winkel. Gijs
en Gerrie zagen in dat dit een kans van
slagen had en lieten in 1972 de teugels
los, natuurlijk met de nodige rukken
naar links en rechts. Het moet natuurlijk ook niet te gemakkelijk gaan.”

1990: Willem Jan en Karin De Bree

“Toen er meer hulp moest komen in de
zaak kwam Willem Jan met zijn Karin in
beeld. Zij zagen het wel zitten daar in
de Heul. Het was een heel andere wereld voor hen, maar het leek ze wel wat.
In 1989 kwam de vraag dan ook bij
hem en Karin naar voren om de zaak
over te nemen. Dit heeft er toe geleid
dat dit in 1990 kon plaatsvinden en tot
op de dag van vandaag wordt voortgezet.” Aldus uit opgetekende gegevens
van Rob de Kruijf.

Dio drogisterij Parfumerie De Bree anno 2011

De drogisterij van De Kruijf in de jaren vijftig

Uitgebreid assortiment
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Lekkere eerste wedstrijd
volleybaldames Atalante D2

Korfballers De Vinken
vergeten door te drukken

Vinkeveen - Met weer een heuse coach aan de zijlijn en na twee
jaar weer terug in de eerste klasse, trad de Haaxman ploeg vrijdag
aan tegen de nr 4 van vorig seizoen, Armixtos D2. Uiteraard weer
even wennen, van nieuwe gympen
tot een ietwat sneller spelletje, verder 3 ontbrekende middenaanvallers en daardoor alternatieve opvulling op minder bekende posities.
De Haaxman ploeg is nagenoeg ongewijzigd tov vorig seizoen, met enkel een zeer leuke aanvulling in de
persoon van Annike van Kouwen
die met een gretige positieve instelling op de training al lekkere spetters heeft laten zien. Door vakantie
deze eerste partij nog niet aanwezig als ook Marjan Fares Blenk, die
sinds kort als getrouwde vrouw gelukkig door het leven balt. Joke Ruizendaal raakte in juni geblesseerd
aan haar knie, na een operatie is
ze herstellende en hoopt binnenkort een klein balletje op de training
mee te slaan. De dames Bakker komen dit seizoen enkel uit voor D2,
dus helaas voor velen geen ‘dubbele’ teamfoto’s meer in de krant.
Met Daniëlle van der Horst van D1
als extra troef achter de hand begon
de eerste set vooral met aftasten en
bijsturen. Langzaam werd de service pass beter en kon Jet Feddema er iets moois van maken. De
concentratie en inzet was sterk en
dat resulteerde in leuke en steeds
beter draaiende rally’s. Alle onderdelen waren hier en daar nog iets
te voorzichtig of nog niet netjes genoeg en dat gaf de Amsterdamse
tegenstanders kans om hard terug
te slaan. De eerste twee sets werden ondanks grote inzet met 19-

Vinkeveen - Het afgelopen weekend heeft voor de Vinkeveense korfbalhoofdmacht weer geen succes
opgeleverd. In de vierde competitiewedstrijd werd opnieuw nipt verloren. Ditmaal van het bezoekende
Noordwijkse Fluks met 13-15.

25 verloren. Maar nog niks aan de
hand, het gevoel was goed en er
was nog steeds een stijgende lijn,
met mooi samenspelen en fijne motivatie. In set 3 was er meer een gelijke strijd, het werd netter en de
aanvallers hadden hun draai gevonden. Ook door foutjes van de tegenstanders kwam het besef dat de
kansen alleen maar groeiden. Setje
3 werd met 25-23 verdienstelijk gepakt. En ook set 4 was van het zelfde
laken een vrolijke gepakte set. Wederom 23-25 winst met een hoofdrol voor veelvuldig scorende ‘nieuwe’ middenaanvaller Annemarieke
Wijnands. Op buiten haalden Natalie van Scheppingen en Inge Bakker
steeds harder en slimmer door, op
de diagonaal liet Tineke Vellekoop
zien dat ze daar prettig op haar plek
is. De enige echte D2 midden van
deze avond, Debbie van der Hoorn,
had de slag lekker te pakken, en
door de mooie passes van de groengele crew kon verdeler Annemarie
Bakker haar met de korte middenbal steeds beter in stelling brengen.
Set 5 dan. De eerste 5 punten waren
voor Armixtos, en dat is op zich een
beste motivatie samen met de timeout van Erik Raket om terug te vechten. Tot 6-6 kwam het en kort daarna volgde het wisselen van speelhelft. Een opstellingsfout werd geconstateerd door de Amsterdammers en daar hadden ze gelijk in.
Lichte consternatie, een beetje gespannenheid in de verdediging.. en
floep was het zo 9-15.
Erg jammer maar al met al een
mooie energieke veelbelovende
start voor de equipo duo. Dinsdag
27-9 spelen de dames om 21:00 u
uit in Amsterdam.

Geen grote verrassingen
in biljartcompetitie
De Ronde Venen - In de kopgroep
waren er afgelopen week vier teams
die tegen elkaar moesten spelen.
DIO en de Kuiper/van Wijk haalden
de kleinst mogelijke overwinning
van 5-4 op respectievelijk De Merel/Heerenlux 3 en De Paddestoel
2. Voor De Kuiper/van Wijk was het
tevens een revanche voor de verloren finale van het afgelopen seizoen. Hen Kandelaar(zie foto) was
de speler die alle aandacht opeiste. Hij had de kortste partij van de
week in 18 beurten en de procentueel hoogste serie van de week met
32% van zijn te maken punten.DIO
won met 5-4 van De Merel/Heerenlux 3 en veroverde de koppositie. Paul Schuurman was de grote
man voor zijn team door in 19 beurten van Jan van der Meer te winnen. Paul zijn moyenne van 7,368
was weer ouderwets.De Merel/Heerenlux 2 kon het met 3-6 niet bolwerken tegen De Springbok 2. Dorus van der Meer moest de eer laten aan Jan van Veen. Evert Oudhof
speelde een hele sterke winstpartij
tegen Gert Hogendoorn.Cens 1 was
APK Mijdrecht 4 met 7-2 duidelijk
de baas. Peter van Velsen, Vincent
Roeleveld en Donny Beets hielden
de punten in eigen huis.De Springbok 1 was met 3-6 kansloos tegen
De Vrijheid/Biljartmakers. Hen Kandelaar speelde een superwedstrijd
tegen Hetty van Eijk. In zijn eentje haalde hij drie punten voor zijn
team. Paul Huzemeier speelde sterk
door in 21 beurten zijn partij te winnen.

Geen kind
Bob’s Bar had met 7-2 geen kind
aan De Kromme Mijdrecht 2. Kopman Richard Schreurs gaf het goede voorbeeld door in 22 beurten Ab
Augustin te verslaan.De Kuiper/van
Wijk won nipt met 5-4 van De Paddestoel 2. De kopmannen Kees de
Zwart en Jim van Zwieten voerden een verbeten strijd. Jim trok
verdiend aan het langste eind. Nico Koster en Hero Janzing zorgden voor de Wilnisse punten.Stieva Aalsmeer zag APK Mijdrecht 2
met 2-7 vertrekken. Bobby de Boer
speelde in 23 beurten Derk Bunders
van de tafel. Bernard Enthoven zorgden voor de enige punten van Stieva
Aalsmeer.De Paddestoel 3 was met
7-2 veel te sterk voor De Kromme
Mijdrecht 1. Michel Bak, Teus Dam
en Jos van Wijk haalden de volle
winst voor De Paddestoel 3.De Merel/Heerenlux 4 versloeg een teleurstellend De Schans met 7-2. Jeroen
Vis was in 19 beurten duidelijk de
baas over John Beets. Gijs van der
Vliet en Willem van der Linden zorgden voor de overige punten van De
Merel/Heerenlux 4.De Merel/Heerenlux 1 vernederde Cens 2 met 7-2.
Bert Fokker, Kees Griffioen en Bart
Hoffmans wonnen verrassend van
de mannen van Cens 2.
Stand na 4 speelweken:
1 DIO
26 punten
2 De Merel/Heerenlux 3 25 punten
3 De Kuiper/van Wijk
23 punten
4 De Merel/Heerenlux 2 23 punten
5 De Paddestoel 2
23 punten

Laatste outdoorwedstrijd
van dit seizoen
Mijdrecht - Zondag 25 september heeft LR & PC De Ronde Venen haar laatste outdoor wedstrijd
van het seizoen gehouden op Lucky Stable in Mijdrecht. Het was een
zon overgoten dag en iedereen had
er reuze zin in. ’s Morgens startte
de Z-ruiters als eerste. Beide proeven werden gewonnen door Marijke
van Soest met 201 en 209 punten.
Daarna waren de M1 pony’s aan de
beurt. Esmee van Yperen won proef
1 met 182 punten en proef 2 ging
naar Zoë Kuintjes met 177 punten.
Vervolgens waren de M1/M2 paarden aan de beurt. Deze wed gewonnen door Moniek Nieuwendijk met
184 punten en Simone Oudshoorn
met 180+ punten. Als laatste van
deze ochtend waren de L2 paarden klaar voor hun wedstrijd. Beide
proeven kwamen op naam van Nina Alblas met 2 x 193 punten. Na de
lunchpauze 2was het de beurt aan
de B paarden en pony’s. Bij de paarden gingen Samantha v.d.Hoorn en
Antionette van Ootmarsum met de
hoogste eer aan de haal met res-

pectievelijk 191 en 184 punten. Bij
de pony’s werd deze op naam geschreven van Isabella Kranenburg
en Demi de Koning met 189 en 193
punten. De wedstrijd was nog niet
voorbij, aan start kwamen de L1/
L2 pony’s. Bij deze wedstrijd schreven Megan van Bruggen en Tess
Verweij met 184 en 185 punten op
hun naam. Als laatste gingen de
L1 paarden van start. Beide proeven werden overtuigend gewonnen
door Annika Streenstra met 189+ en
190 punten. De amazones met de
hoogste dagscore konden een RABObank deken winnen. Daghoogste
bij de pony’s werd Demi de Koning
en bij de paarden was Nina Alblas
de gelukkige.
Met dank aan onze sponsors : SE
fotografie, Kooyman Auto’s Vinkeveen, Superstore De Ruitershop
Harmelen, RABObank Veenstromen
en Van Dam Schoonmaakdiensten.
Onze volgende wedstrijd (indoor) is
30 oktober 2011, wederom bij Lucky
Stable in Mijdrecht.

