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ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Sint Jozefschool
denderen door het DinoBos

NAJAAR 2013

Vinkeveen - Razend enthousiast of
juist een beetje bleek van de spanning… zo verzamelden de kinderen
van de groepen 1 tot en met 6 zich
afgelopen maandag in hun klas op
de Sint Jozefschool. Na een korte
uitleg over de dag, liepen zij goed
gemutst naar de bussen. Klaar om
te beginnen aan hun schoolreisje!
Grote dubbeldeksbussen stonden
klaar om hen naar hun bestemming

te brengen.
Dit jaar ging de reis naar DierenPark Amersfoort. De vriendelijke buschauffeurs wisten de files te
vermijden en al snel stroomden de
kinderen het park in. Aan de hand
van een speurtocht verkenden zij
het park en leerden van alles over
de vele mooie en stoere dieren. Tussendoor werd er geklauterd op de
vele klimtoestellen en kon er wor-

den uitgerust in een treintje.
Ook het DinoBos was een belevenis: “Ongelofelijk hoe groot en eng
die beesten vroeger waren!”
Helaas vloog de tijd om...
Tijdens de terugreis werden alle ervaringen met elkaar uitgewisseld.
Het was weer een geweldig leuke
schoolreis voor de kinderen van de
Sint Jozefschool uit Vinkeveen!

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Economie
als motor
van de regio
Lees in de provincie

ADVERTEREN?
IN DE

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

Nieuwe rotonde feestelijk
in gebruik genomen
Mijdrecht - Wat later dan eerst
was aangekondigd (06.00 uur) werd
woensdagmorgen 18 september
rond half elf de nieuw aangelegde
rotonde op de kruising Rondweg,
Stationsweg/Industrieweg na een
feestelijke openingsceremonie voor
het verkeer vrijgegeven. De laatste
twee dagen van het werk, maandag
en dinsdag, kenmerkten zich door
(te) veel regen, waardoor niet alle belijning kon worden uitgevoerd.
Dat moet namelijk bij droog weer.
Ondanks dat de weersomstandigheden de aanleg niet erg gunstig
gezind waren, is het Dura Vermeer
toch gelukt om het werk in negen
dagen uit te voeren. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak wethouder
Pieter Palm van een ‘wereldprestatie’. “We hebben het gehaald,” aldus
de wethouder die de betrokken partijen en medewerkers aan het project in het zonnetje zette. Hij noemde de rotonde een essentieel onderdeel voor een goede bereikbaarheid van de industriële bedrijvigheid
en het winkelbestand in Mijdrecht.
“Het projectteam van de gemeente
had twee weken in gedachten voor

de uitvoering, maar Dura Vermeer
zei dat men het in negen dagen kon
doen. De realisatie is een bijzondere prestatie, ook al gezien de weersomstandigheden.
Even anders
John den Hollander van Event Station, waar buiten onder partytenten de feestelijke openingsceremonie in gang werd gezet, organiseerde vervolgens een openingsact. Omdat het feestelijke gebeuren werd bijgewoond door flink wat
mensen, waaronder ambtenaren en
medewerkers van betrokken bedrijven, werd hen gevraagd een kring
te vormen op de rotonde met het
rood/witte afsluitlint in hun handen.
Beide wethouders, Palm en Schouten (verkeer), namen plaats in een
open BMW cabrio en reden na het
aftellen van 9 - 1 twee keer om de
rotonde. De laatste ronde ging gepaard met het afschieten van groene en witte confettistroken. Daarmee was de rotonde officieel geopend en konden de eerste auto’s
een kwartier later de rotonde oprijden. Het gebruik van de rotonde er-

varen veel weggebruikers als ‘even
anders’ dan wat zij vroeger bij de
kruising gewend waren. Er zijn geen
verkeerslichten meer. Ook niet voor
fietsers die nu wel voorrang hebben
op het autoverkeer. En voetgangers
en rolstoelers dienen bij het oversteken eveneens goed uit te kijken.
Hun ‘groen licht’ is eveneens verleden tijd. Zij moeten hun route van
en naar het Haitsmaplein/Industrieweg via nieuwe voetpaden en doorsteekjes ook nog even zien te vinden. Zo blijkt de rotonde voor de
wat grotere vracht- en bevoorradingswagens soms maar moeilijk te
nemen, vooral de ‘slingertjes’ worden als erg lastig ervaren. Ook lijken sommige bochten een beetje
te krap te zijn. Wethouder Palm zei
hiervan aantekening te zullen maken en bij te laten houden of er in
de loop van de tijd hierover klachten binnenkomen.
Bestuurders van personenwagens
zijn blij met de rotonde, gelet op de
enthousiaste reacties. Sommigen
echter nemen nog de verkeerde
baan... Maar dat leert vanzelf wel.

Veiling herleeft in Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - Zaterdagmiddag 28
september herleeft de oude Vinkeveense Vaarveiling bij Museum De
Ronde Venen. Deze middag worden de verse groenten en bloemen
weer verhandeld met de authentieke veilingklok. Vanaf 14.30 uur kunt
u plaatsnemen in de veilingbankjes
en de spanning ervaren als de wijzer begint te draaien. Net als vroeger bestaat de veilingwaar uit dagverse groenten en bloemen van lo-

kale kwekers en tuinders. De veiling
wordt mede mogelijk gemaakt door
De Kweektuin, Gerberakwekerij Simon Zwarts, tuincentrum Rijdes,
kwekerij D. v.d. Most, kwekerij Cees
Mooij en de kwekerijen van Ton en
Jos Bunschoten.
De Vinkeveense Groente- en Fruitveiling heeft van 1917 tot 1980 een
belangrijke rol gespeeld in het leven van de bewoners uit de regio.
Hier werden de producten van tuin-

ders uit de omgeving geveild. De
geschiedenis van deze veiling ontdekt u in Museum De Ronde Venen.
Museum De Ronde Venen vertelt
het verhaal over het ontstaan van
het veenweidegebied. Hun vrijwillige rondleiders staan voor u klaar
om u wegwijs te maken in dit unieke landschap en te vertellen over
de bijzondere geschiedenis die het
heeft gevormd. U vindt het museum
aan de Herenweg 240 in Vinkeveen.

In de bocht van de Ringdijk Tweede Bedijking achter het Esso tankstation
(links van het midden op de foto) wordt een nieuwe rotonde aangelegd voor
de ontsluiting van Amstelhoek op de N201 en richting De Hoef. Een deel van
het groen (rechts) wordt binnenkort daarvoor gekapt.

Aanleg nieuwe rotonde
bij Fort Amstelhoek
Amstelhoek - Het stuk Mijdrechtse Zuwe vanaf de kruising met de
Tienboerenweg op de N201 krijgt
een vervolg in de vorm van een
nieuwe aansluiting op de Ringdijk Tweede Bedijking in Amstelhoek. Ongeveer ter hoogte waar nu
nog het bedrijf van Pothuizen Recycling is gevestigd, zal op termijn het
wegtracé tussen het Fort en het Esso tankstation met een bocht aansluiten op een nieuw te bouwen rotonde in de bocht van de Ringdijk
Tweede Bedijking. Het project ‘Omlegging Amstelhoek’, onderdeel van
het Masterplan N201+ van de Provincie Noord-Holland, realiseert deze aansluiting. De Provincie NoordHolland start in de eerst week van
oktober al met de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van
de rotonde en de wegaansluitingen. Die bestaan uit het kappen van
een aantal bomen en struiken tussen het tankstation en het Fort in de
bocht van de weg. Vervolgens worden een waterleiding en een gasleiding verlegd. Daarna wordt begonnen met de vormgeving van het tracé.
‘Mettertijd zal de verkeersstructuur
bij Amstelhoek fors wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. De
hoofdontsluiting vindt dan plaats via
deze nieuwe rotonde in de verbin-

dingsweg tussen de Ringdijk Tweede Bedijking en de Mijdrechtse Zuwe, met enerzijds de verkeersafwikkeling naar de N201 bij de kruising
Tienboerenweg en anderzijds richting Mijdrecht-West, De Hoef en
Nieuwveen vice versa. Vanwege
de omgelegde N201 en deze nieuwe aansluiting hoeft het wegennetwerk van Amstelhoek te zijner tijd
alleen nog maar lokaal verkeer af
te wikkelen. Immers, het doorgaande verkeer maakt dan gebruik van
de nieuwe N201 en de ontsluiting
van Uithoorn loopt via de Amsterdamseweg, even voorbij het aquaduct.’ Aldus laat de provincie in een
bericht aan de omwonenden weten.
Het is nog niet bekend of het Esso tankstation op de huidige locatie zal blijven bestaan, dan wel dat
ook die een eigen aansluiting krijgt
op de nieuwe rotonde. En de Irenebrug dan? Die zal uitsluitend voor
inwoners uit De Ronde Venen nog
dienen als toegang tot een parkeergarage in het centrum van Uithoorn,
maar ook om met name bewoners
uit Amstelhoek de gelegenheid te
bieden het centrum van Uithoorn te
bezoeken, bijvoorbeeld om te winkelen, hun kinderen naar school te
brengen en op hun werk te komen.
Althans, zo zijn nog altijd de plannen!

Groep 5 Twistvliedschool
trekt de natuur in
Mijdrecht – Vorige week heeft
groep 5 van de Twistvliedschool gekeken naar het leven in de sloot in
het Wickelhofpark. Deze activiteit
werd mede mogelijk gemaakt door
de hulp van een aantal IVN-vrijwilligers. De kinderen hebben tijdens
de natuurlessen op school veel geleerd over kleine waterdiertjes,
maar om hierover nu in de praktijk
te leren is natuurlijk veel leuker. Met
schepnetjes wisten de kinderen ve-

le levende diertjes op te vissen. Waterpissebedden, slakjes, torretjes,
modderkruipers en zelfs een rugstreeppad werden gevangen. Deze werden in een aquarium gedaan,
zodat ze aan het einde van de les
met de hele groep bekeken konden
worden. Na afloop werden alle dieren natuurlijk weer in hun natuurlijke leefomgeving teruggezet. De
kinderen kijken terug op een leuke
en vooral leerzame ochtend.

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
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.
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

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.

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
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. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
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.

- Monument

W-2013-0498

16-9-2013

VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Hofland
tussen 116 en 124

Restaureren / onderhouden
van een woning
Slopen van 2 woningen en
2 garages en herbouwen van
2 woningen en 2 garages

W-2013-0496

10-9-2013

straatnaam

Karekiet 16
Roerdomp 61

Vervangen van een kozijn
Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

- Slopen
- Bouwen
- Aanleg
- Kap
- Bouwen
- Bouwen

W-2013-0502
W-2013-0501

18-9-2013
18-9-2013

mijdrecht
Houtzaagmolen 35

- Bouwen

W-2013-0500

17-9-2013

- Bouwen

W-2013-0503

18-9-2013

aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
mijdrecht
Bozenhoven 49

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 198
Plaswijk 15

Opknappen van restaurant en
realiseren van bed & breakfast
Realiseren van een twee-laagse
uitbouw aan de achterzijde
van de woning

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 - uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 27 september 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage:
straatnaam
mijdrecht
A.C. Verhoefweg 2

aard van het project

activiteiten

Het verbouwen van de boerderij
(realiseren appartement)
De vergunning wordt verleend
voor een periode van 5 jaar voor
het gebruik van de logiesruimte
als woonruimte

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning
W-2013-0285

13-9-2013

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen.
De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats bij Midrethstraat 5, 3641
CB Mijdrecht;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats nabij Zonnekroon 4, 3641
LL Mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van donderdag 26 september 2013 gedurende een termijn van zes weken
ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Hunnie heeft het overleefd:

Terugblik op 24 uur in De Bovenlanden
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 21 september trapte de 24
uur van Hunnie Overleven af met de
opening van de Veldwerkplek door

wethouder David Moolenburgh van
gemeente de Ronde Venen. In zijn
speech prees hij het project om de
benadering van het gebied De Bo-

venlanden van binnenuit en de betrokkenheid van omwonenden en
lokale verenigingen bij de totstandkoming ervan. De in goud folie in-

activiteiten

Plaatsen van een dakkapel op
- Bouwen
het achterdakvlak van de woning

aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning
W-2013-0469

13-9-2013

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

evenement

locatie

activiteit

13 dec 2013
15.00-21.00 uur

Kerstmarkt

Kerkplein achter de kerk,
Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen

Kerstmarkt met
achtergrondmuziek

14 juni 2014
11.00-18.00 uur

Straattheater
De Ronde Venen

Centrum van Mijdrecht

Straattheaterfestival

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 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 via T. 0297-291671
en/of 0297-291835.

VeRGadeRinG commissie Ruimtelijke Zaken 1 oktobeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer R. Blans.
Stukken ter inzage: Vanaf 20 september 2013.
VeRGadeRinG commissie publieke WeRken & inWoneRsZaken / samenleVinG
2 oktobeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel.
Stukken ter inzage: Vanaf 20 september 2013.
VeRGadeRinG commissie alGemene bestuuRlijke Zaken / Financiën
3 oktobeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen.
Stukken ter inzage: Vanaf 20 september 2013.

gepakte veeneik werd onthuld door
Auwert Dekker, secretaris bij Museum de Ronde Venen. Onderzoek bij
dendrochronologisch instituut de
Ring heeft uitgewezen dat de veeneik zo’n 2300 jaar oud is. De veeneik en de Veldwerkplek blijven te
bezoeken op het erf van zorgboerderij Amstelkade.
Hunnie kijkt terug op een succesvol weekend. 150 deelnemers ervoeren De Bovenlanden van dichtbij aan de hand van Avonturen als
Vlieg Vissen, Vogelen, Gras Kijken,
Polder Waden, Technisch Peddelen,
Jagen en Klei Putten. Een groep van
zeven die-hards trok zaterdagavond
onder leiding van een wildernisgids
de polder in, om na een flinke wandeling en het doorkruisen va dertig
slootjes de hele nacht buiten door
te brengen. Het weekend werd afgesloten met een stevig ontbijt en
een free-style kano demonstratie
door Nederlands enige free-style
canoe instructeur, Marc Maier.
Het laatste Hunnie Avontuur
vindt plaats op 2 november, wanneer de Veldwerkplek klaar gemaakt zal worden voor de winter. Meer informatie is te vinden op
www.hunnie.nu.

Buurtfeest Timotheegras en
Raaigras super geslaagd
Wilnis - Voor ‘t eerst sinds lange tijd was er weer een buurtfeest
voor de bewoners van de Timotheegras en Raaigras. Een aantal buren organiseerde het feest, de animo was er zeker, dus het ging door.
Het weer was prima afgelopen vrijdag, het kon niet missen, het zou
zeker slagen. Het plein was voor de
zekerheid toch maar overdekt en
voorzien van slingers en sfeerverlichting. Voor de kids stond er een
springkussen en er was een speurtocht uitgezet. Voor de kleintjes was
er patat en ook de frikandellen en
kroketten stonden voor hen klaar.
Het kon niet beter! Ze vermaakten
zich opperbest. Voor de volwasse-

aard van het project

nen was er ook volop eten en drinken, afgewisseld met live muziek tot
in de kleine uurtjes. Het was een
gezellige boel. Sommigen waagden
nog even een aantal sprongen op ‘t
springkussen maar dat kun je toch
beter aan de kinderen overlaten. Het
was super geslaagd, mede dankzij
alle buren! Vooral Susan Outshoorn,
Tineke Vellekoop-van Oudenallen, Johan Vellekoop, Maikel, Freek
en Pascal: thanks voor de perfecte
voorbereiding! Iedereen zal het er
over eens zijn: dit is goed voor de
saamhorigheid en leuk voor de sociale contacten, dus dit willen de bewoners van de Timotheegras en de
Raaigras volgend jaar graag weer!

Geslaagd jubileumfeest in
Tennishal ‘De Ronde Venen’
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
21 september vierde Tennishal De
Ronde Venen haar 40 jarige jubileum met een gevarieerd programma.
Men kon kennismaken met tennis
door een inloop-tennisclinic te volgen. Er waren leuke prijzen te winnen met een wedstrijd voor de koppel met de langste rally in het achterveld, er was een prijsvraag aan
verbonden en er was een demonstratiedubbel van twee bekende
spelers. Voor de jeugd stond er ook
nog de hele dag een springkussen
opgesteld. De demonstratiedubbel van Yoeri Mayer/Bas Butzelaar

- Steffan Kokkelink/Erwin Derksen liet het beste tennis uit de regio
zien. De langste rally in het achterveld met als hoofdprijs een geheel
verzorgde busreis met overnachting en stadiontickets naar Roland
Garros werd met de indrukwekkende score van 183 slagen gewonnen
door Bas Butzelaar en Rick Corman.
Aansluitend was er nog een gezellige receptie waar vele gasten en het
bestuur van beide naburige verenigingen vertegenwoordigd waren.
Na een geslaagde dag ging iedereen na de laatste toast rond 20.00
uur huiswaarts.

