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Woninginbrekers
op heterdaad
aangehouden

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht - Vrijdagavond 18 september is geprobeerd een man te beroven op de Bozenhoven. De politie
zoekt getuigen. Rond 21.30 uur wilde het slachtoffer een storting doen
bij de bank op de Bozenhoven. Hij
vertrouwde de situatie niet en stapte
direct zijn auto weer in. Op dat moment kwam er een man naar zijn auto gelopen en probeerde onder bedreiging met een wapen het portier te openen. Dat lukte niet en het
slachtoffer kon wegrijden. De ver-

College voor bouw museum
op huidige locatie
De Ronde Venen - Museum De
Ronde Venen in Vinkeveen is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Er zijn al diverse mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling
onderzocht. Op dit moment zijn er
twee plannen. Eén voor herontwikkeling op de huidige locatie en één
voor verhuizing naar de Botsholsedijk in Vinkeveen. Dinsdag 15 september heeft het college van b en w
besloten beide plannen aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het bestuur van het museum heeft
een plan uitgewerkt voor de realisering van een nieuw museum aan de
Botsholsedijk in Vinkeveen. Op de
locatie van de ‘Zwarte Schuur’, eigendom van Natuurmonumenten.
De eigenaar van de huidige locatie,
jachthaven Börger, heeft een plan
uitgewerkt voor herontwikkeling van
zijn huidige terrein. Daarin is ook
ruimte voor nieuwbouw van het museum. Burgemeester en wethouders
spreken een voorkeur uit voor her-

Feestelijk
openingsweekend
Waterliniemuseum
Fort bij Vechten

Bébouw Midreth en SPF Beheer
starten met bouw appartementen
Vinkeveen – Vorige week heeft
wethouder David Moolenburgh samen met SPF Beheer de officiële starthandeling verricht voor de
bouw van 59 appartementen aan de
Pijlstaartlaan in Vinkeveen.
Wethouder David Moolenburgh:
“Met de realisatie van dit appartementencomplex wordt het totale plan voor de Pijlstaartlaan vol-

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

Geen krant?

0297-581698

dachte, een man van ongeveer 40
jaar oud die een donkere jas met capuchon droeg, stapte in een groene
Fiat en probeerde hem klem te rijden.
Op de rotonde raakte hij de auto van
het slachtoffer, dat daarna toch weg
kon komen. De verdachte reed in onbekende richting weg. De politie onderzoekt deze poging tot beroving en
vraagt getuigen, of mensen die meer
weten over deze zaak, om contact op
te nemen via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

Open dag natuurontwikkeling
Wilnisse Bovenlanden succes
Wilnis - Bezoekers genoten van de
open dag natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden. Woensdag 30
september is er een informatiemarkt over De Wilnisse Bovenlan-

den en andere polders in De Ronde Venen in dorpscentrum De Boei
in Vinkeveen. Meer info is te vinden
op www.utrecht-west.com
Foto Maarten Koch

Gemeente draagt bij aan
huisvestingsvraag vluchtelingen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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ontwikkeling van de huidige locatie,
omdat deze aanzienlijke voordelen
biedt. Bouw is mogelijk zonder eenmalige subsidie. De ‘Zwarte Schuur’
is gelegen op een uniek punt, waar
de drie landschappen die dit gebied
kenmerken samenkomen. Deze locatie heeft echter beperkingen op
het gebied van bouwmogelijkheden,
bereikbaarheid en parkeren. Omdat
de huidige locatie binnen het bebouwde gebied ligt, spelen deze beperkingen hier minder.

Voor betaalbaar
auto onderhoud

ADVERTEREN?
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Getuigen van poging tot
beroving gezocht

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Afgelopen zondagavond rond 20.00 uur kwam
bij de politie de melding binnen
van een woninginbraak op de
Hofland. Direct ter plaatse zagen agenten een verdachte
persoon wegrennen, in een auto springen, en snel ervandoor
gaan. Na een achtervolging op
de N212 wisten de agenten de
auto te stoppen en is de verdachte aangehouden. Het gaat
hierbij om een 38-jarige man
uit Haarlem. Een tweede verdachte die zich nog bij de woning ophield, kon door omwonenden in bedwang worden
gehouden en is overgedragen
aan de politie. Deze verdachte
is 40 jaar en eveneens afkomstig uit Haarlem.
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tooid; een mooie invulling en uitbreiding voor de wijk. En een goede
aanvulling op de bestaande huurvoorraad in Vinkeveen. Dit project
heeft de belangstelling van woningzoekenden, naar dit type woningen
is vraag.” Het project is een ontwikkeling van Bébouw Midreth, een
werkmaatschappij van VolkerWessels. De appartementen worden ge-

realiseerd in opdracht van SPF Beheer, die ook de verhuur zal verzorgen. Waarschijnlijk na de zomer van
2016 zal SPF Beheer starten met de
verhuurprocedure. Tot die tijd
kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via www.zwanenparkzicht-vinkeveen.nl. Naar verwachting zullen de appartementen eind
2016 worden opgeleverd.

De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft dinsdag 15 september
besloten dat de gemeente De Ronde Venen haar verantwoordelijkheid zal nemen in de sterk groeiende huisvestingsvraag van vluchtelingen. De inspanningen van de gemeente zullen daarbij vooral gericht
zijn op het huisvesten van vergunninghouders. De gemeente heeft de
afgelopen week gekeken naar de
opvangmogelijkheden in onze gemeente. Uit deze eerste inventarisatie heeft het college geconcludeerd dat onze gemeente niet beschikt over locaties die per direct
beschikbaar zijn voor grootschalige tijdelijke noodopvang of voor
een asielzoekerscentrum, wat nu
de vraag is van het Centraal Orgaan
Opvang Vluchtelingen (COA). Wel
zijn er verschillende locaties, zoals
leegstaande panden of niet in gebruik zijnde kavels waar mogelijkheden gecreëerd kunnen worden
om vergunninghouders permanent
te huisvesten. Vergunninghouders
zijn vluchtelingen die inmiddels een
vergunning hebben om in Nederland te blijven. Permanente huisvesting van vergunninghouders zorgt
voor uitstroom uit de asielzoekers-

centra, waardoor daar ruimte vrij
komt voor de vluchtelingen.
Onderzoeken
De gemeente gaat de komende tijd
verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting van
vergunninghouders. In deze verkenning wordt ook naar locaties gekeken die nu nog geen woonbestemming hebben, maar die daarvoor
wel geschikt te maken zijn.
De groep vluchtelingen is in feite op
te delen in tweeën: in vluchtelingen
en vergunninghouders. De eerste
zijn de mensen die net in ons land
arriveren en in de asielprocedure
komen/zitten. De tweede groep zijn
de mensen die al langer in Nederland zijn en die inmiddels een vergunning hebben om in Nederland
te mogen blijven. De huisvestingsvraag van deze twee groepen is ook
wezenlijk verschillend. Voor vluchtelingen gaat het om tijdelijke opvang, terwijl de vergunninghouders op zoek zijn naar permanente
huisvesting. Bij vluchtelingen gaat
het om opvang voor grote groepen
mensen, terwijl het bij vergunninghouders gaat om de huisvesting van
individuele huishoudens.

Wat gebeurt er met onze
polders?
De Ronde Venen - Woensdag 30
september is er een informatiemarkt
in Dorpscentrum De Boei in Vinkeveen over wat er gebeurt en gaat gebeuren in de polders Groot WilnisVinkeveen, De Wilnisse Bovenlanden,
Marickenland en Groot Mijdrecht
Noord Oost. Belangstellenden zijn
welkom tussen 18.00 en 21.00 uur.
In De Ronde Venen en een deel van
Stichtse Vecht lopen al jaren in deze
polders intensieve gebiedsprocessen
over natuurontwikkeling, landbouwstructuurversterking, waterkwaliteit,
bodemdaling en recreatie. Daarover
vinden gesprekken plaats met alle
betrokken partijen: inwoners, (agrarische) ondernemers, overheden en
maatschappelijke organisaties. De
polders Groot Wilnis-Vinkeveen, De
Wilnisse Bovenlanden, Maricken-

land en Groot Mijdrecht Noord Oost
zijn onderdeel van de Ecologische
Verbinding tussen de Nieuwkoopse
Plassen, de Vinkeveense Plassen en
de Vechtplassen: elke polder heeft
zijn eigen doelen. In Groot WilnisVinkeveen bijvoorbeeld ligt naast natuurontwikkeling ook een zwaar accent op duurzame landbouw en in
De Wilnisse Bovenlanden gaan twee
agrariërs de nieuwe natuur beheren.
De projectleiders en leden van betrokken organisatie zijn aanwezig om
belangstellenden te vertellen over
wat er speelt in deze polders. Groot
Wilnis-Vinkeveen ligt voor een klein
deel in de gemeente Stichtse Vecht,
te weten Oukoop en het Natuurbeschermingswetgebied
Armenland
Ruwiel.
Foto: Maarten Koch

Feestelijk openingsweekend Waterliniemuseum
Zaterdag 10 oktober opent
Waterliniemuseum Fort bij
Vechten in Bunnik de deuren voor het publiek. Het
museum laat bezoekers
de geschiedenis van de
grootste verdedigingslinie
van Nederland - de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de
andere linies - ervaren.
In het openingsweekend
van 10 en 11 oktober wordt
dit gevierd met extra activiteiten en avondopenstelling
op zaterdag.

In het stoere familiemuseum is vooral veel te
doen. De 50 meter lange
openluchtmaquette van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie kan net als de echte
waterlinie onder water
worden gezet. In een virtuele Waterlinievlucht zweef
je zelf over de gehele linie.
De tentoonstelling ‘Sterk
Water’ vertelt hoe water
een bondgenoot werd.
Niet alleen in het nieuwe
museumgebouw valt veel

Werkloze jongeren opgeleid tot
natuurmedewerker
Landschap Erfgoed Utrecht
(LEU) gaat vanaf 1 januari
2016 jonge werklozen
met behoud van uitkering
opleiden tot veldmedewerker natuur en landschap.
Vervolgens gaan ze aan de
slag in de natuur. Op deze
manier krijgen de jongeren
een duwtje in de rug om
uit het uitkeringscircuit
te komen. De provincie

Utrecht kan zich goed
vinden in de maatschappelijke doelen en heeft de
ambitie om inwoners meer
te betrekken bij het natuuren landschapsbeheer. Om
die reden steunt zij dit
initiatief van LEU met een
financiële bijdrage.
Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/
leerwerkplaatsen

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in de
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N224 Woudenberg: groot asfaltonderhoud Randweg en
Stationsweg, werkzaamheden tot eind september
N229 Odijk: reconstructie kruispunt Singel en groot
onderhoud, werkzaamheden tot half oktober
N411 Utrecht/Bunnik: groot asfaltonderhoud tussen
Mereveldseweg en Rhijnauwenselaan. Werkzaamheden
12-15 oktober
N413/N237 Soest: verlengen opstelstrook en groot
asfaltonderhoud, werkzaamheden tot half oktober
N806 Bunschoten: aanleg rotonde Zevenhuizerstraat,
aanpassen fietspad en groot asfaltonderhoud, werkzaamheden tot half oktober

te ontdekken, ook op het
fort zelf. Er is te zien hoe
het fort eruit zag toen het
net was gebouwd. In verschillende fortgebouwen
op het terrein is te zien
hoe soldaten vroeger
leefden.
Sharon Naber werkt bij het
museum en is verantwoordelijk voor de sales. Zij
vertelt: “Het museumteam
kan niet wachten tot de
opening. We zijn allemaal

zo trots op dit resultaat.
De interactieve opzet zal
veel volwassenen en kinderen aanspreken. Er is ook
een grote groep van enthousiaste vrijwilligers die
straks de rondleidingen

uitziet. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is niet
voor niets als aansluiting
op de Stelling van Amsterdam genomineerd voor de
Werelderfgoedstatus van
Unesco voor 2019.”