Blessure
Zonder de geblesseerde aanvoerder
Peter Kooijman, maar met de uitstekend invallende Rogier Schoenmaker begon De Vinken met Peter Koeleman, Mariska Meulstee en
Silvia Oussoren in de aanval. Kelvin Hoogeboom, Rudy Oussoren en
Joyce en Melanie Kroon vormden
de Vinkendefensie.
De Vinkeveense ABN-ploeg startte voortvarend. Een doorloopbal van
Mariska Meulstee leverde 1-0 op
en na twee tegendoelpunten van
Fluks waren doelpunten van Kelvin
Hoogeboom, Rogier Schoenmaker
(stip) en Mariska Meulstee de aanzet tot een voortdurend overwicht
voor de thuisploeg. Na 4-2 werd het
door Ruud Oussoren 5-3 en bij 5-4
benutte Schoenmaker opnieuw een
strafworp: 6-4. Toch drukte De Vinken niet door. Wel wist Peter Koeleman op 6-6 met een omdraaibal
fraai te scoren, terwijl vlak voor rust
Rudy Oussoren de thuisploeg opnieuw op voorsprong bracht. Maar
de 8-7 ruststand gaf de verhoudingen onvoldoende weer.

door Silvia Oussoren meegekregen
strafworp te verzilveren. Na deze 1111 was ook Ruud Oussoren nog één
keer succesvol. Het bleek Vinken’s
laatste voorsprong, want daarna namen de bezoekers het heft definitief
in handen. Fluks scoorde drie maal
op rij. In de ongemeen spannende slotfase konden de volgelingen
van Fred Straatman helaas net niet
meer aanklampen. Een laatste tegentreffer van topscorer Rudy Oussoren ten spijt. In de laatste minuut
maakte Fluks het karwei af door 1315 te laten aantekenen, waardoor
beide wedstrijdpunten mee gingen
naar Noordwijk. Komende zaterdag 1 oktober reist De Vinken naar
IJsselstein voor een treffen met het
eveneens nog op nul punten staande Fortissimo. Wellicht dat de Vinkeveense korfballers dan eindelijk een
succes kunnen boeken.

Net niet
Na de rust liep het nog stroever. Pas
in de negende minuut na de thee
maakte Peter Koeleman zijn tweede
doelpunt. Fluks had daarvoor al 8-8
gescoord en na Koelemans treffer
gingen de Noordwijkers erop en erover. Kelvin Hoogeboom mocht vanaf de stip gelijk maken en opnieuw
Rogier Schoenmaker wist een, nu

Meisjes van de Driehuisschool behalen 2de plek!

Gemiste kans Atlantis A1
Mijkdrecht - In Maasland heeft
Atlantis A1 zichzelf tekort gedaan
door niet te winnen van ODO. Het
niet benutten van vele opgelegde
kansen werd fataal voor de ploeg
uit Mijdrecht. Via een 5-4 ruststand
werd er verloren met 9-7.
Het duurde lang alvorens een van
de ploegen de korf wist te vinden.
Jeroen Korver brak de ban door een
strafworp te verzilveren. ODO, aangemoedigd door het aanwezige publiek, zette even een tussensprintje
in en scoorde driemaal op rij. Atlantis creëerde veel kansen, maar was
nog vooralsnog niet succesvol. Bij
een splijtende dieptepass van Robin
van ’t Schip werd Jeroen het scoren
onmogelijk gemaakt en de toegekende strafworp werd door hemzelf
benut: 3-2. ODO antwoordde snel,
maar Ciska Taal bracht de spanning
weer terug: 4-3. Voor rust scoorden
beide teams nog eenmaal. Het doelpunt van Atlantis kwam van Robin.
Hoewel het voor korfbalbegrippen
een magere ruststand was, waren de coaches redelijk tevreden.
De mogelijkheden lagen deze wedstrijd bij de dames en dat moest in
de tweede helft uitgespeeld worden.
De spanning werd teruggebracht

door een afstandspoeier van Jeroen: 5-5. Lang bleef deze stand
niet gehandhaafd, want ODO scoorde de 6-5. Een foutieve actie tegen
Timo Jongerling werd bestraft met
een strafworp die door Goof van
Straaten feilloos werd benut. Als Atlantis vervolgens door een listig omdraaiballetje van Jeroen bij de korf
op voorsprong komt, lijkt de ploeg
het geloof er weer in te hebben. Er
waren mogelijkheden te over om
de voorsprong te vergroten, maar
het vizier stond niet op scherp. Vele
doorloopballen en vele schoten om
en nabij de korf werden niet afgemaakt.
In deze fase van de wedstrijd had
Atlantis het duel kunnen beslissen,
maar een wet volgens Murphy weet
dat de tegenstander vervolgens wel
de kansen benut en de wedstrijd
volledig doet kantelen. ODO herpakt zich en scoorde drie keer op rij
waardoor zij het meeste recht hadden op de overwinning. In de slotfase van de wedstrijd mocht B-jeugd
speelster Britt Vermolen de moegestreden Eva Haspels vervangen.
Echter, de wedstrijd was gespeeld
en ODO vierde zijn feestje.

CSW F1 pakt tweede
Derby met winst
Wilnis - Zaterdag 24 September
was het om 08.15 uur verzamelen
bij Argon, om daar de 2e Derby te
spelen in 1 week. Een Derby spelen
heeft toch wel iets, er speelt familie,
een vriendje of ze kennen elkaar van
school. Hoe dan ook winnen willen
ze allebei.
Om 09.00 uur werd er gefloten voor
de aftrap en Argon F1 speelde goed
en CSW kwam onder druk te staan.
Na diverse kansen van Argon werd
de 1-0 gemaakt. CSW moest even
uit blussen en de verdediging organiseren en weer voetballen. En dat
gebeurde ook. Het ging steeds beter
zeker na de pass op Joey die de 1-1

maakten. Dat was niet wat Argon
verwachte, hier maakte Joey nog
een keer gebruik van en maakte de
1-2. Argon had het moeilijk en bleef
druk uit oefenen op de verdediging
van CSW. Na de 1-3 door Richard
was het rust. Even wat drinken en
een peptalk dat wij het niet meer
weg moesten gaan geven, starten
we de 2e helft. Na de 1-4 door Thom
en een ongelukkige eigen doelpunt
1-5 van Argon was het verzet gebroken. Joey maakte de 1-6, 1-7 en de
1-8. Richard maakte met een mooi
afstand schot de 1-9. Wesley maakte de laatste, 1-10. De 2e streek
Derby was gewonnen en ook deze
keer met Fairplay.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag
14 september, was er een Cruijff
Court toernooi voor meisjes van
groep 8, georganiseerd door Gemeente De Ronde Venen.
De Driehuisschool deed ook mee
en het team bestond uit; Maud Ambagtsheer, Demi Andriessen, Amber
van Dijk, Romy de Graaff, Felice v/
der Schaft, Puck Straver, Julia Veerhuis, allen uit groep 8 en uit groep 7
Dominique Snippe.
Bij winst ging je een rondje verder
en de meiden van de Driehuisschool
hebben het heel goed gedaan, want
ze hebben de finale bereikt.
Zij hebben de Pijlstaart als 1ste verslagen, de wedstrijd eindigde in 2-2

en moesten allebei 3 penals nemen,
wat 2-1 voor de Driehuisschool
werd.
De 2de wedstrijd moesten zij tegen
de Schakel 2, dat werd 2-0. Het was
best fris en gelukkig woonde er een
oma op de Hoofdweg, waar we een
thermoskan thee mochten ophalen,
om weer een beetje warm te worden!
De halve finale werd gespeeld tegen de Julianschool en werd 3-0,
dus een terechte finale plek.
In de finale moest de Driehuis het
opnemen tegen de Willespoort 2.
Het was een hele spannende wedstrijd, die terecht door de Willespoort 2 werd gewonnen met 2-1.
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Jubileumactie 20 jaar
winkelcentrum Amstelplein:
Winnaars “ ontwerp je eigen tegel’
hebben nu hun echte tegels gemaakt

Uithoorn – Een van de eerste leuke actie
van winkelcentrum Amstelplein in verband
met de viering van hun 20 jarig bestaan,
was de wedstrijd voor kinderen: ontwerp je
eigen tegel’ Eerst kon je een mooi ontwerp
maken op papier. Uit de velen inzendingen
werden door een deskundige jury de 15
mooiste ontwerpen uitgezocht en vorige week
woensdagmiddag konden de winnaars hun
getekende ontwerp echt maken op een echte
tegel. Onder begeleiding van Begeleiding door
Jenneke van Wijngaarden en Enrico Toledo
van Dorpsacademie Mus & Muzen, gingen de
jongens en de meisje aan de slag.

Bijgaande foto’s laten zien dat ze dat
allen met veel plezier deden. De winnaars
zijn: Femke Spruijt, 9 jaar, Thierry van Gorkum,
10 jaar, Kaylee Bras, 9 jaar, Nina van Leeuwen,
7 jaar, Yetske van Leeuwen, 11 jaar, Isar Overs,
8 jaar, Vera Zonneveld, 10 jaar, Nicky Pouw,
6 jaar, Thijs Plooij, 7 jaar, Senne Beukman,
7 jaar, Yael Heideman, 10 jaar, Kim Tigchelaar,
10 jaar, Maria Brugge, 12 jaar, Sophie Woerden,
11 jaar, Ymke Haanstra, 12 jaar
Op woensdag 5 oktober a.s. om 13.00 uur
worden de tegels in het winkelcentrum
feestelijk onthuld.

pagina 40

Nieuwe Meerbode - 28 september 2011

Woningoverval in Waverveen
Waverveen - Op dinsdagmiddag 20
september jl. vond een woningoverval plaats. De overvaller ging ervandoor en werd even later aangehouden.
Rond 17.10 uur kreeg de politie de
melding dat een woningoverval op
de Cliffordweg had plaatsgevonden.
Meerdere politie-eenheden alsmede een politiehelikopter gingen met
spoed ter plaatse. Daar bleek dat
een man een woning aan de Cliffordweg was binnengedrongen. Hij
had de beide bewoners, een vrouw
van 61 jaar en een man van 71 jaar,
bedreigd, geslagen en eiste geld.
Meerdere buurtbewoners kwamen
op haar hulpgeroep af.
Vluchten
De verdachte probeerde vervolgens in de auto van de slachtoffers
te vluchten, maar hij kreeg het voertuig niet gestart. De verdachte ging
er daarop te voet vandoor, achtervolgd door meerdere buurtbewoners. De verdachte sprong aan de

Politiebureaus donderdag
29 september gesloten

Hoofdweg in een brede sloot. Mede dankzij de inzet van de buurtbewoners konden agenten hem
daar aanhouden. De verdachte, een
27-jarige Pool, werd overgebracht
naar het politiebureau. Daar is hij
voor nader onderzoek ingesloten en
in verzekering gesteld.
Lichtgewond
De bewoner was bij de woningoverval lichtgewond aan zijn hoofd geraakt. Hij werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en
hoefde niet naar het ziekenhuis te
worden gebracht. Beide bewoners
deden aangifte.
Aan getuigen van de woningoverval en aan mensen die de verdachte daarvoor op of in de omgeving
van de Cliffordweg hebben gezien,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844
of via Meld Misdaad Anoniem op
telefoonnummer 0800-7000.