Aandacht gevraagd!
De Ronde Venen - Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ vraagt
uw aandacht voor een poging om wat meer over het verleden van
Mijdrecht te weten te komen en dat naar buiten te brengen. Het gaat
met name over de periode 1955-1999. De jaren van opbouw waar veel
inwoners van De Ronde Venen ongetwijfeld nog beelden van hebben.
Eerder deed de vereniging dit met het maken van een DVD waarop
onder meer bewegende beelden van het inmiddels verdwenen treintje tussen Aalsmeer en Nieuwersluis dat toen het gebied doorkruiste.
De rode draad dit keer is de streekbus. Mocht u thuis nog bewegende beelden of ander materiaal over Mijdrecht hebben en dat wil uitlenen, wilt u dan contact opnemen met Ed. Swaab, tel. (0297)287469 of
0622498073.
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‘In Utrecht vinden we
talent en expertise’
“Vanaf 1 oktober bundelt het van oorsprong Duitse
ICT-bedrijf Wincor Nixdorf haar kennis op een nieuw
hoofdkantoor in Utrecht. Hiervandaan coördineren
we straks onze wereldwijde activiteiten op het gebied
van softwaredienstverlening voor bedrijven. Een hele
belangrijke stap! Aanvankelijk zullen er zo’n vijftig
medewerkers aan de slag gaan op ons kantoor in
Papendorp, maar het is de bedoeling dat dat er snel meer
worden.
De noordelijke Randstad waar Utrecht deel van uitmaakt,
biedt ons uitstekende omstandigheden. Het is een
aantrekkelijke regio voor ICT-bedrijven, met internationaal
hoog aangeschreven universiteiten. Daarmee zijn we
verzekerd van voldoende talent en expertise om ons
bedrijf mee te verrijken. Tot slot biedt de provincie
Utrecht ons door haar centrale ligging, vlakbij luchthaven
Schiphol, eersteklas transport over de hele wereld.”
Eckard Heidloﬀ, CEO Wincor Nixdorf

Economie als motor van de regio
De provincie Utrecht legt in
haar economisch beleid de
focus op kennis en creativiteit,
kansen benutten en krachten
bundelen. Want een gezonde,
provinciale economie is de
motor van elke regio. Utrecht
is een aantrekkelijke provincie
om in te wonen en in te werken.
Deze aantrekkingskracht wil

de provincie zoveel mogelijk
vergroten. Hierbij is de
economie van de regio natuurlijk
erg belangrijk. De provincie
Utrecht zorgt aan de ene kant
voor goede randvoorwaarden
zoals een prima infrastructuur,
recreatiemogelijkheden en
een goed binnenstedelijk
woonaanbod. Maar aan de

PS
‘Vliegwieleﬀect is niet
te onderschatten’

GS
‘Trots op zulke
mooie initiatieven’

andere kant doet de provincie
ook haar best om grote
internationale bedrijven hierheen
te halen en bestaande (kleine)
bedrijven te helpen innoveren.
Dit maakt dat bedrijven als het
ICT-bedrijf Wincor Nixdorf en
het research-lab van Danone
kiezen voor vestigingen in onze
provincie. Zij zorgen hiermee

voor meer werkgelegenheid,
mede doordat ze diensten van
andere bedrijven in de regio
afnemen. Er ontstaat zelfs nog
meer kracht doordat de bedrijven
in de regio Utrecht zich met
elkaar, de overheden en de
kennisinstellingen inzetten voor
de economie in de Economic
Board Utrecht.

“Het CDA vindt het een goede zaak wanneer grote
buitenlandse bedrijven besluiten zich te vestigen
binnen de provinciegrenzen. Ten eerste omdat het de
werkgelegenheid bevordert en ten tweede om het niet
te onderschatten vliegwieleffect dat de komst van zulke
bedrijven teweeg brengt. Het schept extra werk voor
bijvoorbeeld cateraars en schoonmakers, maar het gaat
nog veel verder! Mensen die hier komen wonen en
werken, willen ook in hun vrije tijd leuke dingen doen,
wat de culturele sector weer een impuls geeft. Dus ja,
het CDA ziet zulke bedrijven graag komen, mits het
“Onze provincie staat bekend om zijn goede
universiteiten en onderzoeksinstellingen en heeft de
hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland. Niet
voor niets heeft de Europese Commissie ons een paar
weken geleden voor de tweede keer op rij uitgeroepen
tot de regio met de meeste economische potentie.
Utrecht heeft een gunstige centrale ligging en goede
verbindingen naar de Europese markt. Daarom hebben
nu al meer dan 900 buitenlandse bedrijven voor onze
provincie gekozen. ICT-bedrijf Wincor Nixdorf sluit
perfect aan bij de dingen waar Utrecht goed in is: Life

In de provincie is een uitgave van de
provincie Utrecht.
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet
alleen, maar samen met onze partners,
gemeenten, bedrijven en inwoners.
Lees ons hele verhaal op:
www.provincie-utrecht.nl/vertelt.

ruimtelijk ingepast kan worden, natuurlijk. Ook moeten
we uitkijken dat we niet teveel met andere regio’s als
Amsterdam of Eindhoven concurreren, dat is niet
gezond. Laten we vooral kijken hoe we elkaar kunnen
aanvullen!”
Erika Nap, statenlid voor het CDA
De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en
controleren Gedeputeerde Staten.

Sciences, ICT, gaming en duurzaamheid. Zo ook het
Danone Research Lab wat volgende week haar deuren
opent op het Utrecht Science Park. Ik ben ontzettend
trots dat zulke mooie initiatieven hier plaatsvinden, zelfs
in een tijd waarin het economisch wat moeilijker gaat.”
Remco van Lunteren, gedeputeerde Economie
Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten
door de commissaris van de Koning.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
stichting thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Mijmeringen

CRISIS

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

Het begrip crisis kun je op veel verschillende manieren interpreteren. Een algemene definitie is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord crisis heeft in de
dagelijkse spraak een negatieve lading,
van oorsprong echter is de term neutraal. Het gaat niet zozeer om
het woord crisis als wel waar het op duidt, de context van de situatie. Gaat het over de economie, je huwelijk of over je psychische staat
van zijn? Met een crisis kan je eigenlijk maar een kant op, je zit op
de bodem van de put dus moet je gewoon weer omhoog. En laat ik
meteen duidelijk zijn dat in dit geval het een crisis van lichte aard is,
ik bedoel een nieuwe bank uitkiezen kun je niet meteen labelen als
een noodsituatie.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
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. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & 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 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Leerzame jeugdavond
braakballen pluizen
De Ronde Venen - Ook dit jaar is
de jeugdavond van De Groene Venen goed bezocht. Kinderen uit
groep 7 van onze basisscholen hebben weer met heel veel enthousiasme gewerkt aan het opkweken van
de mooiste, grootste of kleurrijkst
geranium. Mooie, grote planten waren het resultaat. En dit jaar is er
ook veel aandacht besteed aan de
presentatie want sommige kinderen hadden de planten in wel heel
mooie gekleurde potten gezet. De
prijswinnaars van de ‘mooiste geranium van allemaal’ is Tibon van de
St. Jozefschool. En de winnaars per
school zijn Claudia van de St. Jozefschool, zij was helaas afwezig, en
Chiara van De Pijlstaart. Zij hebben
allemaal een cadeaubon ontvangen.
De avond begon echter met een bijzonder interessante lezing over ui-

len waarbij verschillende soorten uilen de revue passeerden. De lezing
werd gehouden door van Marc van
Leeuwen. Marc is gastonderzoeker
bij Dutch Wildlife Health Centre en
houdt zich bezig al jarenlang bezig
met kerkuilenonderzoek. Met zijn
bijzondere fotopresentatie heeft hij
de aanwezige kinderen een goed inkijkje kunnen geven in het bijzondere nestgedrag van uilen in ons land.
Marc had een grote zak braakballen
meegenomen die door de aanwezige kinderen en ouders konden worden uitgeplozen. Heel bijzonder om
te zien wat er allemaal uit zo’n balletje komt, hele schedeltjes van muizen en vogeltjes en allerlei andere
botjes, veertjes en haartjes. Al met
al hebben ze heel veel mooie foto’s
gezien en het verhaal van Marc was
leerzaam en onderhoudend.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11
jaar en schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft
klein hapje uit oor.
- Mijdrecht, Kamille: Cypers witte poes. Mattie heeft witte bef en
voorpoot.
Gevonden:
- Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Abcoude, Winkeldijk: Zwart-grijs cyperse poes.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwart poesje met paar witte haartjes op
de borst.
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De vogel heeft een geel lijfje en
oranje kopje en is erg tam.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwarte poes.
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. Snorharen zijn wit, hij
heeft een witte bef, witte sokjes en onder zijn neus is het ook wit.
- Uithoorn, Amsteldijk-Zuid: Grijs-witte kat.
- Uithoorn, Randhoornweg: Cyperse poes. Klein van postuur.
- Vinkeveen, Demmerikse kade: Hond. Chihuahua. Een niet-gecastreerde reu met langharige zwart-wit-bruine vacht.

Start van serie dagtochten
bij Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Binnenkort
start Stichting ‘Paraplu’ met weer
een serie attractieve en educatieve dagtochten. De eerste uit de serie vindt plaats op donderdag 10 oktober a.s. en brengt de deelnemers
om te beginnen naar de vetplantenkwekerij in Hillegom, waar koffie
met wat lekkers klaar staat. Direct
daarna wordt uitleg gegeven over
de schelpen en wordt men in de gelegenheid gesteld om een glas op
te maken met vetplantjes, omringd
door unieke zeeschelpen uit de wereldzeeën.
Uiteraard kan men het zelfgevulde
glas meenemen. Diegenen die niet
willen deelnemen aan deze activiteit, kunnen op eigen gelegenheid
het hele gebouw inclusief de winkel
bekijken. Om 12.00 uur gaat de reis
verder, naar Scheveningen, waar di-

rect na aankomst de lunch wordt
geserveerd in het bekende en gerenommeerde restaurant ‘Noordzee’.
Daarna is er van 14.00 tot 16.00 uur
de mogelijkheid om te wandelen op
de boulevard of te winkelen in de
vele kleine maar zo unieke winkeltjes. Om 16.00 uur begint de terugreis naar Wilnis. De kosten voor deze prachtige dagtocht inclusief entree en lunch bedragen slechts 50
euro.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Collecte KWF brengt
4110,75 euro op
Wat een groot paard!
Wilnis - In de maand september is
het thema ‘kinderboerderij’ op kinderdagverblijf Wilnis. Vanuit de bibliotheek heeft iedere peuter een
boek mee naar huis gekregen om
te lezen. Ook in de groepen is dit
boerderijboek aanwezig, waar iedere dag uit voorgelezen wordt. De
dieren die besproken worden zijn

de kip, het schaap, de koe maar ook
het paard. Vorige week dinsdag 17
september kwam er als verrassing
een prachtig groot paard in de tuin.
Vanachter een hekje hebben de kinderen vol ontzag naar dat prachtige,
maar wel erg grote paard gekeken
en wie durfde mocht het paard aaien er zelfs op zitten.

Vinkeveen en Waverveen - De
collecte voor KWF Kankerbestrijding in Vinkeveen en Waverveen
heeft 4110,75 euro opgebracht.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF
Kankerbestrijding zich inzetten
voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten,
onderzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen
we tegen kanker strijden!
Door de vergrijzing van de bevol-

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

Zitten of slapen?
We hadden al eerder rondgekeken in die suffe meubelwinkels. Een
aankoop doen lukte echter niet, want ik zat in de fase “Ik ben er ook
nog en het moet 100% naar mijn zin zijn” en dus kwamen we er niet
uit. Het project ‘nieuwe bank’ had ik dus een paar maanden met rust
gelaten. Afgelopen week echter sliep ik een nachtje op onze bank,
normaliter de plek waar ik nog kan slapen als ik ziek, zwak en misselijk ben maar het lukte niet meer. Mijn heup lag in een doorzitplek
en dat was de druppel die de emmer deed overlopen. We moesten
weer op pad voor die ene, nieuwe, perfecte bank waar alle gezinsleden van zeggen “Ja, dat is hem”. En een belangrijk detail is dan natuurlijk ook het budget! Het is niet voor niks crisis in Nederland en de
wereld en geld kun je maar een keer uitgeven. Dan zit ik liever nog
een jaar op een versleten, oude bank of op de grond dan dat ik overhaast een verkeerde keus maak.
Meubelboulevard
We durfden het weer aan om ons op een meubelboulevard te begeven. Voor de afwisseling waren we nu in Beverwijk, maar een meubelboulevard kun je het niet meer noemen, de enige trekpleister die
daar nog mensen trekt is de Zwarte Markt. Wat een triest, deprimerend gebeuren is het daar. Veel gebouwen staan leeg, overal bordjes met faillissement en uitverkoop en wat ooit felgekleurde aankondigingsborden waren, is er nu nog een lichte pasteltint van over. Een
winkel stak er rooskleurig bij af en daar gingen we naar binnen. Stuk
voor stuk stonden er mooie banken met nog mooiere prijskaartjes
eraan. De discussie waar wij middenin zitten is stof of leer, en als
het dat laatste is wat voor leer dan? Waar doe je goed aan, wat blijft
lang mooi als je een huis hebt waarin de bank redelijk wordt afgeragd. Laat ik het zo stellen, onze bank moet een intensief gebruik
kunnen doorstaan.
Verkooppraatjes
Als je dan als gezin een dergelijke winkel binnentreedt, dan ben je
gewoon de pineut. Je word gescand, ingedeeld in een categorie en
daarna wordt het juiste aas aan de hengel geplaatst en wordt er een
poging gedaan om je binnen te hengelen. Aan dit hele toneelstukje heb ik een ontzettende hekel. Eigenlijk jaag je me daarmee stante
pede weg, maar ja, ik was niet alleen. Dus het aas in dezen is dat ze
op je kinderen inspelen. “Ach, wat een zoete jongetjes, dat doen ze
goed zeg, mogen ze straks een snoepje, is dat goed, ik regel meteen
een verkoopster voor jullie, anders voelen jullie je zo verwaarloosd,
hahaha” en ik denk alleen maar “Help, waar is hier de nooduitgang!”
Wat ik wil weten is één ding: hoe duur is bank A in hoekopstelling
B met leersoort C, want met die vanafprijzen kan ik niks. Verkopers
kunnen over zo’n klein simpel rekensommetje echt heel lang doen.
Tenminste, de verkoopster die wij hadden getroffen. Ze deed ontzettend haar best, deed heel joviaal, prees meerdere keren de kinderen,
ging helemaal mee in dat de bank die we op het oog hadden die echt
heel mooi was en deed hier zeker 40 minuten over. En ik denk alleen
maar als je nou opschiet, kan ik ook nog in een volgende winkel kijken. Ik denk dat ze provisie krijgen, niet alleen op verkochte banken
maar ook op hoe lang ze een slachtoffer eh ik bedoel klant in de winkel kunnen houden.
Tot slot
Het gaat net zoals voorheen. Ik ben er nog niet uit, ik ben een twijfelkont en wil graag goede beslissingen maken en vind het soms prima
om een beslissing nog even op te schorten. Elke keer een klein stapje en dan kom je er ook wel. En is de voorpret soms ook niet gewoon
leuk? In de tussentijd sparen we nog even door totdat we echt zomaar ineens de knoop doorhakken en er dan toch een nieuwe bank
in huis staat. Die bank is niet zo belangrijk, maar wel waar die voor
staat: gezelligheid, thuis, met een dekentje in de hoek, samen zijn,
goeie films kijken, stoeien, knuffelen en dat alles nu de dagen weer
lengen en het snel donker wordt. Het allerbelangrijkste van alles …
dat we op die bank mogen zitten met de mensen die we liefhebben
en nog bij ons zijn.

Klaar voor de start!
De Ronde Venen - Ben jij klaar voor de sportiefste Kinderboekenweek aller tijden? Tussen 2 en 12 oktober is het tijd voor sport en spel
in de Bibliotheek! Tijd voor fanatieke sporters om leuke boeken te komen lenen over je favoriete sport, én voor fanatieke lezers om lekker
te gaan sporten. Want wie tijdens de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek komt, krijgt een sportief boekje cadeau: ‘Klaar voor de start!
Boeken scoren met sporthelden’. Een heel leuk boekje, voor fanatieke
sporters én voor fanatieke lezers waarin topsporters vertellen over hun
favoriete boeken toen ze jong waren. En ze vertellen natuurlijk ook van
alles over de sport die ze beoefenen. Ook vind je allerlei tips hoe je zelf
een sport kunt vinden die jij leuk vindt.
Programma
En natuurlijk is er een sportief programma in de Bibliotheek.
Op woensdag 2 oktober is er een spetterend openingsfeest:
- in de Bibliotheek Abcoude: 13.30 uur openingsfeest
met medewerking van Jeugdtheaterschool van
Marjolein Macrander, met aansluitend Bieb Olympics
- in de Bibliotheek Mijdrecht: 14.00 uur openingsfeest,
met aansluitend Bieb Olympics
- in de Bibliotheek Vinkeveen: 14.00 uur openingsfeest
met medewerking van PK-sport, met aansluitend Bieb Olympics
- in de Bibliotheek Wilnis: 14.00 uur openingsfeest met medewerking
van Jazz- en Showballet Nicole, met aansluitend Bieb Olympics
Op woensdag 9 oktober is er ook van alles te doen:
- in de Bibliotheek Abcoude: hele middag spelmiddag
- in de Bibliotheek Mijdrecht: 14.00-17.00 uur schaken met
‘Schaakvereniging Denk en Zet’ en diverse andere spellen
- in de Bibliotheek Vinkeveen: vanaf 14.00 uur spelmiddag
met Scouting Eliboe
- in de Bibliotheek Wilnis: hele middag spelmiddag
met Scouting Jan van Speyk
En je kunt de hele Kinderboekenweek meedoen met de Bieb Olympics, met iedere dag coole opdrachten en natuurlijk mooie medailles.
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VVD fractie bezorgd over
bereikbaarheid huisartsenpost
De Ronde Venen – De fractie van
de VVD heeft gisteren het college
van burgemeester en wethouders
de volgende brief gestuurd:
“De Huisartsenpost Leidsche Rijn is
dinsdag 17 september van start gegaan in het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis Utrecht. De Huisartsenpost
is gevestigd naast de Spoedeisende
Hulp van het ziekenhuis. De Huisartsenpost Leidsche Rijn is op doordeweekse dagen geopend van 17.00
uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s ochtends. In de weekenden is de Huisartsenpost Leidsche Rijn de hele dag en nacht geopend. De Huisartsenpost Amstelland in Amstelveen gelegen naast Ziekenhuis Amstelland is gelijktijdig open aan de
Huisartsenpost Leidsche Rijn. Het
verschil bestaat erin dat er na 23.00
uur in Amstelveen géén Spoedeisende Hulp open is.
Daarnaast zijn er geen of nauwelijks rechtstreekse verbindingen
met de spoed-zorg-centra in Woerden, Leidsche Rijn, Amstelveen en
Amsterdam-Zuidoost. Vele inwoners hebben onvoldoende geld voor
een taxi. Inzicht in de bereikbaar-

heid van de spoedzorg middels het
openbaar vervoer is essentieel en
medisch noodzakelijk.
Vragen
1. Kunt u het College aangeven of
de somatische spoedzorg binnen
De Ronde Venen afhankelijk is
van de specifieke postcode van
de inwoner/patiënt?
2. Waarom is deze postcodeverdeling bepalend voor de inrichting van de somatische spoedzorg? Klopt het dat het postcodegebied 139 (Abcoude-Baambrugge) is aangewezen op Amstelveen en postcodegebied
364 is aangewezen op Leidsche
Rijn? Wat is daarbij de rationale? Waarom moeten inwoners ’s
nachts naar een huisartsenpost
(Amstelveen) naast een op dat
tijdstip gesloten Spoedeisende
Hulp?
3. Waarom is de afstand van de inwoner niet de bepalende factor
tot de spoedzorg in De Ronde
Venen? Waarom moeten inwoners uit Mijdrecht 10 km meer
rijden naar de Huisartsenpost in
Leidsche Rijn (25 km) dan naar

4.

