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Wethouder Kiki Hagen (met zwartwit geruit jasje) te midden van de raadsleden en leden van de coöperatie Zon
op De Ronde Venen tijdens het bezoek aan het zonnepanelenveld bij waterzuivering Horstermeer.

MATRASSEN+

Bekijk een zonnepanelenveld van dichtbij tijdens
Open Dag op 7 oktober

BOXSPRING
10-DAAGSE
t/m 6 oktober

Gemeente bereidt zich voor op
overstap naar duurzame energie
De Ronde Venen - De Ronde Venen stapt de komende jaren over
op duurzame energie. Het doel is om in 2040 evenveel energie
duurzaam op te wekken als wordt verbruikt. De duurzame energie zal voor een groot deel van wind en de zon komen. Naast zonnepanelen op daken, worden er ook velden met zonnepanelen
aangelegd. Waternet heeft in Middenmeer een veld met zonnepanelen. 7 oktober kunnen geïnteresseerden daar een kijkje nemen. De gemeenteraad ging er al eerder deze maand heen.

Vinkeveen - Zondagmiddag
rond 15.50 uur reed/viel een auto
bij Vinkeveen meters naar beneden en kwam tot stilstand in een
sloot. De automobilist reed met

Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal moet zijn. Dit jaar en vorig
jaar zijn er in de gemeente veel

zonnepanelen op daken gelegd.
Wethouder Hagen: ,,Om in 2040
een klimaatneutrale gemeente te
zijn is veel meer nodig dan het leggen van zonnepanelen op daken.
Natuurlijk is het een goed begin,
maar daarnaast hebben we windmolens en zonnepanelenvelden
nodig. Hoeveel en waar, daar gaan
we met inwoners over in gesprek.
Het is goed om te weten waar we
het dan precies over hebben.’’

zijn auto van Mijdrecht richting
Vinkeveen toen de bestuurder
door nog onbekende oorzaak, in
de berm rechts terecht kwam. Na
een stuurcorrectie spinde de auto over de andere weghelft, reed
door een vangrail, over het fiets-

pad, langs een boom en vloog
toen meters naar beneden een
talud af. Het mag een wonder heten dat en de bestuurder, en de
inzittenden, maar ook de overige
weggebruikers er met de schrik
vanaf kwamen.

Wethouder Kroon:

“Onbegrijpelijk dat de provincie
bedrijven belemmert”
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan
Kantoren van de provincie Utrecht. Het plan maakt het onmogelijk dat een aantal bedrijven op hun eigen terrein kantoren bouwen. Wethouder Rein Kroon (Economie) vindt het onbegrijpelijk
dat de provincie met dit plan bedrijven belemmert in hun toekomstige plannen.
Wethouder Rein Kroon: ,,Het provinciaal-inpassingsplan (PiP) gaat
er kort gezegd van uit dat er geen
nieuwe kantworen meer gebouwd mogen worden, maar dat
de bestaande gebouwen moeten
worden vernieuwd en gebruikt.
In dat deel kunnen wij ons vinden. Maar niet in de intentie om
het voor bedrijven onmogelijk te
maken uit te breiden op hun eigen terrein.” De gemeente staat
niet alleen in haar bezwaren. Ook
de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) dient een
zienswijze in om bezwaar te maken tegen de negatieve invloed
van het plan, op de beperkingen
die het met zich meebrengt en op
de gevolgen voor het vestigingsklimaat.
Vervolg
Het provinciaal-inpassingsplan
ligt ter inzage tot en met 20 sep-

tember. Alle zienswijzen worden
verwerkt in een zienswijzennota.
Provinciale Staten betrekken de
ingediende zienswijzen bij hun
besluitvorming over de vaststel-

tot

70%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

MORPHEUS.NL

KORTINGSFESTIVAL
20% EXTRA KORTING
uithoorn@expert.nl | 0297-563585

Vrijdag 21 september jl
is Peter jr getrouwd met zijn Corina.
Je collega’s van de weekmarkt
van Mijdrecht en het team
van de Nieuwe Meerbode
feliciteren je van harte!

ling van het inpassingsplan. Naar
verwachting wordt het besluit
hierover in december 2018 genomen. Zo nodig kan de gemeente hiertegen ook weer in beroep.
Maar wethouder Kroon hoopt uiteraard dat het zover niet komt.
“De provincie heeft over het algemeen prima oog voor de belangen van de gemeenten. In onze
zienswijze hebben wij deze duidelijk uiteengezet, dus wij wachten vooralsnog af.”

Nieuwe Meerbode
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Bel dan zijn secretaresse
en maak een afspraak

Auto te water

Utrecht maakt

888

bij u op bezoek?

Zonnepanelen op daken
“In 2017 heeft de gemeenteraad
de ambitie uitgesproken dat De

IN DE
PROVINCIE

SINDS 1

Sint en twee Pieten

Duurzaam
besparen in het
huishouden
Regio - Je huishouden runnen zonder het milieu te
schade en niet te veel geld
uitgeven kan dat? Hans
Horstink weet het zeker en
hij geeft daarover 2 oktober
een interactieve lezing in het
NME centrum. De insteek is
besparen in en om het huis,
ten behoeve van klimaat en
milieu, maar ook voor uw
portemonnee. In deze lezing
komen allerlei aspecten van
het huishouden aan de orde:
verwarming & elektriciteit,
koken & voeding, woninginrichting, waterverbruik, vervoer, de tuin... U krijgt veel
praktische tips, maar ook
vraagpunten & dilemma’s.
Niet alleen maar luisteren
maar ook zelf ideeën, kennis
en ervaring uitwisselen is de
aanpak van Han. Hij werkt nu
als coördinator bij St. Duurzaam Rivierenland en heeft
veel ervaring met duurzaamheid en hoe je dat praktisch toe kan passen. De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. De zaal is open
vanaf 19.45 uur. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor
mee informatie: Tinok van
Hattum, tel 0297-534562. Zie
ook
www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn
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BEZORGERS/STERS

Mijdrecht: Botdrager, Albertijn, Zonnekroon (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 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.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

“VMBO On Stage is verrijking van ons aanbod’’
op werkbezoek bij de lokale bedrijven om ze bekender te maken
met een bepaald beroep of branche. Al deze activiteiten hebben
tot doel het beroepsnetwerk van
de leerling op te bouwen, waarbij zij kennismaken met bedrijven
uit een grote diversiteit aan sectoren: de zorg, de techniek, sport,
ICT, financieel, dienstverlening,
tuinbouw, et cetera.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Regio - Waar veel scholen hun
leerlingen voornamelijk theoretisch begeleiden in hun beroepskeuze, doen het VeenLanden College en het Thamen het anders;
zij organiseren in februari 2019
een groots Beroepenfeest. Zo
maken leerlingen kennis met vakmensen uit álle sectoren.

Plezier
Rector Henk Ligthart van het
VeenLanden College kijkt uit
naar VMBO On Stage: “Voor onze
school hebben we drie doelstellingen geformuleerd’’, vertelt hij.
“Dat zijn het halen van diploma’s,
het vormen van de leerlingen en
ervoor zorgen dat leerlingen een

Meer informatie en aanmelden
als beroepsbeoefenaar, sponsor
of aanbieder van praktische hulp
kan via www.veenenamstellandonstage.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Opbrengst
collecte

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Regio - Van 9 tot en met 15 september is er door vrijwilligers van
het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek. Samen hebben zij een prachtige opbrengst
van €7817,60 opgehaald voor
wetenschappelijk
onderzoek
naar spierziekten.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Driehuis feliciteert juf Michelle!

planten te stimuleren die van deze schrale ondergrond houden.
Ook willen we voorkomen dat deze spaarzame percelen riet dicht
groeien met zaailingen van berken en elzen, en met bramen en
Regio - Het seizoen van het knot- heid, zeker binnen een bebouw- brandnetels.
ten van wilgen gaat weer begin- de kom. De Knotgroep Uithoorn Op zaterdag 6 oktober verzamelt
nen. Maar voor de eerste werk- helpt eens per jaar door het ge- de Knotgroep om 9.00 uur bij de
dag kiest de Knotgroep Uithoorn maaide riet te hooien en het op Werkschuur op de hoek van Bohet hooien van riet.
hopen langs de Boterdijk te leg- terdijk en Elzenlaan. Met hark,
De rietlanden langs het Zijdel- gen. Daar wordt het dezelfde hooivork en draagberrie gaan we
meer in Uithoorn zijn de moei- ochtend door een vrachtauto op- de rietlanden over, die een paar
te waard om goed te verzorgen. gehaald. Waarom doen we dat? dagen eerder gemaaid zijn door
De stroken wuivend riet wor- Om de kwaliteit van het riet op de maaiploeg van Landschap
den steeds meer een zeldzaam- peil te houden en om ook andere Noord-Holland. Om 13.00 uur
stoppen we met een pittige kop
soep. Halverwege is er koffie met
koek. Iedereen die een ochtend
actief wil zijn in een mooi stukje
natuur midden in Uithoorn, is van
harte welkom. Vele handen maken licht werk ! Stevige schoenen
of laarzen zijn nuttig, het kan nat
zijn. Neem zelf ook een beker en
lepel mee.
De knotgroep zorgt voor goed
gereedschap.
Voor meer informatie: Bert
Schaap, 0297-565172 of www.
knotgroepuithoorn.nl .

VMBO On Stage dus ook een uitgelezen kans om hun beroepsgroep of bedrijf onder de aandacht te brengen.’’

COLOFON

Het Beroepenfeest is de afsluiting
van het project VMBO On Stage;
een periode van lessen in het kader van beroepsoriëntatie. Dit initiatief startte in 2007 in Delft. Inmiddels doen al twintig regio’s
mee. Leerlingen ontmoeten vertegenwoordigers en medewerkers van bedrijven uit de regio en
op de Doe Dag gaan leerlingen

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist,
maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken?
Ga naar www.prinsesbeatrixDe Ronde Venen - Voor de zo- bij willen hebben. Voor het twee- spierfonds.nl/collectebus en domervakantie heeft juf Michel- de achtereenvolgende jaar zijn er neer een bedrag naar keuze voor
le haar pabostudie aan de hoge- namelijk meer jongens dan meis- wetenschappelijk
onderzoek
school van Leiden afgerond en jes in de groep….
naar spierziekten.
donderdag 20 september mocht Sterrenschool Driehuis is de oudze het bijbehorende diploma op- ste school van Mijdrecht e.o. en Prinses Beatrix Spierfonds
halen. Het Driehuisteam is erg blij maakt zich met verjongde blik op Het Prinses Beatrix Spierfonds zet
met Michelle als nieuwe collega! voor haar 150 jarig bestaan, daar zich in voor alle mensen met een
Op de 149 jarige Driehuisschool, gaat u t.z.t. zeker nog wat van ho- spierziekte in Nederland. Dat zijn
is een duidelijke “verjongings- ren!
ruim 200.000 mensen. Het doel
kuur” merkbaar.
van het fonds is om alle spierziekDat begon vorig jaar met de
ten de wereld uit te krijgen, het
komst van nieuwe directeur Anmiddel is wetenschappelijk onnemarie en dit jaar met 2 nieuwe,
derzoek.
jongere, collega’s; Michelle en DaHet Prinses Beatrix Spierfonds finiëlle, de nieuwe intern begeleinanciert en stimuleert onderzoek
der. Daarnaast zijn er dit schoolnaar genezing en, omdat dit vaak
jaar ook veel nieuwe kinderen geeen lange weg is, ook naar verbestart. Er is momenteel een 20 kintering van de kwaliteit van leven
deren tellende kleutergroep met
van patiënten nu. Het fonds krijgt
een behoorlijk aantal inschrijvingeen overheidssteun en is afhangen van kinderen die nog verkelijk van donaties en de inzet
wacht worden. De meisjes van
van vele vrijwilligers. De collecgroep 1-2 zouden wel heeeel
te is één van de belangrijkste ingraag er nog een aantal meisjes
komstenbronnen.