In het stoere familiemuseum
is vooral veel te doen
gaat geven. We krijgen veel
complimenten van bezoekers over hoe het er hier

Het eerste weekend zijn er
voorstellingen, verhalenvertellers, muziek, rondlei-

dingen en tal van kinderactiviteiten. Speciaal voor
dit weekend betaal je
alleen een toegangsprijs
voor het nieuwe museum
met de tentoonstelling
‘Sterk Water’. Deze
bedraagt €7,50 en voor
kinderen t/m 12 jaar
€5,00. Het fort is verder
vrij toegankelijk.
Voor meer informatie over
openingstijden en activiteiten: www.waterliniemuseum.nl

Landgoed Oostbroek meer toegankelijk
Het park van Landgoed
Oostbroek in de Bilt is
beter toegankelijk. De
wandelpaden zijn uitgebreid en voorzien van een
verharding. Hierdoor is het
voor mensen die slecht
ter been zijn makkelijker
het landgoed te bezoeken.
Het park ligt vlak bij het
WKZ/UMC waardoor ook
patiënten die slecht lopen
of in een rolstoel zitten,
het park in kunnen. Vanuit

LEES ONS MAGAZINE!
De beste achtergrondverhalen uit de provincie
Utrecht lezen? Meld u
gratis aan voor ons digitale
magazine en lees vanaf
morgen de nieuwe editie 9.
provincieutrechtmagazine.nl
het provinciale fonds Erfgoedparels is € 260.000,/
subsidie verstrekt aan
Landgoed Oostbroek.

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt
u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij
u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het
Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. Belt u
daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
@ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, @InvestUtrecht,
@werkaandewegutr, @Ucultuur, @ULoopbaan, @
RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040

Meer info: www.provincieutrecht.nl/landgoedoostbroek

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten: vergaderingen
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
21 september 2015, 14:00 uur: Provinciale Staten
5 oktober 2015, 13:00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
12 oktober 2015,13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
12 oktober 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europa
en Middelen
De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen
van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de
meest actuele informatie op: www.provincie-utrecht.nl/
stateninformatie. U kunt Provinciale Staten ook volgen op
Twitter: @PSUtrecht.
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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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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.

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

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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sinds 1888
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Ongeveer elke twee weken
zal de Veenmol zich melden
met zijn blik op de actualiteit
van de Ronde Venen

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Start
zwerfafvalactie
scholen
gemeente DRV
De Ronde Venen - De komende
drie maanden gaan 234 leerlingen
en tien leerkrachten van vijf scholen
in de gemeente De Ronde Venen
het zwerfafval in hun schoolomgeving opruimen: ze adopteren een
stukje wijk. Op vrijdag 25 september
geeft wethouder Anco Goldhoorn
(Milieu) hiervoor het startsein. Dit is
onderdeel van het zwerfafvalproject
dat in de opdracht van de gemeente wordt georganiseerd door NMEcentrum De Woudreus.
In de maand september zijn alle deelnemende groepen bezig geweest met lessen over zwerfafval. Op 25 september gaan leerlingen voor de eerste keer hun adoptieterrein schoonmaken. De scholen hebben gezegd dit drie maanden te gaan doen. Hiervoor tekenen ze op 25 september een overeenkomst met de gemeente. Een officieel, maar ook feestelijk moment.
Elk schoolbezoek duurt ongeveer
een half uur, waarin de wethouder een korte inleiding houdt over
de reden van het bezoek en belang
van het opruimen van zwerfafval. Hij
laat de kaart van het gebied zien dat
de leerlingen de komende maanden
schoon gaan houden. Vervolgens is
er een Petje-op-petje-afquiz over
zwerfaval. De winnaar van de quiz
ondertekent (namens de leerlingen)
samen met de leerkracht en de wethouder de overeenkomst. Daarna
gaat één groep naar het adoptieterrein om zwerfaval te gaan opruimen. De wethouder gaat, afhankelijk van de tijd, nog even mee.
Het zwerfafvalproject kan uitgebreid worden met een bezoek aan
het afvalbrengstation, de Kringkoopwinkel of een gastles van een
medewerker van Pauwbedrijven.

De

Veenmol

nr.

1

Alexander Meijer, de carrièretijger

Kunstweekend: “Kunst in
Verf, Krijt en Steen”
De Ronde Venen - Aankomend
weekend is Art-Galerie “Boven Verwachting” in Wilnis weer opengesteld. Op de bovenverdieping is
een tentoonstelling van beeldhouwer Laura Ruhe, sinds 1999 is Laura
door het beeldhouwvirus besmet en
volgde cursussen bij Stefanie Rhode
en Marian Sanders. Inmiddels runt
Laura een open Atelier met een collegabeeldhouwer aan het S.A.K.B.
aan de Ouderkerkerlaan in Amstelveen. Haar beelden kun je Semi-Figuratief noemen en zijn vervaardigd uit de steensoorten: Serpentijn,
Springstone en Albast.
Dick Houweling is eveneens lid van
het S.A.K.B. en is tekenaar. De mens
is zijn favoriete onderwerp, hij tekent naar model en vooral spelende musici worden met pastel, contékrijt en houtskool op het papier
vastgelegd. Na 101 karikaturen
van zijn collega’s was het bord vol
want Dick tekent nooit van foto hetgeen afbreuk doet aan de spontani-

teit van zijn werk. Jeannette Hartgerink volgde klassieke schilderlessen
bij Willem A.de Wijn een leerling van
de bekende Haarlemse schoolschilder Henri F. Boot. Schilderen is voor
Jeannette een dialoog voeren met
beeldmiddelen om emotie en energie over te brengen. Al schilderend
en overschilderend, wikkend en wegend ontstaat haar schilderij. Het is
de spiegel van de ziel, een beeld dat
vanuit jezelf ontstaat. Door zelf les
te geven op de Rietveld academie
merk ik dat ieder van ons over eigen
talent beschikt, een eigen beeldtaal
bedoel ik. In 2007 heb ik les gekregen van Sam Drucker in de Wackers-academie, deze lessen waren zeer inspirerend en ik vind nog
steeds de uitdaging om dat verder
te ontwikkelen.
De Galerie aan de Herenweg 298a
in Wilnis is op 26 en 27 september
beide dagen dus van 11.00-17.00
uur geopend. Vrij entree!

Fiat Feest bij Van Kouwen
Regio - Zondag 27 september
proefrijden in alle Fiat modellen bij
Van Kouwen in Amsterdam. Proefrijden in de nieuwe Fiat 500? Natuurlijk staat die klaar, maar ook de
rest van de 500 serie van Fiat zoals
de stoere 500X en de ruime 500L,
of heeft u altijd al eens willen kennismaken met de extra pk’s in de
Abarth? Of een mooie gelegenheid
om de Fiat 500 Rivièra Maison te
zien? Op zondag 27 september kan
het! Van 10.00 tot 17.00 uur kan er
met 15 modellen worden gereden.
U kunt zich alvast aanmelden voor
een tijdstip naar keuze, even wach-

ten is echter ook niet vervelend met
de verse pizza’s uit de houtgestookte oven van Old Scuola en de heerlijke Italiaanse wijnen van Wittebol Wijn uit Aalsmeer. De kinderen
kunnen zich uitstekend vermaken
op het springkussen. Wilt u alvast
een proefrit reserveren? Stuur dan
een mailtje naar fiatfeest@vankouwen.nl of bel 020-5672030. De medewerkers van Van Kouwen staan u
graag te woord. De Fiat belevingsvestiging van Van Kouwen vindt u
op de Kuiperbergweg 17 in Amsterdam Zuidoost. Openingstijden: van
10.00-17.00 uur.

De bibliotheek weer open!
Wilnis - Er is door ouders hard gewerkt de afgelopen periode aan de
bibliotheek van school. Oude boeken zijn eruit gehaald, er zijn tientallen leuke, spannende en grappige
boeken gekocht, de boekenlijsten
van de kinderen zijn vernieuwd. Er

is zelfs een kast met makkelijk lezen
boeken voor kinderen die moeite
hebben met lezen of dyslexie hebben.
De kinderen haalden met veel plezier nieuwe boeken en gingen heerlijk lezen.

Na twee maanden zomerreces
is de politiek van de Ronde Venen weer begonnen. De dames
en heren van de Gemeenteraad
gaan gewoon door zoals ze voor
de zomer, en de afgelopen jaren, al bezig waren. Dat betekent: veel praten, lang vergaderen. Voor toehoorders bijna niet
vol te houden. De afgelopen
weken waren er alweer diverse commissievergaderingen die
tot laat op de avond duurden.
Toch is er binnen het gemeentehuis het een en ander veranderd. Het zal velen van u wellicht ontgaan zijn, maar tijdens
de zomer heeft de gemeentesecretaris (de directeur van het
ambtenarenbedrijf), Alexander
Meijer, zijn ontslag ingediend.
Hij heeft een nieuwe baan gevonden die hij natuurlijk niet
kon laten lopen, als gemeentesecretaris van de gemeente
Amstelveen. In een aantal opzichten is dit vervelend. Hij kan
zijn werk niet afmaken. En voor
de continuïteit van de organisatie is het wel prettig als de
directeur wat langer dan een
paar jaar op zijn plek blijft zitten. Maar tegelijkertijd heeft
de Ronde Venen dit over zichzelf afgeroepen. Als je een gemeentesecretaris aanstelt die
bij al zijn eerdere functies na 3
jaar de benen nam, dan kun je
dit verwachten. Alexander Meijer werkte voor de gemeenten
Wormerland, Waterland, Wijdemeren, Katwijk en Naarden, en
vond het elke keer na ruim 3
jaar tijd voor “een nieuwe uitdaging”. Zijn overstap naar de gemeente Amstelveen past daarom perfect in dat plaatje.
Meijer is een echte professional. Hij presenteert zich graag
als “de verandermanager”, is
zeer actief op social media, en
is druk met vele nevenfuncties.
Maar waarom moet een gemeentesecretaris eigenlijk zoveel nevenfuncties hebben?
Wat is het belang van de aanwezigheid van onze gemeentesecretaris in landelijke commissies en besturen? Is dat goed
voor de gemeente, of vooral goed voor de carrière van de
gemeentesecretaris? De bezigheden van Meijer deden wel
een beetje denken aan voormalig gemeentesecretaris Emma de Lange. Het leek soms
wel alsof zij zoveel mogelijk ac-

tiviteiten in het land deed (o.a.
bij de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om zo
min mogelijk op het gemeentehuis aanwezig te zijn. De Lange
moest het veld ruimen in 2011
na grote problemen binnen
bouwprojecten van de gemeente. Ze werd tijdelijk opgevolgd
door interim gemeentesecretaris Ina Sjerps. En na een sollicitatieproces werd Alexander
Meijer in juli 2012 aangesteld.
Dat was een moeilijke periode.
Hij moest voornamelijk bezuinigen en de cultuur binnen de organisatie van de gemeente veranderen. Of hij daarin geslaagd
is, dat is niet helemaal duidelijk.
Hij heeft zeker wat kunnen veranderen aan de cultuur op het
gemeentehuis. En hij heeft de
organisatie weten af te slanken. Maar daardoor moesten
er vervolgens weer veel ambtenaren extern ingehuurd worden om al het werk aan te kunnen. Dat kost veel geld. En op
dit moment staat de gemeente
er financieel niet al te florissant
bij. De grote misser van Alexander Meijer is toch wel de mislukte samenwerking met de
DUO-gemeenten (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Eind
2014 zou De Ronde Venen een
intensieve samenwerking aangaan met deze gemeenten, om
uiteindelijk kosten te kunnen
gaan besparen. De plannen,
die grotendeels door Alexander
Meijer waren voorbereid, konden niet op goedkeuring van
de Gemeenteraad rekenen. Nu
gaan deze drie gemeenten verder zonder De Ronde Venen.
Het is verrassend dat nu Lilian
Schreurs als nieuwe gemeentesecretaris is aangesteld. Ze
werkt immers al meer dan 15
jaar voor de gemeente De Ronde Venen, en was al jaren locogemeentesecretaris. Ook is het
opvallend dat voor haar geen
vervanger gezocht zal worden.
Dat impliceert dat er de afgelopen jaren onnodig veel geld is
uitgegeven aan een meerkoppige directie, terwijl we nu aan
één directeur wel genoeg hebben. Maar misschien is de aanstelling van Schreurs nog niet
eens zo slecht. Eerst hadden we
een carrièretijger, en nu iemand
die de gemeente door en door
kent. We gaan het zien de komende jaren.

