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4,2%!!!

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl
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Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
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Weinig belangstelling voor
Structuurvisie in Wilnis
Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’ een ervaring rijker en een
illusie armer geworden. Woensdag

29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts een enkele bezoeker liet zich
zien en dan nog voornamelijk bij de

kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond. Alleen een handvol ambtenaren was er om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Echter deze ‘voorlichters’ hadden weinig
of niets anders te doen dan te ge-

nieten van hun avondmaaltijd die
door een cateringwagen ter plaatse
werd verzorgd. Onder de grote paraplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
het niet besteed. Te hopen is dat de
informatiekaravaan in de andere zeven dorpen van de nieuwe gemeente meer bezoekers heeft getrokken,
anders is het alleen maar een (te)
dure grap geweest.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water
Mijdrecht - Door nog onbekende
oorzaak ramde zaterdagochtend
rond kwart over negen de bestuurster van een personenauto, die over
de Ringdijk Tweede Bedijking reed
richting Amstelhoek, een aan de
overzijde staande geparkeerde auto en belandde met de geparkeerdstaande auto op de kop in de sloot.
In de geparkeerde auto bevonden
zich geen personen. De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
voertuig verlaten. Beide auto’s waren total loss. Ook de lantaarnpaal
belandde in het water. Voor zover
bekend kwam de bestuurster met
de schrik vrij.

Zat
Nu was de maat weer overvol bij
D66. Zij dienden dan ook een zogeheten motie van treurnis in, een
soort gele kaart zou je kunnen zeggen. De volgende kaart is dan rood

Bouwplan
Op 16 september jl. is gebleken dat
een afspraak van wethouder Rosendaal met de raad dat, bij omvangrijke ontwikkelingen binnen de Wet
Ruimtelijke Ordening artikel 19-2,
die politiek gevoelig zouden kunnen liggen eerst de raad zou worden gehoord, ook niet is nagekomen. Tevens is gebleken dat deze
wethouder geen zicht heeft op wat
er onder zijn verantwoordelijkheid
gebeurt dan wel dat deze wethouder een onwaarheid heeft gesproken. Deze wethouder op een eerder
moment een procedure niet correct
heeft doen uitvoeren, door niet tij-

dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.
Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
mee heeft om zorgvuldigheid te betrachten bij procedures en de finan-

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00
* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

Hoe gezond

Flexibel
ben jij?
Sporten & Ontspannen

Doeeen
de26vitaliteitscheck!
Met
of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

www.kunstuitleen-timeless.nl

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet
en krijgt hij een motie van wantrouwen. Cees Houmes van D66
verwoordde in de motie waarom
de wethouder deze motie verdiende: “Allereerst het Estafetteproject.
Hoewel de gemeenteraad de afspraak had met de wethouder dat,
als er wijzigingen zouden zijn in de
samenwerkingsovereenkomst met
Bouwfonds en zolang er geen duidelijkheid zou zijn over de wijze
waarop het tekort op dit plan van
maar liefst twee en een half miljoen
euro zou zijn opgelost, de wethouder eerst bij de raad zou komen voor
hij de overeenkomst van samenwerking zou tekenen. “Ondanks deze
afspraken met de raad heeft wethouder Rosendaal, deze overeenkomst met Bouwfonds getekend,
zonder overleg met de raad, midden
in de vakantie, op 14 juli jl.

OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

De Ronde Venen – “Wat wordt het
toch tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen komen en dit college en
een groot deel van deze raad worden vernieuwd. Wat hier toch steeds
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een
wethouder die maar aanrommelt,
een raad die alles maar goedvindt.
Coalitiepartijen die nog steeds niet
begrijpen wat dualisme is en oppositiepartijen die geen oppositie voeren en ook alles maar over hun kant
laten gaan.”
Niet mis te verstane opmerkingen
van diverse belangstellenden, maar
ook van raadsleden, na de gemeenteraadsvergadering van donderdag
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iedere keer weer als de gemeenteraad
van De Ronde Venen vergadert, dan
vraag je je als toehoorder af, wat gebeurt hier toch? Donderdag jl. was
het weer wethouder Rosendaal die
onder vuur lag en niet voor de eerste keer. De afgelopen jaren is hij
heel wat keren op het matje geroepen door de raad. Heeft hij al meerdere malen te horen gekregen dat
hij beter naar de raad moest luisteren. Steeds opnieuw bood hij dan
zijn excuus aan, beloofde het niet
meer zo te doen, maar steeds opnieuw gebeurde het weer.

ALLE DAGEN VAN DE WEEK

Opel Corsa EcoflEx
flEx
Uit voorraad met:
meer dan
ciële belangen van onze gemeente
te verdedigen. Besluit: de handelswijze van deze wethouder ernstig
te betreuren en hem te verzoeken
om aan de raad duidelijk kenbaar
te maken dat hij in het vervolg de
raad en de procedures wel serieus
zal gaan nemen”, aldus de motie van
D66. Een motie die er niet om liegt.
(Vervolg elders in deze krant)

€

5.000,-

vOOrDEEl!

Nu 0% rente!

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24
maanden voor een rentepercentage van 0%.

• Geen bpm
Dit levert een voordeel
• Geen wegenbelasting
• Gemiddeld brandstof verbruik 1:28 op van € 3.500,Wir leben Autos.