5.
6.

7.

8.

de Huisartsenpost in Amstelveen
(15 km)?
Hoe is de indeling binnen De
Ronde Venen rond de spoedgeestelijke
gezondheidszorg
georganiseerd? Waarom moeten inwoners uit Abcoude voor
spoed-geestelijke zorg vanwege hun postcode naar de GGZ
instellingen in Woerden en niet
naar het naast gelegen AMC in
Amsterdam Zuidoost?
Hoe is de indeling binnen De
Ronde Venen rond de spoedverloskunde georganiseerd?
Is er een regulier overleg met de
Gemeente De Ronde Venen en
de zorgcentra in de directe omgeving die de spoedzorg (somatisch, geestelijk en verloskunde) organiseren? Zo ja, wat was
daarvan de uitkomst? Zo neen,
waarom niet?
Wat is het verschil in de aanmeldprocedures bij de Huisartsenposten Amstelland en Leidsche Rijn?
Waar en bij welke apotheek
moeten inwoners van De Ronde
Venen tussen 23.00 en 08.00 uur
hun spoed-medicatie ophalen?

9. Heeft het College inzicht in verbruik van de spoed-zorg (somatisch, geestelijk en verloskunde
evenals farmacie) in De Ronde
Venen evenals de ervaringen van
haar inwoners? Zo ja, wat zijn
die gegevens? Zo neen, waarom niet?”, aldus de VVD fractie.
Wordt vervolgd.
10. Gaat het College de organisatie van de spoedzorg (somatisch, geestelijk en verloskunde evenals farmacie) inzichtelijk maken op de homepage van
de gemeentelijke website, zodat
per direct, per dag én dagdeel,
inzichtelijk is waar een inwoner
van De Ronde Venen terecht kan
voor de spoedzorg?
11. Kan het College aangeven aan
de inwoners in De Ronde Venen hoe je per dagdeel (door de
week evenals op zon- en feestdagen) naar de verschillende
zorgcentra kan komen (Woerden, Leidsche Rijn, Amstelveen
en AMC-Amsterdam-Zuidoost).
Kan het College deze informatie ook inzichtelijk maken op de
homepage van de gemeentelijke
website?

Zaterdag fanfare- en brassbandmuziek op hoog niveau
De Ronde Venen – Komende zaterdagavond 28 september wordt er
een tripleconcert gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in
Vinkeveen. Tijdens dit concert zullen twee orkesten uit De Ronde Venen te horen zijn: brassband Concordia uit Vinkeveen en het fanfareorkest van Viribus Unitis uit Wilnis. Ook zal fanfareorkest Sint Caecilia uit Heemskerk deelnemen uit
dit concert. Kortom, drie orkesten
met een goede reputatie, een concert dat u niet mag missen. Brassband Concordia staat onder leiding van de jonge ambitieuze dirigent Stephan Koppelaar. Afgelopen maart trad de brassband nog
op met pianist Jan Vayne. Voor dit
concert hebben zij gekozen voor
een divers programma met onder
andere de Hymn of Brotherhood en
muziek van Queen en Abba. Viribus
Unitis is druk in voorbereiding op

deelname aan het concertconcours
op 2 november in Terneuzen. Onder leiding van dirigent Ruud Pletting wordt hard gewerkt om de werken Bellum et Pax van Stijn Roels en
Codon van Kevin Houben in te studeren. Dit concert is een eerste tryout voor het orkest. Fanfareorkest
Sint Caecilia uit Heemskerk trad al
meerdere malen op in De Ronde

Venen. Daarnaast hebben zij afgelopen zomer voor de tweede keer
deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en treedt
het orkest regelmatig op in bekende zalen zoals de Beurs van Berlage, Paradiso en de NedPho Koepel
in Amsterdam. Ook dit orkest staat
onder leiding van dirigent Ruud
Pletting. Sint Caecilia heeft geko-

zen voor een afwisselend programma met originele fanfaremuziek (het
indrukwekkende Goodnight Sarajevo van Leon Vliex) en een wat lichter
programma. Kortom, het belooft een
gevarieerde avond te worden met
muziek van hoog niveau. Het concert begint zaterdag 28 september
om 19.45 uur in De Boei in Vinkeveen en de toegang is geheel gratis.

ning… zo verzamelden de kinderen
van de groepen 1 tot en met 6 afge-

lopen maandag zich in hun klas op
de Sint Jozefschool in Vinkeveen. Na

een korte uitleg over de dag, liepen
de kinderen goed gemutst naar de
bussen. Klaar om te beginnen aan
hun schoolreisje! Grote dubbeldeksbussen stonden klaar om de kinderen naar hun bestemming te brengen. Dit jaar ging de reis naar DierenPark Amersfoort. De vriendelijke
buschauffeurs wisten de files te vermijden en al snel stroomden de kinderen het park in. Aan de hand van
een speurtocht verkenden de kinderen het park en leerden zij van alles over de vele mooie en stoere dieren. Tussendoor werd er geklauterd
op de vele klimtoestellen en kon er
worden uitgerust in een treintje. Ook
het DinoBos was een belevenis: ongelofelijk hoe groot en eng die beesten vroeger waren! Helaas vloog de
tijd om… Tijdens de terugreis werden alle ervaringen met elkaar uitgewisseld.
Het was weer een geweldig leuke
schoolreis voor de kinderen van de
Sint Jozefschool!

Heerlijke dagen voor groep 7/8
van Jenaplanschool Vlinderbos
Wilnis - De derde week van het
nieuwe schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 van Jenaplanbasisschool Vlinderbos op kamp. Dit

Mijdrecht - Binnenkort beginnen de repetities van jeugdkoor
Joy weer. Hoort u uw kind regelmatig zingen, bijvoorbeeld onderweg
of onder de douche, dan vindt hij/
zij het waarschijnlijk heel leuk om te
zingen in het jeugdkoor Joy.
Wekelijks oefenen de jongens en
meisjes van jeugdkoor Joy met veel
plezier hun repertoire, de vele verschillende liedteksten spreken veel
kinderen aan. Bij Joy leer je veel
over zingen en muziek, maar vooral

Sint Jozefschool dendert door het DinoBos
Vinkeveen - Razend enthousiast of
juist een beetje bleek van de span-

Jeugdkoor Joy

jaar vertrok op woensdag een stoet
toeterende auto’s met 63 kinderen
naar d’n Geffense berg in Geffen.
Bij aankomst in de kampeerboer-

derij werden de bedden verdeeld
en na de lunch gingen ze wandelend naar het zwembad, waar vele
leuke glijbanen waren en waar ook

de juffen veel lol van hadden. Na
de BBQ gingen de kinderen op pad
met zaklampen voor het dierengeluidenspel waarbij ze moesten oppassen voor de zwarte panter. Aansluitend was het kampvuur met gezellige liedjes en warme chocolademelk. Het werd tijd om de bedden
op te zoeken, maar het bleef nog
lange tijd gezellig onrustig. Donderdag werd er weer bijtijds opgestaan
om na het ontbijt lol te maken in BillyBird. Na een dag vol glijden, in de
achtbaan en plezier maken was het
‘s avonds tijd voor de bonte avond.
Een avond met veel leuke, mooie
en stoere optredens werd afgesloten met een gezellig kampvuur met
broodjes. Nadat vrijdagochtend alle tassen weer ingepakt waren, gingen de kinderen in het bos levend
stratego spelen. Na de lunch vertrokken de kinderen en leiding weer
moe maar zeer voldaan in een stoet
toeterende auto’s naar school, waar
de ouders op de kinderen wachtten.

Zaterdag
kraampjesdag in
Gerardus Majella
Mijdrecht - Komende zaterdag
28 september is er van 11.00 tot
16.00 uur een kraampjesmarkt
voor bewoners, familie en inwoners uit De Ronde Venen in de
recreatiezaal van Gerardus Majella. Natuurlijk wordt het rad
van avontuur gedraaid en daarnaast kunt u meedoen aan het
enveloppenspel. Er zijn verschillende kramen met sieraden, ondermode, mode, brocante, kaartverkoop en het Rode Kruis. Om
deze kraampjesdag te kunnen
realiseren is er een beroep op de
middenstand van Wilnis gedaan.
De organisatie wil daarom Juwelier Nant, Marijke van Soest, Woninginrichting Nap, Slagerij Gelderblom, De Haan Fietsen, Drogisterij De Nagtegaal, Veevoederbedrijf Bots, Van Kreuningen Mode, Brasserie De Waard,
Groot Gelijk Mode, Wouda Mode, Cafetaria Alfa en Pizzeria
Donnie bedanken voor de sponsoring van prijzen.

Kinderkledingbeurs
Mijdrecht - Op zaterdag 5 oktober organiseert de Twistvliedschool opnieuw een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van
9.00 tot 11.30 uur staan de deuren van de school wijd open voor
iedereen die op zoek is naar
tweedehandskinderkleding
in
maat 92 t/m 176 en naar speelgoed. Dus liggen je kasten vol
met kleding die niet meer wordt
gedragen en speelgoed dat niet
meer wordt gebruikt? Bied het te
koop aan! Voor elk item dat verkocht wordt ontvang je 60% van
de door jou zelf bepaalde prijs
(40% van de opbrengst is voor de
school). Verkopen kan met een
verkoopnummer. Voor het aanvragen van een verkoopnummer
(dit kan tot uiterlijk 2 oktober) of
voor meer informatie mail je naar
beurs@twistvliedschool.nl
of
kun je bellen naar Erika Posdijk:
0297-581180.

hoe leuk het is om samen met andere kinderen te zingen! Zou u willen
weten of Joy een koor is, waar uw
zoon of dochter zich bij zou willen
aansluiten? Dan bent u samen met
uw kind welkom om te komen kijken tijdens de repetities. De eerste
repetitie is volgende week maandag 30 september van 18.00 uur tot
19.15 uur in het parochiecentrum
van de H. Johannes de Doper. Als
u meer informatie wilt over Joy, kunt
u bellen naar tel. 286352 of mailen
naar rkjeugdkoorjoy@gmail.com.
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Jeugdige ondernemers starten
digitale ruilbeurs
Regio - Dat het project Zomerondernemers in de regio zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat er
verscheidene jongeren zijn die na
deelname hieraan een eigen bedrijf
hebben opgestart.
Zo ook Julia (14) en Lisa (17) de
Groot. Zij hebben deze zomer deelgenomen aan het project en zijn
dermate enthousiast geworden dat
zij onlangs een eigen bedrijf zijn begonnen met www.Vija-ruilen.nl. Op
deze site kunnen kinderen en jong-

volwassenen van 5 t/m 21 jaar oud
hun tassen, schoenen, WII spellen
of andere producten waarop ze zijn
uitgekeken of niet meer mooi vinden, ruilen voor iets anders. De site is kind- en gebruiksvriendelijk en
voor alle leeftijden. Alles op de site
wijst zich vanzelf.
De site is ook voor jongvolwassenen
geschikt en is daarin zelfs uniek.
Ouders kunnen speelgoed van hun
kinderen waarop ze uitgekeken zijn,
op de site plaatsen. Op deze manier

kunnen ouders voor de dure decembermaand weer ander speelgoed of producten verzamelen zonder dat het geld kost.
Webwinkel
De beide zussen zijn van mening
dat hun site in deze tijden van crisis een aanvulling is om zo toch op
een goedkope manier aan andere spullen te kunnen komen. Er is
ook een ruilsite voor volwassenen
aan de activiteit gekoppeld. Lisa:
“Wij bieden bedrijven aan om voor
aantrekkelijke prijzen te adverteren.
Wij gaan veel acties richting de media doen. Bedrijven die ons nu het
vertrouwen geven kunnen meeliften
met onze actie. In de toekomst willen wij alles automatiseren en zelfs
een bruikbare App laten ontwikkelen.” Maar er is meer. “Lisa is bovendien met een webwinkel begonnen,” laat Julia weten. “Daarin verkoopt ze oud-Hollandse 3D kaarten, mini-kaarten en geld-cadeaubon enveloppen voor alle gelegenheden, zoals verjaardagen van baby,
kinderen, mannen en vrouwen. De
geld-cadeaubon enveloppen worden verkocht aan boekhandels en
kiosken. Hollandse 3D kaarten wor-

den verkocht aan souvenirwinkels,
winkels die klompen verkopen, winkels die oud-Hollandse snoep verkopen, maar ook aan landwinkels.
Julia verzorgt tevens nog fotoshoots
voor bekende kledingketens en modellenbureaus. Er zijn nog genoeg
onderwerpen en producten die je
hieraan zou kunnen toevoegen,” aldus Julia.
Beide jeugdige dames volgen overigens nog een schoolopleiding
en doen het ondernemerschap er
naast. Voor meer informatie kunnen belangstellenden via e-mail
hun wensen kenbaar maken: info@
vija-ruilen.nl of de website bezoeken. Die heeft professionele allure en is gemaakt en in de lucht gebracht door TeamCom 2013 uit Alphen a/d Rijn. Vanzelfsprekend maken Lisa en Julia volop gebruik van
de social media om zich te profileren. Vija-ruilen is dan ook te volgen op twitter: www.twitter.com/vijaruilen en www.twitter.com/vijavolwassenen. Like onze pagina op facebook: www.facebook.com/vijaruilen en www.facebook.com/vijavolwassenen. Belangstellenden kunnen bovendien tot en met december een gratis advertentie plaatsen.
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Van Kouwen verlengt
actie Opel Big Event
Regio – Van Kouwen heeft de succesvolle landelijke Opel actie verlengd! Nog tot 30 september kan iedereen die een nieuwe Opel aanschaft profiteren van: Tot 2000,- extra inruilwaarde, 500,- gratis brandstof, 20% korting op accessoires en
een gratis upgrade naar een Bi-Fuel
uitvoering. Frank Vaneman, directeur van de Van Kouwen bedrijven: “The Big Event van Opel bleek
een daverend succes. Daarom heb-

ben wij de actieperiode van The Big
Event verlengd tot 30 september.
The Big Event is hét moment om uw
auto in te ruilen voor een gloednieuwe Opel. Want als u nu een nieuwe Opel koopt bij Van Kouwen, dan
profiteert u van unieke voordelen
die uitsluitend gelden bij Van Kouwen. Profiteer hier nog van vóór 30
september!” U vindt Van Kouwen in
Aalsmeer, Mijdrecht, Hoofddorp en
Amsterdam.

Atalante jeugd van start

Argon E5 wint uit bij De Vecht

Vinkeveen - Twee teams die vorig
jaar nog in het hoogste mini niveau
aantraden zijn samen omhoog gegaan naar de Aspiranten en hebben
het team JC2 gevormd. JC2 heeft
zijn eerste wedstrijd gespeeld afgelopen donderdag in Uithoorn. Omdat het een mixed team is (2 jongens en 7 meiden) zijn ze in de jongenspoule ingedeeld. Een uitdaging - zeker als ze nog voor meer
dan de helft van het team uit mini’s
bestaan.
Ze zijn niet de grootste en omdat ze
ook nog zo jong bleken ze bijna een
kop kleiner dan de de tegenstander uit Uithoorn (SAS) en die al langer uitkomt op dit niveau. Maar dat
deerde hen niet.

Mijdrecht – Zaterdag uit tegen
De Vecht E3. Om 1000 werd er afgetrapt, en werd al gauw duidelijk dat de E5 overheersend was. Er
volgt een aanval waaruit Yannick de
opening treffer scoort (0-1). Vandaag was Thomas er ook weer bij
na een afwezigheid, hij had net voor
het begin van het seizoen zijn pink
gebroken, Thomas die op dit moment in de spits staat weet zijn eerste wedstrijd goed te beginnen met
een doelpunt (0-2). De E5 blijft overtuigend spelen en werken goed samen, er volgen veel kansen, waaruit dan ook de 3e treffer werd gescoord (0-3). Met deze stand gaat
de E5 de rust in. Er wordt gefloten
voor de 2e helft en het is weer de E5
die kansen blijft creëren, Mike die in
de verdediging staat gaat mee naar
voeren en weet door te dringen naar
het doel van de Vecht en schiet de
bal achter de kipper, het is (0-4).
Er volgen weer kansen voor de E5

Ze speelden erg mooi. Bijna alles
werd in 3-en erover gespeeld, waarvan grotendeels ook nog de derde
bal een smash. Misschien is het niet
allemaal al vlekkeloos, maar ze lieten wel het echte volleybal spelletjes
zien. Erg leuk om die kleine spelers
al zo het echte volleybal spelletjes te
zien spelen.
Maar de fysieke kracht en vooral
de lengte bij het net was ten gunste van SAS. Zij bleken daardoor
ook wel de sterkste te zijn. Er werd
fanatiek gestreden door Atalante, in
de derde set waren ze dicht bij een
setwinst, maar konden het net niet
afmaken (25-23). Het werd een 0-4
verliesuit in Uithoorn, maar was absoluut een genot om naar te kijken!

CSW ME2 wint eerste
streekderby

De Vinken 1 zonder
punten naar huis
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
wist het vlaggenschip van De Vinken opnieuw geen punten te pakken. In Leiderdorp werd met 18-14
verloren van Velocitas. Lang ging
het gelijk op, maar aan het einde
van de eerste helft kwam de thuisploeg op een voorsprong van vier
punten. Hierna wisten de Vinkeveners niet meer terug te komen.
Gelijk op
In de eerste minuut kreeg de Vinkenverdediging al snel een tegendoelpunt te verduren. Het jonge
aanvalsvak wist kort daarna op gelijke hoogte te komen. Het tweede
aanvalsvak kon een nieuwe achterstand ook weer teniet doen. Rudi scoorde van afstand de 2-2. Tot
de stand van 4-4 wist het achttal uit
Vinkeveen bij te blijven. Daarna kon
de Vinkenverdediging niet voorko-

men dat de thuisploeg toch weer op
voorsprong kwam. Vier schoten van
afstand waren genoeg om Velocitas
op een riante voorsprong te brengen. Met een stand van 9-5 werd er
gerust.
Niet efficiënt genoeg
Na de rust zette Kelvin de 13-7 op
het scorebord.
Het team uit Leiderdorp vergrootte de voorsprong tot 17-9. De laatste tien minuten werd er goed gespeeld en werden goede kansen
beloond met fraaie doelpunten. Een
slotoffensief van De Vinken met
scores van Rudy Oussoren, Eva Hemelaar en Gerwin Hazeleger zorgde
voor een tussenstand van 17-14. De
thuisploeg scoorde een paar minuten voor het eindsignaal het laatste
doelpunt van de wedstrijd en bracht
zo de eindstand op 18-14.