Tractor botst op auto
Amstelhoek – Bij een aanrijding
tussen een tractor en een auto raakte op dinsdagmiddag 20 september
een inzittende van de auto gewond.
Rond 13.55 uur reed een 38-jarige
man uit Amstelveen met een tractor met aanhangwagen over de
Mijdrechtse Zuwe.
Voor hem reed een 48-jarige automobilist uit Vinkeveen. In die auto zat tevens een 69-jarige vrouw
uit Vinkeveen. De Vinkevener stopte toen het verkeerslicht op oranje

In verband met dodelijk ongeval oud-collega

sprong. De Amstelvener verwachtte
echter dat de automobilist door zou
rijden. Daardoor kon hij zijn tractor
niet meer tijdig tot stilstand brengen. Hij week nog wel uit, waardoor hij tegen de linkerachterzijde van de auto botste. De 69-jarige
Vinkeveense raakte daarbij gewond.
Zij werd met een hoofdwond en een
bult op haar hoofd per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Zij
mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Stichting De Bovenlanden heeft
dringend behoefte aan vrijwilligers
De Ronde Venen - Stichting De
Bovenlanden beheert kleine landschapselementen in de regio. Verdeelt over De Ronde Venen gaat
het om negen natuurterreinen. Deze
historische gebiedjes hebben een
rijke biodiversiteit. Zo is er een grote variëteit aan planten waaronder
zonnedauw, koningsvaren en moerasorchideeën. Deze plantenrijkdom
biedt ook weer kansen voor vele
soorten insecten en vogels.
Vanuit de vogel-observatiehut aan
de Bovendijk worden wekelijks de
vogels gespot. Voor de vogelaars is
het steeds weer een verrassing welke vogels deze gebieden bezoeken.
Om deze landschapselementen te
behouden moet er jaarlijks geknot
en gemaaid worden. Het maaien gebeurt in juli en september/oktober.
Na het maaien wordt er gehooid en
dat hooi wordt afgevoerd. Verschillende gebieden – in het Gagelge-

bied - zijn alleen per boot bereikbaar. Het hooien gebeurt met vrijwilligers, die werden geholpen door
mensen van LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). Onlangs heeft deze
organisatie laten weten dat zij door
gebrek aan financiële middelen deze hulp zal moeten staken.
Groot probleem!
Stichting De Bovenlanden heeft nu
een groot probleem. Van 3 t/m 6 oktober worden de natuurgebiedjes
gemaaid, maar er zijn niet genoeg
vrijwilligers om dit maaisel bij elkaar
te harken en af te voeren. Daarom
deze oproep aan mensen die een
ochtendje willen komen helpen. Het
is best leuk om een keer midden in
de polder aan het werk te zijn en...
voor koffie wordt gezorgd !
Aanmelden/Inlichtingen: Jan du
Pont, tel 263490 – www.debovenlanden.nl

Atlantis 4 komt net tekort
tegen Velocitas 5

in het verdere verloop van dit seizoen.
Deze zaterdag kreeg de verdediging bestaande uit aanvoerster
Nathalie Valentijn, Christa Zeldenthuis, Alexander Beeloo en Marcel
de Jong al vroeg in de wedstrijd een
doelpunt om hun oren.

Mijdrecht - Zaterdag 24 september
stond voor het vierde team van korfbalvereniging Atlantis een thuiswedstrijd tegen Velocitas 5 op het
programma. Op deze prachtige nazomerdag moest het door de Florist
gesponsorde team het helaas doen
zonder Carel Beijeman (afwezig
i.v.m. werkverplichtingen) en Saskia
Kraan die helaas nog steeds gebles-

wennen aan elkaar. Tot nu toe werden alle voorgaande wedstrijden
verloren doordat het vierde nogal
eens moeite heeft om de korf te vinden en hun veelal geroutineerde tegenstanders dit beduidend makkelijker afgaat. Maar hieraan wordt op
de trainingen hard gewerkt door dit
enthousiaste, jeugdige team en men
heeft dan ook het volste vertrouwen

Gelukkig hield het aanvalsvak met
daarin Laura Kentrop, Nicole Both,
Maarten van Diemen en Niels Reurings het hoofd koel in de tropische
omstandigheden en was het Laura
die een doorloopbal wist te scoren.
Vervolgens wist Velocitas uit te lopen naar 1-3. Echter, door afstandsschoten van Niels en Maarten
kwam de Florist equipe weer op gelijke hoogte en ging men met een
stand van 3-3 de rust in. Na rust begon Atlantis voortvarend en opende
Marcel de score met een afstandsschot. Ondertussen was Anita Wolvers in het veld gekomen voor Laura Kentrop om de ploeg te voorzien
van nieuwe aanvallende impulsen.
Velocitas liet echter zien zich niet
zomaar gewonnen te geven en
scoorde twee keer achter elkaar,
waardoor Atlantis weer tegen een
achterstand aankeek.
Nathalie wist nog wel een korte kans van achter de korf te scoren, maar hierna was het Velocitas
wat aan het langste eind trok en uiteindelijk met een 5-9 overwinning
huiswaarts keerde.
Dit was de laatste thuiswedstrijd
van het vierde voor dit deel van het
veldseizoen, maar uiteraard bent u
van harte welkom om dit gezellige
team te komen aanmoedigen tijdens het aankomende zaalseizoen.

van Hellemondt die vervolgens de
0-3 op het bord bracht. Jong Hercules deed nog een paar pogingen om aansluiting te krijgen, een
vrij trap op rand zestien van Suijkerbuijk ging over en daarna redde Van
Haastrecht knap met de voet na een
scrimmage. Tien minuten voor tijd
werd het 0-4, een vrije trap van Stefan Tichelaar werd door Vincent van
Hellemondt onhoudbaar ingekopt.
Vervolgens kreeg Alan Doorson
een publiekswissel, hij werd vervan-

gen door Oscar Leune. Argon kreeg
nog wel wat hoge ballen te verwerken maar Nathan van Aken kon met
z’n lengte meestal die pogingen
onschadelijk maken. Vlak voor tijd
kreeg ook Jong Hercules een strafschop toegewezen, één van de aanvallers werd vastgehouden, Magdy
Nashed redde de eer voor de thuisploeg en bepaalde de eindstand op
1-4.
Aanstaande zaterdag komt Kagia
uit Lisserbroek op bezoek bij Argon.

seerd moet toekijken. Ook trainer /
coach Janneke van Ginkel moest
verstek laten gaan.
Gelukkig waren er in Joeri Keevel en
Niels Reurings waardige vervangers
gevonden.
Het Florist team is een mix van spelers uit diverse teams en speelt pas
sinds het begin van dit seizoen samen. Soms moet men dus nog even

Zaterdagvoetbal

Argon: ook winst op Jong
Hercules
Mijdrecht - Ook de vierde competitiewedstrijd heeft Argon in winst
kunnen omzetten, in Beverwijk werd
Jong Hercules met 1-4 verslagen.
Winst zat er aanvankelijk niet in omdat er vier vaste basisspelers, waaronder doelman Van Moort, ontbraken. Coen van Haastrecht debuteerde onder de lat en dat deed hij zo
verdienstelijk dat hij na afloop werd
uitgeroepen tot ‘Man of the match’.
Hoekschop
Al in de eerste minuut dwong Jong
Hercules een hoekschop af, De
Reus stond vrij maar hij kopte in
het zijnet. Hoewel Argon in het eerste kwartier een veldoverwicht had
kwam het niet tot echte doelkansen. Dat deed de thuisploeg wel, Ted
Kieft ontpopte zich als een schotvaardige aanvaller, eerst knalde hij
hard in na een hoekschop en in dezelfde minuut lanceerde hij een afstandschot, beide pogingen werden door Argondoelman Coen van
Haastrecht onschadelijk gemaakt.
Nadat Loek Stam van dichtbij te
hoog mikte werd Kieft opnieuw namens Jong Hercules in stelling gebracht, maar tot twee maal toe kon
hij Van Haastrecht niet verschalken.
Daarna volgden nog drie pogingen
maar altijd weer was daar Coen van

Haastrecht die goed ingreep. Het
tegendoelpunt dat Argon tien minuten voor rust produceerde kwam
dan ook geheel onverwachts, bij de
tweede paal schampte Stefan Tichelaar de bal waardoor die in verre
hoek verdween 0-1.
Fel
Gelijk in de tweede helft was het
Jong Hercules dat fel uit de startblokken kwam, het was weer Kieft
die opdook voor het Argondoel,
maar nu bracht Coen van Haastrecht
redding met z’n voet. Even daarna
moest Kevin Blom afhaken, hij kreeg
vrij hard een bal in z’n gezicht, Rik
Schalkwijk werd zijn vervanger. Nadat Lesley Groenen in handen van
keeper Catak had geschoten zorgde Alan Doorson na een kwartier in
de tweede helft voor de 0-2, vanaf
rand zestien meter schoot hij laag
en hard in.
Tien minuten later stond Groenen
aan de basis van het derde doelpunt
van Argon, bij een voorzet op Van
Hellemondt werd laatst genoemde ten val gebracht, scheidsrechter Snoek wees naar de stip. Stefan Tichelaar zag zijn schot gestopt
door keeper Catak, de afspringende bal werd een prooi voor Vincent

Valse start bij Atalante H1
Vinkeveen - De eerste wedstrijd
van het nieuwe volleybalseizoen
was een thuiswedstrijd tegen Wilhelmina uit Amersfoort. Wilhelmina
haalde vorig seizoen de 5e plek in
de competitie. Atalante gesponsord
door A-side veroverde de 4e plek.
De Vinkeveners hebben dit seizoen
versterking gekregen van 3 spelers uit Uithoorn, waarvan er helaas
maar 1 fit genoeg was voor de eerste
wedstrijd, Iwan Hendriks. Ook Leroy
Kuijper is weer terug bij de club en
komt uit in het 1e team. Echter, door
de afwezigheid van Sven Pothuizen
en Bas van de Lubbe kon het team
met toch met maar 6 spelers aantreden voor deze wedstrijd. Coach
Sjaak Immerzeel had als reserves
Henk Versloot en Erik Sloesarwij
van het tweede gevraagd. Atalante
begon de wedstrijd voortvarend. De
aanvallers Leonard de Jong, Leroy

Kuijper en Erik Verbruggen waren
goed op dreef, en overtuigend werd
de eerste set gewonnen met 2520. Ook de tweede set werd voortvarend begonnen. Met een tussenstand van 24-19 leek ook deze set
een redelijk simpele overwinning te
worden voor de Vinkeveners. Maar
het lukte de heren niet om die buit
binnen te halen. Wilhelmina pakte
alsnog de tweede set met 25-27.
Vanaf dat moment leken de Vinkeveners gebroken. Geen pass kwam
meer goed aan, aanvallers sloegen ballen uit en het zelfvertrouwen daalde zienderogen. Wilhelmina hoefde bijna alleen nog maar
de wedstrijd uit te serveren en deed
dat ook. Via 14-25 en 13-25 werd de
wedstrijd teleurstellend afgesloten
voor Atalante. Komende zaterdag
volgt een uitwedstrijd in Soest, tegen SOVOCO.