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

www.vankouwen.nl

LET OP!!
GÉÉN
KRANT
ONTVANGEN?
MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

De mooiste vakantiefoto
De Ronde Venen - Tijdens de vakantie wordt het meest gefotografeerd. Uit die grote stapel foto’s

heeft ieder clublid van fotoworkshop De Ronde Venen zijn of haar
mooiste vakantiefoto gekozen. In

gezondheidscentrum
Croonstadt
zijn al die zomerse beelden de gehele maand oktober te bekijken. Nu
moest de foto niet alleen de ‘mooiste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in
een reisbrochure passen’. Dit zijn
twee criteria die er toe geleid hebben dat veel clubleden een foto

aanleverden met heldere, vrolijke
kleuren, een sprekende zonsondergang of bijzondere vergezichten. De
tentoonstelling geeft een gevarieerd
beeld en luidt op een fleurige wijze
het nieuwe seizoen van fotoworkshop De Ronde Venen in. Voor meer
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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Nieuwe Meerbode - 6 oktober 2010
gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

gemeentelijke bekendmakingen
serVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
serVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
afValbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
meldpunt zorg & oVerlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
adVies en steunpunt
huiselijk geweld
stad en regio utrecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de
ronde Venen werkt met servicenormen.
aanVragen bouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

datum
ontvangst

Wipmolen 35 en 36

Wijzigen van een vergunning voor het vergroten
van een afdak
Plaatsen van een tijdelijke bouwkeet

2010/0515
2010/0519

27-9-2010
14-9-2010

Vinkeveen
Demmerik 110
Uitweg 2
Voorbancken 12c

Vernieuwen van een botenoverkapping
Vergroten van een woonhuis met een dakopbouw
Oprichten van een bedrijfswoning

2010/0514
2010/0517
2010/0518

27-9-2010
23-9-2010
23-9-2010

Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning

2010/0513

23-9-2010

mijdrecht
Constructieweg 84

Wilnis
Burg. Padmosweg 50

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een
dakkapel, uitbouw etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de
welstand.)
Verleende bouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 25

Plaatsen van een veranda/overkapping

2010/0424

24-9-2010

Waverveen
Waverdijk 3

Vernieuwen van een machineberging

2010/0446

28-9-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende bouwVergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Hoofdweg 85b
wilnis
Bovendijk 6a

aard van het bouwwerk

bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van twee tijdelijke flex units voor opslag
en kantoor

2010/0356

28-9-2010

Veranderen van een rundveestal

2010/0301

27-9-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van

agenda ronde tafel gesprekken samenleVing,
maandag 11 oktober 2010, aanVang 19:30 uur
in het gemeentehuis te mijdrecht

agenda ronde tafel gesprekken omgeVing,
op woensdag 13 oktober 2010, aanVang 19.30 uur
in het gemeentehuis te mijdrecht.

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onderwerpen Vanuit het college
A. Paviljoen De Venen (raadsvoorstel nr. 0060/10) (60 minuten)
Het college van B&W wil in 2013 een bezoekerscentrum realiseren in
het hart van Marickenland. In dit centrum, Paviljoen de Venen genoemd,
worden Museum De Ronde Venen, NME Centrum De Woudreus, IVN
De Ronde Venen en de Historische Vereniging De Proosdijlanden en een
horecaondernemer gehuisvest. Samen vertellen zij het verhaal van de
ontwikkeling van het landschap, van vroeger, het heden en de toekomst.
Van turfwinning tot toekomstplannen over wonen, werken en recreëren.
Over water, landbouw, natuur en cultuur, over milieu en duurzaamheid.
In de kadernotitie Paviljoen de Venen staat op hoofdlijnen genoemd op
welke wijze het centrum wordt opgezet en gefinancierd en wat de gevolgstappen zijn.
De raad wordt verzocht in te stemmen met de kernnotitie Paviljoen de
Venen, een krediet van E2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het bezoekerscentrum, een voorbereidingskrediet van E50.000
beschikbaar te stellen voor nader onderzoek naar kostendragers, fiscale gevolgen en subsidiemogelijkheden, ten laste van de post eenmalige
ruimte 2011, B&W het mandaat te geven het project binnen de gestelde kaders uit te werken waarbij de gemeentelijke investering niet meer
bedraagt dan E2,3 miljoen en de exploitatiekosten niet hoger zijn dan
de huidige gemeentelijke bijdrage aan het Museum De Ronde Venen en
het NME Centrum, de provincie te verzoeken de subsidie van E700.000
toe te kennen en Leader te verzoeken de subsidie van E300.000 toe te
kennen.
B. Extra subsidieaanvraag 2010 Spel en Sport 55+ (raadsvoorstel nr.
0062/10) (30 minuten)
De stichting Spel en sport 55+ vraag voor 2010 een extra subsidie aan
van E15.000 als bijdrage in de dekking van een exploitatietekort van
E23.000. Het tekort van de stichting leidt er toe dat de stichting in haar
huidig functioneren wordt bedreigd. Voorgesteld wordt om onder specifieke voorwaarden éénmalig een subsidie te verlenen van E15.000.
2. onderwerpen aangedragen Vanuit de raad
A. Beëindigen pilot “De Kweektuin” (60 minuten)
Over het onderwerp “De Kweektuin” zijn door de fractie van het CDA
diverse vragen gesteld. Over de beantwoording door het college wil de
fractie met het college nader van gedachten wisselen.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 1 oktober 2010.