Knotgroep begint
seizoen met hooien

plezierige schooltijd hebben. VMBO On Stage sluit mooi aan op de
‘vorming’. Wij willen dat leerlingen in hun middelbare schooltijd kennismaken met sectoren
die hen mogelijk passen voor de
toekomst. Waar wij verder voornamelijk op een theoretische manier aandacht besteden aan orientatie op de loopbaan, is dat op
bij VMBO On Stage heel praktisch;
daarmee is het zo’n verrijking van
ons aanbod.’’
De rector ziet in VMBO On Stage
niet alleen kansen voor de leerlingen, maar ook voor de ondernemers uit de regio. “We weten niet
altijd welke bedrijven in de buurt
gevestigd zijn en welke werkzaamheden daar worden uitgevoerd. Voor lokale bedrijven is

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

Herfstkleuren
De herfst komt er aan in alle
glorie van kleurenpracht. Meteorologisch al vanaf 1 september maar feitelijk later. De
bladeren van bomen en planten verkleuren dan van groen
naar geel en vlammend rood.
Tot ze afvallen. Als gevolg van
het koelere weer verdwijnen
de chlorofyl pigmenten uit het
bladgroen en worden de overblijvende pigmenten zichtbaar. Deze overblijvende pigmenten zitten overigens het
hele jaar al in het blad. Hun
kleuren verschijnen pas als
de chlorofyl verdwenen is. De
herfst in bos en park is dan
sprookjesachtig mooi en heel
spectaculair.
De herfst is ook de oogsttijd van appels, peren, noten,
pompoenen. Een lust voor het
oog en de smaakpapillen.
Dit jaargetijde kenmerkt zich
door alle soorten weer: van zomerse dagen tot dagen macht
vorst in de nacht vorst afgewisseld met dagen die ons trakteren op stortbuien of langdurige regens. We hebben dat deze maand goed kunnen ervaren. We zien een meer of minder mooie blauwe lucht of een
grijs pak wolken en alles er tus-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

senin.
Dat wij kleuren zien is een bijzonder fenomeen. In feite
zien we niet wat we zien. Onze blauwe spijkerbroek heeft
bijv. een pigment dat alle kleuren absorbeert behalve blauw.
Er zijn twee soorten kleuren:
pigmenten en fotonen. Fotonische kleuren zijn veranderlijk en afhankelijk vanuit welke
hoek je kijkt. Niet de pigmenten maar de breking van het
licht bepaalt de kleuren die wij
zien als we bijv. een pauw zien.
In kassen wordt gewerkt met
lichtkleur waarbij de planten
effectief gebruik maken van
de fotosynthese: het omzetten
van koolstof in koolhydraten
met lichtenergie van de zon.
Dit gebeurt in de bladeren van
planten en bomen.
Er komt heel wat kijken bij
kleuren die we zien. Het zijn
heel ingewikkelde processen.
Maar het belangrijkste is dat
we genieten van al het moois
in de natuur en nu in het bijzonder van de herfstkleuren
waar de natuur zich nu in begint te tooien.
Nel Bouwhuijzen
IVN- natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Extra dag onderzoek van
botontkalking
Mijdrecht - Het consult wordt
meestal geheel of gedeeltelijk
vergoed als “natuurgeneeskundig consult” uit de aanvullende verzekering. Meer informatie vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 0773871144. ming van botontkalking.
Het consult wordt meestal geheel
of gedeeltelijk vergoed als “natuurgeneeskundig consult” uit de
aanvullende verzekering. Meer
aan de slag als coördinator. Haar informatie vindt u op www.ostetaak is het om een goede match ocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit
te maken tussen de buddy en het Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 077gezin. Inmiddels hebben 6 gezin- 3871144.Onderzoek naar botontnen en 10 potentiële buddy’s zich kalkingExtra dag “Onderzoek botontkalking” in Mijdrecht
aangemeld.
Vanwege de grote belangstelling
wordt er op 3 oktober een extra
Wat kunt u doen?
We zijn altijd op zoek naar nieu- dag georganiseerd om de botwe GezinsBuddy’s. Ook kunt u do- dichtheid te laten testen bij Kernnateur worden en de stichting fi- gezond Fysiotherapie, Hofland 54
nancieel steunen. Wilt u meer we- in Mijdrecht.
ten over de stichting GezinsBuddy, neem dan contact op met
angela@gezinsbuddy.nl of kijk
op gezinsbuddy.nl. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt
en iedereen mee kan doen in de
samenleving. Daarom steunt het
jaarlijks duizenden projecten die
mensen met elkaar verbinden.
Die steun bestaat uit geld, aan- Regio - Willemijn (41) speelde jadacht en advies. Koning Willem- renlang in de landelijke squashAlexander en Koningin Máxima competitie. Op een zondagmidzijn het beschermpaar van het dag tien jaar geleden gaat het tijdens een potje vrij spelen mis. Ze
Oranje Fonds.
glijdt waarschijnlijk uit en bonkt
met haar hoofd hard tegen de
muur. In het ziekenhuis wordt
een hersenkneuzing geconstateerd waarbij ze alle herinneringen aan het ongeluk kwijt is. Na
een paar dagen mag ze weer naar
huis.
af het 2e weekend van november het officiële KNLTB Novem- Willemijn: “Wat mij is overkomen
berweekenden dubbeltoernooi deed ik de eerste jaren af als een
de inschrijving (te vinden op de ongelukje. Want ach, je zag toch
homepage van de tennishal) ge- niks aan me. Ik moest van mijzelf
opend. De tennishal organiseert gewoon weer mee kunnen draaiook een Wintercompetitie bui- en in de maatschappij, ik was
ten de KNLTB om van 2 decem- immers jong en hoopte dat alber t/m 17 maart. Er worden (1x les weer normaal werd. Nou dat
per maand) 4 ontmoetingen van werd het niet. Eindeloos heb ik
2 dubbels van een uur gespeeld. aangemodderd, alleen, zonder
Een goede training voor de voor- hulp van instanties.”
jaarscompetitie! In oktober beginnen de tennislessen. U kunt Overprikkeling
zich daar nu nog voor opgeven. “Niemand zag dat ik snel overAls u zelf een groep wilt vormen prikkeld raakte of doorging omom op een vaste tijd en dag op dat ik de rem niet kon vinden. Of
contractbasis vrij tennissen zijn er dat ik in gezelschap snel aan mijn
nu nog mooie tijden ook avond- taks zat. Ik nam veel te veel hooi
banen om voor deze winter vast op m’n vork. Daarbij negeerde ik
alle signalen van mijn lichaam.
te leggen.
In Tennishal De Ronde Venen kunt Pas toen ik zelf accepteerde dat ik
u ook terecht voor verjaardags- echt een beperking heb, begreep
feesten, kinderfeestjes (met ac- ik dat ik hulp nodig had.”
tiviteiten), jubilea, bedrijfsavonden, clubmiddagen, tentoonstel- Bij toeval kwam Willemijn Berlingen, muziekvoorstellingen, se- kley bij Heliomare terecht waar
ze het behandelprogramma Herminars en vergaderingen.
Voor meer informatie www.ten- senz ging volgen. “Dit was mijn
nishalderondeven.nl of tel: 0297- redding! Door de behandeling
leerde ik stapje voor stapje waar
285636 Mob.: 06 11321993

GezinsBuddy ontvangt
€20.000 van OranjeFonds

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Oktoberweer zegt
niets over erop
volgende winter

In de wijnmaand oktober
zorgt een hogedrukgebied
boven het Europese continent dikwijls voor een stabiele weerstoestand met dagenlang rustig, vochtig weer,
waarbij dauw en mist horen.
Bij die laatste is het een “Kleine wereld” en loop je “ in de
wolken”. Immers mist is niets
anders dan wolken die vlak
boven de aarde hangen, zogeheten stratus. Het is een
doorgaans grijze wolkenlaag,
waaruit nog al eens motregen valt. Bovendien is er een
toenemende kans op nachtvorst vanaf halverwege oktober. Wanneer je ‘s avonds ergens bent geweest met de
auto, of je hebt deze ‘s ochtends nodig om naar je werk
te gaan, kunnen ze er kletsnat
bijstaan, ondanks het feit dat
het niet van de regen kan komen, die er niet was. De oorzaak is dan dauw. Dauw wil
niet anders zeggen dan dat
de waterdruppels zich door
rechtstreekse
condensatie
tengevolge van afkoeling afzetten op voldoende afgekoelde voorwerpen, zoals auto’s. Koude lucht kan minder
vocht bevatten dan warme en
zodoende vormen zich waterdruppeltjes. Als je de moeite
neemt om eens vroeg op te
staan en rond zonsopkomst
een wandeling te maken in de
polders, dan zie je de flonkering van de dauwdruppels in
de laagstaande zon; een aanblik die je niet snel vergeet.
Voor de vorming van zwevende druppels, wat mist en
nevel zijn, dienen voldoende
condensatiekernen (zeer kleine vaste of vloeibare deeltjes
waaraan watermoleculen zich
kunnen hechten, zodat druppelvorming mogelijk is) aanwezig te zijn, een hoge luchtvochtigheid en niet te veel
wind. Als de temperatuur onder het vriespunt komt, ontstaat geen dauw, maar rijp en
moet de krabber er aan te pas
komen. Kijkend naar het verleden mogen wij de eerste
nacht met vorst aan de grond
in De Ronde Venen verwachten medio oktober. In 2009
werd dat heel laat, pas op 14
december de eerste grondvorst. De vroegste datum met
nachtvorst (-0,3 graden) op
normale waarnemingshoogte van anderhalve meter, in
de weerhut dus, was 19 oktober 1993. Heldere hogedrukcondities maken dit mogelijk.
Maar ook bij barometerstanden boven 1030 hPc is het in
dit jaargetijde niet altijd zonnig. Een hardnekkige mist kan
de temperatuur zelfs zo laag

houden, dat deze ook overdag niet boven nul komt. Op
de laatste novemberdag van
1989 bleef het in Mijdrecht
na een minimum temperatuur van -3,7 graden ook overdag bij afwisselende mistflarden en laaghangende bewolking de gehele dag vriezen; de
thermometer kwam niet verder dan -1,1 graad. Wanneer
het weer zich uitzonderlijk gedraagt, met name in oktober,
rijst bij sommige mensen de
vraag of dat gevolgen heeft
voor het weer in de komende periode. Vooral de vraag
wordt dan gesteld: “Hoe wordt
de winter?” Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Dit
is koffiedik kijken.
Heel veel regen
De buien die zich hebben
ontladen in de ochtend van
woensdag 5 september in het
zuidwesten, westen en midden van het land, hebben ook
in Mijdrecht heel veel water
achtergelaten. Dit kon gebeuren doordat er zeer weinig
vaart in de warme en vochtige zuidoostelijke stroming
zat, waarmee de buien werden aangevoerd. Deze waren
bij ons actief tussen 06.30 en
14.30 uur, dus acht uur lang,
waarbij het afwisselend licht,
matig en zwaar regende, herhaaldelijk begeleid door onweer. Op mijn weerstation in
Mijdrecht ving ik 74 mm (!) regen op, een hoeveelheid die
normaal in één maand valt.
Het betekent een ruime verbetering van de hoogste etmaalsom van september, nog
recentelijk in handen van die
in 2017 met 46 mm, op de
9e. Wie een glazen of plastic
regenmeter in de tuin heeft
staan, al gaan ze maar tot
25 - 40 mm, kan bij een buiig weertype altijd haar of zijn
gemeten hoeveelheid doorgeven, waardoor je een goed
beeld krijgt van de verschillen.
Een aantal actieve onweersbuien met hevige windstoten trok vrijdagavond 21 september over De Ronde Venen,
hetgeen zo’n 17 mm neerslag opleverde. De temperatuur moest flink inleveren,
nadat wij eerder nog drie zomerse dagen in deze maand
konden bijschrijven. Zondag
jongstleden was een uitgesproken natte en koude dag:
langdurige regen ( 14 mm) en
een record lage dag temperatuur van 11,2 graden. Het oude record voor 23 september
bedroeg 13,2 graden, geregistreerd in 1996. September
is met 136 mm nu al veel te
nat.” Als in september de donder knalt , met Kerstmis de
sneeuw met hopen valt”. Zo’n
weerregel mag, wat mij betreft, best uitkomen.

De Ronde Venen – Stichting Lokaal initiatief GezinsBuddy De
Ronde Venen start met deze financiele toezegging officieel de
pilot . Het doel is om in de komende twee jaar 25 gezinnen te ondersteunen door een koppeling
te maken met een GezinsBuddy. Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor éénouder gezinnen die in de knel zitten
door meervoudige problemen en
geen netwerk hebben om op terug te vallen. Er zijn veel gezinnen
die kopje onder dreigen te gaan,
ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners
over de vloer komen. Een GezinsBuddy is een vrijwilliger die tijd
en aandacht heeft. Staat aan de
kant van het gezin, ook tijdens
contactmomenten met professionals. Daarnaast steekt een GezinsBuddy ook zelf de helpende
hand uit, bijvoorbeeld in de vorm
van leuke uitjes en activiteiten.
Angela Strubbe gaat parttime

Hersenz bij Heliomare

Willemijn Berkley: ‘En toen
had ik hersenletsel’

45 jarig bestaan Tennishal De Ronde Venen
Mijdrecht – Vorige week vierde
tennishal De Ronde Venen haar
45 jarig bestaan. Hiervoor organiseerde zij een Open Dag. Vanaf 12:00 uur kwamen er geïnteresseerden kijken. Vooral de nieuwe bewoners met enige tenniservaring waren aangenaam verrast.
Ze waren er niet van bewust, dat
Mijdrecht zo’n mooie overdekte vaste tennishal met 5 officiële tennisbanen bezat. Een ieder
kon op de dag zelf de baan uittesten, maar kregen ook ter kennismaking 5 keer gratis tennissen
tot 1 november d.m.v. een baanbundel op een ander moment
een baan via het internet op het
reserveringsysteem van de tennishal een baan te reserveren. Tijdens de open dag zijn ook de data bekend gemaakt van de gezelligheidstoernooien met een feestelijk tintje ter ere van het 45 jarig
jubileum. De gezelligheidsmiddag voor 55 plussers is op zondag
14 oktober en de gezellige zaterdagdubbelavond is op 20 oktober. De inschrijving is tot 2 dagen
voor de activiteit geopend.
Voor de wedstrijdspelers is van-

Botontkalking begint al vanaf 35
jaar en kan leiden tot osteoporose. Dit is een aandoening waarbij de botten brozer worden en
steeds makkelijker breken. Jaarlijks breken ruim 15.000 Nederlanders een heup.
Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: roken, langdurig
stress, alcoholconsumptie, overgang, weinig lichaamsbeweging,
weinig in de zon, laag lichaamsgewicht, maag-/darmproblemen,
chronische ziekten, medicijngebruik, leeftijd (40+) of osteoporose in de familie. Tijdig onderzoek
kan veel duidelijkheid geven. Het
consult bestaat uit: risicoanalyse
met vragenlijst, ultrasound hielbotscan met direct de uitslag en
advies (geen verkoop). Kijk voor
de voorwaarden en kosten op
www.osteocontrol.nl of vraag ernaar bij inschrijving. Men dient
zich vooraf aan te melden op tel.
0297-255003.

mijn grenzen lagen en kon ik deze vervolgens leren accepteren.
Ook leerde ik te verwerken wat
mij door het hersenletsel is ontnomen: carrière, ontwikkeling en
een plaats in de maatschappij. De
onzichtbaarheid van mijn hersenletsel maakt het nog steeds lastig, ook al is er een last van mijn
schouders gevallen nu ik mezelf
zie zoals ik ben; iemand mét een
beperking die nog steeds een
heel leuk leven heeft. Iedereen
die ooit hersenletsel heeft opgelopen door een ongeval of beroerte gun ik dat zij leren daarmee om te gaan. Want dat brengt
zoveel rust in je leven! Daarom
vertel ik regelmatig over mijn ervaringen, onder andere tijdens
informatiebijeenkomsten
van
Hersenz.” De eerstvolgende is op
31 oktober in Aalsmeer van 17.00
tot 19.00 uur. Meer informatie
vind je op hersenz.nl. Aanmelden
kan via hersenz@heliomare.nl