Wilnis - Na een slopende voorbereiding, een bekerwedstrijd die met
17-0 is gewonnen en afgelopen
week de 1e competitie wedstrijd die
helaas werd verloren stond afgelopen zaterdag de meisjes ME2 van
CSW tegen de ME1 van Argon.
Al snel was zichtbaar dat CSW met
de 3 punten naar huis zou gaan. De
vraag was met hoeveel doelpunten?
Argon is net gestart met het opzetten van meisjes voetbal en dat is
zichtbaar. Niet erg maar dat heeft
tijd nodig. CSW echter, heeft het damesvoetbal in de Ronde Venen uitgevonden.
Het was druk voor het doel van Argon en daardoor was het lastig om
een doelpunt te maken. De Argon
meisjes gaven goed partij.
Maar na een paar minuten was het
Dewi Geurs die de score voor CSW
opende. Jo-Lin had het de eerste
helft rustig op doel. Zij mocht de
tweede helft het doel van Argon bestoken. Sophie van Dijk en Romy
Bauhaus waren samen het slot op
de deur als verdedigers en schoven

regelmatig door om enig gevaar te
stichten. Na het doelpunt van Dewi
kwam de CSW trein op gang. Nadine was de volgende die het net
deed bollen en de toeschouwers
op de banken deed staan. Luna van
Bemmelen, Danique Keijzer en Rozemarijn Pol waren heer en meester
op het middenveld. Argon kwam er
niet meer aan te pas. Het was wachten op doelpunt nummer 3 en 4. En
die vogde ook snel. Het was 2 keer
de voet van Dewi die de keeper van
Argon kansloos liet. Luna mocht
ook een doelpunt maken en bracht
het totaal op 5 voor CSW en nul voor
Argon.
Sophie was ondertussen in de tweede helft op doel gaan staan maar
had het ook heel erg rustig. Voorin
wilde ze meer. Romy Hovius bracht
de stand op 0-6. En of ze er nog niet
genoeg heeft gescoord bracht Dewi de eindstand op 0-7. De punten
gaan deze keer naar Wilnis. Argon
komt nog op bezoek en zij zullen er
alles aan doen om de volgende keer
de schade beperkt te houden.

Veenland Heren 1 goed
van start in nieuwe seizoen
De Ronde Venen - Het Heren 1
team van volleybalvereniging Veenland maakte een vliegende start op
vrijdag 20 september jl. Bij de eerste thuiswedstrijd van het jaar ging
het gelijk om een streekderby, waarbij tegenstander Atalante met het
Heren 4 team uit Vinkeveen overkwam naar Wilnis. In vier sets werden spannende momenten beleefd. Diverse aanvallen van zowel
de Vinkeveners als Wilnissers werden door beide teams goed opgevangen, waardoor een gelijke strijd
ontstond. De eerste set eindigde in een 25-21 overwinning voor
de thuisspelers. Door net wat extra
gas te geven wisten de Wilnissers
de wedstrijd verder naar hun hand
te zetten, waarbij de daarop volgende sets afgesloten werden met de
standen 25-14, 25-19 en 25-15.
Op maandag 23 september speelde
Veenland uit in Haarlem tegen FHC
’91. Bij deze wedstrijd was direct
te merken dat er wat meer spanning heerste. Dit zorgde er voor dat

het team niet altijd even geconcentreerd speelde. De eerste set verloren de Wilnissers met 21-25. In de
tweede set steeg de spanning verder en kon het team ter nauwernood de set binnenhalen 25-22. De
derde set speelde het team als een
geoliede machine, waarbij de eerste bal goed opgevangen werd, een
mooie set-up gegeven werd door de
nieuwe set-upper en de bal keihard
op de grond werd gemept door de
diverse aanvallers. De set eindigde
dan ook in een nette 25-13. De laatste en beslissende set werd op het
nippertje gepakt met 25-20. Met deze overwinning staat Veenland Heren 1 momenteel aan kop van de
competitie.
Vrijdag 4 oktober speelt het team om
20.30 uur in de Willisstee in Wilnis
tegen Unitas Heren 2 uit Mijdrecht.
Uiteraard is iedereen welkom. Wil je
zelf beginnen met volleybal? Kom
dan langs op de training van de heren en dames op donderdagavond,
vanaf 20.30 uur in de Willisstee.

maar niet iedere kans kan benut
worden, er volgt een weer een uitbraak van de E5, Nassim schiet op
de kipper, deze werkt de bal weg
en het is Mike die in 2e instantie de
bal er weer in schiet (0-5). Ook Amine die in de verdediging staat weet
kans te krijgen om het doel van de
tegen stander te bereiken, Amine
schrijft het volgende doelpunt op
zijn naam en weet de score op (06) te zetten. Kort daarop weet de E5
nogmaals te scoren met een mooie
aanval (0-7) Dan even een zwakte
puntje in de verdediging van de E5,
De Vecht weet te profiteren en Can
is kansloos, De Vecht scoort (1-7).
De wedstrijd loopt tegen het eind, er
volgt nog een laatste kans voor de
E5, het is Amine die in 2e instantie
de kipper passeert en zet de eindstand op (1-8).
Goed gespeeld mannen volgende week thuis tegen de dames van
CSW E5.

Help Alzheimer
overwinnen. Dan hoeft
niemand zichzelf te
verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan
Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

Start nieuwe seizoen
Veenland badminton
Wilnis - Op maandagavond is de
afdeling badminton van sportvereniging Veenland voor het 43 ste
jaar gestart in de Willisstee in Wilnis.
Veenland badminton is een recreatie badminton vereniging waar de
leeftijd van de spelers varieert van
ca. 17 tot 77 jaar, het is dus een vereniging voor jong en oud.
Er wordt op maandagavond in de
Willisstee gepeeld op 7 velden en
van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Bij Veenland badminton worden zowel enkel als dubbelspelen (mix)
gespeeld en iedereen speelt met en
tegen elkaar. Heb je ook een keer
zin in een gezellig avondje badminton kom dan gerust een keer langs
op de maandag avond, je hoeft niet
direct lid te worden maar kan je
zonder enig verplichting een paar
keer meedoen.
Een eigen racket is ook niet gelijk
nodig want er zijn leenrackets.
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Activiteitenoverzicht maand oktober
De Ronde Venen - Niet alle activiteiten kunnen geplaatst worden
op de pagina. Om die reden kunt u
ook voor een actueel overzicht kijken op: www.tympaan-debaat.nl of
bellen naar: (0297) 230 280.
Eetcafé ‘t Pruttelpotje
- Op maandag 14 en 28 oktober
Eetcafé hetpruttelpotje@gmail.
com.
Open Tafel
- Op 31 oktober in Gerardus Majella.
Rollatorspreekuur
- Op 10 oktober van 10.00 tot
11.00 uur in Buurtkamer Wilnis.
Brunch in de Kweektuin
- Zondag 6 oktober. Op de eerste
zondag van de even maanden is
er voor 65+ ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te brunchen
bij de Kweektuin in Mijdrecht.
Men dient zelf voor vervoer te
zorgen. Bij vervoersproblemen
kan contact opgenomen worden
met het servicepunt. De brunch
duurt van 12.00 tot 14.00 uur.
Kosten 5 euro zonder vervoer, 8
euro met vervoer. U bent dus op
zondag 6 oktober weer van harte welkom vanaf 11.30 uur bij De
Kweektuin aan Tuinderslaan 10
in Mijdrecht. Aanmelden kan uitsluitend via het servicepunt vanaf maandag de 23e.
Cinemaplus
- Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs:
4 euro of 5x voor 15 euro. Datum: donderdag 3 oktober, aanvang 14.30 uur. Voor de titel van
de film kunt u contact opnemen
met Careyn Maria-Oord: (0297)
219 319.

Eetgroep
- In de oneven weken: Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg
253, Vinkeveen op vrijdag 25 oktober. Locatie vrijdag: Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 11 oktober.
Alzheimer Café Vinkeveen
- Woensdagavond 9 oktober van
19.30 tot 21.00 uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Gastspreekster Bernadette Willemsen van het Trimbos instituut komt een toelichting geven op de persoonsgerichte benadering. Deze benadering streeft ernaar om ervoor te
zorgen dat iemand met dementie
zich erkend, gerespecteerd en
vertrouwd kan voelen. Het is van
belang om mensen met dementie te bevestigen in hun mens
zijn, hun gevoelens en belevingen serieus te nemen en te letten op hun mogelijkheden.
Alzheimer Café Abcoude
- Woensdagmiddag 25 september van 14.00 tot 15.30 uur Filmmiddag bij Tympaan-De Baat,
Dorpszicht 22, Abcoude. Tijdens
het Alzheimer Café wordt gekeken naar de film ‘The Iron Lady’
over de dementerende oud-premier Margaret Thatcher die terugblikt op haar leven.
Mantelzorgsalon
De Ronde Venen
- Maandagmiddag 28 oktober van
13.30 tot 15.30 uur in de Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 5 te
Mijdrecht. Deze middag voor alle mantelzorgers uit De Ronde
Venen zal in het teken staan van
sport en spel.

Maatjeskoppel mw. Duiker en Gerard van der Meer.

Repair Café Mijdrecht
- Op donderdag 10 en 24 oktober is het Repair Café open om
samen te repareren! Het Repair
Café is open van 14.00–16.00 uur
in de Buurtkamer Mijdrecht.
Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55 plussers).
Gastvrije ontvangst met (gratis)
koffie/thee, info & activiteiten.
Buurtkamer eettafels, menu 5,/7,- euro. Opgave op locatie.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5,
tel. 0297-288466. Elke dinsdag
en donderdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: dinsdag en donderdag
12.00-13.15 uur.
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4, tel.
06-28249257. Elke dinsdag en
donderdag 10.00-12.00 uur. Eettafels: 1 x per maand in De Boei
12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) tel. 0297-250692.
Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag 12.00- 13.15 en donderdag
12.00-13.30 uur.
De Hoef, Oostzijde 45 (in de
Pastorie) tel. 06-57125450. Elke
dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoerbemiddeling
- Servicepunt, tel. 0297-587600
Algemene info
- Annie van Gelder, coördinator. Dinsdag/donderdag, tel. 0617970016, mail: a.vangelder@
stdb.nl . Welzijnsinstelling: Tympaan-De Baat, Kerkvaart 2
Mijdrecht, tel. 0297-230280
Wilt u overleg over uw mogelijkheden? Neem dan contact op
met Dyanne van Tessel van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk via
d.vantessel@stdb.nl. Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers? Neem
dan vooral contact op met het
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kijkt
u ook eens op de website voor
een van de 85 andere vacatures
voor vrijwilligerswerk. Wilt u overleg of hulp bij uw keuze? Neem
dan contact op met Dyanne van
Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via (0297) 230280 of
d.vantessel@stdb.nl.
Nu is de kans om
maatje te worden!
Er op uit willen, andere mensen
ontmoeten maar dat lukt niet alleen. Omdat men fysiek hierin niet
in staat is of eenvoudig niet toe kan
zetten. Om die reden is er Maatje
voor Twee. Maatje voor Twee koppelt maatjesvrijwilligers aan kwetsbare mensen van alle leeftijden die

zelfstandig wonen in De Ronde Venen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een maatje is er
voor gezelschap, om samen leuke
dingen mee te doen, om iets te regelen of even mee te denken. Daarnaast voorziet Maatje voor Twee
ook in een koppeling ontstaan vanuit een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld mensen die samen willen
wandelen.
Recente oproepjes
- Dora (56 jaar) uit Vinkeveen
brengt haar dag veelal in huis
door. Ze zit niet lekker in haar vel
en een boodschapje in de supermarkt doen is voor haar al een
hele opgave. Voor haar zou het
fijn zijn als er af en toe iemand
(m/v) langskomt voor een kopje
koffie, een goed gesprek en -wie
weet- een uitje.
- Joke (57 jaar) uit Mijdrecht probeert zoveel mogelijk aan te
pakken. Maar alleen lukt dat niet
altijd. Ze is chronisch depressief
en heeft soms moeilijke periodes. Ze zou het leuk vinden om
met een vrouwelijk maatje 1x in
de twee weken af te spreken om
een stukje te wandelen, te fietsen of om samen een creatieve
activiteit mee te doen.
- Rob (52 jaar) uit Mijdrecht is
mantelzorger voor zijn vrouw.
Deze zorg doet hij met veel liefde maar het zou fijn zijn als hij
af en toe bij iemand (m/v) zijn ei
kwijt kan. Hij zou het leuk vinden
om met iemand zijn honden uit
te laten. (alle genoemde namen
zijn gefingeerd)
Kijk voor meer oproepjes op: www.
tympaan-debaat.nl/maatjes
of
neem contact op met coördinator
Carolien Harbers: (0297) 230 280 of
maatjevoortwee@stdb.nl.
Op zondag 27 oktober Ger’s party, een initiatief van Ger Lopes Cardozo.
Programma
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van
harte welkom om met elkaar samen
te zijn voor een praatje maar kunt
u ook een kaartje leggen of meezingen met leuke liedjes van vroeger (van Lou Bandy tot Frans Bouwer). Even de dansvloer op kan natuurlijk ook! Deelname kost 7,00.
Voor dit bedrag krijgt u heerlijke
koffie of thee met een koekje geserveerd. Vervolgens kunt u wijn, advocaat met slagroom, boerenjongens
of bier nemen, uiteraard staat er ook
een knabbeltje op tafel. De aanmelding loopt via het Servicepunt. Er
kan echter geen gebruik gemaakt
worden van de PlusBus, dus dient u
zelf voor vervoer te zorgen!

Sijbrants & van Olst Specaaloptiek viert
25-jarig jubileumfeest
Regio - Sijbrants & van Olst is al 25
jaar een begrip voor moderne brillen
van zeer hoogstaande kwaliteit! Niet
alleen in Uithoorn en Ouderkerk aan
de Amstel, maar in feite in heel Amstelland en ver daarbuiten!
Bij Sijbrants & van Olst kan men kiezen uit een enorme collectie monturen en zonnebrillen van bekende topdesigners, zoals bijvoorbeeld
Theo, Paul Smith, Oliver People en
Lindberg. Sijbrants & van Olst beschikt over de allernieuwste meetapparatuur voor het aanmeten van
alle soorten contactlenzen en brillenglazen, waardoor zij bijvoorbeeld

nachtlenzen en multifocale lenzen
als perfect maatwerk kunnen leveren. Uiteraard zijn alle medewerkers
gediplomeerd opticien, contactlensspecialist of optometrist.
Hoya
Voor de levering van hun kwaliteitsbrillenglazen werkt Sijbrants & van
Olst nauw samen met het ook in Uithoorn gevestigde HOYA Vision Care.
Dit bedrijf is wereldwijd een van de
grootste producenten van brillenglazen. Het succes komt voort uit
het continu toepassen van baanbrekende innovaties.

Brildragers ervaren dit bijvoorbeeld
bij het dragen van multifocale glazen: is er bij conventionele glazen
vaak sprake van hinderlijke vertekeningen, bij de nieuwste multifocale HOYA glazen zijn deze nagenoeg
geëlimineerd!
Jubileum
Bij een 25-jarig jubileum horen cadeaus! Daarom heeft Sijbrants &
van Olst voor haar klanten een heel
bijzondere aanbieding bij de aankoop van Hoya-glazen, met kortingen die kunnen oplopen van 25 euro tot maar liefst 75 euro, afhanke-

lijk van het soort glas. Bovendien
maakt u kans op een uniek bezoek
aan de interessante Hoya-fabriek in
Uithoorn!
Daarnaast ontvangt u het 320 pagina’s tellende, prachtige, full colour
boek van de bekende Nederlandse
ontwerper Paul Baars, met een compleet overzicht van vooraanstaande
autoriteiten op het gebied van optische illusies en gezichtsbedrog.
Een waar collectors item, speciaal
voor de klanten van Sijbrants & van
Olst.
Kijk snel op de advertentie elders in
deze krant!

IVN-lezing over
‘plusplanten’
Regio – Volgende week dinsdag 1
oktober organiseert IVN afdeling De
Ronde Venen & Uithoorn een lezing
over zogenaamde ‘plusplanten’. De
lezing vindt plaats in NME-centrum
De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De lezing begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. In je tuin kun je
planten zetten omdat ze mooi bloeien en mooi met elkaar combineren.
Maar er zijn planten die veel meer
te bieden hebben. Dat zijn de zogenaamde ‘plusplanten’. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat er meer vogels en vlinders in uw tuin voorkomen. Hans Kramer van de biologische plantenkwekerij De Hessenhof uit Ede is uitgenodigd om hier

meer over te vertellen. Hij zal ook
wat kisten planten voor de verkoop
meebrengen. De Hessenhof heeft
het SKAL-certificaat en is daarmee
een officieel erkend biologisch bedrijf, een van de weinige vasteplantenkwekerijen in Europa en de enige met biologisch geteelde Helleborus. Alle planten (behalve enkele gepatenteerde) worden door de
kwekerij zelf opgekweekt; dat garandeert soortechte en ziektevrije
planten. Op de verkoopbedden
staan altijd minstens 2500 soorten;
er is een moederbestand van 6000
soorten. Voor meer informatie kunt
u bellen naar 0172-407054. Zie ook
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Landelijke
brandweerfinale in
Vinkeveen
Vinkeveen - In het kader van
het 25-jarig jubileum van de
VRU Jeugdbrandweer Vinkeveen en Waverveen organiseert
het korps in samenwerking met
de Stichting Jeugdbrandweer
Nederland op zaterdag 5 oktober a.s. de landelijke finalewedstrijden lage druk. Maar liefst
20 jeugdbrandweerteams uit
het hele land komen naar Vinkeveen om te strijden voor het
landskampioenschap. Tijdens
deze spannende finale zullen
alle teams zich vol overgave
op het wedstrijdscenario storten. Voor de bezoekers is het de
moeite waard om de verrichtingen van de brandweerlieden in
spe te komen bekijken. Iedereen is van harte welkom!
Landskampioen
De jeugdbrandweer kan gezien worden als een belangrijke kweekvijver voor de vrijwillige brandweer. In Nederland zijn
er ruim 140 jeugdbrandweerkorpsen actief die zijn aangesloten bij de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (SJBN).
Voor de jongens en meisjes van
de jeugdbrandweer in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar worden
in verschillende klassen wedstrijden georganiseerd. Dit begint met de kwalificatiewedstrijden waarmee zij zich kunnen plaatsen voor de halve finales. Uiteindelijk plaatsen de tien
beste ploegen in elke wedstrijd-

klasse zich voor de landelijke finale. Dit jaar vindt de finale van
twee wedstrijdklassen in Vinkeveen plaats: de junioren en de
aspiranten, beide in de klasse
lage druk.
Kom eens kijken!
De beide wedstrijdbanen zijn
voor iedereen toegankelijk en
zo opgezet dat deze door het
publiek goed kunnen worden bekeken. Per wedstrijdbaan strijden 10 korpsen voor
het landskampioenschap. Bezoekers kunnen zich melden bij
de brandweerkazerne van Vinkeveen aan de Herenweg 107
te Vinkeveen. Van daaruit worden zij naar de wedstrijdlocatie verwezen. Op elke wedstrijdbaan start de eerste ploeg om
08.30 uur en de laatste begint
om 16.00 uur. Rond 18.00 uur is
de prijsuitreiking in de brandweerkazerne van Vinkeveen en
worden de landskampioenen
bekendgemaakt!
Veiligheidsregio Utrecht
De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse
gemeenten op het gebied van
brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar
partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg
voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten
en crisis.