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onderwerpen Vanuit het college
A. Duurzame energievoorziening (raadsvoorstel nr. 0055/10) (45 minuten)
Op 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze tot
aanleg van een duurzame energievoorziening in Westerheul IV in Vinkeveen in de vorm van een Warmte Koude Opslagsysteem. Voor Westerheul IV is een businessplan opgesteld, waarin de beste aanbieding uit
de aanbesteding is geïmplementeerd. Geadviseerd wordt in te stemmen
met het Business Plan Duurzame Energievoorziening Westerheul IV en
het college op te dragen de opdracht tot aanleg en instandhouding van
deze duurzame energievoorziening onder voorwaarden te gunnen
B. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoningen (raadsvoorstel
nr. 0061/10) (60 minuten)
In verband met een ingediend verzoek en door de fractie Ronde Venen
Belang aan het college gestelde vragen dient te worden besloten omtrent het legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen.
2. oVerige onderwerpen en onderwerpen
aangedragen door raad
A. Onderzoek Brugbediening door de Rekenkamercommissie (30 minuten)
De Rekenkamercommissie heeft zijn onderzoeksrapportage “onderzoek
brugbediening” aangeboden aan de raad. Door het college is daarop
een bestuurlijke reactie gegeven. Het rapport en de bestuurlijke reactie
worden in de vergadering besproken.
B. Startersbeleid (30 minuten)
De fracties van het CDA en De Combinatie hebben verzocht om de
memo`s over de starterlening en project Grutto te bespreken. Ook worden de vragen van de CDA fractie over beide onderwerpen en de antwoorden van het college hierin meegenomen.
C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 1 oktober 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen Voor permanente
bewoning Van recreatiewoningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op
het navolgende perceel een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt:
- achterbos 36 r19, 3645 cd Vinkeveen (verzenddatum: 29 september 2010)
Dit besluit ligt zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
bekendmaking ontwerpwijzigingsplan
‘groot mijdrechtstraat 34-36 in mijdrecht’
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht,
bekend dat met ingang van donderdag 7 oktober 2010 het ‘ontwerp wijzigingsplan Groot Mijdrechtstraat
34-36 in Mijdrecht’ en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter
inzage liggen bij de balie bouw- en woningtoezicht in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
(openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). U kunt
de stukken ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: bouwen, wonen en milieu
- bestemmingsplannen). De verbeelding van het ontwerpwijzigingsbesluit is interactief te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het ontwerp wijzigingsbesluit via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW003GrMijdr3436-ow01.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft,
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw
zienswijzen mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen. De
besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van baambrugse zuwe 74, 3645 aj mijdrecht;
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van marktschipper 31, 3648 ke wilnis.
Deze besluiten liggen met ingang van 6 oktober 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.
derde wijziging Van de tarieVentabel Van de legesVerordening 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2010
heeft besloten de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010 te wijzigen. Het college heeft in
haar vergadering van 5 oktober 2010 deze wijziging als derde wijziging van de tarieventabel vastgesteld
en besloten de tekst op de eerste en laatste bladzijde van hoofdstuk 5 anders te formuleren. De legesverordening regelt de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde de gemeente in staat te stellen
dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de burger.
Hoofdstuk 5 wordt gewijzigd. Er is door de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) sprake van een omgevingsvergunning waardoor de inhoud van hoofdstuk 5 met deze wet
in overeenstemming diende te worden gebracht. De wijziging van de tarieventabel treedt in werking met
ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot 1 oktober 2010.
terinzagelegging
Genoemde verordening met bijbehorende tarieventabel ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register
verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111
in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift
worden verkregen. Daarnaast is de verordening tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl en binnenkort op www.overheid.nl
inrichting tijdelijke bouwplaats wipmolen mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 oktober 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf Krimp B.V. vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Wipmolen in
Mijdrecht. Dit in verband met het plaatsen van een uitbouw aan de Wipmolen 35 en 36 in Mijdrecht. Het
adres van de tijdelijke bouwplaats en het werkadres is wipmolen 35 en 36, 3642 ad in mijdrecht. De
vergunning geldt voor de periode van 4 oktober 2010 tot en met 26 november 2010. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. Zij een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding
van dit verzoek een ontwerpbeschikking hebben afgegeven aan:
- Maatschap Oudshoorn voor een veehouderij. De intrekking betreft het houden van 135 stuks vleesvarkens op het adres Veldweg 1b, 3646 ap waverveen.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 7 oktober tot en met 17
november 2010. Tot en met 17 november 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen
bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus
242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw
zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de
milieudienst via het onderstaande telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-west utrecht, straatweg 66a in breukelen, elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente de ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken
ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden
nog verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden
deze vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.
2. Zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- W. Roest voor het uitbreiden van een veehouderij met een machineberging en kippenhok, op het adres
derde zijweg 8, 3643 pt mijdrecht;
- Melkveehouderij van der Vaart voor het uitbreiden en verbeteren van een diervriendelijke melkveehouderij, op het adres gagelweg 5, 3648 aV wilnis.
Zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Koeleman Elektro VOF voor het wijzigen van de bedrijfsvoering, op het adres genieweg 60, 3641 gh
mijdrecht;
- Fam. Oosterwegel voor het plaatsen van een propaantank, op het adres demmerik 66b, 3645 ed
Vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
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 zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
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!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Zwaan in Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar
voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is
gechipt.
- Heemraadsingel in Mijdrecht, schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Windmolen in Mijdrecht, “Luca”, een kater met witte buik en borst,
rug is zwart, bruin, lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Alberserlaan in Uithoorn, schildpadpoes met zwarte/bruine streep
over de neus.
- Oosterlandweg bij Twistervliet in Mijdrecht, rood/witte kater.
- Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes,
donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik, donkere
punt aan haar staart. IX-27
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming. IX-28
- Wilgenlaan in Vinkeveen, wit-bruin-zwarte cavia
- Adm. de Ruyterweg in Uithoorn, abessijn. Bruinrood/ wildkleurig.
- parkje Zijdelwaard in Uithoorn, lichtrode kater.
Goed tehuis gezocht voor
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.

