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De Ronde Venen - Wethouder
Schouten, de wethouder die het
kernenbeleid in zijn portefeuille
heeft, ligt de laatste tijd nogal eens
onder vuur over het nu wel of niet
goed werken met kernenbeleid. Diverse raadsfracties vinden dat er
niets terechtkomt van het kernenbeleid. De Nationale Burendag valt
onder kernenbeleid en wat is er
dan niet beter om eens met de wethouder mee te gaan en hem vooraf te vragen ‘wat is nu toch precies
kernenbeleid?’ Wethouder Schouten: “Kernenbeleid heeft tot doel om
er zoveel mogelijk voor te zorgen
dat iedere kern, iedere woonomgeving voor de bewoners prettig wonen is en waar men met gemeenten
en bewoners samen zorgt dat het
er prettig blijft. Waar bewoners een
rol van betekenis spelen en waarbij hun creativiteit, kracht en kennis
gebruikt kunnen worden. Wij willen
graag met hen in gesprek. Luisteren
en daarna er mee aan de slag gaan.
Daar het bijna onmogelijk is om met
iedere bewoner in gesprek te zijn is
het de bedoeling dat iedere kern,
of buurt een wijkcomité heeft en
dat is dan het aanspreekpunt voor
de gemeente. Natuurlijk zijn er dan
ook nog bijeenkomsten waarbij al-

le bewoners per wijk of buurt mee
kunnen praten, maar zijn die er niet
en je zit ergens mee, kun je naar je
buurtcomité en die gaan bij ons aan
de tafel.”

voelen die mensen zich niet fijn bij”,
aldus de wethouder.
Boeiplein
Een voorbeeld van meedenken door
bewoners is het Boeiplein? “Jazeker, dat is ook een prachtig plan. Is
ook nodig voor Vinkeveen, ze hebben alleen de verkeerde locatie gekozen. Het kan echt niet op die plek.
Gezien de financiële situatie van onze gemeente, kunnen we het geld
van de opbrengst van verkoop van
het zwembad van 600.000 euro echt
niet missen. Maar dan wil het nog
niet zeggen dat we niet samen met
de plannenbedenkers om de tafel
gaan en bekijken waar het wel zou
kunnen. Graag zelfs. Kijk, iedereen
moet toch begrijpen dat we de tijden van: ‘u vraagt wij draaien,’ voorbij zijn. We hebben geen geld meer
voor alle mooie plannen, we moeten
nu onderzoeken, kijken wat kan en
dan zal het nu en dan een nee worden, het is niet anders. Maar we blijven bezig. Vandaag brengen we een
zestal bezoekjes bij burendagactiviteiten.” Onze redactie ging mee en de
wethouder werd op alle locaties verrast, maar enthousiast ontvangen.
Voor een uitgebreid (foto)verslag zie
elders in deze krant.

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA

R
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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
van 10 kunste- 21.00 uur.HetZaterdag
17.00hetuur.
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ont-

Nieuwe woonwijk Westerheul IV
krijgt twee kunstwerken
naar Loes Heebink heeft het ontwerp gemaakt voor twee kunstwerken die een plek krijgen in de nieuwe woonwijk Westerheul IV in Vinkeveen waar ruim tweehonderd woningen komen. Karakteristieke elementen van het landschap van De
Ronde Venen, en Vinkeveen in het
bijzonder, zijn de inspiratiebron geweest.

werp dinsdag 18 september goedgekeurd en ingestemd met de realisatie ervan. Op de brink wordt een
buurttafel gerealiseerd en aan de
rand van de wijk tussen twee hoge
gebouwen een uitkijkpunt/steiger.
In beide ontwerpen is de vorm van
een sloep te herkennen, die vaart
door het riet. De tafel is een ontmoetingspunt voor buurtbewoners.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

49,95 CRAZY DAYS PRIJS

VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

Tijd tekort
“En er gebeurt al veel”, zo vervolgt
de wethouder. “Het is alleen erg
jammer dat er enkele raadsleden
zijn die maar roepen dat het niks
is met ons kernenbeleid. Ik vind
dat zo jammer. Natuurlijk mogen
ze het zeggen, maar laten zij zich
eerst eens goed informeren. Het
gaat goed. Er gebeurt veel. In wijk
Proostdij: Er is een drukbezochte buurtkamer. De problemen rond
de overlast bij de Borsaliastraat zijn
opgelost, samen met de bewoners.
Het parkje bij de Meijert, grotendeels opgelost.
Wat er nog speelt in Proostdijland,
dat er te weinig mensen te vinden
zijn om zitting te nemen in het wijkcomité. Ook hier hoor je ‘we hebben geen tijd’. Er wordt echter nog
steeds hard gewerkt, alleen met een
kleine groep mensen. Door uitspraken van raadsleden, dat er niks van
de grond komt, stimuleer je ook zeker geen vrijwilligers. Daarmee ontneem je ze wel hun motivatie, daar

Zeker voor uw hypotheek.

Lees In de provincie

Wethouder Schouten bracht
verrassingsbezoekjes bij Burendag
39,95 CRAZY DAYS PRIJS EN NOG HEEL

Doordat de tafel zweeft, wordt het
gevoel opgeroepen dat een groep
mensen een uitstapje met de boot
maakt. Het uitkijkpunt geeft het gevoel op de voorplecht van een boot
te staan. De tafel en de steiger worden gedragen door ‘rietstengels’. In
de avond zullen de toplichtjes in de
rietstengels de omgeving zacht oplichten. Al in de ontwerpfase van
Westerheul IV is gedacht over toe-

2

Financiële Diensten Mijdrecht

19.

www.fdmijdrecht.nl
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Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

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

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

TROY 5.0447

29,95

26 september 2012

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

Na 46 dienstjaren:

Cor de Haan met pensioen
Vinkeveen - Vorige week zaterdag werd gevierd dat Cor de Haan,
na 46 jaar in dienst te zijn geweest
bij Bouw- en Aannemingsbedrijf
Mulckhuyse uit Vinkeveen, nu echt
kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.
Het komt niet vaak voor dat iemand
zo lang trouw is aan één bedrijf. Wie
kan zeggen dat hij samengewerkt

heeft met 4 generaties Mulckhuyse? Door directie en collega’s werd
Cor afgelopen zaterdag samen met
zijn vrouw Renske in het zonnetje
gezet. Na een rondvaart op de Vinkeveense Plassen werden tijdens de
daaropvolgende barbecue kort wat
herinneringen opgehaald, waarna afscheidscadeaus werden overhandigd.

TROY 5.0447

19.

Tel: 0297-581698

124

DAMES

passing van beeldende kunst in
de openbare ruimte. Karakteristieke elementen van het landschap
van De Ronde Venen en Vinkeveen
in het bijzonder, zoals uitgestrekte
rietlanden en dobberende bootjes,
zijn voor de kunstenaar inspiratie
geweest om te komen tot de beide
werken. Het kunsttraject is begeleid door de adviescommissie beeldende kunst De Ronde Venen. De
kunstwerken worden gerealiseerd
gelijktijdig met de uitvoering van de
openbare ruimte. Naar verwachting
zal dat in 2014 plaatsvinden.

Raad steunt unaniem motie om
proef om te zetten naar buslijn 120
De Ronde Venen - Vorige week
donderdagavond heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gesteund, waarin het college opgeroepen wordt om “onverwijld met Connexxion en provincie in contact te
treden en te pleiten voor een proef
met buslijn 120”.
ºIn de kernen Abcoude en Baambrugge leeft al langere tijd een sterke wens om buslijn 120 langs het
station van Abcoude te laten lopen. Deze wens werd destijds on-

dersteund met circa 1300 handtekeningen, maar niet gehonoreerd
door Connexxion en de provincie. In
plaats daarvan werd een proef gestart om buslijn 126 langs het station van Abcoude te laten lopen.
Hieraan bleek echter nauwelijks
of geen behoefte te zijn. Dat blijkt
ook uit een recente evaluatie van
de proef, waarvan het college melding maakte in een memo van 3 juli. Om die reden wil Connexxion de
huidige proef met buslijn 126 beeindigen in december. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal nam de gele-

genheid te baat om het college op
te dragen opnieuw bij Connexxion
te pleiten om de oorspronkelijk gevraagde proef met buslijn 120 alsnog uit te voeren. Fractievoorzitter
Ernst Schreurs: “Dat hoeft niet veel
extra te kosten. Ze kunnen hierbij
de resterende tijd van de lopende
proef gebruiken”. De raad drong er
bij de wethouder op aan, zich persoonlijk bij de provincie te melden
en de unaniem aangenomen motie
te gebruiken als extra ondersteuning bij het inmiddels meermalen
neergelegde verzoek.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Plaatsen dakkapel
Realiseren van een hekwerk op
een balkon
Verwijderen van
asbesthoudende dakbeplating

- Bouwen
- Bouwen

W-2012-0481
W-2012-0484

20-9-2012
23-9-2012

- Slopen

W-2012-0473

13-9-2012

- Bouwen

W-2012-0480

20-9-2012

Rondweg 1

Plaatsen dakopbouw op
bestaande bedrijfshal
Melden van brandveiliggebruik

- Brandveilig
gebruik

W-2012-0478

17-9-2012

vinkeveen
Demmeriksekade 21
Herenweg 258a

Bouwen van een ligboxenstal
Uitbreiden woning

- Bouwen
- Bouwen

W-2012-0474
W-2012-0482

14-9-2012
20-9-2012

W-2012-0475

13-9-2012

W-2012-0485

20-9-2012

afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

abcoude
Aasdomstraat 23
Gein-Noord 81
Gein-Zuid 46
mijdrecht
Communicatieweg 27

wilnis
Amstelkade 61 (nabij)
Dorpsstraat 74

Creëren van een veldwerkplek
- Bouwen
voor workshops
Vervangen van kozijnen en ramen - Monument

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

abcoude
Blomswaard 2

Verbouwen van de
zolderverdieping
Bouwen van een bedrijfspand

Bovenkamp 2

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

- Bouwen

W-2012-0423

17-9-2012

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0398

20-9-2012

baambrugge
Prinses Margrietstraat 10 Verbouwen en uitbreiden
van bestaand dorpshuis
Rijksstraatweg 163
Veranderen van een schuur

- Bouwen

W-2012-0410

20-9-2012

- Bouwen

W-2012-0310

17-9-2012

mijdrecht
Aalscholver 17

Vervangen van een garagedeur
voor een raam

- Bouwen

W-2012-0421

14-9-2012

Plaatsen van erfafscheiding
Plaatsen van 2 betonnen landbouwbruggen en het vervangen
van 2 toegangsbruggen en het
tijdelijk plaatsen van een bouwbord, het plaatsen van duikers,
houten schotten en dammen en
het verbreden v/d watergangen

- Bouwen
- Bouwen
- Aanleg (uitvoeren werk
of werkzaamheid)

W-2012-0451
W-2012-0217

14-9-2012
13-9-2012

wilnis
Blauwe Zegge 47
Veldhuisweg 1 (nabij)

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.
aanGevraaGde evenementenverGunninG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement
is ingediend.
datum

evenement

locatie

activiteit

Za. 17 nov. 2012
15.30-18.00 uur

Intocht Sinterklaas

Plein voor het voormalige
raadhuis, 3648 AR Wilnis

Afsluiting Kon. Julianastraat (vanaf
Pr. Bernhardstraat), Raadhuisstraat,
Dorpsstraat tot Beatrixstraat

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag
08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze
evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar T. 0297291671 of 0297-291835.
drank- en hOrecawetverGunninG
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 26 september tot en met 31 oktober 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale
hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag
08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting herenweg 55, 3645 dG vinkeveen.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de terinzagelegging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
vOOraankOndiGinG vOOrbereidinG en terinzaGeleGGinG
OntwerpbestemminGsplan (vOOrmaliG) Gemeentehuis abcOude
Burgemeester en wethouders geven overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel raadhuisplein 3 in abcoude.
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘(voormalig) Gemeentehuis Abcoude’ ligt met ingang van 28 september 2012
voor eenieder gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Mijdrecht bij
de balie Omgevingszaken, en in de openbare bibliotheek in Abcoude. Het ontwerpbestemmingsplan is ook
elektronisch beschikbaar via: http://www.derondevenen.nl onder Actueel/Bekendmakingen/Bestemmingsplannen en http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bpvoormgemeentehuis-ow01.
ligging
Het plangebied bestaat uit het terrein van het voormalige gemeentehuis in Abcoude aan het Raadhuisplein.
hoofdlijnen van het plan
Het bestemmingsplan regelt de herbestemming van het voormalige gemeentehuis (thans maatschappelijke
doeleinden) in de bestemmingen Centrum voor het voormalige ‘Gemeente en Polderhuis’ en Wonen voor de
drie ernaast gelegen panden. Binnen de bestemming Centrum zijn de functies detailhandel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en wonen mogelijk.
zienswijze
Eenieder kan gedurende zes weken schriftelijk zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp indienen bij de
gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met Arjen Noordhoff van de afdeling RO. Hij is op dinsdag tot en met
vrijdag te bereiken op telefoonnummer 0297 55 15 37. De zienswijzen zullen worden betrokken en meegewogen bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

verdere procedure
De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 12 weken na afloop van de
termijn van terinzagelegging.
verleende OmGevinGsverGunninG vOOr het bOuwen van een dubbel
wOOnhuis burGemeester padmOsweG 24-26 in wilnis
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder
1º en onder 3º Wabo een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) hebben verleend
voor het bouwen van een dubbel woonhuis burgemeester padmosweg 24-26, 3648 bG wilnis. De
verleende vergunning wijkt niet af van het ontwerpbesluit.
De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB009Burgpadm24_26-va01) en bijbehorende stukken
liggen vanaf vrijdag 28 september 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij:
- de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur).
- u kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) Hier vindt u tevens een link naar de authentieke
planbestanden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl/.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.
wat houdt deze omgevingsvergunning in?
Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk de bedrijfsbebouwing te vervangen door twee woningen.
beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht (sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht). Dan treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt
een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Ereprijs 35,
1391TB Abcoude;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Grutto 19,
3641TA Mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van 27 september 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
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 ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
- lesli vuurwerk, Edisonstraat 20, 7131 PB Lichtenvoorde t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van consumentenvuurwerk naar tuincentrum de huifkar, Oosterlandweg 32, 3641 pw mijdrecht;
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 28 september tot en met 8 november
2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvragen geen zienswijzen zijn
ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De
Ronde Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met afd. externe veiligheid van de Omgevingsdienst bij dhr. C. Roodhart, bereikbaar op T.
0346-260646 of mw. E.E. Pols, bereikbaar op T. 0346 26 06 00.
verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken / samenlevinG 1 OktOber 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 3 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. Vernieuwbouw Dorpshuis De Vijf Bogen 0200/12 (19.45 uur)
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Baambrugge heeft een alternatief projectplan uitgewerkt voor uitbreiding
en renovatie van het dorpshuis. Nu een nieuwe meerjarenbegroting 2012-2017 voor ligt, wordt de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de verstrekking van de investeringssubsidie en de jaarlijkse subsidie
naar aanleiding van het raadsbesluit en amendement van 31 maart 2011.
b. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (20.15 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
c. Lokale media-instelling, raadsvoorstel 0052/12 (20.30 uur, samen met 5d)
De gemeenteraad besluit om aan het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de Stichting Publieke
Lokale Media Instelling Ronde Venen voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61 tweede lid stelt.
d. Eenmalige subsidie RTV Ronde Venen 0051/12 (20.30 uur, samen met 5c)
Aan de Stichting RTV Ronde Venen wordt een éénmalige subsidie verstrekt van maximaal € 25.000. Met deze
subsidie worden kosten gedekt die te maken hebben met de fusie van Midpoint FM en TV en RosaFM. Aan
de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze uitgave ten laste te brengen van de bestemmingsreserve voor
Cultuur en media.
6. Overige Punten
a. Quick Scan Veenweidebad (21.00 uur)
Door de rekenkamercommissie is een quick scan uitgevoerd naar het Veenweidebad. De uitkomsten van de
quick scan worden in de vergadering besproken.
b. Memo discussie Minimabeleid (21.30 uur)
Door het college is een memo opgesteld over het minimabeleid. De commissieleden worden verzocht aan de
hand van de verstrekte informatie en de gestelde vragen hun opvattingen weer te geven. Aan de hand hiervan zal in de gemeenteraadsvergadering van november een concept kadernota, met kaders en doelstellingen,
ter vaststelling voorgelegd worden.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (22.00 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.15 uur)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
vervolg op volgende blz.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 2 OKTOBER 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 4 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. Ontwikkelingen Herenweg 112 Vinkeveen, raadsvoorstel 00/12 (19.45 uur)
OMB heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van acht woningen en
zes appartementen op het perceel Herenweg 112 in Vinkeveen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is slechts mogelijk nadat de raad een zogenaamde verklaring
van geen bedenkingen heeft afgegeven.
b. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (20.45 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
6. Overige Punten
a. Memo Woonvisie (21.00 uur)
De concept Woonvisie schetst de situatie op de woningmarkt, de positie van de gemeente daarin, de woningbehoefte en een de visie op een toekomstbestendige woningvoorraad. De woonvisie benoemt de belangrijkste uitdagingen en kansen op de woningmarkt. Een herbezinning op programma en rolverdeling is een belangrijk onderdeel van de Woonvisie. In het uitvoeringsprogramma zijn maatregelen opgenomen voor de korte
en middellange termijn t/m 2020. Doel van de behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken is om uw raad
te informeren, in de commissie gedachtewisseling te laten plaatsvinden en input te ontvangen om tot een definitieve Woonvisie te komen.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (21.45 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.00 uur)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN
4 OKTOBER 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen gezamenlijke notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Publieke Werken
van 6 september 2012
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (19.45 uur)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
b. Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0054/12 (20.15 uur)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenregeling, waarbij zij nadrukkelijk rekening
houdt met de belangen van de gesprekspartners: een ondernemersvertegenwoordiging per winkelgebied, de
supermarktorganisaties en de kerkbesturen. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hebben elk hun eigen winkeltijden. In het kader van de harmonisatie ligt bijgaand raadsvoorstel voor aanpassing
van de winkeltijdenverordening voor. Daarnaast is er per 1 januari 2011 aangescherpte wetgeving waardoor
de toerismebepaling in Vinkeveen gemotiveerd dient te worden.
6. Overige Punten
a. Ontwerpbeleidsplan VRU tezamen met begroting 2012/2013, jaarstukken 2011 en dienstverleningsovereenkomst (21.00 uur)
Aan de orde komen de jaarstukken 2011 / programmabegroting 2013, het VRU beleidsplan 2012-2015 en de
veiligheidszorg op maat. Vanuit de VRU (VeiligheidsRegio Utrecht) wordt een korte presentatie / toelichting
verzorgd.
b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (22.00 uur)
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling (22.15 uur)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting

De bij de onderwerpen aangegeven tijden zijn indicatief. Het kan dus zijn dat onderwerpen eerder of later aan de orde komen.

Te koop:
Computer hp pavilion t3250,
amd 64 processor werk op windows xp €50,-. Tel. 0294-293157
Gevonden:
Pakje shag (nw) alleen bellen
als u het merk, de dag en plaats
waar u het verloren heeft kunt
vertellen. Tel. 0297-274795

Gevraagd:
Goed baasje voor 2 katers. Zijn zindelijk en ontwormt en mooi getekend, zijn
8 wk. oud. Tel. 06-45349770
Aangeboden:
Zonnebank Hapro Opal, zeer
weinig gebr. en dus a. nw.
€375,-. Tel. 06-25552613

Te koop:
Tiny love muziekmobiel compl. in doos. Geh. in nw st.
€25,-. Tel. 06-11424144
Te koop:
Spaanse kast €115,-. Frans bureautje €65,-. ± 40 Hard houten palen ± 1 mtr. lang, gratis
af te halen. Tel. 0297-291446

Aangeboden:
Stripverhalen uit kranten
van de jaren 80 over rechter Tie, door Robert van Gulik, gratis. Tel. 0297-564398
Te koop:
Judopakf mt. 150 €15,-.
KDO turnpakje 9 jr. €10,-.
Tel. 0297-563165

DE ZEKERHEID VAN
EEN VOORRAADDEAL

NISSAN
ALL INCLUSIVE

Te koop:
Mass. teakhout. eettaf. + 6 leren stoelen z.g.a.n. compl. €395,-. Tafelmt. 220 x
110. Tel. 06-28646111
Gevraagd:
Bassen en tenoren, kom a.s.
dinsdag zingen in het Hoge Heem. Tel. 0297-563177
Te koop:
Samsung modem DCB940IR voor Caiway tv.
t.e.a.b. Tel. 0297-564398
Te koop:
Proff. kaas snijhakker
€75,-.Tel. 06-52754646

Te koop:
Gaastra jack mt. 152 rood €30,. Inline skates mt. 40 €15,-.
Nike sportbr. kort wit, mt. 158170 €7,50. Tel. 0297-561428
Te koop:
Vakkenkast Ikea br. 149 x h 149 x
d 39 cm €50,-. Tel. 06-25033990
Te koop:
2 Mooie vliegtuigkoff. 2x gebr. buitenmt. br 54 x h55
met slotcode p.s.t €30,. Tel. 0297-563625
Te koop:
Ikea sultan aukra 1 pers. matr. €40,-. Tel. 0297-563300

EN EXTRA VOORRAADVOORDEEL VAN WEL € 3.250,-

(Spoed)opleiding Auto rijbewijs:
7 dagen + examen + gratis theorie
nu voor máár € 1.595,(les van 1 vaste instructeur, ook in losse lesblokken mogelijk)

Het VerkeersCollege
0297-250 638

www.verkeerscollege.com
Voor al je rijbewijzen
Opleidingen voor: Bromfiets / Motor / Auto / Aanhangwagen / Vrachtauto / Bus / Taxi / Heftruck

Ladiesnight

NISSAN
*

Het VerkeersCollege

QASHQAI

1.6 CONNECT EDITION

BIJ

18” lichtmetalen velgen
Nissan Connect
navigatiesysteem

SKEETJE

Cruise control en
speedlimiter met
stuurwielbediening
Achteruitrijcamera

KINDERKLEDING!!

Panoramisch glazen dak
Regen-/lichtsensor
Extra getint glas achter

WANNEER: 5 oktober a.s.
AANVANG: 19.30 uur
WAAR: Herenweg 44, 3648 CJ Wilnis
Leuke acties,een hapje
en een drankje en een hoop gezelligheid!
Kindermode, damesmode (ook grote maten),
sieraden, nagelstyling en massages!

4 jaar
garantie

4 jaar
onderhoud

4 jaar
pechhulp

Nissan. Innovation that excites.

NOG MAAR 4 STUKS OP VOORRAAD!

Genieweg 50, 3641 RH MIJDRECHT
0297-285948
www.autoberkelaar.nl

All Inclusive Aanprijs
betaling

QASHQAI 1.6 Connect € 28.379,-

Totaal
kredietbedrag
€ 9.933,- € 18.446,-

Vaste
debetrentevoet
6,9%

Looptijd
Jaarlijks
in mnd
kostenpercentage
6,9%
48

Slottermijn

Maandtermijn

€ 9.014,- € 279,-

Totaal te
betalen
bedrag
€ 32.331,-

H U.0I0 S
uur
O PemEbeN
15
r 11.00 -

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van gekozen versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de afgebeelde Nissan QASHQAI Connect Edition € 27.950,(prijslijst 1 september 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend
krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM
vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI en QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van
01/09/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd
van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie
zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.
De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar
onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte.
*Vraag in de showroom naar de exacte voorwaarden. De korting is van toepassing op speciaal geselecteerde voorraadmodellen van de Nissan QASHQAI 1.6 Connect
Edition en is niet van toepassing op andere acties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
Overeenkomstig 715/2007.EG. Brandstofverbruik gecombineerd QASHQAI gamma: 4,5-8,2 l/100 km, resp. 22,2-12,2 km/l. CO2 -uitstoot 119-194 gr/km.
Wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl
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AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
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fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
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redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
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uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

ApOTHEEk

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): tel. 0900-2359893.
Hulp bij het huishouden, tel. 0348437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

dOkTERSdIENSTEN

Boekenverkoop in De Roeping

De opbrengst is bestemd voor de
Stichting Lighthouse. Deze stichting, die werkzaam is in Wilnis,
biedt hulp in de vorm van (crisis)
opvang aan vrouwen die in uiterst
moeilijke situaties zijn terecht-

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

dIERENHuLp

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

Wilnis - Zaterdag 6 oktober is er
in De Roeping aan de Kerkstraat
12 de gelegenheid tot het kopen
van tweedehandsboeken voor een
klein prijsje. De Roeping is te vinden bij het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente

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

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.
dierenambulance
tel: 06-53315557.

gekomen. Het opvanghuis is een
plaats van herstel waar vrouwen
tot rust kunnen komen en geholpen worden om weer koers in, en
grip op het leven te krijgen.
Verdere informatie over deze stichting kunt u lezen op www.stichtinglighthouse.nl.
De verkoop kan mede slagen als
u boeken die u over hebt en kwijt
wilt, gratis inbrengt en andere boeken komt kopen.

Is uw huisdier zoek?

Door Flavoring

SEPTEMBER
Afgelopen zaterdag was het burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je dus samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Dit jaar was het al weer de zevende keer dat
dit werd georganiseerd. Het initiatief van deze burendag komt bij Douwe Egberts vandaan en het Oranje fonds sloot zich twee jaar later aan.
Van de laatste partij snap ik het helemaal. Het Oranje fonds steunt immers sociale initiatieven en wil zo contact en verbinding tussen groepen
mensen bevorderen. Het idee achter burendag is natuurlijk dat buurten
leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich
inzetten voor de buurt.
Maar dat een commerciële organisatie als Douwe Egberts de initiatiefnemer was, dat wist ik niet. Het heeft natuurlijk alles te maken met sociaal ondernemen en binding zoeken met je klanten. Het is heel slim, leuk
en nog verantwoord ook. Het beeld dat ze neerzetten is dat je als buren
met elkaar in contact komt, met een goede kop koffie. Een kopje koffie zou het begin zijn voor het leggen en versterken van contacten. Een
prachtig onderwerp voor een reclame en dat is het ook!
In het gehele land werden allerlei activiteiten georganiseerd met als insteek, contact met je buren. Een heel mooi sociaal streven in deze tijd
waarin men toch vaak bezig is met zichzelf en of het eigen gezin. Inclusief ikzelf, want het is druk en soms word je gewoon geleefd door alles wat moet: werken, huishouden, voor de kinderen zorgen enzovoort,
enzovoort. Ik had in de media wel gezien dat het Burendag zou zijn en
dat er bijvoorbeeld bij ons op school ook activiteiten werden georganiseerd onder die noemer. Maar het is niet bij me blijven hangen en dus
heb ik niets gedaan op Burendag, wat te maken had met het verstevigen van contacten in de buurt. Hmmmm, misschien verdien ik nu wel
de prijs voor ‘slechtste buurvrouw van het jaar’. Misschien moeten we
dat op het programma zetten voor burendag 2013. Een verkiezing in de
buurt en met diverse titels die je kunt winnen: beste buur, zorgzaamste
buur, slechtste buur, gezelligste buur, buur met de beste ideeën en ga
zo maar door.

Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: Jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; zijn naam is Kiekie.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud;
Odie is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies.
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater. Timmie draagt bandje
met oranje vlaggetje; hij is van het balkon gevallen.
- Vinkeveen, omgeving Futenlaan: Cyperse kater met 4 witte pootjes.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in nek;
hij is gecastreerd.
- Uithoorn, Gauwzee: Donkere cyperse poes met wit befje en witte
sokjes. Tess heeft een chip maar deze is niet aangemeld.
- Mijdrecht, Molenwiek: Zwarte kat zwart met witte vlek onder kin en
witte voetjes; De kat heet Katje en heeft een chip.
Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Scholeksterlaan: Klein rood-wit gevlekte poes, ze heeft
gele ogen en heeft onlangs een nestje gekregen.
- De Kwakel, omgeving De Banken: Oudere magere lapjeskat.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 rechtopstaand en
1 hangend oor.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug en
staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Vinkeveen, Donkereind: Roodgestreepte kat.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Wit-zwart-grijze cyperse poes. Haar
staart is helemaal cypers, linkervoorpoot helemaal wit.

STICHTING

COLUMN

DE BOVENLANDEN

Op zich vind ik het het idee van Burendag ontzettend goed en ook nodig, maar op een of andere manier kan ik er niet spontaan volledig achter staan. Het is een beetje wat andere mensen kunnen hebben met Valentijnsdag. Die kunnen dan zeuren dat het zo’n commercieel gebeuren is en dat vind ik dus van Burendag. Ik vind het een groot commercieel circus. Moet ik daarom maar niet mee doen, moet ik het afbranden? Nee, dat ook weer niet, het beoogde doel daar kan ik achter staan.
Maar ik vind het zo dubbelop. Burendag kan een hele leuke aanleiding
zijn om in je buurt iets te organiseren, maar vooralsnog ben ik gewoon
blij met een buurt waarin we als buren elkaar groeten, een praatje maken, op elkaars kinderen letten, een keer in het jaar een buurtbarbeque
houden en vooral prettig wonen. Laten we dat in ieder geval vasthouden
zodat allerlei organisaties zich niet hoeven bezig te houden met hoe ze
aan een maatschappelijk issue geld kunnen verdienen. Want even onder ons, ik vind die koffie echt niet te zuipen en serveer dat dus ook niet
aan mijn buren. Die hou ik namelijk graag te vriend!

(Trek)vogels kijken in de
Waverhoek met IVN-gidsen
Regio - Zaterdag 6 oktober a.s.
wordt door de Vogelwerkgroep van
het IVN de traditiegetrouwe excursie van de eerste zaterdag van de
maand gecombineerd met de jaarlijkse (trek)vogeldag Euro Birdwatch
2012.
Tijdens de Euro Birdwatch staan
trekvogels centraal. Het doel is om
aandacht te vragen voor vogeltrek
en het lot van trekvogels. Trekvogels
kennen geen grenzen, langs de hele
trekroute (‘flyway’) zijn zusterorganisaties actief zijn en maakt de Birdwatch heel goed duidelijk wat het
belang van internationale natuurbescherming is. Zie: http://www.birdlife.org/flyways/africa_eurasia/index.html.
Tussen 11.00 uur en 15.00 uur bent
u van harte welkom in de Info-tent
van het IVN op de telpost van Waverhoek. IVN-gidsen stellen hun telescopen beschikbaar en verzorgen rondleidingen en vertellen over

Boeken kunt u inleveren in De
Roeping op vrijdagmiddag 5 oktober van 15.00 tot 16.30 uur en ‘s
avonds van 19.00 tot 20.00 uur.
De boekenverkoop is zaterdag 6
oktober van 10.00 tot 13.00 uur ook
in De Roeping.
Tijdens deze verkoop is er ook de
gelegenheid om Amaryllisbollen
voor het zelfde doel te bestellen.
Meer informatie: Cees en Janny
Broere, Burg. van Trichtlaan 132,
tel. 281730.

de daar nu aanwezige vogels, zoals
Watersnip, Kemphaan, Grote Zilverreiger, Wintertaling en vele andere
soorten vogels.
Veel vogels die onderweg zijn naar
hun winterverblijf in het Zuiden maken een stop in de Waverhoek om te
foerageren.
Overtrekkende vogels worden meegenomen in de telling en u kunt
kennis maken met de wijze waarop
de aantallen worden geschat. Kleed
je zo nodig warm aan en neem je
kijker mee.
Voor meer informatie kun bellen
met: Patrick Heijne 06-21867929
De volgende excursie op zaterdag,
3 november gaat naar de Kennemerduinen. Zie: http://www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn/
onder
agenda/excursies.

Bingoavond in
Amstelhoek
Amstelhoek - Het nieuwe seizoen
is ook in de Amstelhoek weer begonnen! U kunt komende zaterdag
29 september weer gezellig komen
bingospelen. De avond begint om
20.00 uur en de zaal is open vanaf
ongeveer 19.00 uur.
Er worden 10 ronden gespeeld De
entree en het eerste kopje koffie zijn
gratis. U bent van harte welkom! Tot
ziens op aanstaande zaterdag 29
september aan de Engellaan 3a in
Amstelhoek.

Bosje van Floor
Kent u het bosje van Floor? Dit ligt aan de Veldhuisweg in
Vinkeveen. Als u vanaf de Korenmolenweg de Veldhuisweg in fietst,
rijdt u er tegenaan.
Het bosje bestaat uit hoge bomen, struiken, knotwilgen met een
graspad langs de rand. Als u dit pad inloopt kunt u uitkijken over
de weilanden achter het bosje. De bomen en struiken in het bosje
zijn aangeplant tijdens de ruilverkaveling, maar komen van nature
voor in ons landschap. Wilgen, elzen, essen vormen de boomlaag.
Vlieren, struikwilgen, vuilboom, bramen en esdoorns vinden we in
de struiklaag.
Het bosje is genoemd naar Floor Groenendijk sr. Floor was eerder
secretaris van Stichting De Bovenlanden. Op een gegeven moment
kwam het bosje te koop en heeft hij de aankoop voorgeschoten
totdat de stichting over voldoende middelen beschikte om dit zelf
te financieren. Een bescheiden bordje op een grote es vermeldt de
naam van één van de kleinste bezittingen van de stichting.
Zulke bosjes vragen wel wat onderhoud. Als je dat niet doet, nemen
de bomen al het licht weg en gaat de onderbegroeiing dood. De
knotgroep De Ronde Venen heeft er al eens gewerkt en ook de
jonge mannen van de RondeTafel 169 De Ronde Venen hebben hier
zweetdruppels achtergelaten.
We zagen dan best grote bomen om, waardoor er weer licht op de
bodem valt. Hierdoor kunnen daar nieuwe planten en struiken
ontkiemen en tot wasdom komen. De bomen laten we gewoon
liggen in het bos. Zij zullen langzaam verteren en eerst een paradijs
vormen voor paddenstoelen, schimmels, insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
Zo werkt stichting De Bovenlanden aan kleine landschapselementen
in onze mooie gemeente. Wilt u daar meer van weten of wilt
u helpen dit goede doel te
realiseren?
Kijk dan op onze website www.
debovenlanden.nl. U bent al
donateur voor een bedrag van 7,euro per jaar.
Stichting De Bovenlanden
Jan van der Meij
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Buitenplaatsen
het hele jaar in de
schijnwerpers

Utrechtse buitenplaatsen
schitteren bij nacht
De Utrechtse buitenplaatsen
lieten zich zaterdagnacht
22 september in een heel
ander licht vangen. In een
betoverend landschap vormden
de buitenplaatsen het decor
voor activiteit en spektakel.
Het publiek deinde mee met
smartlappen bij landgoed
Rhijnauwen, genoot van Romea

en Julia op buitenplaats Niënhof
en dineerde bij Kasteel De Haar
(foto). Door bijzondere verlichting
vanuit de salons, de stallen en
lichtkunstwerken die speciaal
werden ontworpen, zagen de vele
bezoekers dit historisch erfgoed
in sprookjesachtige sferen.
De provincie Utrecht telt maar
liefst 285 van de ruim 600

De rivier De Vecht verbindt tal van
Utrechtse buitenplaatsen aan elkaar.
Het was afgelopen zaterdag dan ook
de perfecte plek voor de sloepentocht
‘De Vecht verlicht’. Talrijke feestelijk
verlichte sloepen, partyschepen en boten
voeren in een langgerekt lint vanaf
de Mijndense Sluis in Loenen aan de
Vecht tot aan Op Buuren in Maarssen.
Langs de hele route, die zo’n drie uur in
beslag nam, waren de buitenplaatsen
fraai verlicht, klonk livemuziek en
genoten honderden bezoekers van dit
schitterende schouwspel.

Het Statenjacht de Utrecht, was
te bezichtigen bij buitenplaats
Goudestein in Maarssen. Het
Statenjacht is de authentieke
reconstructie van een historisch
zeilschip, gebouwd op basis van
originele tekeningen uit 1746.
Vanaf het jacht hadden bezoekers
een prachtig uitzicht over de
sloepentocht ‘De Vecht verlicht’.

In 2012 worden de buitenplaatsen
in heel Nederland in het zonnetje
(of – zoals afgelopen zaterdag –
het maantje) gezet. Buitenplaatsen
vormen de komende jaren één van
de speerpunten in het provinciale
erfgoedbeleid. Landschap Erfgoed
Utrecht voerde De Nacht van de
Buitenplaats uit met partners in
opdracht van de provincie Utrecht.
Voor meer informatie over de
buitenplaatsen bij u in de buurt:
www.utrechtsebuitenplaatsen.nl

historische buitenplaatsen in het
land. Deze grote monumentale
huizen uit vooral de 17de en 18de
eeuw die een geheel vormen
met de tuin zijn stuk voor stuk
kleine paleisjes, die ooit dienden
als buitenhuizen voor rijke
stadsbewoners. Tegenwoordig
vormen ze een prachtig deel van
ons erfgoed.

Sloepentocht op de Vecht

Statenjacht bij Goudestein

Bij de Theekoepelparade in Beek
en Hoff (Loenen aan de Vecht)
konden deelnemers genieten
van korte theatervoorstellingen
in en rondom de buitenplaats,
waaronder in enkele bijzondere
theekoepels die normaal
gesproken gesloten zijn voor
publiek. De Nacht van de
Buitenplaats is één van de
bijzondere activiteiten die plaats
vinden tijdens het landelijke Jaar
van de Historische Buitenplaats.

Publiek dolenthousiast:
‘Gevoel van saamhorigheid’
Met meer dan
duizend bezoekers en
bijna alle activiteiten
volledig uitverkocht,
kijkt de organisatie
terug op een zeer
geslaagde Nacht van
de Buitenplaats. Dat
bleek ook wel uit
de reacties van de
bezoekers: “Wat een
leuk idee zo'n Nacht.
Alles was erg goed verzorgd.
We hebben erg genoten van de
voorstelling. Bijzonder om op
zo'n mooie plek te mogen zijn.”
Nog enkele reacties: “De
verlichting bij de locaties
was heel sfeervol en wat leuk
dat iedereen roodverlichte
buttons had. Het gaf een
saamhorigheidsgevoel als je
tegenliggers met zo’n zelfde
button aan zag komen fietsen.”
“De voorstelling Schoon! Van
Plankgas vonden wij

erg goed.” “De heen-enweerboot gleed over een
rimpelloze Kromme Rijn, flarden
mist trokken voorbij en boven
aan de hemel een schitterende
maan. Romantisch!” “De
voorstelling van Romeo en Julia
bij Niënhof was ook mooi: heel
leuk om dat gekke prieeltje,
waarvan ik me al eens had
afgevraagd wat dat daar doet, te
gebruiken om zo’n scène neer te
zetten.”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
10 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Gezellig weekendje uit
jongerenkoor Progression
Mijdrecht - Eens in de twee jaar
gaat het jongerenkoor Progression een weekendje weg, zo ook dit
jaar. Zaterdagochtend 15 september verzamelden de koorleden zich
om 7.30 uur om te vertrekken naar
Giethoorn. Daar aangekomen hebben zij eerst een lekker bakkie koffie/thee gedaan met een stukje zelfgemaakte taart: smullen! Het was
heerlijk weer, wat goed uitkwam
want zij gingen een fiets/puzzeltocht
doen van zo’n 40 km. Nadat het gezelschap in 4 groepen verdeeld was,
kon men vertrekken. Elk groep vertrok 10 minuutjes na de vorige groep
zodat men elkaar niet tegenkwam.
Voor onderweg was er een flesje

Nieuwe stap in verbetering
Bedrijventerrein Mijdrecht
Mijdrecht - Van revitalisering van
de openbare ruimte naar de herontwikkeling van bedrijfspanden. Dat
is de stap die de gemeente voor elkaar wil krijgen om de lokale economie te stimuleren. Met als doel de
uitstraling op het Bedrijventerrein
Mijdrecht te verbeteren en optimaal
ruimtegebruik te krijgen. Wethouder
Pieter Palm van de gemeente De
Ronde Venen, Rob Gordon van Ontwikkelings-maatschappij Utrecht,
Arwin Brouwer van de Vereniging
Industriële Belangen en Jaap Docter van de Kamer van Koophandel
hebben op 20 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst om gezamenlijk aan
deze nieuwe stap te werken. Partijen gaan daarvoor onder meer een
herstructureringsplan voor het bedrijventerrein opstellen. Vanaf 2007
heeft de gemeente gewerkt aan de
revitalisering van het bedrijventerrein. De kwaliteit van de openbare
ruimte is verbeterd, civieltechnische
problemen als waterberging en riolering zijn opgelost en de bereikbaarheid is verbeterd. Dit project
wordt volgend jaar afgerond met de
aanleg van een nieuwe rotonde op
de kruising Rondweg/Industrieweg/
Stationsweg en de laatste inrichtingswerkzaamheden aan de Industrieweg en Nijverheidsweg.
Verbetering
Verbetering van de openbare ruimte is belangrijk om het Bedrijventerrein Mijdrecht goed te laten functioneren maar de bedrijfspanden en
-percelen zijn een onlosmakelijk onderdeel van een goed functionerend
bedrijventerrein. De uitstraling is op
sommige plekken matig en de functionaliteit sluit niet altijd meer aan
bij de hedendaagse eisen van ondernemers. Het aanbod van panden
sluit dus op dit moment onvoldoen-

de aan bij de wel aanwezige vraag
naar nieuwe panden.
Met
het
herstructureringsplan
wordt ingezet op het verbeteren van
de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein door de uitstraling
van de bedrijfsgebouwen te vergroten én de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren. Daarnaast beoogt het plan het realiseren
van intensief en efficiënt ruimtegebruik. Door een matig bebouwd bedrijfsperceel te herontwikkelen tot
een veel dichter bebouwd perceel
kan, door verhuizingen op het bedrijventerrein elders, ruimte worden
‘vrijgespeeld’. Ruimte die vervolgens
ook herontwikkeld kan worden.
Ook valt te denken aan eenvoudiger voorbeelden waarbij een bedrijf
ruimte of parkeergelegenheid over
heeft, dat de buren kunnen gebruiken, waardoor de vrijkomende ruimte kan worden herontwikkeld.
Resultaten
Resultaten kunnen alleen gezamenlijk worden bereikt. Tot 2014 worden
daarom ambities en wensen van de
gemeente, OMU, huurders en eigenaren van bedrijfspanden samen
gebracht en uitgewerkt tot concrete herstructureringsplannen per locatie. Het is vervolgens de intentie dat Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht daadwerkelijk mede investeert in de herontwikkeling van
die kansrijke locaties. Door het kopen, herontwikkelen, verhuren en
verkopen van een bestaand (leegstaand) bedrijfspand of –perceel.
De gemeente zal zelf niet investeren in bedrijfsgebouwen en –percelen, anders dan de ontwikkeling van
de Stationslocatie. De gemeente wil
deze grond inzetten als zogenaamde schuifruimte.
De partners gaan voor het neerzetten van realistische ambities voor

het Bedrijventerrein Mijdrecht én
een concrete aanpak van een aantal
kansrijke locaties. In één intensieve
periode tot 2014.
‘We gaan dit doen met een Plan van
Aanpak waar ik van onder de indruk
ben’, aldus wethouder Pieter Palm.
‘We moeten daarbij wel realistische
ambities houden want in de huidige
tijd is dit zeker geen gemakkelijke
opgave. Echter, het Bedrijventerrein
Mijdrecht is met circa 400 bedrijven
en 31% van de werkgelegenheid de
belangrijkste motor achter de lokale economie en verdient dus van onze kant alle inzet, zodat het ook in
de toekomst aantrekkelijk blijft voor
ondernemers. Daarnaast willen wij
ook duurzaam omgaan met ruimte. Onze ligging in het Groene Hart
vraagt dat van ons.’
Vertrouwen
Arwin Brouwer van VIB heeft vertrouwen in deze gezamenlijke aanpak. ‘Ik hoop dat over 1,5 jaar een
juiste invulling aan de percelen
wordt gegeven en een aanvang met
de uitvoering van de werkzaamheden is gemaakt.’ Taco Jansonius van
de Kamer van Koophandel roept ondernemers op: ‘Nu is het moment
om wensen te uiten aan de mensen
achter de herstructurering en ideeen een plek te geven.’
Rob Gordon van OMU vat samen:
‘Met deze ondertekening begint de
hele samenwerking. Het komende
jaar zetten wij, samen met gemeente en VIB in op communicatie over
de vele mogelijkheden van locaties
op het Bedrijventerrein Mijdrecht.
Met als doel ondernemers te helpen
om te investeren in de groei van hun
bedrijf in hun eigen omgeving. Door
breder te kijken en door samen te
werken met andere ondernemers.’

drinken, wat fruit en een reepje chocolade voor iedereen. Deze werden
gesponsord door de C1000 in Wilnis.
Voor de fietstocht hadden ze de hele dag de tijd, dus onderweg kon, indien gewenst, bijvoorbeeld een terrasje gepakt worden. De tocht eindigde in Giethoorn zelf, daar hadden
ze nog gezellig even de tijd om wat
rond te lopen. Eenmaal terug bij de
accommodatie hebben de koorleden
alles klaargezet voor de gourmet.
Na het eten hebben ze met z’n allen het bekende ‘Ik hou van Holland’
spel gedaan, hier en daar wat aangepast aan het koor. Dit werd uitstekend verzorgd door de twee Linda’s (Jeanette en Ella). De koorleden

Wil je ook op hun geweldige koor
komen zingen en ben je 12 jaar of
ouder? Dan ben je van harte uitgenodigd om op dinsdagavond van
19.45 uur tot 21.45 uur met hen mee
te komen zingen. Zij oefenen altijd
in de RK-kerk aan het Driehuisplein
2 in Mijdrecht. Voor meer informatie kun je ook mailen naar jongerenkoorprogression@gmail.com .

Basisschool Willespoort
houdt veel van Holland
Wilnis - Iedereen is er klaar voor!
Onder veel enthousiasme van het
team, de ouderraad, de schoolfeestcommissie en begeleiders ging vrijdagavond het jaarlijkse schoolfeest
van start. Dit jaar was gekozen voor
het thema ‘Ik hou van Holland’. In de

weken ervoor werd er in de groepen
en door de ouders al heel wat geknutseld om de school in Hollandse sfeer te brengen. En dat was erg
goed gelukt!. Tijdens het schoolfeest waren er veel activiteiten waar
de kinderen aan mee konden doen.

Leerlingen van De Fontein
in beweging met Fit4kids
Mijdrecht - Afgelopen vrijdagmorgen werden op basisschool De Fontein alle groepen uit de klassen gehaald door de Mascotte Sprinter van
Fit4kids. Sprinter vertelde de kinde-

ren dat zij allemaal naar het plein
moesten komen. En dat was niet
voor niets. Sprinter had een cadeau
meegenomen voor de kinderen. Een
beweeg-kliko, gevuld met onder

Beatrixschool duikt in afval
Wilnis - Afgelopen donderdag,
20 september, stond er voor de Pr.
Beatrixschool een ‘bus’, waarin de
kinderen veel konden leren over de
verwerking van afval.
Met de Afvalroadshow vragen alle Utrechtse gemeenten extra aandacht voor de manieren van afvalinzameling, het belang van afvalscheiding en afvalrecycling. In de promo-

Leerlingen De Eendracht dansen
flashmob op het Raadhuisplein
Mijdrecht - Na wekenlang voorbereiden van een dans was het op
dinsdag 18 september zover om de
kinderen te vertellen dat dit niet
voor het halfjaarlijkse ‘podium-

feest’ was maar voor een flashmob!
Alle kinderen van de Eendracht liepen naar het dorp om daar vanaf
ca. 11.05 uur gedurende 3,5 minuut

te schitteren met een spetterende
dans! Het was een prachtig gezicht
en dat kunt u bekijken op You Tube of de website van obs De Eendracht.

hebben compleet in een deuk gelegen en heel veel lol gehad. De volgende ochtend, na een lekker ontbijtje, zijn ze gaan varen met roeiboten. Ze konden vanaf de accommodatie zo Giethoorn invaren! Ook
dit was grote lol met elkaar. Roeien
met zijn tweetjes: succes verzekerd!
Aanhaken bij de fluisterbootjes, al
zingend en lallend door de slootjes
(en tegen de waterkanten). De mensen aan de kant vonden het ook wel
gezellig. Na even heerlijk op een terrasje aan het open water te hebben
gezeten, was het de uitdaging om
de weg weer terug te vinden. Daar
hebben ze gauw alles opgeruimd
en ingeladen. Tussen het opruimen
door was de prijsuitreiking van de
fietstocht: de groep van de ‘jongste
jeugd’ heeft het verdiend gewonnen van de wat ‘oudere’ jeugd. Ter
afsluiting zijn ze met zijn allen nog
een hapje gaan eten in Giethoorn en
rond 20.30 uur waren de koorleden
weer terug in Mijdrecht. Moe, maar
voldaan. Kortom: het was een onwijs
gezellig weekend met zijn allen, de
koorleden van Progression hebben
elkaar weer op een andere manier
leren kennen.

tiewagen draaide de campagnefilm:
‘Doe meer met afval’ en er was een
informatieve wand met allerlei interactieve onderdelen aanwezig. De
kinderen konden ook meedoen aan
allerlei spellen en een quiz. Kinderen die dat goed deden, kregen een
minikliko als prijs. Daarbij werden
zij geholpen door diverse gastheren en –vrouwen. Zij beantwoord-