Provincie en Syntus beloven snel met oplossingen te komen

Wethouder Schuurs spreekt provincie en Syntus
aan op uitval bussen
De Ronde Venen - De provincie
Utrecht en busmaatschappij Syntus stellen alles in het werk om de
uitval van bussen in De Ronde Venen zo snel mogelijk op te lossen.
Ook gaan ze extra aandacht geven aan de communicatie over
de uitval van bussen. Dat hebben
provincie en Syntus toegezegd in
een gesprek met wethouder Alberta Schuurs.
Wethouder Schuurs: ,,Van verschillende kanten krijgen we signalen van inwoners die worden
geconfronteerd met uitvallende
bussen. Dat is natuurlijk heel erg
vervelend. In een gesprek met
gedeputeerde Straat van de provincie Utrecht en vertegenwoordigers van busmaatschappij Syntus heb ik aangedrongen om uitval tot een minimum te beperken. Het lijkt er namelijk op dat

onze gemeente onevenredig
hard wordt getroffen door de uitval van busdiensten.’’
Tekort aan arbeidskrachten
Net als in andere sectoren, ondervindt ook de vervoersector momenteel de gevolgen van een
tekort aan arbeidskrachten. Het
aantrekken van de markt heeft
ervoor gezorgd, dat het aanbod
van arbeidskrachten in het algemeen en chauffeurs in het bijzonder, is opgedroogd. Dit betekent
dat het voor Syntus steeds moeizamer wordt om vacatures voor
nieuwe buschauffeurs te vullen.
De nood is dusdanig hoog dat
Syntus heeft aangegeven dat in
de provincie Utrecht de komende weken busritten vervallen.
In de praktijk blijkt dat het vooral geldt voor lijn 126 (Mijdrecht-

Centrum – Amsterdam Bijlmer/
Arena). Syntus adviseert de reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor de meest
actuele stand van zaken. In de

reisplanner staat vermeld als busritten vervallen. Syntus heeft de
verwachting uitgesproken dat na
de herfstvakantie het wegvallen
van buslijnen zal zijn opgelost.
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De Maricken krijgt ontsluitingsweg
via Wethouder Van Damlaan
Wilnis - Om de nieuwe woonwijk De Maricken en de bestaande bebouwing van Wilnis goed
met elkaar te verbinden, komt er
een ontsluitingsweg via de Wethouder Van Damlaan. Het college
van B en W heeft 18 september
besloten de uitvoering hiervoor
te starten. Het college neemt later dit jaar een besluit over het al
dan niet openstellen van de stra-

ten Veenman en Wagenmaker in
De Maricken.
De aansluiting van De Maricken
op de bestaande bebouwing van
Wilnis is vastgelegd in het Uitwerkingsplan Marickenzijde (2015)
maar vormt al langer een punt
van discussie. Wethouder Alberta
Schuurs (Verkeer): ,,Er is verschillende keren met inwoners van
Wilnis gesproken over de aanslui-

ting van De Maricken op Wilnis.
Een groot aantal inwoners heeft
daarbij aangegeven weinig te
voelen voor een ontsluitingsweg
via de Wethouder Van Damlaan.
Op zich een logische reactie. Er
zal meer verkeer van de Van Damlaan gebruik gaan maken en bewoners ervaren dit als een achteruitgang van hun leef- en woonomgeving.’’ Om de geuite bezwaren serieus te bekijken, heeft het
college het wegontwerp van de
Wethouder Van Damlaan afgelopen zomer ter inzage gelegd. Iedere inwoner en belanghebbende kon zijn mening geven. Al deze zienswijzen -24 stuks- zijn op
18 september in het college besproken.
Verkeersonderzoek
Door twee externe adviesbureaus
is onderzoek gedaan naar de gevolgen van een ontsluiting via de
Van Damlaan. Daaruit blijkt dat
er geen knelpunten of onacceptabele situaties ontstaan, de weg

voldoende capaciteit heeft en er
geen verkeersonveilige verkeersdruk wordt verwacht. Wethouder Schuurs: ,,We hebben als college besloten het algemeen belang voorrang te geven. Het is
belangrijk dat De Maricken goed
aansluit op Wilnis en de voorzieningen, zoals winkels, scholen
en sportverenigingen. We gaan
de intensiteit van het verkeer nadrukkelijk in de gaten houden. Indien noodzakelijk nemen we, in
overleg met de bewoners, verkeersmaatregelen.’’ Het college
van B en W heeft nog geen besluit genomen over het openstellen van de straten Veenman en
Wagenmaker. Uitvoering van dit
idee zou de Van Damlaan ontlasten. Doorgaand verkeer is in deze
straten op dit moment niet mogelijk. Voordat een besluit wordt genomen wil het college eerst aanvullend onderzoek laten doen.
Met een vertegenwoordiging van
bewoners zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van het verkeersonderzoek. Zo worden komende tijd onder andere tellingen uitgevoerd. De nieuwe ontsluitingsweg kan naar verwachting in het
voorjaar/zomer van 2019 in gebruik worden genomen.

Viaductmodel Centrumplan in huidige vorm niet haalbaar

College ziet nog wel kansen voor
ambities dorpsvisie Vinkeveen
Vinkeveen - De raad heeft op 22
februari besloten de mogelijkheden van het viaductmodel (variant 1) van Centrumplan Vinkeveen te laten verkennen. Uit de
verkenning blijkt dat deze variant niet haalbaar is zonder een ingreep te doen in de huidige infrastructuur of de huidige ontsluiting. Wethouder Kroon: “Het is
ontzettend jammer dat een dorp
beperkt wordt door de infrastructuur. Hier is Vinkeveen, een dorp
met lintbebouwing, natuurlijk
niet uniek in. Het is alleen wel een
pijnlijke constatering dat hierdoor grotere ontwikkelingen niet
mogelijk zijn.” Het college ziet wel
kansen om met onderdelen uit de

dorpsvisie Vinkeveen het gebied
een ruimtelijke kwaliteitsimpuls
te geven. Daarom blijft dorpsvisie
blijft onverminderd van kracht.
“We gaan met deze kennis kijken
wat realistisch en mogelijk is”, aldus wethouder Kroon.
De provincie gaat wel het viaduct
verhogen en de op- en afritten
van de Herenweg op de provinciale weg N201 verlengen. Voor het
gebied spelen vijf onderdelen uit
de dorpsvisie Vinkeveen een rol:
de Herenweg, economie, toegang tot de plassen, de kernranden en de Adelaarterreinen.

zel, waarbij de vijf onderdelen de
puzzelstukken zijn. Deze vijf puzzelstukken zijn losse onderdelen,
maar staan in verbinding met elkaar. Zo kijken we welke ambities
uit de dorpsvisie haalbaar zijn. En
voorkomen zo een onnodig langdurig proces.”
• De Herenweg moet een verkeersintensiteit krijgen die
past bij de capaciteit van de
weg, ook zonder ontwikkeling.
• De detailhandel heeft een relatie met het verkeer. Mogelijk liggen er oplossingen om
knelpunten in deze relatie op
Wethouder Kroon: “De aanpak
te lossen.
is te vergelijken met een puz- • Toegang plassen: Op wel-

•
•

ke manier kan er binnen een
kleinschalige
ontwikkeling
een verbinding met de plassen komen voor de inwoners
en bezoekers van Vinkeveen?
Kernranden: hoe maken we
van de ‘verpauperde’ terreinen
aantrekkelijk gebieden?
Voor de Adelaarterreinen
wordt een haalbare ‘basisontwikkeling’ bedacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de
onderzoeken van de andere puzzelstukken kan dit puzzelstuk worden uitgebreid of
niet.

Voortgang
In de loop van oktober maakt de
gemeente afspraken met marktpartijen over de verantwoordelijkheden, eigenaarschap, investeringen en communicatie van/
over de verschillende onderdelen. Ook wordt dan bekeken in
welke vorm omwonenden kunnen worden betrokken.

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Toezichthouders
De Ronde Venen - In Nieuwe
Meerbode van 19 sept,ember
jl. las ik het verslag van onze
nieuwe college, betreffende
de begroting 2019. Over het
geheel positief nieuws. Ook
staat erin, dat de gemeente extra toezichthouders wil aanstellen.
Mijn vraag is nu, kunnen deze
extra toezichthouders gericht
toezien op het over ’t trottoir
fietsen? Jong/oud, man/vrouw
iedereen schijnt het doodnormaal te vinden om over ’t trottoir de fietsen. Zeg je er iets
van, dan wacht je een grote mond. Trottoir is voor voet-

gangers, niet voor fietsers. Ga
bv maar kijken bij de Adelhof,
daar is fietsen op het trottoir
heel normaal.
Een bekeuring van bv €50.00
lijkt mij dan op z’n plaats. Destijds is het ophogen van de
kruising naar trottoir hoogte
een miskleun geweest. Al fietsend hoef je niet af te stappen,
je kan gewoon door fietsen.
College doe hier iets aan, ook
voor de veiligheid van kinderen en volwassenen die door
de gemeente willen wandelen,
Charles de Groot
Mijdrecht

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.

Marktkoopman
ek
van de we

Het koor Progression is jarig!

Tastcreaties voor demente
ouderen in Maria Oord
Vinkeveen - Zaterdag 22 september hebben een groep vrijwilligers zich ingezet om tastcreaties te maken voor demente ouderen in Maria-oord. Tascreaties
zijn voelkussens of voelmoffen

waar verschillende structuren op
zijn genaaid zoals kantjes, klittenband, ritsen, grote kralen zodat
de ouderen daar aan kunnen voelen. In april gaat deze groep altijd
met een groep creatieve mensen
naaien voor goede doelen tijdens
de NL Doet dagen. Deze creatieve dag wordt georganiseerd door
Creapower.
Zo ontstond ook het idee tijdens mijn naaicursus om het ook
voor de ouderen in Maria- oord
te doen. Mensen met dementie
hebben vaak onrust en doordat
ze voelen aan het kussen worden
ze rustig. Zaterdag was de dag en
hebben ze met een groep van ongeveer 20 vrijwilligers uit de Ronde Venen genaaid in een ruimte
van Maria-oord. Een aantal bewoners kwamen ook nog langs dat
maakte de dag nog specialer. De
stoffen werden gekocht en ook
meegenomen door de vrijwilligers en er werd ook gesponsord
dor G Brouwer & Zn fournituren
groothandel en door Marijke van
Soest stoffen uit Wilnis . Zo konden er mooie tastcreaties worden
gemaakt.

Mijdrecht - En wie jarig is trakteert… Koor Progression bestaat 50 jaar!. Zij starten hun jubileumjaar zondag 7 oktober a.s.
met een prachtige jubileumviering om 10.00 uur in de St. Jan de
Doper-kerk van Mijdrecht / Wilnis.
U begrijpt dat wzj gedurende de
afgelopen 50 jaar een aanzienlijk
repertoire opgebouwd hebben
met heel veel mooie, toepasselijke en soms zelfs ontroerende liederen. Het viel niet mee om een
keuze te maken! Veel van hun le-

den zijn al een groot aantal jaren
bij dit gezellige, eigentijdse koor.
Twee van ons binnenkort zelfs 25
jaar! Tijdens de jubileumviering
worden zij in het zonnetje gezet.
Iedereen is van harte uitgenodigd om 50 jaar Progression met
hen te komen meevieren. Niets is
mooier dan zingen voor (en met)
een volle kerk…
Na afloop van de viering hebben zij natuurlijk een kopje koffie
of thee met een lekkere traktatie
voor u. Tot dan!

Stefan Bron

Verse Friet wagen
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Een markt zonder snacks is
geen markt. Mede daarom
vult Stefan Bron met zijn patatwagen de leemte op bij de
Mijdrechtse weekmarkt. Hij
staat achter het gemeentehuis
in de Dorpsstraat en verkoopt
verse friet inclusief saus, dus
helemaal compleet. Maar niet
alleen die lekkernij, marktbezoekers kunnen bij hem
ook terecht voor een frikadel,
kaassouffle, kroket, gehaktbal
of een los broodje. Het ziet er
allemaal gezond en lekker uit
uit bij Stefan, die zijn zaakjes
ook qua hygiëne goed op orde
heeft. Zin in iets hartigs als u
op de weekmarkt bent? Ga dan
vooral even bij hem langs. “Ik
doe dit werk in totaal al 22 jaar,
waarvan 12 jaar als zelfstandig
ondernemer op markten, maar
in Mijdrecht pas sinds maart
van dit jaar, ”vertelt Stefan
desgevraagd. “Want behalve
op donderdag in Mijdrecht
ben ik op woensdag te vinden
op de markt in Uithoorn (12
jaar!) en vrijdag en zaterdag
op twee verschillende locaties
in Haarlem. Alle producten