O’Neill Streetsurfing Wave
Board voor Wouter de Ligt
Mijdrecht - Wouter de Ligt (9) uit
Abcoude heeft bij Karamba Kids
store in de Dorpsstraat een prachtige O’Neill Streetsurfing Wave Board
in de wacht gesleept. Hij nam het
board samen met zijn tweelingzusje
Fleur in de winkel in ontvangst. Beide kinderen behoren met hun ouders tot de vaste klanten van Karamba Kids store, waar zij graag de
nieuwste outfit van O’Neill willen
passen. Het kledingmerk promoot
dikwijls haar kledinglijn wat gepaard gaat met de kans om een leuke prijs te winnen die meestal gerelateerd is aan een sportieve uitdaging. Dit keer was dat een Streetsurfing Wave Board voor slechts
één winnaar. Wouter en Fleur deden mee aan de mogelijkheid deze
prijs te kunnen winnen als hun ouders voor hen kleding kochten van
het merk O’Neill. Daartoe moesten zij net zoals alle klanten die kleding van O’Neill kopen, een deelnemersformulier invullen waaruit aan
het einde van de actie een winnaar
zou worden gekozen. Uit de stapel
deelnemers werd die onlangs getrokken en de gelukkige bleek Wouter te zijn. Hij kreeg het bericht dat
hij als winnaar uit de bus was gekomen en toog met zijn moeder en
zusje Fleur naar de winkel in hartje Mijdrecht. Wouter was bijzonder
blij met zijn board, ook al omdat hij
er niet onbekend mee is. Hij surft af
en toe op die van zijn vriendjes. Dat
was te merken in de winkel waar
hij tot schrik van zijn
moeder tussen een
paar
kledingrekken door vlot enkele rondjes draaide. Zusje Fleur zei er
nog niet zoveel mee
te kunnen, maar wil
het wel graag leren.
Dat komt dan goed
uit, want bij de prijs
hoort een O’Neill
Streetsurfing Clinic
voor hen beiden! Die
wordt gegeven onder leiding van Nederlands kampioen
Abel Vegter. Wouter en Fleur krijgen
daarvoor binnenkort
een persoonlijke uitnodiging. Maar het
Wave Board moch-

Op vrijdagavond 8 oktober zal historicus Harm Hoogendoorn een lezing geven over de teelt van één van
de belangrijkste grondstoffen uit de
Gouden Eeuw. Aan de hand van een
PowerPoint presentatie met unieke
beelden wordt u meegenomen naar
vervlogen tijden. Na de lezing kunt
u de tentoonstelling “Beuken & Bra-

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Millenniumdoelen

Vorige week noemden we het stagneren van het terugdringen van de
moedersterfte als een opvallende uitkomst van de tussenbalans van
de Millenniumdoelen. U weet wel: de acht doelen die zo’n 190 wereldleiders in het jaar 2000 met elkaar afspraken om de armoede en
het onrecht in de wereld terug te dringen.
In Wajir hebben we wat dit onderwerp betreft met een bijzondere situatie
te maken.
Ten eerste is bijna 100% van de vrouwen die nu in hun vruchtbare periode
zijn het slachtoffer geworden van vrouwenbesnijdenis. En in Wajir werd de
meest verminkende methode toegepast (ik heb als dokter in 1995 de gevolgen daarvan gezien en ik kan er nog altijd moeilijk over praten). Ik schrijf
“werd” omdat vrouwen in Wajir ons verzekeren dat momenteel driekwart
van de meisjes niet meer wordt besneden. Wij kunnen dat niet controleren,
maar we zien wel dat er openlijk over stopzetten wordt gesproken.

ten zij alvast mee naar huis nemen.
Streetsurfing is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest populaire buitenspeelactiviteiten voor
kinderen tussen de 6 en 14 jaar.
Wouter heeft nu zijn eigen en unieke O’Neill Wave Board.

Ten tweede is er alleen in het plaatselijke ziekenhuis verloskundige zorg.
Bovendien wordt die vaak verleend door mannelijke verplegers en dat is in
moslimland voor de meeste vrouwen een onoverkomelijk bezwaar. Het ziekenhuis is voor de meeste bewoners van Wajir niet te bereiken en er zijn
geen communicatiemogelijkheden voor de vele bewoners van de “bush”. Uit
de uitgelekte resultaten van de recente volkstelling lijkt het aantal vrouwen
achter te blijven bij het aantal mannen en dat geeft te denken…

Trendy kledingaanbod
Karamba Kids store is een trendy kinderkledingwinkel en officieel
dealer van het kledingmerk O’Neill.
De winkel geniet bekendheid om
het aanbod van hippe en eigentijdse kleding voor baby’s tot en met
(vroege) tieners. Collecties zijn er in
de (lengte)maten 50/56 tot 176. Tot
het aanbod behoren populaire merken. Voor baby’s en de eigenwijze
dreumes is er Noppies en BFC. Peuters en schoolgaande kids hebben
keuze uit o.a Name It, Moodstreet,
Tumble&Dry, Sevenoneseven, Eager Beaver, Vingino en natuurlijk
O’Neill. Ook tieners kunnen bij Karamba Kids store terecht, zoals voor
het trendy merk Outfitters Nation
wat een verademing is voor jongelui
die er soms zo ‘tussen’ lijken te vallen. Bij Karamba vind je een jeans
al vanaf 14,95 euro tot en met 59,95
euro. Voor elk wat wils dus. Momenteel hangt de najaars- en wintercollectie in de winkel. Het is beslist de moeite waard om de nieuwste trends eens te komen bekijken.
Eerst meer weten? Dan is de website ook een optie:
www.karambakidsstore.nl.

