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De Ko n i n g m a ke l a a r s

Wilnis - “Deze poes/kat is
maandagavond bij ons binnengelopen en niet meer weggegaan. Wij willen graag weten wie haar/zijn baasje is. Wij
zijn te bereiken op tel.nr. 0297286417/ 06-25380910. We wonen op de Blauwe Zegge in
Wilnis.”

Wat moeten we doen met de Vinkeveense Plassen?

Gemeenteraad en college
worstelen met maken van keuzen
De Ronde Venen - Moet in de toekomst meer nadruk worden gelegd
op allerlei maatregelen die ten dienste staan van de milieu- en natuuraspecten op en om de Vinkeveense plassen, of kunnen meer kansen
benut worden om bestaande recreatiemogelijkheden veilig te stellen
en wellicht meer ruimte te bieden?
Sluiten beide varianten elkaar uit of
is het - politiek gezien - mogelijk om
een mengvorm te realiseren?

Bestemmingsplan uit 2006
Die problematiek hield de gemeenteraad afgelopen donderdag bezig
in de meningvormende raadsvergadering. De bespreking was om twee
redenen noodzakelijk. Enerzijds verloopt binnenkort het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan en daarom is er nieuwe regelgeving nodig.
Anderzijds is er grote onenigheid in
de raad over de vraag welke concrete acties nu daadwerkelijk nodig

zijn. Het gebied van de Vinkeveense
plassen is opgedeeld in drie deelgebieden, aangeduid als A, B en C. In
de deelgebieden A en B wordt onderzocht hoe daar de recreatiemogelijkheden verruimd kunnen worden. In deelgebied C moest het van
een meerderheid van de raad vooral
gaan om onderzoek naar meer milieubeschermende maatregelen.
Vervolg elders in deze krant.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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

www.vderwilt.nl
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De Ronde Venen - Preventieve logopedie was een van de onderwerpen op de meningvormende raadsvergadering van afgelopen donderdag.Dit agendapunt leidde tot langdurig beraad en het indienen van
een amendement. De bespreking
ging over het “voorlopig” collegevoorstel om alle taken op het gebied van de logopedie op korte termijn buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen. De wettelijke
taak van de lopopedie is gericht op
vijfjarige kinderen in de gemeente,
die gescreend worden op spraaken taalstoornissen. Het preventieve “bovenwettelijke” deel van de logopedie dat de gemeente nu doet,
heeft betrekking op het adviseren
bij spraak- en taalstimulering en
deskundigheidsbevording van professionals in de kinderopvang en
het onderwijs. Bijzonder was dat het
college in het overleg met de raad

stelde dat er bij het buiten de organisatie plaatsen van de logopedieer geen sprake was van een bezuinigingsmaatregel. De maatregel zou volgens het college “budgetneutraal” worden uitgevoerd en
geen gevolgen hebben voor het
financi:ële
meerjarenperspectief.
Voor een meerderheid van de raad
slaagde wethouder Alberta Schuurs
(VVD) er niet in om overtuigende
argumenten aan te dragen voor de
opvattingen van het college. Deels
lag dat aan de gebrekkige kwaliteit
van de stukken die de raad had ontvangen. Het college wilde de suggestie wekken dat het vooral zou
gaan om het garanderen van meer
zekerheid in de uitvoering van de
logepedietaken. Die zouden daarom ondergebracht moeten worden
in een commerciële organisatie.
Vervolg elders in deze krant.

Zaterdag a.s. Lyfestyle
Event in Mijdrecht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

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

BEZORGER/STER

Mijdrecht: Omgeving Heemraadsingel e.o. (200 kranten)

Raad wil logopedie in
gemeentelijke handen houden
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St Josefschool: Hier zou het gezondheidscentrum een plaats moeten komen

VVD wethouder moet van eigen fractie haar huiswerk overmaken

Veel onduidelijkheden over financiële
onderbouwing gezondheidscentrum
De Ronde Venen - De Rondeveense gemeenteraad heeft een uiterst bewogen meningvormende
vergadering achter de rug. Afgelopen donderdag eindigde de raadsbijeenkomst nog net niet in wanorde. Uit de reacties van diverse raadsleden bleek grote onvrede
over de inhoud van diverse stukken
die het college had aangeleverd.
Bovendien werd de raadsvergadering enkele malen langdurig geschorst voor overleg binnen en tussen raadsfracties. Ook dat leidde tot
irritaties en onbegrip.
Gezondheidscentrum in
Vinkeveen
Vooral het collegevoorstel om op
het huidige schoolterrein van de
Jozefschool in Vinkeveen de bouw
van een gezondheidscentrum mo-

gelijk te maken, leidde tot ongenoegen vanuit de raad. Opvallend was
dat vooral de coalitiepartij VVD, bij
monde van fractievoorzitter Frans
Lugtmeijer, fel van leer trok tegen
de manier waarop het voorstel was
onderbouwd, terwijl de eigen VVDwethouder het collegevoorstel verdedigde.
Dat voorstel zou veel te ondoorzichtig zijn wat betreft de financiële
overwegingen. De VVD vroeg zich
bovendien af in hoeverre er volledige openheid van zaken was geweest voor andere geïnteresseerden in de verkoop van een deel van
het gebouw van de Jozefschool. Het
gaat om zes lokalen. Het huidige
plan voorziet op die plek de realisatie van een modern gezondheidscentrum van circa 1.200 m² met
twee verdiepingen.

Geheime informatie
Duidelijk werd dat de raadsleden
geheime informatie hadden over
de taxatiewaarde van het te verkopen deel van de Jozefschool. Uit de
discussie viel op te maken dat die
taxatiewaarde hoger lag dat het bedrag waarvoor het college het perceel wilde verkopen aan de gezamenlijke huisartsen in Vinkeveen.
In de kern kwam de discussie in de
raad neer op de vraag of die huisartsen gezamenlijk optraden als een
commerciële partij of dat het belang
van de bouw van een medisch gezondheidscentrum, dicht nabij andere maatschappelijke voorzieningen in Vinkeveen, kon worden gezien als een hoger belang dat zou
bijdragen aan de leefbaarheid van
de kern Vinkeveen.
Vervolg elders in deze krant.

Gekraakte ABN AMRO geldautomaat snel hersteld
Vinkeveen - De ABN AMRO geldautomaat in Vinkeveen aan de Plevierenstraat 17 was donderdag 22
september het doelwit van een plofkraak. Als gevolg is het momenteel
niet mogelijk om er gebruik van te
maken. De bank verwacht dat de
geldautomaat vrijdag 30 september weer in gebruik is. Bewoners uit

de directe omgeving kunnen voorlopig terecht bij de geldautomaat aan
de Dorpsstraat 1 in Mijdrecht. ABN
AMRO betreurt de overlast die door
de plofkraak is ontstaan. Uit cijfers
van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB) blijkt dat 56 geldautomaten in 2015 het doelwit van een
plofkraak waren. Plofkraken veroor-

zaken veel schade aan gebouwen.
Banken maken zich zorgen over de
risico’s en overlast voor bewoners.
ABN AMRO en alle andere banken
nemen maatregelen om geldautomaten te beveiligen. Daarbij wordt
nauw samengewerkt met de politie.
Meer informatie over plofkraken is
te vinden op de site van de NVB.

Mijdrecht - Zaterdag 1 oktober a.s.
organiseert M! Shopping Mijdrecht
samen met een 40-tal winkeliers en
lifestyle specialisten het ‘Fashion,
Food, Fun & More Lifestyle Event!
Dit evenement is een ‘upgrade’ van
het bekende ‘Modeweekend’ met
als doel een nog breder aanbod van
interessante thema’s voor alle bewoners van Mijdrecht en omstreken te bieden. Om ervoor te zorgen
dat iedereen van alles kan beleven,
concentreert het evenement zich nu
op 1 dag i.p.v. een heel weekend. Op
en rond het podium op het Raadhuisplein, alsmede op andere plekken in het centrum vinden diverse
modeshows, presentaties en demonstraties plaats rond alles wat
met lifestyle te maken heeft, zoals mode, gezonde voeding, beauty, wonen, auto’s en meer. Er zijn activiteiten voor vrouwen, mannen en
kinderen, gebracht door lokale winkeliers, dealers en andere experts
die een band met het thema ‘Life-

style’ hebben. Bekijk de nieuwste
collecties gedurende 3 inspirerende
modeshows, zie de laatste trends
op het gebied van gezonde voeding,
leer van kookdemo’s, beleef de laatste trends in sierraden, bijouterieën
en brillen, proef de lekkerste koffie die je kan bedenken, ga winterbarbecueën, de lekkerste smoothies maken, proeflopen op ‘Balansschoenen’, proefzitten in uw droomauto, laat je boek signeren, kinderen hun creativiteit ontdekken in de
creatieve kids corner, enzovoorts…
U komt ogen, oren, reuk- en smaakpapillen tekort!
De dag zal worden afgesloten met
een heuse Stiletto Run door de
Dorpsstraat. Uiteraard kunt u daarna rustig de dag afsluiten op de terrasjes van de Mijdrechtse Horeca. Het ‘Fashion, Food, Fun & More
Lifestyle Event’ is op zaterdag 1 oktober a.s. vanaf 10:00 geopend. De
eerste modeshow start al om 11:00.
Zorg dat u er bij bent!

Burendag Careyn MariaOord groot succes!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
24 september was het Burendag,
een jaarlijks terugkerend feest dat
je samen viert met je buren en de
buurt. Dit was het eerste jaar dat
Careyn Maria Oord hier aan mee
deed. Deze middag stond in het teken van ontmoeting en contact met
de buren. Op het terras hebben buren samen met bewoners en vrijwilligers volgelhuisjes in elkaar gezet en geschilderd. Deze vogelhuis-

jes komen te hangen rond de vijvers
bij Maria Oord. De sfeer zat er goed
in mede door het mooie weer en de
gezellige orgelmuziek van Ton Rijnbeek. Wij willen iedereen bedanken
voor hun komst en de gezelligheid.
Bent u door burendag enthousiast
geworden om ons als vrijwilliger bij
activiteiten te ondersteunen? Neem
dan voor meer informatie contact
op met Anne Gelsing 0297-219306
of mail naar a.gelsing@careyn.nl

BIJ HUIS
02 Nieuwe Meerbode

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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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. 0297-241562.
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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Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Opening van jeugd
theaterschool Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag vond
de opening van de Jeugd TheaterSchool Uithoorn plaats in Dans en
Partycentrum Colijn. Het was een
afwisselende middag met om te
beginnen een prachtige opening
waarin Danny Nooy en Robbert
Besselaar zelf acte de présence gaven met een heerlijke medley van
musicalnummers. Het publiek dat in
groten getale naar de opening was
gekomen was zeer onder de indruk
van hun mooie optreden. Daarna
werd de Jeugd TheaterSchool Uithoorn officieel geopend door Marc
Forno. Na een babbeltje met Danny en Robbert over hun gezamenlijke verleden en producties knipte hij
het rode lint door. Vervolgens gaven
ze nog een gezamenlijk optreden en
daarna werd de kinderen verzocht
naar de andere zaal te gaan om de
dansworkshop van Laurens Hagens
bij te wonen. Deze 65 kinderen tussen de 4 en 14 jaar deden zeer geconcentreerd en fantastisch mee
met de choreografie op het nummer
‘Stoer of Stom?’ van Kinderen voor

Kinderen. Het tweede half uur bestond uit een les ‘spel’ ofwel acteren
in de grote zaal onder leiding van
Danny en het laatste half uur kregen
de kinderen zangles van Robbert.
Na deze workshop viel alles op zijn
plek; de kinderen konden het lied
zingen met de daarbij behorende
uitdrukkingen en de choreo dansen! Menig ouder was verbaasd
over hoeveel de kinderen in 1 middag geleerd hebben.
En dat is precies wat Danny, Robbert, Axel en Heleen willen bereiken
met deze school. Niet alleen liedjes
en choreo’s uit je hoofd leren maar
vooral het leerproces daar naartoe
staat bovenaan de wensenlijst van
dit viertal. Samen op zoek naar de
(verborgen) talenten en in een veilige omgeving iets moois neerzetten.
De lessen starten vanaf dinsdag
10 januari en op zondag 26 maart
staat de Masterclass met Mariska
van Kolk op de agenda, deze is gratis toegankelijk voor alle leerlingen
van de JTSU. Meer info of inschrijven: www.jtsu.nl

IVN Lezing
Vogeltrek en
Vogels ringen
Regio - Op dinsdag 4 oktober is het
Dierendag in De Woudreus in Wilnis met volop aandacht voor vogels.
En wel specifiek over de vogeltrek
en het ringen van vogels. Ook vertoont de Vogelwerkgroep van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn de film
‘Uilen ringen’. Spreker Tijs van den
Berg van de Vogelwerkgroep begint
de lezing met de vogeltrek. Waarom trekken vogels? Is het nieuwsgierigheid naar verre vreemde landen of worden ze door kou of honger gedreven? Hoe vinden ze hun
weg heen en terug? En hoe weet
je of een vogel een trek- of standvogel is? Na de pauze gaat Tijs in
op het ringen van vogels. Waarom wordt dit gedaan en wat kun je
daarvan leren? In het bijzonder is
er aandacht voor het ringen van uilen. De werkgroep PR & communicatie heeft hiervoor in samenwerking met filmer IVN Natuurgids Peter Betlem en de Vogelwerkgroep,
de film ‘Uilen ringen’ gemaakt. De
film wordt tijdens deze avond voor
het eerst getoond en is een aanvulling op de websitereeks ‘Op locatie’; films over natuurgebieden en
door IVN-vrijwilligers georganiseerde activiteiten in de natuur dichtbij.
In ‘Uilen ringen’ laat de Vogelwerkgroep zien hoe een jonge Kerkuil op
locatie wordt geringd. Tijs is ook degene die de jonge Kerkuil ringt en
een uitleg geeft. Bert Fakkeldij zorgt
daarbij voor het vastleggen van de
gegevens die nodig zijn voor verder
onderzoek. Benieuwd naar de lezing
en de film? Kom dan op 4 oktober
naar het NME-gebouw De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De zaal gaat open om 19.45
uur, de lezing start om 20.00 uur.
Natuurlijk is deze Dierendag-lezing ook voor iedereen toegankelijk. Wel wordt een vrijwillige bijdrage van 2,50 gevraagd. Voor meer informatie: Tinok van Hattum, 0297534562. Zie ook de afdelingswebsite: https://afdeling.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Natuur in wording
Op een van die wonderbaarlijk warme avonden van september besluiten mijn vrouw, dochter
en ik nog even een rondje Waverhoek te doen. Als we het hek
overklimmen, horen we in de verte het rustgevende gegak van de
vele grauwe ganzen die er bivakkeren. In de verte zien we een
eenzame lepelaar. Later zullen
er vast nog meer neerstrijken op
deze slaapplek. Tot onze verrassing lopen er koeien los en die
zijn weer even verbaasd dat wij
er verschijnen. Toch wel groot ineens die beesten als je er langs
moet. Dapper stappen wij voorwaarts en wachten af wie plaats
maakt voor wie. Gelukkig doen de
koeien niet moeilijk en laten ons
met hun stoïcijnse blik langs. Dat
heb ik met schapen wel eens anders meegemaakt in de lammertijd. Minder imposant dan koeien,
maar als ineens een vastbesloten
kudde zich om je samendromt en
met een “wat-mot-je-hier” blik in
hun horizontale pupillen tegen je
aan begint te duwen, voel je je
toch bepaald ongemakkelijk.
Als we bij de hoek zijn aangekomen komt ineens de zon onder het wolkendek tevoorschijn
en in het laatste kwartiertje op
weg naar zijn plek onder de horizon laat hij zich in al zijn glorie
zien. Zijn vuurrode reflectie knalt
van het water af en het lijkt wel of
er plotseling twee sterren in ons
zonnestelsel zijn. Terwijl we staan
te oeh-en ahen bemerken we opeens een zacht zoemend geluid
boven ons. We kijken naar boven en zien een krioelende kolom

dansende muggen. Honderden,
duizenden die iedere keer weer
nieuwe grijze en zwarte patronen
vormen. Zolang ze niet steken is
het een prachtig gezicht. We lopen verder en komen een kudde
schapen tegen. Een schaap ligt
uitgeput op de grond en ademt
zwaar alsof de laatste adem niet
ver weg meer is. Als we goed kijken, lijkt hij ook nog eens een
raar tuigje aan te hebben. Besluiteloos kijken we elkaar aan: kunnen we het arme beest nog helpen of is het al te laat? We kijken
nog eens naar de andere schapen en plotseling zien we dat er
toch wel veel een blauw achterwerk hebben. Ineens realiseren
we ons dat het tuigje niet een of
ander soort mitella is, maar dat hij
de zak met krijt tussen de voorpoten van de ram op zijn plaats
houdt. Zo kan de boer zien welke schapen al gedekt zijn en door
welke ram, afhankelijk van de
kleur op het achterwerk van de
ooi. Meneer heeft er een bijzonder drukke avond op zitten.
Vrijwel alle dames zijn op hun
achterste getooid met uitbundig blauw. Geen wonder dat hij
zo amechtig ligt uit te hijgen. Hij
heeft een bijzonder hoog arbeidsethos want al zuchtend en steunend staat hij weer op en begint
bij de dichtstbijzijnde dame aan
te dringen. Natuur in wording en
over een maand of vijf zien we
het resultaat door de wei dartelen. Wel een blokje om lopen voor
de ooien tegen die tijd!
Sep Van de Voort, natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Lezing allemaal familie

Feestelijke week bij
Willispoort
Wilnis - Een feestelijke week voor
de leerlingen van OBS Willespoort
in Wilnis! Op dinsdag hadden alle leerlingen een hele leuke, leerzame ochtend met het programma
Streetwise van de ANWB. Professionele instructeurs kwamen een ochtend naar de school en gaven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto’s
en een fietsparcours werd de praktijk zoveel mogelijk nagebootst, hetgeen niet alleen heel leerzaam was

maar ook voor een hele leuke ochtend zorgde voor de leerlingen.
Op vrijdagavond vond het jaarlijkse openingsfeest ‘De Willesstart’
plaats, dat dit keer als thema ‘Camping’ had. In de hele school en op
het plein waren leuke spelactiviteiten voor de kinderen. Dankzij
een aantal sponsors konden mooie
prijsjes worden gewonnen. Door
een mooi bedrag als eindresultaat
kunnen de kinderen dit schooljaar
nog gaan genieten van een educatief uitstapje. Een feestelijk begin
van het schooljaar!