Burendag Wijk Twistvlied en Wickelhof groot succes
Mijdrecht – Zeker 25 bewoners
van de wijk Twistvlied, met name de straten Karekiet, Patrijs en
Kwikstaart hebben van de Burendag 2013 een succes gemaakt. Dit
kwam mede tot stand door een initi-

atief van Lydia Graveland-Gilds van
het Wijkcomité Twistvlied/Wickelhof,
en uiteraard met hulp van bereidwillige buren. De Karekiet was vroeg in
de ochtend afgezet, zodat er geen
hinder zou zijn van doorgaand ver-

keer. Er was op straat een partytent
geplaatst, die voorzien was van slingers en ballonnen. Om 10.00 uur
werd onder het genot van een kop
koffie/thee en een versnapering de
burendag officieel gestart. Na de
koffie volgden er specifieke instructies over de aanpak van de geplande werkzaamheden. Er waren vooral plannen gemaakt om de wijk op
te fleuren door onder andere gericht snoeiwerk, het planten van
bollen en struiken, het verwijderen
van zwerfvuil en het vrijmaken van
de paden in de wijk. Dit alles onder
begeleiding van gemeenteopzichter
René Hogenboom.
Door de opgetrommelde buren
werd er ook speciale aandacht besteed aan – helaas – twee sterfgevallen in de buurt. Dit maakte het
extra speciaal om de intentie van
burendag na te streven: Onderlinge
sociale verbondenheid.
Ook voor de kinderen in de wijk
werd een en ander uit de kast gehaald. Zij hebben meegeholpen met
het planten van bloembollen en het

verwijderen van vuil uit de plantsoenen. Hun inzet werd beloond doordat zij ’s middags konden genieten
van- en op een springkussen. De
kinderen konden ook worden geschminkt. Na een korte pauze – tussen de middag – kwamen nog meer
bewoners helpen om de plantsoenen te schonen. Dit werd met veel
enthousiasme uitgevoerd.
Om 15.00 uur startte de muziek onder leiding van hun buurt DJ Nick.
Nick is negen jaar oud en zorgde
met zijn professionele disco voor
een goede sfeer.
De burendag werd afgesloten met
een hoedenshow die vooral op Japan was georiënteerd. De show
werd mogelijk gemaakt door modiste/hoedenontwerpster Irmgard
Gilds. Zij was er in geslaagd om de
bewoners met haar creaties in de
cultuur van Japan te brengen en
oogstte veel lof. Onder de modellen
liepen twee buurtmeisjes mee. Zo
werd Burendag 2013 op de Karekiet een succes. De reacties van de
buurtbewoners waren enthousiast.

Heel gezellige familiedag
voor de Troetels
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was de jaarlijkse familiedag bij kinderopvang De Ronde Venen. De
kinderen van de Troetels leefden
zich uit op het luchtkussen, maakten prachtige cupcakes en kon-

den geschminkt worden. Het mooie
weer droeg zeker bij aan de gezellige sfeer. Ook werden er onder de
aanwezige kinderen drie kinderboeken verloot. Benthe, Maud en Christon waren de gelukkige winnaars.
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Argon pakt volle winst tegen
Geinoord in Nieuwegein

An Pothuizen kampioen
klaverjassen 2013

Mijdrecht - Op bezoek bij Geinoord
in Nieuwegein heeft Argon verdiend
de volle winst binnengehaald. Al
vroeg in de wedstrijd kwam Argon
op een 0-1 voorsprong. Ondanks
dat Argon in de fase daarna niet
de bovenliggende partij was, bleef
de voorsprong tot de rust gehandhaafd. Toen Geinoord vervolgens op
zoek ging naar de aansluitingstreffer viel na tien minuten spelen in de
tweede helft de 0-2. Daarna kon Argon met fraaie doelpunten uitlopen
naar 0-4. Derhalve een dik verdiende overwinning voor Argon dat de
ploeg uit Nieuwegein een lesje gaf
in effectiviteit.

De Ronde Venen - An Pothuizen
mag zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen klaverjassen
noemen. Zij was afgelopen vrijdag
de sterkste kaartster van het 24ste
Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel in Vinkeveen.
Het was ogenschijnlijk een makkie
voor An 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 degelijke aantal
van 6964 punten. Als tweede eindigde Frans Bierstekers met 6925
punten. Als prima derde werd Pleun
Vis met 6922 punten, slechts 3 punten minder dan Frans. Vierde werd
Ida Ras met 6858 punten en als vijfde eindigde Sjaan Kolenberg met
6843 punten. De poedelprijs ging
naar Riet de Beer met 5252 punten. Er werden deze avond vier pot-

Rommelige fase
Argon kwam vrij snel op voorsprong, na tien minuten kon doelman Niels Renes een vuurpijl van
Kevin Blom maar net tot hoekschop
verwerken. Vervolgens plaatste Jasper Werkhoven de bal in de doelmond waar Vincent van Hellemondt
bij de eerste paal hard inkopte, 0-1.
Daarna brak er een rommelige fase aan waarin Argon zeker niet de
bovenliggende partij was. Een vrije
trap werd door Roestenburg naast
gekopt en toen bij slordig uitverdedigen Banfi de bal in z’n voeten
kreeg gespeeld leek de gelijkmaker aanstaande, maar Argondoelman Rahim Gök greep goed in. In
het vervolg een paar mogelijkheden
voor Argon, Van Hellemondt kopte
in handen van de keeper, Jesse van
Nieuwkerk mikte te hoog en even
later zat er te weinig vaart in omhaal van dezelfde speler. Geinoord
deed vlak voor rust nog twee po-

gingen maar Hirdes kopte naast en
Salfischberger schoot over.
Tweede helft
Vanaf het begin van ging Geinoord
op zoek naar de gelijkmaker maar
toen na tien minuten Stefan Tichelaar op zijn speciale manier, zich
vrijspelen en vervolgens van twintig meter de bal in bovenhoek te jagen, werkte de 0-2 op het bord verlammend voor de gastheren. Wel
zagen we een paar pogingen, maar
het bleef bij pogingen voor de voormalig eerste klasser, Roestenburg
z’n inzet ging via de lat over en
Niels Maat schoot naast. In die fase werd de geblesseerde Eric Mulder vervangen door Lorenzo Zorn.
Halverwege de tweede helft kwam
dan het derde doelpunt voor Argon.
Jesse van Nieuwkerk speelde op
rechts z’n man uit en schoot de bal
over doelman Renes tegen het net
0-3. Met de goed invallende Lesley
Groenen voor Van Nieuwkerk kreeg
Argon weer meer mogelijkheden.
Maar echt geluk had Groenen niet,
een schot verdween in het zijnet en
een tweede poging ging rakelings
naast. Met Dennis Filippo voor de
lichtgeblesseerde Wilco Krimp ging
Argon de slotfase in. Vlak voor tijd
werd Oscar Leune diep gestuurd,
z’n bal op Vincent van Hellemondt
werd door laatstgenoemde mooi afgerond, 0-4. Alvorens de goed leidende scheidsrechter Knetsch affloot schoot Kevin Blom op aangeven van Groenen nog rakelings over.
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis tegen RKAVIC uit Amstelveen.
Foto: sportinbeeld.com

Voorbereidingen Zilveren
Turfloop in volle gang
Regio - Op zondag 3 november
aanstaande organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit
Mijdrecht voor de 23e keer De Zilveren Turfloop. Een paar weken geleden is al gestart met de voorbereidingen.
Ook dit jaar zal De Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2013/2014. Aan
dit circuit, dat tot de grootste van
het land behoort, doen acht regionale lopen mee. Bij elke loop krijgen de deelnemers het aantal punten dat gelijk is aan hun plaats
op de ranglijst. De punten worden bij elkaar opgeteld en degene met het laagste aantal punten
wordt eindwinnaar van het Zorg
en Zekerheid Circuit 2013/2014.
Kijk voor meer informatie op
www.zorgenzekerheidcircuit.nl.
Nabij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo Kinderloop over een afstand van
1 km waarvan het parcours door
het sportpark voert. De deelname
hieraan is gratis. De Rabo Kinderloop start om 10.15 uur. Andere afstanden waaraan deelgenomen kan
worden zijn 5 km, 10 km en 16,1 km.

ten gekaart en geteld. Dus de beker
en de prachtige prijzen waren voor
An Pothuizen. 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
zal komende vrijdag 27 september
zijn. Er zal om 20.00 uur worden gestart, u dient om 19.45 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
wordt nog even even geheim gehouden. Inleg per avond kaarten is
drie euro, iedereen is welkom. Dit
alles in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297-263562.

Dit zijn alle prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan
worden gelopen als 5 en 10 km. De
Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm. Het parcours voert de
deelnemers zoals elk jaar door het
polderlandschap van Mijdrecht, De
Hoef en langs de Kromme Mijdrecht.
Vele vrijwilligers zullen zorgdragen
voor een veilige route.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. De Rabo Kinderloop start om 10.15 uur. In de sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid
tot omkleden. Daarnaast is er een
tasseninname. Uiteraard kunnen
deelnemers en publiek gebruikmaken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie over de starttijd per afstand,
de bereikbaarheid, het prijzengeld,
het parcours etc. kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

Visfestijn voor goede doel
op zaterdag 5 oktober
Vinkeveen - Hengelsport De Ronde Venen en Hotel/Café ‘t Meertje organiseren in samenwerking
met de Lions Vinkeveen op zaterdag 5 oktober aanstaande een roofviswedstrijd voor het goede doel
(zie: www.fishingonwheels.nl). Hun
insteek is om er een leuke, gezellige visdag van te maken op de Vinkeveense Plassen. En er zijn mooie
prijzen te verdienen, waaronder de
unieke ervaring om met een duikboot mee te varen in de Plassen! Voor
deelname aan dit festijn is er plek
voor maximaal 35 eigen boten, wees
er snel bij want vol is vol !!!! Uit veiligheidsoverweging is het verplicht om
met twee personen in 1 boot te zitten. De prijs voor deelname bedraagt
50 euro per persoon, hierbij zijn de
BBQ en twee consumpties inbegre-

pen. Uiteraard komt de opbrengst
van dit visfestijn voor de volle 100%
terecht bij het goede doel Fishing
on Wheels. Deze stichting maakt het
mogelijk voor mindervalide medevissers om hun hobby vanuit een boot
op het water te beleven. Er wordt om
8.30 uur gestart vanuit Jachthaven
Omtzigt aan Achterbos 24 in Vinkeveen. Er zal tot 15.00 uur gevist worden. Daarna verzamelt het gezelschap zich bij Jachthaven Omtzigt
voor een borrel en een BBQ. Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden. U kunt zich inschrijven bij Hengelsport op de Herenweg 237, Hotel/
Café ‘t Meertje, Achterbos 101 of bij
Jachthaven Omtzigt, Achterbos 24A,
info@omtzigt.nl. Maar doe het snel,
want de inschrijving sluit op 1 oktober!

Vliegende start CSW E5M
Wilnis - Het eerste selectieteam van
de 5 meisjes E-teams van CSW is
in de jongenscompetitie prima begonnen. Nadat vorige week Victoria al met 0-2 klop kreeg, moest zaterdag Breukelen E5 er aan geloven.
Na een doelpuntrijke wedstrijd bleef
CSW met 7-4 aan de goede kant van
de score. Het enige meisjesteam in
deze klasse is met 6 uit 2 nu (mede)koploper. Het lijkt erop, dat de
krachtsverschillen klein zijn in deze
klasse en dat is nu juist de bedoeling. Dit team zal in de meisjescompetitie tegen de meeste tegenstanders maar weinig weerstand ondervinden en tussen jongensteams
in moeten ze toch iedere week veel
meer knokken voor een goed resultaat. Het gevolg zal hopelijk zijn, dat
de groep sneller naar een hoger niveau groeit, zodat CSW vanaf de C
junioren in de hoofdklasse met de
sterkste teams mee kan komen.
CSW startte zaterdag overdonderend. De jongens van Breukelen

werden met mooi aanvalsspel overklast en binnen een kwartiertje hadden Rhowy van der Hulst, Noa Deken en Donna Straver al voor een
3-0 voorsprong gezorgd. De jongens van Breukelen stroopten de
mouwen op en CSW ging er iets
te makkelijk over denken. Onnodig balverlies leidde tot enkele kansen voor Breukelen en het was aan
enkele mooi reddingen van keepster Noah Viergever te danken, dat
de rust met 3-1 werd bereikt. Na de
hervatting was er wat meer evenwicht, maar voorin was CSW toch
iets slagvaardiger.
Naast de 3 tegengoals zorgden Annabel van Veen (2x), Zara Fokker
en Cato van Zijl voor een ruime 7-4
overwinning. Naast de al genoemde speelsters vervulden Cheyenne
Gmelich en Suus de Best ook een
belangrijke rol in het team, waar
CSW trots op is, een team dat met
een goede instelling veel kan bereiken.

Hertha’s blonde
voetbalmachine verliest
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
stond de eerste thuiswedstrijd van
de jongens van de F2 op het programma. Alle ouders, opa’s en
oma’s, familie, vrienden waren gemobiliseerd voor deze eerste thuiswedstrijd. Waar al buitenshuis tweemaal werd gewonnen waren de verwachtingen hoog gespannen voor
de eerste wedstrijd thuis. Wellicht
was dit wel de oorzaak van het eerste verlies dit seizoen. De wedstrijd
ging gelijk op, en wat opviel was
dat VIOD continu één of twee spelers die voor het doel bij Steve hadden staan. Zij gokten hiermee waarschijnlijk op een lange bal van achteruit die over de laatste Herthaan
zou gaan waardoor zij vrij spel zouden krijgen. Dit betekende dat Hertha gedurende de wedstrijd ook één
mannetje achterin moest houden
om deze aanvallers van VIOD af te
stoppen. Sander van Senten kreeg
deze taak op zich en hield zich gedurende de hele wedstrijd keurig
aan de afspraak. Het spel golfde op
en neer en voor beide doelen waren
de teams gevaarlijk.
Gevaarlijkste moment voor het VIOD
doel was de pegel vanaf een meter
of tien van Sander van Senten die
op de paal belandde. Aan de andere kant hield Steve ook de nul, door
bij de aanvallen van VIOD goed op
te treden door zijn doel uit te komen
en de aanval onschadelijk te maken.
In de tweede helft kwam Ravi op de
plaats van Steve te staan op doel
en begonnen Sander van Senten
en Rens van der Moolen als wissels.
VIOD werd wat sterker en daarmee kregen zij ook meer overwicht
in de wedstrijd. Ravi hield zijn doel
schoon met een paar mooie reddingen, maar VIOD begon meer en

meer druk op hel doel van Ravi uit
te oefenen. Bij een aanval moest hij
dan ook de gang naar het net maken om de bal te halen. Een bekeken schuiver van VIOD betekende
de 0-1. Niet geheel tegen de verhouding aan gezien het spelbeeld.
Hertha moest er toch wat tegenover
stellen, tenslotte was dit toch de
eerste thuiswedstrijd en stond het
goed vol met supporters. Een aanval van VIOD werd onschadelijk gemaakt en dat deed de bal bij Sander van Senten belanden, die Noa
Gosselaar al helemaal vrij had zien
staan. Met een sublieme pass deed
hij Noa vrij voor de keeper zetten en
dat is aan Noa wel besteed. Koelbloedig haalde hij uit en tekende de
1-1 aan. De opluchting was merkbaar. Met nog een minuut of tien te
gaan moest Hertha voor de overwinning gaan. VIOD werd blijkbaar
niet zenuwachtig van de 1-1, want
na drie minuten moest opnieuw Ravi de gang naar het net maken. Wederom een bekeken schuiver van
VIOD die Ravi kansloos liet.
VIOD ging na deze goal zich volledig ingraven, continu hielden zij
vier spelers achterin om het dicht
te houden. Coach Duncan stuurde
Sander naar voren om extra druk te
zetten. Hierdoor nam hij wel een risico, maar een gelijkspel was het
meest haalbare met nog een minuut
of vijf op de klok. Helaas konden de
jongens van de F2 niet meer brengen wat ze normaal wel brengen. Inzet en motivatie was deze wedstrijd
helaas te weinig om het VIOD nog
lastig te maken.
De goed leidende scheidsrechter
floot af, en helaas was het eerste
verlies een feit..
Foto: sportinbeeld.com

Argon F2 haalt 3 punten
bij de Legmeervogels F3
Regio - De boys van Argon F2 startten om 08.45 met de wedstrijd, de
jongens gingen gelijk in de aanval,
de 1e bal ging achter via een verdediger en het was een corner voor
de F2, Joep neemt de corner, Yassir
ving op maar schoot net naast. Legmeervogels kreeg een kans, maar
voor Jeroen was dit geen moeite en
hield de bal. Legmeervogels viel aan
en probeerde weer een kans te creeren, maar Melle verdedigde goed.
Joep kreeg ook weer een kans, dit
eindigde in een corner, Bal weg gewerkt, Luuk ving op en schoot weer
op doel, ook dit werd een corner, Kaj
nam de corner, maar Rob kon niet
op tijd bij de bal. Legmeervogels verdedigde uit, F2 nam over en er volgde een mooie voorzet op Yassir die
goed vrij liep en wist te scoren, het
is (0-1). Legmeervogels probeerde
weer een aanval, maar weer stond
Melle goed te verdedigen en schoot
de bal over de zijlijn. Er volgde een
mooie aanval van de F2, Rob gaf de
bal aan Yassir mee, Yassir lliep door
op het doel en wist de bal met zijn
linkerbeen in de rechterhoek achter de kipper te krijgen (0-2). Deze
stand bleef tot de rust. De scheidsrechter floot voor de 2e helft, De
F2 ging gelijk in de aanval, er volde een mooi duel voor het doel, Joep
schoot, de keeper weerde de bal af
en Yassir profiteerde en schoot zijn
3e treffer in het doel (0-3). Ook de
Legmeervoegels bleven erin gelo-

ven en wisten weer richting het doel
van Jeroen te komen, maar Luuk en
Kilian verdedigden en weerden de
kans af. Er kwam een aanval van de
Legmeervogels, Luuk verdedigde
en schoot de bal weer naar voren,
de tegenpartij schoot de bal over
de achterlijn, Kaj nam nu de corner, de bal werd voorlangs gekopt.
Rob kreeg de bal en maakte het af
met een mooi doelpunt (0-4). Weer
een aanval van Milan langs de zijlijn,
de verdediging werkte de bal weer
weg en weer was het een corner,
Luuk schoot de bal naar Kilian, Kilian gaf weer voor aan Luuk, die naast
schoot. Legmeervogels in de aanval,
schieten op doel, maar Jeroen wist
met een mooie duik de bal weg te
werken. Weer een aanval, het wordt
erg druk voor het doel van Jeroen,
hier profiteerde Legmeervogels van
en scoorde, (1-4). Maar de kansen
bleven over en weer gaan, Rob met
een schot op doel, maar de keeper
hield de bal. De F2 begonnen iets in
te zakken en daar wist Legmeervogels van te profiteren met weer een
tegendoelpunt (2-4). Het liep richting het einde van de wedstrijd, Kilian kon nog een mooie voorzet geven aan Melle, maar deze kon de
bal net niet belopen. Milan vingde
bal en maakte een mooie actie voor
het doel en schoot de bal er goed in.
Gelijk daarna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd
en Argon won met (2-5).