De realiteit is dat de meeste bevallingen worden geleid door TBA’s (Traditional Birth Attendants). Dit zijn vrouwen die zonder opleiding, zonder instrumentarium, zonder elektriciteit en zonder schoon water ook ’s nachts in
donkere hutjes verloskunde moeten bedrijven. En dat bij verminkte vrouwe. Voor onze stichting was het een prachtproject: het trainen van TBA’s
en het verschaffen van basale partus-setjes. Daar redt je levens mee ! Ook
de TBA’s waren enthousiast. En dan komt er een bericht van de WHO, de
wereldgezondheids-organisatie: TBA’s zijn onvoldoende geschoold. Alleen
verloskundigen mogen bevallingen leiden. Mooi plan, maar als die verloskundigen er domweg niet zijn, wat dan? De regering bedacht dat er dan
maar een tweede ambulance bij het ziekenhuis moest klaarstaan. En dat in
een vaak onbegaanbaar gebied waar geen bereik is met je mobieltje. Hoog
tijd dat vrouwen onderwijs krijgen en zich bewust worden van hun situatie
en gaan opkomen voor hun democratische rechten !
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Toneelgroep Maskerade brengt
‘midzomerstrandkomedie’

Lezing in Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - Wist u dat tijdens de
Gouden Eeuw het landschap in De
Ronde Venen werd gemarkeerd
door grote velden met hennepplanten van wel drie meter hoog? De vezel van deze plant was de belangrijkste grondstof voor touw. Naast
bijna iedere boerderij lag wel een
hennepakker, variërend van 40 tot
2400 m2. Dat is vandaag de dag niet
meer voorstellen.

Stichting Ontwikkelings

ken. Hennep, gewas uit een gouden
tijd” bezoeken. Deze tentoonstelling
vertelt aan de hand van objecten,
het verhaal van de historische hennepteelt in het Utrechtse veenweidegebied. In verband met beperkte ruimte graag voor deelname aan
de lezing opgeven bij Museum De
Ronde Venen via telefoonnummer
0297-262223 of e-mail
info@museumderondevenen.nl
De lezing historische hennepteelt in
het veenweidegebied komende vrijdag start om 20.00 uur.
Ontvangst vanaf 19.30 uur.
De entree kost 9,50 euro. Leden Historische Vereniging Proosdijlanden
betalen 5 euro.
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen
www.museumderondevenen.nl

Uithoorn - Maskerade laat u deze
herfst nog een klein stukje zomer
beleven. De Uithoornse toneelgroep
speelt op vrijdag 29 en zaterdag 30
oktober het toneelstuk ‘Midzomerstrandkomedie’ in Het Alkwin Theater te Uithoorn. Dit stuk van Haye
van der Heyden is een absurdistische tragikomedie met veel humor
en een tikkeltje cynisme. Het gaat
over vakantiegangers aan de Franse Rivièra, op zoek of op de vlucht,
- maar meestal allebei - die de vakantie van hun leven lijken te gaan
hebben. Op het strand van Menton
bevindt zich een bont gezelschap:
Greetje en Tjeerd met hun twee iets
te wilde kinderen, de jonge god die
Ruf heet en zichzelf als het hoogtepunt van de schepping beschouwt,
de meer dan smakelijke Smikkie die
anderen graag van haar schoonheid
laat meegenieten, de gedesillusioneerde Esmee die - op de vlucht
voor een echtgenoot - voor het eerst
alleen op vakantie is, de oudjes Sara en Pieterpieter die elkaars grote
liefde zijn en na dertig jaar weer oog
in oog staan en, tot slot, Harry, het
stille water met diepe afgrond.
Gewone mensen in een gewone zomer aan een gewoon strand roepen
een reeks ongewone gebeurtenissen bij elkaar op. Echtelijk gesteggel, een zoektocht naar bevestiging,

verleiding, verlies, twijfel om wel of
niet toe te geven aan lang verholen
verlangens. Ongewoon? Gewoon?
In ieder geval heerlijk herkenbaar
voor eenieder.
Midzomerstrandkomedie’ is geregisseerd door Monique Greveling
en is te zien in Het Alkwin Kollege
aan Weegbree 55 in Uithoorn. De
voorstellingen beginnen op vrijdag
en zaterdag om 20.15 uur. Reserveren kan via tel 06-33986768 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl

Kaarten in
De Springbok
De Hoef - Aanstaande zaterdag 9
oktober gaan de biljartkeuen weer
in het rek en de ballen weer in de
doos, want dan, organiseert Biljartvereniging De Hoef de tweede
kaartavond van dit seizoen. Met vele leuke prijzen, waaronder natuurlijk fantastische vleesprijzen. Goede, slimme en gelukkige kaarters,
die van gezelligheid houden, mogen deze avond dus niet missen. De
kaartavond is in De Springbok, aan
de Oostzijde 61a en begint om 20.30
uur. Iedereen is welkom. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
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“EHBO en reanimatie als vak opnemen in onderwijspakket”