Ook allerlei oud-Hollandse spelletjes, zoals touwtje trekken, stoelendans en eendjes hengelen bleken erg in trek. De mogelijkheid om
bij een antieke tractor op de foto te
gaan lieten veel kinderen niet aan
zich voorbijgaan. Het zogenaamde Bungee-run springkussen zorgde voor de nodige hilarische momenten. Bij het rad van avontuur
waren ook dit jaar veel mooie prijzen te winnen met aan het eind van
de avond als klap op de vuurpijl een
prachtige fiets, die beschikbaar was
gesteld door De Haan Fietsen. Alle sponsors werden op het sponsorbord met naam en logo uitgebreid
bedankt voor hun bijdragen aan het
feest. Doordat ook voor de inwendige mens goed was gezorgd, bleef
het tot laat in de avond heel gezellig in de school en op het plein. De
penningmeester van de ouderraad
kon aan het eind van de avond een
mooi bedrag als eindresultaat bekendmaken. Daar worden binnenkort nieuwe sporttenues voor aangeschaft, zodat de kinderen op de
sporttoernooien goed voor de dag
kunnen komen.
meer ballen, hockeysets, springtouwen en rackets. Om de kinderen in de pauze nog meer materiaal
te geven om te bewegen. Meester
Coen deelde de eerste paspoorten
uit en vertelde hoe de kinderen een
stempel konden verdienen. Met een
vol paspoort konden de kinderen
aan het einde van dit project gratis
naar het zwembad. En….. de eerste stempels konden de kinderen al
verdienen door samen met Sprinter op het plein mee te doen met
een dansles van Sandy van Walraven. Het was een groot succes! De
komende weken krijgen de kinderen van basisschool De Fontein lessen uit de lesmethode Lekker Fit en
worden zij gestimuleerd om veel te
sporten en te bewegen. Daarnaast
worden door een diëtiste ook lessen
over voeding en het maken van gezonde keuzes gegeven. Na deze periode hebben de kinderen geleerd,
dat een gezonde levensstijl ook heel
leuk kan zijn!
den ook de meeste uiteenlopende
vragen over afval. Inzichtelijk werd
gemaakt hoe het afval tegenwoordig wordt verwerkt en welke goede
grondstoffen er weer van gemaakt
kunnen worden. Natuurlijk is het
dan wel belangrijk dat alle afval niet
op een grote hoop, maar gescheiden wordt opgehaald of ingeleverd.
Al met al een zeer leerzame dag
voor de groepen 5 t/m 8. Vertellen
is één, maar doen en zien is beter,
zoals veel dingen in ons onderwijs.
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Burendag
in de ronde Venen een groot succes
Zaterdag: Nationale burendag. Op zeventien
verschillende plaatsen in De Ronde Venen
waren diverse activiteiten. Onze redactie
had niet de gelegenheid om overal aanwezig
te zijn, maar we hebben er diverse bezocht.
Ook in Waverveen was het feest. Daar stond
de Selijnsweg in Waverveen in het teken van
Nationale Burendag. Rond het pleintje was
het een gezellige bedoening met springkussens en partytenten. Om 16.00 uur werd er
gestart met koffie en thee met wat lekkers
dat door de diverse buren gebakken was. Dit
jaar was er weer een sponsorloop, waarvan
de opbrengst was bestemd voor Stichting
Haarwensen (op een van de foto’s ziet u de
opbrengst). Ook was er haar wat gedoneerd
werd aan deze stichting. Romy (10 jaar) wilde graag haar afstaan voor zieke kinderen
die zelf geen haar meer hebben. Ook had
ze twee vriendinnetjes bereid gevonden om
haar te doneren. Vera van 10 jaar en Denise van 11 jaar wilden ook graag hun haar afstaan. Het haar werd geknipt door Daisy van
Stichting Haarwensen en ze kreeg hulp van
kapster Anita. Na het knippen ging de sponsorloop van start. De jeugd van Waverveen
heeft samen met de buurt een hoop geld ingezameld, er zijn ruim 200 lege flessen opgehaald en de kinderen hadden sponsors
gezocht voor de sponsorloop. Zo kon er na
afloop van de loop een cheque ter waarde
van 705,10 euro overhandigd worden aan
Stichting Haarwensen tezamen met 3 vlechten. Hierna heeft buurman Jan de hele buurt
voorzien van een heerlijke barbecue en na
afloop konden de voetjes nog van de vloer
met de oudste DJ van Nederland. Al met al
een zeer geslaagde burendag voor de Selijnsweg in Waverveen.
Dodaarslaan Vinkeveen
‘Doen we nog iets met burendag’ was de
vraag tijdens de buurtbarbecue in augustus. ‘Kan die jeu-de-boulesbaan niet opgeknapt worden?’ De tand des tijds sloeg toe,
de bielzen werden vies, de baan verzakte en
het enthousiasme doofde. Toch hoort hun
baan bij het 2e hofje en werd de aanvraag
gedaan bij het Oranjefonds voor ondersteuning. Het plan werd goedgekeurd en zaterdag gingen ze aan de slag.
Om 10.00 uur begon opzichter Bert met
buurman Frank al de bielzen te slopen.
Daarop kwamen Jan, Xander, Jerome, Pieter, Henk, Stefan, Niels, Jorge en Alwin de
spieren aanbieden. Ondertussen stroomde
het pleintje vol met kinderen die druk aan
de gang gingen met het planten van bloembolletjes in het plantsoen. De koffie uit het
burendagpakket werd gezet door Corrie en
Stefan. Kruidcake van Corrie, Appeltaart van
Esther, de taarten over van de verjaardag
van Majory, de appelplaatcake van Marian
en brownies van Cora vonden gretig aftrek.
De cakejes met daarop BURENDAG 2012
gemaakt door Bertine met haar dochters
waren het stralende middelpunt (zie foto). Er
werd gespit, gesjouwd en de nieuwe stoeprandjes werden vakkundig geplaatst (zie foto). De verveloze bank werd geschuurd en
ook wethouder Kees Schouten en Marcel
Wolswijk van de gemeente kwamen nog op

bezoek. Wethouder Schouten nam de uitdaging aan om met het college tegen de buurt
te komen jeu-de-boulen.
Binnenplaats Penning in Mijdrecht
In Mijdrecht ging o.a een twaalftal buren
aan de slag om hun binnenplaats een goede beurt te geven (zie groepsfoto en enkele werkfoto’s). Al enkele jaren werd er onderling gesproken over herinrichting van de
binnenplaats.
De binnenplaats had twee grote bielzen
bakken met wildvergroeide struiken en
planten. Het straatwerk lag scheef en was
verzakt.
Dit voorjaar werd het plan serieus opgepakt
en was het streven dat ze voor de zomer er
netjes bij zouden zitten. In de praktijk bleef
het bij sparren, maar de uitvoering werd niet
dichtgetimmerd. Totdat Burendag 2012 in de
media kwam: dát was het! Met drie van de
twaalf woningen werden er concrete plannen besproken en de datum 22 september
heilig verklaard.
De plannen werden met datum en kostenbegroting aan alle bewoners overlegd en
werkelijk iedereen was enthousiast en zegde zijn of haar medewerking toe. Zaterdagochtend om 08.00 uur werd er gestart met
een gehuurde kraan om de vergane oude
bielzen te verwijderen, daarna volgden alle
struiken en beplanting. De oude tegels werden schoongespoten met hogedrukreinigers
en daarna geraapt en opgestapeld. De oude tegels zien er weer spik en span uit na de
hogedrukreiniging en worden grotendeels
weer hergebruikt voor een keurig pad in het
midden van de binnenplaats en een centraal
pleintje.
Bij het Oranjefonds was het mogelijk om
subsidie aan te vragen voor je project op
burendag. Ondanks dat de buren voor sluitingsdatum hun aanvraag hadden ingediend, werd de aanvraag helaas afgewezen
omdat het beschikbare budget reeds opgedeeld was. Een van de bewoners wist echter dat je voor dit soort zaken ook een aanvraag kon indienen bij de gemeente. Zo gezegd, zo gedaan. Ze kwamen in contact met
de heer Wolswijk, projectleider kernenbeleid. Het plan werd aan hem voorgelegd en
de heer Wolswijk reageerde erg enthousiast
en er werd een afspraak gemaakt zodat de
heer Wolswijk de situatie ter plaatse kon bekijken. Hij zegde hen een subsidie toe van
500,00 euro ter ondersteuning van het totale kostenplaatje. Dit was een absolute tegemoetkoming en alle bewoners waren zeer
verheugd.
Einde van de burendag was de binnenplaats
volledig leeggehaald, tegels schoongespoten, laag verse zand erop en het straatwerk
uitgelijnd. Volgende week zaterdag wordt
er gestraat en naar verwachting hebben alle buurtbewoners binnen enkele weken hun
nieuw verkregen voortuintje ingericht.
Amerpoort Vinkeveen
Ook werd er een bezoek gebracht bij Amerpoort in Vinkeveen. Amerpoort is een gezinsvervangend huis. Zij ondersteunt 2200

mensen met een verstandelijke beperking
in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t
Gooi. Van jong tot oud, van licht tot ernstig
en meervoudig beperkt. In Vinkeveen zijn er
twee locaties van de Amerpoort. Op de locatie Kerkelanden wonen 25 ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. Naast deze locatie heeft de Amerpoort
een dagbestedingsgebouw waar de cliënten
overdag heen gaan. Deze dagbesteding is
vooral gericht op sfeerbeleving. Op de locatie Prins Bernhardlaan in Vinkeveen wonen
12 jongeren in de leeftijd van 18 t/m 23 met
een licht/matige verstandelijke beperking.
De locatie is gestart op 1 november 2011.
Deze locatie is gestart als ouderinitiatief en
het team werkt dan ook nauw samen met de
actieve en betrokken ouders. Op deze locatie hadden de bewoners een kennismaking
met de buurt georganiseerd. Prins Bernhardlaan bestaat uit 8 ruime, lichte appartementen met elk een eigen slaapkamer, badkamer, huiskamer en een open keuken. De
4 ruime studio’s van locatie Prins Bernhardlaan hebben een badkamer en een open
keuken. Daarnaast zijn er 2 algemene ruimtes, een huiskamer en een eetkeuken, welke
de cliënten gebruiken als inloop. Hier kunnen zij gezamenlijk eten of in de avonduren
tijd samen doorbrengen. De jongeren worden 24 uur begeleid in het dagelijks leven.
Overdag gaan de jongeren naar een dagbesteding of naar een werkplek in de omgeving zoals: Zeilschool Vinkeveen, Kruidvat,
Hubo, Restaurant ’t Kuytvat en Maria-Oord.
Voor de jongeren een mooie kans om mee
te doen in de maatschappij. De visie van de
Amerpoort is dat de jongeren zoveel mogelijk meedoen in de samenleving en erbij willen horen. Na het werk wordt er gezamenlijk gegeten met de jongeren. Alle jongeren
helpen mee. Koken, de vaatwasser inruimen,
stofzuigen, planten water geven en andere
huishoudelijke activiteiten. In de avonduren
gaan de jongeren naar de Soos, paardrijden, hockeyen of zitten gezellig bij elkaar. In
samenwerking met Stichting de Baat worden er nog vrijwilligers gezocht. Dankzij deze vrijwilligers kan Amerpoort voor een aantal jongeren hun wensen uit laten komen.
De Bernhardlaan heeft dit jaar voor het eerst
meegedaan met de burendag. Het is een
straat waar veel nieuwe mensen wonen dus
het was erg leuk om de buurt beter te leren
kennen. Een mooie manier van sociale integratie in de buurt. Op de burendag op de
Bernhardlaan was er voor iedereen wat te
doen; tafeltennissen, op de stormbaan (zie
foto), fietsen op de duofiets, cupcakes versieren, drinken (zie foto) en stokbrood met
saté. De jongeren en het team van de Bernhardlaan hebben mensen uit de buurt leren
kennen en nieuwe contacten opgedaan. Afspraken gemaakt om een keer de hond uit
te laten, gamen bij buurtjongens of een kopje thee te doen. We kunnen wel spreken van
een zeer geslaagde burendag op de Bernhardlaan!

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

acTiViTEiTEN
MaaND OKTOBER

acTiViTEiTENKalENDER
DE BaaT OKTOBER

MaRia-OORD

MaNTElzORGSalON

DONDERDaG 4 OKT.
Filmvoorstelling in de welzijnszaal. Zie Cinema Plus.
VRijDaG 5 OKT.
Vandaag komt firma Doorduyn langs met een gevarieerde najaars- en winter collectie dames- en herenkleding. Deze modeshow vindt plaats in Brinkzicht en
begint om 10.15-11.15 uur. Daarna kunt u de kleding
passen en kopen tot 16.00 uur.
DONDERDaG 18 OKTOBER
Op deze borrelmiddag komt Ger Dijkshoorn voor u spelen op het keyboard en Ger zingt daarbij veelal bekende
deuntjes. Ger speelt van 14.00-16.00 uur in Brinkzicht.
zaTERDaG 20 OKTOBER
Koffieconcert in Brinkzicht met een Kozakkenkoor. U
bent allen welkom vanaf 10.00 uur het concert begint
om 10.30 uur.

Elke laatste maandag van de maand in de Buurtkamer
Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 van 13.30-17.00 uur.
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SaMENwERKiNGEN
alzheimercafé
Het thema van deze avond is:
“Hoe beleeft u de Alzheimer Experience”
De Alzheimer Experience is een nieuwe methode die
helpt inzicht te krijgen in de beleving van mensen met
Alzheimer. Voor belangstellenden die weinig weten
over de ziekte van Alzheimer en voor mantelzorgers die
er dagelijks mee te maken hebben, is de Alzheimer Experience een goede methode om te ontdekken wat er
in een dementerende omgaat. Minse Bos Kuil, van beroep arts en tevens de gesprekleider, gaat deze bijzondere aspecten van de Alzheimer Experience toelichten.
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdagavond 10 oktober 2012 in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen: aanvang vanaf 19.00 uur. (Let
op: een andere aanvangstijd). Aanmelden is niet nodig
en de toegang is gratis, men kan een bijdrage in de
collectebus deponeren. Heeft u vervoer nodig? U kunt
dan telefonisch contact opnemen met het Servicepunt
De Ronde Venen. Zij zoeken met u naar een oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Esther Smit. Coördinator Steunpunt Mantelzorg, 0297230280/ e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 1 en 15 en 29 oktober, locatie: gemeentehuis.
Open Tafel
Donderdag 25 oktober in Gerardus Majella. Aanmelden
kan tot maandag 15 oktober bij het Servicepunt.

OVERiGE
Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Do 25 okt.: ‘Kyrgyztan’, de bakermat van het vilten
Passage, afd, Vinkeveen en waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
Di 16 okt.: 19.30 uur : 65-jarig bestaan, Mw. Zeggelaar/
Terre des Hommes Modeshow
Ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
Do 11 okt. 14.30 uur: Spelmiddag
Do. 25 okt. 14.30 uur: De heer P. Heijne komt ons vertellen en laten zien, welke dieren je ’s nachts in je tuin kunt
ontdekken.
Onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Wo 17 okt.: Zet ‘m op door mevr. Gorter van het
hoedenmuseum

RaBOBaNKBuS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Abcoude: Kerkgaarde 5
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
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Uitje: Molencruise Katwijk aan zee
Boodschappen
Film
Uitje: Touwmuseum de Baanschuur
Eten
Uitje: Paardenmarkt Vianen
Boodschappen
Uitje: Tuincentrum Overvecht Vleuten
Eten
Uitje: Zeeaquarium Bergen aan Zee
Boodschappen
Uitje: Paleis het Loo
Eten
Uitje :Schildpaddenopvang
Boodschappen
Combi: Winkelen in Bisonspoor
Eten
Vislunch: Vis/vlees eten in IJmuiden
Pannenkoekenhuis de Vuursche Boer

€ 29,€ 3,€ 7,€ 19,€ 10,€ 9,€ 3,€ 7,€ 10,€ 26,€ 3,€ 39,€ 10,€ 18,€ 3,€ 7,€ 10,€ 9,€ 7,-

ROllaTORSPREEKuuR

DE BaaT STaRT MET EEN
‘BuDGETBEGElEiDiNGSMaaTjE’
wat is een Budgetbegeleidingsmaatje?
Momenteel is het economisch gezien geen gemakkelijke
tijd. Er zijn veel mensen die niet aan hun maandelijkse betalingen kunnen voldoen. Dit kan ons allen overkomen door
bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van baan of andere
oorzaak.
Als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening
is Stichting De Baat daarom in samenwerking met diverse
organisaties in de gemeente gestart met het concept ‘Budgetbegeleidingsmaatje’. Hierbij worden zogeheten budgetbegeleidingsmaatjes door de coördinator van Stichting
De Baat gekoppeld aan mensen die te maken hebben met
schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie.
De inzet van een budgetbegeleidingsmaatje wordt gezien
als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening
waarbij deze vrijwilliger meer aandacht en tijd heeft voor
een goed gesprek. Daarnaast kan wellicht worden voorkomen dat bij mensen met een schuldenproblematiek de
schulden groter gaan worden. Het budgetmaatje levert zorg
na professionele schuldhulpverlening om terugval te voorkomen of ondersteuning als preventie van schuldsituaties
te bieden.

DaG VaN DE MaNTElzORG /
DaG VaN DE OuDEREN OP
MaaNDaG 1 OKTOBER
Maandag 1 oktober kunnen mantelzorgers en ouderen uit De Ronde Venen deelnemen aan een ontspannen middag in De Meijert. Op deze dag besteedt
Stichting De Baat aandacht aan zowel de Dag van de
Ouderen als aan de Dag van de Mantelzorg. Bijzonder
dit jaar is dat beide dagen gecombineerd worden en
er een theatervoorstelling is voor een extra feestelijk
tintje.
De Dag van de Mantelzorg is evenals de Dag van
de Ouderen een jaarlijks terugkerend evenement.
In De Ronde Venen gaat men daar ook dit jaar niet
aan voorbij. Dit betekent dat op maandag 1 oktober
zowel ouderen als mantelzorgers van alle leeftijden
van harte welkom zijn voor een ontspannen, gezellige middag in De Meijert. Mieke Telder, directeur
van Stichting De Baat, zal deze feestelijke middag
openen. Na de opening kunnen bezoekers de theatervoorstelling ‘Over de Kopzorg’ bijwonen. Een voorstelling waarbij twee vrouwen uit een totaal verschillend milieu elkaar op latere leeftijd onverwacht weer
tegenkomen. Een voorstelling vol met levenservaringen, dromen die niet uitgekomen zijn en hilarische
situaties. Kortom een voorstelling waar heerlijk om
gelachen kan worden en waar u voelt dat u er echt
even tussenuit bent!
Naast deze voorstelling zijn er volop andere activiteiten waar u vrijblijvend aan kunt deelnemen. Zo zal
er een bewegingsactiviteit zijn onder begeleiding
van Stichting Spel en Sport, een creatieve workshop
verzorgd worden door Hobby Dee, is er een kramenmarkt, een fotohoek, een sjoelcompetitie, een koffiehoek, live muziek en nog veel meer. De diverse activiteiten zijn doorlopend te bezoeken. Net als ieder
jaar bij de Dag van de Ouderen zijn ook dit jaar de
ANBO, de PCOB en SeniorWeb aanwezig. Ook Decibel
is weer van de partij. Al met al belooft het weer een
veelzijdige, gezellige middag te worden met voor elk
wat wils.
Het programma start om 14.00 uur en eindigt om
17.00 uur en vindt plaats in Partycentrum De Meijert,
dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht. Deelname aan
deze dag is kosteloos en aanmelding is niet nodig.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de
HEMA en de Huifkar.

Kunt u een budgetbegeleidingsmaatje gebruiken?
Zit u momenteel in een schuldhulpverleningstraject, hebt
u beginnende schulden of dreigt u weer terug te vallen?
Dan kunt u voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak contact opnemen met de coördinator. Deze bespreekt met u uw hulpvraag of vragen en of u in aanmerking
komt voor een budgetbegeleidingsmaatje.
Of wilt u iemand begeleiden?
Kunt u iemand administratieve ondersteuning geven zoals
bij het meehelpen met ordenen van geldzaken, het betalen
van rekeningen en iemand leren om te gaan met geld? Dan
zijn wij op zoek naar u! Vanuit De Baat krijgt u een training
waarbij u informatie krijgt over de achtergronden van (problematische) schulden en schuldhulpverlening, het werkveld en handvatten om iemand met schuldenproblematiek
te begeleiden. Tevens krijgt u persoonlijke begeleiding van
de coördinator.
Meer informatie over het budgetbegeleidingsmaatje kunt
u lezen in de speciale brochure. Deze is af te halen op het
kantoor van De Baat maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen met coördinator Nel Verhoek (0297) 230280/
mailen naar: bbmaatje@stichtingdebaat.nl.

iN BuuRTKaMER ViNKEVEEN iS alTijD
waT TE DOEN!
Elke dinsdag en donderdag tussen 10.00-12.00 uur zijn 55
plussers uit Vinkeveen van harte welkom in de gezellige
Buurtkamerhoek in de Bibliotheek. Uiteraard voor een lekker kopje koffie of thee en bijpraten met elkaar! Regelmatig
worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals op dinsdag
9 en donderdag 11 oktober. Dan kunt u samen met de gastvrouwen en heren een pompoen bloemstukje maken. Wat
u hiervoor mee moet nemen: een (niet te kleine) pompoen,
wat bloemetjes, een mesje en een lepel voor het uithollen.
Voor basisgroen en oase wordt gezorgd!
Op dinsdag 23 oktober en dinsdag 6 november komt de
Vinkeveense verhalenverstelster Elza Vis langs om ‘verhalen
op te halen’. Zij wil samen met belangstellende aanwezigen
verhalen van vroeger, al dan niet waar gebeurd, met elkaar
ophalen.
Tot slot wordt op dinsdag 23 oktober van 12.00-13.30 uur
i.s.m. de Boei de maandelijkse buurtkamer eettafel georganiseerd. Deze eettafel is er voor gasten van de Buurtkamer.
Opgeven en betalen kan bij de buurtkamer tot een week
van te voren en kost €7. Overige activiteiten zijn gratis.
Dus kom gezellig op de koffie en ontmoet veel nieuwe mensen! Wilt u informatie ? De Buurtkamer is op openingstijden
bereikbaar op telefoonnummer: 06-28249257

Maakt u om de week met Rinus een wandelingetje
om zijn depressiviteit even te doen vergeten? Of
helpt u mevrouw Dekker aan wat contacten in de
buurt door met haar naar de buurtkamer te gaan?
In De Ronde Venen zijn er heel wat mensen die op
deze manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bent u het maatje die een paar uur in de maand
beschikbaar voor minimaal een jaar beschikbaar
heeft? Neem dan contact op met coördinator Carolien Harbers van Stichting De Baat. Mail: c.harbers@
stichtingdebaat.nl of bel naar (0297)230280. Natuurlijk kunt u ook met haar contact opnemen indien u
juist en maatje wilt!

www.STichTiNGVRiENDENVaNDEBaaT.Nl

Elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur.
Donderdag 13 september in de buurtkamer Vinkeveen

ciNEMa PluS
In Maria-Oord. Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-.
Datum: do 4 oktober, aanvang 14:30 uur. Voor de titel
van de film kunt u contact opnemen met Maria-Oord:
(0297) 219 319.

EETGROEP
Op de maandagen en vrijdagen op de oneven weken,
deze maand op: 8, 12, 22 en 26 oktober van 17.00-20.00
uur. Locatie: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen.

BRuNchEN iN DE KwEEKTuiN
Op de 1e zondag van de even maanden organiseert De
Baat samen met De Kweektuin een brunch van 12.0014.00 uur. Bent u 65+, dan bent u van harte welkom. De
kosten voor deze brunch zijn € 5,-. Als u niet de mogelijkheid hebt om zelf naar De Kweektuin te komen, dan
kunt u gebruik maken van onze vervoersdienst. De kosten voor vervoer bedragen € 3,-. Eerstvolgende brunch
is op zondag 7 oktober. Opgeven voor de brunch of de
vervoersdienst kunt u doen door te bellen naar het Servicepunt 0297-587 600.

MENSEN GEzOchT DiE zich willEN
iNzETTEN VOOR BuuRTGENOTEN
- Mensen die houden van tuinieren kunnen jongeren met
een verstandelijke beperking komen helpen met het
bijhouden van hun tuin in Vinkeveen. Vacaturenummer
7223.
- Mensen die graag de ANBO (Algemene Nederlandse
OuderenBond) willen ondersteunen en bestuurdersvaardigheden bezitten, kunnen zich inzetten als bestuurslid.
Vacaturenummer 7177.
- Mensen die zich willen inzetten voor kwetsbare burgers
door verantwoordelijkheden van hen over te nemen en
hun belangen te behartigen kunnen zich inzetten als
mentor in De Ronde Venen. Vacaturenummer 1373.
- Mensen die ouderen willen informeren over voorzieningen en mogelijkheden kunnen zich opgeven als informatief huisbezoeker in De Ronde Venen. Vacaturenummer
1896.
- Mensen die handig zijn in klussen, tuinonderhoud,
schoonmaken of opruimen, kunnen zich opgeven voor
het Dreamteam van voetbalvereniging CSW in Wilnis. Vacaturenummer 7150.
- Mensen die houden van uitdagende en afwisselend vrijwilligerswerk en coachingsvaardigheden bezitten kunnen aan de slag als regiocoördinator bij Mentorschap
Midden Nederland. Vacaturenummer 7121.
- Mensen met een hart voor ouderen kunnen helpen bij diverse activiteiten en feestelijkheden binnen Maria-Oord
in Vinkeveen. Vacaturenummer 7055 en 7054.

MENSEN GEzOchT DiE zich willEN
iNzETTEN VOOR BuuRTGENOTEN,
MaaR NiET zOVEEl TijD hEBBEN
- Mensen die goed zijn in regelen en organiseren, kunnen
zich in november 8 tot 10 uur inzetten als collectecoördinator van het MSfonds in Abcoude. Vacaturenummer
7223
- Mensen die op een enthousiaste manier activiteiten kunnen begeleiden en mensen kunnen informeren en vermaken, kunnen zich inzetten in september voor de Fortenmaand in Amstelhoek. Vacaturenummer 7106
- Mensen die enkele uurtjes de handen uit de mouwen willen steken in en om het Fort bij Uithoorn, kunnen zich in
september en eventueel oktober opgeven als klusser. Vacaturenummer 7105.
U kunt meer informatie over deze functies vinden op de
vrijwilligersvacaturebank via http://www.steunpuntvrijwilligerswerk.info/u-zoekt-vrijwilligerswerk. Er staan ook vele
andere leuke, gezellige en uitdagende functie op de vacaturebank. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neem
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stichtingdebaat.nl of 0297
230280 (dinsdag en donderdag)
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Een colonne van 4 bussen stond donderdagochtend
klaar voor het jaarlijkse schoolreisje van de Hoflandschool. Uitgezwaaid door groep 8 vertrokken de groepen 1 t/m 7 naar pretpark Drievliet in Den Haag. Net aangekomen in het park moest helaas de regenjas uit de tas,
vanwege een flinke regenbui. Gelukkig verdween kort
daarna de regen en kon er volop worden genoten van de
vele leuke attracties. Voor de kleinsten waren de paardjes en de draaimolen favoriet, terwijl de oudere kinderen
de achtbanen opzochten. De grootste waaghalzen stapten zelfs in de ‘Formule X’, een superspannende achtbaan
waarin je met 70 km per uur wordt afgeschoten. Eind van
de middag keerden ze moe maar voldaan naar Mijdrecht,
waar de traditioneel lege bussen door de ouders werden
opgewacht.
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Zaterdag 29 september: start feestprogramma met culinaire dag

Wi n k e l c e n t r um Zi jde l wa a rd
b e s t a at 25 j a a r !
Uithoorn - Winkelcentrum Zijdelwaard bestaat in oktober 25 jaar!
Dat vinden de winkeliers wel een
(paar) feestjes waard! Op vrijdag
5 en zaterdag 6 oktober en vrijdag
12 en zaterdag 13 oktober vinden
er allerlei feestelijke activiteiten
plaats voor jong en oud, waarbij u
zelfs kans maakt op gratis boodschappen of een fikse korting op
uw aankopen. Houdt u in ieder geval deze krant in de gaten, die zal
de komende weken alle activiteiten op de voet voor u volgen: aanstaande zaterdag 29 september is
de start van het jubileumprogramma met de Culinaire Dag!
Culinaire Dag
Proeverijen, sushi workshop, chocoladefondue, cupcakes versieren,
speculaaskoeken maken, knots-

gekke obers en gezellige livemuziek.
Kom zaterdag 29 september naar
winkelcentrum Zijdelwaard, want
het is er een en al gezelligheid!
De meeste winkeliers hebben een
kraam met aanbiedingen en er
kunnen allerlei hapjes geproefd
worden. Heeft u altijd al sushi willen proeven en leren hoe het gemaakt wordt? Bij Albert Heijn in
winkelcentrum Zijdelwaard kan
dat komende zaterdag 29 september tijdens de workshop sushi maken! Alle bezoekers kunnen heerlijke chocoladehapjes proeven in
de chocoladefondue verzorgd door
PerloPlaza. Kinderen kunnen bij
C1000 gratis cupcakes versieren
en bij PerloPlaza speculaaskoekjes maken. Kaasliefhebbers opgelet, Kaasboerderij Clara Maria uit

Amstelveen is aanwezig en laat
z’n heerlijke boerenkaas proeven,
maar ook bij Albert Heijn kan iedereen de buitenlandse kazen uitproberen.
De verswinkels van winkelcentrum
Zijdelwaard maken deze dag allerlei heerlijke hapjes die door wel
heel gekke obers en kaasmeisjes
worden uitgedeeld. Het muzikale
duo Mr. Right zorgt voor gezellige
livemuziek.

namens de winkeliersvereniging
hun boodschappen afrekent!
Zaterdag 13 oktober is de afsluiting van het jubileumfeest en delen de winkeliers van Zijdelwaard
nog een keer uit! Bakkerij Hulleman maakt de langste verjaardagstaart van Uithoorn, namelijk 25

Weekend 5 en 6 oktober
Surprise Shopper en Bob de Bouwer en Zandkasteel Het weekend
na de Culinaire Dag gaan de winkeliers verder met feest vieren!
Op vrijdag 5 oktober is het heel
spannend winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard. Dan komt de
Surprise Shopper op bezoek. De
Surprise Shopper mag, namens
de winkeliersvereniging Zijdelwaard, in iedere winkel een klant
die boodschappen af wil rekenen,
deze boodschappen gratis of met
korting aanbieden! Wie weet bent
u wel de gelukkige en krijgt u op
die manier een cadeautje van de
winkeliers van Zijdelwaard.
Voor de kinderen is het zaterdag
6 oktober feest. Dan zijn namelijk
Bob de Bouwer en zijn vriendinnetje Wendy en het Zandkasteel op
bezoek in het winkelcentrum! Alle
kinderen kunnen hen een handje
geven en op de foto met hun favorieten!
Weekend 12 en 13 oktober
Zijdelwaard deelt uit!
Vrijdag 12 oktober loopt de Surprise Shopper nog een keer in winkelcentrum Zijdelwaard rond en
maakt vele klanten gelukkig als hij

meter! En natuurlijk krijgen de bezoekers allemaal een stukje, want
wie jarig is trakteert!
Bij taart hoort koffie of thee, dus
ook dat wordt uitgedeeld door
PerloPlaza. Voor de kinderen is er
gratis limonade. Alle winkeliers
hebben speciale feestaanbiedingen. En natuurlijk worden de kinderen feestelijk geschminkt en is
er gezellige livemuziek van het
duo Mr. Right!