14 Nieuwe Meerbode

• 25 september 2013

Nieuwe sponsor CsW Mc1
Wilnis - Het bedrijf iRoom stelde voor het
seizoen 2013/2014 tenues beschikbaar
waar de meisjes natuurlijk hartstikke blij
mee zijn. Voor dit heugelijke feit hebben de
meiden extra hun best gedaan en wonnen
afgelopen zaterdag van Alliance uit Almere.
Op de foto v.l.n.r. bovenste rij; Jan Fontijn coach, Puck Straver, Romy Ende,jany
fontijn,bridget van ee, Romy Haveman, Romy de Graaff, Linh Ho-dac, Babette Turkenburg, sponsor An Ho-dac [met bloemen].
Onderste rij v.l.n.r. Dick van der Linden
coach, Nienke Springintveld, Maartje Kroon,
Zoë Alberts, Sarah Haveman, Julia Veerhuis,
Lorena Wiebes, Michelle van der Linden.

Hard werken beloond
voor de sV Argon D1
Mijdrecht - De aftrap wordt snel
genomen en Zeeburgia staat op de
Argon helft. Echt gevaarlijk wordt
het niet want de verdediging pakt
onmiddellijk uit en laat het tij keren. Argon weet de weg te vinden
naar het doel en de verdediging
staat als een muur, Zeeburgia komt
er niet doorheen. De volgende corner is weer voor Argon maar dan op
links, deze bal komt recht voor het
doel en Argon weet het net te vinden! 1-0. De beloning voor het harde werken van het team. Zeeburgia
houdt het hoofd koel en gaat volop
de aanval in. Argon zit goed in de
wedstrijd en geeft geen enkele kans
weg. Door het spel breed te houden
zien we goed voetbal welke voor
rust nog een keer wordt beloond.
Na een mooie voorzet scoort Argon
de 2-0. Na de rust is het Zeeburgia

die als eerste een mooie aanval opzet maar deze wordt weer keurig onderschept door de verdediging. Tijdens een nieuwe aanval van Zeeburgia wordt een Argon speler keihard aangeschoten op zijn hand. De
scheidsrechter beslist en kent een
penalty toe. Spannend momentje...
maar de bal raakt de lat schiet terug
in het veld. Hier komt een doelpunt
uit maar wordt onmiddellijk afgefloten door de scheidsrechter want het
was buitenspel. Zeeburgia baalt en
dat is in het veld even te merken.
Argon maakt gebruik van deze teleurstelling van de tegenpartij en
maakt een mooie 3-0. Het spel wordt
agressiever op de man en daardoor
ook rommeliger in het veld. Beide
partijen weten niet van opgeven en
blijven tot het eind vechten. De eindstand blijft 3-0

Vlekkeloze competitiestart Hertha ME2
Vinkeveen - Na de bekerwedstrijd
van 2 weken geleden stond vandaag voor de meiden van E2 de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma, RKDES
ME1 uit, altijd lastig. . Stipt om 9.30u
blies de scheidsrechter voor het beginsignaal. Na wat voorzichtige balwisselingen over en weer kwam RKDES in balbezit. En toen gebeurde
waar onze meiden ook vorig seizoen
wel vaker last van hadden, ze stonden gewoon weer eens te slapen op
het veld: de sterke aanvalsters van
RKDES braken zonder enige tegenstand van betekenis door onze verdediging heen en scoorden de, op
dat moment terechte, 1-0. Wederom een vroege achterstand. Niet dat
de meiden daar nou echt ‘wakker
van lagen’. Na een kleine tactische
omzetting in de verdediging gingen
onze meiden onverschrokken verder en al snel leidde dit tot de verdiende 1-1. En daarna ging het snel.
Toegegeven, met enig hulp van de

scheidsrechter, een makkelijk gegeven penalty en een bal net wel/niet
over de lijn, werd het al snel 1-4. De
meiden waren, met bij vlagen schitterend samenspel, weer in hun vertrouwde flow. Bij rust was de stand
inmiddels uitgebouwd naar 1-6. Om
de scherpte vast te houden werd tijdens de rust door een trouwe supporter een weddenschapje afgesloten op de eindstand: dubbele cijfers
en er zou een taart worden gebakken. En dat hielp! De meiden gingen
weer verder waar ze de eerste helft
waren gebleven: met solide verdedigingsacties, mooie aanvallen en
scoren. In het bijzonder moet de 1-8,
het mooiste doelpunt van de wedstrijd, hier even genoemd worden:
een aanval opgezet vanuit de verdediging, 4 keer tikken dwars door
de linies van RKDES, en scoren. ‘Uit
het boekje’ zou Frank de Boer zeggen. Bij het laatste fluitsignaal was
de stand opgelopen tot 1-10, en, inderdaad, de taart was binnen.

Riante zege CsW
Wilnis - Op eigen veld boekte CSW
zaterdag de eerste zege van het
seizoen. Tegen Roda’46 uit Leusden werd een ruime 5-1 overwinning behaald. CSW kende overigens
een zeer beroerde start want al na
2 minuten spelen lag de 0-1 achter
doelman Dirven. Een voorzet vanaf
rechts ging langs alles en iedereen
heen en belandde in het zijnet in het
doel. CSW pakte de draad goed op
na deze domper en probeerde met
verzorgend voetbal het doel van de
tegenstander te bereiken. De ploeg
kreeg ook een paar mogelijkheden
maar de keeper voorkwam erger bij
schoten van Wesley Suister en Sven
van Vuuren. Ook een ziedend schot
van Kenzo Brown ging maar net
voorlangs het doel. Na een kwartier
spelen kwam voor CSW dan toch de
verdiende gelijkmaker. Een snel genomen vrije trap van Mick Stefels
kwam voor de voeten van van Vuuren die keihard uithaalde en de keeper kansloos liet. Roda kon vooralsnog gevaarlijk worden via dode spelmomenten. Zo moest Dirven handelend optreden na een prima vrije trap die hard werd ingekopt
maar prima door de doelman uit zijn
doel werd geranseld. Halverwege de
eerste helft kwam CSW aan de leiding na wederom een vrije trap van
Stefels en ditmaal was het Suister
die zomaar vrij kon binnenkoppen.
CSW drukte door en had eigenlijk
al voor rust de wedstrijd kunnen beslissen. Een afgemeten voorzet van
Sander Kunkeler kwam bij de tweede paal waar Suister de paal op de
paal kopte en wederom een voorzet van Kunkeler eindigde op de bo-

venkant van de lat. Na rust wederom
een sterker CSW dat met de drijvende krachten Rick Verweij en Mick
Stefels op het middenveld druk bleef
houden op de tegenstander en dezen bij balbezit een prima voorzetting volbrachten. CSW profiteerde
ook optimaal van de slordigheden
van de ploeg uit Leusden. De linksback wilde de bal in het veld houden door een hakbal maar Sander
Kunkeler had dat doorzien en pikte
de bal op en stelde vervolgens van
Vuuren in staat om de bal in het lege doel te tikken maar die werd van
achteren neergehaald waardoor
de bal op de stip ging. Van Vuuren
ging zelf achter de bal staan en faalde niet vanaf elfmeter. De 4-1 voorsprong kreeg CSW in de schoot geworpen. De mee opgekomen Clayton Karsari lepelde de bal voor het
doel waar een verdediger de bal tot
hoekschop wilde verwerken maar de
bal geheel verkeerd met het hoofd
raakte waardoor de bal in de kruising verdween. Roda wilde nog wel
wat terugdoen en kreeg ook nog een
prima kans maar bij de tweede paal
werd hoog over het doel geschoten.
De beste kansen bleven voor CSW
waar de ingevallen Elias Mselmi
twee prima kansen kreeg maar bij
de eerste redde de doelman en de
tweede verdween naast de verkeerde kant van de paal. In blessuretijd
werd Karsari nog gevloerd binnen
de zestien en zodoende kreeg CSW
zijn tweede strafschop deze middag.
Wederom Sven van Vuuren die achter de bal ging staan en met zijn derde goal van de middag de 5-1 eindstand bepaalde.

Jeugd “kanopolo” wint
van Groningen
De Ronde Venen - Het jeugdteam uit De Ronde Venen heeft tijdens het NK in Den Haag gewonnen van de jeugd uit Groningen en
passeert daarmee dit team op de
ranglijst. In deze wedstrijd kon het
jeugdteam eindelijk laten zien wat
het in haar mars heeft. Gespannen
ging de ploeg van start en de 1-0
voorsprong kwam dan ook als een
soort van verlossing. De ploegen
gingen gelijk op en via 2-2 en 4-4
kon de wedstrijd alle kanten op. Er

De Vinken B1 boekt zege
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het de tweede wedstrijd voor
De Vinken B1 in de competitie. Tegenstander Crescendo B1 uit Leiden wist afgelopen twee weken beide wedstrijden te winnen waar De
Vinken een moeizaam gelijkspel tegen Sporting Trigon klaar speelde.
In de aanval begonnen: Levi Kroon,
Timo Pronk, Lilian Prins en invalster
Demi Aarsman. Verdedigend stonden William Leeflang, Menno de
Graaff, Shannon Pothuizen en Fenne Claassen in het veld.
Voortvarend ging het door Sportmedisch Centrum De Bron gesponsorde team van start en wist het al snel
een 3-0 voorsprong te noteren. Met
sterke verdedigende periodes van
soms wel ruim 2 minuten wisten de
Vinkeveners het de gasten aanvallend erg moeilijk te maken. Dit resulteerde dan ook in slechts 1 tegendoelpunt in de eerste helft waar
het team zelf nog drie maal wist te

scoren. Zo werd de kleedkamer opgezocht met een 6-1 voorsprong.
Lovende woorden over het vertoonde spel kreeg het team van het trainers duo Jasper van Peursem en
Marco Gijsen. Uiteraard is er altijd
ruimte voor verbetering en zo hoopte ze toch dat het team in de tweede helft meer tempo in de aanval
kon gaan brengen en verdedigend
meer pogingen ging doen om de bal
snel te onderscheppen. De tweede
helft begon voortvarend en met menig mooi doelpunt wist het team de
voorsprong te vergroten naar 9-2.
Het laatste kwartier kwamen David
Leeflang en Famke van der Bijl nog
in de ploeg en kon De Vinken B1 de
wedstrijd afsluiten met een verdiende 11-2 overwinning.
Volgende week staat tegenstander ESDO B1 op het programma,
in Kockengen zal het team op jacht
gaan naar opnieuw 2 punten.
Foto:sportinbeeld.com

werd goed samen gespeeld en de
spelers waren aanspeelbaar en konden gaten in de verdediging van de
tegenstander varen. Nadat KVDRV
5-4 scoorde liet Groningen de moed
wat zakken en kon KVDRV uitlopen
naar een keurige 7-4 winst. Het Ateam kwam door alle afmeldingen
wegens de griep niet in het juiste
ritme en moest een beroep doen op
de jeugd. De indeling in de 2e klasse was te hoog en volgend jaar gaat
het team in de 3e klasse spelen.

HVM blijft winnen
Mijdrecht - Zondagmiddag 22 september speelden de heren van HVM
hun derde wedstrijd van dit seizoen. De eerste twee wedstrijden in
de 3e klasse eindigden in een overwinning voor HVM. Zouden de heren uit Mijdrecht ook deze wedstrijd
binnen kunnen slepen? Daar zag
het in de eerste helft niet naar uit.
Leidse Studs speelde van meet af
aan in een hoog tempo. Daarbij bleken de Leidenaren over een flinke
portie hockeybagage te beschikken.
De Leidse hockeyers legden een
technisch en tactisch goed verzorgde partij hockey op de Mijdrechtse mat. HVM kon er in de beginfase weinig tegenover stellen. De
ene Leidse aanval na de andere
kwam op de goal van keeper Redmar Stienstra af, die een drukke
middag had. De aanvalsdrift van de
Leidse Studs leverde hen een flink
aantal strafcorners op. Aanvankelijk werd hier niet uit gescoord en
hielden de HVM’ers dapper stand.
De vierde strafcorner ging er echter in en zo keken de Mijdrechtenaren tegen een 1-0 achterstand aan.
Na een minuut of tien vloog er weer
een Leidse strafcorner in en zo werd
de situatie steeds lastiger. Af en toe
kwamen de heren uit Mijdrecht onder de druk vandaan en konden ze
iets terug doen. Bij één van deze
uitbraken zag Tom Günther kans te
scoren. Daardoor werd de rust met
een 1-2 achterstand bereikt. Er zou
heel wat nodig zijn om de wedstrijd
in de tweede helft om te draaien:
Leidse Studs bleek een technisch
verzorgd hockeyende ploeg te zijn,
waar je niet zomaar van wint.

Bij terugkomst na de thee zetten
de heren uit Leiden meteen weer
de toon. HVM had de handen meer
dan vol en kwam aanvankelijk nauwelijks aan aanvallen toe. Gaandeweg de tweede helft liet de wedstrijd echter een ander beeld zien.
De heren uit Mijdrecht zetten er
een tandje bij en gaven steeds beter tegenstand. Dit leidde tot een
strafcorner waaruit Max Brakel de
2-2 op het bord liet aantekenen. Er
gloorde langzaam maar zeker hoop
op een goede afloop... De wedstrijd
was echter nog lang niet afgelopen.
Beide teams gaven nog eens gas en
een spannende strijd ontspon zich.
Het was echter HVM dat nu als eerste scoorde. De treffer kwam van de
stick van Midas van der Zande. Het
was echter nog niet gedaan! Leiden
gaf niet op en kwam enkele keren
gevaarlijk in de Mijdrechtse cirkel.
Hieruit kwamen verschillende strafcorners voort. Eén van deze corners
werd in een doelpunt verzilverd. En
zo was de stand weer gelijk: 3-3. Er
werd nog een keer alles op alles gezet. HVM zette een snelle aanval
op. Daniel de Graaf kreeg de bal bij
de cirkel aangespeeld. Hij kwam 1
op 1 voor de keeper en haalde uit.
Hier had de Leidse keeper geen antwoord op en zo werd het 4-3 voor
HVM. De speeltijd was nu bijna om.
Een minuut voor het einde van de
wedstrijd kreeg één van heren van
HVM een gele kaart wegens het
wegslaan van de bal. De laatste minuten moesten met tien man worden uitgespeeld. Het was dus nog
even “billen knijpen”. HVM gaf echter geen krimp en wist de voorsprong vast te houden.

Kortste partij wordt
scherper gesteld
De Ronde Venen - Na vier speelweken komt er toch wat meer routine in het biljartspel. Veel oefenen
en spelen is de enige remedie om
hoog te komen. De Kuiper/van Wijk
staat in de 1e Divisie aan kop. Bij
de 2e Divisie gooit Stieva-Aalsmeer
nog steeds hoge ogen en staat bovenaan. In de bekercompetitie doet
De Merel-Heerenlux het goed. Deze week waren de reglementen voor
het doubleren niet goed nageleefd.
Tijdens de wedstrijd De Paddestoel
2 en Dio kwam De Paddestoel met 3
man zodat de laagste speler daarvan
2 partijen moest spelen. Vorig seizoen werd het doubleren van het hele team op 1-trapverhoging gesteld
en dit seizoen werd voor 2-trapsverhogingen gekozen. Helaas is dat niet
toegepast en wordt die wedstrijd ongeldig verklaard. Beide teams is verzocht om in dezelfde opstelling over
te spelen. Voor de beker speelde De
Merel-Heerenlux 2 tegen De Padde-

stoel 3, het werd: 4-5. Voor de teamcompetitie verloor De Springbok 1
thuis tegen Onze Vrijheid-Biljartmakers met 0-9. Jos Lugtigheid van Onze Vrijheid kwam in die wedstrijd tot
een hoogste serie van 18, goed voor
de hoogste serie van de week. De
Schans/Lutis-Ventilatietechniek had
een ontketend De Kuiper-van Wijk
op bezoek. Kopman Kees de Zwart
van De Kuiper was in slechts 14
beurten uit hetgeen de kortste partij van de week betekende. Voor De
Schans hield Henk Doornekamp de
eer hoog.
Voorronden driebanden C
Volgend week zondag de 29e september gaan de eerste persoonlijke
kampioenschappen van dit seizoen
van start. Bij De Paddestoel, De Lachende Ruiter en De Schans zijn deze voorronden die om 11.00 uur beginnen. De 5 beste komen op 19 en
20 oktober bij Cens in de finale uit.