Wij zoeken deelnemers voor
een gezond en fit leven

Uitslag ballonnenwedstrijd Triviant
Vinkeveen - Op zaterdag 27 juni 2015 vond het Jubileumfeest van
Muziek- en showkorps Triviant in
Wilnis plaats. Als afsluiting van dit
feest was er een ballonnenwedstrijd
met milieuvriendelijke ballonnen. Er
konden mooie prijzen gewonnen
worden met de ballonnen die het
verst kwamen. Hierbij de uitslag:
1. Carla Leygraaf (Rees, Duitsland)

2. Teuntje, Elfie, Veerle Ende
(Emmerich, Duitsland)
Sem (Emmerich, Duitsland)
3. Roos Aarsman (Arnhem,
Nederland), Niek de Rooy
(Arnhem, Nederland)
Alle winnaars: “Van harte gefeliciteerd!”. De winnaars hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst genomen.

Regio - Centrum voor Beter Bewegen en DIEET & EET hebben de
handen ineen geslagen en starten
donderdagavond 1 oktober a.s. in de
Brug in Mijdrecht een cursus voor
mensen die willen ervaren wat puur
gezonde voeding ( dus geen maaltijdvervangers ) en beweging met
het lichaam doen. Een klein tipje van
de sluier, je krijgt meer energie voelt
je fitter en verliest ook nog eens gewicht. Tijdens deze cursus leer je
simpel over te stappen naar een gezond eetpatroon die makkelijk vol te

houden is en krijg je duidelijk uitleg
over welke voedingsmiddelen goed,
minder goed of slecht zijn, zodat het
jojo-effect weg blijft.
Kijk voor aanmelding of inlichtingen
op de site van wwwdieeteneet.nl of
bel. Inlichtingen en aanmelden bij:
Sandra Stolk, Voedingscoach
06 37452685, sandrastolk@ziggo.nl
www.dieeteneet.nl
Carla van Nieuwkerk, Sportcoach
0297 284855
carlavannieuwkerk@hotmail.com

Laadpalen voor
elektrische auto’s
De Ronde Venen - Om het elektrisch rijden te stimuleren plaatst
gemeente De Ronde Venen de
komende periode tien laadpalen
in de openbare ruimte. Met de
plaatsing van de laadpalen geeft
het college uitvoering aan de ambitie die in de Verkeersvisie 2013
is uitgesproken om het netwerk
van openbare laadpalen de komende jaren verder te verdubbelen. In opdracht van de gemeente plaatst het bedrijf Allegro tien
laadpalen in 2015 en 2016. Groot
voordeel van elektrische auto’s is

dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten. Ze zijn dus minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken minder stank.
Aanvragen laadpaal
De laadpalen worden geplaats op
aanvragen van inwoners of bedrijven. Geïnteresseerden die een
laadpaal willen plaatsen kunnen
een mail sturen naar info@derondevenen.nl waarin zij de gewenste locatie beschrijven. Behandeling vindt plaats in volgorde van
ontvangst.
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Voorstel college: OZB omhoog, afvalheffing naar beneden

Begroting 2016 gemeente
De Ronde Venen sluitend
De Ronde Venen - Het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Ronde Venen presenteert voor 2016 een sluitende begroting. Waar eerder een fors tekort
werd voorzien is nu sprake van een
overschot in 2016.
Dit is bereikt zonder een aanvullend
beroep op de algemene reserve van
de gemeente. Het college stelt onder meer voor te besparen op de
gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke dienstverlening op een
paar punten te beperken. De lasten
voor de inwoners zullen in beperkte
mate stijgen. Dit is toe te schrijven
aan de extra kosten voor het sociaal
domein. Het college wil hiermee de
financiële positie van de gemeente versterken om nu en in de toekomst de dienstverlening en voorzieningen voor de inwoners te kunnen blijven waarborgen. Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting.
Sociaal domein
De begroting komt tot stand in een
voor de gemeente roerige periode.
Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende
zorgtaken, maar ook voor steeds
meer ruimtelijke taken. Bij de overdracht van deze taken vanuit het

Rijk is echter ook een korting op het
budget doorgevoerd. Er is dus minder geld voor beschikbaar. Die nieuwe taken betekenen dat er geïnvesteerd moet worden in de gemeentelijke organisatie om de kwaliteit te
kunnen leveren die inwoners verwachten, maar ook dat scherp afgewogen moet worden waar bespaard
kan worden om niet voor forse kostenstijgingen te komen te staan. Besloten is om voor 2016 een begroting te presenteren die in evenwicht
is, waarin geen extra bijdragen uit
de algemene reserve worden gehaald, en waarin de lasten voor de
inwoners wel stijgen, maar in beperkte mate.
Gemeentelijke organisatie
Voor uitvoering van de nieuwe taken
moet de gemeentelijke organisatie
goed worden ingericht. Daarnaast
is heel scherp gekeken hoe er bespaard kan worden op die organisatie. Vacatures worden niet of anders ingevuld, taken geschrapt en
het aantal directiefuncties is teruggebracht naar één. Ook wordt voorgesteld geen tijd en geld te investeren in onderzoek en beleidsontwikkeling als er geen zicht is op vervolg.
Voor de inwoner merkbare ingrepen
zijn bijvoorbeeld een beperktere
openstelling van publiekszaken en

het afvalbrengstation in Mijdrecht.
De gemeente zet in op preventie en
op inzet van eigen kracht van inwoners. Bijvoorbeeld door mensen met
een uitkering aan het werk te krijgen. Ze doet dit met hulp van lokale ondernemers en maakt zo gebruik van de kracht van de gemeenschap. Dat vraagt om een investering, maar bespaart geld op de lange termijn. Na 2016 wordt ook een
beperking van de gemeentelijke
subsidies voorzien.
Bouwprojecten en
gebiedsontwikkeling
In 2016 gaat er volop gebouwd worden in de gemeente. Belangrijke
woningbouwprojecten zoals Land
van Winkel (Abcoude), Vinkeveld
(Vinkeveen) en de Maricken (Wilnis) komen dan tot uitvoering. Ook
wordt 2016 een jaar waar veel ontwikkelingen in Vinkeveen samenkomen: het bestemmingsplan Plassengebied (Vinkeveense Plassen)
wordt opgesteld en de plannen voor
het centrum van Vinkeveen worden
uitgewerkt. Dit zijn belangrijke trajecten die natuurlijk gevolgen hebben voor de inwoners van De Ronde Venen en voor bezoekers. Dit alles betekent veel werk voor de gemeente: van planontwikkeling tot
vergunningverlening.

Belastingen
Het voorstel van het college is om
de Onroerend Zaakbelasting te verhogen en tegelijkertijd de afvalstoffenheffing in 2016 naar beneden te
brengen. Dit leidt tot een zeer geringe stijging van de woonlasten voor
huiseigenaren. Op dit moment blijkt
dat voor de uitvoering van het sociaal domein inderdaad extra geld nodig is. Mocht de gemeenteraad akkoord gaan, dan betekent dit dat als
gevolg hiervan de OZB zal stijgen.
Nieuw is dat de gemeente precariobelasting gaat heffen aan waterleidingbedrijven.
Meer informatie
De begroting wordt in twee gezamenlijke commissievergaderingen
(15 en 27 oktober) besproken. De gemeenteraad behandelt de begroting
in de vergadering van 5 november.
Deze vergadering begint om 16.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u inspreken, dat kan. U
moet dit echter wel van tevoren melden bij de raadsgriffier. Aanmelden
kan tot 12.00 uur op de dag van de
raadsvergadering via een formulier
op www.derondevenen.nl of door te
bellen naar het algemene nummer
van de gemeente, T. 0297 291616. De
begroting 2016 kunt u downloaden
op www.derondevenen.nl.

Hockey Vereniging Mijdrecht
opent de nieuwe bar
Mijdrecht - HVM blijft vernieuwen.
Nadat 3 jaar geleden het clubhuis
helemaal uitgebreid en vernieuwd is
en 2 jaar geleden een geheel nieuw
waterveld is aangelegd was het nu
de hoogste tijd om de bar te verbouwen. Onder leiding van architect Paul Spaltman, aannemer Ad
de Graaf en mbv vele sponsoren en
vrijwilligers is hard gewerkt om het
clubhuis voor de start van het nieuwe seizoen klaar te krijgen.
En dat is gelukt! Theo Mulder (di-

recteur Volvo Bangarage) heeft de
bar geopend. Als leuke gimmick
werd het eerste tapbiertje per opbod verkocht. Dat leverde toch nog
115 euro op.
Ook werd de nieuwe (beoogde)
voorzitter Jeroen van Hemel gepresenteerd. Daarna werd de BBQ geopend. Meer dan 150 leden, ouders en aanhang hebben een fantastische avond gehad.Het gaat een
mooi seizoen worden bij Hockey
Vereniging Mijdrecht.

Hou je van zingen?
Zing dan mee!
Regio - Zanggroep Musica is een
gezellige zanggroep van ongeveer
18 leden die het leuk vinden met
elkaar de mensen, in de Zorgcentra en bij de Zonnebloem, gezellige
uren te bezorgen. Zij zingen nummers uit diverse operettes, wat musical en ook Nederlandstalige meezingers ontbreken niet. Kortom gezelligheid alom. Maar, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus vind je

het leuk om dit repertoire te zingen
en regelmatig op te treden schroom
dan niet en loop eens binnen bij een
repetitie zanggroep Musica! Zij repeteren op de woensdagavond om
20.00 uur in het Hoge Heem. Heb
je interesse? Neem dan contact op
met de voorzitter: 0297-563177 of
mail naar: c.oskam33@kpnmail.nl
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Figuranten Baantjer
krijgen mooie rol
Regio - Afgelopen vrijdag was er
een voorvertoning van de voorstelling Baantjer LIVE! in IJmuiden. Maar
liefst 230 figuranten die zich hebben
ingeschreven om een rol te vertolken in dit interactieve toneelstuk waren welkom. Op woensdag 4 november staat de voorstelling op de planken in onze eigen Crown Theater in
het centrum van Aalsmeer en acht
figuranten uit deze regio doen daar
aan mee. Een van hen was Adriaan
Tieleman. Adriaan is voor het theater
geen onbekende; al diverse malen is
hij daar als entertainer uitgenodigd.
Naast opperstalmeester bij het bezinningscentrum op de Kaag is Adriaan namelijk accordeonist en pianist en speelt hij amateurtoneel. Niet
zo vreemd dat Ingrid van het marketingteam hem had getipt om als fi-

gurant mee te spelen. “Ik vond het
ontzettend leuk om te doen en het
is voor de bezoekers ook echt een
hele leuke voorstelling. Alle bezoekers spelen een rol in het stuk waarin een moord moet worden opgelost.
Wij, als figuranten spelen het coldcase team en zullen bij aanvang
DNA afnemen, wangslijm, een haar,
vingerafdrukken, dat soort zaken.
Ook loopt er politie en zijn er mannen in witte pakken die onderzoek
verrichten. Iedereen is daardoor betrokken in het interactieve spektakel. Ook in de pauze blijven wij in
onze rol. Tijdens de voorstellig worden er door de acteurs vragen gesteld aan het publiek. Iedereen kan
het gedaan hebben. Dat is het spannende eraan.” Aldus de enthousiaste
medeacteur van Baantjer LIVE!