die we aanbieden worden in
onze eigen bedrijfsruimte van
te voren bereid. We kopen alles zelf in, schillen en snijden
zelf en frituren ter plaatse in
de wagen. Dat geldt ook voor
de andere snacks die we in de
wagen klaarmaken en waarin
we producten en ingrediënten
gebruiken van de beste kwaliteit. Ik doe dat samen met mijn
vrouw.
Die helpt mij bovendien op
vrijdag en zaterdag in de wagen want dat zijn de drukste
dagen. Dat gebeurt ook als we
bij evenementen staan.” Stefan
zegt veel plezier in zijn werk te
hebben als aanbieder van heerlijke verse friet met saus en zijn
andere snacks.
Op de weekmarkt in Mijdrecht
wordt hij om die reden enorm
gewaardeerd, gelet op de vele
marktbezoekers die bij hem
langs gaan voor veelal ‘een patatje’ tegen een eerlijk marktprijsje. U bent van harte welkom bij de goedlachse Stefan
die zegt de weekmarkt in Mijdrecht een leuke markt te vinden
met vriendelijke bezoekers.
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Eenzaamheid is
onze eigen schuld!
Wat we vaak zien is dat er veel
aandacht besteed wordt door
vooral professionele organisaties om de eenzaamheid op te
lossen. Als Inwonerscollectief
vinden wij dat de inwoners zelf
juist een belangrijke rol hebben om wat te doen aan het
voorkomen van de eenzaamheid. Wij vinden het voorkomen van eenzaamheid meer
aandacht verdiend. Want was
het niet zo dat voorkomen
nogal altijd beter en goedkoper is dan genezen. Wij beseffen natuurlijk dat we de knuppel in het hoenderhok gooien
door te stellen eenzaamheid
gewoon onze eigen schuld
is. Daar moeten we natuurlijk wel even het een en ander
over uitleggen. Eenzaamheid
wordt nu erkend als probleem.
Maar is het niet zo dat elke samenleving zijn eigen aandoeningen creëert. Een maatschappij heeft een eigen ideaal beeld hoe de ideale man,
de ideale vrouw, de ideale relatie en noem maar op er volgens de gestelde normen en
waarde moet uit zien. Dat betekent vanzelfsprekend dat er
volgens diezelfde principes
ook afwijkingen zijn. Er zal namelijk altijd een groep zijn die
niet aan het ideaal beeld voldoet. Daar kan de eenzaamheid ontstaan. Het huidige
ideaal waar we mee te maken hebben en die ons nu ook
aardig in de weg gaat zitten is
langzaam gegroeid. Voor 1960
was onze maatschappij extreem verzuild. Daar zijn we
destijds tegen in beweging
gekomen. Dat was in eerste instantie een heel gunstige evolutie. Maar we zijn doorgeslagen. Een halve eeuw later zijn
we eigenlijk heel eenzame individuen geworden. We mogen dan heel veel vrienden op
onze digitale sociale netwerker hebben, toch voelen heleboel mensen zich erg eenzaam. Dat zie je niet van de
buitenkant. Soms hebben we
het zelf niet eens in de gaten dat we eenzaam zijn. Eenzaamheid wordt vaak gekoppeld aan ouderen maar het
probleem is veel groter. In deze maatschappij waar individualisering en competitiedrift
zijn gecreëerd mag je niet als
zwak worden aangemerkt.
Men moet succesvol zijn om
er bij te horen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
succes. De competitie om succesvol te zijn is misschien ook
wel de reden dat veel mensen
kampen met angst en depressies. De meest voorkomende angst tegenwoordig is sociale angst. De angst voor de
ander. Het leidt soms zelfs tot
een soort van autistisch gedrag bij mensen. We zien dan
dat mensen zich terug trekken

uit het sociaal verkeer. Die terugtrekking gaat dan vaak gepaard met depressie en eenzaamheid. Die sociale angst
om niet te voldoen aan het
ideale beeld is dus één van
de grootste boosdoeners van
eenzaamheid wat ons betreft.
Neem de situatie in de zorg. De
succesfactor van een verpleegkundige wordt afgemeten aan
het aantal minuten dat hij of
zij nodig heeft om een bejaarde te wassen. Dus het praatje van de verpleegkundige
met de bejaarde gaat ten kost
van haar eigen succes. Om de
bejaarde gaat het allang niet
meer want die ligt al een tijdje uit de competitie! We moeten dan wel concluderen dat
we heel ver weg zijn geraakt
van een menselijke samenleving. Jongeren moeten tegenwoordig aan een ideaalbeeld
van de massa voldoen. Voldoe
je daar niet aan dan val je buiten de boot. Wij stellen dus dat
de eenzaamheid het effect is
van de verplichte competitie
in onze samenleving. We zijn
als mensen met elkaar in competitie gekomen en “the winner takes it all” en “no time for
loosers”. Verdeeldheid is gezaaid en er wordt ons eigenlijk
meegegeven dat je niemand
kunt vertrouwen. Nederland is
één van de meest veilige landen ter wereld. Toch heerst er
angst voor de ander. We zijn
bang gemaakt voor de ander.
We zijn bijvoorbeeld bang gemaakt voor migranten maar
het gaat veel verder dan dat.
De angst voor de ander is een
basisgevoel geworden in deze competitieve maatschappij.
De grootste bedreiging wordt
ervaren op het gebied van sociale rangorde. We zijn continue aan het vergelijken. Niet
alleen met anderen, maar ook
met onszelf. Hoe populair ben
ik op sociale media? Men gaat
zelfs met zichzelf in competitie
treden, hoe gek dat ook moge klinken. In zo’n maatschappij sta je heel snel alleen. Eenzaam dus! Vertrouwen en verbondenheid met elkaar zijn
wat ons betreft de toverwoorden om die de eenzaamheid
te voorkomen. Daarom is onze conclusie dat eenzaamheid
onze eigen schuld is als samenleving. Het is tijd voor een kanteling in denken en doen. We
moeten weer veel meer gaan
denken aan samenwerking in
plaats van competitie. Je met
anderen gaan verbinden zonder jezelf te verliezen. Elkaar
een beetje meer vertrouwen
en gezamenlijk problemen
willen oplossen. Als je het ons
vraagt wat je als individu kunt
doen, dan zeggen wij: ‘Verbind
je met anderen en stop met die
competitie van succes’. Wordt
weer samen gelukkig!

Van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober is er de
Week tegen Eenzaamheid. Bij eenzaamheid voelen mensen het
gemis van verbondenheid met anderen. Volgens onderzoek en
cijfers zijn er meer dan een miljoen Nederlanders eenzaam. In
de Week tegen Eenzaamheid vraagt men aandacht voor dit probleem. In de media lazen wij dat er op 2 oktober een mini-congres over eenzaamheid in de Ronde Venen komt. Het thema van
dit congres luidt: ‘Kom erbij, samen pakken we Eenzaamheid in
De Ronde Venen aan’. Wat het Inwonerscollectief DRV opvalt is
dat er toch vaak over en niet met de doelgroep wordt gesproken. Het is vaak een onderonsje van professionals. De echte ervaringsdeskundige zijn natuurlijk de inwoners die eenzaam zijn.
Bent u zelf eenzaam of heeft u een eenzame persoon in uw omgeving zorg dan dat je op deze avond aanwezig bent. Op deze pagina vindt u verhalen van inwoners over eenzaamheid.

Mijn vader was
gewoon eenzaam
We blijven maar roepen dat
ouderen zolang mogelijk op
zichzelf moeten blijven wonen. Waarom? Is dat zo leuk en
gezellig dan? Is het wonen in
een wooncomplex met andere
ouderen niet veel leuker? Als
je partner dan plotseling wegvalt ben je niet gelijk zo eenzaam. Mijn vader had zeker beter af geweest in een leefomgeving met gelijkgestemden
dan alleen in zijn eigen woning? Mijn vader was een man
van de wereld en dolgelukkig
met mijn moeder en zijn gezin van vijf kinderen. Een leuke
baan met collega’s, veel vrienden en kennissen. Samen met
mijn moeder had hij veel sociale contacten. Veel gereisd
en als pensionado een paar
maanden overwinteren in Benidorm. Ook daar weer veel
sociale contacten op de camping. Bij terugkeer in Vinkeveen was daar de familie met
kinderen en kleinkinderen. Tel
daar bij op de buren, vrienden
en kennissen op en dan kunnen we spreken van een rijk
sociaal leven. Eenzaamheid
was ver te zoeken bij mijn vader. Drie jaar geleden kwam
mijn moeder te overlijden.
Plotseling veranderde er veel
in mijn vaders leven. Op 86 jarige leeftijd moest hij na ruim
65 jaar lief en leed met elkaar
te hebben gedeeld zijn ‘soulmate’ missen. Dat gemis kon
hij moeilijk beschrijven. Overwinteren in Benidorm deed hij
niet meer. De leeftijd en de generatie waarin mijn vader zat
zorgde er geregeld voor dat
er in zijn sociale leven mensen
afvielen door een overlijden.
Zijn vrienden en kennissen
kring werd snel kleiner. Mijn
vader gaf steeds vaker aan dat
hij zich eenzaam voelde en hij
het leven eigenlijk niet meer
zo leuk vond. Hij was voor zijn
leeftijd nog goed bij de tijd
en vitaal. Hij reed nog auto en
was volop op social media actief. Toch voelde hij zich wel
degelijk heel eenzaam in zijn
huisje in Vinkeveen. We gaven mijn vader aan dat er genoeg in De Ronde Venen georganiseerd werd en dat hij helemaal niet eenzaam hoefde

te zijn. Maar daar maakte wij
de fout die waarschijnlijk heel
veel mensen maken. Wij dachten zijn eenzaamheid te kunnen oplossen. Maar mijn vader wilde eigenlijk niet meer
geholpen worden. Hij had ook
niet meer de kracht om nieuwe contacten aan te boren.
Hij was gewoon eenzaam en
dat was een feit! Hij heeft zijn
90ste verjaardag nog groots
met familie en vrienden gevierd en toen hij 23 juli jl. door
een infectie in het ziekenhuis
belandde dacht hij nu pak ik
door. Hij gaf de arts in het ziekenhuis een hand en zei de
beste man dat hij er was om
mensen te genezen en hij er
eigenlijk geen zin meer in het
leven had. Ze hadden een tegenstrijdig belang gaf hij daar
fijnzinnig mee aan. Op zijn
verzoek werd de behandeling
stopgezet. Hij heeft op bijna
feestelijke wijze afscheid genomen van het leven. Iedereen die hem lief was heeft hij
persoonlijk bedankt voor alles
en op 30 juli is hij vredig ingeslapen. Vreemd genoeg hadden wij als familie gelijk het
gevoel dat hij niet meer eenzaam was. Dit was voor mijn
vader dus de oplossing om zijn
eenzaamheid op te lossen alle
goede bedoelingen van ons
ten spijt. Misschien als mijn
vader niet alleen in zijn huisje had gewoond maar in leefomgeving met gelijkgestemden had het leven misschien
een leuker eind gehad. Wij adviseren ouderen dan ook als ze
nog gelukkig samen zijn over
hun toekomstbeeld na te denken. Dus ook over hun woonsituatie. Verhuizen voordat je alleen komt te staan is veel makkelijker. Niet naar een bejaarden tehuis zoals vroeger. Laten
we samen eens nadenken over
het realiseren van leefomgevingen voor ouderen met gezamenlijke kook/eetgelegenheden, huiskamers, biljartzaaltjes, winkeltjes etc. waar ouderen zich echt thuis voelen.
Dat is preventief wat aan eenzaamheid doen! Het is zo jammer want het leven voor alleenstaande ouderen kan wel
leuk zijn!

Jong, eenzaam en
een beperking
De grootste groep eenzame
mensen zijn jongeren en niet
ouderen zoals vaak gedacht
wordt. Jongeren met een beperking hebben een extra risico op eenzaamheid. De gevolgen van de eenzaamheid kunnen heftig zijn. Een minder positief zelfbeeld en een slechte
gezondheid door bijvoorbeeld
slecht slapen, veel piekeren of
een verslaving. Eenzame mensen worden door anderen
niet als leuk ervaren. Een eenzaam iemand gaan we uit de
weg. Dat zal niemand toegeven, maar we doen het onbewust. Eigen schuld is vaak de
conclusie die er wordt getrokken. Maar we moeten hier toch
echt de oplossing niet zoeken
in zelfredzaamheid maar in samen redzaamheid. Soms is
een simpele begroeting of een
praatje al een hele goede stap
om eenzame mensen uit hun
isolement te halen. Gewoon
menselijk contact verzacht
de eenzaamheid en is het begin van sociale betrokkenheid.
Wat opvalt is dat de meesten
eenzame jongeren er niet eens
over durven te praten. Eefje van 21 is een uitzondering
en vertelde ons haar verhaal.
Wel in de anonimiteit want er
is toch ook wel wat schaamte. Ze begint haar verhaal met
: “Ik voel me heel alleen. Ik zie
niet veel meer mensen dan
mijn ouders en de hond.” Eefje woont in een dorp. Ze heeft
één vriendin in de stad waar
ze tot haar 16e woonde, maar
die ziet ze nog maar heel weinig. Ze werkt twee dagen in
de week en zit heel veel thuis.
Ze vind het moeilijk om contact te maken met mensen.
Aan de buitenkant is het niet
te zien, maar Eefje heeft een
beperking en kan daardoor
moeilijk leren. Vanaf haar zesde ging zij elke dag met de taxi
naar een speciale school. Klasgenoten en vrienden woonden ver weg. Ze heeft nadat
ze haar diploma had gehaald
haar klasgenoten niet meer
teruggezien. Vrienden in het
dorp heeft ze nauwelijks. Ie-

dereen heeft een eigen groepje. Daar komt ze niet zomaar
tussen. Haar collega’s zijn wel
leuk, maar ze heeft ook weer
niet zo’n ‘klik’ dat ze ook buiten werktijd wat met hen
gaat doen. Als ze tegen anderen over haar probleem begint, wordt er luchtig over gedaan. Mensen denken dat het
wel mee valt. Maar Eefje weet
als geen ander hoe het voelt
om als jongeren eenzaam te
zijn. Daarom wil ze graag dat
er wat meer aandacht komt
voor eenzame jongeren. Ze
weet zeker dat er meer eenzame jongeren zijn dan iedereen denkt. Maar eenzaamheid gaat vaak over ouderen
want die zijn veel zichtbaarder. Voor eenzame ouderen
worden vaak ook allerlei activiteiten georganiseerd, maar
voor eenzame jongeren is er
niet veel. Eefje zoekt iemand
die openstaat voor vriendschap. Om leuke dingen mee
te doen. Het liefst iemand uit
de omgeving. Ze weet ook dat
die er zeker zijn maar hoe vinden zij elkaar. Met social media heeft zij best nare ervaringen opgedaan. Ze wil gewoon
mensen persoonlijk ontmoeten. Iemand om mee te sporten, een filmpje mee te kijken,
mee uit eten of gewoon mee
te kletsen. Maar hoe weet ze
zelf ook niet. Het leven is op
dit moment niet makkelijk legt
zij uit. “De dagen worden langer, ik ga me steeds meer vervelen. Het maakt me verdrietig.” Van een depressie wil ze
nog niet spreken maar vrolijk
is ze zeker niet. Ze zou zelfs
wel weg willen uit het dorp
waar ze woont. Ze heeft in het
dorp niemand. Maar in de stad
is het waarschijnlijk nog veel
eenzamer denkt ze. Ze weet
eigenlijk niet wat de oplossing
is maar ze heeft niet eens iemand om daarover te praten.
Ja de psycholoog maar daar
voelt zij zich gelijk weer een
patiënt die manisch depressief is. Ze wil geen patiënt zijn
maar gewoon een mens onder
de mensen.
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Feestelijke Heropening Sint
Jozefschool Vinkeveen (definitief)
Vinkeveen - Op vrijdag 21 september om 9.00 uur was het eindelijk zover. Na een grote verbouwing waarbij ook een interne verhuizing noodzakelijk was, staat er nu een gerenoveerd schoolgebouw dat van alle gemakken is voorzien. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn
content met de compacte school

die in veel opzichten werd gemoderniseerd. Een dankwoord door
directeur Corrie van der Kroef
aan het adres van de gemeente, het Bestuur Stichting Antonius, de aannemer, de architect en
de helpende ouders die niet een
steentje, maar een heuse steen
hebben bijgedragen tijdens de
werkzaamheden. Burgemeester
Maarten Divendal heropende de
school waarbij de jarige Joey het
lint mocht doorknippen. Stiekem
wéér geen lintje knippen voor onze burgervader. Het was droog en
zelfs het zonnetje liet zich zien.
Ter afsluiting van de openingsceremonie zongen alle kinderen en leerkrachten een nieuw
schoollied. Voor de kinderen een
nieuw en voor de leerkrachten
een bestaand schoollied. 10 jaar
geleden werd dit lied geschreven ter gelegenheid van het 125
jarig bestaan van de school. Het
lied “Iedereen is anders” werd
opgepoetst en is nu het nieuwe schoollied van de Sint Jozefschool dat past binnen het Vreedzame School concept.