Margreet Poolman ontvangt
het “veteraantje” bij TVM
Mijdrecht - Maar liefst 60 deelnemers kruisten de sportieve degens met elkaar op de jaarlijkse veteranendag van Tennisvereniging
Mijdrecht. Getennist werd in 3 categorieën, t.w.: damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Omdat
Pluvius zich gelukkig gedeisd hield,
konden alle wedstrijden volgens
schema worden afgewerkt op deze dag waarop gezelligheid voorop
stond, en alle deelnemers evenveel
kans op een prijs bleken te hebben.
Dat werd nl. door het trekken van
een 5 tal geluksnummers bepaald.
Traditiegetrouw werd aan het eind
van de prijsuitreiking door Seniorplus voorzitter Wim Van Loon het
“veteraantje” uitgereikt aan een
TVM er die zich gedurende lange
tijd voor de club heeft ingezet. Dit
jaar was het Margreet Poolman, die

het door kunstenares Hanneke Oort
vervaardigde beeldje in ontvangst
mocht nemen. Gezien het applaus
kon iedereen zich daar in vinden.
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Atlantis 3 haalt uit

Atalante D2 start met 1
punt op Goliath
Vinkeveen - Vrijdag 20 september
speelde de tweede dames equipe
haar eerste wedstrijd van het seizoen in de Boei. Het team Wilhelmina D1 uit Amersfoort was van een
indrukwekkende verschijning, anderhalve kop groter en met inspelen
sloegen ze er lustig op los. De tweede equipe van Atalante is juist weer
terug in de eerste klasse door het
kampioenschap van afgelopen seizoen. Ook de dames van één spelen eerste klasse, reden om de jonge
deernen uit v/h het tweede te combineren met de jongste talenten van
team 1. De dames 2 routine-formatie begon met een line-up van Loeps
Kuijper en Danielle van der Horst op
het midden, Annemarieke Wijnands
en Saskia van Sligtenhorst op links
buiten, Annemarie Bakker in de
verdeling en 17 jarig talent Jessica
Schuurmans op de diagonaal. Inge
Bakker begon als coach. Jet Feddema en Joke Ruizendaal zijn volgende keer weer van de partij.
Eigenlijk was gelijk wel duidelijk dat
er een flinke overmacht aan de andere kant van het net stond, met
naast de coach 3 reserve speelsters
op de bank. Met 13-25 was de eerste set dan ook snel gedaan. In de
tweede set kwam Inge in het veld
op de buitenkant en Saskia werd diagonaal. Het was nog steeds wennen aan het snelle spel van de tegenstander, maar ook aan de gewijzigde team samenstelling. Echter, in deze set deed het team veel

meer mee en volgden langere en
spannende rally’s. Afwisseling in de
aanval en service deden wat meer
thuispunten op het telbord draaien
en de Vinkeveense ploeg begon in
de tweede helft van de set zelfs bij
te lopen en putte kracht uit de leuke rally’s die ontstonden. Iets verder
dan de eerste set: 17-25.
De ploeg uit Amersfoort verwachtte
een kat in het bakkie maar de groen
gele equipe zette pittig door. Aanknopingspunt werd gevonden in
goede service reeksen van Saskia,
Inge en Annemarieke. Ook de aanvallers konden beter bediend worden door een nauwkeuriger pass
en middenaanvallers Loeps en Danielle scoorden blitse punten. Neem
daarbij nog de sneaky tweede prikballetjes van Annemarie in het middengat, en er ontstond zowaar een
onverwachte Vinkeveense puntenreeks die de gastploeg maar moeizaam kon beantwoorden. Het werd
retespannend en in de 20 ging de
thuisploeg zelfs voorbij totdat de
glorieuze David de grote Goliath
met een 25-23 versloeg. Zoo, die
hadden we maar in de pocket.
Setje 4 was de minste. Met 10-25
was de zoete wraak van de reus
zuur. En met een verlies van 1-3 van
een naar later bleek degradant (nr
9) uit de promotieklasse, lang niet
slecht om daar een vreselijk fijn
vechtsetje van af te pakken. Zaterdagmiddag spelen de dames uit in
Bilthoven, en dan met een complete ploeg.

Mijdrecht - Op zaterdag 21 september speelde Atlantis 3 in Utrecht
tegen HKC 4. Het werd een ruime
overwinning voor Atlantis: 9-22. Atlantis wist al snel op voorsprong te
komen door een stip van Martijn
de Horde en afstandschoten van
Kim Stolk en Lisanne van Doornik:
0-3. Vooraf werd al gewaarschuwd
dat HKC een stugge ervaren ploeg
zou zijn en niet snel zou opgeven bij
een achterstand. Dat bleek ook wel,
want de tegenstander kon lang aanhaken via 2-3 en 4-6 stand, waarna Atlantis toch via doelpunten van
onder andere Barry van der Waa
en Jimmy de Koning zich wist los
te maken en uit te lopen naar een

Veenshuttle viert open
dag met Lotte Jonathans
Vinkeveen - Zaterdagmiddag
opende wethouder Moolenburgh de
open dag in het kader van de Week
van het Badminton en het 35-jarig
jubileum van Badminton Vereniging
Veenshuttle. Hoogtepunt was de
komst van topspeelster Lotte Jonathans die een jeugd-clinic verzorgde. Wethouder David Moolenburgh
opende even na 15.00 uur de open
dag door als eerste het badmintoncircuit te doorlopen. Dapper doorliep hij oefeningen als ‘ver slaan’,
korfbal mikken, shuttle hooghouden met links en rechts en het beantwoorden van 5 vragen over badminton.
Om 15:45 uur kwam Lotte Jonathans, ambassadrice voor de Week
van het Badminton, in de Phoenix
aan. Voorzitter Joop Reurings heeft
haar begroet en gaf haar een speciale handdoek voorzien van het
35-jaar logo van de Veenshuttle.
Daarna deed ook Lotte het badminton-circuit, gadegeslagen door alle aanwezigen! Ontspannen, maar
wel fanatiek, verrichtte zij haar oefeningen en overtuigde ze de aanwezigen van haar klasse. Over de hele dag bleek de uiteindelijk de winnaar: Eric de Groot. De 5 winnaars
mochten kiezen uit diverse cadeaus,
beschikbaar gesteld door de spon-

soren. De jeugd-clinic met Lotte
was het hoogte punt van de middag. Naast oefenen en het krijgen
van aanwijzingen, mochten daarna
de jeugdleden het tegen haar opnemen.
Winnaar
Uiteindelijk was de winnaar Sander van Weldam door het langst de
shuttles te blijven terugslaan! Einde van de middag was gereserveerd
voor de loterij. Wel honderd mensen kochten meerdere lootjes om
één van de vele cadeaus te winnen.
Sponsoren hadden bedrukte handdoeken, paraplu’s, snoepjes, shampoo, kleding en veel meer beschikbaar gesteld. Ook speciale dank aan
Laco die het mogelijk maakte deze middag in de sporthal te laten
plaatsvinden. Daarna verschoof het
feest zich naar het gezellige café De
Wave, van Wim en Angelique. Voor
de leden stond een heerlijke satébuffet met diverse salades, stokbrood en kroepoek klaar. En uiteraard voorzien van een heerlijk biertje, wijntje of iets fris. Op www.
veenshuttle.nl kunt u foto’s van de
middag en avond terugkijken. Geinteresseerden zijn van harte welkom om op donderdagavond mee
te spelen!

Argon E9 wint jaarlijkse
Vossenjacht
Mijdrecht - Vrijdag jl. was het dan
zover. De jaarlijks terugkerende Argon Vossenjacht, de officiële start
van het seizoen voor de E-pupillen.
We moesten om 18.30uur verzamelen onder aan de trap van het clubgebouw en werd onze leider naar
de bestuurskamer geroepen voor
de nodige uitleg. Het jachtgebied
lag dit jaar tussen de rotonde bij de
Rabobank en de ophaalbrug bij bejaardenhuis Avondlicht. Binnen deze denkbeeldige rechthoek, met als
kern het winkelgebied, zaten of liepen in totaal acht Vossen (lees: personen die een beroep uitbeeldden).
Wanneer we een Vos hadden “gevangen” ontvingen we van hem of
haar een letter waarmee we aan
het einde van de avond een woord
moesten vormen. Naast het vinden
van de Vossen bevonden er zich in
twee etalages een witte drinkmok
met daarop het logo van Argon en
moesten er een aantal soms cryptische vragen worden beantwoord.
Zo was er een vraag; “Hoeveel Sonnevancken zijn er in Bozenhoven?”
Sonnevanck is de naam van een woning dus zou je zeggen één. De bewoners hebben echter in hun hekwerk de beeltenis van de woning
verwerkt. Dit in totaal zeven keer inclusief het echte woonhuis maakt

dus acht, een instinker. Voor de jongens nog wat lastig, het klusje geklaard door de begeleiders Jeroen
en Ron derhalve. Ook moesten we
het aantal fietsenstallingen op het
Raadhuisplein tellen. Zo gewenst,
zo gedaan. Het weer was prima en
samen met de goede zin van de
“jagers” Ayoub, Cas, Daan, Giudo,
Mohammed, Niccolò en Pilip werd
het een zeer gezellige jacht. Rond
20.30uur viel het duister in en was
de jacht ten einde. Op de terugweg
werd er met wat andere teams gesproken en bleek dat toch nog niet
iedereen alle Vossen had gespot en
ook de Argonmokken gesignaleerd.
Dit hadden wij wel en toen al kregen we het vermoeden dat we wel
eens goed gescoord konden hebben. Dit werd op de avond zelf helaas nog niet bekend gemaakt en na
een voor sommige wellicht onrustige nacht kwam op zaterdagochtend
de bevestiging. We hebben gewonnen met 17 punten van de haalbare 20 lieten we de nummer 2 en 3
respectievelijk 1 en 2 punten achter ons. Gejuich en trots alom, want
waar we voetballend nog even moeten wachten op het eerste succes is
deze buit binnen. Wij willen als laatste nog de organisatie bedanken
voor dit leuke evenement.

Vossenjagers Ayoub, Cas van Nieuwkoop, Daan Kentrop, Guido van Rheenen,
Mohammed Chakroun, Niccolò Tremante en Pilip Banjanin en de overige E9spelers Tarik, Mohammad, Yahyah Bouri.

ruststand van 6-11. Direct na de rust
had Atlantis een vliegende start en
liep het opvallend snel uit tot 6-16
door mooie benutte korte kansen
van Wilma Kranenburg, Martijn de
Horde en (meerdere) afstandschoten van Arjen Markus en Iris Facee
Schaeffer.
Deze klap kwam de tegenstander
niet meer te boven, zodat de wedstrijd vanaf dat moment rustig kon
worden uitgespeeld.
Met doelpunten in de eindfase van
invallers Sandra Pronk (schot) en
Mathijs Gortenmulder (doorloopbal)
kon de voorsprong zelfs nog worden uitgebouwd tot een (zaal) einduitslag van 9-22.

G-teams brengen Argon Geluk
Mijdrecht - Voor de voetballers
van de 2 G-teams van Argon was
het afgelopen zaterdag vroeg opstaan. Maar daar hadden de sporters met een beperking in het geheel geen probleem mee want van
de technische staf en spelers van de
zaterdagselectie kregen zij een ontbijt op de club aangeboden. Het was
een gebaar waarmee zij van het 1e
Argon team waardering ontvingen
voor hun sportieve activiteiten binnen de vereniging en hun altijd aanwezige steun tijdens de wedstrijden van het eerste elftal. De afgelopen week werden de G voetballers in de aanloop naar hun competitiedag al getraind door Erwin Loenen, de assistent trainer van de zaterdagselectie. Ook tijdens de wedstrijd van zaterdag tegen Desto was
Loenen coachend aanwezig en mede door zijn betrokkenheid was de
publieke opkomst groot. Op veld 6
moest er na het ontbijt worden aangetreden tegen Uitgeest G1 en Desto G2, maar jammer genoeg kwam
Uitgeest niet opdagen. Desto G2
was nieuw in de competitie en bleek
voor de G2 van Argon een maatje te
groot.
Aanvallers
Ze beschikten over prima aanvallers
en een uitstekende doelman waardoor de G2 er niet aan te pas kwam.
In de 2e helft werden de G1 spelers

ter versterking ingebracht en daardoor kreeg Argon de overhand. Met
2 mooie afstandschoten wist Rob
nog 2x te scoren en werd de uitslag
uiteindelijk 2-6. Ondanks het verlies was er een leuke en ontspannen ambiance waarin dankzij het
sportieve Desto ook nog een aantal Argonspelers in het oranje shirt
van de tegenstanders konden meespelen. Erwin Loenen daarover: ‘Ik
heb er bijzonder veel plezier aan beleefd en genoten van de beleving en
het enthousiasme van de G-spelers.
Met deze geste wil ik ook graag een
aandeel leveren aan deze wel heel
speciale groep binnen de club. Ook
wil ik de coach van het tweede, Adri
Leijgraaff bedanken voor z’n bijdrage.’ Na afloop van de wedstrijd was
het douchen en omkleden en mochten de G-spelers met de Argonselectie mee in de spelersbus naar
Nieuwegein. Daar brachten zij het
eerste team geluk, want met hun
aanmoedigingen en sfeer werd een
onverwachte klinkende overwinning
van 4-0 binnengesleept. Het werd
daardoor uiteraard een vrolijke terugreis in de bus en iedereen kon
terugzien op een fraaie dag. De Gteams zijn overigens nog op zoek
naar versterking in hun gelederen.
Van speler tot begeleider is iedereen die affiniteit heeft met de Gsport dan ook van harte welkom bij
Argon. Foto: sportinbeeld.com

Dames 1 Atalante

Goede seizoenstart levert
een punt op
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag
speelde het nieuwe dames 1 van
V.V. Atalante haar eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Met
slechts vier trainingen in de benen
was Albatros uit Amsterdam de eerste ploeg waarmee het team zich
kon meten. Ondanks het goede spel
hield dames 1 maar een punt aan
het duel over. Het team, begon onwennig aan de eerste wedstrijd. Er
werd nog erg gezocht naar de juiste posities, maar de stemming zat
er wel goed in. Met de hulp van
het massaal toegestroomde publiek kwam het team halverwege
de set lekker in de wedstrijd. Helaas
was de achterstand van vier punten door veel foutservices onoverbrugbaar en ging de eerste set met
19-25 naar Albatros. De tweede set
begon Atalante juist met een heel
sterke service, waardoor er direct
naar een 7-1 voorsprong uitgelopen
werd. Aan het net werd agressief
gespeeld en de voorsprong werd
verder uitgebouwd naar 11-18. Na
de tweede time-out van Albatros
haperde de Atalante-machine een
beetje. Onder leiding van aanvoerster Tineke Vellekoop, die behoorlijk wat punten maakte op de diagonaal, werd echter de draad weer
opgepakt en dankzij goede invalsbeurten van Carin van Kouwen en
Mirjam van der Strate was de eerste
setwinst een feit (25-19).

Gelijk
De derde set waren de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd. Natalie van Scheppingen liet haar verdedigende capaciteiten zien en redde elke bal van de grond. Dit werkte door op de rest van het team. Er
werd hard gewerkt, maar helaas
niet altijd voldoende gescoord aan
het net. Ondanks de slimme tweede ballen van Wilma van der Schaft
en de lastige service van Jana Chatrnuchova was het net niet goed genoeg. Met nipte cijfers ging de derde set wederom naar Albatros (2325).
De vierde set werd in een andere opstelling gestart. Marjan Fares
kwam samen met Annike van Kouwen goed uit de verf op het midden.
Toch oogde alles onrustig en raakten speelsters wat vermoeid. Op
5-10 en 17-11 vluchtte coach Nancy Lijten in een time-out en dit had
uiteindelijk het gewenste resultaat.
Door de aanmoedigingen van het
publiek en dames 2 kwam dames 1
terug tot 15-17, waarna de vijfde set
in het zicht kwam.
Albatros gaf zich niet zomaar gewonnen en dankzij een aantal goede buitenaanvallen maakten ze hun
voorsprong weer groter. Er werd gevochten door Atalante, maar de vermoeidheid nam de overhand van de
speelsters. Heel zonde ging ook de
vierde set verloren (25-22).

Atlantis 1 wint voor de
derde keer op rij
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moest, Atlantis aantreden voor haar
eerste thuiswedstrijd. Zij moesten
tegen de medekoploper uit Delft,
Paal Centraal. In de eerste helft kwamen beide ploegen moeilijk tot scoren. Dit had mede te maken doordat
de ploeg uit Delft veel lengte in zijn
team had zitten. Hierdoor hadden zij
veel de rebound. Waardoor zij lang
konden aanvallen en Atlantis daarentegen niet. Echter wist Paal Centraal de korf niet te vinden. Zij wisten in de eerste helft maar een keer
te scoren. Atlantis wist vaker de korf
te vinden waardoor de ruststand
uitkwam op een 5-1 voorsprong. In
de tweede helft wist Atlantis de organisatie beter neer te zetten. Hierdoor kon Atlantis meerdere kan-

sen creëren. Doordat de organisatie goed stond en de kansen werden gecreëerd kon Atlantis uitlopen
naar een grotere voorsprong. Dit
werd in de tweede helft ook gedaan.
In het begin van de tweede helft kon
Paal Centraal meescoren. Maar later
in de tweede helft werd er voornamelijk gescoord door Atlantis. Hierdoor werd het uiteindelijk 14-7 voor
Atlantis.
Dit betekende de derde winstpartij voor Atlantis op rij. Volgende
week moet de ploeg naar Zeist om
haar vierde wedstrijd te spelen tegen RDZ. Het is nu van belang deze
winstreeks voort te zetten zodat Atlantis alleen boven aan blijft staan in
de competitie en daardoor titelkandidaat blijft.
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Wollen jasjes krijgen een vrouwelijke touch

Dikke jas, comfortabele broek en warm vest

Winterkleuren
met accenten

Op avOntuur in
een stOere Outfit

We reizen dit najaar naar een nieuwe dimensie. Naar een plek van
stilte, waar de vrouw zich vrij voelt om te genieten van de schoonheid
van een landschap. Dat gevoel vinden we terug in de vrijetijdsmode.

Op avontuur. Dat is het thema dat de wintercollecties voor kinderen
inspireert. Dikke jas, comfortabele broek en hooded vest. De nieuwe
wintercollectie is een feest voor avonturiers.