Argon wint wel maar
maakt het zich erg moeilijk
Mijdrecht - Op bezoek bij Vitesse Delft heeft Argon het zichzelf
erg moeilijk gemaakt, de 0-1 voorsprong viel in de slotminuut van de
eerste helft maar daarvoor had het
eigenlijk al met 0-3 voor moeten
staan. Een aantal 100% kansen werden niet benut zodat met een magere voorsprong de kleedkamer opgezocht kon worden. In het vervolg
kwam Vitesse meer opzetten en was
het dichtbij de gelijkmaker. Twee
minuten voor tijd viel de 0-2 maar
in de laatste minuut van de verlenging kreeg Vitesse alsnog zijn doelpunt, eindstand 1-2. Door deze uitslag neemt Argon de koppositie in.
Veel kansen
Argon kreeg veel mogelijkheden
om de score te openen, het begon
met een vrije trap van Floris Mulder die doelman Marco Bergen Henegouwen de bal uit hoek zag tikken, dit ten koste van een hoekschop. Even later werd een pegel
van Lorenzo Zorn van richting veranderd en kreeg Argon opnieuw
een hoekschop. Vervolgens mikte
Bas Pel te hoog en schoot Ian van
Otterlo in vrije positie naast. Van Otterlo had niet echt zijn dag vandaag,
eerste maakte de keeper zijn inzet
onschadelijk en even later, na een
hoekschop van Soner Gedik, schoot
hij over. Ook een aanval over meerdere schijven waarin een paar vrije
schietkansen werden gecreëerd leverden geen doelpunt op. Op slag
van rust kopte Jesse van Nieuwkerk na een vrije trap van Marlin Bot
over. Maar in dezelfde minuut viel
dan toch het dik verdiende doelpunt, een hakje van Ian van Otterlo werd door Syrano Morrison goed
opgepikt en vervolgens liet hij de Vitesse goalie kansloos 0-1. Vitesse
Kaartjes
In Baantjer LIVE! is het publiek dus
getuige van een intiem jubileumprogramma dat een onheilspellend
randje krijgt als er een dode valt. Inspecteur De Cock (Peter Tuinman)
en zijn assistent Vledder (Beau
Schneider) zijn direct ter plaatse om
de moord te onderzoeken en ook
commissaris Buitendam (Peter Römer) is van de partij. Zij roepen bij
hun politieonderzoek de hulp in van
het publiek. Wie zich eerst nog bezoeker waande op een feestje, kan

kon in de eerste helft in aanvallend
opzicht geen vuist maken.
Benauwd
Zoals verwacht kwam Vitesse Delft
getergd uit de kleedkamer en de
eerste mogelijkheid was voor de
thuisploeg, een voorzet kon door
Romero Antonioli over de lat getikt worden en de hoekschop daarna kon met veel moeite uitverdedigd
worden. De thuisploeg was vooral
bij hoekschoppen en verre ingooiballen gevaarlijk. Daarna was het
weer even de beurt aan Argon om
de voorsprong uit te breiden maar
uit een voorzet van Morrison schoot
Ian van Otterlo naast en een volgende voorzet was net niet bereikbaar voor Bas Pel. Halverwege werd
Fernando Pique ingezet en daarna
zag van Nieuwkerk zijn lobje over
de keeper maar ook over het doel
gaan. Een schot van Morrison werd
vervolgens door de doelman gepakt.
Daarna zette Vitesse de verdediging
van Argon wel erg onder druk, een
knal van Waser werd door Antonioli gekeerd en goede mogelijkheid
van Burgering ging maar net naast.
Bij een volgende aanval kopte Raymond Gopal op de lat. Met inmiddels Verkaik in de ploeg voor Morrison kreeg Argon weer een paar mogelijkheden. Van Nieuwkerk zag zijn
schot na een actie geblokt maar in
minuut 88 was het wel raak, op aangeven van Fernando Pique scoorde
Jesse van Nieuwkerk de 0-2. Nadat
een schot van invaller Claudio Santos Silva knap door Romero Antonioli onschadelijk werd gemaakt
maakte dezelfde speler in de laatste minuut van de toegevoegde tijd
toch nog zijn eretreffer.
Zaterdag komt buurman CSW op
bezoek.
nu worden opgeroepen als getuige
van een moordzaak. Wie o wie is de
dader…?
Of het nu gaat om de boeken, de
tv-serie of de theatervoorstelling,
Baantjer staat al jarenlang garant
voor succes. Wil jij kaarten voor
dit gloednieuwe, spannende, interactieve toneelstuk met een grote
cast, kijk dan op www.crowntheateraalsmeer.nl en bestel ze snel. Nog
tot het einde van de maand met
maar liefst 15% jubileumkorting!

gewoon omdat
het kan!
zondag 27 september
proefrijden in
alle fiat’s

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020 - 567 20 30

Groot Open Huis bij
Biemond & van Wijk
Regio - Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk organiseert 25 en
26 september aanstaande een groot
Open Huis. Onder de slogan “Maak
kennis met onze Sterrenservice”
laat het bedrijf op de vestigingen in
Aalsmeer en Haarlem (Zijlweg) eigenaren en bestuurders van alle
merken personenauto’s kennis maken met de verschillende afdelingen
en de services die men kan leveren.
Tijdens het Open Huis kan iedereen
met een personenauto langskomen
om gratis drie kleine deukjes of een
ster in de voorruit te laten repareren. De wasstraat in Aalsmeer wast
tegen een aantrekkelijk actietarief
en als ludieke actie en vooraankondiging van een nieuwe wasstraat,
wordt in Haarlem zelfs met de hand
gewassen. Ook de werkplaatsen en
magazijnen hebben acties die voor
niet-Mercedes-Benz rijders interessant zijn. Op de eigen website biemondvanwijk.nl/openhuis geeft het
bedrijf een overzicht van alle acties
en de voorwaarden.
Biemond & van Wijk staat al sinds
jaar en dag bekend als de Mercedes-Benz dealer van deze regio. Wat
minder mensen echter weten is dat
het bedrijf al jaren ook een modern
schadecentrum heeft, waar niet alleen Mercedes-Benz wordt gerepa-

reerd. Bovendien is sinds een jaar
of twee in Aalsmeer een moderne wasstraat geplaatst en zal eind
oktober in Haarlem aan de Zijlweg
ook weer een wasgelegenheid worden geopend. Om deze activiteiten
nu extra voor het voetlicht te brengen wordt dit Open Huis georganiseerd. Aftersales Directeur Ralph Heinis: “Veel mensen associëren Biemond & van Wijk alleen met
Mercedes-Benz en smart en dat is
op zich begrijpelijk. Maar voor onze
wasstraat is het automerk natuurlijk
sowieso niet van belang en ook ons
schadecentrum kan in principe alle schades aan, ongeacht het merk.
Onze werkplaatsen zijn daarnaast
weliswaar gespecialiseerd in Mercedes-Benz en smart, maar veel algemene werkzaamheden zijn merkonafhankelijk uit te voeren. En ons
magazijn heeft ook veel onderdelen en accessoires die niet merkgebonden zijn.” En zo is er dit weekend dus een unieke gelegenheid om
eens een kijkje te nemen bij de bekende Mercedes-Benz dealer en in
de geest van de slogan “kennis te
maken met de Sterrenservice”. Het
Open Huis is aanstaande vrijdag en
zaterdag, beide dagen van 9 uur tot
17 uur. Kijk voor alle informatie op
biemondvanwijk.nl/openhuis.

Zaterdag legofeest in
winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - Zaterdag a.s. is het genieten in winkelcentrum Amstelplein, voor jong, maar ook voor oud.
Hoe leuk kan het zijn lego bouwen
en klimmen bij ‘ The Sky is The Limit’ met lego stenen. En dat gaan
er gebeuren in winkelcentrum Zijdelwaard. Je kan er vanaf 11.00 uur
tot 15.00 uur lego bouwen en wel
op twee manieren. Een je een toren
bouwen, een vijf en een halve meter hoge toren,. Klimmen en bouwen
onder deskundige leiding. Er wordt
een hoge steiger opgebouwd in het
centrum waaronder een kubus wordt
geplaatst en daarop wordt de toren
gebouwd van 8 nops lego stenen. In
het begin sta je natuurlijk gewoon
op de grond te bouwen, maar op een
gegeven moment wordt hij hoger en
hoger en moet je klimmen om nog
verder te kunnen bouwen. Dus worden de kinderen op de steiger geplaatst en mogen zij omhoog klimmen. Zij krijgen natuurlijk een passende klimgordel om en ze gaan met
deskundige hulp omhoog om verder
te bouwen. Na het klimmen en bouwen gaan ze via de zijkant van de
steiger weer naar beneden.

Bouwtafel
Voor de bouwers die te klein zijn om
omhoog te klimmen of voor hen die
liever met de beentjes op de grond
blijven is er de mogelijkheid om op
de begane grond op een bouywtafel roingen te bouwen met dezelfde
afmeting als de toren en deze worden dan door de medewerkers op
de groeiende toren aangebracht. Dit
evenement is hiermee geschikt voor
alle leeftijden
Wedstrijd bouwen
Ook kun je deze dag ‘ gewoon’ l;ego
bouwen en je eigen bouwwerk bouwen. Het mooiiste, orrgineelste
bouwwerk wordt door een deskundige jury beoordeeld en kun je ook
nog mooie lego prijzen winnen.
En er is lego en bouwruimte genoeg.
Er komen 3 bouwtafels van 120 bij
80 cm, 3 bouwtafel van 180x80 cm,
1 tafel van 180 x 80 cm. voor DUPLO®. Verder komen er showmodellen en 2 computerbooth met Lego games. Kortom genoeg te beleven in winkelcentrum Amstelplein
zaterdag a.s.