Vinkeveen - Het merendeel van de
huwelijken vroeger werd gesloten
tussen mensen uit hetzelfde dorp of
buurdorp. Het is dus niet uit te sluiten dat dorpsbewoners “ergens” familie van elkaar waren en kan er een
dorpsstamboom worden samengesteld. Vanuit deze gedachte is de
heer A.W.J.M. van Gestel al jaren
bezig met het in kaart brengen van
onderlinge verwantschappen van de
bevolking van zuidoost Kempenland.
Uitleg over deze zogenaamde populatie genealogie en wat hieruit geleerd zou kunnen worden, komt in
zijn lezing uitgebreid aan bod. Toon
van Gestel is opgeleid als geneticus,
gepensioneerd biologieleraar en
voorzitter binnen het hoofdbestuur
van het NGV. De werkgroep genealogie binnen de Historische vereniging heet u hartelijk welkom op
maandag 3 oktober a.s. in De Boei te
Vinkeveen aanvang 19,30 uur en de
toegang is gratis.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Infoavond mogelijke vrijeschool
Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn
Regio - De ouder-initiatiefgroep
die de komst van een vrijeschool in
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn onderzoekt, heeft een tweede informatie-avond gepland voor
belangstellenden. Om ouders uit
De Ronde Venen/ Uithoorn de kans
te geven eens een vrijeschool van
binnen te bekijken, zal deze avond
plaatsvinden in de Vrije School Parcival, Lindenlaan 336 te Amstelveen.
Op deze avond veel informatie over
vrijeschoolonderwijs. Aan de orde
kom het leeftijdsgericht werken in
de vrije school en het zogenaamde
“kleuteren”. En natuurlijk de stand
van zaken van dit initiatief.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via vrijeschoolgroenehart@
gmail.com. Inloop 19.45 uur, start
programma 20.00 uur, einde programma 21.30 uur, desgewenst napraten met een drankje na afloop.
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VVD wethouder moet van eigen fractie haar huiswerk overmaken

Veel onduidelijkheden over financiële
onderbouwing gezondheidscentrum
Vervolg van de voorpagina
Niet duidelijk werd of het verschil
in taxatie en de door het college
voorgestelde verkoopprijs gekoppeld kon worden aan de dekking
van mogelijke risico’s van verontreiniging bij sloop van het te verkopen deel.
Jarenlang geen vooruitgang
Al jarenlang zijn de huisartsen in
Vinkeveen op zoek naar nieuwe
huisvesting. Die willen meerdere
zorgvoorzieningen in één gebouw
op een centrale plek in Vinkeveen.
Het plan is om in hetzelfde pand een
zo breed mogelijk aanbod te bieden
van eerste lijn zorgverleners. Hierbij
zijn behalve de huisartsen ook een
apotheker, een verloskundige en
een fysiotherapeut betrokken.
Vooral de huisartsen geven aan dat
vanwege de veranderingen in de
gezondheidszorg hun praktijkruimten niet meer voldoen aan de huidige eisen die gesteld worden aan het
geven van medische zorg.
De plint van Maria Oord
Eerder sneuvelde het plan voor
huisvesting van een gezondheidscentrum in de plint van het gebouw
van zorgcentrum Maria Oord. Vervolgens hebben de huisartsen het

bestuur van de Sint Jozefschool benaderd. Die contacten leidden tot
een estafetteplan, dat er op neerkomt dat de gemeente de helft van
het huidige schoolgebouw gaat verkopen aan de lokale zorgverleners.
De Jozefschool krijgt vervolgens
een bedrag van 350.000 euro van de
gemeente voor toekomstbestendige aanpassingen aan het deel van
het gebouw dat een onderwijsfunctie blijft houden. Volgens het college past dat bij het huidige bestand
van basisscholen in Vinkeveen. Zowel de protestants christelijke basisschool “De Schakel” als de openbare basisschool “De Pijlstaart” zijn
namelijk al gehuisvest in moderne
gebouwen. Het laatste deel van het
plan is dat de lokale zorgverleners
de aangekochte lokallen van de Jozefschool laten slopen en vervolgens op die locatie voor eigen rekening het nieuwe gezondheidscentrum bouwen.
Maatschappelijk belang
Tijdens de discussie in de raad werd
duidelijk dat eigenlijk geen van de
raadsfractie tegen de kern van het
bovenbeschreven plan is. Het was
alle raadsleden duidelijk dat een
dubbel succes behaald zou kunnen worden: een eigentijds schoolgebouw en een op de toekomst ge-

richt zorgcentrum in het centrum
van Vinkeveen. Het ging de raad
vooral om de gebrekkige financiële
onderbouwing van het college, die
er toe leidde dat het collegevoorstel
niet de besluitnemende deel van de
vergadering haalde. Raadsbreed
was grote behoefte bestaan aan
een nadere en veel duidelijker uitleg over het verschil tussen de taxatiewaarde en de verkoopprijs die het
college voor ogen had.
Teruggestuurd
Wethouder Alberta Schuurs (VVD)
werd teruggestuurd om samen met
haar ambtenaren een betere uitleg voor te bereiden over de gang
van zaken rond de verkoopplannen.
Daarbij gaat het om het beantwoorden van de vraag of er wellicht andere geïnteresseerden waren.
Verder verwacht de raad van de
wethouder een veel beter onderbouwde uitleg over het financiële
“gat” tussen de geschatte waarde
van gebouw en grond enerzijds en
de beoogde verkoopprijs anderzijds.
Daarbij speelt de kwestie in hoeverre de samenwerkende zorgverleners gezien moeten worden als een
commerciële partij, die een commerciële prijs zou moeten betalen
voor het gewenste perceel. De feitelijke bedragen zijn door de geheim-

Raad wil logopedie in
gemeentelijke handen houden
Vervolg van de voorpagina.
Volgens het college zou “een gespecialiseerde partij sneller kunnen
werken en actueel blijven tegen lagere kosten”. De gemeente zou
daardoor beter kunnen sturen op de
doelstellingen binnen de jeugdpreventie. Uit beschikbare documentatie viel echter af te leiden dat het
aantal logopedistes in gemeentelijke

dienst al eerder sterk was uitgehold.
Zo zou eerder sprake zijn geweest
van vier medewerksters en nu zouden er slecht twee actief zijn . Wat
de oorzaken waren voor die teruggaan en wat de totale kosten voor de
logopedie waren, bleef op zijn minst
schimmig. Wel werd duidelijk dat de
gemeente met scholen in gesprek is
om een deel van de logopediekosten te laten betalen door de het on-

derwijs, omdat “de budgetten van de
gemeente onder druk staan”.
Raad tegen collegevoorstel
Het college slaagde er niet in om
aan te tonen dat de hoge kwaliteit
van de logopedie, zoals die nu wordt
uitgevoerd, in de toekomst gewaarborgd zou blijven. Tegelijkertijd liet
het college niet na om de raad er op
te wijzen dat de gemeenteraad niet

Fractie voorzitter VVD: Frans Lugtmeijer

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Politie handelde wel juist

Wethouder Alberta Schruurs-Jensema
houding alleen bij raadsleden bekend. Voor de Vinkeveense zorgverleners en her rooms-katholieke
schoolbestuur valt te hopen dat hun
schip - vol met idealen - niet in het
zicht van de haven zal stranden.
bevoegd was om besluiten te nemen
over de wijze waarop vorm werd gegeven aan uitvoerende werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. Door een amendement
van het CDA, D66 en Ronde Venen
Belang werd vastgelegd dat de gemeente zelf doorgaat met de bovenwettelijke taak van depreventieve logopedie. Het voorstel van het college om die taak met ingang van 2017
buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen is door het aannemen
van het genoemde amendement geschrapt. Een groot deel van de raad
heeft eerst behoefte aan een discussie over welke activiteiten als kerntaken van de gemeente kunnen
worden beschouwd.

Afgelopen week heeft de Nieuwe Meerbode een ingezonden
brief gepubliceerd onder de kop
Schande. Hierin worden belevenissen geschetst van een gehandicapte vrouw die op 14 september jongstleden met haar auto met twee lekke banden onderweg was naar de garage. Een andere weggebruiker bracht haar
tot stoppen en belde de politie.
De belevenissen zijn verwoord
door een vriendin en tevens mantelzorger van de vrouw, die het
verhaal hoorde van betrokkene.
In de brief wordt geschetst hoe
de politie vervolgens mevrouw
onheus bejegende en onvoldoende hielp.
Feiten
Het had de Nieuwe Meerbode
gesierd eerst bij de politie navraag te doen naar de feiten en
de politie kans te bieden op wederhoor. Door publicatie van deze
brief is het optreden van de politie in een kwaad daglicht komen
te staan. De lezing van de gebeurtenissen zoals verwoord in
de brief strookt op een groot aantal punten niet met de feitelijke
gebeurtenissen zoals vastgelegd
door de agenten die ter plaatse

kwamen en wordt bevestigd door
de getuige.
Gesprek
Inmiddels heeft een verhelderend gesprek plaatsgevonden
tussen beide dames en de wijkagent. Om die reden wil de politie
niet nader ingaan op de precieze gebeurtenissen. Wel wil de politie onder de aandacht brengen
dat het niet is toegestaan met
een lekke band te rijden vanwege
verminderde controle over de auto, waardoor het overige verkeer
in gevaar wordt gebracht.
Hulpverlenende taak
Verder hecht de politie eraan
om te benadrukken dat agenten niet alleen een handhavende
taak hebben, maar ook hulp bieden aan hen die hulp nodig hebben. Er is absoluut geen sprake van geweest dat de gehandicapte mevrouw zonder hulp in
haar rolstoel op straat is achtergelaten. De agenten hebben mevrouw overgedragen aan de zorg
van vrienden en familie.
Kees van Zutphen
Basisteamchef Politie Stichtse
Vecht/De Ronde Venen

Ook helemaal klaar met
borstkanker?

Burendag in de Dodaarslaan!
Vinkeveen - Een stralende zon op
zaterdag 24 september, wie had dat
verwacht? Het prachtige weer kon
bijdragen aan een geslaagde burendag in de Dodaarslaan in Vinkeveen. Deze burendag werd mede
mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de gemeente de Ronde Venen. In de middag hebben bijna 50 kinderen deelgenomen aan
een voetbal clinic die buurman Pieter Kes georganiseerd had. Met
hulp van een aantal buurmannen
en buurvrouwen hebben de kinderen zich uitgeleefd in spelonderdelen zoals darten met de voetbal (in
de roos 25 punten!), bowlen met
de voetbal (alle 9 om?), bal schie-

ten door het gatenbord, voetbaltikkertje en een behendigheidsspel
met voetbal. Na 2 uur hard werken kregen alle kinderen een mooie
medaille uitgereikt! Daarna begon
het feest voor jong en oud op hofje 3 van de laan. Heerlijke salades
waren ’s ochtends al klaargemaakt
door Majorie, Charlotte en Sara en
spannende toetjes door (wederom)
buurman Pieter. Barbecue koks Jorge, Mark en Vincent maakten de
heerlijkste happen klaar. Alles bij elkaar zorgde dat ruim 50 kinderen
en 80 buren een geslaagde burendag hadden. Zoals zanger Berry zei:
jullie zijn meer dan buren, jullie zijn
echte vrienden!

Mijdrecht - Kom dan naar de informatieve bijeenkomst die Inloophuis ’t Anker organiseer op 6 oktober a.s. Ooit had je borstkanker...De
behandelingen zijn (al lang) achter
de rug of wellicht ben je daar nog
mee bezig (bestralingen, chemotherapie, hormoontherapie). Voor de
buitenwereld ben je “klaar”; je bent
er nog, je ziet er weer goed uit, je
hebt het er niet meer zo over. Maar...
voor velen is het allemaal niet over
en voorbij. Omdat je niet de enige
bent die late gevolgen ondervindt
van (de behandeling van) borstkanker, organiseert Inloophuis ‘t Anker
in het kader van ‘Oktober borstkankermaand’ op donderdag 6 oktober een themaochtend over dit onderwerp. Aanvang: 10.00 uur (inloop
vanaf 9.30 uur) tot 11.30 uur. Deze informatieve bijeenkomst vindt
plaats in Gezondheidscentrum De
Waterlinie, Koningin Maximalaan
30 in Uithoorn. (De voormalige Provincialeweg.) Meer mensen overleven borstkanker en leven daarna
lang(er) door. Hierdoor ontdekken
we steeds meer over de mogelijke
gevolgen die de behandeling tegen
borstkanker op lange termijn kan
hebben. Soms kunnen klachten tijdens je behandeling ontstaan. Soms

treden ze pas jaren na afloop van je
behandeling op. Deze klachten noemen we late gevolgen. Late gevolgen kunnen je belemmeren in je dagelijks functioneren.
Genot
Onder het genot van koffie of thee
en iets lekkers vertonen we een
korte film, geven we je informatie over wat late gevolgen zijn en
wat er misschien tegen te doen
is. Dit alles nodigt uit om te praten over voor jou herkenbare gevolgen. Lotgenotencontact is en
blijft uiterst belangrijk, ook na de
borstkanker(behandelingen)! Aanmelden kan tot woensdag 5 oktober
via secretariaat@inloophuishetanker.nl of 06-18072867 , op dit nummer kun je ook terecht voor meer informatie. In Mijdrecht staat al jaren
het inloophuis ‘t Anker. Twee dagen
in de week is het open voor mensen
die op wat voor ‘n manier ook “geraakt” zijn door kanker: als (ex-) patiënt, als naaste. Praten met lotgenoten over wat je beroert (of gezellig een activiteit doen) in ‘t Anker is
heel erg belangrijk en helpt je (ver)
dragen. Meer weten over onze activiteiten? Neem een kijkje op www.
inloophuishetanker.nl

Koninklijke onderscheiding
voor brandweerman Theo
Wilnis - Theo Kuijlenburg uit Wilnis
heeft vorige tijdens de korpsavond
van de brandweerpost Wilnis in een
feestelijke sfeer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Sinds de
jaren ’80 is Theo Kuijlenburg in verschillende functies bij de brandweer
actief geweest. Hij is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De versierselen behorende bij deze
Onderscheiding werd bij hem opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. Wilnisser Kuijlenburg
(1956) is sinds 1984 als vrijwilliger
verbonden aan de brandweer in zijn
woonplaats. Als hoofdbrandwacht
is hij na 32 jaar nog steeds gepassioneerd en gedreven als het om
brandweerzaken gaat. Als oefencoordinator bewaakte hij de laatste ja-

ren de geoefendheid van de post in
Wilnis. Tijdens spannende momenten – bijvoorbeeld bij branden met
slachtoffers en personen die bekneld zaten in een auto – verleende hij niet alleen hulp, maar had hij
ook nadrukkelijk oog voor zijn jongere collega’s. Als hij spanning bij
hen bemerkte, dan sprak hij daarover met hen. Op die manier zorgde hij voor een informele en collegiale opvang bij emotionele gebeurtenissen. Met zijn werkwijze heeft hij
ruim dertig jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de
brandweerpost in Wilnis. Mede door
deze verdiensten heeft het de Koning behaagd hem te benoemen als
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Van harte gefeliciteerd!