De Ronde Venen -In verband met
het overlijden van de 34-jarige motoragent van de politie Utrecht (de
agent heeft ook in het korps van gemeente De Ronde Venen gewerkt,
in Vinkeveen) en zijn begrafenis
met korpseer, zijn op donderdag
29 september de politiebureaus in
Mijdrecht, Abcoude, Loenen, Breukelen, Maarssen, Woerden, Harmelen, Oudewater en Montfoort gesloten voor publiek.
De politiebureaus in Maarssen en
Woerden kennen een beperkte
openstelling van zondag 25 september tot en met woensdag 28 sep-

tember. Dit bureau is dan geopend
van 09.00 – 17.00 uur.
Op donderdag 29 september kunt u
wel van 08.30 uur tot 17.00 uur terecht bij bijvoorbeeld het politiebureau in De Meern, adres: Burgemeester Middelweerdplaats 2, 3454
HG De Meern. Buiten deze tijden
kunt u 24 uur per dag terecht bij het
politiebureau aan de Kroonstraat in
Utrecht De politie in Rijn & Venen is
29 september uiteraard wél 24 uur
per dag telefonisch bereikbaar (via
112 en 0900-8844), beschikbaar
voor incidenten en calamiteiten en
zichtbaar op straat aanwezig.

Moeizame start Atalante D1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
mocht Atalante dames 1 gesponsord door Haaxman en Verbruggen
de 1e competitiewedstrijd spelen tegen Gemini S D1 uit Hilversum in de
Boei te Vinkeveen. Een nieuw seizoen en een sterk gewijzigd team.
Maar liefst 3 nieuwe speelsters
waren er in het team te vinden.
Het team van dames 1 met Marleen Sondermeijer, Daniëlle van der
Horst (midden), Carin van Kouwen,
Loes Kuijper, Mirjam van der Strate en Jana Chatrnuchova (buiten) is
aangevuld met Allie Koekoek, Sandra Wiebes (buiten/diagonaal) en
Xuee Lont (spelverdeelster). Ook
Erik Raket stond voor een uitdaging dit seizoen als nieuwe trainer en coach. Helaas moest hij deze 1e wedstrijd alweer een beroep
doen op dames 2 i.v.m. de 1e blessures (Mirjam/schouder en Carin/
enkel). Jet Feddema en Annemarieke Wijnands kwamen de Haaxman/
Verbruggen dames ondersteunen in
de spelverdeling en op buiten.
De 1e twee sets waren vooral erg
wennen aan elkaar en aan spelver-

deelster Xuee. Er lag een zware last
op haar schouders. De Haaxman/
Verbruggen dames moesten de
passes netjes brengen, zodat Xuee
de ballen juist op buiten, midden of
achter kon geven. Er moest in beide
sets een te grote achterstand door
de service- en aanvalsdruk van Gemini S weggewerkt worden, wat helaas niet meer lukte. Beide sets werden met 19-25 verloren.
In de 3e en 4e set kwam de werklust naar boven. Er werd hard gewerkt in het achterveld en met slimme plaatsballen werd de verdediging van Gemini S getest. Jet kwam
nog even rust brengen in de spelverdeling en Annemarieke mocht
op buiten haar harde ballen slaan.
Maar helaas werd de werklust niet
beloond met een punt. Met 2x 1625 gingen ook de 3e en 4e set naar
Gemini S.
Aankomende zaterdag mogen de
Haaxman/Verbruggen dames aantreden in Haarlem tegen Spaarnestad D3. Misschien dat hier de 1e
punten gehaald kunnen worden.

Verlies voor strijdbaar
Atlantis F2
Mijdrecht- Met een heerlijk zonnetje aan de hemel begon de uitwedstrijd van de Atlantis F2 in NieuwVennep tegen KV KIOS F3 op zaterdag 24 september. Coach Iris verzorgde een goede warming up en
Tessa stond als eerste reserve. Aanvallers Esmee, Maud en Silke brachten Lisanne in positie voor een goed
schot. Dit schot ging helaas over,
maar het was een prachtig schot.
Na de time out stond Lisanne reserve en ging KIOS in de aanval. Een
week eerder werd de thuis wedstrijd tegen dezelfde ploeg gewonnen door Atlantis. KIOS wilde echter
laten zien dat ook zij vooruit zijn gegaan. Een succesvolle aanval van de
kant van KIOS zorgde voor de 1-0.
Dat liet Atlantis-speler Tessa niet
op zich zitten en ze pakte gretig vele ballen af en kreeg ook de ruimte
voor een goed schot op de korf. De

bal leek maar niet in de korf te willen voor Atlantis. Na de rust voegde
ook Emma zich bij het team en stonden Silke en Esmee langs de kant.
Er werd goed overgespeeld dit resulteerde in enkele snelle aanvallen. Tijdens de time out halverwege
de tweede helft vond de laatste wissel plaats en nu stonden Lisanne en
Maud reserve. Silke was erg goed in
de verdediging en kreeg ook de mogelijkheid tot een schot op de korf,
maar ook dit schot wilde er niet in;
de bal rolde er overheen. De eindstand werd dan ook 1-0. Wellicht
dat de afwezigheid van de mascotte een en ander met het verlies te
maken had. De strafworpencompetitie eindigde in 2-2, de score van
Atlantis kwam op naam van Lisanne
en Tessa. Volgende week speelt het
team haar volgende wedstrijd, dan
weer met mascotte.
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Met fietsclub De Merel naar
het Kopje van Bloemendaal

Regio - Het Kopje van Bloemendaal
is een begrip voor de wielerliefhebber. Het is een flinke heuvel waar
menig toerfietser een behoorlijke
dobber aan heeft. Deze ‘kuitenbijter’, een duintop van 43 meter hoog,
zit in de groepstoertocht die TTC De
Merel zondag 2 oktober houdt. Bovenop heeft men een prachtig uitzicht over de Kennemerduinen. Als
je niet van klimmen houdt, kun je er
ook omheen fietsen. De tocht wordt
in groepsverband gereden. Groep 1
houdt een tempo aan van ongeveer
30 kilometer per uur, groep 2 rijdt
een paar kilometer langzamer.
De rit is 100 kilometer lang. Bij deze
tocht zijn ook niet-Merelleden van
harte welkom. Er zijn vaste voorrijders; je rijdt lekker mee in de groep
die bij je past. Direct na het Kopje van Bloemendaal wordt gestopt
bij restaurant De Ridders van Brederoode voor koffie met, als je dat
wilt, de voor fietsers onvermijdelijke
appelpunt.
Start
De start is om 8.30 uur bij Café De
Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen. Het inschrijfgeld bedraagt 3
euro. Leden van TTC De Merel en
andere fietsverenigingen krijgen
een euro korting. Kijk voor info op
www.ttcdemerel.nl of bel 0629204925.

Fietsen als een echte wielrenner

Uithoorn - Op maandag 26 september fietsten de deelnemers van
de Dikke Banden Race of hun leven
er vanaf hing op Sportpark Randhoorn! Op fietsen in allerlei soorten en maten. Basisschoolleerlingen van SBO de Dolfijn en OBS
Toermalijn mochten deelnemen
aan de fietswedstrijd op hun eigen
fiets. Wielervereniging UWTC organiseerde in samenwerking met de
Rabobank de jaarlijkse Dikke Banden Race en zorgde voor de begeleiding, beschermende helmen, een
kleine attentie en wat te drinken.
Tijdens het spectaculaire wielerevenement reden de basisschoolleerlingen op hun fiets als echte wielrenners! Kinderen die een proefles
willen volgen bij de wielervereniging UWTC zijn van harte welkom.
Meer informatie is beschikbaar via:
www.uwtc.nl.

BMX-ers UWTC halen
mooie resultaten in Volkel
Uithoorn - Afgelopen zondag 25
september is op de fietscrossbaan
in Volkel alweer de 5e ronde van de
Top Competitie verreden. Werd de
afgelopen wedstrijd, vorige week in
Zoetermeer, nog onder herfstachtige omstandigheden afgewerkt, nu
leek de zomer weer te zijn teruggekeerd. Het was dan ook weer heerlijk vertoeven langs de baan. UWTC
was met 28 rijders vertegenwoordigd in 29 wedstrijdklassen. Vijf
UWTC-ers wisten zich te plaatsen
voor de finales. Bart van Bemmelen
heeft zijn blessureleed van het begin van het seizoen duidelijk achter
zich gelaten, want hij was nu in zijn
klasse boys 10 jaar oppermachtig.
Hij wist al zijn ritten winnend af te
sluiten en won zijn finale met ruime
voorsprong. Bij de boys 11 jaar was
Joey Nap erg goed bezig. Hij wist
ook al zijn manches en de kwartfinale te winnen en met een mooie 2e
plaats in de halve finale kon hij zich
opmaken voor de finale. In de finale
zat hij er goed bij, maar na de eerste
bocht raakte hij de controle over zijn
fiets kwijt. Uiteindelijk wist hij de finale af te sluiten met een verdienstelijke 6 plaats.
De resultaten van de andere finalisten waren: Sven Wiebes 6e (cruiserklasse 15-16), Wouter Plaisant van
de Wal 8e (cruiserklasse 17-29), Erik
Schoenmakers (cruiserklasse 3039).

Finale
Een zevental rijders is gestrand in
de halve finale en zag deze keer de
felbegeerde finaleplaats aan hun
neus voorbij gaan. Helaas gaan alleen de eerste vier door naar de finale. Klassering in de halve finale
van deze rijders was: Ferdi Cevahier
5e, Isar van Vliet 6e, Arjan van Bodegraven 5e, Michiel Jansen 5e, Erik
Schoenmakers 6e, Willem Kleinveld
7e en Willem Pieterse 8e. Melvin
van der Meer en Michael Schekkerman werden met respectievelijk een
6e en een 5e plaats in de kwartfinale vroegtijdig uitgeschakeld. Voor
de overige UWTC-ers was het na
de manches al afgelopen. Een uitgebreid overzicht van de resultaten kunt u vinden op de website
www.uwtc.nl/bmx. Zo zoetjes aan
loopt UWTC richting het einde van
dit BMX-seizoen. Er staat nog één
Top Competitie op het programma,
nog twee ronden in de Noord-Holland Cup en nog drie ronden in de
BMX West Competitie. De eerstvolgende wedstrijd is de 7e ronde in de
BMX West Competitie. Deze wordt
op 2 oktober aanstaande verreden
op dethuisbaan in Uithoorn.
De weersvooruitzichten zijn goed,
een aantal toprijders zal acte de
présence geven. Dus het belooft
weer een mooi evenement te worden.