Tot 3.500,- extra inruilvoordeel
bij Renault Nieuwendijk
Regio - Tot en met zondag 27 september staat Renault-dealer Nieuwendijk helemaal in het teken van
Salon de Promotion. Wie tijdens deze actieperiode zijn auto inruilt voor
een nieuwe Renault, ontvangt tot
maar liefst 3.500,- extra inruilvoordeel. Daarnaast gelden er meerdere scherpe acties zoals een 50/50 financierigsactie op occasions.
“Dit is hét perfecte moment om toe
te slaan en een nieuwe Renault te
kiezen. Het extra inruilvoordeel geldt
immers voor vele Renault-modellen
en komt bovenop de gewone inruilprijs. Wie vast wil weten hoeveel in-

ruilvoordeel we bieden, kan de inruilwaarde berekenen op onze website. Naast het extra inruilvoordeel
kan de klant nu nog profiteren van
andere voordelen zoals een 50/50
deal-financieringsactie op occasions, zegt Kees Nieuwendijk, Directeur bij Renault Nieuwendijk.
Zondag 27 september geopend
Op zondag 27 september zijn de
Nieuwendijk vestigingen in Hillegom en Lijnden extra geopend van
11.00 uur tot 16.00 uur. De verkoopadviseurs staan voor elke bezoeker
klaar om uitleg te geven over deze
zeer voordelige actieperiode.
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Sprankelend optreden van Willeke Alberti
in de Willisstee
Wilnis - Dinsdagmiddag 15 september kregen de senioren in de
regio op initiatief van Mireille Vork
door de Zonnehuisgroep Amstelland gratis een gezellige middag
met Willeke Alberti aangeboden in
dorpshuis de Willisstee. De genodigden waren afkomstig uit Gerardus Majella, Zuiderhof en De Kom
uit Mijdrecht. Ook Tympaan-de
Baat was gevraagd wie er vanuit
hun bekende kring belangstelling
had. Een uur lang zong Willeke onder begeleiding van haar muziekband een leuk repertoire met bekende liedjes van haar zelf, maar
ook van onder meer Tom Manders,
Toon Hermans, Ramses Shaffy
en Wim Sonneveld. Zeer herkenbaar voor de bijna 180 genodigden in de zaal die ervan genoten.
Geen wonder want het waren liedjes uit ‘hun tijd’ die bovendien herinneringen opriepen. Willeke was
ook heel’ close’ met de zaal want
zij ging regelmatig tussen de rijen haar liedje zingen. Aldus kreeg
zij ook vaak direct contact met een
van de aanwezigen die dat zeer op
prijs stelde. Willeke wist de zaal al
snel ‘in beweging’ te brengen met
haar optreden. Dat mondde zelfs
uit in een heuse polonaise, compleet met rolstoelers. Kortom, het
was alom pret die middag in de
culturele zaal. Bovendien een uitstekende prestatie van deze inmiddels 70-jarige artieste die als
altijd heel vrolijk en positief overkomt. Na het slotakkoord kreeg zij
als dank op voorspraak van locatiemanager Mijdrecht Netty van
der Kaa van Zonnehuisgroep Amstelland bloemen aangeboden van
een bewoonster van Zuiderhof,
mevrouw De Jong-Rietveld.
Meet en greet
Later was er nog korte tijd een

‘meet en greet’ met Willeke en ook
dat was een echte happening. Een
en ander onder het genoegen van
een kop koffie of thee met cake.
Veel senioren gingen graag met
Willeke op de foto. Voor hen was
het puur genieten deze middag en
het was dan ook een drukte van
belang in Stee-Inn waar de meet
en greet plaatsvond. Willeke: “Vanmorgen stond ik op met een hese stem. Ik dacht: haal ik het wel
dat uurtje zingen? Maar het is toch
gelukt, ook al moet ik nu geen toegift meer geven. Ik heb blije gezichten gezien bij de ouderen in de
zaal die hun enthousiasme toonden. Zij herkenden veel liedjes en
zongen dat ook mee. Heel leuk!
Daar doe je het voor.”
Gelet op de uitlatingen die in het
gezelschap te beluisteren waren, bleken de aanwezige senioren op hun beurt bijzonder ingenomen met het optreden van Willeke. “Knap hoe zij dat nog doet als
leeftijdsgenoot!”
Willeke’s assistent Paul Keizer
had intussen voor een tafel gezorgd voor de verkoop van CD’s
met liedjes van Willeke. Elke koper
kreeg een door Willeke ter plaatse gesigneerd exemplaar. Doel is
dat de opbrengst daarvan geheel
ten goede komt aan meerdere optredens voor de zorgcentra in Nederland waarvoor Willeke tot nader aankondiging (gesponsord)
optreedt in verschillende plaatsen.
De middag, die als bijzonder geslaagd kan worden gezien, werd
hier gesponsord door stichting
Ronde Venen Fonds (het voormalige VSB Fonds). Waarvoor dank!
Tevens een compliment aan het
adres Willeke Alberti en haar band
voor het perfecte optreden in de
Willisstee!
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De spelers van Hertha F2 gaan lekker!
Vinkeveen - Hoe kan het weekend
voor de jongens van de F2 het beste
beginnen….. Met een lekker potje
voetbal op de Hertha- velden. Ook
zaterdag 19 september stonden de
10 jonge talenten van de F2 weer te
springen. Om 9.00 klonk het fluitsignaal en trapte de F5 van RK DES de
wedstrijd af. Al snel wisten de jonge
Vinkeveners de bal over te nemen.
Er was veel dreiging voor de keeper
van RKDES. De spelers van Hertha creëerden door middel van goed
overspel meerdere kansen, maar in
eerste instantie zonder treffer in de
goal. Uiteindelijk was daar Quin die
vanaf het middenveld de bal aannam en vol gas richting de goal
ging. De achtervolging van 2 tegenspelers kon hem niet weerhouden

te scoren, 1-0. Het spel werd hervat
en de spelers uit Kudelstaart probeerden de tegenstander te overmeesteren. Helaas liepen ze te vaak
Sam tegen het lijf. Deze wist meerdere keren een doorbraak te stoppen. Vanuit een mooie voorzet door
Ryan wist Bodhi een tweede goal te
maken, 2-0.
Alert
Rust... Er was gelegenheid voor beide partijen om wat te drinken en gecoacht te worden.
De tweede helft werd afgetrapt door
Hertha. De tegenstander was alert
en ging ervoor. Dat maakte dat Vinkeveen op scherp werd gezet. De
bal ging over en weer, maar weer
voerden de Vinkeveners de boven-

toon. Met wat gepingel voor de goal
van de tegenstander, was daar Dani die de bal met succes achter de
keeper in de touwen wist te krijgen,
3-0. Dat liet RKDES niet koud. Ze
stonden op scherp en wisten zichzelf vrij te lopen. Hier had Hertha even geen verdediging staan.
De tegenstander maakte een sprint
richting de goal, waar Raslin de bal
om zijn oren kreeg. Helaas was dit
schot voor hem niet te houden, 3-1.
De jongens van Hertha gingen ervoor. Met het goed blijven overspelen en het zoeken van de ruimte resulteerde dit uiteindelijk in de 4-1,
gescoord door Ruben.
Met een mooie overwinning “in the
pocket” kwamen de Vinkeveners
voldaan het veld af.

William Maijenburg
kampioen klaverjassen 2015

Kees Mooij morele winnaar
Nazomeravond-competitie

De Ronde Venen - William Maijenburg mag zich een jaar lang Open
Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen, hij was afgelopen vrijdag de sterkste kaarter van het 26
ste Open Ronde Venen klaverjastoernooi in cafe de Merel aan de
Demmerik, Arkenpark MUR no. 43
te Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een makkie voor William om de
wisselbeker voor het eerst mee naar
huis te nemen, na de eerste twee
ronden ging hij fier aan kop om die
positie niet meer af te staan, met het
formidabele aantal van 7682 punten. Als tweede eindigde Cees Lof
met 7409 punten. Als prima derde werd An Pothuizen 7230 punten,
vierde werd de kampioene van verleden jaar Greet Koot met 7113 punten en als vijfde Cees Zaal met 6993
punten.Zoals u ziet is er geweldig
gescoord deze avond maar liefst 4
man boven de 7000 punten is echt
een unicum.

De Ronde Venen - Woensdagavond was de slotwedstrijd van de
Nazomeravondcompetitie van de
Biljart Vereniging Donkereind. Het
team Heren 1 van de biljartvereniging komt in de executive (of in gewoon Nederlands de hoofdklasse)
van de Vrijgemaakte Nederlandse
Biljartbond uit. Kees Mooij ging tijdens de competitie voortvarend van
start en speelde weer op zijn oude, vertrouwde en dus hoge niveau.
Kees had de zomerperiode gebruikt
om veel te trainen met de speciaal
door biljartlegende Frans de Vries
geprepareerde wedstrijdkeu. Frans
is zoals de meeste biljarters in deze regio weten, de bekendste Vinkeveense oudbiljarter van de afgelopen 3 decennia. Kees Mooij is overigens zelf de zoon van de Gert Mooij,
een andere biljartlegende uit Vinkeveen, en treedt sinds enkele jaren in
de voetsporen van zijn bekende en
inmiddels 90 jarige vader. Tijdens de
slotavond op woensdag 16 septem-

De poedelprijs ging naar Jan von
Kouwen met 4091punten. Er werd
deze avond vier potten gekaart en
geteld. Dus de beker en de prachtige prijzen waren voor William Maijenburg. De organisatie was ook
in handen van William Maijenburg
, wat prima lukte en een gezellige
en leuke avond opleverde, de prijzen waren weer als vanouds formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in cafe de Merel zal zijn op
Vrijdag 25 September 2015, we starten om 20.00 uur, 19.45 uur aanwezig zijn s.v.p. en spelen vier giffies.
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 als je 18 van de 22 avonden mee gekaart zal hebben voor
het seizoen 2015/2016, wat die prijs
is houden we nog even geheim. Inleg per avond kaarten is drie euro,
iedereen welkom.

Geslaagde Fittest in
Amstelhoek
Amstelhoek - Het buurthuis “Ons
Streven” opende haar deuren voor
maar liefst 18 deelnemers die waren gekomen om een fittest af te laten nemen. De zaal was voor deze
middag omgebouwd in een sportieve ruimte. Nadat de bloeddruk
was gemeten gingen de deelnemers
per tweetal aan de slag met het uitvoeren van de testen, zoals uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid. Volgens landelijke normen
werd de algehele conditie bepaald.
Er heerste een gezellige, ongedwongen sfeer met grote betrokkenheid
onder de deelnemers. Voor zowel
de goede als minder goede uitslagen luidde het advies: “Kom in beweging, want stilstand is achteruitgang”! Spel en Sport biedt gedurende 12 weken een cursus aan om de
algemene conditie vast te houden of
te verbeteren. In deze speciale cur-

sus is de training gericht op de eigen
wensen uit het dagelijks leven van
de deelnemers. Denk aan algemene verzorging, boodschappen doen,
opstaan vanuit stoel, traplopen enz.
Heel praktijkgericht dus of wel (FTO)
Functioneel Trainen voor Ouderen.
Hebt u de cursus gemist, maar wilt u
toch meedoen aan deze cursus, dan
kan dat. De eerste les is op dinsdag
29 september om 14.30 uur in “Ons
Streven”, Amstelhoek. U kunt u opgeven via het informatienummer van
Spel en Sport, 06-21918353. Bewegen is belangrijk. Bewegen, gericht
op het dagelijks leven, is misschien
nog wel belangrijker. Spel en Sport
biedt u de mogelijkheid om op een
gezellige manier bewegen in te passen in uw leven. Van harte welkom in
Amstelhoek en in alle andere kernen
van de Ronde Venen, om regelmatig
te bewegen.

“Die meiden gaan we
even inpeperen...”
Wilnis - Je hebt meiden voetbal en
je hebt meiden voetbal.
Daar waar vandaag de meiden van
CSW ME1 tegen de meiden van
Hertha ME1 speelde en het een
gelijkwaardige strijd was met een
daarbij behorende sportieve 1-1 uitslag heeft CSW nog een meidenteam daarboven. Deze meiden de
E6M spelen in de jongens competitie. Vandaag speelden ze hun tweede competitie wedstrijd tegen de
jongens van BFC. Na de uitspraak
“Die meiden peperen we wel even
in…” werd er voor het startsein gefloten. De eerste paar minuten ging
het gelijk op, maar daarna begonnen de meiden elkaar goed te vin-

Sporten voor mensen met
een beperking

den en waren er goede combinaties
die eindigden in hele mooie goals.
Tegen de rust stonden de meiden
met 4-0 voor en hadden ze zo iets
van dat smaakt naar meer.
Na de rust werd het publiek door
de meiden eveneens getrakteerd op
geweldig voetbal. Dit leidde tot nog
eens 7 doelpunten en met een 11-0
overwinning waren het vandaag de
jongens die “ingepeperd” terug naar
Bussum gingen. Dit team voetballers met daarin Irene, Tess J, Rachel,
Renee, Desi, Maryse, Tess F, Lisanne
en Puck draait nu zowel in de beker
als de competitie mee in de top. Top
voetbal meiden, zo gaan we er weer
een mooi seizoen van maken!