Opel Van Kouwen introduceert dit weekend
de nieuwe MOKKA X en de nieuwe Zafira
Regio - De bestaande Opel Mokka
en de Opel Zafira Tourer zijn de afgelopen jaren bekende en veel verkochte modellen gebleken. En nu
dus tijd voor vernieuwing. De Mokka wordt vervangen door de nieuwe MOKKA X en de Zafira Tourer
door de nieuwe Zafira. Beiden zijn
prachtig gelijnde modellen die voorzien zijn van de nieuwste ontwikkelingen op veiligheids- en multimedia gebied. En nu met veel voordeel

‘Kom Koffie?!’ nieuw in Wilnis Dorp
Wilnis – Vanaf 4 oktober a.s. staan
de deuren van gebouw ‘de Roeping’
elke week op dinsdagmorgen open
en kan iedereen uit de buurt binnenlopen voor een (gratis) kom koffie of
thee. Een gezellige en ontspannen
manier om mensen uit de buurt te

ontmoeten. Iedereen is welkom dus
neem gerust iemand mee. De deuren staan open tussen 10.00 en 12.00
uur. Wilt u eerst meer informatie?
Loop even langs of stuur een bericht
naar
komkoffiewilnis@gmail.com.
Bellen kan ook naar: 06-25296095.

aan te schaffen bij Van Kouwen. Op
vrijdag 30 september en zaterdag 1
oktober staan de auto’s te pronken
in de showrooms van Van Kouwen
in Aalsmeer, Amsterdam en Hoofddorp. Ook kan er worden proefgereden met beide modellen. Zondag 2 oktober tijdens de koopzondag in Amsterdam is dat ook nog
mogelijk. Van Kouwen Amsterdam
(Zuidoost) is geopend op de zondagen van 11.00 tot 16.00 uur. Voor de
snelle beslissers is er tijdens dit introductie weekend extra voordeel te
behalen.
Een tankpas t.w.v. 500,-, 2 speciaal
geprijsde intropakketten op de Zafira, 50% korting op een Safety Pakket op de MOKKA X en ook bij deze modellen ontvangt u: 3 jaar gratis Opel Onstar met 4G WIFI en de
afleverkosten cadeau. Deze laatste 2 voordelen is een nieuwe ac-

tie en deze geldt op alle nieuwe
Opels. Dit geeft al gauw een voordeel van meer dan 1000,-. Meer in-

formatie over de nieuwe Opel MOKKA X en de Opel Zafira vindt u op
www.vankouwen.nl.
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Twee jubilarissen bij
Fysiotherapie Hoofdweg

fiets hierheen. Goed voor de conditie
en als aanmoediging voor mijn patiënten om ook in beweging te blijven.”

Mijdrecht - Deze week wordt er
een (klein) feestje gevierd bij Fysiotherapie Hoofdweg in Mijdrecht.
Vrijdag 30 september viert fysiotherapeut Bram van Hulst (58) namelijk het feit dat hij 25 jaar als zodanig werkzaam is bij deze vestiging.
Behalve algemeen fysiotherapeut
heeft Bram zich gespecialiseerd in
de behandeling van problemen met
kniegewrichten en richt hij zich verder op de begeleiding van mensen
met Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (Claudicatio intermittens), in gewoon Nederlands
ook wel ‘etalagebenen’ genoemd.
De tweede jubilaris is Joke Besançon-Bots. Zaterdag 1 oktober viert
zij haar 40-jarig jubileum bij de Fysiotherapie. Naast algemeen practicus als fysiotherapeute heeft zij zich
gespecialiseerd in bekken en bekken-bodem problematiek nadat zij
jarenlang
zwangerschapseducatie heeft gegeven. Daarnaast specialiseerde zij zich in adem- en ontspanningstherapie, Mobilizing Awareness, SounderSleep en Medical
Taping. Joke is sinds 1980 tevens
praktijkeigenaar en heeft dit ondergebracht in een maatschap samen
met haar echtgenoot René en Jeannette Bastemeijer (sinds 1982 in de
praktijk) die hetzelfde vak uitoefenen met als aanvulling diverse specialisaties. De praktijk heeft cliënten en patiënten, jong en oud uit de
hele regio die voor behandeling komen. Daarvoor hoeven zij niet eerst
naar de huisarts voor een verwijzing.

Scheepswerktuigkundige
Bram van Hulst studeerde fysiotherapie aan de Hoge School Amsterdam en ontving zijn diploma in
1990. Na korte tijd in verschillende
verpleeghuizen te hebben gewerkt
kwam hij bij Fysiotherapie Hoofdweg
in Mijdrecht in dienst waar hij zich
verder specialiseerde in de genoemde vakgebieden. “Ik ben op mijn 27e
begonnen met een studie voor fysiotherapeut en op mijn 32e pas in dat
vak gaan werken,” steekt Bram van
wal. “Op 30 september 1991 ben ik
hier gekomen. Ik was altijd al geïnteresseerd in orthopedische aandoeningen en de daarmee gepaard
gaande bewegingstherapieën. Maar
ook de behandeling van etalagebenen hadden mijn belangstelling.
Aardig te weten is misschien dat ik
van huis uit een heel andere achtergrond heb. Voordien heb ik als
scheepswerktuigkundige op schepen gewerkt… Maar altijd van huis
zijn trok mij niet meer zo. Op zeker
moment kwam ik een keer bij een
verpleeghuis binnen en daar zag ik
een fysiotherapeut bezig met de bewoners. Dat leek mij een mooi vak,
bezig zijn met het lichaam in beweging te houden. Omdat ik van jongs
af aan actief ben in bepaalde vormen van sport, heb ik er toen voor
gekozen om fysiotherapeut te willen
worden en heb daarvoor een studie
gevolgd. Inmiddels met de nodige
specialisaties ben ik nu 25 jaar hier
en hoop dit nog lang vol te houden.
ik woon in Nes aan de Amstel. Van
daar kom ik zoveel mogelijk op de

Meester in karate
Terzijde zij opgemerkt dat Bram een
bescheiden mens is en niet met zijn
kwaliteiten te koop loopt. Maar de
sport die hij nog steeds met verve
beoefent is karate en Ken-Jitsu, wat
hij naar eigen zeggen heeft geleerd
van Japanse meesters. Intussen mag
hij zichzelf ook dat predicaat geven
(4e dan). De achterliggende technieken daarvan gebruikt hij bij de
behandelingen die hij uitvoert om
ledematen weer goed en zonder pijn
te laten functioneren. Bram is geen
Rondevener van geboorte. Hij komt
uit Oostvoorne. Na zijn studie fysiotherapie zocht hij werk en solliciteerde bij de Fysiotherapie Hoofdweg in
Mijdrecht, waar hij nu deel uitmaakt
van een team met vier andere collega’s die allemaal meerdere specialismen in hun bagage hebben. Dat
zijn behalve hemzelf ook Joke Besançon, René Besançon, Jeannette
Bastemeijer en sinds 15 september
Wilma Reedijk die in de plaats is gekomen van de vertrokken Severine
Heijen. Wilma heeft als specialisme
oedeemtherapie. Met elkaar biedt
de praktijk een twintigtal verschillende behandelmethoden voor bijna alle aandoeningen die fysiotherapeutisch met succes onder controle of definitief tot staan kunnen
worden gebracht. Die worden zowel
in de praktijkruimte aan de Hoofdweg gegeven, maar ook aan huis als
dat nodig is. Zie voor meer informatie hierover de website www.fysiotherapiehoofdweg.nl. De praktijk is
aangesloten bij een aantal zorgnetwerken; er wordt samengewerkt met
huisartsen, specialisten, thuiszorg,
wijkverpleging, regionale ziekenhuizen en de gemeente De Ronde Venen. Met nagenoeg alle bekende
zorgverzekeraars zijn er contracten
afgesloten.
Docent Frans
Maar er is nog een jubilaris: Joke
Besançon-Bots, oorspronkelijk afkomstig uit Wilnis. “Net zo min als
bij Bram was het mijn voorkeur ook
niet om fysiotherapeut te worden.
De bedoeling was docent Frans! Op

school maakte ik kennis met wat
men toen noemde heilgymnastiek
en massage. Omdat ik dat toch wel
als iets moois heb ervaren besloot ik
dit ook te gaan doen. Het voelde alsof het op mijn lijf was geschreven,”
vertelt Joke. Kort en goed, zij koos
voor een studierichting aan de Academie voor Fysiotherapie Jan van
Essen (nu de Hoge School Amsterdam), studeerde in 1975 af en begon veertig jaar geleden met haar
werkzaamheden bij een praktijk in
Mijdrecht. Op de Academie leerde
zij ook haar man René kennen. Samen hebben ze de huidige fysiotherapeutische praktijkruimte en woning aan de Hoofdweg 48A ontworpen, laten bouwen en in gebruik genomen. Dat was in 1980. Joke: “Vanaf die tijd tot nu toe is er natuurlijk
veel vooruitgang geboekt op het gebied van kennis en behandelingen.
Door nieuwe inzichten zijn er ook
allerlei behandelmethodes bijgekomen voor specifieke aandoeningen. Dat is opgepakt en we hebben medewerkers gekregen die in
teamverband allemaal verschillende specialisaties inbrengen. Dat laten we op onze website ook duidelijk naar voren komen. Ieder van ons
heeft zo zijn eigen groep patiënten
die hij of zij behandelt. Wij voeren
hier in de praktijk voornamelijk individuele behandelingen uit, dus niet
in een groep.” Waar de behandelingen nog vaak manueel geschieden,
gebeurt de administratieve verwerking van de behandelingen intussen
digitaal. “Dat is een vak apart, want
wij moesten allemaal op de computer leren werken, Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen patiënten,
houdt de dossiers bij en verricht alle verdere administratie. Dat vergt
ook de nodige aandacht en tijd.
Komt bij dat we ook elk jaar weer
met de zorgverzekeraars de contracten moeten verlengen. Dat gaat
niet automatisch. Het vak houdt dus
veel meer in dan alleen maar individueel patiënten behandelen,” aldus Joke die voornemens is nog wel
even door te gaan in het vak. Leuk
zo’n jubileum, maar dat is een momentopname. De praktijk aan de
Hoofdweg en de website www.fysiotherapiehoofdweg.nl bieden in
verhouding meer dan dat. Naast
een brede en uitgebreide informatie over het team en de behandelingen, is er ook een mogelijkheid om
vrijblijvend en kosteloos een zelftest
te doen. Dit voor degenen die fysieke klachten hebben aangaande hun
ledematen, moeite hebben met bewegen en pijn hebben. Gun uzelf de
tijd dat eens te doen!

Burendag op Agaat met
wijnproeverij en barbecue
Mijdrecht - Deze keer werd burendag op Agaat in Hofland-Noord
wel heel bijzonder gevierd. Naast de
traditionele barbecue werd het feest
geopend om 17.00 uur met een echte wijnproeverij. Van de 42 aanwezigen hadden 26 bewoners zich voor
de proeverij opgegeven. Een plaatselijke wijnleverancier had voor de
benodigde wijnen en attributen gezorgd.
Er werden 5 wijnen geschonken en
de voorzitter van de Agaatcommissie, de heer Thole, gaf bij iedere wijn
een deskundige uitleg. Er zat aan
de proeverij een wedstrijd verbonden. Op 5 vragen moest het goede antwoord gegeven worden. Een
bepaalde druif, waarvan de wijn gemaakt was, behoorde tot een gemakkelijke categorie, maar het jaartal raden vaneen zeer oude Sauternes was een stuk moeilijker, evenals
de prijs van een Italiaanse wijn. Niemand had alle 5 antwoorden goed.
Mevrouw Muste was de winna-

res met 3 juiste antwoorden en een
bijna juist geraden jaartal. Als prijs
ontving zij, hoe kan het anders, een
fraaie Agaat.
Straattekenen
Ook aan de kinderen was gedacht.
Zij hielden een wedstrijd straattekenen. De jury besloot dat alle kinderen een prijs kregen. Daarna was
het tijd voor de barbecue. Ieder
deed zich te goed aan het heerlijke vlees en de salades. Mede door
de zomerse temperatuur bleef het
lang gezellig. Om twee vuurkorven
had zich een cirkel van bewoners
verzameld en werden er plannen
voor het volgende festijn gesmeed.
In 2017 bestaat Agaat 40 jaar en dat
zal zeker een groots feest worden.
Eerst de Nieuwjaarsreceptie met
glühwein en erwtensoep in de open
lucht. Daarna mag de nieuwe commissie gaan brainstormen over het
lustrum feest. Dit feest was in ieder
geval bijzonder geslaagd!

Van links naar rechts: wethouder Haring en wethouder Koster (Woerden),
wethouder Langerak en Vlaar (Montfoort), wethouder de Regt (Oudewater),
wethouder Koops (Stichtse Vecht), wethouder Goldoorn (De Ronde Venen)

Nieuwe zorgcontracten
voor jeugdhulp en Wmo
Regio - Als het thuis niet meer gaat,
als je hulp nodig hebt bij de opvoeding of als je een beperking hebt en
de mogelijkheden zoekt, dan moet
de beschikbare hulp zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie. Daarom
hebben vijf gemeenten in Utrecht
West (De Ronde Venen, Montfoort,
Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, samen 182.000 inwoners) de
handen ineen geslagen om jeugdhulp en Wmo-hulp in te kopen bij
verschillende zorgaanbieders. Vorige week is de samenwerking tussen
de vijf gemeenten en de zorgaanbieders feestelijk bekrachtigd in het
gemeentehuis te Woerden. Wethouder Hans Haring (Woerden) namens
de vijf gemeenten uit Utrecht West:
“Met de nieuwe contracten komen
er voor onze inwoners ruim voldoende zorgaanbieders en vernieuwende werkwijzen. Inwoners kunnen zo
de zorg of ondersteuning krijgen die
past bij hun situatie. Voor iedere inwoners kan dat dus nèt even anders zij

Denk mee over de toekomst
van het groen in DRV
De Ronde Venen - Bomen, struiken, heesters, gras in tuinen, parken
en stroken; het groen maakt een
belangrijk onderdeel uit van onze
openbare ruimte. Maar hoe gaan we
om met het openbaar groen in de
gemeente? Hoe willen we dat ons
groen er over twintig jaar uitziet?
Wat is het ideaalbeeld dat daarbij
past? De gemeente wil de komende maanden met inwoners, wijkcomités en groengroeperingen een
groenbeleidsplan opstellen. Dit plan
geeft inzicht hoe de gemeente de
komende twintig jaar met het openbaar groen omgaat. De toekomstvisie wordt gebaseerd op streefbeelden. Op die manier wordt voor iedere inwoner inzichtelijk hoe het
gewenste toekomstbeeld van het
openbaar groen in zijn of haar omgeving eruit komt te zien.
Adviesgroepen
Voor elke kern in De Ronde Venen
wordt het gewenste toekomstbeeld
op gebied van openbaar groen geschetst. Er worden acht adviesgroepen gevormd: Abcoude, Baambrugge, De Hoef, Amstelhoek, Wilnis, Vinkveen/Waverveen. Mijdrecht
is opgedeeld in twee adviesgroepen: de jaren ’80-’90 wijken Hofland-Noord, Molenland en Twistvlied/Wickelhof én de jaren ’60-’70
wijken Hofland-Zuid en Proostdijland. De adviesgroepen bestaat be-

halve uit inwoners ook uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpscomités en groene verenigingen. Per adviesgroep zijn vijf plaatsen beschikbaar voor inwoners die mee willen
denken en praten over het gewenste groenbeeld in hun buurt. Zijn er
meer aanmeldingen, dan geldt het
principe van “wie het eerst komt,
wie het eerst maalt’. Per adviesgroep
worden twee bijeenkomsten georganiseerd.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling om mee
te denken over de toekomst van
het openbaar groen in uw omgeving? Meld u dan aan voor de adviesgroep in uw kern of wijk. U
kunt dit doen door een mail te sturen naar Marloes Pikkemaat E.
m.pikkemaat@derondevenen.nl met
daarin uw personalia of door te bellen met tel. 0297-291616.