tussen mensen. Er worden sociale
vaardigheden bijgebracht; het samenwerken waarbij oudere kinderen de jongere helpen, wordt
vanaf groep 1 gestimuleerd en
loopt als een rode draad door de
basisschoolperiode heen tot en
met groep 8. Zo zijn er kinderen
uit de hogere groepen die mediatoren zijn op het schoolplein
voor de jongere groepen. Mocht
er tijdens de pauzes ergens onenigheid over ontstaan wordt er
zodoende een laagdrempelige
“scheidsrechter” ingezet die helpt
om het geschil op te lossen.
Vele handen maken licht werk
De Sint Jozefschool is een kleine school met veel betrokkenheid van ouders. Er is een actieve oudervereniging, overblijfteam, tuinploeg en medezeggenschapsraad. Iedereen draagt zijn
steentje bij en vele handen maken licht werk. Dit was ook merkbaar tijdens de verbouwing. De
hulp van ouders bij het klussen,
opruimen en verhuizen heeft ervoor gezorgd dat kosten werden
bespaard en dat samengestelde teams met plezier hebben geWereld Dansdag
zorgd voor o.a. kleur op de muur.
Alle leerlingen werd een feeste- Tijdens de feestdagen worden
lijke dansdag aangeboden. Iede- er geregeld activiteiten bedacht
re groep had een landthema. En om ouderen in het dorp te verieder land een andere dans die rassen. Geregeld steken de leerdoor de kinderen werd ingestu- lingen van de Sint Jozefschool de
deerd. Er werd veel plezier be- handen uit de mouwen voor goeleefd aan het instuderen van de de doelen.
dansjes uit o.a. Spanje, Afrika,
Italië, Engeland en Nederland. Passend onderwijs
’s Middags was er een optreden De Sint Jozefschool biedt pasvan de kinderen in De Boei. Een send onderwijs. Kinderen die bospectaculair gebeuren waarbij de vengemiddeld presteren, krijgen
kinderen muziek, dans, hapjes en ander werk aangeboden. Kindedrankjes van het betreffende land ren die meer hulp nodig hebben
spelenderwijs leerden kennen. worden daarbij ondersteund. OuTussen de middag werden de kin- ders wordt geadviseerd samen
deren getrakteerd op een lunch met het kind extra te oefenen en
door de TSO.
daarnaast wordt er externe hulp
ingezet. Ervaren leerkrachten
Sint Jozefschool =
hebben oog voor de leerlingen,
Vreedzame school
dragen zorg voor elkaar en zorDe slogan van de school is “Méér gen voor weinig uitval. Op de Sint
dan een school alleen”. Er wordt Jozefschool zijn slimme combinameer gedaan dan leren. Zo heeft tieklassen gevormd. De combinade Sint Jozefschool het program- tieklassen zorgen voor gezamenma De Vreedzame School dat lijke lessen daar waar dit kan. Met
streeft er naar op een positie- behulp van een klassen assistent
ve en zorgzame manier met el- worden de groepen geregeld gekaar om te gaan, op een demo- splitst om intensief bepaalde oncratische manier met elkaar be- derdelen uit het lesprogramma’s
slissingen te nemen, constructief uit te diepen. Zodoende werken
conflicten op te lossen en verant- alle kinderen van de Sint Jozefwoordelijkheid te nemen voor el- school aan een gedegen fundakaar en voor de gemeenschap en ment waar zij de rest van hun leopen te staan voor verschillen ven op kunnen bouwen.
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Zeer geslaagde Burendag in
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het Burendag, zo ook in winkelcentrum Zijdelwaard. De hele
middag kon het winkelende publiek genieten van diverse optredens, leuke dingen voor kinderen en speciale aanbiedingen
van winkeliers. Toen wethouder
Hans Bouma zaterdagmiddag de
Burendag in winkelcentrum Zijdelwaard officieel opende, was
het al gezellig druk. Rick FM zorgde voor muziek in het hele centrum en veel mensen stonden al
te wachten bij het podium op het
optreden van kinderkoor Xing.
Met veel enthousiasme begonnen de kinderen om even over
half een met hun act. Dat viel bij

de vele bezoekers meteen al in
goede aarde. Het winkelend publiek kon bij verschillende winkeliers zijn slag slaan door gebruik
te maken van hun aanbiedingen.
Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om bij Buurtbeheer een kop koffie te halen. Of
ouders werden door hun kinderen op sleeptouw genomen om
te gaan touwtje trekken. Op verschillende plaatsen waren maatschappelijke organisaties aanwezig om zich voor te stellen.
Brandweer
Ook de brandweer was met voorlichtingsmateriaal
aanwezig.
Wijkagent Kalikadien liep rond
om met zoveel mogelijk bezoekers kennis te maken. Rond half
twee kwamen de dames van het
Meezingkoor het podium op en
zij zorgden voor een daverend
optreden. Vanaf het eerste nummer zat de sfeer er goed in. Sommige bezoekers waagden zich
zelfs even op de dansvloer. Het
koor had er duidelijk zin in en
hield het publiek ruim drie kwartier in zijn greep. Ondertussen
konden de jonge bezoekers zich
laten schminken of een suiker-

spin halen. Het publiek, dat gezellig bij elkaar bleef op het plein,
wachtte nog op het optreden van
het soul- en motown koor D!Fine.
Ook dit koor kreeg regelmatig de
handen op elkaar. Helaas moest
het het leerlingenorkest van KnA,
dat voor de afsluiter zou zorgen,
verstek laten gaan.
Plezier
De organisatoren van deze Burendag – Rick FM, Buurtbeheer
Zijdelwaard en de winkeliersvereniging – kijken met plezier terug op een geslaagde middag
en danken alle sponsoren voor
hun bijdragen. Perlo Plaza zorgde
voor de koffie, Bakkerij Hulleman
voor een speculaasje bij de koffie,
supermarkt Jumbo voorzag de
zangers van drinken, Kwalitaria
trakteerde op bitterballen, Zeevishandel Volendam ging rond
met heerlijke mosselen en garnalen. De Dochter van Mies, Albert
Heijn, Shoeby, Parfumerie Stoop,
De Goudreinet, Makelaardij Vlieg
en Jumbo zorgden voor een
goedgevulde goody-bag voor alle koorleden. Zijdelfleur verzorgde de bloemen voor de wethouder, dirigenten en muzikanten.’
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Monsterscore bij BVU
door Lia en Nel

met 53,49%. In het voorlopige
klassement staan Corry van Tol &
Kees Geerlings aan kop, gevolgd
door Marieke Schakenbos & Tineke v/d Gijp en op de 3e plaats
Regio - Maandag 24 septem- de Voijs. In de B lijn ging de zege Louw Aaftink & Thea Samsom.
ber 2018 werd met 33 paren de met gouden rand naar Nel Bak- Het is de BVU er veel aan gele3e ronde van de 1e parencom- ker & Lia Guijt met de monster- gen om zoveel mogelijk instroom
petitie van Bridgevereniging Uit- score 76,17%!!!; op de 2e plaats te krijgen van nieuwe bridgers.
hoorn (B.V.U) gespeeld in de (nog eindigden Fons Roelofsma & Ton Zo geven we regelmatig bridgesteeds drooggelegde) barzaal ter Linden met 62,25 % en op de lessen. Bent u een beginnend
van sporthal De Scheg. In deze 3e plaats Tonny Godefroy & Harry bridgepaar (of thuisbridgers) dat
3e ronde pakten in de A lijn Hans Rubens met 58,58%. In het voor- ook het verenigingsleven wil leWagenvoort & Nico v/d Meer de lopige klassement staan nu na- ren kennen, dan kunt u zich bij de
1e plaats met 62,50%. Op de 2e tuurlijk Nel Bakker & Lia Guijt aan BVU opgeven om geheel vrijblijplaats werd beslag gelegd door kop, gevolgd door Ellen Henge- vend een paar keer mee te spelen
Marijke & Ger van Praag met veld & Yvonne Splinter en Mart op de maandagavond en de sfeer
61,88% en op de 3e plaats Marcel v/d Voort & Dieny Verhoeff. In de te proeven.
Dekker & Wies Gloudemans met C-lijn zegevierden Corry van Tol & Voor nadere informatie en/of lid
59,90%. Dit laatste paar gaat te- Kees Geerlings met 61,41%; op de worden van de BVU kunt u convens aan kop gaan in het voorlo- 2e plaats eindigden Nelly Jansen tact opnemen met Hans Wagenpige klassement na drie ronden, & Jaap Bark met 55,36% en op de voort tel. 06-53 368 948 of via de
gevolgd door Hans Wagenvoort 3e plaats het combipaar Marieke mail:
wagenvoorthans@gmail.
& Nico v/d Meer en Bep & John Schakenbos & Ploon Roelofsma com.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op de derde dinsdag in
september werd de tweede zitting gespeeld van de eerste Parencompetitie van het seizoen.
Misschien kwam het door het
schitterende nazomerweer. Misschien lag het aan die andere gebeurtenis die gelijktijdig plaats
vond: de rijtoer door Den Haag
van het koningspaar in de Glazen Koets met de hele entourage, het voorlezen van de Troonrede en de hoedjesparade, met andere woorden: Prinsjesdag! In ieder geval was de opkomst geringer dan op andere ‘normale’ dinsdagen.

Het zij zo. Degenen die wel aanwezig waren hebben zich in ieder
geval prima geamuseerd en kranig geweerd.
A-lijn
In de A-lijn werd de hoogste score behaald door Gerda Bosboom
& Nel Hamelijnck met 66,67%.
Op de tweede plaats eindigden
Refina van Meijgaarden & Cathy
Troost met 60,63% en een gedeelde derde plaats met 56,25%
was er voor Renske Visser & Guus
Pielage en Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders.

B-lijn
In de B-lijn scoorden Matty Overwater & Loes Wijland het beste
met 63,28%. De tweede plaats
was voor gelegenheidskoppel
Henny Jansen & Ada van Maarseveen, twee dames die nog nooit
samen hadden gespeeld: 60,78%.
Knap hoor!
Op drie eindigde een paar dat dit
seizoen lid is geworden: Marianne Jonkers & Anneke de Weerdt
met 58,44%.
Het vermelden van de competitiestand heeft nog niet zo veel
zin. Volgende week dinsdag zijn
we op de helft en komen de voorlopige cijfers.
Lid worden of informatie? Neem
contact op met secretaris Sandra
Raadschelders op 0297-569910
of per mail: hartenvrouw2015@
gmail.com

Op en neer op de ladder
van Bridgeclub De Legmeer
Regio - De derde avond van het
ladderbridge liet grote verschillen zien tussen de top en de onderkant. Johan Le Febre & Wim
Slijkoord kwamen op de hoogste
sport door 63,75% te scoren, terwijl Nomen Nescio als laagste het
met 27,36% moest doen. Conclusie, het was wel een hele lange
ladder deze keer! An van Schaick
& Joke Morren smaakten het genoegen om met 62,22% als tweede te eindigen en ook Marianne
& Huub Kamp en Geke Ludwig &
Margo Zuidema knalden er een
zestiger uit met respectievelijk

61,81 en 60,69%. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter gebruikten
de B als opzetje en deden dat prima door met hun 59,58% als vijfde op te stijgen. Ria Wezenberg &
Wim Röling hadden ook geen last
van hoogtevrees en werden zesde met 59 procent precies, maar
hier kon vooral Wim zich flink afzetten van uit de C! Ook Ben ten
Brink & Marcel Dekker hadden
het voordeel van een voor hen
lagere lijn en gebruikten dit om
met 58,61% als zevende door te
komen. Ankie Bots & Agnes Kroes
haalden in de A 58,47% als acht-

ste en blijven daar zo dus ook in
mee doen. Op latje negen doken keurig Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders op
met 57,08% en Irene Hassink &
Tini Geling sloten de top tien af
met 54,17%. De drie die na drie
maal ladderen kunnen “neer kijken op” zijn: Ruud Lesmeister &
Ger Quelle met 62,77%, Johan
& Wim met 60,24% en Hannie &
Hein van der Aat met 58,39%. Wilt
u nu ook een poging wagen, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker @live.nl, telefoon
06- 83371540.