Hertha E-2 komt op stoom!
Vinkeveen - Zaterdagochtend om
10 uur stonden de jongens van de
E-2 klaar voor hun thuiswedstrijd te-

gen RKSV Pancratius uit Badhoevedorp. Al snel werd Hertha verrast
door het eerste doelpunt van de te-

ber jl van de Nazomeravondcompetitie werd een ongemeen spannend
deal uitgevochten tussen Cees Verweij en Kees Mooij. Uiteindelijk passeerde Cees Verweij in de laatste 2
beurten Kees Mooij op de ranglijst
en realiseerde wederom een moyenne van ruim 3 caramboles per
beurt. Gerard van Schie werd verrassend derde, Gert van Kreuningen vierde, Wim van Schie vijfde
en Ruud van der Vliet werd slechts
zesde. Clubicoon Jan van Schie had
zich op laatste moment voor de
slotavond afgemeld, omdat hij onvoldoende had kunnen trainen en
zijn voormalige trainingslocatie ‘t
Leeuwtje in Noorden op 4 september jl is afgebrand. Cees Verweij en
Kees Mooij, de nummers 1 en 2 van
de Nazomercompetitie van de Heren 1 van de Biljartvereniging Donkereind mogen meedoen met de
schiftingsdagen van BC Peulis in
Beerzel-Putte in België met de finale op 8 november a.s.

genstanders. Het was Lars van den
Berg die de gelijkmaker kon maken.
Al snel na de gelijkmaker kon Dylan

Fransen de 2-1 maken voor Hertha.
Ondanks het goede verdedigingswerk van keeper Tim Stubbe, Ravi
Verbruggen, Tom van der Laan en
Thom Hamelink werd Hertha verrast door twee doelpunten van de
tegenstanders die maakte dat de
stand 2-3 werd. De jongens waren
hier niet door uit het veld geslagen
maar werkten keihard om de achterstand weg te werken. De bal ging
mooi rond en Wes Twaalfhoven kon
een mooie voorzet geven waardoor
Dylan Fransen de 3-3 kon maken.
Lars van de Berg kreeg toen een geweldige kopkans die door de keeper van Pancratius werd tegen gehouden. Daarna was het Thijs Stroet
die de 4-3 en ook de 5-3! voor zijn
rekening nam. De jongens gingen
steeds beter samen spelen en het
publiek ging uit zijn dak. Tom Roumimper kreeg nog een mooie kans
voor Hertha maar die zat net niet.
Toen was het Dylan Fransen die het
laatste doelpunt door Hertha maakte waardoor de wedstrijd werd afgesloten met een mooie stand van
6-3 voor Hertha.

De Ronde Venen - Vanaf maandag
21 september tot en met 18 oktober
wordt extra aandacht besteed aan
sporten en bewegen voor mensen
met een beperking (visueel, auditief, lichamelijk en/of verstandelijk),
een stoornis in het autismespectrum
of chronische aandoening. Wie het
aangaat kan gedurende deze periode kennismaken met diverse activiteiten bij een sportaanbieder in de
buurt. Van 5 tot en met 10 oktober is
het tevens de ‘Week van de Toegankelijkheid’.
Organisaties en verenigingen met
een aangepast aanbod uit De Ronde Venen, maar ook Stichtse Vecht
en Woerden bieden in de ‘Maand
van het Aangepast Sporten’ de mogelijkheid om gratis of tegen een
gereduceerd tarief deel te nemen
aan hun activiteit. Onder meer aikido, atletiek, fitness, yoga, judo en
hockey worden aangeboden. Het
complete aanbod vindt u op www.
aangepastsporten.nu. Onder het
motto ‘Welkom bij de club’ wordt in
de Week van de Toegankelijkheid

aandacht besteed aan een toegankelijke vereniging. Meer informatie
daarover ziet u op www.weekvandetoegankelijkheid.nl. De gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht
en Woerden vormen op het gebied
van aangepast sporten het Samenwerkingsverband Utrecht West. In
alle drie gemeenten zijn inmiddels
ruim zeventig aangepaste sportmogelijkheden. Een groot en divers sportaanbod, dat ook is opgenomen in de Sportzoeker op www.
aangepastsporten.nu. Regioconsulent Sandra van Wijhe-Faase coördineert dit verband vanuit Sportservice provincie Utrecht. Mensen die
woonachtig zijn in één van de drie
gemeenten en die advies willen over
welke activiteit bij hen past, kunnen
met haar contact opnemen.
Dit kan telefonisch: 030-2099998 of
via e-mail: sandra.van.wijhe@sportserviceprovincieutrecht.nl. Ook verenigingen, sportorganisaties en
woonvoorzieningen kunnen met
vragen op het gebied van aangepast sporten bij haar terecht.
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Promotiedag GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 19 september jl. stond de jaarlijkse Promotiedag van Gymnastiek Vereniging
Mijdrecht, GVM‘79 weer op het programma. GVM heeft zich niet laten
weer houden door de regen in de
ochtend en dus werd het Raadhuis-

plein in Mijdrecht weer omgebouwd
tot turnterrein en met opzwepende
muziek op de achtergrond konden
de bezoekers genieten van spectaculaire optredens van de verschillende disciplines binnen GVM.
Het publiek zag de kleuters tijgeren

door vrolijk gekleurde tunnels en
balanceren over banken, terwijl de
meisjes van het plusuur schitterden
op de geïmproviseerde turnvloer. De
selectie turnen wist het publiek met
hun zeer dynamische demo volledig op te zwepen en ook de kinde-

ren van de acrogym gaven wederom
een weergaloze demonstratie. En als
laatste spetterden de jongens van
enthousiasme tijdens het trampoline springen. Tussen de demo’s door
konden kinderen uit het publiek,
onder begeleiding van onze trainers
en assistenten, meedoen met onze
eigen leden en de sfeer van onze
sporten proeven. Wat GVM’79 heeft
willen overbrengen aan het publiek
is hoe belangrijk het is dat kinderen
al op jonge leeftijd werken aan een
goede motorische basis, die zo belangrijk is voor de fysieke en mentale gesteldheid van een kind. Turnen zorgt niet alleen voor een betere conditie, lenigheid, een fitter gestel en meer spierkracht, maar het
kind werkt ook aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen.
Zo kunnen kinderen al vanaf 3 jaar
hun beweegdiploma halen. Het beweegdiploma wordt gegeven op de
maandag van 16.15 – 17.00 uur in
gymzaal De Brug (van Wassenaerstraat 9, 3641 BC Mijdrecht).
Alle kinderen die graag een keer
willen meetrainen, zowel voor het
beweegdiploma als voor de andere disciplines, zijn van harte welkom
om 2 GRATIS proeflessen te komen
volgen. Kijk voor meer informatie
en het lesrooster op de website van
GVM’79: www.gvm79.nl.

Atlantis B2 op koers voor
kampioenschap
Mijdrecht - Zaterdag 19 september
speelde Atlantis B2 een thuiswedstrijd tegen Fiducia B2. Zaak was
om de ongeslagen status te handhaven, nadat de eerste drie wedstrijden met mooie cijfers waren gewonnen. Er werd gestart met de basisvakken. Dat betekende dat in de
aanval gestart werd met Trevor de
Waal, Nina van Schaick, Nina Versteeg en Sam van den Beitel. In de
verdediging stonden Luuk Gortenmulder, Thimo Burggraaf, Demi Klijn
en Ilse van Kempen. Coach Hans
had het team vooraf op het hart gedrukt om fel te beginnen en snel te
scoren. Hierdoor zou de tegenstander al gauw terug gedrongen worden en lag de druk om te scoren bij
Fiducia. Die raad werd goed opgevolgd door het team want in de eerste elf minuten werd er maar liefst
vijf keer gescoord. De doelpunten kwamen van Nina van Schaick
(2x), Trevor (2x) en Thimo.Fiducia
kon hier maar één doelpunt tegenover stellen. Hierna volgde een periode waarin van beide kanten niet
gescoord werd.
Na 18 minuten kwam Fiducia terug
tot 5-2, Dit was een teken voor Atlantis om er weer een schepje bo-

venop te gooien en er werd direct
gescoord door Demi. Fiducia deed
voor de rust ook nog iets terug en
scoorde de 6-3. In de rust gaf coach
Hans nog aan dat het team wel
scherp moest blijven. Echter de eerste tien minuten van de tweede helft
gebeurde er niet veel en werd er
niet gescoord. Nadat Fiducia scoorde en terugkwam tot 6-4 werd het
Atlantisteam weer wakker en begon opnieuw te scoren. In vijf minuten tijd werd de voorsprong uitgebouwd van 6-4 naar 10-4. Er werden prachtige doelpunten gemaakt
door Ilse, Luuk en de invallers Fay
en Lars. Nog even kwam Fiducia terug tot 10-5, maar het laatste woord
was aan Atlantis. De voorspong
werd uitgebouwd tot 12-5 door Ilse en Lars. Het was weer een goede wedstrijd en een verdiende overwinning. Komende zaterdag (26/9)
kan het team het kampioenschap
binnen halen. Dan wacht de directe concurrent voor het kampioenschap: ESDO B1. Bij winst of een
gelijkspel wordt het kampioenschap behaald. De wedstrijd wordt
om 10.00 uur gespeeld op het terrein van Atlantis aan de Hoofdweg
te Mijdrecht.

Weer geen winst voor CSW
Wilnis - CSW was zaterdag heel
dicht bij de eerste winst in competitieverband maar heel ver in blessuretijd viel voor tegenstander Nootdorp alsnog de verdiende gelijkmaker.
CSW probeerde in deze thuiswedstrijd in de beginfase de tegenstander snel af te jagen maar Nootdorp kwam daar voetballend gezien
steeds goed uit. Het was Nootdorp
dat in het eerste kwartier het gevaarlijkst was. Vooral uit dode spelmomenten was de ploeg levensgevaarlijk. CSW kreeg rand zestien
een paar vrije trappen tegen waarvan er twee naast het doel gingen
en bij de derde vrije trap was het
doelman Jordy Wens die CSW behoedde voor een achterstand. Ook
bij een vrije kopkans voor Nootdorp
stond Wens op de juiste plek. CSW
probeerde wat meer naar voren te
gaan voetballen maar grote kansen leverde dat nog niet op. Toch
kwam de ploeg uit Wilnis halverwege de eerste helft op voorsprong.
Een voorzet van Sander Kunkeler
ging voorbij alles en iedereen waarbij Mike Cornelissen iedereen bezig
hield en de bal rolde zowaar in het
doel. Nog voor rust kwam CSW op
een 2-0 voorsprong. Dave Cornelissen lag op links twee man in de luren en vrij voor de doelman schoot
hij keihard binnen. Na rust meteen

een fel aandringend Nootdorp en
direct al met succes. Uit een verre
ingooi belandde de bal voor de voeten van een speler van Nootdorp die
zich niet bedacht en de 2-1 binnenschoot. Een klap voor CSW dat deze
middag veel te onrustig was in balbezit en daardoor ook steeds meer
onder druk kwam te staan. Tot echt
grote kansen leidde dat nog niet
voor Nootdorp tegen de hechte defensie van CSW maar zoals gezegd
waren de dode spelmomenten van
Nootdorp een bijzonder wapen. Zo
belandde een prima vrije trap op de
kruising buiten het bereik van doelman Wens. Ook bij de vele hoekschoppen moest CSW alle zeilen
bijzetten om schade te voorkomen.
CSW probeerde onder de druk van
Nootdorp uit te komen maar was
niet bij machte om te verrassen in
de counter. Het was aan de uitblinkende Jordy Wens te danken dat de
voorsprong nog heel lang op het
bord bleef staan want met een aantal katachtige reddingen was hij elke situatie de baas. Maar heel ver in
de blessuretijd was ook hij kansloos.
Bij een prima uitgespeelde aanval
van Nootdorp verscheen de linkerspits alleen voor het doel en rondde
beheerst af. Erg zuur voor CSW zo
ver in blessuretijd maar zeker verdiend voor Nootdorp.
Foto: sportinbeeld.com

Op de foto van links naar rechts: Boven: Anouk, Silvie, Ilse en Esmee
Midden: Amira en Franck Onder: Sofia, Senna en Nicole. Helaas mist onze
stervoetbalster Maaike op deze foto.