Bingo
Vinkeveen - Op vrijdagavond 30
september is er weer een gezellige bingo georganiseerd bij SV Hertha. In de sfeervolle nieuwe kantine
wordt er onder het genot van een
hapje en een drankje, wederom om
mooie prijzen gespeeld, De kantine
is open vanaf 19.00 uur en ze starten om 20.00 uur.

“Kasjtanka”opent het nieuw
seizoen van Troupe A’dour!
Mijdrecht - Op zaterdag 8 oktober
om 16.00 uur zal het culturele seizoen van de stichting Troupe A’dour
starten met een jubileumvoorstelling, die precies tien jaar geleden
voor het eerst gespeeld werd: “Kasjtanka”. Kasjtanka is een familiemuziekvoorstelling, gebaseerd op de
twee Russische meesterwerken: de
pianocyclus “Kinderalbum” van P.
Tsjaikovski en het gelijknamige verhaal van A. Tsjechov. Met deze voorstelling startte Troupe A’dour 10 jaar
geleden als een nieuwe stichting
in Literair Theater Branoul in Den
Haag en nu ziet u “Kasjtanka” in
“een nieuw jasje” weer terug! Kasjtanka is een klein jong hondje. Zij
woont bij Loeka de meubelmaker en
zijn zoontje in de grote stad. Wan-

neer Kasjtanka verdwaalt, wordt ze
door een artiest meegenomen naar
huis. Dan begint het avontuur pas
echt... U ziet nu op het podium niet
alleen de acteur Ton Feil en de pianiste Irina Parfenova, maar een heel
bont gezelschap uit dit spannend
kinderverhaal! Wat wel het zelfde blijft, is de muziek. De “Kinderalbum” van P. Tsjaikovski, bestaand
uit 24 korte pianostukjes, is in het
verhaal geweven en wordt tijdens
de voorstelling integraal gespeeld.
Deze voorstelling is geschikt voor
iedereen vanaf 6 jaar en wordt in het
kader van de Kinderboekenweek in
de bibliotheek van Mijdrecht georganiseerd .“Kasjtanka” is ook onderdeel van Cultuurimpuls, een initiatief van de gemeente.

Meer verschillende soorten hulp
Een pluspunt is de variëteit in organisaties en instellingen die jeugdhulp en zorg aanbieden, met elk
hun specifieke expertise. Van lichte ondersteuning tot intensieve behandeling als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de opvoeding, begeleiding of dagopvang bij
een lichamelijke of verstandelijke
beperking, of hulp rondom agressie of drugs. Door de variëteit in het
zorgaanbod hebben onze inwoners
straks wat te kiezen. De vijf gemeenten geven met de inkoop van zorg en
ondersteuning een verdere impuls
aan de transformatie van de zorg die
sinds 2015 is ingezet. Zo kunnen de
gemeenten meer tegemoet komen
aan de wensen en zorgbehoeften
van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben.
Nieuwe aanpak
Met het afsluiten van de nieuwe contracten zetten de gemeenten ook in
op vernieuwing van het zorgaanbod.
Zo hebben bijvoorbeeld Youké (spe-

cialistische hulpverlener voor kinderen en jongeren), WIJ 3.0 (aanbieder
voor o.a. dagbesteding en toeleiding
naar werk en onderwijs) en Stichting Timon (biedt hulp bij problemen
met opvoeden en opgroeien) plannen ingediend voor een nieuwe aanpak in de hulpverlening en manieren van samenwerken. De gemeenten willen inwoners beter en goedkoper helpen. Daarom zijn de gemeenten zeer gemotiveerd om hier
samen met de zorgaanbieders mee
aan de slag te gaan. De gemeenten
verwachten veel van de vernieuwing
van het zorgaanbod en zetten hier
op in voor de toekomst. De gemeenten realiseren zich dat de vernieuwing van het zorgaanbod niet van
vandaag op morgen is gerealiseerd.
Het vergt een omslag in het denken
en doen bij de gemeenten en bij de
zorgaanbieders.
Inwoners blijven
verzekerd van zorg
Inwoners die zorg ontvangen van
een aanbieder die zich niet meer
heeft inschreven, houden de zorg via
deze aanbieder totdat hun indicatie
wijzigt of eindigt. Nieuwe cliënten
hebben ruim voldoende keuzevrijheid voor zorg in natura bij de nieuwe aanbieders. Met een PGB is het
eventueel wel mogelijk om zorg af te
nemen bij een niet gecontracteerde aanbieder. Zo valt er in 2017 niemand tussen wal en schip en kan tegelijk vernieuwing van het zorgaanbod worden gerealiseerd.
Kwaliteit binnen budget
Sinds 2015 regelen alle gemeente in Nederland jeugdhulp, ondersteuning om langer zelfstandig te
wonen, dagbesteding, beschermd
wonen en zaken op het gebied van
werk en inkomen. Een deel van deze
hulp kopen de gemeenten in Utrecht
West gezamenlijk in bij zogenoemde ‘zorgaanbieders’. Denk bijvoorbeeld aan lichte ondersteuning, begeleiding, dagopvang, behandeling
en pleegzorg. Gezamenlijke inkoop
levert niet alleen een schaalvoordeel
op maar ook een kwaliteitsimpuls.
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Aanleg vrijliggende busbaan tussen Uithoorn en Aalsmeer kan van start gaan. V.l.n.r. Marvin Polak, Derk Reneman, Jop
Kruis, Pieter Litjes en Dick Winters

Nieuwe busbaan voor
HOV in 2019 in gebruik
Regio - Donderdag 22 september werd de aanleg van een nieuwe busbaan voor Hoogwaardig
Openbaar Vervoer over de voormalige N196 tussen Uithoorn, door
Aalsmeer naar Hoofddorp officieel bekrachtigd. Dat gebeurde in
café-restaurant De Dorpshoek in
Aalsmeer door ondertekening van
de
samenwerkingsovereenkomst
tussen de Provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door projectleider Dick Winters, die de gedeputeerde Elisabeth Post verving),
de Stadsregio Amsterdam (wethouder Pieter Litjens) en de gemeenten Haarlemmermeer (wethouder
Derk Reneman), Aalsmeer (wethouder Jop Kluis) en Uithoorn (wethouder Marvin Polak). Carl Riechelman van de gemeente Aalsmeer ‘regisseerde’ de bijeenkomst ter plaatse en de eerste reacties van de aanwezige vertegenwoordigers op het
omvangrijke project waaraan een
prijskaartje van ruim 29 miljoen euro hangt. Het project is in nauwe
samenwerking met deze vijf partijen tot stand gekomen. De provincie Noord-Holland neemt de uitvoering van de busbaan op zich. Begin
2017 is naar verwachting de aannemer geselecteerd die het werk gaat
uitvoeren en starten de voorbereidingen. De daadwerkelijke aanleg
vindt in de loop van 2017 plaats.
Volgens planning kunnen de eerste bussen in het voorjaar van 2019
over de nieuwe busbaan rijden. Op
het grondgebied van Uithoorn is
er vanaf het busstation tot aan de
Poelweg al een vrije busbaan voor
HOV in twee richtingen aangelegd
en in gebruik. Vanaf de Poelweg
richting Aalsmeer is deze tot aan

de Legmeerdijk nu nog enkelbaans
en ook die gaat een vrije busbaan
in twee richtingen worden. Vervolgens wordt de lijn in die uitvoering
doorgetrokken over de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer naar
de Fokkerweg bij het kruispunt met
de N196. Na afloop van de ondertekening van de samenwerking werd
deze handeling symbolisch tot uitdrukking gebracht met vijf puzzelstukken die de samenwerkende
partijen in elkaar schoven waarna
het nieuwe tracé van de HOV in zijn
totaliteit zichtbaar werd.

Sluitende verbinding
Projectleider Dick Winters was bij
met de ondertekening voor de aanleg van de busbaan, die straks een
sluitende verbinding vormt in de
oost-west verbinding van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
tussen Mijdrecht en Hoofddorp.
Hierdoor kunnen reizigers snel van
A naar B rijden. Winters liet desgevraagd weten dat de provincie het
stokje van de gemeenten overneemt
in de aanleg van de busbaan. Wethouder Rene Derkman van de gemeente Haarlemmermeer voegde er
het volgende aan toe: “Voor de hele regio geldt dat openbaar vervoer
een succesnummer is. Het groeit
enorm en dat is mede te danken
aan de R-net verbindingen en de
vraag naar hoogwaardig openbaar
vervoer wat erg in deze regio leeft.
Gezien de economische activiteiten en toekomstige ontwikkelingen
aan de zuidflank van Amsterdam,
waaronder Schiphol, is goed en snel
openbaar vervoer een zaak van levensbelang want ook het wegverkeer neemt steeds meer toe en dan

zijn vrije busbanen een must.” Portefeuillehouder van Stadsregio Pieter Litjens onderschreef de woorden van de andere partners. “Er
staat veel woningbouw gepland
de komende jaren in de regio Amsterdam en dat legt een grote druk
op de infrastructuur. De mobiliteit
neemt daardoor toe, zowel per auto als per openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer over vrije
banen draagt dan bij aan een snellere bereikbaarheid van bestemmingen. Daarom ben ik blij dat deze HOV-verbinding er komt. Samenwerking tussen verschillende partijen is onontbeerlijk bij dit soort
projecten.” Litjes – die ooit burgemeester van Aalsmeer is geweest
- wees daarbij op de ‘struggle’ die
de gemeente Aalsmeer na de omlegging en ingebruikname van de
N201 een aantal jaren heeft moeten voeren om aan alle partijen uit
te leggen wat het belang was om
een ‘knip’ in de Burgemeester Kasteleinweg aan te brengen. Dit ten
faveure van een meer leefbaar en
veilig centrum van Aalsmeer waarbij het dorp niet meer in twee helften zou worden doorsneden door de
provinciale weg. Toen de politiek en
de inwoners het eens waren geworden kon ook de weg worden vrijgemaakt voor de aanleg van de vrijliggende busbaan van oost naar west
voor HOV. De omgelegde N201 is nu
volop in gebruik, kan Aalsmeer aan
zijn toekomst bouwen en de busbaan worden aangelegd. Participatie met veel partijen is daarbij aan
vooraf gegaan.
Leefbaarheidsproject
Wethouder Marvin Polak: “Het be-

langrijkste is dat ook inwoners van
Uithoorn en De Kwakel door de
aanleg van deze nieuwe busbaan
een snelle verbinding krijgen met
het westelijk deel van het land en
Schiphol. Bijkomend voordeel is
dat de aanleg ook voor minder verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting Uithoorn gaat zorgen. Dan wordt het op de Koningin Máximalaan immers ook rustiger. Er gaat dan meer verkeer over
de N201 dat niet meer door de centra van de dorpen rijdt. Ook wij zijn
druk doende maatregelen te nemen
om het centrum leefbaarder en veiliger te maken. Ten derde, mocht
de Uithoornlijn er komen, sluit de
doorgaande HOV-route ook aan
op de rechtstreekse en snelle verbinding met de tram naar Amsterdam. Goed voor de gemeente Uithoorn, maar ook voor inwoners van
Aalsmeer en zelfs voor die uit De
Ronde Venen.” Wethouder bouwprojecten Jop Kluis uit Aalsmeer
reageerde als volgt: “Hoogwaardig
openbaar vervoer is heel belangrijk
voor Aalsmeer. Wij zijn sterk Amstelveen en Amsterdam gericht en
die verbinding is niet ideaal. Wel
met Hoofddorp en Uithoorn. Mocht
de Uithoornlijn er komen, die bij het
busstation ook aansluiting geeft op
de tram, betekent die verbinding
voor ons ook een enorme verbetering. Met dit project willen wij eigenlijk ook als gemeente aansluiten op de terugkeer naar het dorpse
karakter en wordt de Burgemeester Kasteleinweg een toegangsweg voor louter bestemmingsverkeer. Wij zien de integratie van de
busbaan met de aanpassing van de
weg net zoals Uithoorn als een ‘leefbaarheidsproject’. Nu we zover zijn
bereiken ons ook steeds meer positieve geluiden uit de samenleving
en met name vanuit het participatietraject over de plannen. Daar kunnen we niet anders dan blij om zijn.”
Ontbrekende schakel
De vrijliggende busbaan wordt in
zijn geheel aangelegd tussen de
kruising met de Poelweg (Uithoorn)
en de Fokkerweg (gemeente Haarlemmermeer). In dat tracé zijn 5 rotondes opgenomen.
Bij 4 rotondes rijdt de bus recht
door de rotonde heen. Door over
het ‘midden eiland’ van de rotondes
heen te rijden wordt de busrit voor
de reiziger niet alleen sneller, maar
ook comfortabeler. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg in Aalsmeer
rijdt de bus met het verkeer mee.
Nabij de kruising Fokkerweg/N196
(Schiphol-Zuid) wordt een knooppunt aangelegd om overstappen
mogelijk te maken naar het Sternet
van Schiphol. In Haarlemmermeer
sluit de nieuwe busbaan aan op het
bestaande HOV tussen Hoofddorp
en de Fokkerweg; in Uithoorn op het
bestaande HOV in Uithoorn. Met de
realisatie van de nieuwe busbaan
wordt de ontbrekende schakel in
de zogenaamde ‘Oosttak’, de hoogwaardige busverbinding tussen
Hoofddorp, Aalsmeer en Uithoorn
in de provincie Noord-Holland ingelast. Deze Oosttak is onderdeel van
het OV-netwerk in de regio Hoofddorp - Aalsmeer - Uithoorn – Schiphol dat onder de naam R-net in de
noordelijke Randstad wordt ontwikkeld. In het lichgt van deze ontwikkelingen gezien zou het natuurlijk
helemaal mooi zijn als bij de kruising in de N201 met de Tienboerenweg in Amstelhoek het tracé van
de busbaan ook als tweebaans zou
worden uitgevoerd als een HOV-lijn.
Dan staat de bus naar Mijdrecht tijdens de avondspits tenminste niet
steeds vast in de file. Maar dat is
aan de provincie Utrecht...

Scholendienst Kon. Julianaschool in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Afgelopen zondag 25 september kwamen de kinderen van de Kon. Julianaschool bij
elkaar voor de Scholendienst in o.a.
de Veenhartkerk in Mijdrecht. Het
thema was “We’ve got Talent”. En in

de voorafgaande week was hier op
school hard aan gewerkt. Dat was
goed te zien aan de werkjes van de
kinderen die te bewonderen waren in de kerk. Wat een diversiteit
aan talenten! Allemaal gekregen

van onze Schepper om de wereld
om ons heen mooier te maken, zoals dominee Gerbram Heek vertelde. De gezongen liederen werden
begeleid door een groep ouders en
leerling met een bijzonder muziek-

aal talent. Halverwege mochten de
kinderen ook letterlijk aan de slag
met hun talenten. Dat resulteerde in een prachtige tabernakel. Het
frame was gezaagd en in elkaar geschroefd door technische kinde-

Van links naar rechts: Dr.ir. Sander van Zuijlen (TU Delft), Dr.ir. Sander van
Zuijlen (TU Delft), Emel Cankaya, Dr.ir. Mark Voskuijl (TU Delft), Prof. Wesley
L. Harris (MIT, USA)

Emel wil astronaut worden
Mijdrecht - Emel Cankaya uit
Mijdrecht heeft de wens om astronaut te worden. Zij is goed op weg
om haar wens in vervulling te laten gaan. Inmiddels heeft zij aan de
Technische Universiteit Delft haar

Master of Science in Aerospace Engineering behaald. Dit is voor een
meisje een top prestatie. De inwoners van Mijdrecht dienen zeer trots
te zijn op zo een ambitieuze mede
bewoonster.