Schaatsers Nooitgedacht weer actief op het ijs
Wilnis - Sven Prins en Niels Immerzeel van ijsclub Nooitgedacht hebben afgelopen vrijdag beiden deelgenomen aan twee afstanden tijdens de ‘Dutch Classics’ schaatswedstrijden in Nijmegen. Sven voldeed aan de limiet om te kunnen
starten op de sprintafstanden, de
500 en 1000 meter. Niels voldeed
aan de limiet om in te kunnen schrij-

ven op de 1500 en 3000 meter. Tijdens deze eerste wedstrijden van
het seizoen konden beide schaatsers het schaatsgevoel testen na de
vele zomertrainingen.
Op de 500 meter werd Sven, niet geheel tevreden, 12e in een sterk deelnemersveld.
Over de 1000 meter kon Sven zeker
wel tevreden zijn. Hij ging zeer sterk

van start en eindigde ondanks een
kleine misslag in het laatste deel
van de wedstrijd op een knappe 3e
plaats.
Voor Niels was het lang wachten
voordat hij zijn eerste afstand mocht
rijden.
In de laatste rit van de 1500 meter
wist Niels de 5e tijd neer te zetten.
Hij was hiermee wel de snelste juni-

or. Na lang te hebben gewacht op
de eerste afstand, had Niels maar
een korte tijd om te herstellen voor
de 3000 meter.
Na een voorzichtige start kwam
Niels lekker in de wedstrijd en behaalde uiteindelijk ook op de 3000
meter een 5e plaats. Zowel Sven als
Niels kan tevreden zijn over de start
van het seizoen.

zeehond

Adopteer een
voor jezelf of als cadeau
Ecomare vangt zieke en verdwaalde jonge zeehonden op.
Na herstel worden zij uitgezet in de Waddenzee. Help je mee
voor de zeehonden te zorgen? Adopteer een zeehond of geef
een adoptie cadeau, vanaf € 48,- per jaar.
Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog, Texel
tel: 0222 317741
www.ecomare.nl

kijk voor meer informatie op
www.adopteereenzeehond.nl

Dagboek van Leen en Peter Blom

Grupetto’s Leen en Peter Blom
tijdens de Tour for Life 2011
Regio - Vrijdag 26 augustus is team Grupetto vertrokken naar Bardonechhia in
Italië om deel te nemen aan de Tour for
Life 2011, een schitterende 8 daagse wielertocht van de Italiaanse Alpen naar de
Cauberg in Nederland. Doel van deze tocht
is om zoveel mogelijk sponsorgeld op te
halen voor Artsen zonder Grenzen. Uiteindelijk hebben de 50 deelnemende ploegen
ruim € 1.000.000,- aan sponsorgelden opgehaald.

mingen, zoals opeenvolgend Col de Glandon
(1924m) met de zeer gevaarlijke afdaling. Éen
van de grupetto’s heeft hier een klapband gehad, gelukkig zonder ernstige gevolgen. , Col
de la Croix de Fer (2067m) en Col de Madeleine (2000m). Deze derde col was al 23 keer
onderdeel van de Tour de France, ook in 2010
en heeft een schitterend uitzicht op de hoogste berg van Europa de Mont Blanc. De Col de
Tamié (907m) maakte de dag compleet. Deze
beklimming is wat minder bekend, maar echt
een juweeltje. De camping ligt aan het grote,
Samen hebben we wereldberoemde cols be- heldere meer van Annecy.
klommen, op loodzware trajecten. Het uitzicht
onderweg is waanzinnig. Besneeuwde berg- Etappe 3
toppen, uitgestrekte weiden en steile afdalin- Panoramadag: Meer van Annecy (Frankgen bij strakblauwe lucht wisselen elkaar af. rijk) – St. Laurent en Grandvaux (Frankrijk)
Ook de sfeer binnen het peloton is geweldig. De derde dag, de dag dat de vermoeidheid
Je wordt, zeker op zware momenten, van alle en het herstel niet meer in balans zijn en de
kanten aangemoedigd. Door renners én hard- moraal, de doorslag gaat geven met een dagafstand van 162 kilometer en 3400 hoogtemewerkende vrijwilligers.
Team Grupetto is tijdens de Tour ondersteund ters.
door Aart Vergers en Bertus Klein uit Uithoorn. Een etappe met wonderlijk mooie panorama’s.
Zij reden elke dag beide campers van cam- In de ochtend zijn dee Col de Bluffy (620m)
ping naar camping. Met de nodige humor en en Col de Frétallaz (690m) beklommen. Na
hun perfecte verzorging hebben Aart en Ber- de beklimming van Mont Salève (1375m) - de
tus ervoor gezorgd dat de renners zich uitslui- ‘huisberg’ van Genève – hebben we kort op
tend op het fietsen konden richten. Wim de Zwitsers grondgebied gefietst. De voorlaatste
Groot uit Zevenhoven heeft het team de hele beproeving was het absolute hoogtepunt van
week onderweg met de volgbus op technisch de dag: Col de la Faucille (1323m). Deze klim
en mentaal vlak ondersteund. Wim heeft tij- bracht ons naar de Jura, een bosrijk gebergte
dens de etappes de renners van voeding en in het grensgebied tussen Frankrijk en Zwitdrinken voorzien en indien nodig ook de no- serland. Met op de top wacht een prachtig uitzicht over het meer van Genève en het Mont
dige reparaties uitgevoerd.
Namens Team Grupetto willen we deze kan- Blanc Massief.
jers nogmaals bedanken voor de prima begeEtappe 4
leiding tijdens de Tour for Life 2011.
De Jura: St. Laurent en Grandvaux (Frankrijk) – Seppois en Bas(Frankrijk)
Etappe 1
Alpenklassieker: Bardonechhia (Italië) – Een verrassend mooie etappe. De hele dag
gefietst over het platteland van de Jura met
Bourg d’Oisans (Frankrijk)
Een mooie opwarmer, deze route over 110 ki- haar fraaie groene velden. Het leek een ruslometer met 2800 hoogtemeters over oa. De tige dag, want de hoogtemeters vielen mee.
Col de Lautaret en de finish op Alpe d’Huez. Maar de rit is lang, zo’n 190 kilometer. We
Ondanks de in verhouding minder kilometers fietsten langs meren en door idyllische dorpeen zware dag met op het einde een klimtijdrit jes. De laatste 32 kilometers fietsten we door
naar Alpe d’Huez in zeer warme omstandighe- het Zwitserse dorp Coeuve en een deel van
de route liep over een oude spoorlijn. De dag
den 30 graden en geen wind.
eindigde in het Franse Seppois-Le-Bas
Etappe 2
Koninginnerit: Bourg d’Oisans (Frankrijk) - Etappe 5
Ronde Toppen: Belfort (Frankrijk) – CoriLa Thuile (Frankrijk)
Dit is de echte Koninginnerit van Tour for Life. eux (Frankrijk)
Een rit met 4200 hoogtemeters en 162 kilome- De dag van de Vogezen! Een bosrijk gebergte
ter. Een zware dag met legendarische beklim- dat populair is bij wielrenners vanwege de

ronde toppen. De etappe was vrij kort (132 kilometer) maar wel de hele dag veel klimmen.
Dat begint met Col du Hundsrück (748m). Na
een kleine afdaling volgt de wereldberoemde
Col du Grand Ballon (1325m). Het stijgingspercentage van deze berg is gelijk aan dat
van Alpe d’Huez. Deze col was ook de eerste
echte col in de Tour de France die goed begaanbaar was in tegenstelling tot de geitenpaden in de Alpen en Pyreneeën. Hierna volgde Le Hohneck (1367m). Na Col la Schlucht
(1139m) zijn we gereden naar de vernieuwde
finishlocatie in Corcieux.
Etappe 6
Groene etappe: Corieux (Frankrijk) – St.
Michiel (Frankrijk)
Deze etappe loopt door noordoost Frankrijk.
De zesde Tour for Life etappe is groen en rustig; we fietsen 175 kilometer door een prachtig gebied, langs uitgestrekte weilanden. We
fietsen onder andere door het kleine Bayon
en door Toul, een stad met veel bezienswaardigheden en ongeveer 17.000 inwoners. Een
etappe met relatief weinig hoogtemeters door
de ‘graanschuur’ van Parijs.
Etappe 7
Ardennenklassieker: St. Mihiel (Frankrijk)
– Grand halleux (België)
Met 225 kilometer en 2200 hoogtemeters was
dit de langste etappe en een echte Ardennenklassieker. We reden door drie landen op één
dag Frankrijk, Luxemburg en België over wegen uit de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.
Een route met veel draaien en keren en geen
meter vlak.
Etappe 8
Grande Finale: Grand Halleux (België) –
Valkenburg Cauberg (Nederland)
La grande finale! ‘s Ochtends beklommen we
de Cote de Wanne (490m), daarna de Cote
de la Vecquee (526 m). Na de helft van de
etappe wachten er nog drie beklimmingen.
Waaronder natuurlijk de Cauberg, die speciaal is afgezet voor Tour for Life. Vanaf de
verzamelplaats in Margraten werd elke ploeg
om de drie minuten richting Cauberg gezonden om als team een waar heldenontvangst
te genieten. Het was werkelijk kippenvel om
door duizenden mensen ontvangen te worden
na een dergelijke week van afzien en genieten
op de fiets.
Een Tour for Life om nooit te vergeten!
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‘Kanopolo’ grijpt net
naast de titel

Hertha F1 gaat voor de
kampioensschaal

De Ronde Venen - Het team uit
De Ronde Venen heeft een uitstekend resultaat behaald op het Nederlands Kampioenschap in Groningen. Voor het eerst in haar bestaan
is de 2e plaats in de 3e klasse behaald.

Vinkeveen - Dit keer helaas slecht
nieuws vanuit het Hertha-kamp.
Hoofd Belangrijke Zaken: Gerard
Roling rook bij het vertrek van de
spelersbus al nattigheid. “Die gastjes liepen zaterdagmorgen bekant
polonaise de bus in nadat ze vrijdagavond met z’n allen weer eens
effe lekker de bloemetjes hadden
buitengezet op de Vinkeveense kermis. Wat dat betreft is er in al die
jaren weinig veranderd bij Hertha” grapte Roling na afloop, die zelf
vroeger ook niet was weg te slaan
uit de botswagentjes en achter de
bulldozertjes in De Heul. Maar de
Vinkeveense boogjes móchten dit
weekeinde ook wat meer ontspannen, omdat het om een nietszeggende bekerwedstrijd ging en dus
niet om een officiële KNVB-competitiewedstrijd, waarvan acte.