Tijdige hartreanimatie redt leven
van Mijdrechtse vrouw
Mijdrecht - Martine Elgersma (50),
samen met haar gezin wonend op
de Molenwiek, heeft haar leven te
danken aan het kordate optreden
van Gerrit Eindhoven uit Wilnis. Gerrit heeft de EHBO al geruime tijd
goed onder de knie en weet tevens
van wanten als het gaat om hartreanimatie als dat nodig is. Dat heeft
hij bewezen. Zaterdag 11 september liet Martine tegen half twee ’s
middags de hond uit op de Oosterlandweg, niet ver vanaf de hoek met
het Molenland, toen zij ter hoogte van de woningen ter plaatse onwel werd en achterover in de berm
viel. Op dat moment lieten de bewoners van een van de bungalows
hun visite uit en zagen wat er gebeurde. Nog geen halve minuut later kwam Gerrit van Eindhoven met
zijn echtgenote Janneke met de auto de hoek om waar zij tien meter
verder werden aangehouden door
mensen die hen om hulp vroegen
omdat er ‘iemand in de berm lag
zonder enig teken van leven.’ Gerrit bedacht zich geen moment en
constateerde als ervaren EHBO-er
dat er bij de vrouw geen hartfunctie
was en begon meteen te beademen
en te reanimeren nadat hij aan omstanders had gevraagd hoelang de
vrouw daar al lag. ‘Nauwelijks een
minuut’ zo werd hem verteld. Waar
de meeste mensen toekeken reanimeerde hij de vrouw die later Martine Elgersma bleek te heten. Maar
dat kwam hem pas lang daarna ter
ore. Toen politie en ambulance waren gealarmeerd werd het slachtoffer met spoed naar het AMC gebracht. Gerrit had zijn taak goed
volbracht. Martine bleek het dank-

zij hem overleefd te hebben, maar
lag wel vier dagen in coma in het
ziekenhuis. Zij bleek op die bewuste zaterdag behalve getroffen te zijn
door een hartinfarct ook een hartstilstand te hebben gehad. En dat
terwijl zij daarvoor nooit hartproblemen heeft gehad. Na twee en een
halve week in het ziekenhuis te zijn
geweest werd zij daaruit ontslagen
en kwam vorige week woensdag
thuis. Om de hartfunctie op orde te
houden heeft zij een ICD-pacemaker gekregen. Haar huisarts was in
opperste verbazing toen zij zelf de
deur van haar woning voor hem
opendeed...
Man van tachtig
Het verhaal zou daarmee af zijn ware het niet dat Gerrit Eindhoven en
Martine Elgersma op die bewuste
zaterdag in een reeks van toevalligheden verzeild zijn geraakt met als
resultaat dat zij daaraan haar leven dankt. Opgemerkt zij hierbij dat
Gerrit en zijn vrouw Janneke gelovige mensen zijn en deel uitmaken
van de Evangelische Gemeente Parousia.
“Ik wist helemaal nergens van. Martine ging de hond uitlaten en ik
was nog even naar mijn moeder in
Mijdrecht gegaan,” vertelt de man
van Martine, Pleun van Golen. Daar
hoorde ik het van Martine en ben
snel naar huis gereden. Maar zover kwam ik niet. Op de Rondweg
kwam ik een ambulance tegen en
intuïtief realiseerde ik mij dat mij
vrouw daarin lag. Ik ben toen ook
naar het AMC gegaan. Twee dagen later wilde ik wel eens weten
wat er allemaal gebeurd was en ben

ik achter de redder van mijn vrouw
gegaan. Maar dan stuit je op allerlei bureaucratische regels van privacy en dan vertellen ze je niks. Uiteindelijk na veel zoeken en informeren kwam ik bij Gerrit terecht. Maar
eerst ging Martine bij mij voor, dus
heeft het een paar dagen geduurd
alvorens Gerrit en ik met elkaar in
contact kwamen.” Die zat die zaterdag heerlijk achter zijn computer,
totdat zijn vrouw zei dat het mooi
weer was en wel even naar de Intratuin in ter Aar wilde. “Zo gezegd
zo gedaan. We zijn in de auto gestapt en via de Padmosweg en het
Molenland richting Oosterlandweg
gereden. Net de hoek om zien we
mensen op de weg en die zwaaien
naar ons. Ik zie een wielrenner staan
en er lag iets in het gras. Dacht eerst
dat er een aanrijding had plaatsgevonden. Ik zet mijn auto aan de kant
en wil mijn EHBO-koffer uit de auto pakken. Laat maar zitten zei iemand, want ik denk dat je moet reanimeren. Om een lang verhaal kort
te maken, dat heb ik toen gedaan.
Gelukkig was het binnen de cruciale tijd van 4 minuten dat ik erbij was. Maar, ik kan een minutenlange reanimatie eigenlijk niet uitvoeren want ik ben zelf hartpatiënt,” aldus Gerrit. “Mijn hart werkt
maar voor 40 procent, dus eigenlijk
ben ik een man van tachtig, hoewel ik in werkelijkheid pas 56 jaar
ben. Het toeval – maar wat is toeval
– wil dat de vriendin van de dochter
van Pleun, Jill, op haar scooter passeerde en het voorval zag. Zij had
haar paard verzorgd en was op weg
naar huis op de Herenweg in Wilnis. Jill kreeg ter plaatse van Janne-

Dramatische bezuinigingen
bedreigen beheer landschap

aal en geeft onderricht in het juiste gebruik ervan. Ook ontwerpt het
Landschap plannen voor het beheer
van de terreinen waar de Knotgroep
werkt.