Klanten JUMBO Wilnis
doneerden royaal aan JDRF!
Wilnis - Een fondswerving actie ten
behoeve van verder onderzoek voor
type-1 diabeten heeft in twee maanden tijd maar liefst 325,10 opgeleverd! Via een statiegeld bonnenzuil
konden de klanten van deze vestiging hun statiegeldbon voor dit
goede doel vrijblijvend schenken!
Wat is type-1 diabetes?
Eenvoudig gezegd is type-1 diabetes een chronische ziekte veroorzaakt door een fout in het afweersysteem (auto-immuunziekte). Door
deze fout worden cellen in de alvleesklier vernietigd (of ze verstoppen zich) waardoor de aanmaak van
het hormoon insuline abrupt wordt
gestaakt. Insuline is een levensnoodzakelijk hormoon om de bloedglucosewaarde in een juiste balans
te houden zonder grote schommelingen en is nodig om energie te
transporteren naar spieren en organen. Type-1 diabetes is dus duidelijk een andere vorm dan type-2 diabetes die door ouderdom kan ontstaan maar ook door verkeerde voeding en te weinig bewegen.
Kenmerkend voorafgaand de behandeling van type-1 diabetes is; algehele malaise, vermoeidheid, extreme dorst, veel plassen, wazig zien
en gewichtsverlies. Dit alles vaak
in combinatie met een jonge leef-

tijd. Als niet tijdig wordt ingegrepen dan kan de patiënt in coma raken. Na de diagnose dient direct gestart te worden met het extern toedienen van insuline via injecties of
pomptherapie. Dit vergt een 24/7
management van patiënt, ouders en
naasten. Denk alleen maar aan circa
2000 keer per jaar via een vingerprik
een bloedsuikermeting verrichten,
voor het eten je koolhydraten tellen, rekening houden met sportieve
inspanningen! Met deze informatie
is een basis voor een juiste regulatie mogelijk. Helaas zijn er factoren
( stress, pubertijd, hormonen, infecties, andere ziektes) die zich niet
eenvoudig laten berekenen! Ouders
van jonge kinderen moeten continu
alert zijn op een te lage bloedsuikerwaarde welke tot een ernstige coma
kan leiden.
JDRF internationaal (USA) is een
foundation die 46 jaar geleden is
opgericht door ouders van kinderen
met type-1 diabetes. In Nederland is
in 2010 de Stichting JDRF (Juvenile
Diabetic Resource Foundation) opgericht en heeft in nog geen zes jaar
tijd meer dan 20 miljoen kunnen besteden aan baanbrekend onderzoek
met zeer hoopgevende resultaten!
Op de website www. jdrf.nl kunt u
hierover meer lezen.

ren. Creatieve kinderen hadden een
prachtig doek gemaakt als dak en
slingers om de tabernakel te versieren. En tot slot was er een groep
muzikale kinderen die samen met
ons twee prachtige liederen zongen
en begeleidden. Wat een feest om
zo je talenten niet voor jezelf te hou-

den, maar samen te gebruiken. Aan
het einde van dienst mochten we
God danken voor de talenten van de
ander. Onder het genot van een lekker kopje koffie, thee of glas limonade met heerlijk zelfgebakken lekkernij, is er nog lang nagepraat over
deze ‘talentvolle’ dienst.
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gebouwd zou mogen worden. Bovendien stelde wethouder Moolenburgh namens het college dat het
nu geplande onderzoek al in grote lijnen grotendeels zou voldoen.
Volgens Moolenburg zal het huidige onderzoek er ook toe leiden dat
er een verantwoorde planologische
keuze kan worden gemaakt, zonder dat nu weer een uitgebreid onderzoek nodig is, dat bovendien niet
wettelijk verplicht zou zijn.

Wat moeten we doen met de Vinkeveense Plassen?

Gemeenteraad en college
worstelen met maken van keuzen
Vervolg van de voorpagina.
Het huidige college heeft er uiteindelijk voor gekozen om ook voor
deelgebied C in te zetten op onderzoek naar een maximale variant die
meer ruimte biedt voor recreatiegerichte mogelijkheden. Een deel van
de raad is van mening dat diverse
notities en adviezen voldoende basis bieden voor verdere uitwerkingen. Die opvatting leeft vooral bij de
fracties van het CDA en Ronde Venen Belang. Volgens het CDA is er
al veel en goed onderzoek verricht
en daaraan is veel geld uitgegeven. Onderzoek naar die zogeheten
maximale variant is daarom voor het
CDA een verantwoorde keuze. Afgelopen donderdagavond kon uit de
discussie afgeleid worden dat een
meerderheid van de gemeenteraad
alsnog een nader en uitgebreid onderzoek wil, waarin alle effecten op
milieugebied worden beoordeeld.
Die mogelijkheid was door de Commissie van de Milieu Effect Rapportage (MER) in overweging gegeven.

“Muizen eten de kaas op”
Vooral de opstelling van de VVDfractie was opvallend te noemen,
want die coalitiepartij leek vast te
willen houden aan een nieuwe MER
met duidelijker omschreven uitgangspunten en zogeheten toetsingskaders. Ook de fractie van D66
koos voor die benadering, evenals
enkele kleine raadsfracties. Kortom, er leek zich een raadsmeerderheid af te tekenen tegen et collegevoorstel. Volgens de VVD-fractie was een meer uitgebreid onderzoek vooral nodig in het belang van
de rechtsgelijkheid. De VVD maakte een vergelijking met “muizen, die
in de afgelopen tien jaar stilletjes al
grote brokken kaas hebben opgegeten”. De VVD doelde daarmee op
de situatie dat sinds 2006 sprake is
geweest van illegale bouw op allerlei eilandjes in de Vinkeveense plassen. De VVD stelde dat er eindelijk
eens serieuze aandacht zou moeten
zijn voor die problematiek, waartegen nooit of nauwelijks is opgetre-

den. Het legaliseren van allerlei illegale bouwwerken, zou namelijk tot
gevolg kunnen hebben dat er in de
toekomst geen ruimte meer is voor
nieuwe, legale bebouwing op legakkers. Dat werd door de VVD getypeerd als rechtsongelijkheid. Over
de in te zetten middelen en te maken kosten voor de gemeente om de
handhaving van oude en bestaande
regelgeving met succes alsnog af te
dwingen liet de VVD zich niet uit.

Enkele bewoners weigeren
de woning te verlaten
de gedachte om de huidige bewoners voldoende tijd te geven om uit
te kijken naar andere woonruimten,
is deze informatieavond georganiseerd. Op 25 januari 2016 is een verslag van deze avond met informatie
over het vervolg aan alle bewoners
per post toegestuurd.
Bewoners weigeren
Een tweede gesprek heeft op 16 februari 2016 plaatsgevonden met
een aantal bewoners. De koers, te
weten het beëindigen van het gebruik middels opzegging van de
overeenkomst met Zwerfkei Tijdelijk beheer, is wederom aangekondigd en toegelicht. Alle bewoners is
op het hart gedrukt om spoedig uit
te zien naar een nieuwe woonruimte. Ook de eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van woonruimte is expliciet aan de orde gekomen.
Op 20 september heeft één van de
bewoners per e-mail aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer laten weten niet
de woning op 4 oktober leeg te zullen opleveren. Het is denkbaar dat
meerdere tijdelijke bewoners dit
standpunt innemen. Vanaf het moment in december 2015 toen de gemeente eigenaar is geworden van
deze woningen tot heden is de gemeente zorgvuldig omgegaan met
de belangen van deze bewoners.
Het college vindt het belangrijk dat
met deze bewoners aan de Raadhuislaan, allemaal op dezelfde wij-

Kangoeroes van Atlantis
getraind
Mikdrecht - Zaterdag 24 September was voor de Kangoeroes van
Korfbalvereniging Atlantis een bijzondere dag. Zij kregen op deze dag
namelijk trainen van niemand minder dan Aad Witteman en Mark Goverse, de coaches van het Atlantis
selectie 1 team en de coach van Atlantis A1. Het was prachtig weer deze ochtend, en op het veld was het
een gezellige drukte en waren veel
blije stemmetjes en gelach te horen. De oefeningen die Aad en Mark
hadden bedacht waren niet alleen
gooi - en vang spelletjes, maar ook

de voor iedereen bekende kikkersprong en tikkertje konden natuurlijk niet ontbreken. Waar de trainer/
coaches zich normaal gesproken
bezighouden met het verder verbeteren van de kwaliteiten van de
twee selectieteams, gingen zij zaterdag terug naar de basis om kinderen te laten ervaren hoe leuk korfbal
is. Met z’n allen heerlijk buiten sportief bezig zijn in een groep van jongens en meisjes bij elkaar en ondertussen werken aan de motoriek, de
conditie en sociale interactie die zo
belangrijk zijn voor kinderen.

Yvonne van den Heerick:
’kaas en muizen’

Vertragend en onnodig
Het college - bij monde van wethouder David Moolenburgh - beargumenteerde dat een nieuwe, uitgebreide milieueffectrapportage de
gemeente veel extra geld zou kosten, vertragend zou werken in de
uitvoering van nieuwe plannen en
misschien wel langer tijd zou vergen dan de looptijd van het huidige bestemmingsplan. Waarschijnlijk zag het college de plannen voor
toekomstige verkoop van legakkers
in gevaar komen als daarop niet

Hoe is de stand van zaken van de duplex woningen Raadhuislaan

Mijdrecht - Op 7 juli 2016 heeft
de gemeente raad ingestemd met
de transformatie van de duplex woningen aan de Raadhuislaan in
Mijdrecht ,naar kluswoningen en
de verkoop van deze woningen als
dusdanig. Vooruitlopend op de verkoop van de woningen en benodigde onderzoeken heeft de gemeente schriftelijk het gebruik opgezegd
van de huidige gebruikers, te weten stichting Tympaan-de Baat en
Zwerfkei Tijdelijk Beheer. Vervolgens heeft Zwerfkei Tijdelijk Beheer
de gebruiksovereenkomsten beëindigd waarin een opzegtermijn van
28 dagen is opgenomen. Dit betekent dat de 28 dagen opzegtermijn
is aangezegd en dat de huidige bewoners de woningen op 4 oktober
2016 leeg moeten opleveren. Vanaf het moment dat de huidige bewoners hier zijn gaan wonen tot
heden is steeds duidelijk gemaakt
dat hier sprake is van een kortdurend gebruik en een tijdelijke verbintenis. Toen de contour van een
koers voor deze woningen duidelijk
werd heeft de gemeente op 21 januari 2016 de huidige bewoners uitgenodigd voor een informatieavond.
Op deze avond heeft de gemeente
met de huidige bewoners het voornemen gedeeld dat de gemeente de
overeenkomst met Zwerfkei Tijdelijk Beheer naar verwachting in juni zou beëindigen. Met deze beëindiging in het vooruitzicht en vanuit

VVD-D66 amendement
niet in stemming
Desondanks diende de coalitiepartner VVD samen met de oppositiefractie D66 een amendement in om het college op te dragen toch dat uitgebreide en vollediger onderzoek te doen. Alleen op
die manier zou een goede inventarisatie van de kernkwaliteiten van
het gebied gemaakt kunnen worden. Ook zou alleen op die manier
een duidelijker beschrijving mogelijk zijn van de bestaande toestand
van het milieu in het gebied. Dat zou
moeten leiden tot een veel duidelijker zicht op te gebruiken uitgangspunten en op de “milieugebruiksruimte” voor nieuwe ontwikkelingen. Deze inbreng van de VVD - die
de coalitiepartners CDA en Ronde
Venen Belang pas enkele uren voor
de raadsvergadering toegestuurd
was - leidde tot een lange schorsing
van de vergadering. Wat er tijdens
die schorsing achter gesloten deuren is besproken, bleef onbekend.
Wel kon worden geconstateerd dat
het gezamenlijke amendement van
VVD en D66 niet op de agenda van
de besluitnemende vergadering
werd geplaatst.

ze wordt omgegaan maar ook op
dezelfde manier als dat wordt omgegaan met iedere andere inwoner
van onze gemeente. Op basis van
deze uitgangspunten is aan een enkele bewoner een handreiking voor
een oplossing gedaan, die overigens
niet is aangenomen. Meer dan deze handreiking doen is niet passend binnen het principe van het
gelijkheidsbeginsel. Ook voor het
eventueel verkrijgen van een (sociale) woonruimte geldt dat iedere
inwoner (wettelijk) gelijke rechten
en een gelijke behandeling in gelijke gevallen wordt toegekend. Het is
denkbaar dat via de rechter de bewoning wordt beëindigd.
Consequenties
Enkele bewoners hebben mogelijk
nog geen andere woonruimte. Enerzijds omdat zij de verantwoordelijkheid voor een andere woonruimte
volledig bij de gemeente neerleggen. Anderzijds omdat zij niet gebruik maken van de mogelijkheid
om aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer
het verzoek om doorplaatsing kenbaar te maken. Eerder hebben bewoners aangegeven hier geen gebruik van te maken omdat Zwerfkei Tijdelijk Beheer in onze gemeente geen andere woonruimte heeft
die in gebruik gegeven kan worden. Onduidelijk is welke vorm het
verzet van de huidige bewoners en
mogelijke medestanders zal aanneJeugd
De Atlantis Kangoeroe Klup is voor
de jeugd van 3 tot en met 6 jaar. Met
veel verschillende spelonderdelen
tijdens de trainingen krijgen de kinderen een goede indruk hoe je het
beste kunt gooien, vangen en vooral met andere jongens en meisjes
samen leuk kunt sporten. Voor de
jongste jeugd staan plezier en beweging bij ons voorop!
Als je ook zin hebt om lekker te komen sporten bij onze groeiende
jeugdafdeling, dan is dit je kans om
bij de basis te beginnen. De allerjongsten trainen iedere zaterdagochtend om 10:00. Vanaf 7 jaar train
je op een doordeweekse avond en
word je bij een van onze teams ingedeeld, zodat je zo snel mogelijk in

men. Zo heeft een nog onbekend
persoon schade toegebracht aan
het pand van de gemeente door rode verf op de gevel te spuiten en de
beplanting in de voortuin weg te halen. Het is voor die woning waarvan
de huidige bewoner inmiddels zijn
gebruik heeft opgezegd. In eerste
aanleg lijkt het verzet zich te richten
op de verantwoordelijkheid van de
gemeente in het realiseren van voldoende sociale huurwoningen terwijl in tweede aanleg het verzet zich
richt tegen het op de markt brengen van deze woningen als kluswoningen voor handige starters op de
woningmarkt en senioren die een
sociale huurwoning achterlaten. Na
besluit van het college op 22 september 2016 zijn de huidige bewoners en omwoners per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op
deze locatie.
Vervolg
De gemeente gaat aangifte doen bij
de politie en wil de schoonmaakkosten verhalen bij diegene die de
schade aan het pand heeft toegebracht. Die woningen die leeg worden opgeleverd worden met speciale platen dichtgetimmerd om kraken
te voorkomen. Momenteel wordt de
verkoopinformatie opgesteld en de
verkoop voorbereid. In december en
januari worden open dagen gehouden. Voor zowel het gereed maken
voor de verkoop als de open dagen
wil de gemeente de woningen verkoop klaar maken.
Dit houdt bijvoorbeeld in schoonmaken van de woningen, de tuin
leeghalen, (verkoop) foto’s maken,
bouwhekken plaatsen en offertes
opvragen bij verschillende partijen waarvoor ook alle woningen vrij
toegankelijk moeten zijn.
de competitie mee kunt spelen. Er
worden ieder seizoen verschillende introductie dagen georganiseerd
om kennis te maken met korfbal
en onze gezellige vereniging, maar
je kunt ook altijd op een zaterdagochtend eens komen kijken (of zelfs
meedoen) om te zien of je het leuk
vind. Als je het eerst graag eens wilt
proberen kun je altijd vier weken
gratis komen mee trainen om daarna te beslissen of je het leuk vind en
wilt blijven. Korfbal is een binnenen buitensport. Het zaalseizoen
loopt ongeveer vanaf de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie. De
rest van het jaar spelen en trainen
we buiten op het kunstgras. Competitiewedstrijden worden op zaterdag gespeeld. We spelen dan tegen
verenigingen uit de regio.