Hallo wereld!

Remco en Jeroen van der
Schilden starten Montel

Kom in Kinderboekenweek
naar de Bibliotheek!
Regio - Kom in de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek en ontmoet andere werelden!
Wil je weten wat er allemaal te beleven is, haal dan snel je eigen paspoort met het programma van jouw
Bibliotheek.
Andere landen leer je kennen als je
reist: je praat met andere mensen,
je hoort vreemde talen, je eet ander
eten, je hoort andere muziek.
Wist je dat je andere werelden ook
kunt leren kennen in boeken, films,
muziek. En tijdens de Kinderboekenweek ook in de Bibliotheek!
In de Kinderboekenweek is er van
alles te beleven, te zien, te proe-

ven en te horen in de Bibliotheek.
Kom bijvoorbeeld lekkere hapjes
eten met bijzondere smaken, of kom
dansen op muziek van andere volken. Of leen een boek waarin je andere culturen ontmoet, zoals Polleke
van Guus Kuijer die bevriend is met
de Marokkaanse Mimoen. En heb je
het prentenboek De gele ballon van
Charlotte Dematons wel eens goed
bekeken? Daarin kan je hele werelden ontdekken.
Meer weten over de Kinderboekenweek: haal je paspoort in de Bibliotheek of kijk op www.bibliotheekavv.nl. Neem ook eens een kijkje op
www.kinderboekenweek.nl.

Dinsdag 2 oktober in De Woudreus:

Lezing over invasieve exoten
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn heeft Wilfred Reinhold van het Platform Stop Invasieve Exoten gevraagd om een lezing
te houden over invasieve exoten. De
lezing wordt gehouden op dinsdag 2
oktober in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis en begint om 20.00 uur. De

Autobedrijf Rovemij levert
bedrijfswagenpark
Uithoorn - Rovemij is leverancier
van de merken Hyundai en Skoda.
Steeds meer bedrijven weten hen
te vinden om hun wagenpark onder te brengen. Al jarenlang zijn zij
leverancier van surveillance-auto’s
en bedrijfsbussen voor VMB Security & Services en VMT Security Systems. De dienstvoertuigen worden intensief gebruikt tijdens de uitvoering van beveiligingstaken. Betrouwbaarheid is van groot belang

voor deze opdrachtgever die een
explosieve groei heeft doorgemaakt
in deze branche. De Skoda Fabia is
mede gekozen in kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vanwege de lage verbruikscijfers en de geringe emissie. De auto’s maken veel kilometers en om
die reden wordt scherp gekeken
naar zaken als prijs per kilometer en
comfort en veiligheid. De keuze voor
Hyundai H300 werd gemaakt naar

een uitgebreide vergelijking met alternatieve aanbieders. De scherpe prijs, de ruimte en bewezen betrouwbaarheid waren doorslaggevend.
“De klant is zeer tevreden over onze snelle dienstverlening. Direct acteren is ons motto want een voertuig
moet zo snel mogelijk weer ingezet
worden na een onderhoudsbeurt of
schade.” Aldus Autobedrijf Rovemij.

toegang is gratis. Exoten, ook wel
uitheemse soorten genoemd, zijn
planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens
in een nieuw leefgebied terechtkomen. Die invoer kan moedwillig zijn,
zoals bij huisdieren en tuinplanten.
Maar ook onbewust zoals bij de tijgermug. Invoeren van planten en
dieren gebeurt al heel lang.
Zo zijn het konijn en de fazant ook
ooit ingevoerd, maar zij worden als
inheems beschouwd. Dat geldt voor
alle soorten die voor 1500 zijn ingevoerd. Ook soorten die op eigen kracht van hun oorspronkelijk
gebied naar een nieuw leefgebied
komen, worden niet als exoot beschouwd. ‘Invasief’ betekent dat de
ingevoerde soorten zich hier weten
te handhaven en zelfs talrijker kunnen worden dan in hun thuisland.
Met alle gevolgen van dien voor natuur, gezondheid en veiligheid. Ook
in onze omgeving komen invasieve exoten voor. Denk maar aan de
muskusrat, nijlgans en de Amerikaanse rivierkreeft. Wilfred Reinhold
zal ons meer vertellen over invasieve exoten, de schade die ze veroorzaken en wat we er tegen kunnen
doen. Meer informatie over de lezing: 0172-407054.

Amstelveen - Na een lange voorbereidingsperiode zijn Remco en
Jeroen nu heel druk aan de verbouwing bezig van hun nieuwe winkel in Amstelveen. Het voormalige Trendhopper pand aan de Binderij in Amstelveen krijgt een geheel nieuw interieur en ook een
heel nieuwe gevel, aldus Remco van
der Schilden. Samen met zijn neef
Jeroen vertelt hij vol trots over hun
nieuwe plannen. Beide neven waren
jarenlang werkzaam in het familie
bedrijf Woonplaza van der Schilden
aan de Oosteinderweg in Aalsmeer,
en gaan nu dus verder in een nieuwe Montel vestiging.
Keten
Montel is een landelijke winkelketen met ruim dertig vestigingen. Het
is daarmee de nummer één zitmeubelspecialist in Nederland. Exclusief
en betaalbaar zitcomfort is het uitgaanspunt van de collectie, vertellen de twee startende ondernemers.
Perfect van kwaliteit, en toch heel

betaalbaar. De winkel van ruim 1100
meter zal straks gevuld staan met
meer dan vijftig opstellingen. Naast
zitmeubelen vindt u ook salontafels,
karpetten, verlichting en mooie accessoires bij Montel.
Mooi pand
“De nieuwe locatie in Amstelveen hadden we al geruime tijd op
het oog. Het is een mooi pand op
de meubelboulevard Bovenkerk.
Te midden van vele aanbieders als
Troubadour , Swiss Sense , Etage
3 en Co van der Horst, denken wij
een waardevolle aanvulling te kunnen zijn voor de consument die naar
nieuwe meubelen zoekt.
Als alles volgens planning blijft lopen zullen wij begin oktober de
deuren voor het publiek kunnen
openen. Natuurlijk zullen wij dat
doen met spectaculaire openingsaanbiedingen. Houdt u dus goed de
kranten in de gaten!” Aldus Remco
en Jeroen.

Verzamelaars in de regio
Utrecht opgelet!
Regio – Komende zaterdag 29
september vindt in De Meijert in
Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt
van Verzamelaarsvereniging De
Ronde Venen plaats. Verzamelaars
kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur in
De Meijert hun hart ophalen en proberen hun verzameling nog completer te maken. Ook zijn er demonstraties van het in vorm snoeien
van buxusboompjes (deze zijn ook
te koop) en het maken van pergamonkaarten.
Er zijn handelaren aanwezig met
postzegels, munten, ansichtkaarten
en telefoonkaarten. Ook zijn er weer
de stuiverboeken, waaruit je postze-

gels kan kopen van 5 cent per stuk.
Verder is er een tentoonstelling van
de leden van de verzamelaarsverenigin met motiefpostzegels zoals
walvissen, dieren in Afrika, motoren,
Filatelistische Elementen, Schriftelijke Communicatie en de Postzegelgeschiedenis. Daarnaast zijn er verzamelingen van boekenleggers en
albums met voetbalplaatjes vanaf 1969, winkelwagenmuntjes en
markclips.
De verzamelaarsmarkt vindt plaats
in De Meijert aan de J. van der
Haarlaan 6 in Mijdrecht van 10.00
tot 15.00 uur. De toegang is gratis.
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Workshop Babygebaren
Mijdrecht - In het kader van de
Week van de Opvoeding, organiseert Bibliotheek Mijdrecht en Vinkeveen een workshop Babygebaren.
De workshop wordt gegeven door
Sacha van Leeuwen van Gebarenkids (www.gebarenkids.nl).
Hoewel een kind meestal pas vanaf één jaar begint met praten, is het
al veel eerder klaar om te communiceren. Gebaren kunnen hierbij een
middel zijn. Zo kan je je kind laten
weten waar zijn/haar aandacht op
gericht is en wat het meemaakt. Ook
als een kind kan praten is het gebruik van gebaren een toegevoegde
waarde. Daarbij is het ook leuk om
met gebaren te ‘praten’ met je kind
en versterkt het de band.

Tijdens de workshop krijgen de ouders meer informatie over babygebaren en leren zij een aantal (baby)gebaren die met de kinderen gebruikt kunnen worden. De workshop is bedoeld voor ouders en kinderen van 0-4 jaar. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Duur
van de workshop ca 1 uur De workshop Bibliotheek Mijdrecht vindt
plaats op zaterdag 29 september
om 12.00 uur in de bibliotheek aan
de Doctor J. van der Haarlaan 8 in
Mijdrecht. De workshop Bibliotheek
Vinkeveen vindt plaats op dinsdagochtend 2 oktober om 10.00 uur
in de bibliotheek aan het Tuinderslaantje 4 in Vinkeveen. Meer informatie www.bibliotheekavv.nl

Cursusproject De Ronde Venen
heeft nog plaats in oktober
De Ronde Venen - Wilt u deze
herfst nog een cursus volgen? Het
kan nog! In de maand oktober zijn
nog plaatsen vrij bij de workshop
Familieopstellingen en bij de lezing
De Stijl over verschillende bewegingen die aan het begin van de 20ste
eeuw ontstonden, zoals Fauvisme,
Kubisme, Dadaïsme en ook De Stijl.
Ook kunt u nog etsen bij Grafiek
droge naald of een vaas maken met

Raku stoken. Keus genoeg. Inschrijven kan via de Rabobank of via internet op www.cursusproject.nl

Morgenavond, donderdag 27 september

Bijeenkomst Passage Mijdrecht

Kids Julianaschool tonen veel
creativiteit op knutselmiddag
Wilnis - Vrijdag 21 september was
in Wilnis weer de eerste creatieve middag op de Koningin Julianaschool. Met hulp van ouders wordt
er in kleine groepjes aan prachtige
werkstukken gewerkt. Zo maakt een
groepje kinderen cupcakes, wordt
er een bloemstuk gemaakt in een
uitgeholde pompoen, wordt er een

schilderij gemaakt. Andere kinderen graveren of beschilderen glas,
er worden vogelhuisjes getimmerd
en kaarten gemaakt.
De kinderen kunnen op allerlei manieren hun creativiteit kwijt en gaan
met prachtige werkstukken naar
huis.

Wie meer wil weten over inschrijven,
cursustijden en betalen, kan bellen
(0297)261849, of mailen: auwert@
casema.nl Nieuws vindt u ook bij
http://cursusproject.hyves.nl of volg
Cursusproject op Twitter: @Cursusproject.

VLC blij met opening van
het Open Leer Centrum
De Ronde Venen – Vorige week
woensdag 19 september heeft
op het VeenLanden College in
Mijdrecht de officiële opening van
het Open Leer Centrum plaatsgevonden.
Het Open Leer Centrum (OLC) is
gehuisvest in de voormalige mediatheek, die vergroot is en een andere indeling en inrichting heeft gekregen. In aanwezigheid van personeelsleden, de voorzitter van bestuur en collega rectoren, maar
vooral van leerlingen werd deze
speciale ruimte binnen het schoolgebouw van het VLC symbolisch in
gebruik genomen. In zijn toelichting
gaf de rector van de school, de heer
Van Tergouw, aan met welke doel
het Open Leer Centrum was opgezet.
Groeiend zelfstandig
De school heeft behoefte aan een
lichte, goed geoutilleerde werk- en
studeerruimte waarin leerlingen

achter laptops kunnen werken aan
zelfstandige opdrachten die er voor
verschillende schoolvakken zijn. De
veelal digitale opdrachten, te maken
tijdens eventuele tussenuren voor
leerlingen, vormen een zinvolle aanvulling op de lesstof.
Op die manier wordt lesuitval ondervangen. De zelfstandige opdrachten
die de leerlingen in het OLC maken,
zijn er niet alleen om een zinvolle,
inhoudelijke invulling te geven aan
een uitgevallen lesuur. Het VLC beoogt leerlingen ook te laten wennen
aan een groeiende zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid buiten het
klaslokaal. Het gebruik van digitaal
materiaal daarvoor moet tevens een
vliegwiel zijn voor het onderwijskundige ICT gebruik op het VLC.
Dit schooljaar wordt het OLC gebruikt door de brugklasleerlingen.
Volgend jaar komen daar de tweedeklassers bij. In Vinkeveen wordt
op termijn een kleinere variant van
het OLC gerealiseerd.

Charles de Vree veertig
jaar koordirigent
De Ronde Venen - In januari 1972
richtte Charles de Vree in Vinkeveen
het kinderkoor De Tureluren op. Dit
kinderkoor ontwikkelde zich tot het
Interkerkelijk Jeugdkoor en tenslotte tot gospelkoor
De Rovenians in 1983. In die tijd
werden onder leiding van Charles
de Vree twee langspeelplaten opgenomen en De Rovenians waren
meerdere malen op tv te horen en
te zien! Inmiddels is De Vree ook al
25 jaar dirigent van Kerkkoor Baambrugge en 20 jaar dirigent in Loenen a/d Vecht. Zowel Het Kerkkoor

als De Rovenians zijn te beluisteren
op het feestelijk jubileumconcert
op zaterdagavond 6 oktober in de
Dorpskerk te Baambrugge. Ook het
Dignakoor uit Amstelveen, waar De
Vree 10 jaar dirigent van is, treedt
deze avond op.
De pianobegeleiding is in handen
van Letta van Maanen en Arjan Verrips. Beiden waren 35 jaar geleden al van de partij! Het Dignakoor
wordt begeleid door Harry Lichtendahl. Wilco Gijzen bespeelt het orgel. De aanvang is 20.00 uur, de zaal
gaat om 19.30 uur open. De toegang
is vrij!

Gezellige sportactiviteiten
voor bewoners Zuiderhof
Vinkeveen - Zonnehuisgroep Amstelland locatie De Ronde Venen
biedt haar bewoners verschillende
keren per week de mogelijkheid om
mee te doen met diverse activiteiten. Afgelopen donderdag 20 september hebben zij hun sportactiviteiten weer eens extra onder de
aandacht gebracht met een sport en
spelmiddag in Zuiderhof. Hieraan is
met veel enthousiasme deelgenomen door natuurlijk de bewoners,
maar ook een aantal medewerkers
en vrijwilligers. In de pauze werden
allen verblijd met een gezond pakje
sap en een appel van de Jumbo uit
Zuiderwaard. Na afloop konden ze

met elkaar genieten van een prachtig verzorgd buffet. Met dank ook
aan Poelier De Haan van de Demmerik die de eieren heeft gesponsord. En last but not least hun eigen
fysiotherapeuten Brigitte en Esther
van de praktijk voor fysiotherapie
Van Beek en Valkenburg. Zij hebben een heel sportprogramma voor
ouderen cadeau gedaan en daarbij
natuurlijk hun onmisbare hulp hierbij.

gedaan. Bent u nieuwsgierig: Kom
een keertje bij hen kijken. U bent
van harte welkom! Ook andere activiteiten zijn toegankelijk voor ouderen uit de buurt. Het activiteitenprogramma van Zonnehuisgroep Amstelland locatie De Ronde Venen
kunt u altijd bij hen ophalen, zodat u
op de hoogte bent van de verschillende activiteiten die zij aanbieden.
Heeft u vragen belt u dan met telefoonnummer: (0297)263249.

In Zuiderhof is er elke woensdagmiddag om 15.00 uur bewegen voor
ouderen. Hieraan wordt door vele
bewoners in huis enthousiast mee-

Van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.30 en 16.00 uur staan de
gastvrouwen van Zonnehuisgroep
Amstelland u graag te woord.

Eindelijk rust voor bewoners
van Polder Groot-Mijdrecht
De Ronde Venen - Er is al heel
wat jaren heel veel gesproken en
geschreven over de grootse plannen die overheid en gemeente hadden voor de Polder Groot Mijdrecht.
Moeras, onder water, een groot
park, alles heeft de revue gepasseerd. En werden er de dupe, juist
de honderd bewoners van deze polder. Zij hadden geen moment rust
meer. Zij moesten huis en haard
verlaten, omdat gemeente en overheid zo nodig hun land tot een park
moesten maken.
Heel wat keren hebben de boeren van zich laten horen en uiteindelijk heeft het tot iets geleid. Het
plan voor het park is van de baan.
Het gaat niet meer onder water, er
komt nu de zogenoemde versoberde Veenribbenvariant. Deze plannen hebben tot doel om ‘langdurig rust te creëren in de polder’. Er
komt minder moeras, dat verder van
de woningen af ligt. De aankoop

van gronden vindt plaats op basis
van vrijwilligheid , dus niet meer de
onteigening, er vindt geen aankoop
van woningen plaats en het westelijk deel van de polder blijft geheel
agrarisch gebied.
Rust
Donderdag jl. werden deze plannen
besproken in de raad en bijna alle
fracties, met uitzondering van D66,
waren blij dat er nu eindelijk rust
kwam: “Rust in de polder: een betrouwbare overheid dat is waar onze
inwoners behoefte aan hebben” aldus de VVD fractie. “Deze versoberde variant heeft draagvlak onder alle betrokken partijen. Er komt langdurig rust in de polder en er is zekerheid over de toekomst.” De fractie van Ronde Venen Belang was
ook er blij: Ronde Venen Belang
ziet in het akkoord van de Poldertrots een bevestiging van het belang
van inwonersparticipatie. Indien de

megalomane plannen van AGV en
de Provincie waren doorgezet hadden we nu gezeten met een PLAS
en zeer ontevreden inwoners. Dat is
nu geheel omgekeerd.
Volharden
Dit akkoord bewijst te meer dat
plannen, gebaseerd op drogredenen, nooit doorgang mogen vinden. Was het niet AGV dat onoverkomelijke problemen zag vanwege
de waterkwaliteit? Dat de bestuurders in de Provincie en in onze gemeente hier volledig in meegingen?
Niet de bewoners. Zij bleven volharden in hun protest op een zeer nette manier en ondersteund met argumenten.
Nu de financiën niet meer voorhanden zijn blijken ook de problemen
met de waterkwaliteit eigenlijk wel
mee te vallen.
Het akkoord van de Poldertrots mag
wat Ronde Venen Belang betreft on-

dertekend worden door het College”, aldus RVB.
Niets opgelost
De fractie van D66 vond dat er nog
steeds niets was opgelost. Zij zijn
niet blij en zien dat het binnen een
aantal jaren toch weer terugkomt.
Ook de fractie van de PvdA-GroenLinks, was wel blij voor de bewoners, maar zag ook niet dat er nu 50
jaar rust in de polder zou komen: “Je
belemmert met zo’n uitspraak alle
natuuraanleg in de polder”, zo vonden zij. De fractie van de CU/SGP
was heel tevreden: “We hebben
plassen genoeg in onze omgeving,
meer plassen hebben we niet nodig
en zeker niet in deze polder. Blij met
deze overeenkomst. Hij wordt breed
gedragen en brengt eindelijk rust.”
Zelfs de fractie van het CDA was nu
blij met deze oplossing, hoewel hun
oude wethouder een groot voorvechtster was om de bewoners uit
de polder te krijgen en er natuur van
te maken. In ieder geval wordt de
overeenkomst binnen enkele weken
ondertekend en is de rust (voorlopig) gegarandeerd, hoewel men altijd zegt: nooit betekent bij de overheid minimaal 10 jaar.

Mijdrecht - Na de vrolijke, gezamenlijke startavond op 23 augustus, waarop aan de ‘Passage’-leden
iets meer werd verteld over de mode tussen 1850 en 1950, een eeuw
mode, begint de Christelijk Maatschappelijke
Vrouwenbeweging
Passage morgenavond, donderdag
27 september met haar maandelijkse avonden. Zij hebben voor deze
avond de heer M.Tummers uit IJsselstein uitgenodigd die iets komt
vertellen over de tekenbeet.
Deze gevaarlijke kleine beestjes
kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. De ziekte van Lyme is een
infectieziekte die u kunt krijgen na
een beet van een besmette teek. De
ziekte veroorzaakt huidinfecties en
aandoeningen aan het zenuwstel-

sel en de gewrichten. Heel vervelend allemaal en het is interessant
om van de heer Tummers, een ervaringsdeskundige, te horen hoe we
het mogelijk kunnen voorkomen en
wat de behandeling hiervan is. Het
belooft een leerzame avond te worden.
Denkt u, ik zou ook weleens iets
over dit onderwerp willen weten of
misschien bent u benieuwd wat de
Passage-avonden inhouden, voel u
welkom om te komen luisteren en
kijken. Leden en overige belangstellenden zijn hartelijk welkom. De
koffie staat vanaf 19.45 uur voor u
klaar.
De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw Irene aan de Kerkstraat in
Mijdrecht, naast de Janskerk.

Twistvliedschool gaat op
slotenexcursie Wickelhof

Mijdrecht - Vorige week ging
groep 5 van De Twistvliedschool op
slootexcursie in Park Wickelhof. Onder begeleiding van vrijwilligers van
het IVN werden de sloten aan een
onderzoek onderworpen. Na uitleg
van IVN-er Patrick Heijne werd enthousiast met schepnetten in de sloten gezocht naar leven in het water.
De netten werden leeggemaakt in
witte plastic bakken en verder bekeken. Daarna verhuisden de gevonden waterbeestjes met behulp van
kleine potjes naar grote doorzichtige glazen bakken. Aan de hand van
plastic platen met afbeeldingen onderzochten de leerlingen samen
met de IVN-gidsen welke beestjes er nou eigenlijk in de sloten leven. Veel libel-larven, waterslak-

jes, schaatsenrijders, waterkevers,
ruggenzwemmers, visbloedzuigers,
kleine modderkruipers en zelfs een
kikker kwamen tevoorschijn. Achter op de plaat was te lezen of de
beestjes in schoon tot sterk verontreinigd water leven. Het was niet
makkelijk om uit te pluizen, maar
aan het einde van de ochtend kon
er maar één conclusie worden getrokken: het slootwater in Park Wickelhof is schoon! De gidsen van het
IVN gaven de leerlingen van groep 5
een groot compliment, dat zij zo gemotiveerd en hard hadden gewerkt.
Het was voor iedereen een zeer geslaagde excursie, ook mede dankzij
het NME-centrum dat voor deze gelegenheid materiaal aan het IVN
had uitgeleend.
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Lions Club trakteert bewoners
Maria-Oord en Zuiderhof
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 21
september trakteerde Lions Club
Vinkeveen en Waverveen bewoners van de verzorgingshuizen Maria-Oord en Zuiderhof op een uitje in Amsterdam met de tram genaamd ‘Red Crosser’. Geen gewone
tram, maar één die speciaal is ingericht op het vervoer van mindervaliden. De tram is een idee van het Rode Kruis (vandaar ook de naam ‘Red
Crosser’) waarbij ook plek wordt geboden aan een aantal meerijdende vrijwilligers om de passagiers de
helpende hand te reiken. Een unieke
gelegenheid voor de ouderen onder
ons, die slecht ter been zijn of in een
rolstoel zitten, om onze hoofdstad
toch nog eens te kunnen bezoeken.
De aangepaste touringcar bracht
de groep van in totaal 32 personen
(incl. begeleiders) rond het middaguur naar het Haarlemmermeerstation. Daar begon de tramrit van
twee uur kriskras door Amsterdam
van oost naar west, van noord naar
zuid langs o.a. de Dappermarkt, het
Leidseplein en het Vondelpark.
De gids van het Rode Kruis wist over

elke bezienswaardigheid veel te vertellen en vermaakte de reizigers met
nostalgische verhalen over het vroegere leven in de stad. Na een stop in
de buurt van Artis voor koffie, thee
en een gebakje werd weer verder
gereden langs de Hortus Botanicus naar het Rembrandtplein verder
het centrum in. Een feest van herkenning voor velen. ‘O, kijk, ik heb
hier gewoond en daar op school gezeten!
Ik word er stil van en krijg tranen in
mijn ogen.’ Zo werden vele enthousiaste herinneringen gedeeld. Tegen het einde van de middag werd
de groep weer in de touringcar naar
Vinkeveen gebracht. Aan de stralende gezichten te zien en te horen
aan de vele bedankjes, had iedereen het erg naar zijn of haar zin gehad, uiteraard ook met dank aan de
meereizende vrijwilligers van Maria-Oord, Zuiderhof, Red Crosser en
de Lions. Er kan weer teruggekeken
worden op een zeer geslaagde dag.
En ook voor de Lions Club Vinkeveen en Waverveen is het duidelijk:
dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Dagje naar Dolfinarium
met het Rode Kruis
Regio - Donderdag 20 september zijn 61 deelnemers op uitnodiging van het Rode Kruis vertrokken voor een dagje Dolfinarium in
Harderwijk. Toen het gezelschap
daar arriveerde, regende het, maar
dat mocht de pret niet drukken. Als
eerste kreeg men een lekker kopje
koffie met een gebakje. Na de koffie werd de dolfijnenshow bezocht.
De show heette ‘Droomwens’ en de
bezoekers van deze show werden
meegenomen naar de dolfijnenwereld. Iedereen heeft erg van de show

genoten. Vervolgens stond hen een
voortreffelijke lunch te wachten.
Daarna kon iedereen zelf het park
in om de dieren te bekijken. Zelfs
de speeltuin met de kleine kinderen
was een bezienswaardigheid.
De tijd ging te snel, want de bussen
stonden weer op het gezelschap te
wachten. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbij Fonds en de vele vrijwilligers. De
C1000 heeft ervoor gezorgd dat iedereen met wat lekkers naar huis
ging.