Regio - Ook Knotgroep Uithoorn
ziet problemen ontstaan. Straks
kunnen de rietlanden niet meer gemaaid worden. Of is de ondersteuning aan de Knotgroep in goed materiaal niet meer mogelijk. Als de
grote bezuinigingen door de Provincie doorgaan, wordt de jarenlange inzet door de vrijwilligers van de
Knotgroep zinloos en onmogelijk.
Wat is er aan de hand: de stichting
Landschap Noord-Holland voert
al jarenlang het beheer uit in vele natuurgebieden in de provincie.
Naar tevredenheid van die provincie. In de afgelopen zes jaar kreeg
de stichting 50% méér natuur in beheer, zonder dat de bijdrage door de
provincie daarvoor steeg.
Nu is de provincie van plan in twee

Deze steun door het Landschap
komt nu op de tocht te staan. Als
de provincie zó fors gaat snijden in
de subsidie, moeten er taken vervallen. De kans is groot dat de Knotgroep bepaalde taken dan niet meer
kan vervullen. Taken waaraan zij jarenlang gewerkt hebben, om zo het
landschap aantrekkelijk te houden.
Daarom gaat ook een deel van de
Knotgroep Uithoorn protesteren op
maandag 11 oktober voor het Provinciehuis in Haarlem om 8.30 uur.
En velen hebben al de petitie getekend “STOP de bezuinigingen op
de Noord-Hollandse natuur”. Dat
kan op de website www.landschapnoordholland.nl/natuurdedupe.php.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172.

jaar tijd bijna de helft te bezuinigen
op het budget voor dit beheer. Dat
kan niet anders dan tot verloedering
van het landschap leiden. De soortenrijkdom van planten en dieren
loopt terug, het landschap verruigt
en wordt minder aantrekkelijk voor
mensen om van te genieten.
De Knotgroep bestaat uit zo’n zestig vrijwilligers die graag hun vrije
tijd en energie besteden aan onderhoudswerk in de natuur, zoals
het knotten van wilgen, het vrijhouden in rietlanden van jong houtopslag, het hooien van schrale graslanden. Maar de Knotgroep kan dat
niet zonder de ondersteuning van
het Landschap Noord-Holland. Zij
maait het riet en het gras, en laat het
afvoeren, zij zorgt voor goed materi-

Activiteiten brede school
deze week van start
De Ronde Venen - Deze week
starten op alle brede scholen in De
Ronde Venen de activiteiten voor de
kinderen die zich hiervoor hebben
ingeschreven. Zo wordt er gedanst
op bekende kinderliedjes, toneel
gespeeld, de fantasie uitgebeeld,
maar ook aandacht besteed aan fotografie, ruimtevaart, streetdance en
music fitness. Gedurende maximaal
8 lessen kunnen de kinderen hiermee kennismaken en hun talenten
ontdekken. De peuters van een van
de brede scholen krijgen een poppentheatervoorstelling aangeboden.
Niet alle aangeboden activiteiten
die in de activiteitenboekjes stonden gaan door. Soms was er te weinig belangstelling en moest de activiteit geannuleerd worden.

Wat is nu een brede school?
Een brede school is een samenwerkingverband tussen een of meerder
basisscholen, een buitenschoolse
opvang en/of een peuterspeelzaal
en organisaties op het gebied van
sport, cultuur en gezondheidszorg.
De welzijnsorganisatie De Baat verzorgt de praktische ondersteuning
van de activiteiten.
In de gemeente De Ronde Venen
zijn er 5 brede school projecten, zowel in Mijdrecht als Wilnis en Vinkeveen. In De Hoef wordt onderzocht
hoe hier een brede school gestalte
kan krijgen.
Tweemaal per schooljaar worden er
activiteiten voor kinderen aangeboden.

Traditionele afsluiting
wedstrijdseizoen bij WVA
Vinkeveen - De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude sluit komend weekend op traditionele wijze het watersportseizoen af met de
wedstrijden voor de Snertcup en de
laatste wedstrijden voor de Valkenklasse. Iedereen kan meedoen met
de open wedstrijden rond de Snertcup.
Het watersportseizoen loopt weer
ten einde. Zoals ieder jaar organiseert de WVA als sluitwedstrijd de
races voor de Snertcup. Traditiegetrouw varen de leden van de Valkenklasse de laatste wedstrijden in
VInkeveen. Daarnaast organiseert
de WVA de slotwedstrijden voor iedereen die nog een laatste wedstrijd op de Vinkeveense Noordplas
wil zeilen.
Valken Klasse-evenement
Het Valken Klasse-evenement is
speciaal voor die zeilers die aange-

sloten zijn bij deze organisatie. Traditiegetrouw worden de wedstrijden op zaterdag afgesloten met een
goedgevulde snertmaaltijd.
Open Snertcup-wedstrijden
Op zondag 10 oktober zijn er naast
de Valken ook de laatste open wedstrijden rond de Snertcup voor zeilers op de Vinkeveense plassen.
Aanmelden kan bij de starttoren
van de WVA, vanaf 10.15 uur. De
eerste wedstrijd start om 11.00 uur,
de tweede om ca. 14.00 uur. Iedereen is welkom!
Over de WVA
De WVA is een vereniging met een
grote regionale betekenis. Naast
jeugdleden uit het gebied van Amsterdam tot Elburg en Nieuwegein
heeft de vereniging een groot aantal
lokale leden dat gebruikmaakt van
de faciliteiten op Zandeiland 4. De
vereniging heeft verschillende trai-

Met dit activiteitenaanbod wordt
uitgegaan van het verrijkingsprofiel.
Talentontwikkeling voor alle kinderen staat centraal en door middel
van gevarieerd programma bieden
wij de mogelijkheid om aan diverse
gebieden “te snuffelen”.
Een ander doel van de brede school
is het ondersteunen van ouders in
hun opvoedingstaak.
Dit wordt door middel van een jaarlijkse ouderavond gerealiseerd.
Ook dit schooljaar vinden op alle
brede scholen in het voorjaar van
2011 een ouderavond plaats. De
meeste zullen het thema “Mijn kind
en Internet” aanbieden. Dus noteer
alvast maar in uw agenda!