Reactie van fractie voorzitter
van D66 Kikki Hagen
“Ruimte op de plas brengt
college in het nauw
Op het eerste gezicht, lijkt er niets
aan de hand. Ruimte genoeg op
de Vinkeveense Plassen, zo menen menig fietser of recreant. Kiki
Hagen, fractievoorzitter van D66
in De Ronde Venen kijkt echter
ook naar de de milieuruimte. Die
milieuruimte is belangrijk voor
het nieuwe bestemmingsplan
Vinkeveense Plassen dat volgend
jaar gereed moet zijn. “De milieuruimte is de totale ruimte die er
is voor menselijke activiteiten op
de plas zonder dat het milieu erop achteruit gaat” vertelt Kiki. “Bij
milieu moet je denken aan natuur, groen en dieren, aan geluid,
waterkwaliteit en luchtkwaliteit.
En alles wat wij doen op de plas
– zoals varen, zwemmen, overnachten, barbecuen – beperkt de
gebruiksmogelijkheden van anderen”.
Crisis in de Raad
De inzet van D66 heeft er toe geleid dat er een aparte milieueffectrapportage (MER) gemaakt
gaat worden om die milieuruimte vast te stellen. Maar nu is de
gemeenteraad ernstig verdeeld
geraakt over de vraag hoe die
MER moet worden uitgevoerd.
Een voorstel hierover werd afgelopen donderdag door een grote
minderheid geamendeerd. Naast
D66 en PvdA/GroenLinks bracht
ook VVD steun uit voor de amendementen. Dit bracht de Raad in
dusdanig grote problemen, dat
een werkgroep nodig is om de
partijen weer bij elkaar te brengen.
Illegale bebouwing
“Een MER is een ingewikkeld
technisch onderzoek”, vertelt Kiki
Hagen. “Het is daarnaast ook een

objectief onderzoek en daarom
moeten de uitgangspunten zuiver zijn. Maar, zeker bij het huidig
college, hebben sommige partijen nu al bepaalde verwachtingen over de uitkomst”. Zoals menigeen weet zijn er talloze (naar
verluidt meer dan 1000) illegale bouwsels zijn die er niet hadden mogen zijn. Jarenlang ‘wegkijken’ door de gemeente en het
recreatieschap leidde tot de huidige, ondoorzichtige situatie. Nu
er een nieuw bestemmingsplan
moet komen komt dit als een
boemerang terug. Hoeveel milieuruimte wordt nu al ingenomen door al die illegale bouwsels
en de recreatie die daarbij hoort?
Hoeveel milieuruimte is daardoor
niet beschikbaar voor andere recreanten? Het is daarom erg belangrijk, dat de beginsituatie van
de MER helder is: gaan we uit
van hoe het zou moeten zijn, of
nemen we de illegale bebouwing
als vertrekpunt?
Plas is van iedereen
D66 wil dat iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft. Ook
als het gaat om het genieten van
de natuur, de stilte en de ruimte. Die zijn namelijk van ons allemaal. “Eerlijk delen is een van
de uitgangspunten van D66” zegt
Kiki Hagen, fractievoorzitter van
D66. Daarom is D66 mordicus tegen het plan van het college om
het illegale gebruik als vertrekpunt te nemen. “Dat bevoorrecht
de brutalen”, zo zegt Kiki Hagen,
“en de mensen die eerlijk zijn
geweest staan achteraan. Een
meerderheid van politiek partijen is het met ons eens, ook college partij VVD. Het is onze goede hoop, dat ook de wethouders
gaan inzien dat de plas van en
voor iedereen is”.

Gastvrouwen/mannen gevraagd
Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ is een
echte vrijwilligersorganisatie die in
haar eigen gebouw in Wilnis gedurende vijf dagen per en drie dagdelen per dag in drie verschillende lokalen activiteiten organiseert.
Tijdens elk dagdeel is er een gastgever (m/v) aanwezig. Gastgevers
zijn het visitekaartje van de ‘Paraplu’
en bieden service aan de docenten
en de cursisten tijdens de activiteiten en cursussen. Ze zijn ook het
aanspreekpunt voor eventuele vragen van cursisten en docenten.
De gastgever zorgt er voor dat de
cursusruimte tijdig voor de aanvang
van een cursus of activiteit geopend
is en hij of zij ontvangt de deelnemers, wijst hen de weg, serveert op
bestelling koffie, thee of een andere consumptie voor de docent, spel-

leider en deelnemers. De gastgever
fungeert tijdens zo’n dagdeel als de
gastvrouw of gastheer namens de
stichting, onderhoudt de contacten met deelnemers en lost eventuele problemen op. Een prachtige
functie derhalve voor degenen die
gedurende een dagdeel per week
zich - tegen een kleine vergoeding dienstbaar willen maken en het leuk
vinden om met mensen om te gaan.
De Stichting ‘Paraplu’ heeft behoefte aan uitbreiding van het team
gastgevers en degenen die er wel
iets voor voelen kunnen nadere informatie vragen en zich eventueel aanmelden als gastgever(m/v)
bij mevr. Rita Salceda, coördinator
gastgevers en huishoudelijke zaken,
telf. 0297-283908, email: rita.salceda@stichtingparaplu.nl.

Keeztoernooi in het Buurthuis
Amstelhoek - Vrijdag 28 oktober zal
het Buurthuis van Amstelhoek weer
het strijdtoneel zijn voor een gezellig Keeztoernooi. Inschrijven van een
team, bestaande uit 2 personen, kan
bij Madelon van der Jagt (madelonvdjagt@hotmail.com). De inschrijving is pas compleet als het inschrijf-

geld van 15,00 is ontvangen op bankrekening NL09 RABO 0378552287
tnv M. van der Jagt en ovv de team
naam. Er zijn weer mooie prijzen
te winnen. Schrijf je snel in want
vol=vol! Wanneer: 28 oktober 20.00
uur (zaal open 19.30 uur). Waar: Engellaan 3a, Amstelhoek
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Onvergetelijke jubileumweek OBS De Pijlstaart
Vinkeveen - Afgelopen week bestond
basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen 50
jaar. Dat moest natuurlijk groots gevierd
worden. En dat is gelukt!
Na maandenlange voorbereidingen was
er een feestweek van gemaakt waar de
kinderen nog lang van kunnen nagenieten.
Dinsdagochtend werd de lustrumweek
geopend op het schoolplein in
samenwerking met Circuskunst. Na de
gezamenlijke opening op het schoolplein,
het hijsen van de schoolvlag en het zingen
van het feestlied gingen de kinderen
o.l.v. ouders en leerkrachten allerlei
circuskunsten en acrobatische toeren
oefenen. En dat lukte wonderwel.
‘s Middags werd deze eerste dag afgesloten
in de Boei met een mooie circusvoorstelling
voor alle ouders, opa’s, oma’s enzovoorts.
Daar konden we zien dat er heel veel
circustalent op de Pijlstaart is.
Workshops
Woensdag was de dag van de workshops.

Alle kinderen konden van tevoren kiezen wat
ze wilden doen en er was een heel draaiboek
om alles in goede banen te leiden. De kinderen
konden zich o.a. op een springkussen uitleven,
boksen, dansen, een knikkerbaan maken,
beatboxen, rappen, dansen, sushi maken etc.
etc. Het was een indrukwekkend schouwspel.
Mede dankzij het prachtige weer konden veel
activiteiten buiten plaatsvinden. Daarna was
het al weer tijd om alles om te bouwen voor
de reünie die ‘s middags/’s avonds plaatsvond.
Onder het genot van een hapje en een drankje
konden oud-leerlingen, die nu volwassen zijn
geworden, samen met hun oude meester/juf
en vroegere klasgenoten terugkijken op hun
-toen nog- lagere schoolperiode en dat leverde
prachtige herinneringen op.
Dubbeldekker
Donderdagochtend stonden er al weer vroeg
vijf (dubbeldekker)bussen klaar om alle
kinderen naar de Efteling te brengen. Een
mooiere bestemming is er natuurlijk niet voor
de kinderen! En wederom werkte het weer
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geweldig mee. De jubileum t-shirts maakte
dat we de Pijlstaart-kinderen overal in het
park konden herkennen. Vrijdag waren
de kinderen van groep 1/2 vrij. Zij konden
uitrusten. s ‘Ochtends hadden de kinderen
de keuze uit film kijken of naar Hertha toe
om zich te bekwamen in het prachtige
voetbalspel. Vooral het laatste is veelvuldig
gekozen.
De afsluiting van de feestweek was
vrijdagmiddag “Pijlstaart got talent”. Veel
kinderen lieten zien over onverwachte
kwaliteiten en talenten te beschikken.
Ella was de verdiende winnaar met
een prachtige moderne dans. De
aanmoedigingsprijs was voor Vince; hij
kroop in de huid van Jochem Meijer
en maakte de hele zaal aan het lachen!
Moe maar zeer voldaan brak voor alle
hulpouders, kinderen en leerkrachten het
weekend aan.
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Hertha JO08-1 jongens
klimmen op!

Golfclub Veldzijde
ondersteund de Zonnebloem

Vinkeveen - De jongens van Hertha JO08-1 hebben afgelopen zaterdag tegen RKDES JO08-3 hun
3e wedstrijd in de competitie gespeeld. Hun start in de competitie viel niet mee (Hertha JO08-1 –
Badhoevedorp JO08-1 werd 0-10 en
Hillegom SV JO8-2 – Hertha JO081 eindigde in 9-0), wat resulteerde
in de laatste plaats in het klassement. De jongens bleven monter en
enthousiast en kort nadat de wedstrijd begonnen was, scoorde Benjamin het eerste doelpunt.
En het tweede, maar dat kan ook
Mees Broere zijn geweest, want in
de euforie die heerste langs de zijlijn, is de verslaggeefster geheel de
kluts kwijtgeraakt. Het harde werken tijdens de trainingen werd beloond! Want er volgden nog maar
liefst 4 doelpunten. De ballen werden mooi aangespeeld door Mees

Wilnis - Jaarlijks organiseert golfclub Veldzijde de invitatiedag. Leden van de club inviteren vrienden
en familie om samen een wedstrijd
te spelen op de mooie baan van
golfpark Wilnis. Winnaar van deze wedstrijd was Veldzijde lid Rinus
Romeijn die samen met zijn gast Renée Simons een superprestatie van
50 stableford punten neerzette. Alles lukte was het commentaar!
De opbrengst van deze wedstrijd
is door het bestuur verdubbeld en
aan een goed doel in de regio gegeven. Dit jaar was de opbrengst voor
de vereniging “De Zonnebloem”.
Voorzitter Ad in ’t Veld van afde-

Vis, Stan en Jort en in de achterhoede hielden Milano, Emmanuel
en Daan het netjes dicht. In de rust
werd van keeper gewisseld. Mees
Broere stond in het doel de mazen
in het net te tellen (je moet toch
wat...), wat nog even voor een spannend moment in de wedstrijd zorgde, maar ook deze aanval van de
jongens van RKDES werd netjes afgevangen.
Ook de tweede helft werd weer top
gespeeld, nu met kansen van Milano en Stan en de goals van Benjamin en Lennon. Daan, Mees Vis, Jort
en Emmanuel zorgden ervoor dat er
geen bal doorkwam van de tegenpartij. Eindstand 6-0, goals gemaakt
door Benjamin (3), Mees Broere (2)
en Lennon (1). Kortom de jongens
van Hertha JO08-1 klimmen op en
staan nu op de 8e plek in het klassement.

Mooie tweede plek voor
Atalante Minimix
Mijdrecht - Op 24 september begon ook voor de allerjongsten de
competitie. Atalante minimix met
Emily, Robin, Esmee en nieuweling
Renske kwam uit in de B-poule op
niveau 4. Jack was mee als vijfde
speler. In de eerste partij moest Atalante even inkomen en wennen aan
de nieuwe formatie. Met tegenover
zich een jongensteam van Spaarne,
waarvan bekend is dat zij zich vooral
focussen op een harde bovenhandse serve. De Minimix keek al snel
aan tegen een achterstand. Atalante kreeg wel steeds meer grip op de
serve en in het spel waren zij de betere. Jammergenoeg was de achterstand niet meer goed te maken. In
het tweede bedrijf maakte Spaarne
meer servefoutjes en pakte Atalante
de voorsprong. Helaas was het een
service reeks van de opponent die in
de zoemer Atalante de das om deed
en net het winnende punt scoorde.
Daarna volgde Velsen. Deze tegenstander was wat minder dan de eer-

ste, waarbij Atalante ook nog beter ging spelen. Er werd sterk geserveerd en werden ballen heel
mooi gered, zoals een mooie duik
van Jack. Na adviezen van de kant
plaatsten ze de ballen op de slimmere plekjes bij de lijn of in de hoeken. Ook een mooie diagonale bal
van Emily scoorde en een hele korte
bal van Esmee over het net. Een ruime winst tot gevolg.
Dan de laatste partij tegen Amstelveen. Deze partij had wat ups en
downs, maar wel was het Atalante
die aan het langste end trok. Vooral Robin en Renske gebruikten hun
lengte goed. Zij pushten en smashten de bal in het “middengat” waar
de tegenstander geen antwoord op
had. Met een solide spel behaalden
ze uiteindelijk beide setwinsten. Een
mooie start voor de Minimix. Zou
mooi zijn als ze de volgende keer
de A poule kunnen bereiken. Dan is
de stap naar niveau 6 (zonder vangbal) nabij.

Hertha JO13-1 wint ook
van RKDES
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
vertrokken de mannen van coaches
Kevin, Jan Pieter, Marc en Jeroen
naar Kudelstaart om daar te strijden tegen de leeftijdsgenoten van
RKDES. Met de geblesseerde Cayden nog aan de kant, en wissels Jay

Overdijk en Sander de Vries starten de Vinkeveners voortvarend. Er
werd goed druk gezet, en RKDES
had moeite met de druk van onze
strijders. Het woord strijders kenmerkt zich doordat de al onze spelers ondanks hun lange mouwen al-

Ontketende Sem van Til
brutaal naar zege
Wilnis - Sem van Til is een spontane verschijning met zijn blonde lokken, en geeft ook nog eens gas. Het
tienjarige karttalent uit Wilnis maakte begin dit jaar de overstap van de
MicroMax naar de MiniMax. Sindsdien racet Sem tegen jongens die
soms twee jaar ouder zijn, maar hij
laat zich niet gek maken. Op de voor
hem onbekende kartbaan van Mariembourg in Zuid-België, dicht bij
de Franse grens, was hij weergaloos en pakte hij de dagzege tijdens de vijfde ronde van de Belgian Max Challenge (BMC). Natuurlijk was Sem blij met zijn fraaie dagoverwinning, maar hij was toch ook
wel een beetje verbaasd. Hij had
nog nooit op de baan in Mariembourg gereden en was toch al direct heel snel. “Ik dacht toen ik er
voor de eerste keer reed dat het
moeilijk zou worden”, zei hij, “maar
toen de wedstrijden kwamen, ging
het super.” Dat hij de juiste snelheid
te pakken had op de Waalse piste
bleek al snel. Na de succesvol verlopen trainingen stormde Sem in de
kwalificatie naar de tweede tijd. “De
baan was droog met een paar kleine plekjes die nog nat van de regen
waren. Maar ik had er geen problemen mee.” Hij was sowieso te spreken over de omloop. “Het is een leuke baan. Het rechte stuk was heel
snel en dan komt de eerste bocht,
die is heel vet en heel snel. Ook is er
een technisch gedeelte met bochten. En dat ik heb gewonnen is natuurlijk ook heel leuk.” In de eerste
race moest hij nog wel even knokken voor zijn plek, maar Sem was
zo snel dat hij al gauw de wedstrijd
dicteerde. “Bij start gingen de lichten zo laat uit dat ik niet goed zag of
het een start was of niet, en ik verloor veel plekken, ik viel terug tot de
zesde plaats. Een halve ronde later
alweer had ik er al één ingehaald en
weer een ronde later nog één. Toen
waren we met z’n drieën vooraan,
met Luca (Leistra red.) en Mike (van
Vugt, red.). Even later haalde ik Luca
in en drie rondjes later ook Mike. Ik
was heel trots, heel blij.”