Bij Stichting ‘Paraplu’:

Italiaans voor beginners
Wilnis - De cursus ‘Italiaans voor
beginners’ die Stichting ‘Paraplu’
organiseert is vooral bestemd voor
diegenen die kleine conversaties
kunnen uitvoeren, ook in de verleden tijd.
Verder wordt gegaan met het lesboek ‘Buongiorno!’ De cursus zal
plaatsvinden op tien dinsdagen, te
beginnen volgende week dinsdag 2
oktober van 20.30 tot 21.45 uur en
wordt verzorgd door mevrouw M.
Verbruggen-Fauci. De kosten voor
deze cursus bedragen 30 euro. De
cursuscode is MT1206. Informa-

tie en Inschrijven Nadere informatie over deze en andere cursussen
en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij
de ‘Paraplu’ en op de website www.
stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan men online inschrijven of
een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload
op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd
bij de ‘Paraplu aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan
men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.
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Eerste herfststorm kost
weer wat bomen
Mijdrecht – Afgelopen maandag was het duidelijk: de herfst is begonnen.
Regenbuien, stormachtige wind, onweersbuien, het was raak. De brandweer
moest er nu en dan aan de pas komen om omgewaaide bomen en/of losse
dakpannen te verwijderen.
Zover als nu bekend is er wel aardig wat schade maar zijn er geen gewonden.

Nieuw en uniek:
Truckwash Aalsmeer
Regio - “De laatste loodjes wegen
altijd het zwaarst. Onze hoofdaannemer Bosman en alle plaatselijke
onderaannemers zijn werkelijk met
man en macht bezig om de laatste
puntjes op de i te zetten. Aanstaande
zaterdag 29 september is Truckwash
Aalsmeer een feit.” Aan het woord is
eigenaar Michel de Block en hij is
zichtbaar trots op wat er is neergezet op bedrijventerrein Greenpoort
op de grens van Aalsmeer, Amstelveen en De Kwakel. Officieel staat de
megaloods op Amstelveen’s grondgebied, maar de naam Truckwash
Aalsmeer is bewust gekozen, omdat ondernemers van de Aalsmeerse bloemenveiling veel gebruik zullen gaan maken van de diensten die
het bedrijf biedt. Over hoe het idee
ontstaan is zegt Michel het volgende: “Vijftien jaar geleden ben ik al
een wasstraat voor vrachtwagens
begonnen in Amsterdam Sloterdijk.
Toen de kans zich voordeed ben ik
vijf jaar geleden begonnen met dit
stuk grond. Door diverse onderhandelingen, hoge eisen en regelgeving,
waar ik de lezer verder niet mee lastig wil vallen, kon de eerste paal pas
in december 2011 de grond in.” Truckwash is een onderdeel van Truckcenter Aalsmeer. Naast het bedrijf
zijn nog vijf truckgerelateerde bedrijven gevestigd, te weten: een bedrijf
voor laadkleppentechniek, een trailerservicebedrijf, een glasreparatiebedrijf en een bedrijf in koeltechniek.
De Shellpomp, speciaal voor vrachtwagens, is nog in aanbouw.
Primeur in de wereld:
Quickawaywash
Naast twee traditionele wasstraten
met als extra duomachines die uniek
zijn in Nederland, hebben zij ook
een primeur in de wereld. Michel de
Block vervolgt zijn verhaal: “In samenwerking met een Amerikaans
bedrijf, die de rollerbaan heeft ontworpen, heb ik de verfijnde technieken zelf bedacht. Om de wachttijd te
verkorten wordt de vrachtwagen op
een mat gereden, de chauffeur kan
gewoon blijven zitten. De baan wordt
vervolgens verder getransporteerd
en de wagen wordt compleet gewassen. De wasbeurt bedraagt door deze efficiënte werktechniek nog geen
vier minuten!” Bedrijfsleider Rinus
de Jong, die vooral op de werkvloer
aanwezig zal zijn, voegt toe dat bij
de traditionele wasstraten handma-

tig de hoekjes en gaten worden gesopt. “Er komen vier personeelsleden
per vrachtwagen aan te pas. Dat is
natuurlijk in de Quickawaywash niet
het geval en daar is de prijs dan ook
naar.” Bij truckwash kun je niet alleen
terecht voor vrachtwagens. Ook touringcars, tankwagens, bestelbussen,
campers en zelfs LZV wagens. Er is
een aangeklede wachtruimte waar
kosteloos gebruik kan worden gemaakt van Wi-Fi en een printer en
waar de koffie gratis zal zijn. En er
is een Bakery, waar, naast koeken en
croissants, broodjes vers worden afgebakken en belegd. Let op: De 5000
gedrukte vrijkaartjes voor een gratis pistoletje worden uitgedeeld bij
de stoplichten van de veiling. Rinus
zegt: “We hebben ook een unieke
haal-breng service voor chauffeurs.
Misschien hebt u ons wel voorbij
zien komen op de Aalsmeerse bloemencorso vorige week. Ik reed mee
in onze speciaal daarvoor nieuw
aangeschafte tuk-tuk, helemaal in
de stijl van ons bedrijf.”
Zaterdag 29 september:
Open Deuren Dag
Aanstaande zaterdagmiddag van
een tot zes uur is een ieder geïnteresseerde van harte welkom op het
bedrijventerrein. Alle bedrijven houden Open dag. Michel noemt het
liever ‘Open Deuren Dag’, want alle deuren staan open om een kijkje te nemen, natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.
Het adres is Afmijnstraat 2-4, Amstelveen. Vanaf de veiling gezien, bij
de eerste rotonde en dan drie maal
rechtsaf. De openingstijden zijn verder ’s morgens van zes uur tot ’s
avonds elf uur en dat zes dagen in
de week. www.truckwashaalsmeer.nl

Bingoavond OKK
Mijdrecht - Dinsdagavond 2 oktober is alweer de tweede bingoavond van het seizoen bij toneelvereniging OKK. Ook dit keer zijn er
weer vele mooie prijzen te winnen.
Met dit keer een tablet als hoofdprijs. U komt toch ook gezellig een
avondje bingo spelen? De bingo zal
gehouden worden in partycentrum
De Meijert aan de Doctor J. van der
Haarlaan 6 en start om 19.45 uur.
Prijzen zijn 50 eurocent per lot.
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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.

De gemeenteraad, de
rijdende rechter of
Sinterklaas en het Boeiplein
Het is vrijdagavond en ik fiets
door het oude dorp van Vinkeveen. Het weer is prima. Er staat
geen zuchtje wind. En dat is in
ons land uniek. Ik fiets naar de
Boei om een potje volleybal te
bekijken. Ik vind dat een geweldige sport al is het wel jammer
dat wij op internationaal niveau
niet meer meetellen.
Eenmaal bij de Boei aangekomen ga ik op de trap zitten om eens een indruk te krijgen van het zo gewenste Boeiplein. Een groot parkeerterrein wat half gevuld is met auto’s en een inmiddels vervallen
zwembad. Toch zonde dat dat
zwembad gesloten is, denk ik.
Ik ken namelijk vele ouderen
uit Vinkeveen die na de sluiting
nooit meer gezwommen hebben. Niet omdat ze niet naar
dat nieuwe zwembad wilden.
Nee, de afstand was gewoon te
ver. Maar ja, de gemeenteraad
heeft besloten en daar moesten we het mee doen. Dat doet
mij gelijk denken aan de rijdende rechter. U kent dat programma misschien wel van de tv. Dat
is een rechter die met de auto
langskomt en uitspraak doet
over geschillen tussen buren.
Geluidsoverlast, een te grote boom die de zon weg houdt,
landje pik en nog veel meer
waar buren zich druk om kunnen maken. Nou, die rijdende
rechter, die trouwens zelf ook
een geschil heeft met zijn buren, doet na grondig onderzoek uiteindelijk een finale uitspraak. Hij zegt dan altijd “dit
is mijn uitspraak en daar zult u
het mee moeten doen”.
De uitspraak van de gemeenteraad waarin bepaald is dat het
zwembad wordt verkocht aan
een projectontwikkelaar voor
600.00 euro en dat het door de
Vinkeveners gewenste Boeiplein geen ondersteuning krijgt
lijkt in intentie veel op die van
de rijdende rechter. Dit is de
uitspraak en daar moeten wij
Vinkeveense burgers het maar
mee doen. Conclusie: geen
centrale plek in het dorp waar
Sinterklaas zich thuis zou voelen met daarbij de kinderen die
hem graag willen ontvangen.
Geen plein waar cultuur, festiviteiten, jaar-, bloemen, kerst-

markten en de kermis gehouden kunnen worden. Zonde,
want de locatie ligt voor het
grijpen. Het is een kans die je
nooit meer krijgt. Het is zo iets
als een staatslot waar je een
miljoen op hebt gewonnen,
maar je vergeet hem in te leveren of zoals het mooiste meisje van de klas wil een avondje met je uit, maar je zegt dat
je huiswerk moet maken. Trouwens over de kermis in Vinkeveen wil ik u nog wat vertellen. Op woensdagavond wilde ik de kermis bezoeken aan
de Demmerik. Dat was echter
geen goed plan. Ik kon het terrein niet op. Niet vanwege de
vele mensen. Nee, vanwege de
drassige grond. Het leek net de
Waddenzee bij eb, zonder zeehondjes.
Ik zit nog steeds op de trap en
kijk weemoedig over het terrein.
Waarom heeft de gemeenteraad dit besluit genomen, denk
ik. Is het om het geld of is het
omdat ze uberhaubt geen interesse hebben in Vinkerveen? Ik
weet het niet, maar wat ik wel
weet dat zij al weer een tijdje
geleden een prima functionerende gemeentesecretaris hebben ontslagen. Onder haar bewind ontving de gemeente de
1e prijs als meest dienstverlenende gemeente. En als je
goed functionerende ambtenaren ontslaat om duistere redenen kost dat veel geld. Heel
veel geld en dat is misschien
wel meer dan één tot vier Boeipleinen. Wat ik ook weet is dat
de gemeenteraad te grote risico’s heeft genomen met projecten zoals Marickenland, de
Driehoek en wat nog meer. Ik
weet ook niet alles. Maar dat
deze besluiten vele miljoenen
hebben gekost is wel een feit.
Chagrijnig stap ik weer op mijn
fiets. Ik heb geen zin meer om
volleybal te kijken. Fietsend
door het dorp denk ik. In wie
geloof je nu het meest? De rijdende rechter, de gemeenteraad of Sinterklaas. Een stuk
verderop zing ik zachtjes. Zie
ginds komt de stoomboot, daar
komt ie weer aan.
Carl Pothuizen.
Vinkeveen

Zangeres Mathilde Santing
stijgt boven zichzelf uit

Sint Jozef’s Got Talent
Vinkeveen - Vorige week zinderde
de Sint Jozefschool van de spanning
en het talent... Op het Open Podium
toonden de leerlingen van de groepen
4/5 en 6a elkaar hun kunsten. Ook de
kleuters mochten meegenieten van de
maar liefst 15 acts. Deze keer was het
extra spannend: er was een echte jury samengesteld! De kinderjury werd
gevormd door de leerlingen Desi en
Björn. De vakjury bestond uit de muzikale juf Truuske, wijze meneer Jaap
van Maria-Oord en een lieve begeleidster, ook van Maria-Oord. Zij had-

den de moeilijke taak de vele acts te
beoordelen. Er werd live gezongen,
zowel in het Nederlands als in het
Engels, gedrumd, piano gespeeld en
heel veel gedanst. Na een spannende
puntentelling gaan 7 acts door naar
de volgende ronde: Mees (drumsolo);
Manon (zang); Kyra en Desiré (dans);
Julia (zang); Elinn (zang); Maria en
Elinn (dans) en Estelle, Nynke en Zara
(dans). De finale is op dinsdag 27 november in Verpleeg- en Verzorgingshuis Maria-Oord. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

De Ronde Venen - Mathilde Santing heeft vrijdagavond 21 september op onnavolgbare wijze het jubileumseizoen van Cultura De Ronde
Venen geopend. Het eerste concert
van haar nieuwe tour ‘Recital’ was
een ware belevenis.
Mathilde Santing begon zonder begeleiding aan haar concert en het
publiek in De Meijert hing direct
aan haar lippen. Na een minuut vielen pianist Marcus Olgers en Ward
Veenstra, de man van de audiovisuele aspect, in en was de toon van de
avond gezet...
De combinatie van deze drie musici is een gouden greep. Mathilde Santing heeft in pianist Olgers
een goede sparring-partner, terwijl
Ward Veenstra voor sfeerbepalende
elektronische klanken zorgt. Hij gebruikte daarvoor in De Meijert onder meer ‘samples’ die door Marcus
Olgers op piano waren ingespeeld.
Zo ontstond er een mooie samensmelting van twee stijlen: traditioneel pianospel van Olgers en alles
wat uit de trukendoos van Veenstra
kwam. Samen klonk het lekker fris,
actueel en toch vertrouwd.

Stemgeluid
Tel daarbij het warme stemgeluid
van Mathilde Santing op en daarna
was nog maar één conclusie mogelijk: dit zou een bijzonder concert
worden. Het was sowieso een bijzondere avond want het optreden
voor Cultura bleek, zoals Mathilde
zelf vertelde, haar eerste concert in
De Ronde Venen! Bovendien voerde
ze deze avond louter zelfgeschreven nummers uit, iets wat ze in haar
lange en rijke carrière nog niet eerder gedaan heeft. Haar eerste zelfgeschreven lied ‘Given’ vormde de
basis voor vele mooie nummers die
ze in De Meijert vertolkte. Mathilde
presenteerde alle liedjes met korte
inleidingen, waarbij ze vaak de lachers op haar hand kreeg.
Met haar nieuwe repertoire nam
Mathilde Santing het publiek mee
naar de zonnige kant van het leven.
Maar de duistere zijden van dat leven, zoals liefde, verlangen, weemoed en hoop, kwamen evengoed
aan de orde. Zo liet Mathilde zich
ook van haar kwetsbare kant horen.
Daarbij bediende ze zich van diverse muzikale stijlen, maar vooral in

de jazzy songs steeg ze boven zichzelf uit.
Vakvrouw
Wat eens te meer duidelijk werd tijdens deze avond was dat Mathilde
Santing een vakvrouw pur sang is.
Dat ze zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en een fantastisch nieuw
pad is ingeslagen. Het is van harte te hopen dat dit pad de weg van
Cultura De Ronde Venen nog eens
zal kruisen! De volgende voorstelling die Cultura verzorgt, is die van
het Diederik Ruisch Quintet samen
met mondharmonicaspeler Tim
Welvaars. Zij spelen op 27 oktober
in De Boei in Vinkeveen, een kaartje

kost 10,- euro en het optreden begint om 20.30 uur. Kaarten zijn nu
al te reserveren via www.culturadrv.nl. Scholieren en studenten betalen, op vertoon van een schoolof studiepas, 5,- euro per kaart. De
korting is alleen te verkrijgen via
de website of aan de kassa voor de
voorstelling.
In de losse verkoop zijn kaarten
vanaf twee weken voor de voorstelling ook te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij De
Boei en drogisterij De Bree in Vinkeveen. Aan de deur van de zaal
zijn, indien nog voorradig, vanaf een
half uur voor aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.
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Vinken 3 revancheert zich
Vinkeveen - Zaterdag 22 september 2012. Over het korfbalveld staat
een lichte bries. Op deze dag staat
voor De Vinken 3 de wedstrijd tegen het nog puntloze Luno 3 op het
programma. Coach Jaco Kroon had
de volgende opstelling uit de hoge
hoed getoverd:
Aanval: Marco Gijsen, Vincent Verbruggen, Manon Dankelman en
Maaike v Peursem.
Verdediging: Aanvoerder Marcel St
Nicolaas, Arjan Lommers, Linsy Zaal
en Elisa Rozendaal.

wel of de bezoekers hier verbaasd
over waren. Het zou ook een kwestie van tijd zijn dat De Vinken deze
kleine voorsprong van Linschoten
om zou buigen in een positieve score voor de Vinkeveners. Met mooie
aanvallen werden de bezoekers op
een riante achterstand gezet: 9-3.
In de rust gaf Jaco Kroon aan dat er
wel erg veel ruimte ligt in het achterveld en dat daar sneller gebruik
van gemaakt moet worden. Eerder
gemaakte afspraken over het rustig
uitbrengen van de bal, moesten deze wedstrijd maar niet nagekomen
worden. Snel de bal uitbrengen bij
de lijn en zo snel mogelijk de diepte zoeken, waar de mogelijkheden
liggen. De tegenstandster van Ma-

non Dankelman ging regelmatig in
de fout en bezorgde daarmee De
Vinken een aantal strafworpen. Deze werden benut door Marco Gijsen.
Door sterk afvangspel van Marcel St
Nicolaas kon De Vinken over de hele wedstrijd gezien vele gevaarlijke
en mooie aanvallen laten zien. Ook
Manon Dankelman was vandaag
ongrijpbaar voor haar tegenstandster. De thuisploeg zou de wedstrijd
met 18-6 winnen en weer twee punten toe gaan voegen aan het puntentotaal. De scores kwamen vandaag uit handen van Manon Dankelman 5, Elisa Rozendaal 3, Linsy
Zaal 3, Arjan Lommers 3, Marco Gijsen 3 en Vincent Verbruggen 1.

Jeugd tafeltennis Veenland
wint van Hoogland

in de eerste drie sets waren bijzonder klein, maar in de vierde set liet
Valentino zien dat hij de betere was.
Ook Jimmy won zijn laatste wedstrijd in vier sets waarin de verschillen klein waren. Op de beslissende momenten in de wedstrijd bleef
Jimmy koel en zette de 4-1 eindstand op het scorebord.
Door deze overwinningen nestelen de ‘mannen’ van Veenland zich
aan de top van het klassement. Volgende week staat de uitwedstrijd
met WIK uit Kockengen op het programma.

Langzaam op gang
Luno 3 begon goed aan de wedstrijd en kon in de beginfase een 1-2
voorsprong noteren. Het leek echter

Jongens van Argon E2 team
goed op dreef
Mijdrecht - Met twee wedstrijden
op 1 rij gewonnen hadden de jongens van Argon E2 zin in de wedstrijd tegen Abcoude. Na ruim 5 minuten spelen geeft Frans de bal voor
op Lars M die deze bal mooi inschiet
en Argon komt al snel op 1-0 voor.
Na nog een paar pogingen die er
niet in wilden en een mooie redding
door Matti aan de andere kant van
het veld door Abcoude op het doel
van Argon wordt het na een minuut
of 15 voetballen toch 1-1. Met het
spelen van een leuk samenspel van
Lars H en Lars M zorgt Kris ervoor
dat de bal na een assist van Lars
M in het net van het doel belandt,
stand 2-1. Nu zijn de jongens op

dreef en na een minuut of 2 scoorde
Lars M nog een keer en bracht de
stand op 3-1 waarmee ze de rust ingaan. Trainer Henny spreekt de jongens toe en de jongens weten gelijk
na de aftrap wat er van ze verwacht
wordt. Na een paar minuten scoort
Lars M 4-1.
Abcoude probeerde ook nog een
paar keer om in de richting van het
Argon doel te komen maar de verdediging staat zo goed waardoor
Abcoude niet tot scoren toekomt.
Na goed overspelen van de jongens
geeft Lars M een assist aan Frans
en die maakt het af en schiet de
bal tussen de palen van het doel en

zo komt de stand op 5-1. De andere 2 wedstrijden werden met 7 doelpunten gewonnen, deze ook? Vigo
haalt net voor de doellijn de bal uit
het doel. Dat was een mooie redding. De jongens gaan daarna gewoon door met scoren en met nog
een aantal minuten te gaan is de
volgende al weer in de maak. Lars
M heeft de smaak goed te pakken
en zorgt voor de 6-1.
Vlak voor het eindsignaal scoort
Kris nog snel even een goal en
brengt hiermee de stand en tevens
de eindstand op 7-1. Jongens, het
was weer een mooie wedstrijd en
het hele team heeft het weer super
goed gedaan.

Weergaloze keeper Don
Priem redt CSW E1
Mijdrecht - Zaterdag 22 september moest CSW E1 aantreden tegen Wasmeer E1, een geduchte tegenstander uit Hilversum. De wedstrijd begon gelijk op, beide verdedigingen hadden hun zaakjes op orde, waardoor echte kansen uitbleven. CSW spits Mike de Jong werd
weinig de bal gegund door de Wasmeerse verdediging, wellicht was de
tegenstander op de hoogte van zijn 2
winnende goals van vorige week op
bezoek bij Victoria. Ook CSW zat kort
op de aanvallers en wist Wasmeer
van hun eigen keeper weg te houden. De aanvallers van CSW konden
niet lang genoeg de bal vasthouden
voorin en wisten ook niet tot grote
kansen te komen, totdat Xander Zuidervaart een prachtige steekpass gaf
en daarmee Timo Vossestein oog in
oog met de keeper zette. Timo rondde beheerst af en zette de 1-0 op het

bord. Wasmeer was even verbijsterd waardoor CSW nog een aantal
mogelijkheden kreeg. Het was wederom Xander Zuidervaart die met
een zeer fraaie bal over de verdediging van Wasmeer Timo Vossestein
alleen op de keeper afstuurde, 2-0.
Na nog een eigen goal van Wasmeer
zat CSW op rozen met een verdiende
3-0 voorsprong. Vanaf dat moment
ging bij Wasmeer echter de knop
om, zij voelden toch weinig voor
een oorwassing in Wilnis. De centrale middenvelder besloot meer in
te schuiven naar voren om de Wasmeerse spitsen te ondersteunen. De
keihard werkende CSW-verdediging,
bestaande uit Wiebe Herweijer, Tim
Gelluk en Stefano Bos, kwam vaak in
ondertal te staan en konden de Wasmeerse aanvallen niet allemaal meer
keren. Nog voor de rust wist Wasmeer 2 maal het doel te vinden en

was de spanning terug in de wedstrijd, 3-2.
Volle bak
Na rust ging CSW weer vol aan de
bak, de wedstrijd golfde heen-enweer op het veld. Er werd een stevige strijd geleverd en voor de toeschouwers was de spanning om te
snijden. Kans op kans voor beide
teams, maar CSW was de eerste gelukkig in de afronding. Mudalib Osman wist voor CSW de 4-2 binnen te
tikken! Wasmeer liet zich door deze
goal niet uit het veld slaan en binnen no-time hadden zij de 4-3 binnengetikt. Don Priem, de CSW-goalie, had zijn handen vol aan de Wasmeerse aanvallers en redde keer op
keer. Don ontpopte zich tot de ware
man-of–the-match door vele heldhaftige reddingen en hield CSW lang
op de been. Helaas moest CSW toch
buigen voor de zoveelste aanval van
Wasmeer en de 4-4 lag toch in het
net. De sterk invallende Germaine
Hoogvliets legde zich er niet bij neer
en verijdelde veel Wasmeerse uitbraken, om daarna zelf toch nog de
overwinning uit het vuur proberen te
slepen door direct de aanval weer op
te zoeken. Met over en weer nog een
aantal aanvallen en schoten op doel,
was de spanning niet te houden. Het
bleef echter bij de 4-4, een uitslag
die de sterkte van beide teams correct tegen elkaar afspiegelt. Keihard
gewerkt, helaas net niet voldoende voor de overwinning. Volgende
week op naar ’t Gooi, kijken of CSW
E1 daar de volle 3 punten wel weer in
de tas weet te doen.
Foto’s: sportinbeeld.com

Wilnis - Na enkele jaren speelt de
tafeltennisjeugd van Veenland weer
competitie. Na ervaring op te hebben gedaan op de trainingen van
Marten Nap en de Minimeerkampen, beginnen Jimmy Snoek, Valentino van Leiden, Martijn van Dijk en
Victor van de Most dit seizoen in de
starterscompetitie.
De eerste uitwedstrijd van het seizoen werd met 3-2 gewonnen van
Hilversum. Afgelopen zaterdag
kwam Hoogland 5 op bezoek in de
Willisstee. Onder leiding van coach
Derk Bunders werd er een verdiende 4-1 overwinning uit het vuur gesleept.
Valentino verloor de eerste wedstrijd van Yory de Ridder. Na de eerste twee sets ruim te hebben verloren, verloor Valentino uiteindelijk in
een spannende tie-break in de derde set.
Martijn won zijn wedstrijd met veel
overmacht van Keije Bongenaar.
Martijn liet niets van Keije heel door
met 11-0, 11-4 en 11-1 te winnen.
Vervolgens werd ook de dubbel ge-

wonnen door Jimmy en Martijn. Op
jonge leeftijd wordt de dubbel vaak
gezien als de moeilijkste discipline
van tafeltennis, maar door geconcentreerd te spelen werd er knap in
drie sets gewonnen.
Hierna won Valentino in een spannende wedstrijd zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De verschillen

Trio-bowlen van start
Mijdrecht - Op de maandagavond
is de houseleague bowlingcompetitie een veelbelovend team rijker.
Dit seizoen krijgen, dankzij de nieuwe sponsor Schilderswinkel van
Harberden uit Mijdrecht, de volgende spelers een kans om op maandagavond te schitteren. Het gaat
om Dirk van Nieuwkerk, Jacob de
Boer, Ramon van Goor en Daniëlle
van Dijk (voor intimi Daantje).

hoge ogen zal gooien. En het moet
gezegd: hebben de strijkbewegingen van een vakkundige schilder
niet veel weg van de gecontroleer-

de armbewegingen die voorafgaan
aan het gooien van een strike, waarbij alle tien de pins omgaan?
Binnenkort staan de eerste resultaten op de website van Bowlingvereniging Mijdrecht en dat is:
www.bvmijdrecht.nl.