Vrijdag start klaverjasseizoen Legmeervogels
Regio - Mogelijk hebt u het al gelezen in de vorige editie van deze krant dat aanstaande vrijdag
september, 28 om 20.01 uur er de
start is van het grote klaverjasseizoen bij Legmeervogels. De organisatie verwacht ook bij de start
van dit seizoen een hele grote
opkomst. Men denkt dan aan 50

worden dit seizoen. Per avond
worden er 4 rondes gespeeld.
Er is geen tombola en de prijzen
worden direct uitgereikt na de 4e
ronde. Ook wordt er geen ranglijst bijgehouden. Elke avond is
a 60 deelnemers. Deze klaverjas- een op zich zelf staande avond.
avonden bij Legmeervogels zijn Het clubhuis van Legmeervogels
voor een ieder toegankelijk. U is te vinden op sportpark Randhoeft geen lid of ondersteunend hoorn te Uithoorn, Randhoornlid te zijn van Legmeervogels. Ie- weg 100. Als extra service mag u
dereen is welkom. Er wordt ge- als er klaverjasavonden zijn met
streden zonder het bekende mes uw vervoermiddel doorrijden tot
op tafel. Het moeten weer ge- aan het clubhuis. Makkelijke kunwoon gezellige klaverjasavonden nen wij het u niet maken.

Klaverjasmarathon Amstelhoek
Regio - Zaterdag 17 november 2018 is er in het Buurthuis van Amstelhoek weer een klaverjasmarathon. Inschrijven is verplicht en kan bij Leny Jansen (jansenleny@hotmail.com ; 06-50282282). De inschrijfkosten bedraagt 8 euro p.p.. Er wordt gekaart van 10.00 – 22.00 uur. De marathon wordt gehouden 17 november in het buurthuis, Engellaan 3 A in de Amstelhoek

Burendag in de Dodaarslaan in Vinkeveen
Vinkeveen – Als er iets te vieren valt zijn de bewoners van de Dodaarslaan in Vinkeveen er voor in. Ieder jaar verzinnen ze met elkaar weer iets origineels.
“Wat wordt ons thema was de vraag bij de vergadering als voorbereiding voor de burendag 2018”.
Blijkt Octoberfest op 22 september te starten dus
bingo! Na de heerlijke warme nazomer blijf je dan
hopen op een mooie zaterdag 22 september... helaas, de temperaturen kelderden maar de warm-

te van de buren was er niet minder om. De regen
werd dapper getrotseerd. Ruim 80 buren schuiven
deze avond aan op de banken om gezellig bij te praten, plannen te maken en vooral veel plezier te hebben. Een goede buur is toch altijd beter dan een verre vriend! De burendag begon met een superspannende Mad Science workshop voor de jongere bewoners waar een positieve kijk op wetenschap &
techniek werd gegeven. Inzet was en bleek dat de

jeugd beter besefte hoe de wetenschap de wereld
om hen heen beïnvloedt. Daarna begon ook voor
de ouders het feest, de bar ging open en rond 18
uur werd de BBQ aangestoken. Vooraf waren heerlijke salades gemaakt door een aantal buurvrouwen
die de boodschappen hiervoor hadden gehaald.
Zanger Berry (wereldberoemd in Vinkeveen en
omstreken) zorgde voor een goede sfeer met een
prachtig gastoptreden van Tessel ‘Ciske’ Kasius!

Het 3e hofje van de Dodaarslaan was aangekleed
met een echte skihut beschikbaar gesteld door Concepts on location en podium en bar opgebouwd
met steigermateriaal van Kasius schilders. Het Oranjefonds en Gemeente de Ronde Venen zorgden dat
de bijdrage per bewoner betaalbaar bleven. Door
de inzet van alle buurtbewoners is deze burendag
weer een uniek feestje geworden. We kijken weer
uit naar de volgende burendag!

IN DE
PROVINCIE

Utrecht maakt werken in de bouw weer aantrekkelijk
De bouw-, schilder-, en
installatiebranche kampt
met enorme tekorten aan
personeel. Veel mensen
hebben een beeld van
vies, zwaar en laagbetaald
werk. Om zowel jongeren,
zij-instromers, huismoeders/vaders en bijvoorbeeld statushouders een
idee te geven hoe het er
op een (moderne) bouwplaats aan toe gaat, slaan
gemeenten, woningcorporaties en vakopleidingen

in de provincie Utrecht de
handen ineen om werken
in de bouw weer aantrekkelijk te maken.
Woningcorporaties nemen
het voortouw. Bij renovatie- en duurzaamheidsprojecten die zij aanbesteden,
worden bouwbedrijven
gevraagd om te werken
met leerlingen en zijinstromers. Hierdoor ontstaan er veel interessante
leerwerkplekken. Denk bij-

voorbeeld aan werkplekken
voor een leerling timmerman, schilder, stukadoor,
cv-monteur, loodgieter, of
bouwplaatsopruimer. De
leerlingen leren en werken
tegelijk.
Bedrijven staan te springen om enthousiaste mensen. Door te investeren in
de kandidaten met begeleiding en instructies, zorgen zij ervoor dat er ook
in de toekomst voldoende
personeel is. Gemeenten

zien vooral kansen voor
werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters.
Denk aan statushouders,

instromers die blij is met
een werkplek: “Ik wil vast
werk, een goed salaris en
een eigen huisje. Dat lukt

Bedrijven staan te springen
om enthousiaste mensen
werkloze jongeren, of volwassenen die toe zijn aan
een beroep met meer kans
op werk.
Youssef (27, niet op
foto) is één van de zij-

niet via het uitzendbureau.
Dit werk zorgt voor vastigheid en is goed betaald.
Daarom werk ik graag in
de bouw”.
De provincie Utrecht heeft

de totstandkoming van
het Stifo (Stimuleringsfonds Leren Werken regio
Utrecht) met subsidiegeld mogelijk gemaakt.
Stapsgewijs komen er zo’n
100 opleidingsplekken
beschikbaar in de provincie. Ben jij geïnteresseerd
in een gegarandeerde
werkplek in de bouw?
Stuur dan een bericht naar
siem@stifo.nl.
Meer info: www.provincieutrecht.nl/arbeidsmarkt

Films en documentaires van eigen bodem

Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer

Filmpje pakken? Bezoek
27 september t/m 5
oktober het Nederlands
Film Festival. Op 12 locaties zijn maar liefst 275
films te zien. Het Nederlands Film Festival (NFF),
bekend van het gala van
de Gouden Kalveren, is
aanjager en ijkpunt van de
Nederlandse filmcultuur in
al zijn diversiteit. Op het
jaarlijkse festival worden
de beste films, documentaires, kwaliteitsdrama’s

Vanaf 9 december veranderen de tijden in het
openbaar vervoer. De
provincie heeft het sein
op groen gezet voor een
nieuwe dienstregeling van
U-OV en Syntus Utrecht.
Op sommige verbindingen
komen meer ritten, zoals
op de spitslijnen naar De
Uithof. Nieuw is ook dat er
meer nachtbussen gaan
rijden. Bovendien gaan
de vervoerders aan de
slag met flexibele lijnen

en interactieve producties
van eigen bodem getoond. Maak je festivaldag
compleet met een bezoek
aan het Festivalhart of de

ACTUEEL
Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N199 Bunschoten: groot asfaltonderhoud parallelweg
van 25 tot 27 september 2018
N226 Leusden: reconstructie kruispunt Hertekop en
Schutterhoeflaan, werkzaamheden tot eind 2018
N234 Bilthoven: groot asfaltonderhoud van 26 tot 28
september 2018
N402 Nieuwersluis: groot onderhoud Nieuwe Weteringbrug van 1 tot en met 12 oktober 2018
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Interactieve Expo. Kijk voor
het volledige festivalprogramma en meer informatie op: www.filmfestival.nl

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en
@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Overheidsberichten op

in Woerden en Houten.
De bussen gaan daar
op afroep van de reizi-

gers rijden. Meer weten?
www.provincie-utrecht.nl

Of kijk voor meer informatie op de websites
www.bezoek-utrecht.nl, www.vvvamersfoort.nl,
www.vvvgooienvecht.nl, www.vvvkrommerijnstreek.nl,
www.beleefwoerden.nl, en www.opdeheuvelrug.nl. De
evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale Staten

officielebekendmakingen.nl

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook op
www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij
u in de buurt. Wilt u toch een geprinte versie van een
provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving,
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u
dan 030-258 9111.

8 oktober 2018, 13:00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
8 oktober 2018, 19:30 uur: Ad hoc commissie
Omgevingsvisie
8 oktober 2018, 19:30 uur: Financiele Audit Commissie
15 oktober 2018, 13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
15 oktober 2018, 19.30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen

Evenementen

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Een selectie van evenementen en activiteiten in
de regio vindt u op www.visitutrechtregion.nl.
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Zevenklapper CSW

Veenshuttle jeugdteams spelen alle
4 thuiswedstrijd
De Ronde Venen - De 4 jeugdteams van badmintonvereniging
Veenshuttle hadden afgelopen
zaterdag 22 september dus allemaal een thuiswedstrijd.
Het jeugdteam Veenshuttle J1
waarin Kai, Daan en Bart speel-

den moesten flink hun best doen.
De zweetdruppeltjes vlogen in
het rond, maar als je al 4 jaar competitie speelt krijg je het niet cadeau. Toch haalden ze er een
knap gelijkspel uit: 3 – 3 Veenshuttle J2, het tweede jeugdteam,

met Rosa, Niels en Remon speelden schitterende partijen en
wonnen vandaag met de prachtige cijfers van 5 – 1 Het derde team, J3, met zaterdag alleen
de meisjes Stella, Evy en Jasmijn,
hadden het erg moeilijk. Vooral

De miniteams van Atalante van start
op hoogste niveau
ste wedstrijd hebben ze dit “onnodige verlies” rechtgezet. Tegen
Hoofddorp hebben ze heel goed
gespeeld. Beide sets zijn ruim gewonnen. Een perfecte start op dit
nieuwe niveau! Evenveel punten
als de nr 1, maar die hadden net
iets meer punten gescoord in de
wedstrijden, een mooie 2e plek.
Niveau
Ook de Atalante Volleychamps
mochten deze middag op dit niveau van start. Helaas kon Froukje niet aanwezig zijn en dus gingen Rinske, Carlijn, Shiwa en Jelwa met zijn 4-en van start op deze eerste competitiedag.
In de eerste set tegen Hoofddorp
gingen ze gelijk op, daarna een
fase waarin alles lukte bij de tegenstander en afstand nam. De
Volleychamps kwamen nog goed
terug, maar helaas net te laat om
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
22 september is het wedstrijdseizoen voor de volleybal mini’s van
Atalante weer begonnen. Deze dag kwamen er 2 teams van
Atalante in actie en beide voor
het eerst op het allerhoogste niveau! Dit houdt in dat de 2e bal
niet meer gevangen mag worden, maar onder- of bovenhands
gespeeld moet worden.
Ondanks de nog korte trainingstijd, deden beide teams dit boven
verwachting. Om 14:00 uur was
de start van Atalante 1 in sporthal Zeewijk te IJmuiden. Door de
afwezigheid van Tisa en Lisa zou
dit team maar met zijn 3-en starten; Lynne, Renske en Jort. Gelukkig kregen zij de 1e wedstrijd ondersteuning van Shiwa en Jelwa,
die daarna overstapten naar hun
eigen team.
Eersteset

In de 1e set tegen Haarlem 1 was
het wennen aan het nieuwe niveau, maar na een achterstand
hadden ze uiteindelijk de draai te
pakken gekregen en trokken de
stand weer gelijk. Dat activeerde de tegenpartij weer en daarba
zij liepen weer hard uit. Deze set
werd verloren. De 2e set begon
Atalante 1 van het begin solide te
spelen, ze namen afstand en gaven de voorsprong niet meer uit
handen, ondanks dat het wel nog
even spannend werd op het end.
Vanaf de 2e wedstrijd was speler
Alexandros van de partij en was
het team compleet. Dit gaf weer
wat nieuwe energie. Deze eerste
set werd meteen ruim gewonnen. Helaas was het moeilijk de
concentratie in de 2e set vast te
houden en verliep de service, die
normaal zo sterk is, even niet. Deze set werd verloren. In de laat-

koppen. 1-0. Daarna zagen we
nog twee pogingen van Fennich
maar Legmeervogels doelman
Halil Suzulmus was attent. Ook
Faouzi Ben Yerrou testte Argondoelman Romero Antonioli.
Vlak voor rust kreeg Yannick van
Doorn een mogelijkheid maar
zijn kopbal ging naast.

Gestaakt
De tweede helft werd na twee minuten, zoals eerder vermeld, geArgon – Legmeervogels
staakt en kreeg afgelopen woensIn Legmeervogels uit Uithoorn dag een vervolg. Bij Legmeervotrof Argon een tegenstander die gels waren enkele spelers verhinook aanvallend was ingesteld, derd en op doel stond nu de gede bezoekers kregen dan ook de routineerde Patrick Brouwer met
eerste mogelijkheden via Yasin ook een Argonverleden. Het werd
Poyras en Yorick vd Deijl. Na een een tamelijk eenzijdige helft
kwartier kwam Argon op voor- waarin de voorsprong nauwelijks
sprong, een hoekschop van Mar- in gevaar kwam. Na een kwartier
wan Fennich ging over doelman spelen was er enige druk van de
heen en zo kon Dennis Filippo in- Legmeervogels maar de bal werd

het voor rust nog 4-0. Een hoekschop van Menno v.d. Leeden
werd bij de tweede paal prima ingekopt door van Hellemondt.
Gevaarlijker
Na rust werd Victoria wat gevaarlijker en CSW wat slordiger.
De ploeg uit Hilversum kwam
een paar keer gevaarlijk door
via de flanken maar het ontbrak
de ploeg aan precisie binnen de
zestienmeter en doelman Rahim
Gok stond een paar keer op de
juiste plek. De wedstrijd was helemaal gespeeld toen halverwege de tweede helft Blok alleen
voor de doelman verscheen na
een slordige terugspeelbal. Blok
faalde niet en schoot de 5-0 tegen de touwen. CSW combineerde er lustig op los, kreeg ook alle ruimte van de tegenstander, en
meer goals konden dan ook niet
uitblijven. V.d. Leeden bediende op maat Blok die via de handen van de doelman de 6-0 binnenschoot. De laatste goal van de
middag was een prachtige uitgespeelde aanval. Jelle v.d. Bosch
rukte op naar voren, gaf daarbij
iedereen het nakijken, was vervolgens niet zelfzuchtig alleen
voor de doelman maar lag de bal
breed op van Hellemondt die met
zijn derde doelpunt van de middag de eindstand op 7-0 bepaalde.