race achter mij houden.” Dus mocht
Sem bij de huldigingceremonie de
mooiste beker in ontvangst nemen,
die van dagwinnaar! “De prijsuitreiking was leuk, dat ik P1 stond, was
wel vet. Bij mijn eerste keer in Mariembourg gelijk winnen... Het was
ver weg, de reis erheen duurde vier
uur, maar ja, met twee grote bekers
op zak reis je wel even met een beter gevoel.” Hoe hij zijn opvallend
sterke racen dit jaar moet verklaren,
wist Sem niet. “Ik doe gewoon mijn
best, en verder gaat de samenwerking met Richard Blom heel goed. Ik
heb nu drie keer aan een BMC-race
meegedaan en drie keer het podium gehaald. Ik was tweede in Kerpen en derde in Genk, nu win ik in
Mariembourg. Echt super!” Tijdens
de laatste race van Chrono voor
het Nederlands kampioenschap op
circuit De Landsard in Eindhoven,
ruim een week geleden, was Sem
ook uitstekend op dreef. “Ik had pole in de eerste race. In de tweede
race ging ik te hard door de bocht
en verloor ik veel plekken en in de
derde race werd ik derde.” Sem
stond in Eindhoven met een berg
aan bekers op het huldigingspodium en had daarmee zijn handen vol.
“Ik had drie bekers gewonnen, derde algemeen, eerste rookie en driver of the day. Ja, bij de Chrono gaat
het heel leuk. Ik vind het ook heel
leuk om er te rijden. Er is een heel
groot startveld. Ook vind ik het leuk
dat het mijn eerste jaar in de MiniMax is. Het gaat veel sneller dan de
MicroMax en is daardoor ook leuker. Ook super dat ik als rookie al
bekers win. Ik race tegen kinderen
die al twee jaar al racen in de MiniMax. Het gaat echt heel goed!”
Foto: Bas Kaligis

Succesvol
Het was het begin van wat een uitermate succesvol weekeinde zou
blijken. Sem: “Race twee won ik
ook en in race drie had ik een goede start. Ik lag tweede en toen haalde ik Mike in. Ik kon hem de hele
tijd met opgestroopte mouwen lopen. Hertha, duidelijk de bovenliggende partij had het vizier niet helemaal op scherp staan in de eerste helft. Ondanks de vele opgelegde kansen wisten de aanvallers,
Niels Schoonderbeek, Kyan van Galen en Daan Plevier het net niet te
vinden. Vanuit de tweede lijn wisten Mats Klinkhamer, Nick Verweij en Mees van Zijtveld een aantal schoten op het RKDES doel te
produceren maar ook deze werden gestopt door de keeper, of gingen ze rakelings naast. En waar de
ene ploeg continu druk zet op het
doel, valt hij vaak aan de andere
kant. Ook vandaag weer. Na 20 minuten kwam RKDES een beetje onder de druk vandaan. Dat was niet
de verdienste van de Kudelstaartse ploeg, maar door kleine foutjes aan Vinkeveense kant. Na een
verkeerde inspeelpass van Hertha,
werd een aanval over rechts door
RKDES opgebouwd. De bal belande bij de rechtsvoor van RKDES die

tussen twee Herthanen door de bal
achter keeper Andy Theijsmeijer
wist te schuiven, 1-0. Dit was een
domper gezien het spelbeeld. Lang
konden de mannen van RKDES niet
genieten van hun voorsprong. Nadat een aanval van Hertha op een
arm van een RKDES speler belande binnen de 16, kon de prima fluitende scheidsrechter niks anders
doen dan de bal op de stip te leggen. Toevallig of niet, afgelopen
donderdag was er nog op getraind,
geen idee of coach Kevin een vooruitziende blik had, maar Mats die
ook de eerste pingel op de training
in de rechter kruising ramde nog
plaats achter de bal en deed zijn
plicht. Niet zo mooi als op de training, maar wel lekker hard, 1-1. Altijd lekker om net voor de rust op
1-1 te komen, goed voor het zelfvertrouwen en vooral minder lekker voor je tegenstander. In de rust
werden de mannen gewezen op het
feit dat ze vooral in zichzelf moesten geloven, hun eigen spelletje
moesten spelen en elkaar positief
moesten blijven coachen. Nadat de
scheidsrechter de tweede helft op
gang bracht, waren de Vinkeveners
onthoudbaar. De ene na de andere bal werd onderschept. De achterhoede, Sander van Senten, Tijn
Eekhoudt, Sander de Vries en Mats
Klinkhamer was een onneembare vesting. Na twee minuten was
het Mees van Zijtveld die zijn linker
deed laten spreken. Hij passeerde
een tweetal spelers en schoot de
bal door de stokken van de keeper
en via de binnenkant van de paal
verdween de bal in het doel, 1-2.
Weer twee minuten later was het
wederom Mees die goed doorging
over links en de bal met een puike
voorzet op de rechter van Niels be-

ling Mijdrecht van de Zonnebloem
mocht de gift van 1000 euro in ontvangst nemen uit handen van wedstrijdleiding Cora Jonkers. Deze gift
zal gebruikt worden voor activiteiten van de Zonnebloem in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
De Zonnebloem zet zich in om mensen met een lichamelijke beperking
bijzondere momenten te bezorgen.
Dit kan door huisbezoeken, activiteiten en vakanties. Iedereen kan
vrijwilliger worden om juist die mensen die het hard nodig hebben een
onvergetelijke tijd te bezorgen. Voor
meer informatie www.dezonnebloem.nl

Atlantis 2 schiet te kort in
streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis 2, gesponsord door
Florist de tweede thuiswedstrijd van
dit veldseizoen. Het was deze zaterdag geen gewone wedstrijd, er
stond een echte streekderby op het
programma. De tegenstanders waren de buren uit Vinkeveen, de Vinken 2. De Vinken hadden net als
Atlantis nog geen punten kunnen
pakken. Allebei de ploegen waren er op uit om met de winst ervan
door te gaan. Helaas moest Atlantis
zijn meerdere erkennen in de Vinken. Zij namen de punten mee naar
Vinkeveen met een score van 8 – 16.
Atlantis kon helaas nog niet beschikken over de geblesseerde Cynthia Sassen. Tamira Breedijk en Kim
Stolk hebben haar plek opgevuld.
Atlantis was de ploeg die de score
opende in de eerste minuut van de
wedstrijd. Dat was gelijk het laatste
moment dat Atlantis voor heeft gestaan, de Vinken gaf meteen ant-

woord hierop en al snel keek Atlantis tegen een 1 – 4 achterstand
aan. Atlantis zat niet echt lekker in
de wedstrijd en de Vinken ging door
waarmee ze waren gestart: scoren.
Er werd dan ook gerust met een
stand van 4 – 10. “Inval coach” Mark
Goverse gaf in de rust aan dat we
er een tandje bij moesten zetten, het
moest scherper en feller. Invallers
Rick Kuylenburg en Kim Stolk kwamen het team versterken aan het
begin van de tweede helft. Het was
wederom Atlantis die als eerste de
korf wist te vinden om het grote gat
weer iets te dichten. Koen van Wermeskerken werd ondertussen nog
in het veld gebracht. Atlantis creëerde voldoende kansen maar wist ze
niet af te ronden en dit lukte de Vinken wel. Het grote gat was niet meer
in te halen voor de Mijdrechtenaren
en we moest de punten meegeven
aan de Vinken. De uiteindelijke uitslag was 8 – 16.

zorgde die hem als het ware zo naar
binnen liep, 1-3. Hertha was ontketend en na een werkelijk schitterende actie van Kyan, die meer verdiende helaas was het uit een corner bijna Mees die de 1-4 op zijn
schoen had. Uit een volgende corner was het wel weer raak, dit keer
was het Michel Passet die wel de
1-4 binnen tikte. RKDES deed nog
iets terug, 2-4 maar nog geen minuut later was Nick Verweij dicht bij
de 2-5. Met een vlammend schot
dat uiteen spatte op de aluminium
deklat was de attente Michel die
goed meegelopen was en de terug

komende bal alsnog achter de keeper wist te schuiven, 2-5. De koek
was aan Vinkeveense kant nog niet
op, want de onvermoeibare Niels
wist het de keeper zeer lastig te
maken met en hard schot. Die kon
niet goed gepakt worden door dezelfde keeper, en de vliegensvlugge
Jay Overdijk wist dit buitenkansje
te verzilveren, 2-6. Het slotakkoord
was voor RKDES die nog een keer
wist te scoren, 3-6. Kort daarna was
het over en sluiten en staan onze
Herthanen op een mooie tweede
plaats op de ranglijst met 9 punten
uit 3 wedstrijden.
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Jetze Plat met goud en brons gehuldigd
in Vrouwenakker

Dorpsraad voorzitter Jan de Kuijer
verwoorde het in zijn speech treffend:
10 jaar geleden stapte de nu 25 jarige
Jetze Plat op de crossmotor en iedereen
dacht…als dat maar goed gaat. Maar
hij ging rijden en reed direct als snelste
over de baan. Het waren de eerste
voortekenen, een bijzondere sportman
die zich niet laat belemmeren door zijn
fysieke beperkingen. Opgegroeid in het
gezin van Hans en Maria Plat, een jeugd
waarin hij niet werd ontzien en geen
uitzonderingspositie in nam ten opzichte
van zijn broer Mathijs en zijn zusje Marit.
Gewoon meedoen met alles, buiten
spelen, boomklimmen, hutten bouwen en
mee racen met zijn vader en broer in de
hobbyklasse motorcross. Het heeft hem
gevormd en met zijn winnaarsmentaliteit
nam hij vanaf 2005 deel aan nationale
en internationale handbike wedstrijden.
Jetze viel op door zijn gedrevenheid, leeft
voor zijn sport en vele successen volgden.

En nu is het donderdagavond, half 6 en
Vrouwenakker is massaal uitgelopen
om hem te huldigen op het van Rijn
Plein dat beschikbaar werd gesteld door
zijn trouwe sponsor van het eerste uur,
van Rijn fietsen. Jetze loopt door het
publiek, maakt met iedereen een praatje,
toont zijn medailles en krijgt hartelijke
felicitaties van al zijn dorpsgenoten. Op
het podium aangekomen hoort hij Jan
de Kuijer lovende woorden spreken: “Je
bent teruggekeerd van de Paralympische
Spelen uit Rio met fantastische
resultaten, een 6e plaats in de tijdrit
handbiken, brons met de wegwedstrijd
Handbiken en goud op de Triatlon tussen
de allerbesten van de wereld. Je hebt
Vrouwenakker op de kaart gezet en wij
zijn allemaal supertrots op jou“. Jetze
lacht en onder een groot applaus neemt
hij de bloemen in ontvangst, opent
een fles champagne en samen met zijn
dorpsgenoten heft hij het glas op dit

mooie succes. Het was een bijzonder
mooie week voor hem met daags ervoor
een huldiging bij de Koning. Het was een
leuk gesprek vertelt Jetze, hij was heel
betrokken en belangstellend.

Trotse sponsor
Driekus van Rijn is met zijn team van Rijn
fietsen eveneens enthousiast over de
prestaties van zijn dorpsgenoot. We zijn
een meer dan tevreden sponsor glimlacht
hij en we vinden het hier allemaal
fantastisch. Jetze heeft er altijd bikkelhard
voor getraind, hij heeft heel veel op eigen
kracht en naar eigen inzicht gedaan,
iedereen gunt het hem enorm en wij zijn
blij dat we hem vooral in materiaal goed
hebben kunnen ondersteunen.
Copacabana
Terugblikkend op Rio had Jetze zelf de
oud formule 1 coureur en grote opponent
Alessandro Zanardi graag verslagen in de

handbike race, maar dat zat er dit keer
simpelweg niet in. Meer dan tevreden
was hij daarom met zijn 3e plek. De
overwinning op de Triatlon was natuurlijk
een enorme beloning vervolgt hij en
het mooiste moment van de spelen was
toch wel de laatste 500 meter van die
Triatlon. Een onbeschrijfelijk gevoel om
daar als winnaar over de Copacabana
op de finish af te rijden. Hij geniet er
nog zichtbaar van maar zijn vizier staat
inmiddels ook al weer gericht op de
volgende wedstrijd, want er ligt zondag
25 september nog een uitdaging op hem
te wachten in de Handbike Marathon van
Berlijn. Er is in die wedstrijd zo vertelt
hij met een knipoog, nog een verloren
baanrecord te heroveren en het zal
niemand in Vrouwenakker verbazen dat
de Paralympiër daar zijn zinnen vol op
heeft gezet.
Foto: sportinbeeld.com
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CSW op schot
Wilnis - Op zaterdag 24 september
speelde CSW op het eigen sportpark tegen De Bilt, waar ook het
KNMI gevestigd is. U weet wel,
het nationaal instituut die het weer
voorspelt, en zij hebben vastgesteld
dat deze maand september historisch gezien uitzonderlijk warm is.
Wat maar eens in de 90 jaar voorkomt. Heerlijk toch? Een genot voor
spelers en publiek. Deze competitie
was het spel van CSW nog niet om
warm van te worden. Tot vandaag.
Coach Anthony Servinus had een
paar wijzigingen in de basiself doorgevoerd. Nick van Asselen speelde
centraal achterin en Dave Cornelissen en Bram Bode voorin op de
flanken. De laatste twee jongelingen zorgden er persoonlijk voor dat
al na 4 minuten de 1-0 op het scorebord kwam te staan; een strakke
voorzet van Dave tikte Bram knap
in. Deze opsteker gaf het elftal een
boost. Het spel zag er verzorgd uit,
de backs Elroy Baas en Oscar Leune stoomden regelmatig op, de middenvelders sloten goed aan op de
voorwaartsen. Na een paar aardige mogelijkheden was het wederom Bram Bode die zijn verdediger in
de luren legde en vervolgens in de
korte hoek via binnenkant paal de
voorsprong uitbouwde naar 2-0.
Verdediging
Daarna nam CSW iets gas terug en
verscheen De Bilt vaker rond het
strafschopgebied, maar door het
goede verdedigingswerk van het
centrale duo Nick van Asselen en
Jelle van den Bosch werd keeper
Jordy Wens nooit echt op de proef
gesteld. Na iets meer dan een half
uur spelen was de dieptepass van
Nick van Asselen op Dave Cornelissen niet echt dreigend, maar werd

het wel. Verdediger Kevin de Haas
besloot namelijk de bal met een
prachtige snoekduik terug te koppen naar zijn keeper. De bal was te
kort en Dave was er als de kippen
bij om de bal in de verre hoek af te
werken, 3-0. CSW had in de eerste
helft de comfortabele voorsprong
zelfs nog verder uit kunnen bouwen,
maar Dave en Bram mikten respectievelijk naast en over en Menno van
der Leeden werd terecht teruggefloten vanwege buitenspel. Het begin
van de tweede helft was nog wonderlijker dan in de eerste helft. Binnen een minuut nadat de goed leidende scheidsrechter Beudeker het
spel weer op gang had gebracht
scoorde De Bilt een tegentreffer.
Het was echter nog geen minuut
later dat de bal weer in het net lag
achter de verbouwereerde keeper
Ricardo Pouw van De Bilt. Dit keer
kwam de voorzet van Bram Bode en
mocht Dave Cornelissen van dichtbij intikken. Na deze 4-1 was het
verzet van De Bilt gebroken en kabbelde de wedstrijd voort in een tempo wat paste bij het mooie nazomerweer. Ook verse kracht Mike Cornelissen, die de leeg gespeelde Bram
Bode kwam vervangen, bracht daar
weinig verandering in. De enige opwinding waren de indraaiende corners van Elroy Baas en een prachtige wegdraaiactie in de 72e minuut
van Menno van der Leeden, die zijn
goede spel beloonde met het laatste doelpunt van de wedstrijd. Deze
5-1 uitslag biedt CSW goede vooruitzichten om deze competitie mee
te doen om de koppositie. Wordt
vervolgd op zaterdag 1 oktober met
een thuiswedstrijd tegen De Meern.
Met wederom goede vooruitzichten
op heerlijke weersomstandigheden.
Volgens de experts uit De Bilt.