De moderne, casual utility looks met een vrouwelijke touch komen tot leven met dikgebreide stoffen, wol, leer en tweed. Gebreide stukken met een
handgeweven uitstraling worden op verfrissend moderne wijze gecombineerd met wollen jasjes, leren bikerjacks, jeans en shorts van tweed. Traditionele winterkleuren variërend van zwart en crèmewit tot marineblauw, kaki,
bruin en paarszwart bieden een spannend contrast met levendige tinten zoals het geel van de zonsondergang, roodbruin en curryrood. Hiermee worden opvallende accenten aangebracht in de moderne casual look. Of je je
nu kleedt voor een avontuur in de buitenlucht of de feestelijkheden aan het
eind van het jaar, de nieuwe collectie omvat alle klassiekers die de moderne nomade nodig heeft.

Of je nu te voet of per boot op avontuur gaat, met de nieuwe collecties is het
allemaal mogelijk. Kies je voor comfortabel maar stylish verantwoord, dan
heb je het als stoere meid onder je dikke warme jas niet koud in items van
canvas, fake leather en jeans. De lange gebreide vesten, jurken en sportieve rokjes worden mooi afgestyled met een gebreide sjaal en toffe tas. De afgewassen materialen, zorgen ervoor dat je relaxed en comfortabel kunt genieten na een dag op avontuur te zijn geweest. Ook de boys zoeken deze
winter het avontuur in de kou op. Het liefst staan ze voorop de boot te turen
over zee. Dit is het makkelijkst in een stoere broek, met daarop een warm
gevoerd vest met capuchon, dikke jas en een sjaal om de nek. En na een
dag in de kou trekken deze stoere mannen hun comfortabele joggingbroek
aan. De sportieve en comfortabele items zijn voorzien van stoere applicaties, badges en gave prints.
De nieuwe wintercollectie is een feest voor avonturiers.
Foto’s: Another World

Traditionele winterkleuren doen het dit najaar goed.
Foto: Esprit

Voor iedere gelegenheid de perfecte schoen

BetOverd dOOr
het stadsleven
De nieuwe schoenmode voor dames is geïnspireerd door het
stadsleven. Slenterend door bijvoorbeeld New York moet de
vrouw er altijd ‘stunning’ uit zien. Op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen.
Dat thema weerspiegelt in de nieuwste mode. De verscheidenheid die
de stad te bieden heeft, is in de collecties terug te vinden. De vrouw
draagt bij elke gelegenheid dé perfecte schoen. Hoewel de stijlen uiteenlopen, benadrukken de schoenen de supervrouwelijke ‘glitz’. Of het
nu gaat om glinsterende hakken, stoere booties, sneakerwedges of laarzen met metallic details. Opvallende details sieren verschillende stijlen.
Met metalen details die de vrouw een verrassende rockchick stijl bezorgen. Een metalen hak benadrukt het klassieke silhouet van een frisse,
moderne touch. Maar het kan ook anders. Zelfs tijdens een casual zondagse brunch kun je rocken. Bijvoorbeeld met een sneakerwedge. Glanzend leer biedt elegantie, met behoud van de streetstyle. Met sportieve gespen, studs en opvallende ritsen ben je een rebel. Perfect voor de
vrouw die een beetje sensatie niet schuwt.
De verscheidenheid van de stad weerspiegelt in de schoenmode.
Foto’s: Miss Madden

Met mooie boots de buitenlucht in

ZO vrij als een
stOere vOgel

Veelzijdigheid in materialen

een vleugje
excentriciteit

Met mooie stoere boots stappen door de bossen, een verrekijker
op je buik en kijken naar de vogels. Kinderen moeten zich met hun
schoeisel zo vrij als een vogel voelen.

Veelzijdigheid in materialen kenmerkt de nieuwe
herfst- en wintermode voor vrouwen. Visuele impulsen krijgen een extra boost door innovatieve stoffen,
stofcombinaties en technische effecten.

Aan de nieuwe mode zijn diverse thema’s verbonden. Meisjes gaan deze winter voor allure. Mooi gemaakte schoenen, meisjesachtig en gekleed.
Met gebruik van prachtige materialen. Kleine parels worden bijvoorbeeld
gebruikt om de schoenen op te sieren. Meiden lopen als pauwen zo trots
op hun mooie nieuwe schoenen. Alles afgewerkt met eigenwijze stiksels.
Maar je kunt ook voor stoer en bijdehand gaan. En dat geldt voor zowel jongens als meisjes. Ieder kind kiest voor het buitenleven op zijn best. Schoenen die zijn voorzien van eigengemaakte prints, gecombineerd met mooie
kwaliteitsleersoorten. Oftewel, stoere boots voor avonturiers. De schoenen
hebben een opvallend eigen stikwerk en ook hier is een tegendraadse steek
niet meer weg te denken. Wil je liever sportief voor de dag komen, dan
kies je voor snel en brutaal. Opvallende prints geven de schoenen kleur.
Met sneakers kun je ravotten en rennen, klimmen en klauteren. De schoenen zijn voor cowboys en prinsessen! Voor trendbewuste kids met een eigen stijl.

Een vleugje excentriciteit en een speelse mix van verschillende elementen benadrukken de individualiteit van de
winterlook. Decoraties creëren een krachtige vrouwelijke
look, terwijl militaire en biker-elementen een coole touch
geven. De nodige flair bereik je met gezellige elementen en
etnische inspiraties. Prints staan hierbij nog steeds centraal
in de vorm van grafische motieven, sierdesigns, dieren of
digitale bloemenprints. In tegenstelling tot de diversiteit in
materialen, zijn de silhouetten deze winter veel meer cleancut en ingetogen. Rits-jassen en biker-styles zien we in allerlei materialen met casual en relaxed stoffen. Wil je echt
vrouwelijk voor de dag komen, dan ga je voor een peplum
jas. Broeken voegen specifieke accenten toe met nieuwe
materialen en het nauwsluitende silhouet blijft trendy. Het
winterkleurenpalet wordt deels bepaald door zwarte en
donkere kleuren, zoals dark navy, diep robijnrood en donkerrood. Heldere intense schakeringen verlevendigen het
beeld. Naast herfstbruin krijgen pastels een winterse interpretatie om een zacht, natuurlijk gevoel te benadrukken.

Kinderschoenen mogen snel en brutaal zijn.
Foto’s: Red Rag

Speciale stofcombinaties creëren een vrouwelijke look.
Foto: Betty Barclay

Met een shawl, doek of muts maak je jouw outfit af

Wild, Ongerept
en rOmantisch
De collecties handschoenen, tassen, doeken en shawls voor deze
winter zijn geïnspireerd op IJsland. We ontdekken nieuwe materialen
en expressieve kleuren en vormen.
Met een shawl, doek of muts maak je jouw outfit af en kun je je onderscheiden. Dat geldt voor hem en haar. De nieuwe collecties zijn net zo mooi en
contrastrijk als het eiland waarop de oerkracht van de aarde voelbaar is: ongerept wild en tegelijk romantisch. De landschappen van IJsland zijn ruw en
krachtig, hebben een sterk karakter en vormen een fascinerende, sprookjesachtige omgeving, waarin de strijd der elementen duidelijk te zien is. Wat
betreft de kleuren draait alles om intense petroleum- en bessenkleuren. Deze worden verrijkt door krachtige aardtinten, heldere natuurtinten en lichte,
luchtige pastelkleuren. Luxueuze, soepele materialen en zacht suède in warme paarstinten, donkere oranjetinten en de aardkleuren Yak en Moss weerspiegelen veelzijdigheid en laten handschoenen, tassen, doeken, shawls en
kleine leren accessoires optimaal tot hun recht komen. Opvallend is dat natuurtinten en aardkleuren de boventoon voeren. Hier straalt een klassieke,

We ontdekken nieuwe materialen en expressieve kleuren.
Foto’s: Roeckl
tijdloze schoonheid uit. Zachte bruintinten zorgen in combinatie met heldere kleuren voor contrast. Tenslotte is het fraai om grof breiwerk op speelse
wijze te combineren met leer in een antieke afwerking.

24 Nieuwe Meerbode

• 25 september 2013

BeautyHEALTH

WellnessMODE
SPORT

TRENDY

NAJAAR 2013

Een vleugje luxe misstaat niet

Speciale wassingen zorgen voor karakter

EEN ULTIEME
WINTERROMANCE

DENIM MOET
KLEUR HEBBEN

Van weelderig kant tot warme oversized poncho’s. De ultieme winterromance creëer je het komend seizoen helemaal zelf. En natuurlijk hoort daar een vleugje luxe bij.

Denims moeten komende winter stoer en krachtig ogen. Opvallend
aan de eigentijdse collecties zijn de terugkomende unieke ‘handmade’ vintage wassingen en de optimale aandacht voor details.

De winter staat te popelen om ons liefdevol te omarmen. En dat betekent
een nieuwe uitdaging om verrassende outfits samen te stellen. De nieuwe
collecties bieden volop mogelijkheden. Blouses van glanzende materialen
combineer je bijvoorbeeld stijlvol met leren broeken. Het zorgt voor een sublieme synergie tussen elegant en stoer met een vleugje rock & roll. Warme
kleuren zoals ‘shades of red’, stone grey, petrol en shimmering metallic, bieden een lichtje in de duisternis. Eén van de trends dit seizoen is knitwear.
Hiermee creëer je in samenspel met symmetrische lijnen en pied-de-poule
dessins, de ideale casual chic look voor overdag en een weldadig luxe look
voor in de avond. De nieuwe collectie van dit merk bestaat uit een reeks
ontwerpen, die zowel binnen, als buiten een ultra-feminiene uitstraling garanderen. Denk daarbij aan stijlvolle lammy bodywarmers en gewatteerde
vesten, die highlights binnen de collectie vormen.

De tijd dat denims standaard blauw kleurden, ligt ver achter ons. Tegenwoordig kies je voor een uitgesproken outfit. Dankzij speciale wassingen
creëer je een rijke uitstraling, waarin het eigen karakter sterk naar voren
komt. Gekleurde denims zijn dit seizoen niet weg te denken! De unieke wassingen zorgen voor verrassende en kleurrijke accenten. Ze zijn hot en bovenal zeer mannelijk. Hooker groen, bordeaux rood, een stijlvolle cognac
kleur of toch de klassieke donker blauwe denim, met alle kleuren kun je dit
seizoen voor de dag komen. Chinos, mogen dit seizoen absoluut niet ontbreken in de kledingkast. In combinatie met een grijsbruin geblokte blouse of een legergroen sweatshirt, zorgen deze voor een perfecte look in de
donkere, regenachtige maar oh zo warme en gezellige herfst- en wintermaanden. Wil je altijd divers en uniek zijn, dan kies je voor een vleugje excentriciteit.

De winter staat klaar om ons liefdevol te omarmen.
FOTO: Peter Hahn

Unieke wassingen zorgen voor kleurrijke accenten.
Foto’s: Reign

Lak krijgt meer aandacht dit seizoen

MET EEN TAS MAAK JE
EEN MODESTATEMENT
Met een tas maak je een modestatement. Komend seizoen ligt de
nadruk op metallics, high shine en color stitching.
Opvallend is dat het thema ‘donker en mysterieus’ het komend seizoen
goed doet, maar mooi gecombineerd kan worden met het thema glamorous, dankzij het gebruik van glanzende materialen en studs. We zien het
bij een merk als Bulaggi waar we veel metallic en lak zien terugkomen.
Metallic is een echte eyecatcher en in veel modellen terug te vinden:
subtiel als piping of als hoofdbestanddeel van een shopper. Uniek is het
model met een metallic zijde en een uni zijde. Afhankelijk van je ‘mood’
bepaal jij hoe je de tas draagt. Lak krijgt ook meer aandacht dit seizoen, van top tot teen of subtiel als detail. Heel trendy is het combineren
van diverse lakkleuren met elkaar. Is in het lak een subtiele glitter verwerkt, dan kom je helemaal stoer voor de dag. Voor de feestdagen of een
avondje uit zijn de doorgestikte frametasjes met ketting populair. Een
elegant en vrouwelijk tasje die elke vrouw wil en moet hebben. Belangrijk te weten: prints maken deze winter een sterke comeback. We kijken
niet meer op van tassen in groene, aubergine of zilveren croco prints.
Het thema ‘donker en mysterieus’ doet het goed.
Foto’s: Bulaggi

Mooie pasvormen en stretchmaterialen

DE BROEK ZIT
ALS GEGOTEN

Een energieke stijl voor de man

INSPIREREND
EN OPWINDEND

Deze winter zetten vrouwen de toon met een
broek, die is verrijkt met trendy details en vervaardigd uit super soft high-stretch twill of denim. Dit
materiaal maakt dat de broek als gegoten zit.
Met een mooie broek laat je de beste kanten van de
vrouw tot uiting komen. Zowel innerlijk als uiterlijk.
Mooie pasvormen en stretchmaterialen zorgen ervoor
dat de broek optimaal draagbaar is. Daarbij moet een
broek toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit
zijn. Deze winter kiezen vrouwen voor trendy en ‘comfy’ en dat hebben de broekenlabels goed begrepen. Het
spreekt op deze manier een brede vrouwelijke doelgroep aan met broeken voor elke gelegenheid, in opvallende prints of stoere wassing. Met een broek verander je in ‘the-girl-next-door’ of in een heuse moviestar.
Er is veel mogelijk met prints en kleur. Wil je jouw excentrieke kant ontdekken, ga dan voor een futuristische
uitstraling met metallic coated bleach effect of een metallic silver look.
Een broek laat de beste kanten
van de vrouw tot uiting komen.
Foto: American Honey

Reizen naar verre landen en een opwindend
leven leiden. De mannen van deze tijd genieten van iedere dag en bekijken de wereld met nieuwe ogen.

Met een bril bepaal je jouw stijl.
Foto’s: DSQUARED2 Eyewear

Brillen gewaagd en
kleurrijk

CHARMANTE
VERSCHIJNING
Hoe snel kan het gaan.
Stapten we amper tien jaar
geleden nog massaal over
op contactlenzen, tegenwoordig willen we allemaal
een bril. Zelfs als we er geen
nodig hebben.
De bril is namelijk in een sneltreinvaart het modeitem bij uitstek geworden. Met een bril
bepaal je jouw stijl en dat betekent meteen dat een bril niet
meer saai is. De nieuwe collecties zijn dynamisch, gewaagd,
kleurrijk en maken van jou een
charmante verschijning. De komende winter wordt de trend
van voorgaande jaren doorgetrokken. Er is een mooie balans
ontstaan tussen eigentijds design en stijlvolle invloeden. De
nieuwe modellen tonen het onderscheidende karakter van
de bril in de mode. Natuurlijk
is er ook wat nieuws te melden. De retrojaren zestig domineren de mode. Geïnspireerd
op de vrouwelijke zonnebril uit
het verleden is de welbekende
sensuele ‘cat-eye’ vorm weer
helemaal hip.

Dat betekent dat ze open staan voor nieuwe
trends. Op modegebied zijn dat er nogal wat. De
nieuwe herenmode voor dit najaar grijpt bijvoorbeeld terug op oude tradities, maar wel bekeken
vanuit een moderne levenshouding. Het zorgt
voor verrassende combinaties. Mannen mogen
hun actieve geest tonen en kunnen dankzij de
nieuwe collecties hun inspirerende gevoel ook
daadwerkelijk laten zien. Het springt hier fraai
op in met een stijlvolle modelijn met een opvallend energieke look. Wat te denken van een
nauwsluitende jeans met een modieus colberttje met daaronder een bijpassend giletje. Of een
half lange zwarte jas op een jeans blouse en denim. Durf te combineren.
De herenmode voor dit najaar grijpt
terug naar oude tradities.
Foto: Esprit

Lingerie die gezien mag worden

SPANNENDE ONDERMODE
Niets is zo ergerlijk als knellende underwear onder je outfit. Ondermode behoort vooral comfortabel te zijn en elke nieuwe ontwikkeling is er dan ook op gericht het draagcomfort verder te optimaliseren.
Lingerie geeft je een onbezorgd en goed gekleed gevoel. De wereld van
de lingerie blijft spannend. Voor zowel vrouwen als mannen geldt dat ondermode sexy en sensueel moet zijn. Met een vleug verleiding erbij. Hoewel de lingerie schreeuwt om aandacht, is de trend nog steeds dat je deze
zomer geen spoortje van de ondermode ziet. Dus naadloze en onzichtbare fashion. De lingeriemerken kiezen in hun nieuwe collecties voor stijl. Dat
betekent voor vrouwen vrolijke dessins en uitgesproken kleurencombinaties. De strings, hipsters en shorts in katoen, microvezel en ultra light worden gecombineerd met beha’s in identieke zomerse kleuren en motieven.
Voor de man is er ook veel mogelijk. De nieuwe looks variëren van trendy
tot klassiek, met steeds als uitgangspunt eenvoud, comfort, vernieuwing en
verscheidenheid. En verscheidenheid is er komende zomer volop.
Mooie lingerie geeft je een onbezorgd gevoel.
Foto’s: TC Wow en Ten Cate
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Hoflandschool geniet van de aapjes

Mijdrecht - Op donderdag 19 september begon bij de meeste kinderen de spanning al bij het opstaan: Zal het droog blijven vandaag? Na een aantal dagen van flinke regen waren de
weergoden hen blijkbaar gunstig gestemd. Niks stond de leerlingen van de Hoflandschool nog in de weg om er een gezellige dag van te maken in Dierenpark Amersfoort!! De groepen 1
t/m 7 gingen op pad, uitgezwaaid door vele ouders en groep
8. Na een voorspoedige reis begonnen de kinderen en begeleiders hun avontuurlijke tocht in het dierenpark. Een echt dinosaurusbos kon ontdekt worden en ook de klim- en klauterroute vond gretig aftrek. Natuurlijk werden de aapjes goed bekeken. De kinderen waren erg geïnteresseerd in de informatie
over de dieren. Zelfs groep 3 deed erg zijn best om de informatieborden bij de dieren te lezen. Aan het einde van een spannende dag werd er verzameld in de speeltuin. En een schoolreisje is natuurlijk niet compleet zonder een ijsje! Dus alle kinderen werden daarop getrakteerd.
Op de terugweg was het aanzienlijk rustiger in de bus dan
heen. Moe en voldaan waren de kinderen na deze leuke dag!
Wat hebben ze genoten met elkaar. En de regen? De eerste
druppels vielen pas toen ze in de bus terug zaten. De ouders
wachtten de kinderen op. Natuurlijk zaten de kinderen onder
de banken. Ook waren er twee groepen eerder uitgestapt om
de ouders te foppen. De Hoflandschool kijkt terug op een geslaagd schoolreisje. Kinderen en begeleiders: bedankt!