Atlantis 3 wint de eerste
thuiswedstrijd
een korte kans. Koen wist vervolgens nog eens 2 prachtige schoten te raken in het voordeel van
de ploeg uit Mijdrecht. Na twee
strafworpen die gescoord werden door Crescendo, en twee
goals van Davey en Koen, was de
stand met de rust 8-3.
In de tweede helft was het aan Atlantis om de opgebouwde voorsprong vast te houden en uit te
breiden. Niels scoorde het eerste doelpunt van de tweede helft
met een afstandsschot, gevolgd
door een fraai schot van Koen.
In de laatste minuten van de wedstrijd was het team uit Mijdrecht
volledig op stoom gekomen. Atlantis had sterke rebounds te pakken, waardoor er lange aanvallen
gespeeld konden worden met vele schotpogingen. De goals werden er stuk voor stuk ingeprikt,
dankzij de goed uitgespeelde
aanvallen. Uiteindelijk won Atlantis 3 de wedstrijd met de eindstand van 16-7.

Bingo bij SV Hertha

Argon plaatst zich voor eerste ronde
Districtsbeker
Mijdrecht - De derde wedstrijd
van de poule die tegen Legmeervogels, werd in twee gedeelten
afgewerkt, de eerste helft werd
wel uitgespeeld maar na een paar
minuten in de tweede helft werd
de wedstrijd stilgelegd en een
poosje daarna definitief gestaakt
vanwege een ernstige armbreuk
van Argonspeler Patrick Lokken.
Woensdag 19 september vond
het vervolg plaats.

als de wedstrijd bestaat uit drie
sets en je verliest met een gering
puntenverschil, moet je wel eens
even slikken om je verlies te in- Wilnis - CSW is de nieuwe comcasseren. Uiteindelijk eindigde de petitie uitstekend van start gewedstrijd in een 2 – 4 nederlaag. gaan. Thuis tegen het gepromoveerde Victoria uit Hilversum
werd een klinkende 7-0 overwinJongste
Het vierde jeugdteam J4, de jong- ning geboekt. In het begin van
sten van Veenshuttle , die voor de wedstrijd was het voor beide
het eerst in de echte competitie ploegen even aftasten en ging de
spelen, Rianne en Lorenzo met als wedstrijd gelijkwaardig op zoninvaller Julian, werkten erg hard der echte grote kansen. Wel meer
om de punten binnen te halen. balbezit voor CSW maar bij balZij hadden het moeilijk tegen een verlies kwam Victoria er razendervaren tegenstander. Wel sleep- snel uit via de snelle vleugelspitten ze zelfs een drie-setter uit het sen. CSW zette een tandje bij en
vuur. Helaas werd ook die verlo- kwam na ruim een kwartier spelen aan de leiding. Erik Mulder
ren en werd de eindstand 0 – 6.
Maar al doende leert iedereen er bediende spits Vincent van Helvan en bij de volgende wedstrij- lemondt op maat en die tikte
den komen deze ervaringen ze- vervolgens beheerst de 1-0 binker weer goed van pas.De ver- nen. Niet veel later kwam CSW al
moeide, maar blije gezichten van op een 2-0 voorsprong. Een vrije
iedereen na de wedstrijden, ge- trap van Menno v.d. Leeden werd
ven veel vertrouwen voor de toe- onderweg aangeraakt door Erik
komst met deze jeugdspelers die Mulder waardoor de bal in de uihet badminton spelletje een leu- terste hoek verdween. Na 25 minuten spelen stond de 3-0 al op
ke sport vinden.
het scorebord. Na een prima aanval over links gaf Elroy Baas een
te kunnen winnen. De 2e set was afgemeten voorzet die door Juseigenlijk een kopie van de 1e set tin Blok keihard werd ingeschoen ook verloren. In de 2e wed- ten. De ploeg uit Hilversum was
strijd troffen ze een sterke tegen- geheel het spoor bijster en CSW
stander uit Haarlem.
ging vrolijk door met het creëDe 1e set was tot 12-12 erg span- ren van kansen. Zo kopte Maikel
nend, dan een tussensprint van Pauw een bal prima voor het doel
Haarlem.De Volleychamps her- maar helaas niemand om af te
pakten zich en kwamen goed te- ronden en ook Kenzo Brown was
rug. Helaas kwam de zoemer te een paar keer dichtbij. Toch werd
snel, met 3 punten verschil net
aan verloren. De 2e set was de tegenstander de hele partij aan set.
Snel vergeten en op naar de 3e
wedstrijd.
De meeste teams waren al klaar
met spelen, waardoor het wat
rustiger werd in de zaal. Dit leek
de meiden gunstiger gezind. De Mijdrecht - Het door Rabobank
1e set is nog wel verloren, maar gesponsorde Atlantis 3 speelde 2e set hebben ze met een rui- de afgelopen zaterdag de eerste
me winst binnen weten te halen. thuiswedstrijd van het seizoen,
Dus ondanks de eerdere verloren en mocht hierbij de strijd aansets gingen de meiden met een gaan met Crescendo 3.
goed gevoel naar huis door de De aanval – bestaande uit Kim,
mooie prestatie in de laatste set! Esther, Kevin en Davey – opende
Atalante kwam uit op een ge- de wedstrijd vlammend, met een
deeld 3e/4e plek, maar dit mooi afstandsschot van Kim. Kort
keer waren het de groen gele die hierop volgde de 2-0, door een
meer punten hadden en dus een korte kans van Davey. De verdediging – bestaande uit Elise, Tamooie 3e plaats!
mara, Niels en Koen – hielden op
hun beurt de aansluiting scherp,
waarna zij het aanvallen over
mochten nemen. Atlantis zette het maken van de goals voort,
door middel van het scoren van
een strafworp door Koen. Ook
het vierde doelpunt liet niet lang
op zich wachten. Niels schoot op
zijn beurt een afstandsschot raak.
Inmiddels had Atlantis in een korte tijd een voorsprong van 4-0 te
pakken. Hierna kwam Crescendo
met een antwoord, en scoorde

uiteindelijk door de defensie van
Argon weggewerkt. Na een schot
van Lorenzo Zorn die over het
doel ging kreeg Argon het laatste kwartier veel mogelijkheden,
een schot van Epi Kraemer werd
door doelman Patrick Brouwer
gepareerd en vervolgens stuitte
ook Rachad Madi weer op Brouwer. Nadat Dennis Filippo zijn inzet uit doel zag draaien en Revellionilo Slijters doelman Brouwer
te hulp schoot op de doellijn was
er even later een actie over rechts
van Kraemer die succes, nu kreeg
hij ook een beetje hulp van Slijters. 2-0. Even later bepaalde Tim
Steij met een laag schot de eindstand op 3-0.
Argon – Altior 1-1 (0-0)
De eerste wedstijd in de districtsbeker gaf na afloop een onvoldaan gevoel bij Argon. Ondanks

dat Argon heel veel balbezit had
was het niet bij machte de verdediging van Altior met aan het
hoofd doelman Jeroen Sassen te
verrassen. Aan Argonzijde zagen
we mooie kansen van o.a. Romano Aroma, Ian Refos en Lorenzo
Zorn.
Te zwak meeverdedigen aan Argonzijde bracht Altior na rust op
voorsprong, Tim Heijkoop kopte
de 0-1 binnen. Een kwartier voor
het einde van de wedstrijd scoorde Ian Refos voor Argon de gelijkmaker binnen. In de slotfase had
de ploeg uit Langeraar nog een
meevaller toen Dennis Filippo
zijn kopbal via de paal weer in het
veld zag terugkaatsen.
TAVV – Argon 0-4 (0-2)
Ook nu weer een groot veldoverwicht tegen de ploeg uit Ter Aar,
nu werd er wel snel gescoord,
een pass van Marwan Fennich
werd door Ilias Latif afgerond 0-1
en halverwege werd het koppend
0-2, opnieuw door Latif.
De tweede helft kreeg Argon al
snel een strafschop te nemen,

Vinkeveen - Op vrijdag 28 september wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd
bij SV Hertha in Vinkeveen. In de
sfeervolle kantine wordt er on-

der het genot van een hapje en
een drankje om mooie prijzen gespeeld. De kantine is open vanaf
19.00 uur en ze starten om 20.00
uur.

Marwan Fennich kwam ten val
maar Fennich zag doelman Pieterse de bal keren. Maar even later werd de score voortgezet, een
schot van Ian Refos werd door
Pieterse weggewerkt en in de rebound door Latif afgerond 0-3.
Daarna viel doelpunt nummer vier, een vrije trap van Marvan Fennich werd door Ian Refos
doorgekopt en vervolgens tekende Ilias Latif voor zijn en Argon’s
vierde doelpunt. De eindstand

is nu alle poulewedstrijden gespeeld zijn: Argon 7 punten, TAVV 6 gevolgd door Altior met 4
en Legmeervogels bleef puntloos.De loting voor de eerste ronde vindt vandaag (26-9) plaats in
Zeist. Argon is geplaatst in groep
3 met ploegen uit regio waarin
zich o.a. KDO en Argon 2 bevinden. De wedstrijden worden midweeks gespeeld in de derde week
van oktober.
(Foto: Hans van Gelderen)
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Verdiende overwinning
Argon in openingswedstrijd

Atalante dames 2 wint
eerste wedstrijd

Mijdrecht - Argon heeft in de eerste wedstrijd in en tegen Huizen
de punten mee naar Mijdrecht
genomen. De thuisploeg debuteert ook in de eerste klasse A,
net als Argon degradeerde Huizen uit de hoofdklasse. Het eerste
kwartier en in de slotfase liet de
thuisploeg van zich gelden maar
over het algemeen speelde Huizen onzeker en behoudend. De
1-3 overwinning die na afloop op
het bord stond was dan ook dik
verdiend, wel moet gezegd worden dat de doelman van Huizen
een ongelukkige middag had.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde het totaal vernieuwde
tweede damesteam van Volleybalvereniging Atalante uit Vinkeveen haar eerste wedstrijd van
het seizoen 2018-19.
Het team stond in het Topsportcentrum De Koog in Koog aan de
Zaan tegenover Zaanstad D6, een
promovendus uit de derde klasse.
De Vinkeveense equipe boekte
een praktisch foutloze 0-4 overwinning.
Het vernieuwde team is een mix
van jong en minder jong, ervaring
en minder ervaring met speelsters uit het ‘oude ‘ eerste, tweede en derde damesteam aangevuld met jeugdspeelsters van het
talententeam. Deze eerste wedstrijd kon coach Hettie Schockman helaas niet over een volledige selectie beschikken, maar met
dank aan twee invalsters waren er
toch nog wisselmogelijkheden.
De eerste set begon een klein
beetje onwennig, maar met een
goede service werd wel direct
een voorsprong gepakt. Er waren
verrassend weinig misverstanden
en Atalante had duidelijk meer
ervaring (zij het niet met elkaar)
dan de sympathieke thuisploeg.
Met maar liefst 7-25 was de eerste set prooi voor Atalante.

Onder druk
Het eerste kwartier, op de beginfase na, had Huizen een paar
goede mogelijkheden om tot
scoren te komen. De jonge Colin Veerkamp kreeg over rechts
een pracht kans maar hij vergat
af te drukken. Vervolgens kwam
een verre uittrap van de Huizer
doelman bij Quincy van Waveren
maar Argondoelman Romero Antonioli kon de schade beperken.
Drie minuten later opnieuw een
aanval van Huizen, Colin Veerkamp gaf de bal aan Sebastian
van Kammen en die testte Antonioli maar de bal kon door de
doelman in tweede instantie toch
onschadelijk gemaakt worden.
Daarna kreeg Argon meer grip op
de wedstrijd en kwamen er kansen, Epi Kraemer zette voor op Ilias Latif maar zijn inzet werd tot
hoekschop verwerkt. De hoekschop van Lorenzo Zorn werd uit
doelmond gekopt en kon er weer
opnieuw worden genomen, nu
van de andere kant. Deze werd
in eerste instantie afgeslagen
maar daarna weer voor het doel
gebracht waar Ilias Latif kon scoren 0-1. Er volgde toen een rommelige fase waarin Huizen zeer
voorzichtig speelde en er maar
weinig lukte in aanvallend opzicht. Een schot van Romario Aroma namens Argon pakte de kee-

per en een vrije trap voor Argon
werd naast geschoten. Ook miste Latif een goede gelegenheid
op aangeven Epi Kraemer. Er tussendoor mocht Van Kammen nog
aanleggen middels een vrije trap,
echter Antonioli stond op de goede plaats. Vijf minuten voor rust
scoorde Argon de 0-2, een hoekschop van Lorenzo Zorn kwam
laag bij de eerste paal terecht,
doelman Rinaldo O’Neil leek de
bal te pakken maar Ilias Latif verraste vriend en vijand door de bal
toch tegen het net te tikken 0-2.
Op slag van rust probeerde Dennis Filippo het nog een keer maar
zijn schot ging naast.
Snel op slot
Huizen kwam wel gemotiveerder uit de kleedkamer en probeerde de bakens te verzetten,
Quincy van Waveren kreeg twee
maal de gelegenheid, zijn eerste
schot werd een prooi voor de Argon sluitpost Romero Antonioli
en enkele minuten later ging zijn
schot over de kruising. Een vrije
trap tien minuten na rust voor Argon van zo’n 25 meter werd door
Rachad Madi ingeschoten, hij
kreeg daarbij wel alle medewerking van doelman Rinaldo O’Neil
die de bal uit zijn handen liet glippen 0-3. Hierna maakte Romario
Aroma plaats voor Tim Steij. Daarna viel de wedstrijd eigenlijk wel
op slot, Ian Refos zijn inzet pakte de keeper. Ilias Latif haalde van
rechts na een vrije trap uit scoorde een prachtig doelpunt, maar
de assistent scheidsrechter had
buitenspel geconstateerd. Zakaria schoot namens Huizen voorlangs. Ook Romero Antonioli greep in de slotfase twee maal
goed in bij een actie van invaller
Aron Klaassen. Echter op de vrije
trap die Huizen kreeg in minuut
90 had hij geen verweer. Vanaf 18
meter schoot Sebastian van Kammen de bal in de voor Argon rechter benedenhoek, eindstand 1-3.