Op de maandagavond komen de
bowlers in trio’s in actie. Onder de
acht tegenstanders van het team
van Schilderswinkel van Harberden
prijken mysterieuze namen als Special T’s , Lekker Belangrijk om maar
te zwijgen van Liquid Rubber. Je
wilt niet weten hoe de banen er na
de late speelronde op de maandagavond in Bowling Mijdrecht bijliggen. Toch heeft de nieuwe sponsor
er alle vertrouwen in dat zijn team

‘Veteraantje’ voor Corrie
Hoogeveen bij TVM
Mijdrecht - Onder een onverwacht
bleek najaarszonnetje werd op donderdag 20 september de jaarlijkse
Veteranendag gespeeld.
De weersvoorspellingen gaven niet
veel goeds aan, maar dat viel allemaal reuze mee, een enkel klein
buitje viel, maar de deelnemers konden gewoon doorspelen. De belangstelling voor deelname aan deze dag
was groot en na een kop koffie met
cake kon op tijd worden begonnen.

Ieder koppel (DD, HD en GD) speelde 3 x 45 minuten met tussendoor
een heerlijke lunch.
De sfeer was opperbest en er werden mooie partijen neergezet. Na
afloop werd het Veteraantje (ontworpen en gemaakt door Hanneke
Oort) onder luid gejuich uitgereikt
aan een zeer verraste Corrie Hoogeveen, onder meer voor haar verdiensten met betrekking tot de groenvoorziening op het tennispark.

De koppels met de
meeste punten waren:
DD.
HD.a
HD.b
GD.

Lenny van Diemen en Hanneke Oort
Jaap Lodder en Pieter van Diemen
Koos de Bruin en Paul Strucks
Nel Leeuwerik en Hans Leeuwerik

De 1e en 2e prijs ontvingen een leuke attentie voor hun prestatie op deze sportieve dag.
Volgend jaar september wederom
dit gezellige evenement bij TVM.
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Dames Atalante 1 start
nieuwe seizoen voortvarend
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag
speelde dames 1 van V.V. Atalante
haar eerste competitiewedstrijd van
dit seizoen. Het team, gesponsord
door Krijn Verbruggen en Haaxman
Lichtreclame, is vorig seizoen gedegradeerd en komt nu uit in de eerste klasse.
Dames 1kent een paar wijzigingen
ten opzichte van vorig jaar. Wilma
van der Schaft (D3), Natalie van
Scheppingen (D2) en Marlieke Smit
(oud-D1) zijn het team komen versterken. Daarentegen werd afscheid
genomen van Xuee Lont (D3), Loes
Kuijper (D2), Marleen Sondermeijer
(blessure) en Sandra Wiebes (blessure).
De eerste wedstrijd werd Wilma
gemist vanwege ziekte. Loes Kuijper nam haar plekje over. Het team
startte met Mirjam van der Strate op
spelverdeling, Nancy Lijten op diagonaal, Carin van Kouwen en Daniëlle van der Horst op midden en
Marlieke Smit en Natalie van Scheppingen op buiten. Het was duidelijk te zien dat er nog gezocht werd
naar de vaste patronen. Logisch met
twee nieuwe basisspeelsters en een
lange periode zonder volleybal. Het
was echter wel van het begin af aan
duidelijk dat Atalante in principe de
betere ploeg was en de set moest
gaan winnen. Door een goede servicedruk en een juiste afwisseling
aan het net werd er ondanks de vele schoonheids- en communicatiefoutjes met 25-17 gewonnen.
Tweede set
De tweede set liet eenzelfde beeld
zien, waardoor tegenstander Xenon
uit Amsterdam beter in haar spel
kwam. Er werd met tactische ballen veel gescoord en de Vinkeveense dames hadden het knap lastig.
Jana Chatrnuchova was deze set op
het midden begonnen, omdat Carin met een –hopelijk lichte- knieblessure moest afhaken. Jana nam
haar taken prima over en dit resulteerde dan ook in een kleine voorsprong voor de Vinkeveense equipe.
Toch maakten de dames het zichzelf onnodig lastig door veel klei-

Kwinkslag wint gemakkelijk
van ’ t Slot-Zeist

ne foutjes; een passfoutje hier, een
aanval uit daar en zo kreeg Xenon
de ruimte om punten te maken. Het
bleef tot het eind toe spannend. Om
extra lengte aan het net te brengen
kwam Loes Kuijper binnen de lijnen
voor Marlieke. Dit had het gewenste
resultaat; Loes maakte op 27-26 het
winnende punt.
Derde set
De derde set bleef Loes staan. De
tribune was inmiddels goed volgelopen en het enthousiaste publiek
zorgde ervoor dat Atalante in een
lekkere flow kwam. Natalie pakte
haar puntjes mee op buiten en Daniëlle scoorde veel op het midden
met harde aanvallen. Tel daarbij een
mooie servicereeks van Nancy Lijten en het ging de goede kant op.
Allie Koekoek kampt met een enkelblessure, maar was wel inzetbaar als
libero. Zij liet haar meerwaarde deze
set duidelijk zien als vaste invalster
van Daniëlle, maar later ook op andere posities. Mede door haar werd
de derde set binnen gesleept (2521) en stond er een 3-0 voorsprong
op de borden.
Vierde set
De vierde set draaide het team
heerlijk! Mirjam kreeg mooie passes
en bediende de aanvalsters veelal
op maat. Alle speelsters scoorden
aan het net met afwisselend hard en
tactisch geslagen ballen. De verdediging van Xenon werd lam gelegd
en Atalante daarentegen stond prima op haar plaats. De eerder lastige tactische ballen werden nu opgepikt en er werd hard voor elkaar
gewerkt. Het was wederom de service van Nancy die aan het eind van
de set Xenon de das omdeed. Met
25-14 was de laatste set overduidelijk voor Atalante en is de eerste 4-0
overwinning een feit.
Volgende week donderdag 27 september speelt het eerste damesteam van Atalante haar tweede
competitiewedstrijd. Om 21:00 uur
speelt het team tegen Netzo in de
Zeeburghal te Amsterdam.

Vinkeveen - Kwinkslag badminton,
het seizoen voor onze lokale badmintonners is al weer een maandje bezig maar vanaf vorige week
is dan ook de competitie weer van
start gegaan. Dit jaar een nieuwe
formatie, namelijk weer een ploeg in
de mannencompetitie in de tweede
klasse. Het team bestaat uit Bjorn
Hottinga, Jasper van Peursem, Leon
Bunschoten en Tristan Frese. Deze
heren hebben tezamen al 12 jaar ervaring en dat willen ze dit jaar direct
laten zien door te gaan strijden voor
het kampioenschap!

Goed begin Argon basketbal
Mijdrecht - Het afgelopen weekeinde is het basketbalseizoen voor
Argon basketbal weer begonnen.
En dat pakte voor een aantal teams
zeer goed uit! Waarschijnlijk heeft
de clinic van Henk Norel de jongens
goed scherp gezet. Op 4 september
had de Nederlands international namelijk– tussen de kwalificatiewedstrijden door - voor zijn oude club
SV Argon een trainingsavond verzorgd, die zeer enthousiast ontvangen werd. En na afloop van de clinic had Henk Norel ruimschoots de
tijd genomen om handtekeningen
uit te delen. Het effect van deze clinic was vast merkbaar in het eerste
speelweekeinde, want alle teams op
de lage basket hebben namelijk hun
eerste wedstrijd gewonnen. Op zaterdag speelde het U12 team, onder

leiding van Nino van der Heijden en
Dennis Tolboom, thuis tegen New
Stars uit Nieuwegein. Overtuigend
hebben de jongens gewonnen met
48-32. Op zondag speelde het U10
in Utrecht tegen SVO Basketball,
die voor het eerst meedeed met de
competitie. Dat haalde herinneringen op met vorig jaar toen het team
U10 ook voor het eerst wedstrijden
begon te spelen. Het was bijzonder
om te zien hoe de jongens gegroeid
zijn want nu wonnen ze met gemak.
Alle jongens hebben minimaal één
keer gescoord en de eindstand 460 was dan ook een beetje sneu voor
het team uit Utrecht. Jongens, goed
gedaan en op naar volgend weekeinde! En voor alle meiden die ook
willen basketballen, neem eens
contact met Argon op.

CSW vrouwen pakken 1 punt
Wilnis - Met als basis een redelijk
hecht verdedigingsblok onder aanvoering van Rosanna Proost, haalde
CSW zaterdag bij Sporting 70 één
punt op. Na een rommelig en erg
matig eerste deel liep het na de rust
een stukje beter met meer balbezit,
fellere duels en soms heel aardige
combinaties. De 1-1 eindstand gaf
de verhouding goed weer.
Vanaf de aftrap zocht CSW tevergeefs naar de juiste vorm. Bij een
vrije trap van Tessa van der Linden
miste de complete voorhoede de bal
op het nippertje. Bij de aansluitende
corner ging het al net zo. Even later
mocht CSW niet mopperen, dat een
Utrechtse spits met een hakje de
paal trof. Bij een aanval van CSW leverde Faye Kegley een mooie voorzet af, die opnieuw niets opleverde.
Keepster Marloes Germs kwam een
paar keer ver uit de goal om drei-

gend Utrechts gevaar te bezweren..
Toch kon ook zij niet voorkomen, dat
Sporting via een puike vrije trap op
1-0 kwam.
Na de rust pakte CSW de zaken een
stuk energieker aan. Er was hierdoor meer dreiging voor de Utrechtse goal, maar uitgespeelde kansen
leverde het vooralsnog niet op. Het
was maar goed, dat een Utrechtse
spits ook niet zoveel raad wist met
hoge voorzetten, want anders zou
het er met 2-0 een stuk somberder
hebben uitgezien voor CSW. Na een
half uurtje in de tweede helft, net in
een fase, dat CSW lekker liep te tikken, kopte Jolanda de bal uit een
vrije trap van Tessa netjes binnen:
1-1 dus. Keepster Marloes grabbelde in de slotfase een bal nog net
voor een Sportingspits en de doellijn weg. Mede daardoor kreeg CSW
met 1-1 loon naar werken.

Mijdrecht - Afgelopen zondag was het weer zover voor de spelers van de
Champions leage bij Argon.
Na de loting zijn alle teams weer bekend. Het team van Arsenal bestaat uit de
spelers: Wesley van Dijk, Arnout van der Veen, Milan Sprengers, Danny Meijer, Kilian Wiltjers, Rob Burggraaf, Samer Ttaachak en Milan Geurs. De jongens hebben een sterke wedstrijd gespeeld met goed samenspel. Ze wonnen
de eerste wedstrijd tegen Juventus met een stand van 14-1 Op naar de volgende wedstrijd a.s. zondag tegen Celtic,.

Atlantis 2 speelt gelijk

Herfsttoer voor racefietsers
Regio - Op zondag 7 oktober
a.s. organiseert TTC de Merel de
‘Herfsttoer’, de laatste groepstocht
voor racefietsers van dit fietsseizoen. Deze rit wordt gefietst achter
voorrijders. Ook nu zijn er weer ervaren toerleiders waarachter in de
luwte prima gereden kan worden Er
wordt gefietst in 2 groepen.
De eerste groep legt een afstand af
van 115 km. Deze groep zal maximaal met een snelheid van 30 km
per uur fietsen. De rit gaat via Ouderkerk en het Amsterdamse Bos
naar IJmuiden. In Zandvoort is de
koffiepauze waarna door de duinen
en via Lisse en Leijmuiden weer terug richting Vinkeveen wordt gefietst.
De tweede groep fietst 95 km met

een maximale snelheid van 27 km
per uur. Ook deze groep gaat via
Ouderkerk en het Amsterdamse
Bos maar buigt voor Haarlem richting Cruquius alwaar de koffiepauze
zal zijn. Bij Lisse wordt de route van
de 115 km rit weer opgepakt naar
Vinkeveen. Voor beide ritten zijn de
deelnamekosten voor niet Merelleden € 3,00 Bent u lid van de NTFU
dan betaalt u een euro minder.
Op zondag 7 oktober wordt er vanaf 8.00 uur verzameld in Eetcafé de
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Om
8.30 uur is het vertrek.
Veiligheid staat bij de Merel hoog
in het vaandel. Het dragen van een
helm is dus verplicht!
Kijk voor meer info op de site:
www.ttcdemerel.nl

Kangoeroetraining bij
korfbalvereniging De Vinken
Vinkeveen - Aankomende zaterdag 29 september kunnen kinderen uit groep 1, 2 en 3 weer komen meetrainen bij de Kangoeroes van korfbalvereniging De Vinken. Er is een springkussen, er worden allerlei spelletjes gedaan en de
kinderen krijgen achteraf een leuk

aandenken mee. Lijkt het jou en
je vriendjes en vriendinnetjes ook
leuk om een keer mee te trainen?
Kom dan zaterdag in sportieve kleiding van 10.00 tot 11.00 uur meedoen! Voor meer informatie kijk op
www.de-vinken.nl.
Tot zaterdag!

Inhaalrace levert helaas
geen resultaat op

Arsenal wint het eerste
duel tegen Juventus

TTC De Merel organiseert:

Er moet op 16 September worden
afgereisd naar Zeist waar de eerste tegenstander van het seizoen op

het programma staat, ‘t Slot. Na een
moeilijke en gespannen eerste set
weten Bjorn en Jasper toch de dubbel in twee sets te winnen, met 2022 en 10-21. Leon en Tristan konden
deze positieve lijn doortrekken door
met overmacht te winnen met 1021 en 8-21. Hierop volgen de single
wedstrijden welke allemaal gewonnen worden en alvast een geruststellende 0-6 tussenstand geven.
Afgesloten wordt er met de laatste 2
dubbels van Jasper samen met Leon en Bjorn en Tristan. Deze wedstrijden worden gewonnen en zorgen voor een uitstekende afsluiting
van de eerste badminton competitiedag en een 0-8 overwinning voor
Kwinkslag uit Vinkeveen.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 22
september speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 korfbalteam tegen een van de koplopers: GKV. Het doel van Atlantis was
om minstens één punt uit de wedstrijd te halen en dit is na een zware 70 minuten gelukt met een van
stand van 7-7. Van tevoren wist het
door Rabobank gesponsorde team
al dat het een lastige wedstrijd zou
worden. Gelukkig was ze hier goed
op voorbereid en werd er ook geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen.
De eerste helft liepen de teams gelijk op en werd er ook bij de tegenstanders niet veel gescoord, dankzij de goede verdediging van Atlan-

tis. Na het rustsignaal ging Atlantis
met één punt achterstand de kleedkamer in: 3-4. Tijdens de rust was
er een stevige speech van de coaches die ertoe leidde dat alle spelers
weer met de wedstrijd bezig waren
in plaats van met de frustraties over
de lage score. Helaas begon GKV na
de rust te scoren en liepen zij een
paar punten uit. Maar Atlantis liet
zich niet uit het veld slaan en gesteund door het vele publiek en de
sponsor die waren komen kijken,
kwamen zij toch weer terug. Hierdoor werd de wedstrijd weer erg
spannend. De spelers wisten in de
laatste minuten toch nog een punt
te scoren, waardoor de wedstrijd
eindigde in een gelijkspel van 7-7.

Kwinkslag te sterk voor
gastspeler Apollo
Vinkeveen - Na een eenvoudige
overwinning op Badmintonvereniging ‘t Slot in Zeist (8-0) mocht het
Heren 1 team van Badmintonvereniging Kwinkslag afgelopen donderdag thuis aantreden tegen Apollo
uit IJsselstein. Zonder enige moeite hebben Bjorn Hottinga, Jasper
van Peursum, Leon Bunschoten en
Tristan Frese alle wedstrijden gewonnen. Hierdoor mocht er voor de

tweede keer op rij een 8-0 overwinning worden opgenomen in de boeken.
Vind je het leuk een keer een competitiewedstrijd te komen bekijken
of een keer vrijblijvend mee te trainen neem dan contact met Badmintonvereniging Kwinkslag op via
www.badmintonverenigingkwinkslag.nl.
Op naar de volgende wedstrijd!

Mijdrecht - Halverwege de wedstrijd tussen Quick en Argon was
er bij de aanhang van Argon weinig hoop op een behoorlijk resultaat. Een tussenstand van 3-0 in
het voordeel van Quick sprak wat
dat betreft boekdelen. Maar voetbal blijft een raar spelletje, want
pas vlak voor het einde van de wedstrijd wist de thuisploeg middels een
strafschop de winst veilig te stellen
na een tweede bedrijf, waarin ze
met pijn en moeite overeind wisten te blijven onder de Mijdrechtse
stormloop en uiteindelijk met 4-2 de
eerste zege van het seizoen binnen
wisten te halen.
Maar zoals gemeld, na de eerste 45
minuten leek alles al beslist. Want
nadat de thuisploeg bij de eerste
de beste hoekschop na 3 minuten
de score al had geopend middels
de opgekomen verdediger Angelista, leek Argon wel wat in de wedstrijd te komen, maar een te korte
terugspeelbal kon door Patrick Lokken net niet langs doelman Schouten gewerkt worden, terwijl Houssain el Zeryouh een kans werd ontnomen door een overtreding op
de rand van het strafschopgebied,
maar de scheidsrechter leek geen
oog te hebben voor deze situatie.
Halverwege de eerste helft was er
onnodig balverlies op het middenveld, waar oud-prof Boussaboun
wel heel simpel van mocht profiteren door de bal achter de Mijdrechtse verdedigingslinie te leggen, waar
Oulhani er in slaagde de bal langs
de tevergeefs uitvallende Romero
Antonioli te plaatsen voor de 2-0. En
enkele minuten later mocht Boussaboun opnieuw vrijuit de pass geven, ditmaal op de lopende de Gelder die ook al geen problemen kende met het in het net deponeren van
de bal, 3-0.
Tactiek
Deze tussenstand noopte trainer
Alain Hijman al vroeg tot het overgaan op een soort alles of niets tactiek, na rust bleef verdediger Nicolai Verbiest in de kleedkamer achter, zijn plek werd ingenomen door
middenvelder Robin Muller van

Moppes. Met de al voor rust ingebrachte Samir Jebbar (voor Vincent Verheul) werd dus alles op de
aanval gegooid met alle risico’s van
dien. Want de eerste mogelijkheden na de doelwisseling waren voor
de thuisploeg, die echter nu de bal
niet meer langs de goed reagerende Romero Antonioli kregen. Argon
wist meer en meer druk op de thuisploeg te zetten en na ruim een uur
spelen leverde dit het gewenste resultaat op, Jorn van Lunteren schoot
de bal vanaf ruim 20 meter in de
kruising langs de kansloze Schouten, 3-1. Tien minuten later begon
de Mijdrechtse ploeg zelfs in een
nog beter resultaat te geloven, toen
Patrick Lokken met de punt van de
schoen de bal wist te raken na een
vrije trap van Lorenzo Lassooij en
daarmee de Haagse doelman wist te
passeren voor de 3-2. Bepaald pech
had Lorenzo Lassooij 4 minuten later, want zijn harde schot teisterde
de lat boven de kansloze doelman
waardoor de gelijkmaker uitbleef.
In de slotfase bleef de druk aanhouden en dit leverde nog enkele spannende momenten op voor het Haagse doel. Patrick Lokken werd geraakt door de uitkomende doelman,
maar deze situatie leverde naar het
oordeel van de leidsman slechts een
hoekschop op. Een minuut later liet
de doelman een voorzet van Patrick
Lokken los, maar zag tot zijn genoegen dat de inzet van de vallende Samir Jebbar net langs de buitenkant
van de paal hobbelde.
Drie minuten voor tijd viel de beslissing, toen een ingreep van linksback
Smits hem via een klutsbal plots een
uitbraakmogelijkheid opleverde. De
ingreep van de terug sprintende
Dennis Filippo was ditmaal wel reden voor de scheidsrechter om te
fluiten, de bal belandde op de stip
vanwaar Boussaboun de eindstand
op het bord wist te zetten, 4-2. In de
resterende minuten slaagde Oulhani van Quick er nog in, om vanwege natrappen op Houssain el Zeryouh de rode kaart te krijgen, maar
van invloed op de stand was dat niet
meer.
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Korfbalteam Atlantis A1 verliest
een moeilijke wedstrijd
Mijdrecht - Het was zaterdag 22
september. Korfbalteam Atlantis
A1 gesponsord door Van Dam bedrijfsdiensten speelde uit tegen De
Meervogels A3 in Zoetermeer. Atlantis bereidde zich al voor op een
zware wedstrijd, aangezien de
Meervogels bovenaan stonden.
Atlantis begon scherp, maar door
een verdedigende fout van Atlantis
bij een doorloopbal kregen ze een
strafworp tegen. Deze strafworp
ging er helaas in, maar er werden
al snel weer punten gemaakt door

Ciska en Stef, waardoor de stand op
1-2 kwam. Er werd nog gescoord
aan allebei de kanten. Er waren veel
kansen voor allebei de teams alleen
De Meervogels wist de kansen beter af te maken, waardoor Atlantis
A1 de rust in ging met een achterstand van 5-3.
Na de rust begon Atlantis weer geconcentreerd en waren er veel kansen voor de Van Dam ploeg, maar
nog steeds gingen deze er niet in.
De Meervogels daarentegen maakte een voorsprong van 8-3, waarop
Stef een mooi afstandschot scoorde.

Helaas scoorde De Meervogels er al
snel weer twee bij. Eva maakte nog
een korte kans onder de korf en De
Meervogels scoorde nog eenmaal,
waardoor de stand op 11-5 kwam.
Daarna klonk het eindsignaal en
was de wedstrijd afgelopen.
Het was een zware wedstrijd zoals al verwacht was, maar Atlantis
bleef ervoor gaan, ook al stonden ze
achter. Volgende week gaat Atlantis A1 weer volop voor de winst tegen de Vinken A2 in Vinkeveen om
17.00 uur.

Argon zat 1 kan nog geen vuist
maken tegen Woudenberg
Mijdrecht - Het debuut voor Argon
in 2B valt nog niet mee, ze behaalden uit vier wedstrijden nog maar
één punt. Ook afgelopen zaterdag,
toen Woudenberg, ook debutant in
de tweede klasse, op bezoek kwam.
De eerste helft viel er erg weinig te
vermelden, geen enkele goede kans
waaruit eventueel gescoord kon
worden was er te vermelden.
In het vervolg was er meer strijd,
Wouter Winters kwam in het veld
voor Rick Verweij, en de eerste poging kwam van de voet van Ali Eren
maar doelman Schennink stond op
zijn plaats. Woudenberg deelde af
en toe wel een paar speldenprikjes
uit maar De Greef schoot voorlangs
en een vrije trap van Kooij werd gepakt door Argongoalie Jordy Wens.
Daarna zagen we kansjes voor Argon, Lesley Groenen zag een mogelijkheid geblokt, ook bij een schot
van Tichelaar bij de eerste paal zat
een voet tussen. Een nieuwe poging
van Tichelaar na een hoekschop
verdween in de handen van keeper
Schennink. Een voorzet van Ali Eren
kwam in niemandsland terecht. Ook
Tichelaar kon niet profiteren toen de
Woudenberg doelman de bal niet
onder controle had, hij schoof de bal
voorlangs het doel. Met nog twintig minuten te gaan kreeg Argon
de deksel op de neus. Een uitval op
rechts van Woudenberg, waarbij het

er in verdedigend opzicht bij Argon
niet goed uitzag, verdween hard en
laag diagonaal in de verre hoek 0-1.
Drie minuten later opnieuw een
simpele voorzet die door invaller
Kevin Bakker werd binnengegleden
0-2. Daarna moest Rudi Zaal en Michiel Roosendaal geblesseerd afhaken, Robin Muller en Bas de Graaff
namen hun plaats in. Even later
moest Argon een strafschop incasseren, doelman Wens onderschepte de bal maar nam ook een voet
van een speler mee, scheidsrechter Smith wees naar de stip en opnieuw Bakker vonniste 0-3. Daarna

mocht Argon nog wat terug doen,
een schot van Christian Winkel werd
tot hoekschop verwerkt, een vrije
trap van Groenen ging hoog over en
De Graaff schoot naast. In de allerlaatste seconde wist Stefan Tichelaar wel het net te vinden en bracht
de enigszins geflatteerde stand terug op 1-3.
Zaterdag a.s. opnieuw een thuiswedstrijd voor de blauw witten,
nu komt Zevenhoven op bezoek,
een ploeg die in competitieverband nooit eerder een bezoek in
Mijdrecht heeft gebracht.
Foto’s: sportinbeeld.com

Jongens van De Trekvogel winnen

Cruyff Court Toernooi 2012

HVM aan kop na overwinning
Mijdrecht - Zondag versloeg HVM
thuis IJburg uit Amsterdam met
5-1. Na drie wedstrijden gaan de
Mijdrechters nu zonder puntverlies
gedeeld aan kop. Volgende week
treffen ze medekoploper Hoorn.
Het krachtsverschil tussen beide
teams was in de eerste helft groot.
Pas na een half uur kreeg keeper
Stienstra voor het eerst een schot te
verwerken. Onfortuinlijk voor HVM
ging die er meteen in, waardoor IJburg kon terugkomen tot 3-1.
Mijdrecht begon flitsend aan de
wedstrijd, al in de eerste minuut
kwam het eerste gevaarlijke schot
op het Amsterdamse doel. Een paar
minuten later werd een goal van
Mats Kaas, na overleg tussen de
scheidsrechters, afgekeurd. Lang
lieten de verwachte doelpunten niet
op zich wachten, na tien minuten
scoorden Casper Wilmink en Arjan
Blommaert binnen een minuut, de
laatste uit een strafcorner.
Na een klein kwartier was er een
bijzonder moment, een van de
scheidsrechters viel geblesseerd
uit. Gelukkig voor de wedstrijd beschikt HVM over genoeg scheidsrechters, zodat de wedstrijd nauwelijks oponthoud kende. Na 25 minuten kreeg HVM een strafcorner,
voor een duw buiten de cirkel. Jacob Veerhuis scoorde daaruit met

een backhand schot. Vlak voor tijd
speelde Mats Kaas zich goed vrij,
maar zijn schot ging net naast. De
rust kwam met 3-1.
Sterker
Na rust bleef Mijdrecht sterker. IJburg probeerde wel in de eerste
paar minuten de aansluiting te forceren, maar in de vierde minuut besliste Maarten Post uit een strafcorner de wedstrijd, 4-1. Vier strafcorners binnen vijf minuten leverden vervolgens niets op voor HVM,
en keeper Stienstra moest nog een

paar keer in actie komen om een
tegendoelpunt te voorkomen. De
Mijdrechtse verdediging, met onder
anderen Koen Meijer, Martijn Hensbroek en Tim Mantel, hield veel aanvallen al vroeg tegen. Ongeveer vijf
minuten voor het einde scoorde Arjan Blommaert zijn tweede treffer.
De eindstand werd zo 5-1.
Jacob Veerhuis werd uitgeroepen
tot man van de match.
In de competitie zijn nu nog twee
teams, HVM en Hoorn, zonder puntverlies. Volgende week treffen ze elkaar in Hoorn.