Het kanopoloteam heeft in Groningen het goede resultaat uit de 1e
speelronde voortgezet en middels
twee knappe overwinningen (4-3
en 2-1) werd het behalen van de
play-offs zeker gesteld. In de laatste wedstijd in de poule moest er
worden aangetreden tegen Viking
uit Venlo.
Dit team stond 1e in de poule en
stond er het beste voor. Hoewel er
niets meer op het spel stond speelde het team verkrampt en was het
niet in staat om in het normale spel
te komen. Het eindresultaat was
daarom slecht en een kansloze 0-8
nederlaag was het gevolg. Dit zorgde voor een hoop “geknetter” binnen het team. Veel tijd om hier over
na te denken was er niet want in
de loop van de middag werd er gestart met de play-offs. De zes beste ploegen moesten uitmaken wie
er kampioen van de 3e klasse zou
gaan worden. Met een juiste focus
en wedstrijdinstelling werd er in de
1e wedstrijd gewonnen van DKV
Euros (3-2). Laat in de middag werd
ook nog de thuisploeg GKV uit Groningen aan de zegekar gebonden.
Een klinkende 7-2 overwinning. Een
enorme verrassing deed zich voor
omdat de favoriet Viking voor de 2e
keer op rij verloor van de Waterwolven uit Hoofddorp. Daarmee diende zich een derde kandidaat aan
voor de titel. Op de tweede speeldag moest het team van De Ronde
Venen als eerste tegen hen aantreden. Bij winst zou er een goede stap
gemaakt worden om in de prijzen te
belanden. Door een goede tactiek
en de rust te bewaren om te wachten op de beste kansen werd er een
zeer soliede 5-3 zege behaald. Dat
de onderlinge krachtsverhoudingen
neit groot waren bewees Tilikum.

Door in de laatste minuut te scoren wist de ploeg op de valreep een
gelijkspel 3-3 te behalen. Pas later
bleek dat de verliespunten geen nadelige gevolgen hadden. De finale ging uiteindelijk tussen de nummers één en twee uit de voorronden
en was als laatste wedstrijd opgenomen in het programma.
Finale:
In een rechtstreeks duel tussen Viking en KVDRV zou de beslissing
vallen wie zich kampioen van de
derde klasse mocht noemen. In een
gelijk opgaande strijd scoorde Viking als eerste en had KVDRV pech
met schoten op de lat. Vlak voor de
rust scoorde Viking nogmaals terwijl tegelijkertijd de zoemer afging.
Een heftige discussie volgde maar
het doelpunt telde. Vlak na de rust
werd de aansluitende tegentreffer
gemaakt en lag de strijd weer geheel open. Even later wederom een
heftige discussie toen de bal via de
onderkant van het net in het doel
belandde. In eerste instantie werd
er een doelpunt gegeven, maar de
scheidsrechters kwamen op deze
beslissing terug en het doelpunt telde niet. In de jacht naar de gelijkmaker ontstond na een afgeslagen
aanval een counter en Viking scoorde 1-3. Met een tegentreffer 2-3
kwam de spanning geheel terug.
Viking speelde de wedstrijd echter rustig uit gaf KVDRV geen kans
om de bal te veroveren. Viking werd
kampioen en KVDRV revancheerde zich door sterk partij te geven
en een keurige twee plek te behalen. Waterwolf werd derde en daarmee bestond het podium uit dezelfde ploegen als de eindstand in de
poulewedstrijden.
Het behalen van een prijs op het NK
geeft aan dat het kanopoloteam van
KVDRV gegroeid is en dit jaar enorme vooruitgang heeft geboekt. De
bedoeling is dat er volgend jaar in
een hogere klasse gespeeld gaat
worden. Dit is prima mogelijk mits
de ploeg in de breedte nog wat kan
groeien.

Ruime overwinning
Veenland op Hilversum
Wilnis – De tafeltennissers van
Veenland 2 speelden afgelopen vrijdag hun tweede competitiewedstrijd tegen Hilversum 24. Aangezien Harry Warmer verhinderd was,
kregen Fabian Veerhuis en Ramon
Mayenburg gezelschap van Alexander Noteboom die voor het derde
team uitkomt. Hilversum is de provendus vanuit de zesde klasse, dus
het was noodzakelijk zoveel mogelijk punten binnen te halen.
De eerste wedstrijd speelde Ramon tegen J. Koudijs, de sterkste
man aan de kant van Hilversum. Ramon kwam deze wedstrijd niet in
het ritme en werd door goed aanvalspel van Koudijs in drie sets opzij gezet. Hierna haalde Fabian het
eerste punt binnen door te winnen
van J. Venema. Fabian kwam de eerste set moeilijk op gang, mede door
de vreemde aanvalsslagen van Venema. Nadat hij het spelletje in de
gaten had, kon hij Venema gemakkelijk opzij zetten. Invaller Alexander
speelde zijn eerste wedstrijd erg degelijk en won door goed het overzicht te houden van A. Ros.
De dubbel werd hierna gewonnen door Fabian en Ramon. Deze
werd op een hoog niveau gespeeld
en door goed samenspel en mooie
aanvalsballen werd er met een 3-1
stand voor Veenland gerust.
Direct na de rust ging het erg snel
voor Veenland. Fabian speelde erg

goed tegen J. Koudijs en won gemakkelijk in drie sets. Hierna hervond Ramon zijn rust en haalde zijn
eerste punt van de avond binnen tegen A. Ros. Ook Alexander volgde
het goeie voorbeeld en zette J. Venema in drie sets opzij en zette de
stand op 6-1.
In de laatste wedstrijd bleek Fabian een maatje te groot voor A. Ros.
Door zowel verdedigend als aanvallend goed te spelen haalde Fabian
ook zijn laatste punt binnen en heeft
nog een honderd procent score in
de competitie.
Alexander speelde zijn laatste wedstrijd tegen J. Koudijs. Alexander
begon de wedstrijd erg sterk en
won de eerste set. Hierna won Koudijs drie sets op rij en haalde het
tweede punt binnen voor Hilversum.
Ramon sloot de avond af door een
mooie overwinning op J. Venema in
vier sets.
Hierdoor wonnen de mannen van
Veenland met 8-2. Een goede overwinning waarop vooraf werd gehoopt. Veenland 2 staat nu op een
tweede plaats met slechts twee
punten achterstand op Werinon uit
Muiderberg. Volgende week staat er
een lastige thuiswedstrijd tegen ATC
Almere voor de deur, de nummer
drie van de competitie. Het goede
spel en de terugkeer van Harry Warmer geven in ieder geval genoeg
vertrouwen voor een goede afloop.

Prijsklaverjassen Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag
1 oktober kunt u in de Amstelhoek
wederom komen klaverjassen.
Deze prijsklaverjasavond wordt georganiseerd door de Buurt Vereniging Amstelhoek. Er wordt gekaart

om leuke prijzen en er bestaat de
mogelijkheid om lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf ca. 19.30 uur.
Voor een gezellige kaartavond? Tot
zaterdag aan de Engellaan 3a.

Bovenbouw Twistvliedschool krijgt golfles
Mijdrecht - Op vrijdag 23 september kregen de kinderen uit groep 6,
7 en 8 en golfles op het Cruijff Court
in Mijdrecht.
De les werd door een zeer enthousiaste golfleraar, Wiebe Giessen, gegeven. Hij liet de kinderen kennismaken met verschillende onder-

delen uit de golfsport. Zo hebben
de kinderen geleerd om de bal af
te slaan, op een doel te mikken en
om de bal te putten. Iedereen deed
goed zijn best en er werden veel
punten behaald. Ook mede door het
mooie weer was het een groot succes!

De wedstrijd
Vanaf het begin was duidelijk dat
FC Loosdrecht vandaag niet uit bed
was gestapt om eens effe lekker te
gaan aanvallen tegen Vinkeveen.
Het motto van deze tegenstander
van vandaag was dan ook: “Zandzakken voor de deur en laat hun
maar komen”. Hertha koos zoals altijd wél de aanval en prachtige combinaties leverde NetNietRaak schoten op van Yanick, Rens Kok(kie) en
Daan (Japie Stam) de Boer. Daarnaast was het weer genieten van de
prachtige dribbels van Niels Maas
en Mees(sie) (Messi) van Zijtveld
met het krijt(van de zijlijn) onder
hun schoenen. Bovendien had Cooper de zaken vandaag achterin zeer
goed onder controle. “Andere week
leek het bij ons wel geitenkaas met
iedereen vóór de bal in plaats van
standaard 2 man achter de bal. Ook

geboren aanvallers als Cooper, Sem
en Yanick gaan we dit jaar dus leren
verdedigen en dan wordt voetbal alleen maar leuker”. Aldus hoofdtrainer Jean Paul Loman vlak voor de
wedstrijd.
Counter
Maar ondanks dat werden de Vinkeveners verrast door een geniepige counter van de thuisploeg. 1-0.
En nog voor rust bijna 2-0 maar keeper Luca Irving hield de Vinkeveners
met een typische Jan Jongbloeduitloop-actie, in de race. Rust…
Direct na rust wél gerechtigheid. Uit
een prima voorzet van Yanick scoorde Sem met een fraaie lob de gelijkmaker. 1-1. En niet veel later scoorde Sem bijna ook nog eens 1-2
maar helaas stond de keeper toevallig in de baan van het schot.
En ja hoor na rust weer zo’n laffe
counter en het was notabene Vlugge Japie zelf die 2-1 aantekende
voor FC Loosdrecht. Hertha kon vandaag helaas niet zijn grootse vorm
bereiken maar wist nog wel de nodige kansen te creëren. Onder zware Herthaanse druk kon de verdediging van FC Loosdrecht geen kant
meer op en scoorde notabene zelf
de gelijkmaker. 2-2. Rens had in de
eindfase de kans om de wedstrijd te
beslissen maar hij schoot jammerlijk voorlangs. Ook Yanick zijn inzet
werd maar net gekeerd door Pietje Doelman. En zoals zo vaak in het
betaalde voetbal valt de goal daarna aan de andere kant en aldus geschiedde. 3-2 voor FC Loosdrecht.
En zo kwam er voor de blauw-witten
een einde aan de “voor spek en bonen” bekerstrijd en staan vanaf nu
echt alle Vinkeveense pijlen gericht
op de kampioensschaal.