Atlantis 1 houdt punten
terecht in Mijdrecht
Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 speelde op
19 september jl. hun tweede thuiswedstrijd tegen Madjoe 1. Om 15.30
uur startte de spannende strijd tussen Atlantis en Madjoe. De voorbereiding van het team van Atlantis was opnieuw erg sterk en geconcentreerd, waardoor de wedstrijd goed van start ging en het spel
aan beide kanten gelijk opging. Het
team van trainer Aad Witteman begon in de volgende opstelling: in de
aanval Maarten Helsloot, Lars Kuijlenburg, Janneke van Ginkel en Melissa van de Stap en in de verdediging Jelmer Steen, Berry de Jong,
Sharon Moen en Heleen Haspels.
Bij het begin van de wedstrijd pakte
Atlantis gelijk een voorsprong door
binnen twee minuten een mooi afstandschot te scoren door Janneke van Ginkel. Zo was al snel duidelijk dat Atlantis de sterke partij was.
Het duurde wat langer voordat verdere doelpunten vielen omdat beide
teams sterk aan het verdedigen waren en ook de Mijdrechtse doelpuntenkanonnen niet tot scoren kwamen. Het tweede doelpunt kwam op
naam van Lars Kuijlenburg. Na een
snel doelpunt van Madjoe kwam
Atlantis op een 3-1 stand door een
strafworp gescoord door Jelmer
Steen. Na twee doelpunten op rij
door Heleen Haspels en twee mooie
schoten ging het team de rust in
met een stand van 7-4 in het voordeel van de ploeg uit Mijdrecht. Na
de rust viel het eerste doelpunt aan
de kant van Madjoe, maar liet Atlantis zich niet kennen en werd het
doelpuntenverschil niet minder dan
twee. Atlantis wist de concentratie
te behouden en hield zich aan het
opgezette spel waardoor de doelpunten uiteindelijk toch kwamen.
Met deze doelpunten, gemaakt door
Maarten Helsloot, Berry de Jong en
Lars Kuijlenburg, werd de stand 117 bereikt.
Verdedigend stond Atlantis redelijk sterk waardoor er veel aanval-

len konden worden opgezet en rustig uitgespeeld. Aad Witteman was
niet helemaal blij met het spel van
Atlantis; het werd te groot gehouden en er werden schoten gelost die
onnodig leken. Na een paar goede
tips en vooral veel positiviteit zorgde
Lars Kuijlenburg toch nog voor een
mooi afsluitend doelpunt! De uiteindelijke stand van 13-9 zorgt ervoor
dat de wedstrijd tegen Madjoe, Atlantis 1 op een vierde plek heeft gebracht in het klassement en houdt
KIOS(N) met twee punten verschil
achter zich. Volgende week staat
het door Rabobank gesponsorde
team de wedstrijd tegen KIOS (N)
te wachten.
Om 15.30 uur zal deze strijd in
Nieuw-Vennep plaatsvinden. Atlantis 1 zou het erg leuk vinden als
er veel supporters kwamen om het
team naar de volgende overwinning
te juichen.

Debuut Argon F3 meiden
Mijdrecht - Eindelijk was het zover:
Zaterdag 19 september, 7:30 uur.
Het grote voetbaldebuut voor de
kleinste, meiden van Argon! De F3M
is het eerste team van Argonauten
uit de F dat helemaal uit dames bestaat. Maar deze zaterdag werd er
dan eindelijk wél voor het ‘echie’ gespeeld en hoe! Het was vroeg in de
ochtend, de rit naar Nieuw Vennep
was een aardig eind en de eerste
helft zijn de girls behoorlijk nat geregend, maar daar trokken ze zich
allemaal niets van aan. Alsof ze al

jaren met elkaar samen spelen, domineerden de meiden het veld. Al
snel werd er een aantal keer gescoord door de F3M! Het was zeker
geen makkelijke pot, want de meiden van de F10M van VVC uit Nieuw
Vennep hielden aardig stand. Ook
zij kwamen een aantal keer langs
de Mijdrechtse verdedigingslinie
en scoorden. Maar uiteindelijk lukte dat de Argon meiden toch net iets
vaker. Met een zege van 4-6 is de
F3M met een super start het voetbalseizoen in gegaan!

Eerste minitoernooi
jongste Atalante jeugd

Hertha F1 begint
competitie met nederlaag
Vinkeveen - Hertha F1 is de competitie begonnen met een 2-5 nederlaag tegen DIOS F1 uit Nieuw
Vennep. Dit seizoen worden de jongste Vinkeveense talenten gesponsord door bouwbedrijf Vink Bouw
uit Nieuwkoop. De jongens lopen
er prachtig bij in de nieuwe tenues
en hebben zelfs een rugzak van de
sponsor om hun voetbalspullen in
te vervoeren. Enthousiast gingen de
jongens samen met de sponsor Rob
de Kuiper, directeur van Vink Bouw
op de foto.. Namens het hele team
en begeleiding danken wij Vink
Bouw voor de sponsoring dit seizoen. Al snel bleek dat DIOS feller
en doortastender aan de wedstrijd
was begonnen. Ze creerden een
overwicht al snel resulterend in de
0-1 uit een corner. De jonge Vinkeveners waren onder indruk en konden alleen maar tegenhouden.. Sporadisch lukt het om een aanval op
te bouwen, maar gevaar kwam daar
niet uit voort. Na 8minuten was het
0-2 door een mooie aanval van DIOS. De bezoekers hadden de smaak
te pakken en na 13 minuten stond
het al 0-4. Vanaf dat moment kwam

Hertha iets beter in de wedstrijd. Er
werden meer duels gewonnen en
ook feller op de bal gespeeld. Helaas
prikte DIOS er nog eentje in waardoor de ruststand 0-5 was.
Tweede helft
De tweede helft werd het inderdaad
een wedstrijd, de jonge talenten uit
Vinkeveen knokten zich in de wedstrijd en leverden strijd om elke bal.
De tegenstander kreeg het moeilijker om het spel te maken. En als er
al een kansje was voor DIOS stond
keeper Caiden op zijn post. Aanvoerder Kick spoorde zijn teamgenoten aan en kreeg een kans op een
schot, maar helaas net naast. Mats
werkte voorin dat het een lieve lust
was en had de 1-5 op zijn schoen
maar ook de keeper van DIOS toonde zijn kwaliteiten. Na een mooie
aanval vanuit achteren, speelde Kick
de bao naar de mee opgekomen
Bram die de 1-5 kon binnenschieten.
DIOS werd zichtbaar moe en daardoor kon Hertha nog meer kansjes
creeren. Na een lange uittrap van
Caiden, zette Pim goed door en kon
de 2-5 laten aantekenen.

De Ronde Venen - Op zaterdag 19
september speelden de allerjongsten (D/E jeugd) hun eerste minitoernooi van dit seizoen in de Kennemersporthal in Haarlem. Ook dit
jaar doen er van Atalante weer 3
teams mee met hun eigen verzonnen namen, de Atalante Wicky’s,
Atalante Girlpower en Atalante Minimix. De Wicky’s komen uit in de
allerhoogste poule op het hoogste
niveau (niv. 6). Deze meiden moesten veel bovenhands serveergeweld
van Spaarnestad en VCH trotseren.
Naarmate de wedstrijden vorderden
ging het steeds beter. Er kwam meer
spel en her en der werd een setje
meegepakt. Ze zijn uiteindelijk 4e
geworden. Girlpower komt dit jaar
voor het eerst uit op niveau 6. Voor
hen nog even wennen, niet meer

de vangbal tussendoor, maar alles
doorspelen. En dat deden ze niet
verkeerd, veel ballen speelden ze
ook nog eens netjes in 3-en en dan
over het net. Omdat ze zo druk bezig
waren met het in 3-en spelen, vergaten ze te scoren met het slimme
spel waar ze eind vorig jaar zo sterk
in waren. Maar dat moet groeien.
Ze zijn zateredag 3e geworden. Dan
de Atalante minimix (zie foto na een
winstpartij). NIet geheel compleet,
maar aangevuld met meiden van
Girlpower. Zij gaan zich verder ontwikkelen op niveau 4 (met die vangbal ertussen) met als doel uiteindelijk ook de sprong naar niveau 6 te
maken. En dat ging goed op dit niveau, veel reddingen en slimme ballen over het net. Zij zijn in een grote
poule 2e geworden.

Week van de Badminton
begint met BBQ
Wilnis - Op maandagavond 14 september jl. werd er met hulp van de
clubleden Keurslager Stefan van
Kreuningen uit Vinkeveen en Ron
en Brigitte van Café Stee-Inn in gebouw Willisstee in Wilnis voor de
leden van Badmintonvereniging
Veenland uit Wilnis een gezellige
BBQ georganiseerd. Het weer zat
niet echt mee, maar het was gezellig, de accommodatie en het eten
waren SUPER!! Heb je zin om volgend jaar ook met ons mee te eten,
kom dan een keer langs om te zien
of badminton ook iets is voor jou.
Voor meer informatie, kijk op:
www.veenland.nl/badminton/
of
stuur een mailtje naar veenlandbmt@hotmail.com Er zijn leenrackets en de eerste 3 keer kun je
gratis meespelen. Hopelijk tot a.s.
maandag, van 20.30 uur–23.00 uur!
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Slechte start voor Argon
Basketballers

Ook de bekercompetitie
is weer gestart

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
begon het wedstrijdseizoen weer
voor de Argon Basketballers. De
eerste thuiswedstrijd van het J162 team begon om 14.00 uur tegen
de Bounchers uit Gouda. Dit jonge team begon vorig jaar nog in de
leeftijdscategorie onder 12 jaar en
ging na de winterstop verder in de
leeftijdscategorie onder 14 jaar. Met
ingang van het nieuwe Basketball
seizoen heeft de NBB de leeftijdsgrens verschoven van de winterstop naar het begin van het seizoen.
Dit houdt in dat deze jonge Basketballers dit seizoen verder ging
in als 13 en net 14 jarige Argonauten in de leeftijdscategorie onder 16
jaar. Het alternatief was om anders
het team op te splitsen. En dat leeftijdsverschil was merkbaar in deze eerste wedstrijd. De jonge Argonauten werden vanaf het begin tac-

De Ronde Venen - De bekercompetitie had afgelopen zijn eerste
wedstrijden weer en daarmee konden alle teams weer aan de bak. De
competitie met een mix van de eerste en tweede divisie blijft altijd interessant en een uitdaging voor elke
team en individuele speler. Onderschatten de ”groten” de “kleintjes”
of zijn die laatsten juist extra gemotiveerd om te laten zien dat ook
de ballen ook goed en zuiver kunnen raken? Ik weet het antwoord
niet en dat wil ook eigenlijk niet, laten de uitslagen maar voor zichzelf
spreken.
Bar Adelhof 1 (1e divisie) speelde tegen CenS (2e divisie). Hier
komt de motivatie mooi naar voren. Richard van Kolck (Adelhof 1)
won zijn partij en maakte de hoogste serie van de week (23 caramboles, 30,67%) en won zijn partij. Desmond Driehuis (CenS) deed daar
niet voor onder en zorgde voor de
kortste partij (38 caramboles in 19
beurten). Aan motivatie aan beide
kanten geen gebrek. Over de hele wedstrijd maakt CenS meer caramboles en mocht daarmee met
4-5 de winst mee naar huis nemen.
Kromme Mijdrecht 2 liet zich ook
niet onbetuigd tegen Bar Adelhof
3.Met name Kees Westkamp speelde heel goed tegen Pim de Jager en
droeg daarmee flink bij in het behalen van de 5-4 overwinning. DIO kon
het niet bolwerken tegen de Kromme Mijdrecht 3. Ook hier trok de 2e
divisionist met 4-5 aan het langste
eind. Bij de Kuiper/Stee Inn tegen
de Peanutbar was het team uit de
2e divisie de sterkste.

tisch klem gezet. Dribbelaars Geert
Jan Dierickx, Domingo van Os en
Bo Sjunnesson kwamen daardoor
moeilijk tot spelen toe. Soms konden Ymor van der Heijden, Hessel
van der Maat en Daniel Machalski
onder het bord in tweede instantie
alsnog scoren. Eric Zhang scoorde
twee keer uit een vrije worp. Nieuweling Ruben Rechtuijt mocht ook
een aantal minuten speelervaring
opdoen en liet veelbelovend basketball zien. Over het algemeen waren
de Bounchers echter fysiek en tactisch te sterk voor dit jonge team.
Ondanks het verlies van 30-92 zien
de coaches Roy van Vliet en Koen
Mulder veel potentie in deze jonge
groep Basketballers. Het seizoen is
nog lang lieten de coaches na afloop weten en ze hebben dan ook
veel vertrouwen in de groeicapaciteiten van dit team.