Regio- Nadat op 12 september de
meisjes van OBS De Trekvogel hun
Cruyff Court Toernooi hadden gespeeld en een knappe vierde plaats
hadden veroverd, was het op 19
september de beurt aan de jongens.
En zij waren zeer succesvol deze
middag.
De jongens van de basisschool De
Trekvogel hebben namelijk op overtuigende wijze het Cruyff Court Toernooi gewonnen. Alle wedstrijden
werden gewonnen. Er werd maar
liefst 33 keer gescoord in 5 wedstrijden. Ze kregen maar 2 doelpunten
tegen in 5 wedstrijden. Een knappe prestatie. Niels de Vries scoorde

de meeste goals. Maar liefst 18 keer
vond hij het net.
Eén keer hadden de jongens van
De Trekvogel het moeilijk. En dat
was in de halve finale tegen de Ichthusschool uit Baambrugge. De fysiek sterke Ichthusschool hield lang
stand. Maar uiteindelijk was het
Niels de Vries die met drie doelpunten de stand op 3-1 bracht. Dion Persoon, die het doel verdedigde van De Trekvogel, verrichtte tal
van prachtige reddingen en hoefde slechts een keer de bal uit het
doel te halen. In de finale tegen de
Pijlstaart uit Vinkeveen ‘regende’
het doelpunten in de stromende re-

gen. Het werd uiteindelijk 12-1 voor
De Trekvogel. Het ene doelpunt was
nog mooier dan de andere. OBS De
Trekvogel mag zich terecht kampioen noemen van De Ronde Venen.
De beker werd met veel enthousiasme in ontvangst genomen. In de
maand mei zullen de jongens van
De Trekvogel deelnemen aan de regionale kampioenschappen. De felicitaties zijn voor: Dion Persoon, Jordy van Eijk, Jordy Zwaneveld, Niels
de Vries, Niels Oliemans, Ryan Beliën, Kevin de Bruin, Guy Veenhof,
Jimmy Kok, en Teun Stevens. Wij
wensen deze jongens natuurlijk veel
succes bij de regionale wedstrijden.

Hertha MF1 wint met 0-7
ruim van VV Kockengen
Vinkeveen - Hertha MF1 speelt in
de VSV (Stichting Voetbal Samenwerking Vechtstreek), het voordeel
is dat ze tegenstanders hebben die
allemaal in de buurt spelen en dus
bijna geen reistijden hebben.

nieuwe aanvangstijd was blijkbaar
niet goed doorgekomen bij de leiders van Kockengen. Om 08.45 uur
begonnen ze dan eindelijk op het
mooie kunstgrasveld aan de wedstrijd.

Afgelopen `zaterdag verzamelden
de Hertha meiden zich om 7.30 uur,
ze moesten om 08.15 uur aantreden
tegen vv Kockengen. Iedereen was
er klaar voor maar helaas de spelertjes van Kockengen nog niet?? De

Genie ten
De Hertha meiden: wat hebben zij
de belangstellenden langs de lijn
weer laten genieten van hun spel.
Wat een strijd en inzet. Kockengen
kwam er helemaal niet uit omdat

de Vinkeveners uitstekend speelden deze wedstrijd. Met rust stond
het al 0-2. Na rust hetzelfde speelbeeld, eenrichtingsverkeer richting
het doel van Kockengen. Hertha
won met 0-7 maar het belangrijkste
is, dat het heel duidelijk te zien was
dat het een team is.
Na elk doelpunt werd er gejuicht
voor elkaar en wat hebben ze een
plezier met elkaar. Het maakt absoluut niet uit wie er scoort als er maar
gescoord wordt!
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Ruime overwinning voor
korfbalteam De Vinken 1

SV Hertha D1 doet zichzelf
helaas tekort

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 22
september speelde De Vinken 1 tegen Harga 1 in Schiedam. In de eerste helft kwamen ABN-Amro’ers op
9-3 voorsprong met weliswaar een
legio gemiste kansen. Gedurende
de tweede helft konden de Vinkeveense korfballers de voorsprong
verzorgd uitbouwen tot een riante
20-8 overwinning.

Vinkeveen - Voetbal is oorlog, dat
bleek zaterdag jl. wel weer. Jammer dat het allemaal zo moet gaan,
de begeleiding / ouders van FC Hilversum zijn absoluut geen voorbeeld voor de club, de spelers van
Hilversum deden er daar doodleuk
aan mee. Gelukkig hadden we vandaag een topscheidsrechter anders
was de wedstrijd binnen 5 minuten
al gestaakt. Na afloop van de wedstrijd waren er excuses van de TC
van Hilversum en er zou wat aan gedaan worden. Nu maar even over de
wedstrijd.

Lang aanvalsspel
De Vinken beleeft tot nu toe een
goede seizoenstart met twee overwinningen uit twee wedstrijden.
Ook Harga geeft een duidelijk signaal af met twee overwinningen en
een nipt verlies tegen het ongeslagen Crescendo. Met de inmiddels
vertrouwde opstelling begonnen in
de aanval Melanie Kroon, Mariska
Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder Peter Kooijman. In de defensie traden aan Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren.
De Schiedammers wisten in de eerste aanval meteen te scoren, terwijl het eerste Vinkendoelpunt even
op zich liet wachten. Door de sterke rebound van vrijwel alle Vinkenspelers werden aanvallen van wel
acht schoten vervaardigd. Daarbij
was het zeer belangrijk dat de juiste persoon schoot, want de zakken-

de Schiedammers lagen op de loer.
Jammer genoeg was het scoringspercentage ver onder de maat, maar
aan het einde van de tweede helft
liep De Vinken uit naar comfortabele 9-3 voorsprong.
Concentratie
Na rust maakte het achttal van
coach Johan Kroon al snel duidelijk de voorsprong te willen vergroten. Veel ballen werden in de vang
onderschept, maar zo nu en dan
lieten de Vinkeveners wat steekjes
vallen door gebrek aan concentratie. De gretigheid van sommige spelers van Harga zorgden daarom voor
een handvol scores. Met afstandschoten van Peter Kooijman, Rudy,
Eva en Mariska kwam De Vinken op
7-16 voorsprong. Voor Mariska was
dit maarliefst haar 600e doelpunt
in dienst van het eerste. Roosmarijn Mooij, Rutger Woud en Gerwin
Hazeleger werden ingebracht en
overtuigend knalde Rutger zijn eerste schot door de mand. Het laatste Vinkendoelpunt was een schot
van Annick wat de eindstand op 208 bracht.
Aanstaande zaterdag speelt De Vinken tegen Aurora in Haarlem. Hier
zal De Vinken weer vol aan de bak
moeten om boven in mee te blijven
draaien.

Klas A2b van het VLC bijt
maatschappelijke stage spits af
Mijdrecht - De leerlingen van klas
A2b hebben woensdag geholpen bij
de organisatie van het Cruijff Court
Toernooi op het Argon complex.
Naast het uitzetten van velden hielpen de kinderen mee met scheidsrechteren, uitslagen noteren en het
begeleiden van extra onderdelen.
Hiermee is het de eerste tweede klas dit schooljaar die de maatschappelijke stage doet. Met veel
inzet en plezier werd het toernooi
begeleid.
Schiettoren
’s Ochtends werd de klas ontvangen
op het gemeentehuis om uitleg te
krijgen over de werking van de gemeente De Ronde Venen, er werd
onder andere een quiz gespeeld,
de leerlingen werden ingedeeld in
groepen voor de middag, er kwam

een heuse scheidsrechter om uitleg te geven over de taken van een
spelleider, daarna ging het naar de
velden.
Op het kunstgras werden 3 velden
uitgezet, de wedstrijdschema’s en
veldnummers opgehangen en om
13.30 uur begon het toernooi.
Naast de wedstrijden begeleidden
de leerlingen extra activiteiten zoals penalty’s schieten, bal hooghouden en schieten in een schiettoren.
Vooral dit onderdeel was erg populair. Ook was er een tweetal actief
met foto’s maken en een persbericht schrijven.
Nadat de finalewedstrijd was gespeeld werden de spullen opgeruimd en sprak Bas Bokkes de
groep nog toe. Duidelijk bleek dat
hij zeer tevreden was over de inzet
van klas A2b.

Hertha begon nog goed aan de
wedstrijd, Hilversum werd onder
druk gezet op eigen helft. En zoals zo vaak misten we de scherpte voor de goal om al snel de wedstrijd te beslissen. Helaas ging het
later in de wedstrijd een stuk minder, spelers van Hertha waren blijkbaar onder de indruk van het taalgebruik van spelers/begeleiding van
Hilversum. In plaats van ons eigen
spelletje te spelen gingen we teveel
op de tegenstander letten en reageren. We kwamen nog wel op 1-0 wat

Staand: Berend ’t Hoen – Joke Schiphorst – Guus van Acker – Kim Versleijen
en zittend: Andrea van Dort – Tim de Kraker.

Wedstrijden Golfclub Veldzijde

Kim Versleijen en Tim de Kraker
zijn clubkampioenen
De Ronde Venen - Golfclub Veldzijde organiseerde in het weekend
van 15 en 16 september de clubkampioenschappen strokeplay op
Golfpark Wilnis. In totaal streden
34 heren en 13 dames om de beker.
Na drie rondes spelen werden Kim
Versleijen en Tim de Kraker Clubkampioen Strokeplay 2012.
Zaterdag werden twee rondes van
18 holes gelopen en zondag werd
de derde en tevens beslissende
ronde gespeeld. Een zware opgave
want twee keer vier uur golfen op
een dag vraagt de nodige conditie
en concentratie. De resultaten op de
zaterdagmiddag waren over het algemeen dan ook minder goed.
Bij de dames blijft Kim Versleijen
een klasse apart en zij pakte verdiend wederom het kampioenschap.
Met 252 slagen over 54 holes bleek
zij onverslaanbaar. De strijd om de
tweede en derde plaats was des te
spannender. Joke Schiphorst pakte

de tweede plaats met 272 slagen en
de derde prijs ging naar Andrea van
Dort (282 slagen).
Zondag was het met name bij de
heren tot de laatste holes spannend. Tim de Kraker en Berend ’t
Hoen stonden bij aanvang van de
derde ronde gelijk en Guus van Acker volgde op slechts één slag afstand. In de eerste negen holes
sloeg Tim een definitief gat door
slechts een slag boven par te spelen. Berend had zijn slechtste negen holes en Guus bleef bij Tim in
de buurt. Op de laatste negen holes
herstelde Berend zich, maar het gat
was niet meer te dichten. Ook Guus
kon niet dichterbij komen maar wist
Berend wel achter zich te laten. Zij
eindigden met respectievelijk 243,
251 en 255 slagen over de 54 gespeelde holes.
Foto: Marika Romeijn

Vliegende start Atalante H1

Hertha E3 boys winnen
de eerste thuiswedstrijd
Vinkeveen - Zonder Mark Roeleveld begon Hertha aan de eerste
thuiswedstrijd van dit seizoen. Na
de 2e minuut de eerste tegenvaller, na een mooie aanval van Buitenboys brachten ze de stand op 0–1.
In de 6e min de eerste kans voor deHertha boys een schot van Cooper
ging net over. De wedstrijd ging op
en neer waarbij er veel kansen waren voor beide teams maar de mooiste was voor Lucas, na een prima
aanval over rechts ging zijn schot
op de paal. De counter die daarop
volgde werd de stand in de 20e min
0–2. Hertha bleef voetballen en in
de 23 min schoot Mika net over. En
nog geen minuur later na een hoekschop hadden ze geen geluk want
het schot van Lucas spatte uiteen
van de lat. In de 24e minuut komt
Hertha terug in de wedstrijd. Na een
prima passé van Bjorn schoot Mika hem uitstekend in het doel en
bracht de stand terug op 1–2. Gelijk
na de aftrap door slap te verdedigen
komt Buitenboys op een 1–3 voorsprong. Vlak voor rust na een solo
van Tibor bracht hij de stand op 2–3.
Veel beter
Nadat de trainer de puntjes op de i

had gezet begon Hertha zeer sterk
aan de tweede helft, En in de 27e
minuut de eerste kans maar het
schot van Mika werd prima gestopt
door de keeper. Nu stond het achterin prima onder aanvoering van
uitblinker Indi Beer, de verdediging
liep prima en zij gaven nu weinig
weg. In de 30e minuut komt Hertha
op een 3–3 door een doelpunt van
Mika. Nog geen twee minuten later
kwam Hertha weer op achterstand,
3–4. Maar ook nu heeft Hertha veel
veerkracht en nog geen minuut later was het al weer 4–4 door Tibor.
Nu gaf Hertha het niet meer weg en
zette de tegenstander nog meer terug op hun helft en in de 37e minuut was het weer raak na een prima pass van Bjorn op Tibor bracht
hij de stand op 5–4. Nu kwam Buitenboys er niet meer aan te pas, ze
werden nu overlopen door de Vinkeveense mannen en in de 38e min
bracht Mika de stand na 6–4. Het
slot akkoord was voor Tibor, hij bepaalde met twee doelpunten de
eindstand op 8–4. En zo kan Hertha terugkijken op een goede tweede helft en als je voor elkaar werkt
en een goede wedstrijdmentaliteit
hebt komt het resultaat vanzelf.

ook de ruststand was. Na rust hetzelfde verhaal, teveel met het spelletje van Hilversum mee en niet ons
eigen spel spelen dat was jammer.
Uitslag vandaag was 2-2. Jammer
dat deze randverschijnselen je zaterdagmiddag aardig kan verpesten,
hopelijk is het eenmalig en kunnen
we volgende week weer genieten
langs de lijn.

Vinkeveen - Het volleybalseizoen
is weer begonnen en dit jaar kende
een extra vroege start voor de heren
van Atalante. Op maandag de 13e
reisden de Vinkeveners naar West
Friesland, Edam om precies te zijn.
Daar stonden zeven heren van de
lokale vereniging Move klaar voor
de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. Zij troffen een ietwat verzwakt
Atalante, want talenten Leroy Kuijper en seniortalent Bas van der Lubbe moesten verstek laten gaan. Omdat de ploeg al een tijdje de luxe van
twee spelverdelers kent, werd besloten om weer eens ouderwets 2-4
te gaan spelen. Dat betekent geen
ingewikkeld penetreren en gewoon
alle ballen naar midvoor spelen en
van daaruit een set-up naar links of
naar rechts geven. Hoe simpel kan
volleybal zijn. Move maakte weinig
indruk, het is een jonge ploeg met
af en toe gebrekkige techniek. Maar
toch kon Atalante enkel met hangen en wurgen de eerste set winnen: 25-27. De ploeg besloot maar
weer terug te grijpen naar het moderne volleybal met 1 spelverdeler
voor de rest van de wedstrijd. En dat
liep gewoon als een trein. Via 14-25
en 23-25 werd het een 0-3 overwinning en kon de lange reis terug naar
Vinkeveen weer aanvaard worden.
Niveau

Drie dagen later stond de eerste
competitiewedstrijd alweer op de
planning: Spaarnestad 7 in Haarlem. Nu was de selectie wel compleet en startten de Vinkeveners in
een van de bekende opstellingen
met van der Lubbe en Hardeman
op het midden en Verbruggen, Pothuizen, Hendriks en Kuijper op buiten. Roos werd geselecteerd voor de
spelverdeling. Het niveau verschil
met Move was groot. Spaarnestad
toonde een goed blok en een betere service. De Atalante aanvallers
sloegen zich vaak stuk op het blok,
of sloegen uit in een poging om het
blok omzeilen. Een verandering was
geboden, en speler/coach Hendriks
koos dan ook voor het inwisselen
van Drost en spelverdeler Moolenaar. Dat werkte gelukkig voor de
Vinkeveners. Want er werden vanaf de tweede set minder aanvallende fouten gemaakt en er werd vooral heel goed verdedigd door de Vinkeveners. Daardoor ontstonden ook
leuke rally’s waarvoor publiek zeker
geapplaudisseerd zou hebben als ze
gekomen waren. Spaarnestad werd
uiteindelijk van de mat gespeeld
met drie verloren sets. Aanstaande vrijdag speelt Atalante H1 tegen
VCH H1 in sporthal de Boei, vanaf
21:15 uur.

Meisjes C2 van HVM
creatief bij De Kweektuin
Mijdrecht - Vorige week vrijdag
hebben de meisjes van de MC2 van
HVM bij De Kweektuin, aan de Tuinderslaan 12 in Mijdrecht, van een
gezellig en creatief team-uitje genoten. David Hague, biologische kok
en cateraar, had een aantal grote
borden laten maken door een bevriend kunstenaar voor de aankleding van De Kweektuin. Deze borden hadden alleen nog een kleurtje nodig en zo ontstond het idee
voor de samenwerking met dit leu-

ke team. De meiden hebben met elkaar deze kunstwerken nog mooier
gemaakt dan ze al waren en David
zorgde voor een lekkere maaltijd.
Het was erg gezellig en alle betrokkenen waren op deze manier zeer
tevreden met het resultaat, want dat
mag er zijn!!!
Meer weten over David en De
Kweektuin:
www.davidhague.nl
en www.dekweektuin.nl.
of wil
je ook leuk en gezellig hockeyen:
www.hvmijdrecht.nl.

Nathilda de Zwart kampioen
klaverjassen van 2012
Vinkeveen - Nathilda de Zwart uit
Vleuten mag zich een jaar lang Open
Ronde Venen kampioen klaverjassen
noemen, zij was afgelopen vrijdag
de sterkste kaartster van het 23ste
Open Ronde Venen klaverjas-toernooi in cafe de Merel aan de Demmerik, Arkenpark Mur no. 43 te Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een
makkie voor Nathilda om de wisselbeker voor het eerst mee naar huis
te nemen. Na de eerste twee ronden ging zij fier aan kop om die positie niet meer af te staan, met het ongekend aantal van maar liefst 7599
punten. Als tweede eindigde Sjaan
Kolenberg met 7327 punten. Als prima derde werd Annelies van Scheppingen met toch ook nog 7268 punten, vierde werd Wim Hofstaetter
met 7142 punten en als vijfde eindigde Ed Valk met 6860 punten, dus
werd er sterk gekaart deze avond. De

poedelprijs ging naar Loes Verbruggen met 4649 punten. Er werd deze
avond vier potten gekaart en geteld.
Dus de beker en de prachtige prijzen
waren voor Nathilda de Zwart. De organisatie was in handen van William Mayenburg, wat prima lukte en
een gezellige en leuke avond opleverde, de prijzen waren weer als vanouds formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in Café de Merel
zal zijn komende vrijdag 28 september, er wordt om 20.15 uur gestart,
u/jij dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn. Er zullen vier giffies gespeeld
worden. Ook is er op deze avond een
grote tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen voor de
extra prijs, wat die prijs is houdt de
organisatie nog even geheim. Inleg
per avond kaarten is drie euro, iedereen welkom.

Veenloper Frans Woerden
snel in Nootdorp
De Ronde Venen - Afgelopen zondag heeft Veenloper Frans Woerden
een uitstekende prestatie geleverd.
Hij liep een ijzersterke 15 km tijdens
de Dobbeloop in Nootdorp. Frans
was daarmee zelfs z’n broer Michael
bijna te snel af.
Zo ongeveer half hardlopend Nederland was deze dag bij de Damtot-Damloop, maar Frans en Michael konden in de laatste week
geen startnummer meer bemachtigen. Zij kozen voor een stuk rustiger alternatief in het Zuid-Hollandse Nootdorp. Het parkoers bestond
uit drie rondes rond de Dobbeplas.
Direct vanuit de start namen drie lopers de leiding onder wie Michael.
Frans kon echter opvallend genoeg
net voor het drie kilometerpunt aansluiten bij de kopgroep en het hoge
tempo goed volgen. Na 8 km konden ze de vierde loper afschudden
en na 11 km was een versnelling
van de broers genoeg om ook de
laatste concurrent achter te laten.
Frans en Michael liepen in hoog
tempo naar de finish om gezamenlijk over de finishstreep te gaan. Uiteindelijk besliste de organisatie dat
Frans net iets eerder zou zijn geweest. De tijd van 55.35 stemde
Frans uiterst tevreden. Het was zijn
snelste 15 km in vijf jaar. De week
daarvoor stond een aantal Veenlo-

pers aan de start van de 7-loop in
Zevenhoven. Zowel Michael Woerden als Karin van Waveren behaalde
een ereplaats bij de langste afstand
over 10 Engelse mijl (16,1 km). Michael zette z’n versnelling net te laat
in en finishte op slechts 10 seconden van nummer 1 (1.00.39) en Karin finishte op een heel mooie derde plaats bij de dames (1.22.17).
Jos Bunschoten liep op het parkoers door het kassengebied van de
Noordse Buurt en langs de Kromme
Mijdrecht naar een mooie 1.11.16.
Frans Woerden deed een dag na
een marathon in Roelofarendsveen
rustig aan. Hij finishte in 1.12.06.
Rob van Zijtveld deed 1.23.23 over
de 10 Engelse mijl en Cor Stuivenberg 1.26.30. Op de langste afstand
stond nog een Veenloopster aan de
start. Annette van Doorn finishte in
1.37.23. Op de 10 km namen drie
Veenlopers deel. Bob Rijlaarsdam
en Henny Kooyman hielden elkaar
constant in de gaten. Bob was uiteindelijk een seconde sneller: 44.25
om 44.26. Theo Noij had die ochtend
net training gegeven aan de deelnemers van de Zilveren Turfloop.
Nog vermoeid in de benen kwam hij
toch tot een respectabele 46.40. Leo
Kok en Nol Kuijlenburg namen deel
aan de 5 km. Leo was net iets sneller dan Nol: 21.20 om 21.38.
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DE VELE GEZICHTEN
Uithoorn - Ik heb maar een
simpele camera maar fotografeer
wel graag. Er zijn een aantal
plekken in Uithoorn die ik graag
vaker fotografeer en van één plek
houd ik een soort fotodagboek
bij. Het is een bekend uitzicht voor
mensen die in Meerwijk wonen,
als je aan het eind van Gooimeer
de groenzone in gaat. Typisch
zo'n plek waar het elke keer
anders is en dat vind ik leuk om te
fotograferen. Bij dezen een paar
voorbeelden van de vele foto's die
ik heb van dit speciale plekje.
Marijn Benner uit Uithoorn

VAN EEN UITZICHT
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Atlantis 3 goed op koers
Mijdrecht - Zaterdag 22 september
stond voor Atlantis 3/H.W. van der
Laan b.v de uitwedstrijd tegen KIOS 3 op het programma. Geen onbekende tegenstander voor de derde Atlantis equipe, want in de voorbereiding van het seizoen werd al
tegen de ploeg uit Nieuw-Vennep
gespeeld en verloren. Nu het om
de punten ging, was Atlantis erop gebrand ditmaal de punten mee
naar huis te nemen. De Mijdrechtse ploeg startte de eerste helft goed
en nam ruim afstand van de tegenstander. Ondanks een zwakke tweede helft wist Atlantis de overwinning toch veilig te stellen en sloot
de wedstrijd af met een 7-9 eindstand. Atlantis 3 begon de wedstrijd, zonder de afwezige Arjen
Markus en geblesseerde Iris Facee
Schaeffer, in de volgende opstelling;
Chantal Poolman, Sandra Pronk, Timo Jongerling en Barry van der Waa
in de eerste aanval. Het verdedigingsvak werd gevormd door Wilma

Kranenburg, Kim Stolk, Harold Taal
en Martijn de Horde. Atlantis had
meteen een vliegende start, waarbij
uit mooi uitgespeelde aanvallen, het
maximale resultaat werd behaald.
Het eerste verdedigingsvak wist de
aanval van KIOS goed te ontregelen door goede communicatie en
het doorzien van het spel van de tegenstander.
Hierdoor kon de aanval de reeks
kansen doorzetten en ging de ploeg
via onder andere scores van Timo
Jongerling en Barry van der Waa
met een 3-7 stand de rust in. Na
rust stagneerde het spel van de
ploeg uit Mijdrecht echter, waardoor
KIOS dichterbij kon komen en kansen rook om toch de wedstrijd naar
hun hand te zetten. De voorsprong
van Atlantis werd door de tegenstander verkleind naar twee punten. Voor Atlantis een teken om een
stapje harder te werken en de focus
van de eerste helft niet te verliezen.
Om de ploeg extra kracht te geven

kwamen Berry de Jong en Cynthia
Sassen in de ploeg. Atlantis herpakte zich door verdedigend meer risico te nemen en aanvallend opnieuw
de beste kansen te zoeken. Met een
mooi uitgespeelde aanval van de
dames sloeg Cynthia Sassen het gat
weer tot drie punten. Met een uitslag van 7-9 in het voordeel van Atlantis bestond er na de wedstrijd
vooral opluchting.
Ondanks een moeizame periode na
rust kon Atlantis 3 de punten toch
mee naar huis nemen, mede doordat zij de basis van de overwinning
had gelegd in een uitstekende eerste helft. Zaterdag 29 september speelt Atlantis 3 haar volgende thuiswedstrijd tegen de koploper van de poule; Fiducia 3 uit Vleuten. Wederom een wedstrijd voor
Atlantis 3 om volledig voor winst te
korfballen, om zo te blijven werken
naar de doelstelling voor dit seizoen.
Komt u allen aanmoedigen!?