Jeugdschaatsen bij IJsclub
Nooitgedacht
De Ronde Venen - Bij IJsclub
Nooitgedacht zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen
alweer in volle gang. Zo ook voor
het jeugdschaatsen.
IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds
jaar en dag met circa 160 kinderen
uit de Ronde Venen naar de Jaap
Eden ijsbaan in Amsterdam. Ook
dit jaar hebben veel kinderen zich
al aangemeld voor het schaatsen.
Er zijn dan ook nog maar slechts 30
plekken beschikbaar.
Na een 10-tal schaatslessen kunnen de meeste kinderen al lekker
vooruit komen op de dunne ijzers. In
plaats van krabbelen op een slootje, met veel vallen en opstaan, kan
er al voorzichtig begonnen worden
aan het schaatsen van tochten. De
ijswinters van afgelopen jaar hebben dan ook laten zien dat het erg
fijn is voor kinderen wanneer ze de
schaatstechniek al onder de knie
hebben.
Leren
Op het ijs leren de kinderen recht op
de schaatsen te staan, zijwaarts af
te zetten en het remmen onder de
knie te krijgen. Ben je eenmaal ge-

vorderd in de schaatstechniek, dan
komt de algehele schaatshouding
en het bochtenwerk onder de aandacht. Een groep van 25 enthousiaste jeugdschaatsleiders staat iedere week voor de kinderen klaar om
hen het schaatsen te leren. In de
jeugdschaatslessen van Nooitgedacht staat het plezier voorop.
Zoals gezegd is ijservaring leuk en
handig voor het geval er weer natuurijs ligt. Mocht het zover niet komen, dan kun je in de zomer altijd
nog bij het skaten terugvallen op je
schaatservaring. Kortom reden genoeg om je aan te melden voor het
schaatsen. De schaatslessen zijn elke week op de Jaap Edenbaan van
16:55 tot 17:55 uur en de kosten zijn
77,- voor een heel seizoen. Is uw
kind tussen de 6 en 12 jaar, neem
dan gerust contact op voor meer inlichtingen en voor opgave met Lucien Wolvers. Tel: 0297-282156. Mailen kan ook naar jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl. Neem
ook eens een kijkje op onze website: www.ijsclubnooitgedacht.nl Er
is voor dit seizoen nog een aantal
plekken beschikbaar.

Unitas H1 behaalt
zwaarbevochten winst
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
werd in Sporthal De Vossen in Hillegom de eerste wedstrijd van het
seizoen gespeeld. De tegenstander
van de Mijdrechtse volleyballers zijn
dan Van Nispen H1.
Voor deze wedstrijd moesten de
Unitassers Ricardo Angulo Vélez
missen vanwege een griep.
De wedstrijd begon Unitas met Johan Samson, Rick Samson, Hans
Out, Jaap Wille, John van Scheppingen en Robert van der Meer in de
basis. Ruud Stark begon op de bank
.In het begin was het weer zoeken
naar het juiste ritme en timing. De
set verliep gelijk opgaand waarbij
Unitas de langste adem had 25-27 .
In de tweede set een wisseling op
het midden ,Ruud kwam er in voor
Hans. Van Nispen heeft in midden
van deze tweede set een goede opslag serie 6 punten op rij .
Unitas kon dit verschil in de loop
van de set niet meer recht trekken
en verloor deze set met 25-22.
Derde set begon met de wisseling
van John die last kreeg van zijn rug.
Omdat Ricardo ziek thuis zat ,werd
Johan op de buitenkant gezet en

Hans ging weer op het midden spelen.
Unitas heeft in deze set het betere
van het spel en geeft de in het begin
verkregen voorsprong niet meer uithanden. Deze set werd dan ook met
19-25 gewonnen.
De vierde set gaan de Mijdrechtse
volleyballers met dezelfde opstelling
verder. Na een slechte start 6-1 achterstand komt Unitas beter in hun
spel waarna een spannend eind van
de set volgt. In deze slot fase waren
er kansen over en weer op set winnend af te sluiten .
Met een laatste kracht inspanning
werd deze set met 28-30 door Unitas binnen gehaald.
Een zwaar bevochten 3-1 overwinning dus.
De volgende wedstrijd staat gepland op woensdag 28 september.
Een thuis wedstrijd in sporthal de
Phoenix aan de hoofdweg die om
19:15 uur begint. De tegenstander is
dan Spaarnestad H11.
Heeft u interesse in volleybal kom
dan maandagavond eens kijken in
sporthal De Phoenix aan de hoofdweg.

Michael Woerden behaalt
500e overwinning
Regio - Z’n eerste overwinning behaalde Veenloper Michael Woerden
in 1995. Het was 16 jaar later dat
Michael voor de 500e keer als eerste de finish bij een hardloopwedstrijd passeerde. Hij deed dat tijdens
een loodzware editie van de Halve
Marathon van Katwijk.
Het parkoers van deze halve marathon gaat na 1,5 km al direct de
duinen in met pittige lange en korte hellingen. Na 13 km door de duinen volgt 6 km strand. Dit jaar was
er met het opkomende tij geen hard
zand meer te vinden. Dit zorgde
voor één van de zwaarste edities
van de afgelopen jaren.
Deze omstandigheden waren echter
geen spelbeker voor het jubileum
van Michael Woerden. Z’n laatste
concurrent was de versnellingen na

5 km zo beu en liet toen al het beslissende gat vallen. Michael finishte in een tijd van 1.20.03. Z’n broer
Frans was ook aanwezig bij deze bijzondere wedstrijd. Hij liep een tijd
van 1.36.30. Overigens stond ook
Edwin van der Sar aan de start. Hij
finishte in 1.59.56.
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Hertha MD1 walst over CSW
MD1 heen in de beker derby

De Ronde Venen - Vandaag moesten de Hertha MD1 uit tegen de
meiden van CSW MD1, onze meiden waren super gemotiveerd om
een goed resultaat neer te zetten.
Hertha begon furieus aan de wedstrijd, vanaf de aftrap werd CSW opgejaagd, de verdediging onder leiding van Babette schoof op naar de
middenlijn. We hadden vooraf afgesproken om vol op de aanval te spelen, het middenveld en de aanval
werkte goed samen.
CSW werd van de mat gespeeld ,wat
resulteerde in een 0-9 rust stand.
In de kleedkamer kregen de meiden complimenten voor het goede
spel en werd door de coaches benadrukt dat ze in de tweede helft
vooral goed in positie moesten blijven lopen. De tweede helft was zo
als de eerste, Hertha MD1 was oppermachtig ,eindstand 1-18.
Doelpunten waren er van :Roxy 6,
Melissa 6 en Milou 6.
Complimenten aan het hele
team,het is moeilijk om goed te blijven voetballen wanneer de tegenstander zo weinig weerstand bied.
Vier wedstrijden gespeeld en vier
gewonnen 33 doelpunten gescoord
en maar 1 tegen.
Het is duidelijk dat ook Hertha met
Meiden voetbal scoort!

SV Hertha D1 wint tegen
Loosdrecht D1
Vinkeveen – Zaterdag jl. de 2de
bekerwedstrijd in onze poule, Loosdrecht D1 was onze tegenstander
vandaag en die hadden net zoals
Hertha D1 de eerste bekerwedstrijd
gewonnen, dus wie vandaag zou
winnen zou bijna zeker zijn voor de
volgende ronde waarbij dan je dan
naar de knock-out fase gaat.
Vandaag begonnen de Hertha boys
onder fantastische weersomstandigheden de wedstrijd op het kunstgras. Ze begonnen niet scherp en
fel genoeg aan de wedstrijd en de
verdedigers en de middenvelders
speelden niet kort genoeg op de
man waarbij Loosdrecht eigenlijk
naar hartenlust kon combineren. En
als je de duels niet wint kom je toch
niet echt lekker in de wedstrijd te
zitten, ze kwamen wel met 0-1 voor
door Ferdi maar kort daarna was het
Loosdrecht die de 1-1 maakte, na
balverlies van onze aanvaller Maikel (door slecht te kaatsen) kwam
Loosdrecht verdiend op 2-1.
Eerste helft
Wat deed Hertha de eerste helft??
Eigenlijk niet zo heel veel . Russtand

2-1. In de rust toch even duidelijk
gemaakt als ze wilde winnen dat
ze toch echt feller moesten zijn en
de duels moeten gaan winnen. Direct na rust werd het zelfs 3-1 voor
Loosdrecht. Na de 3-1 ging de knop
volledig om te gaan bij de mannen,
er werd gestreden voor elke meter
het was echt goed om te zien dat
ze voor elkaar werkte en de mouwen opstroopte, de aansluitingstreffer kwam snel 2-3 door Joost, even
later 3-3 wat een bekerwedstrijd.
Loosdrecht kwam onverdiend op
4-3 maar Hertha rechte de rug en
kwam weer langzij, 4-4.
Op dat moment denk je als trainer nu moet het gaan gebeuren.
Ze speelde prima voetbal en het
was wachten op de voorsprong,
die kwam er ook en verdiend, Bjorn
schoot de 4-5 binnen uit een vrije
trap en Sten maakte aan alle onzekerheid een einde door de 4-6
binnen te schieten, een uitstekende teamprestatie om elke keer door
strijd en inzet terug te komen in de
wedstrijd en verdiend deze morgen
de wedstrijd wonnen.

Argon scoort te laat in
Amsterdam
Mijdrecht - Argon heeft ook de
vierde uitwedstrijd van dit seizoen
niet weten te winnen. In Amsterdam verloor het met 3-2 van AFC.
Argon speelde zeker het eerste half
uur verzorgd voetbal, maar net als
afgelopen woensdag voor de beker
bleek scoren het probleem. En het
aloude voetbal cliché blijft dus nog
steeds op Argon van toepassing:
“als je zelf niet scoort, dan doet de
tegenstander het wel.”
Argon begon sterk aan het duel en
creëerde het eerste half uur meerdere kansen. Buitenspelers Joshua Patrick en Samir Jebbar haalde
veelvuldig de achterlijn en leverde
goede voorzetten af. De voorhoede van Argon ging te gemakzuchtig
met deze kansen om. Joost Heij leverde namens AFC de eerste waarschuwing af. Hij kon vrij uithalen,
maar Argon doelman Singels redde
knap op zijn inbreng. Het eerste half
uur speelde Argon goed voetbal. De
middenvelders Muller van Moppes
en Vincent Verheul hadden hier een
groot aandeel in.
Lange bal
Als antwoord op het verzorgde spel
van Argon kon AFC niets anders
dan de lange bal hanteren.
In de 33e minuut maakte Erik Mulder een overtreding op rand zestienmeter gebied. Magid Jansen krulde
bal via de lat in de rechterhoek: 1-0
voor AFC. Kenners langs de zijlijn
waren van mening dat Argon doelman Singels hierbij zijn “muur” verkeerd had geposteerd.
Nog geen minuut later was het wederom Jansen die met een vrije
schietkans bijna het tweede doelpunt voor AFC scoorde. De Amsterdammers haalde energie uit de
voorsprong en werden steeds gevaarlijker. In de 37e minuut maakte
Nicolai Verbiest een onnodige overtreding op Sjoerd Jens in het strafschopgebied. Scheidsrechter Perez
kende een stafschop toe en het was
weer Jansen die deze kans benutte: 2-0 voor AFC. Op slag van rust
was Sjoerd Jens nog dicht bij een
doelpunt voor AFC, maar zijn kopbal ging over.