Start nieuw
volleybalseizoen Atalante
Vinkeveen - Afgelopen week startte voor de 8 senioren- en 5 aspirantenteams van Volleybalclub Atalante
weer een nieuw competitieseizoen.
Vrijdag 18 september werd in de
thuishal De Boei in Vinkeveen door
beide eerste teams het spits afgebeten in spannende duels. Voor de eerste dames (uitkomend in de eerste
klasse) was het treffen met Sovoco
dames twee nog net iets te vroeg in
de voorbereiding en moest de meerdere erkennen in de ploeg uit Soest,
1-3 verlies. De heren spelen net als
vorig seizoen een klasse hoger in de
promotieklasse en hadden met hun
krappe selectie een zeer zware dobber aan de promovendus Almere
buiten H1. De eerste set werd nipt
gewonnen met 26-24 en met name
Erik Verbruggen was in de aanval
oppermatig met zijn enorme mokerslagen op de buitenpositie. Hoe anders was dat in het tweede bedrijf,
slechts een schamele 9 punten wist
de thuisploeg te scoren. In de derde set werd dat recht getrokken, 2518, maar in de set erna weer anders-

om 17-25 en daarmee 2-2 gelijk. De
jonge mannen uit Almere waren helemaal ontketend, de onvolledige
geelgroene ploeg die middenblokkeerder Bas van der Lubbe moest
missen was niet meer tegen de snelle knappe aanvallen opgewassen,
met 8-15 was de overmacht van Almere een feit. Zaterdag 19 september speelde het jonge MB1 team van
Atalante hun eerste wedstrijd in Amstelveen. De meiden zijn druk bezig
met een nieuwe opstelling waarbij
er met 1 set-upper wordt gespeeld.
Dit ging niet geheel vlekkeloos, het
was nogal eens zoeken naar de juiste plek in het veld. Bij vlagen was
heel mooi volleybal te zien, soms
wat rommelig (zoekend) spel. Maar
zeker in het laatste deel hadden ze
het ritme te pakken. Met een mooie
duik van Lucia Roos, een paar lekker
klappen van Jade van Schie door het
midden en de noodreddingen van
Roos Jansen wisten de meiden de
partij naar een 2-2 te leiden. Al met
al een mooie start met hun nieuwe
opstelling!

CSW en Intersport DUO gaan
langdurige samenwerking aan
Wilnis - Op zaterdag 19 september is er door Intersport DUO en
vertegenwoordigers van voetbalvereniging CSW een contract ondertekend met een geldigheid van
6 jaar. Intersport DUO is al langer
clubsponsor, wat inhoudt dat ze de
club ondersteunen met vele reclame-uitingen op en rond het veld, op
de website en in het clubblad. De
teams van CSW spelen in kleding
van Hummel, dat exclusief wordt
geleverd door Intersport DUO. “Met

de verlenging van dit contract is
CSW zeer blij”, aldus voorzitter André Straathof. “Zulke langdurige
verbindingen met elkaar zijn vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend. We waarderen het zeer
dat Intersport DUO onze vereniging
blijft steunen.” Op de foto van ziet u
Han Berkelaar van Intersport DUO,
geflankeerd door André Straathof
en door Joop van Veen van de CSW
Sponsorcommissie.
Foto:sportinbeeld.com

De Vinken overvleugeld
door Fiducia
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd
afgelopen zaterdag kon de Vinkeveense Abn-amroformatie geen
potten breken. De nog ongeslagen
koplopers uit Vleuten wisten via een
magere 3-5 ruststand met een 7-12
overwinning de wedstrijdpunten
mee naar huis te nemen.
Magertjes
Het zit de Vinkeveners nog niet erg
mee dit seizoen. Weliswaar kon de
thuisploeg via een doorloopbal van
aanvoerster Annick Stokhof op 1-0
komen, al kort daarna nam Fiducia
het initiatief: 1-2. Kelvin Hoogeboom
bracht de Vinkeveners nog eenmaal
langszij; de ploeg uit Vleuten wist
via hun strak scorende dames naar
2-5 uit te lopen. Nog voor rust kon
Vinken’s topscoorster Eva Hemelaar
de stand ietsje draaglijker maken
(3-5), maar veel fiducie hadden de
Vinkeveners in het eigen nogal magere scoringspercentage.

Debuutscore
Na rust gingen de bezoekers nog altijd trefzekerder met de kansen om
dan het Vinkeveense vlaggenschip.
De Vinken mocht nog wel twee maal
scoren vanaf de strafworpstip (eerst
Stefan Oussoren met een door Masha Hoogeboom verkregen stip;
iets later Emese Kroon): 5-7. Op 5-9
herhaalde Kelvin Hoogeboom zijn
kunstje van vlakbij de korf, maar
daarna liep Fiducia gestaag uit naar
6-11. Het zevende Vinkendoelpunt
was voor de debuterende Gideon
Leeflang.
Het laatste woord was echter weer
voor de bezoekers: 7-12 eindstand.
Door dit resultaat mag De Vinken
zich op gaan maken om zich de komende weken los te worstelen uit
de degradatiezone. In de komende
wedstrijden moeten de punten gepakt worden tegen de eveneens met
twee punten onderaan staande tegenstanders.
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de eerste 9-klapper in de beker een
feit. ASM 1 speelde tegen de Merel/Heerenlux 3. Cor Ultee, Hennie
Versluis, Gerry Holzken en Jan Stege stuurden met gedegen spel de
Merel/Heerenlux 3 zonder een enkel puntje naar huis. De Springbok
1 ontving ASM 2. De laatste had een
speler te kort en dus moesten alle
spelers extra caramboles maken,
een extra zware klus. Die bleek aan
tafel ook te zwaar te zijn, alleen Miquel van Nieuwkerk stribbelde tegen in de partij Henk Springintveld
maar ook dat mocht niet baten,9-0.
Stieva/Aalsmeer speelde thuis tegen de Biljartmakers. Derk Bunders moest nog 1 carambole maken maar moest toezien hoe Bert
Loogman in de volgende beurt zijn
laatste drie caramboles maakte en
daarmee de partij naar zich toe trok.
Nick van de Veerdonk, Bart Dirks en
Roy Vandendonck, allen van de Biljartmakers, lieten hun tegenstander
kansloos, 0-9. Bar Adelhof 2 vond
een gemotiveerd Kromme Mijdrecht
1 (team Schuurman?) tegenover
zich. Jesie Koek vulde Gerrit, Anthonie en Ben Schuurman aan om
de strijd aan te gaan. De Adelhoffers lieten zich zeker niet onbetuigd
maar het Schuurmanfront zorgde
voor teveel tegenwind om ook maar
een enkel punt in huis te houden.
Einduitslag 0-9.
Driebanden
C-poule.
Komende weekeinde wordt op zondag de
voorronde Persoonlijke kampioenschappen 3 banden gespeeld in café de Merel en café Onze Vrijheid.

Veilig stellen
Alleen Ron Hartsink verloor van
Martien Heijman maar daarmee
was het voor de Kuiper/Stee Inn
dan ook wel gedaan, 2-7. Lutis Ventilatietechniek/Springbok 1 (vorig
jaar bekerwinnaar!) speelde thuis
tegen de Springbok 2. Lutis moest
flink aan de bak om de winst veilig te stellen. Twee partijen gewonnen en twee verloren maar de berekening van het extra punt viel voor
Lutis Ventilatietechniek/Springbok
1 goed uit, eindstand 5-4. Alle andere wedstrijden waren wedstrijden waarin de tegenstander geen
enkel punt werd gegund of niet in
staat waren die te halen. De Merel/
Heerenlux 1 gaf clubgenoot de Merel/Heerenlux 2 geen enkele kans
op de overwinning en met 9-0 was

Johannes Hospitium ontvangt 750,van golfers van Veldzijde
De Ronde Venen - Tijdens een diner in het clubhuis van Golfpark Wilnis werd zondag 20 september een
cheque voor een bedrag van 750,overhandigd aan Rob Kerkhoven,
voorzitter van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen. Eens per jaar biedt
Golfpark Wilnis het gebruik van de
baan aan zodat leden van Golfclub
Veldzijde met een vriend, vriendin,
broer, zus, collega of andere relatie
mee kunnen doen aan een invitatie-

KWF Kankerbestrijding gelooft
in de dag dat niemand meer hoeft
te sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog
niet wanneer. Wat we wel weten is dat we
samen deze dag dichterbij kunnen brengen.
Daarom vragen we iedereen om ons mee te
helpen. Ook jou. Want alles wat we doen
is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog
meer kennis, nieuwe successen, betere
behandelingen. Dichter bij die ene dag, de
dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij
kunt doen op kwf.nl.

toernooi. De opbrengst van dit toernooi is voor het goede doel. Dit jaar
is deze wedstrijd gespeeld op een
mooie nazomerse dag.
Het goede doel waarvoor gespeeld
werd was het Johannes Hospitium
in Wilnis. Met financiële ondersteuningen zoals deze zorgt de stichting
dat de randvoorwaarden (inrichting van de kamers, hoog-laag bed
etc.) goed zijn waardoor de cliënten comfortabel de laatste levensfase afsluiten. De zorg van de hulpver-

leners en vrijwilligers van het hospitium is daarin cruciaal. Door de
vele bezuinigingen in de gezondheidszorg blijft het lastig om datgene dat het hospitium wil doen, te realiseren. Daar richt Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen zich op. Gelukkig hebben de spelers van de wedstrijd een
steentje kunnen bijdragen. De spelers hebben genoten van hun ronde
door de baan en van het diner in het
restaurant in het clubhuis van Golf-

park Wilnis. Winnaars van de wedstrijd waren Ed ter Laare uit Wilnis (3e plaats) met gast Trees Hofstee, Anique Jansen, ook uit Wilnis,
(2e plaats) met gast Hans Hofstee
en Tineke van ’t Hoog uit Harmelen won de eerste prijs samen met
haar echtgenoot als gast. Een bijzondere wedstrijd voor een bijzonder goed doel. En tevens een prachtige afsluiting van het wedstrijdseizoen, op naar 2016 voor weer veel
wedstrijden.

Samen komen we
steeds dichterbij