Van Walraven komt net te kort
tegen WSCE Sportmarketing
Mijdrecht - Vrijdag 21 september
stond er een ontmoeting in poule A
van de bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde Venen op het programma. Van Walraven moest het
opnemen tegen WSCE Sportmarketing. Van Walraven dat vorig jaar
verloor van WSCE Sportmarketing,
kwam met een goed getraind team
aan de start. Het beloofde een spannende strijd te worden.
De ontmoeting ging om 18.30 van
start op baan 4 en baan 5. Op baan
4 nam het mixedkoppel van Van
Walraven het op tegen het koppel van WSCE. WSCE kwam goed
uit de startblokken en stond al snel
met 4-0 voor. Van Walraven dat gedurende de games er steeds beter
in kwam kon met een paar wereld
punten de aansluiting naar 4-2 weer
vinden. De wedstrijd was nu echt
begonnen en Van Walraven was
vastbesloten deze achterstand om
te gaan buigen naar een overwinning. Even leek dit ook te gaan lukken maar uiteindelijk bleef de voor-

sprong van WSCE tot het einde van
het 1e uur staan. Het werd 6-4 in het
voordeel van WSCE.
Op baan 5 was het van begin af aan
spannend, mooie punten wisselden
elkaar in hoog tempo af. Eerst nam
WSCE een voorsprong van 2-0, nog
geen 15 min later stond het 4-2 in
het voordeel van Van Walraven. WSCE knokte zich in korte tijd weer terug naar 5-5. Toch was het wederom Van Walraven dat weer 2 goede games speelde en met 7-5 voorkwam met nog maar 8 min te spelen. Met het nodige geluk kwam
WSCE terug tot een 7-7 wat ook de
uitslag van het duel was.
Na een uur spelen moest Van Walraven het komende uur de volgende wedstrijden allebei winnen. Het
koppel van Van Walraven dat het
eerste uur gelijk speelde moest het
op baan 4 opnemen tegen het winnende koppel van WSCE. Het was
duidelijk te zien dat Van Walraven
deze wedstrijd graag wilde winnen.
Vanaf het 1e punt werd er gestreden, mooie punten en knappe red-

dingen wisselde elkaar in hoog tempo af. Na een uur spelen kwam Van
Walraven verdiend met 10-7 als
winnaar van de baan.
De laatste wedstrijd in het 2e uur
ging de beslissing brengen. De winnaar van het duel mocht zich ook de
winnaar van de dag noemen. Van
Walraven begon sterk maar kwam
ongelukkig achter. Na een aantal
spannende games had WSCE een
kleine voorsprong gepakt. Het laatste kwartier zou beslissend zijn. Na
een aantal super punten van Van
Walraven was de spanning weer
helemaal terug. Toch was het WSCE dat de laatste 3 games wist te
winnen waarmee 10-7 de eindstand
werd in het voordeel vanWSCE. Deze 10-7 overwinning betekende tevens dat WSCE ook de totaalwinst
binnen sleepte met uiteindelijk 10-6
tegen van Van Walraven.
Voor meer informatie over de bedrijfscompetitie of wilt u zich als bedrijf aanmelden voor de bedrijfscompetitie kijk dan op www.tennishalderondevenen.nl

Argon A1 kan het niet
bolwerken tegen Roda JC

Mijdrecht - Na het gelijke spel vorige week in Amsterdam tegen AFC,
stond vandaag de thuiswedstrijd
tegen Roda JC op het programma, een ploeg die zich in de middenmoot bevond. Dit keer speelde we op veld 2, zaterdag 1 speelde zijn wedstrijd op het hoofdveld.
Het was weer heerlijk weer, een lekker zonnetje begeleidde de spelers
en scheidsrechter toen om 14.30
uur werd afgetrapt. Het begin van
de wedstrijd was er 1 van aftasten,
beide ploegen speelden voorzichtig. De wedstrijd kwam langzaam op
gang. Het gevaar van Roda kwam
uit de standaardsituaties, via corners en vrije trappen werd de lange
spits gezocht. Aan de andere kant
was het Argon dat wat speldenprikken uitdeelde over de rechterkant, waar Kelvin de achterlijn haalde, vervolgens teruglegde, maar de
spitsen net niet bereikte. Vervolgens
was het Guido Pauw, die een doorkopbal van Jesse in 1 keer op zijn
pantoffel nam, maar de keeper fraai
zag redden. In de loop van de eerste
helft werd het er niet beter op, beide ploegen hadden het moeilijk om
gevaarlijk te worden, slordig spel
en weinig initiatief waren daar debet aan. Zo werd de rust bereikt met
een 0-0 stand. In de rust werd er op

gehamerd dat we uit een ander vatje diende te tappen als we de punten in Mijdrecht wilden houden.
Het begin van de 2e helft is voor Roda, dat het initiatief neemt en gevaarlijk wordt. De 0-1 is een logisch
gevolg, als de spits aan de rechterkant wordt aangespeeld, de bal teruglegt en uithaalt, Axel kansloos
achterlatend. Argon moet nu komen, gaat wat meer risico nemen
op jacht naar de gelijkmaker, ruimte latend voor de counter van Roda. Halverwege de 2e helft slaat Ro-

da opnieuw toe, als een mooi uitgespeelde aanval over de linkerzijde de spits bereikt vlak voor Axel en
deze beheerst de 2-0 binnenschiet.
Argon gaat wisselen, in de hoop
de wedstrijd te kantelen, maar het
zit er niet in vandaag. De wedstrijd
is gespeeld en als de scheidsrechter affluit, is het Roda dat verdient
de punten mee naar Kerkrade mag
nemen. Volgende week gaan we op
bezoek bij NEC in Nijmegen, succes
mannen.
Foto’s: sportinbeeld.com

De E girls’ van CSW
Wilnis - De bal rolt alweer een paar
weken voor de CSW E4M, de selectie meiden van de E-jeugd, uitkomend in de 3e klas. De start van het
voetbalseizoen was nog niet zo heel
best, een oefenwedstrijd werd verloren tegen UVV E6. Maar goed, de
coach kon nu goed zien waar op getraind moest worden.
Tijdens de eerste echte wedstrijd,
een bekerwedstrijd tegen Hertha E2,
konden ze echt laten zien hoe ver de
meiden waren. Helaas werd er met
4-7 verloren maar het is wel duide-

lijk dat er een stijgende lijn in het
spel zat, de meiden hebben geknokt
en zijn niet weggespeeld. Afgelopen
zaterdag stonden de jongens van
Hertha E2 weer op het programma, nu voor de competitie, de meiden wilden graag revanche en dat
hebben ze gekregen. Onze keepster had haar ‘engeltjes’ maar eens
op de paal en lat gezet (was wel nodig ook), ook dit keer stond ze als
een dijk te keepen. Het veldspel was
goed verzorgd, hierdoor ontstonden
er kansen en de 1-0 stond dan ook

vrij snel op het bord. Gezien de ervaring van de bekerwedstrijd wisten we dat Hertha een geduchte tegenstander was, al snel stonden we
weer gelijk 1-1. Ook de dames toonde veerkracht, herpakte zich, en het
was 2-1 voor CSW. Hertha was nog
niet verslagen en kwam terug tot
2-2 en daarna zelfs nog op voorsprong, het was 2-3. In de spannende slotfase is er in de allerlaatste minuut nog gescoord door CSW,
de eindstand was dan ook een verdiende 3-3 !!

CSW Uefa Cup Manchester City
te sterk voor Atletico Madrid
Wilnis - Zaterdag 22 september stond voor de mannetjes van
Atletico Madrid de spannende wedstrijd tegen de meiden
van Manchester City op het programma.
Na de 1-0 nederlaag in de voorbereiding, was het team van leiders
Reinald en Patrick helemaal klaar
voor een nieuwe strijd. In mooi weer
golfde het spel in de eerste helft op
en neer, en ondanks goed keepers
werk van Jari, kwamen de sterke
meiden door mooie goals op voorspong.
De tweede helft was Atletico goed
in vorm, maar anders dan vorige
week tegen Galatasaray (4-2 gewonnen) zat het niet mee. Mooie
Atletico combinaties tussen Nick,
Rody en Jari strandden telkens in de
handen van keepster Sophie. En ook
Levi, Lucca, Cain en Pieter konden
de score niet meer veranderen.
De meiden wisten wel doel te treffen en liepen uit naar 7-0, al stond
Chris in de tweede helft ook dui-

delijk zijn mannetje in het doel en
hield verdediger Youssef ook weer
veel ballen tegen. Ondanks verlies
weer veel plezier gehad, penalties

zelfs bijna gewonnen (2-3) en dus
kijkt een ieder weer uit naar volgende week.
Foto’s: sportinbeeld.com
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Hardlopers Run4Myrna halen
25.000 euro op
Regio - Familieleden en vrienden
van de in 2011 overleden Myrna
Brussel hebben haar afgelopen zondag op een bijzondere manier herdacht. Tijdens de Dam tot Damloop
gingen zij samen van start en lieten
zij roze ‘Run4Myrna’ballonnen los.
Met het hardlopen haalden zij gezamenlijk maar liefst 25.000 euro op.
De cheque met het gigantische bedrag werd diezelfde middag nog
overhandigd aan Prof. Dr. Winette van der Graaf van Stichting AYA
(Adults and Young Adolescents).
Deze stichting zorgt voor meer begeleiding van jongeren met kanker
tussen de 18 en 35 jaar. Ook doet
de Stichting AYA onderzoek naar de
zeldzame vorm van botkanker die
de Uithoornse Myrna Brussel had.
Inmiddels worden er bij het onderzoek de eerste resultaten geboekt.
De onderzoekers gaven zondagmiddag aan zeer gedreven te zijn om
nog verder te gaan om zo de behandelmethode te kunnen verbeteren.
Het werd een bijzondere dag voor
familie en vrienden, zondag in Amsterdam, Zaandam en daartussen.
Er gaan al geluiden op voor meer
‘Run4Myrna’-hardloopacties, dus de
hardlopers zijn nog lang niet klaar.
Run4Myrna is een onderdeel van
stichting Lopen voor het Leven en
wordt gesteund door Van Straaten
Image Company, Herbalife Jolanda Cowan, uw onafhankelijke Herbalife distributeur, Fotostudio Enjoy,
Van Riemsdijk Reclame, Bakhuijsen en De Neef Advocaten, A-Ballonnen Leimuiden, Studio MeDesign, Driekus Bernard Fysiotherapie
Beweging bij BuentingSport Amstelveen, C1000 Visser, Albert Heijn
Jos van den Berg, Ray Angulo, Stijn

Melenhorst Kaas en Zo, Knipp-Inn
en OSP Catering. Meer weten over
Run4Myrna? Kijk op www.lopenvoorhetleven.nl. Een donatie voor
het onderzoek naar de zeldzame

vorm van kanker en de begeleiding
van jonge kankerpatiënten is natuurlijk altijd welkom: rekeningnummer 6800 tnv. Stichting Lopen voor
het Leven o.v.v. AYA.

René Mikkers fietst
Duchenne Heroe
Regio - Van 9 t/m 15 september is
de Duchenne Heroes 2012 gereden. Deze zware mountenbiketocht
van 700 kilometer in 7 dagen door
4 landen met als 1 doel, zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor
Duchenne Spierdystrofie.
René Mikkers deed aan deze monster mountenbiketocht mee. De
start in Wiltz (Luxemburg) was een
grote happening omdat de Heroes
werden uitgezwaaid door familieleden en Duchenne patiëntjes.
De dag etappes werden gereden
door zeer mooie natuurgebieden en
landerijen uitgezet in Luxemburg,
België, Duitsland en Nederland. De
singeltracks waren met zware beklimmingen en zeer spectaculaire
afdalingen een enorme uitdaging
voor de Heroes.
Ontbijt
De dagen begonnen om 06.00 uur
met een goed ontbijt. Om 08.00
uur werd de GPS ingesteld en kon
er gestart worden in groepen van
snelheid en ervaring. Na een zware maar mooie fietsdag werden de
Heroes dagelijks bij de finish onthaald met muziek en veel enthousiaste supporters. Het belangrijkste
naar de binnenkomst was het onderhouden van de fiets,zodat er de
volgende dag met goed materiaal
kon worden gestart.

BMX UWTC TC 5 Volkel
22 en 23 september 2012
Regio - Zondag was een zeer koude dag. Een groot verschil met de
trainingsdag op zaterdag, toen de
zon volop te voorschijn kwam.
De 1ste manche was goed te merken dat de spieren nog opgewarmd
moesten worden. Danny de Jong
had er weer zin in. Wilde graag weer
de finale rijden net als in Doetinchem. Ook Evert de Jong ging goed
van start maar kwam net te kort om
door te gaan. Jessy Soede kwam
ook niet bij de eerste 4 Jammer Jessy volgende keer weer nieuwe kansen.
De 2de manche werd Sven Wiebes in de voorlaatste bocht uit de
baan gedrukt, in de laatste bocht
pakte Sven hem weer terug. Jeffrey
Zwart lag lange tijd 3e helaas maar
net voor de finish werd hij 5e. Ferdi Cevahir viel helaas net voor de finish. Jochem v d Wijngaard en Max
de Beij waren in gevecht om de 4e
plaats uiteindelijk werd Jochem 3e
en Max 5e. Sem Knook reed tegen
de Nederlandse kampioen in zijn
klasse en werd 5e. Brain Boomkens
reed op kop en kwam als 1e over de

finish. De 3de manche ging het tussen Rens Grommel, Joel Rijneker en
Alec vd Mast. Ze knokte met z’n 3en
om de 2e plek. Rens werd 2e, Alec
3e en Joel 4e. Jeffrey kon gelukkig
net tussen een val partij door fietsen
en kwam als 3e over de finish. Izar v
Vliet was in gevecht om de 1e plek,
hij trok uiteindelijk aan het langste
eind. Bart en Maarten streden ieder om een plek in hun manch Bart
werd 1e en Maarten 5e.
Bij de sportklasse/nieuwelngen en
Elite reed Olympisch Kampioen
Laura Smulders ook mee. Zij kwam
als 1e over de finish.
Robin Robba van der Kolk maakte
mooie sprongen op de prosectie.
In de 2e manch sprong Rick Doornbos de 2e Hij kwam als 7e over de
finish. Michael Schekkerman werd
4e. Mats de Bruin werd 5e in de
2e manch. Tom Brouwer reed een
spannende rit. Hij streed om de 4e
plek helaas werd hij 5e. Wiljan Brouwer reed net als zijn broer naar een
5e plek.
In de kwart finale werd Alec 2de,
Rens 3de en Joel 4de.

Start driebandencompetitie DRV
Regio - Afgelopen vrijdag 21 september is de individuele driebandencompetitie DRV in gemeenschapshuis De Springbok in De
Hoef van start gegaan. Evenals vorig
seizoen staat deze competitie onder auspiciën van de biljartfederatie
De Ronde Venen. In vergelijking met
de vorige editie verwelkomde de organisatie enkele nieuwe gezichten,
namelijk Jim van Zwieten en Pim de
Jager (beiden De Paddestoel), Henk
Doornekamp (De Schans), Nico van
Soeren (De Vrijheid) en reserve Bert
Fokker (De Merel). Verder hebben
zich intussen ook Robert Daalhuizen en Michel Bak (beiden De Paddestoel) als reserve aangemeld. De
beoogde verbreding binnen de regio krijgt op die manier meer en
meer gestalte.
De vertrouwde deelnemers, die
reeds eerder hun opwachting maakten, zijn Bert Loogman, Paul Huzemeier, Nick van de Veerdonk en Jos
Lugtigheid (allen De Vrijheid), Hero
Janzing (Veenland) en Hans van Eijk
(De Springbok) alsmede de reservisten Jan van Veen (De Springbok),
Pieter Coenen (Veenland) en Henny
Hoffmans (DIO).
Het belooft opnieuw een zeer spannende strijd te worden in deze speldiscipline, die hoe langer hoe meer
aan populariteit gaat winnen. Titelhouder Jos Lugtigheid zal ongetwijfeld het vuur na aan de schenen worden gelegd en hij zal alle
zeilen moeten bijzetten om zijn titel met succes te verdedigen. Reeds
op de eerste de beste avond bleek

overduidelijk, dat alle tien de deelnemers weinig of niets voor elkaar
onderdoen. Exact iedereen wist één
van de twee partijen in winst om te
zetten, zodat de verschillen uiterst
klein bleven. Nieuw in de puntentelling is bovendien, dat zowel bij winst
als verlies een extra bonuspunt kan
worden behaald, zodra aan het
moyenne is voldaan. Het gros voldeed ruimschoots aan deze limiet,
een bewijs dat er over de hele linie
uitermate goed werd gespeeld.
De komende competitie is verdeeld
over negen speelavonden, waarbij
de deelnemers elkaar tweemaal zullen ontmoeten. Het sterke deelnemersveld en het potentieel aan reserves staat garant voor een soepel
en geanimeerd verloop. Aansluitend
zal nog een triatlon worden gehouden over drie speelavonden, waarbij de competitiedeelnemers, aangevuld met enkele reserves, zullen
worden opgedeeld in vier groepen
van ieder drie teamleden om elkaar
te bestrijden in de disciplines libre,
bandstoten en driebanden.
Liefhebbers van deze spelsoort mogen op de vrijdagavond gerust eens
een kijkje komen nemen in het nieuwe seizoen om de driebanders aan
het werk te zien. Een overzicht van
de speeldata treft u aan in het programmaboekje 2012 – 2013 van de
biljartfederatie De Ronde Venen. Tevens zullen wij u de komende maanden regelmatig op de hoogte houden van de verdere resultaten en
de voortgang van deze driebandencompetitie.

Vanaf 18.30 uur was er avondeten.
Daarna was er de gelegenheid de
film te kijken die deze dag gemaakt
was en er volgde nog een briefing
voor de volgende dag .Vanaf 22.00
uur kon er genoten worden van de
welverdiende nachtrust.
Finale
De finale dag was een dag om nooit
te vergeten. Na de laatste etappe(
Arcen-Nijmegen) gefietst te hebben werden de Heroes onder politie begeleiding naar Park Brakkenstein begeleid. Hier hadden alle familieleden en Duchenne patiëntjes
zich verzameld om de Heroes binnen te halen onder een luid applaus
en gejuich.
René fietste met Dennis samen Park
Brakkenstein binnen.
Na de grandioze en emotionele binnenkomst werd het bedrag dat de
303 Heroes bij elkaar hadden gefietst bekend gemaakt.
Dit was een enorm bedrag van €
1.111111. Daarna kon het feesten
beginnen. Deze ziekte heeft nog
zoveel geld nodig om de Duchenne
Spierdystrofie de wereld uit te trappen, dat René besloten heeft om
ook aan de 8ste editie in 2013 mee
te doen. Zijn opgehaalde sponsorbedrag voor deze editie was € 6390
en dat hoop hij in 2013 te evenaren
of te overtreffen.

Stieva Aalsmeer en DIO
koplopers in biljartcompetitie

Gezocht: jonge handbalsters
van 7 en 8 jaar oud!
De Hoef - Voor D2 team zijn we op
zoek naar handbalsters van 7 en 8
jaar oud. Het team bestaat nu uit 6
speelsters , traint en speelt wedstrijden in NHV competitie. Echter we
missen 1 of 2 meiden om ons team
compleet te maken. Momenteel lenen we speelsters van een ander
team, maar het is natuurlijk veel leuker om een echt eigen team te hebben. Kortom, we hebben dringend
nog enkele extra speelsters nodig!
Ben jij dat meisje dat ons team komt
versterken? Maar ook meiden van 9
en 10 jaar zijn van harte welkom.

Kom dan een keer bij ons kijken. We
trainen op woensdag van 17.30 tot
18.30 uur en op zaterdag en/of zondag spelen we wedstrijden.
Het gaat er in dit team niet om of je
een goede handbalster bent maar
dat je er plezier in hebt! Iedereen is
dus van harte welkom. Heb je interesse en/of wil je graag wat meer informatie stuur dan een mail naar lyanne@van-loenen.net We nemen
dan snel contact met je op. We hopen op veel reacties zodat we snel
samen kunnen handballen!

Derde zitting Bridgevereniging
Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 18 september
werd de derde zitting van de eerste
competitie gespeeld.
Met 14 paren in de A zette het combipaar Elly van Nieuwkoop/Jetty Weening een geweldige pretatie neer door met 63.54% eerste
te worden. Renske Visser en Francis Terra, vorige week eerste, zagen
hun meerdere in voornoemd paar
en plaatsten zich als tweede met
56.60%. Het combipaar Geke Ludwig/An van Schaick werden derde
met 55.21%. Met de overige zeven
paren is het, eufemistisch gezegd,
droef gesteld: geen van hen behaalde de 50%! Dames kom nou toch
op. In de B, met 13 paren, plaatsten
Annet Roosendaal en Rini Tromp
zich als eerste met 62.60%.
Niet florisant
Gertrude Doodkorte en Floor Janssen volgden als tweede met 59.10%.
Wil Blansert en Ineke Hilliard deden
het ook goed, met 57.85% en werden “derds”. Ook voor de B geldt dat
het met de overigen niet florisant
gaat: ook hier haalde de rest van
de paren geen 50%, met als absoluut dieptepunt het paar dat 36.50%
scoorde. Omdat dit al betreurens-

waardig genoeg is vermeld ik geen
namen en houd het op initialen. Dames E.R. en R.W. u kunt zoveel beter,
wat bezielde u niet? Dan de competitie: Deze ziet er voor de A als volgt
uit: Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar staan
nu eerste met 56.92% gemiddeld.
Met minimaal verschil, 55.73%, volgen Geke Ludwig/Margo Zuidema
als tweede. Kitty van Beem en Agnes
de Kuijer, ja, ja, die correctie toch,
zijn naar de derde plaats gezakt
met, toch ook niet gering, 54.69%. In
de B voeren Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen de troepen aan met
58.54% gemiddeld, zij verstootten
daarmee Ploon Roelofsma en Marja
Slinger naar de tweede plaats. Kom
op dames herover uw positie!. Als
derde staan nu Annet Roosendaal
en Rini Tromp met 55.25%. Dan nog
even dit: de dames Marja Van Holst
Pellekaan en Sandra Raadschelders,
ach vermaledijde correctie, staan nu
op de vierde plaats. Ook spelen bij
Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretratis Mieneke Jongsma en haar telefoonnummer is 0297-565756.

Aalsmeer - DIO heeft in de 1e divisie van de Ronde-Venen-Competitie zoals gebruikelijk de leiding genomen.
In de 2e divisie is Stieva Aalsmeer
een zeer verrassende leider in het
klassement.
In speelweek 5 was Kees de Bruin
weer op dreef door in 11 beurten
de kortste partij van de week te noteren. Eric Brandsteder (zie foto)
scoorde de procentueel hoogste serie van de week met 14 caramboles
= 34,14% van zijn totaal te maken
punten.
1e divisie:
De Merel/Heerenlux 3 verloor in
een spannende wedstrijd met 4-5
van De Paddestoel 2. Wim Berkelaar
won als kopman verrassend met
één carambole verschil van Jim van
Zwieten. Caty Jansen boekte een
overwinning tegen Cock Verver.
DIO verpulverde met 9-0 ASM
Mijdrecht 4. Eric Brandsteder had
naast de hoogste serie ook de minste beurten nodig. In 19 beurten
was hij net iets eerder uit als René
Kuster.
De Schans was met 2-7 een maatje
te klein voor De Springbok 1. John
Beets kon niet tegen het geweld
van Kees de Bruin op. Na 11 beurten stonden er 150 caramboles en
een moyenne van 13,63 voor Kees
op het scorebord. Donny Beets redde de eer voor De Schans na een
marathonpartij tegen Henk Spring
in ’t Veld.
De Vrijheid/Biljartmakers ondervond met 2-7 de kracht van De Kuiper/van Wijk. Nico Koster was de

“man of the match” door in slechts
19 beurten Paul Huzemeier te verslaan. Kees de Zwart won in een
stroeve partij van zijn biljartvriend
Bert Loogman. Nick van de Veerdonck pakte de punten voor de Amstelhoekers.
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-2
van ASM Mijdrecht 3. Roy van der
Ham zorgde voor de enige punten
van ASM Mijdrecht 3.
2e divisie:
De Paddestoel 1 won nipt met 5-4
van De Merel/Heerenlux 2. Michel
Bak won van Dorus van der Meer,
ondanks een knappe eindsprint van
Dorus.
ASM Mijdrecht 2 verpletterde met
9-0 De Paddestoel 3. Ondanks de
vele beurten in alle partijen wist De
Paddestoel 3 geen punt te halen.
Cens 2 ondervond met 2-7 de kracht
van Stieva Aalsmeer. Ton Bocxe,
Derk Bunders en Ben Bunders namen de punten mee naar Wilnis.
Hans van Rossum zorgde voor de
punten van Cens 2.
De Springbok 2 moest met 0-9
diep door het stof voor De Kromme
Mijdrecht. John OLdersma, Ab Augusting, Egon van der Heijden en
Lanette Engel vernederden de Hoefenaren van De Springbok 2.
ASM Mijdrecht 1 was met 2-7 kansloos tegen De Merel/Heerenlux 1.
Bert Fokker, Kees Griffioen en Bart
Hoffmans waren veel te sterk voor
de mannen van ASM Mijdrecht 1.
Henny Versluis voorkwam met een
goede partij dat alle punten naar
Vinkeveen gingen.