GVM’79 start met Basisgym
Mijdrecht - Vanaf dinsdag 4 oktober start GVM’79 met een nieuw
gymnastiekuur voor jongens én
meisjes in de leeftijd 6 – 7 jaar. Dit
nieuwe uur wordt basisgym genoemd en geeft de jonge gymnasten een goede voorbereiding op hun
verdere gymnastiekloopbaan. Zoals de naam al zegt wordt in dit uur
de basisvormen van bewegen en
gymnastiek getraind. Onder leiding
van trainster Celine wordt gewerkt
van koprol tot salto en van simpele
steunvorm tot handstand.
Er wordt getraind op de toestellen
die bij toestelturnen worden gebruikt, maar er zal daarnaast ook
gebruik gemaakt worden van trampoline, acropaaltjes en (opblaas)
tumblingbaan.

Basisgym is een prima opvolger van
de kleutergym!! Uw zoon/dochter
gaat de moeilijkheid van zijn/haar
bewegingen verder opbouwen. Basisgym geeft een goede voorbereiding op toestelturnen voor zowel
jongens als meisjes. Basisgym geeft
een goede voorbereiding op acrogym. Doorstroming binnen de groepen van GVM’79 is op 8 jarige leeftijd altijd mogelijk.
De lessen worden gegeven in gymzaal ‘de Brug’ (van wassenaerstraat
9, mijdrecht), op dinsdag van 16:00
– 17:00. Er mag bij GVM altijd 2x een
gratis proefles gevolgd worden!!
Nog geen 6 jaar??? Start met kleutergym!! De lessen kleutergym zijn
dit seizoen op woensdag van 15:0016:00 (3-4jarigen) en 16:00 – 17:00
(4-5jarigen), in gymzaal de Brug.

Achterstand
Zo ging Argon dus met een 2-0
achterstand de kleedkamer in terwijl het voetballend misschien wel
de betere ploeg was. Na rust mocht
Patrick Lokken het alsnog proberen
en verving hij Brayton Biekman. De
eerste vijf minuten na de thee waren
Kevin van Essen, Nicolai Verbiest en
Joshua Patrick dichtbij de aansluitingstreffer, maar steeds stond AFC
doelman van Emmerik in de weg. In
de eerste helft waren het de buitenspelers die vanaf de flanken gevaar
stichten. De tweede helft trokken zij
erg naar binnen en leek elke aanvallende impuls van Argon door het
midden te komen.
Daar waar Argon verzuimde om te
scoren, lukte dat AFC wel. Na een
hoekschop kwam de bal bij Sjoerd
Lens terecht. Met een spectaculair
omhaal besliste hij de wedstrijd definitief: 3-0. Na dit doelpunt had Argon niets meer in te brengen en leek
AFC de wedstrijd simpel uit te spelen. In de slotfase leek het nog even
spannend te worden. Joshua Patrick
scoorde knap de 3-1 in de 90e minuut en Patrick Lokken kopte de 3-2
binnen in de 92e minuut. De meegereisde supporters uit Mijdrecht
hoopte nog even op een wonder,
maar daar werd het offensief te laat
voor ingezet. Argon bleek dus wel te
kunnen scoren, maar niet op de cruciale momenten. AFC was de verdiende winnaar en liet zien over een
uitstekende ploeg te bezitten.
Argon voetbalde afgelopen woensdag tegen Almere City erg goed en
het eerste half uur tegen AFC was
dit ook het geval. Als het goede
voetbal wordt omgezet in scherpte
voor de goal en daarmee meer doelpunten kan Argon vanzelf weer omhoog kijken op de ranglijst.
Als doelpunten uitblijven zal het
moeilijk worden om boven de streep
te eindigen. Volgende week komt
FC Lienden op bezoek in Mijdrecht.
Voor de Mijdrechtenaren is het te
hopen dat ze dan hun tweede overwinning van het seizoen kunnen behalen.

Geslaagd Hema toernooi
tV “De Ronde Vener”
Mijdrecht - Afgelopen zondag 25
september was het weer tijd voor
het HEMA toernooi. We hadden geluk met het prachtige weer dit jaar.
Het begon om 9:30 uur en duurde
tot 13:00 uur en is een ouder/kind
toernooi. Een jeugdlid speelt samen
met een vader/moeder/opa/oma
etc. en al deze koppels nemen wat
lekkers mee voor op tafel.
En daar staan me toch lekkere dingen op! Van appeltaart, kwarktaart,
cake en soesjes tot pannenkoeken, stokbrood met lekkers, blokjes
kaas en gevulde eieren (en nog véél meer): het was weer smullen. Tussen de partijtjes tennis door kon iedereen daar heerlijk van genieten.
We willen dan ook alle ouders hiervoor hartelijk bedanken. Het was
weer een gezellige drukte op ons

tennispark. Er waren veel toeschouwers om iedereen aan te moedigen.
Aan het eind van het toernooi was
de prijsuitreiking. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de HEMA.
Deze keer hadden we 4 categorieen, die weer onderverdeeld waren
in jongens en meisjes. De jongen en
het meisje met de meeste games in
een categorie wonnen een prijs, die
bestond uit een lekkere douche met
een tube haargel. Ook willen we natuurlijk de HEMA bedanken voor de
prijzen.
Heb je nou zoiets van… lijkt me best
leuk om te tennissen en lid te worden van onze vereniging en dan ook
mee te doen met leuke toernooien? Kijk dan voor informatie op onze website www.tvdrv.nl of mail naar
jeugd@tvdrv.nl en misschien doe jij
een volgende keer met ons mee!

PSV troje vermaakt zich
uitstekend in de bossen
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag was het weer zover, het jaarlijkse weekend weg van Paardensportvereniging Troje naar de vertrouwde
locatie “De Witte Wieven” in Nunspeet. Een gezellig groepshuis met
genoeg stalling voor de paarden en
fietsen. Op vrijdag werd door menigeen al een mooie rit gereden, anderen vermaakten zich op het terras
aan het zwembad van de groepsaccommodatie. De dag werd afgesloten met een gezellige karaoke en
voor enkele een nachtelijke duik in
het zwembad.
Zaterdag weer vroeg uit bed; een
mooie lange rit voor de boeg. Een
leuke rit met een picknick midden
op de heide. Door die wie niet te
paard/ fiets het bos ingingen werd
een bezoek aan de autocross gebracht, waarna op het terras in Nunspeet nog een lekker drankje werd
genuttigd. Bij terugkomst in het

groepshuis stond er een Chinees
buffet klaar, waar goed van is gegeten. De avond werd afgesloten met
een spannende dropping en daarna opwarmen en na kletsen bij de
open haard.
Op zondag gingen ook de deelnemers zonder paard de bossen in;
te mountainbike. Een rit over smalle bospaden en zandverstuivingen
bracht iedereen naar de picknick, dit
keer midden in het bos. Mede door
het heerlijke zonnetje een schitterende dag en was het erg jammer
dat rond 16:30 de boel weer ingepakt moest worden om richting huis
te vertrekken. Het was een heerlijk
weekend waarbij velen de komende dagen nog last van spierpijn zullen hebben.
Jammer dat er nu weer een jaar gewacht moeten worden voor het volgende weekend met PSV Troje richting de bossen!

Nan Steenkiste ontvangt
het “veteraantje”

Hockeyers HVM tonen
veerkracht
Mijdrecht - In een zonnige wedstrijd hebben de heren hockeyers
van Mijdrecht zondag 3-3 gelijkgespeeld tegen Naarden. HVM begon de match wat timide, tegen een
sterk combinerend Naarden. Al na
tien minuten kwamen ze op achterstand door een sterke sleeppush na
een strafcorner. Ook daarna bleef
Naarden drukken, keeper Redmar
Stienstra moest af en toe stevig ingrijpen om te voorkomen dat de
achterstand groter zou worden. Na
een kwartier kwamen de Mijdrechters meer in hun spel en verschenen ze vaker voor de Naardense
goal. De verdiende gelijkmaker viel
tien minuten voor de pauze, ook uit
een strafcorner, die (weer) door Tom
Gunther werd binnengepusht, al zijn
derde treffer dit seizoen.
Na de rust kwam Mijdrecht sterk in
de aanval, wat al vrij snel resulteerde in een 2-1 voorsprong. HVM wilde nu doordrukken. Er waren uitstekende kansen voor de aanvallende
spelers Tom Gunther, Thom Fokker,
Jurrian Hartwigsen en Arjan Blom-

maert, maar steeds stond de keeper in de weg, of gingen ballen net
naast of over. De gemoederen liepen daarbij van tijd tot tijd hoog op,
wat onder andere resulteerde in een
groene kaart (waarschuwing) voor
de Naardense goalie. Een break
van Naarden zorgde onverwacht
voor de gelijkmaker. Enkele minuten
voor tijd veroorzaakte een mislukte
scoop vanuit de Mijdrechtse verdediging een goede kans voor Naarden, dat daardoor tegen de verhouding in op een 3-2 voorsprong
kon komen. De Mijdrechters lieten
het hoofd echter niet hangen: in de
laatste minuut bracht Tom Gunther
uit een strafcorner de thuisclub toch
nog op gelijke hoogte.
Het talrijke publiek kon tevreden terugkijken op een spannende wedstrijd. De afwerking voor de goal kan
nog worden aangescherpt, maar de
hockeyers hebben laten zien dat het
samenspel in kwaliteit toeneemt. En
dat ze veerkracht hebben. Wellicht
kan dit volgende week tegen IJburg
de doorslag geven!

Mijdrecht - Donderdag 22 september werd voor de 32e keer de veteranendag bij TVM georganiseerd.
64 dames en heren van 55 jaar en
ouder namen deel aan dit “zonnige” najaarstoernooi. Damesdubbel,
herendubbel en mix, ieder speelde
3 x 45 minuten met tussendoor een
heerlijke lunch. De winnende koppels werden in het zonnetje gezet
maar de prijzen bestaande ui t flessen wijn gingen voor de verandering
eens niet naar de koppels met de
meeste punten maar bij d.m.v. loting

naar de diverse andere deelnemers.
Als afsluiting ging de jaarlijkse trofee” HET VETERAANTJE” (ontworpen door Hanneke Oort) naar Nan
Steenkiste voor zijn verdiensten als
vrijwilliger van het jaar voor TVM.
Waarna getoast kon worden op een
zeer geslaagde veteranendag.
De deelnemers met de meeste punten waren:
DD Genie Hoogervorst en Hennie
van Houten
GD Riet Post en Jaap Lodder
HD Roel Sterenborg en Cees Spits