CSW kiest voor VoetbalTV
Wilnis - Vanaf dit seizoen is CSW
aangesloten bij VoetbalTV. CSW
is één van de 48 trotse amateurvoetbalclubs die per 22 september met VoetbalTV aan de slag
gaat. Vorig jaar was de club één
van de 13 pilot clubs, waarmee
VoetbalTV samenwerkte.
VoetbalTV is het videoplatform
voor het amateurvoetbal, beschikbaar voor alle clubs, spelers
en fans. VoetbalTV maakt met behulp van slimme camera’s volautomatisch videoregistraties van

vele tienduizenden wedstrijden
in het amateurvoetbal. Zodat alle
voetbalmomenten makkelijk zijn
vast te leggen, terug te kijken,
te analyseren en te delen. VoetbalTV benut kansen in technologie om voetballers nog meer uit
het voetbal en alles eromheen te
laten halen.
Alle voetbalmomenten zijn immers belangrijk en verdienen
een eigen podium en publiek!
VoetbalTV is een initiatief van de
KNVB en Talpa Network.

Klaverjassen bij Atlantis
Mijdrecht - Op zaterdagavond 29 september a.s. is er
weer een gezellige en ontspannende klaverjasavond bij Atlantis. Iedere maand, de laatste zaterdag van de maand, kunt u terecht in de kantine aan de Hoofdweg in Mijdrecht voor een klaverjasavond. Iedere keer krijgt u bij
aankomst een lekker kopje koffie

of thee en onder het genot van
een lekker hapje zit u aan de tafel
om een leuke avond te klaverjassen. Er zijn meestal circa 6 tot 9 tafels, en na de avond is er een verloting waar u leuke prijzen kunt
winnen. Op bijgaande foto’s de
winnaars van afgelopen seizoen:
1. Sandra Start 2. Ferry Rutte 3.
Gerda Rietstap

Cursus voor beginnende
mountainbikers
De Ronde Venen - Met een zeker gevoel op de Mountainbike.
Daarom organiseert wielerclub
TTC De Merel samen met de wielersportbond NTFU een cursus
voor beginnende Mountainbikers!
Racefietsen en mountainbikes
zijn populair. Veel mensen kopen
zo’n fiets vol enthousiasme, maar
komen er al gauw achter dat remmen, schakelen en in balans blijven op zo’n fiets wel wat anders
is dan op een gewone fiets. Om
te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je fiets werkeloos
in de schuur komt te staan, kun
je nu deelnemen aan MTB cursussen van Start2Bike. Een laagdrempelig trainingsprogramma,
waarbij je in 4 trainingen meer
controle over je mountainbike
krijgt. Start2(Mountain)Bike is
een trainingsconcept ontwikkeld
door wielersportbond NTFU en
heeft in de afgelopen jaren ruim
10.000 sportieve fietsers op weg
geholpen.
In De Ronde Venen start op zaterdag 27 oktober het trainingsprogramma Start2MountainBike,
waarbij startende fietsers onder

begeleiding van een ervaren instructeur werken aan hun basistechniek op de mountainbike.
Het programma is ook geschikt
voor mensen die al enkele jaren
op de fiets zitten maar nog niet
eerder een training volgden. De
trainers hebben naast aandacht
voor remmen en schakelen ook
aandacht voor klimmen, dalen,
bochtentechniek en het nemen
van obstakels. De inschrijving is
geopend .Op www.start2bike.nl
vind je meer informatie.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Carla van Nieuwkerk
sterke winnares Open Ronde Venen
Klaverjas-kampioenschap
2018 in de Merel. Het Open Ronde Venen klaverjas-kampioenschap 2018 in Café de Merel is gewonnen door Carla van Nieuwkerk. Er werden vier ronden van
zestien giffies gespeeld en dan
worden de punten bij elkaar opgeteld en is de kampioen of kampioene 2018 bekend in dit geval
een kampioene, Carla speelde
de eerste twee partijen ijzersterk
met scores van 1696 en 2079 dus
dan schiet het al aardig op met
nog twee partijen te spelen van
1838 en 1681 kwam Carla tot een
prachtige score van 7294 punten dus al met al een sterke winnares. De beker en de fraaie prijzen waren dus voor Carla er werd
deze avond ijzersterk gespeeld
van nr 1 t/m nr 3 allen boven de
7000 punten! De volgende prijs-

klaverjas avond zal zijn op vrijdag
28 september aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43 3645 EH Vinkeveen, 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums
voor de nieuwe prijsklaverjas- Op de foto: V.l.n.r. staand: Dirk van der Vliet, Annick Stokhof, Fenne Claascompetitie 2018/2019,in 2018, 28 sen, Dorien Verbruggen, Emese Kroon. Gehurkt: Jerom Stokhof, Kelvin
september, 12 en 26 oktober, 9 en Hoogeboom, Rutger Woud, Gideon Leeflang.
23 november, 7 en 21 december.
Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. en kampioene
Carla van Nieuwkerk
7294 pnt
2. Joke Rietbroek
7023 pnt
3. Jan v. Kouwen
7014 pnt
4. Frans v.d.Berg
6892 pnt
5. Martien de Kuijer
6709 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Ida Rass met 4799 punten.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag heeft De Vinken 1 belangrijke punten behaald in de thuiswedstrijd tegen het Hoornse
ADOS. De ploeg uit Hoorn was
net als buur Atlantis in de eerste
twee wedstrijden ongeslagen.
Door een puike pot neer te zetten heeft het Vinkeveense Suiteteam ook de Mijdrechtenaren
een uitstekende dienst weten te
verlenen. Atlantis staat in de poule na drie wedstrijden ongeslagen op kop. Op plek twee staan
Viko, Ados en Dws, daarna volgt
De Vinken met drie wedstrijdpun-

Bekercompetitie biljarten
De Ronde Venen - De biljartclubs
binnen De Ronde Venen strijden
met elkaar ook om de beker. Bij
de biljartfederatie binnen De
Ronde Venen spelen in de bekercompetitie de teams uit de 1e divisie éénmalig tegen de teams uit
de 2e divisie. Aangezien in beide
divisies 9 teams spelen bestaat
de volledige bekercompetitie uit
9 speelronden. Waarvan de eerste
achter de rug is.
Is de eerste divisie ook sterker?
Bij de bekerwedstrijden wordt
inzichtelijk of de teams die in de
eerste divisie spelen ook daadwerkelijk beter presteren dan de
teams in de tweede divisie. Over
het algemeen wel. Maar lang niet
altijd. De eerste divisieteams kunnen bijvoorbeeld de minder vaak
spelende teamleden afvaardigen.
Of ze vinden de beker minder belangrijk dan de reguliere competitie. Of de concentratie is minder.
Of een combinatie hiervan. Als
we de uitslagen nader bekijken
van de eerste bekerronde blijkt
dat 7 van de 9 partijen gewonnen
zijn door de eerste divisieteams.
De verhoudingen lijken dus te
kloppen. Verrassende uitzonderingen waren CenS, die won van
De Biljartmakers (de koploper in
de 1e divisie!), en ASM die nipt
won van De Merel/Heerenlux 1
(de kampioen uit de 1e divisie
van vorig seizoen!).

Opvallende persoonlijke
prestaties
Uitslagen zeggen niet alles. Dat is
scorebord-journalistiek. Het is zeker ook interessant om te kijken
welke spelers uitzonderlijk hebben gepresteerd.
Bij de onderlinge confrontatie
tussen Bar Adelhof 1 en 2 waren zowel Richard van Kolck van
Adelhof 1 en Jeffrey Cornelisse
van Adelhof 2 in 18 beurten klaar.
Een mooie prestatie, waarbij de
hoogste serie van 17 caramboles
(24,3%) van Richard zijn overwinning net iets meer glans gaf. Zoals vaker het geval is zijn de punten. Zaterdag wees Rutger Woud ten die de verliezers nog bij elDe Vinken de juiste weg; 1-0 en kaar gestoten hebben bepalend
2-0. Emese Kroon en Annick Stok- voor de uiteindelijke einduitslag
hof volgden: 3-1 en 4-1. Gideon van 38-35 in het voordeel van
Leeflang, Annick en Jerom Stok- Adelhof 1. In café de Merel speelhof zorgden voor een 7-4 rust- de Heerenlux 3 tegen Heerenlux
stand. Een magere score, maar 2. De nipte overwinning van 40het herfstachtige weer was er 38 kwam mede tot stand door de
dan ook niet echt naar. Na de rust fraaie winst van Hans van Rijn teknalden aanvoerster Annick Stok- gen Gijs van der Vliet in 21 beurhof (2x), Gideon Leeflang en Kel- ten met daarbij de hoogste sevin Hoogeboom de score verder rie van deze bekerronde met 13
omhoog naar de uiteindelijke 11- caramboles (37,1%). Een andere
6 einduitslag. Een prima resultaat, onderlinge confrontatie tussen
waar coach Dirk van der Vliet best clubteams was die van Stieva/De
tevreden mee was.
Kuiper 1 tegen 2. Beide teams be-

Belangrijke winst voor
de Vinken

Laag
De tweede set bleef hetzelfde
zestal staan. De foutenlast bleef
ook deze set ongekend laag en
Zaanstad kreeg zelden de bal op
de grond aan Vinkeveense zijde.
Ook deze set ging met duidelijke
cijfers naar Atalante: 8-25.
Het was zaak voor Atalante om
het hoofd er goed bij te houden
en het eigen spel te blijven spelen. Deze set waren er een paar
meer foutjes dan de andere sets,
maar ook nu kwam Atalante nimmer in gevaar. Zaanstad pakte
weer een puntje meer; met 9-25
had de Vinkeveense ploeg de eerste winst van het seizoen binnen.
De vierde set kwam Zaanstad er
echt niet meer aan te pas. Atalante was oppermachtig vanaf de
achterlijn met de service en aan
het net. Bijna alle aanvallen werden gescoord en de laatste set
ging met maar liefst 4-25 naar de
Vinkeveense ploeg.
Dankzij deze cleane overwinning
gaat Atalante na een speelronde
aan kop in de tweede klasse. Aanstaande vrijdag staat er wederom
een uitwedstrijd op het programma. Dan reist het team af naar
IJmuiden om daar om 20:30 uur
in sporthal Zeewijk te spelen tegen Smashing Velsen D1.

haalden twee overwinningen. De
3 punten die Lucia Burger van het
tweede team bereikte was hoofdzakelijk de oorzaak voor de 41-33
eindstand. Bij De Springbok 1 tegen De Kromme Mijdrecht 1 ook
twee overwinningen per team.
Daar boog Eduard Vreedenburgh
met slechts 2 punten het onderspit tegen Cees Duinker, wat zeer
bepalend was voor het 40-34 verlies van De Kromme Mijdrecht 1.
DIO haalde de maximale score
van 48 punten binnen tegen De
Kromme Mijdrecht 2, die huiswaarts keerden met 22 punten.
Vooral de solide overwinning van
nieuwkomer Roos Aarsman viel
op, net als haar gave om niets
weg te geven. Ook Lutis Ventilatietechniek/Springbok wisten de
maximale 48 punten te scoren tegen De Springbok 2. Peter Stam
schoot uit zijn slof met de kortste partij van deze bekerweek
in 13 beurten en een fantastisch
moyenne van 5,384. Zoals eerder
vermeld wist CenS verrassend
te winnen van De Biljartmakers.
John Oldersma, Evert Driehuis
en Peter van Velzen haalden ieder 12 punten binnen. De kortste
partij was echter voor Jacques de
Leeuw van Lutis, die in 16 beurten afrekende met Sander Pater,
die desondanks ook boven zijn
moyenne presteerde. In The Peanut Bar was het gepromoveerde
team 2 met 43-32 sterker dan het
gedegradeerde team 1.
Het grootste verschil maakte Said
Metalsi door in 24 beurten te eindigen terwijl zijn tegenstander
Bernhard Schuurman pas 12 van
de 31 caramboles had gemaakt.
Tot slot de eerder gememoreerde
overwinning van ASM tegen De
Merel/Heerenlux 1 met een nipt
verschil van 2 punten (42-40).
De partijen waren hier niet erg
kort. Wel opvallend was het gelijke spel tussen Hennie Versluis en
Kees Griffioen, omdat dat niet zo
vaak voorkomt.
Uitslagen bekercompetitie:
Bar Adelhof 1–
Bar Adelhof 2
38-35
De Merel/Heerenlux 3–
De Merel/Heerenlux 2
40-38
De Springbok 1–
De Kromme Mijdrecht 1
40-34
DIO–
De Kromme Mijdrecht 2
48-22
Lutis Ventilatietechniek/Springbok – De Springbok 2
48-24
Stieva/De Kuiper 1 –
Stieva/De Kuiper 2
41-33
De Biljartmakers – CenS
36-43
The Peanut Bar 2 –
The Peanut Bar 1
43-32
ASM – De Merel/
Heerenlux 1
42-40