Argon JO15-3 zet de
zegereeks voort
Mijdrecht - Na de voor eeuwig in
de herinnering gegrifte overwinning
van vorige week (nog maar even
zeggen omdat het zo lekker is… 201!), stond deze week UNO JO15-3
op het programma. Vorig jaar was
dit team nog te sterk. Er was dus
enige ongerustheid. Zijn dit dezelfde snelle jongens van vorig jaar? Is
hun team hetzelfde gebleven? Of
zijn zij ook, zoals ons team, op verschillende plaatsen gewijzigd? Toen
de tegenstander het veld op kwam
bleek als snel dat het inderdaad
hetzelfde team was waar vorig seizoen nog met flinke cijfers van verloren werd. Misschien was daardoor
de eerste helft wat onrustig. Hoewel
Frans Paarlberg op een assist van
Joey van Scheppingen al na 5 minuten de eerste goal liet noteren kwam
Argon toch niet meteen lekker uit de
startblokken. Het spel liep in eerste
instantie wat minder soepel dan vorige week. Deze tegenstander was
dan ook heel wat sterker. Het was
dan ook niet verrassend dat UNO in
de 18e minuut de stand op 1-1 wist
te brengen. Die stand stond echter nog geen 3 minuten op het bord
toen Joey van Scheppingen met een
listige assist Moreno Haans vrij voor
de goal zette. Van dichtbij schoot die

netjes raak, Argon stond weer voor.
Na een drievoudige wissel moest er
even opnieuw naar elkaar gezocht
worden. Daar profiteerde UNO meteen van om de stand weer gelijk te
trekken naar 2-2, hoog tijd om de
mouwen op te stropen. En dat gebeurde ook. In de tweede helft werd
het spel steeds beter en UNO verloor de greep op de wedstrijd. Eerst
scoorde Frans Paarlberg in de 43e
minuut met een mooi schot en daarna was het meteen daarna de beurt
aan Joey op een assist van Floris
Geerling voor de 2-4. De supporters konden eindelijk hun hartslag
voelen zakken. Dit zou niet meer uit
handen worden gegeven, dat was
aan alles te zien. Toen Frans Paarlberg op aangeven van Mike Burggraaf zijn hattrick voltooide en Joey
van Scheppingen met een mooie
volley in de laatste minuut de eindstand op 2-6 bracht was het duidelijk. Dit team kan zomaar hoge ogen
gaan gooien. Er zullen mogelijk nog
wat nieuwe spelers moeten worden ingepast en dat zal zowel van
de spelers als de trainers nog wat
extra aandacht en inspanning vragen. Maar de basis staat en de eerste overwinningen zitten netjes in
de tas.

Eerste thuiswedstrijd
Kwinkslag valt zwaar
Vinkeveen - Na er vorig weekeinde een knap gelijkspel uit te hebben gespeeld. Was deze week de
thuiswedstrijd voor badmintonvereniging Kwinkslag een heel ander
verhaal. De dubbels liepen ook deze
nog niet vlekkeloos en werden dan
ook beiden verloren. Ton Bunschoten begon daarna met een mooie
overwinning aan zijn single. Frank
Majoor had het wat zwaarder in zijn
partij en moest helaas in de derde
set toch zijn meerdere erkennen in
de tegenstander. Mirjam Verbrugge moest tegen een zeer sterke eerste dame en verloor dan ook. Ook
Jolanda Klinkhamer kon het na een
beter spel dan vorige week niet red-

den in haar single. De mixen dan,
voor het eerste team vorig jaar toch
vaak wel een “zekerheidje” , lukte het dit keer toch ook niet. Allebei de mixen werden dan ook verloren. We kunnen hier toch wel
spreken van een nederlaag. Gelukkig pas de tweede wedstrijd dit seizoen en kan er nog van alles gebeuren. Benieuwd naar alle resultaten?
Kijk op: www.bvkwinkslag.nl. Zelf
zin om mee te doen, of gewoon een
keer een shuttletje te slaan? U bent
van harte welkom, elke donderdagavond vanaf 19:30 uur “De Boei” in
Vinkeveen. Neem uw sportschoenen en sportkleding mee, rackets
en shuttles zijn aanwezig.

De Amstel Bridgeclub:

Greet & Nel bieden en
maken groot slem!

Boven (v.l.n.r): Sam, Mike, Matthijs, Bob, Max, Joost, Julian, Bastiaan. Onder :
Bram , Niels, Matt, Benjamin, Daniel, Menno, Luc.

Stieva Metaal Groep
sponsort CSW B2
Wilnis - De spelers ,trainers en leiders willen Stieva Metaal Groep uit
Aalsmeer bedanken voor het sponsoren van deze prachtige tenues
en trainingspakken. Stieva Metaal
Groep is een bedrijf dat metaal bewerkt op maat, waarbij hun vakmanschap en veelzijdigheid hoog in het
vaandal staat. Kwaliteit , enthousiasme en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor hun werkwijze. Daarnaast zijn zij ook betrokken op an-

dere aspecten, en dragen zij regelmatig hun steentje bij in sponsoring
van teams in de regio. Wij vinden het
dan ook geweldig dat wij de B2 van
CSW mag spelen in nieuwe tenues
met hun logo. Wij hopen dit seizoen ook met enthousiasme en inzet vele mooie wedstrijden te spelen
met aantrekkelijk voetbal en hiermee zullen wij een eind moeten komen dit seizoen en eindigen met een
mooie klassering in de competitie.

Herstel bridgetop bij De Legmeer
Regio - Na de derde avond ladderbridge keren de normale verhoudingen zo langzamerhand weer terug. In de uitslag worden de beste
vijf plaatsen vrijwel weer gedomineerd door de door de wol geverfde A- paren. Hiervan waren Stenny & Herman Limburg de beste met
een score van 67,86%, natuurlijk wel
geholpen door een vliegende C start.
Daarvan profiteerden ook Ger Quelle & Gijs de Ruiter volop door als
tweede op 66,37% te komen. Jan Egbers & Ben Remmers ondervonden,
uitkomende in het B gedeelte, meer
tegenstand en pareerden die met
een prima 64,38% als derde. Virtueel het beste deden Cees Bergkamp
en Ruud Lesmeister het door alle A
concurrentie met 60,91% als vierde de baas te blijven. De runners up
waren deze keer Elisabeth van den
Berg & Ineke Hilliard die hun B start
verzilverden met 60,22% als vijfde.
Cor Hendrix & Wim Röling tipten

ook aan zo’n stuntje, haalden wel is
waar geen zestiger en geen top vijf,
maar hun 59,62% mag er ook zijn.
Tonny & Otto Steegstra zetten hun
A- trend met 59,33% gestaag voort
en To van der Meer & Elly Belderink
maakten hun jaren lange ervaring
te gelde met een uitstekende achtste plek van 57,94%. Johan Le Febre & Wim Slijkoord bleven Ben ten
Brink & Francis Terra met 55,85 om
55,75%, als negende en tiende, net
voor. Voor de overige vier en dertig
paren was deze keer geen plaatselijke roem weggelegd, maar er komen
nog twee ladderavonden, wie weet?
Wilt u ook eens ervaren hoe zoet een
overwinning smaakt, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

Regio - Donderdagmorgen werd
alweer de derde zitting van de 1e
competitieronde bij ABC gespeeld.
De voorzitter mocht die ochtend
ook een aspirant lid verwelkomen.
Welkom Gerdie. De vakantieperiode is nog niet helemaal voorbij, zodat we nu met 21 paren, helaas een
stilzit in de B-lijn, van start gingen.
De ongelijke verdelingen van de
kaarten lokten in de A-lijn een aantal slempogingen uit. Maar Greet &
Nel waren het enige paar dat 7 harten speelden en maakten bij spel 23.
Een score van 2210 punten, mooi
dames! De vijf andere paren stopten jammer genoeg bij de manche, maar maakten wel 4 harten +
3. Met zo’n verdeling zouden controlebiedingen een grote hulp zijn
mensen. Een renonce in een kleur
kan je dan over de streep naar de
slem trekken. Bij spel 9 werd door
Ciny & Herman en Ria & Wim een
klein slem geboden. Helaas ging dit
6 harten-contract respectievelijk 1
en 2 down. Het gevaarlijkste contract werd geboden door Wies &
Marthe. Bij spel 16 boden zij 6 harten, omdat ze zich op lieten drijven
door de tegenpartij. Natuurlijk werd
dit contract gedoubleerd en ging dit
paar zelfs 5 down met een min-score van 1100 punten. Aja & John, vorige week afwezig, hadden er weer
echt zin in en speelden voortreffelijk. Ze werden eerste in deze lijn.
In de B-lijn kon ook deze ochtend
het niemand winnen van Greet &
Henk, een paar dat heel goed op el-

kaar is ingespeeld. Zij werden weer
eerste! Alleen Arna & Gerda gaven
nog behoorlijk tegengas en behaalde aan de tafel van Greet & Henk
een score van 71,88%. Spel 11 was
helaas geen sans spel. Een mooie
lange klaverenkaart kan aardig zijn
bij sans, maar meestal heeft de tegenpartij dan ook een lange kleur.
Moet je dan van slag, dan ga je zeker down hetgeen een aantal paren
is overkomen. Een 5 klaveren-contract zat er wel in. Bij spel 18 was
het tegenspelen en de uitkomst van
cruciaal belang. Er is bij dit spel 4
harten +2, 4 harten contract, 2 harten +1, 2 harten +2 en 4 harten +1
gespeeld. Met andere woorden een
foute start en je hebt een 0-score!
De uitslag van de beste
drie paren: A-lijn
1. Aja & John
2. Ria & Wim
3. Ada & Roelie en
Els & Alice
B-lijn
1. Greet & Henk
2. Miep & Jan
3. Jany & Hanny

66,15%
59,38%
53,65%
62,50%
58,13%
54.38%

We zouden nog graag nieuwe leden willen verwelkomen. Bridget u
graag, is de donderdagochtend een
uitgelezen ochtend om eens niet uit
te slapen maar gezellig te bridgen?
Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee
competitielijnen.

Medailleregen bij Kangoer
Olympics De Vinken
Vinkeveen - Op de zonovergoten zaterdagochtend 24 september
werd er bij KV De Vinken de KangoerOlympics georganiseerd. Onder het toezicht van veel publiek
van trotse ouders en opa’s en oma’s
streed de jongste jeugd bij de diverse Olympische onderdelen. Wat resulteerde voor iedereen in een mooi
diploma en medaille.

leten deze onderdelen heel serieus.
Maar vooral de grote glimlachen op
de gezichten deed het publiek goed.
Aan het einde kregen alle kinderen
onder genot van een heerlijke glaasje limonade hun welverdiende diploma, medaille en een mooie Vinkentas met gadgets waaronder een
strippenkaart om nog een keer te
komen mee trainen.

Olympische spelen
Het thema van deze meetrainochtend was snel gekozen met de Olympische en Paralympische Spelen nog
vers in het geheugen. Alle spelletjes
stonden in het teken van de Spelen om via een leuke manier in aanraking met de sport korfbal te komen. Het openingsspel was ”medailles verovertje” waarna de kinderen
in groepjes de onderdelen voor hun
diploma gingen afwerken. Uiteraard
was er een onderdeel korfschieten
maar ook discuswerpen, verspringen en vergooien. Vol enthousiasme
en fanatisme namen de 22 jonge at-

Kangoeroes
Al vanaf 3.5 jaar kun je terecht bij De
Vinken. Je wordt dan een kangoeroe. De kangoeroes trainen één keer
in de week op zaterdagochtend van
10 tot 11uur op Sportpark de molmhoek, mijdrechtsedwarsweg 4. Dit
houdt in dat zij op een zeer speelse
wijze kennismaken met o.a. de korf
en de bal. Zij spelen nog geen korfbal en dus ook geen wedstrijden.
Een paar keer per jaar zijn er speciale kangoeroefeestjes. Voor meer informatie over korfbal en De Vinken
kijk dan eens op onze internetsite:
www.de-vinken.nl

De Biljarters zijn lekker bezig
De Ronde Venen - Bar Adelhof 1
en de Merel/Heerenlux 2 maakten
er deze week een flinke strijd van.
Jeroen Vis en Ralph Dam (beiden de
Merel) waren vrij snel klaar met hun
tegenstanders.
Omgekeerd deden Bas Krabbendam en Bas Citon (beiden Bar Adelhof) het iets rustiger maar wonnen
wel. Beide partijen scoorden ook bij
verlies goed te spelen en daardoor
kwam het eindresultaat op 40-41.
DIO liet er tegen CenS geen twijfel
over bestaan wie de sterkste was.
CenS bood goed tegenstand, en
ook dat levert punten op, maar een
winstpunt zat er helaas niet in, 4834. De Merel/Heerenlux 3 ontving
Lutis/de Springbok.
Dorus v/d Meer (de Merel) kon
geen vuist maken tegen John Beets
(Lutis) en ook Wim Berkelaar (de
Merel) redde het niet tegen Henk
Doornekamp (Lutis). Caty Jansen
en Cor van Wijk (beiden de Merel)
trokken dat recht door hun partijen te winnen(de Merel) en bepaalden daarmee de eindstand op 3542. Bar Adelhof 1 en de Merel/Heerenlux 1 ging ook gelijk op. Beide
teams twee keer winst en twee keer
verlies maar Bar Adelhof had minder caramboles laten liggen en trok
daardoor met 38-35 de winst naar
zich toe. Een sterk spelend de Kuiper/Stee Inn liet gastheer, de Biljartmakers eigenlijk geen kans. Bert
Loogman (de Biljartmakers) maakte zijn 100 caramboles wel vol maar
Kees de Zwart maakte, net als vorige week, in de nabeurt gelijk. Dat
ene verliespunt was het enige want
voor de rest was de volle winst voor
de Kuiper, 29-47.

2e divisie, flinke strijd
De Kromme Mijdrecht 1 en 2 ontvingen respectievelijk Peanutbar
2 en 1. Te beginnen met Kromme
Mijdrecht 1 tegen Peanutbar 2. Beide teams wonnen 2 partijen maar in
de verloren partijen bood the Peanutbar meer tegenstand en sleepte daarmee de 36-41 overwinning
in de wacht. De Kromme Mijdrecht
2 en the Peanut Bar 1 maakten er
een flinke strijd van. De spelers bleven in alle partijen dicht bij elkaar in
de buurt. Beide teams wonnen ook
twee partijen en aan het eind van
de avond was het verschil dan ook
slecht 1 punt in het voordeel van de
thuisploeg, 40-39. De Springbok 1
had het niet makkelijk tegen ASM.
Cor Ultee en Gerrie Holzken (beiden
ASM) speelden prima partijen en
haalden daarmee de winst binnen.
Henk Spinhintveld en Hans Bak stelden daar een overwinning tegenover
maar het goed spel van ASM zorgde er toch voor dat zijn met 34-36
winst naar huis gingen. Deze keer
als laatste Stieva/Aalsmeer tegen
de Springbok 2. Ook hier weer een
flinke strijd om de punten en om de
winst. Die moest de Springbok 2, ondanks twee winstpartijen toch aan
Stieva laten. Zij maakten in de verliespartijen net even meer caramboles en stelden daarmee de eindzege
met 39-37 veilig. Dan nog de zonnetjes van de week. Dat is er deze week
slechts 1. Hans Bak (de Springbok 1)
maakte in zijn 15e beurt met een serie van 22 caramboles (39,28 %) zijn
partij tegen Hendrik Versluis uit en
zette daarmee de kortste partij en
hoogste serie van deze week op zijn
naam.

HVM-M8E1 goed op dreef
Mijdrecht - Ook de derde hockeycompetitiewedstrijd is deze week
vol overgave gewonnen door de
meiden van HVM-M8E1. Door hun
geweldige inzet, techniek en mooie
samenspel moest zaterdag het Amstelveense Myra met 9-1 het onder-

spit delven. Als Roos, Florine, Kim,
Lotte, Marit, Julianne, Puck, Linde, Nora en Bo, met hulp van de
twee coachende Eva’s, zo door blijven spelen, zullen we tijdens deze
najaarscompetitie nog veel mooie
wedstrijdjes te zien krijgen.