ke instructies om via 112 een ambulance te bellen. Zij deed dat heel
goed in weerwil van de schrik die
haar om het hart was geslagen.”
Janneke: “Jill verdient een compliment vanwege haar doortastend
optreden. Zij is precies op tijd komen aanrijden. De meeste mensen
stonden er apathisch bij en wisten
zich geen raad. Het is een wonder
dat Martine hier bij ons zit, want zeven op de honderd gevallen redden
het maar. Zij heeft alle geluk van de
wereld gehad. Na een minuut of vijf
kwamen er twee motoragenten en
die zouden de reanimatie dan hebben moeten overnemen. Maar omdat Gerrit die in een bepaald tempo
had ingezet deden zij dat liever niet.
Even daarna kwam de ambulance
en kon Gerrit ermee ophouden. Ik
kan er met mijn verstand nog niet
bij hoe hij dat heeft volgehouden.”
Tweede kans
Gerrit en Janneke zijn ervan overtuigd dat Martine een tweede kans
heeft gekregen om hier verder te
leven. “Je spreekt over toeval dat
wij langs kwamen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een Gestuurde toevalligheid is. Dat het zo moest
zijn dat ik met mijn talent als EHBOer de mens Martine kon redden. Dat
zij een tweede kans mocht hebben.
Het klinkt misschien raar, maar zo
zie ik dat. Helemaal omdat ik zelf
geen inspanning mag leveren omdat mijn hartslag niet boven de 120
mag komen. Reanimeren is zwaar
werk en ik weet niet hoe ik het lichamelijk heb kunnen volbrengen
maar Hij heeft mij waarschijnlijk de
kracht gegeven. Ik heb mij tijdens

Martine Elgersma dankt haar leven aan Gerrit Eindhoven die haar reanimeerde
en daarna ook niet raar gevoeld, alleen gelukkig. Hij was alsof ik dit in
een roes heb gedaan. Dat is toch
heel bijzonder te noemen. Daarnaast blijkt Martine iets te hebben
met adelaars. Zij draagt een halsketting met een beeltenis van een
adelaar eraan. Een vogel die ook
voor mij een diepere betekenis
heeft. In de Bijbel staat de adelaar
in het teken van kracht en sterkte.
Mijn sleutelhanger refereert aan Jesaja 40 vers 31: ‘Maar wie de Here
verwachten putten nieuwe kracht.
Zij varen op vleugelen als arenden.
Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet
nat.’ Op dat moment voelde ik mij
ook als ‘gedragen’ en heb daaruit
kennelijk nieuwe kracht geput. Anders kan ik het niet verklaren,” aldus
Gerrit wiens linker bovenarm wordt
gesierd door een tatoeage van een
arend. Martine lag keurig en in de
juiste houding in het gras, zodat ze
direct gereanimeerd kon worden. Ik
kon meteen beginnen, dat scheelde weer seconden. Het kan allemaal
geen toeval zijn.”
EHBO-les op school
Janneke: “Achteraf hoorden wij dat
Martine leefde. Ik had dat al ver-

moed, omdat ambulances geen
overleden mensen meenemen. Je
wilt niet weten hoeveel moeite het
kost om later met elkaar in contact
te komen om over dit voorval te praten. Geen enkele instantie mag namen, adressen en telefoonnummers
doorgeven vanwege de privacy.
Dat zou in dit soort bijzondere gevallen toch mogelijk moeten zijn.
Verder zie je hoe belangrijk het is
om enige kennis van EHBO te hebben en te weten hoe het reanimeren
in zijn werk gaat. Nog even afgezien
van het gebruik van een AED.
Dit in gedachten hebbend zou mijn
grootste wens zijn als bij het voortgezet onderwijs een lesuur kon worden ingebouwd waarin de jongeren
de kans krijgen dit te leren. Om ermee te leren omgaan. Later kunnen
zij dit dan in hun studententijd of op
hun werk naar believen verder ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een BHV
(Bedrijfs Hulp Verlening).
Dat geldt natuurlijk voor meer mensen die het zouden kunnen leren. Je
ziet dat het levensreddend kan zijn,
waar en op welk moment je ook
bent.”

Gezellig samenzijn
‘Zesde’ klassers Chr. Nat.
school te Amstelhoek uit 1962
De Hoef - Afgelopen zaterdag 2 oktober kwamen 20 oud-leerlingen van de 6e klas Chr. Nat. School te Amstelhoek
uit 1962, velen met echtgeno(o)te, voor een reünie bij elkaar in Restaurant De Oude School in Ter Aar. Midden op
de foto staat mevrouw Pilon-Klerk, hun juffrouw uit de 1e klas in 1956. Na een bezoek aan een bijzonder museum, het Museum van alles en nog wat in Nieuwkoop, werd gezamenlijk van een uitgebreid buffet in Restaurant De
Strooppot in De Hoef genoten en rond elf uur ‘s avonds vertrokken alle oud-klasgenoten weer voldaan huiswaarts.

Wij zien u graag terug op een van
de ouderavonden of tijdens de voorstellingen/tentoonstellingen die de
kinderen u aanbieden aan het einde van de cursus.
ningsgroepen variërend van beginners tot landelijk hoog geklasseerde wedstrijdzeilers bij de jeugd. Ook
is er een jaarlijks terugkerende zeilcursus voor volwassenen die in de
zomermaanden de fijne kneepjes van het zeilen in de vingers willen krijgen en worden er onderlinge
wedstrijden gezeild, naast activiteiten en tochten voor gemotoriseerde
boten. Meer informatie kunt u vinden op www.wvavinkeveen.nl

Groep 1 Twistvliedschool
krijgt TaekWondo-les
Mijdrecht - Om de kinderen tijdens het project FIT 4 Kids met zoveel mogelijk sporten kennis te laten maken, kwam Jaimy Ponder van
Taekwondoschool Horangi de jongste leerlingen van de school Tae-

kwondo-les geven. De kinderen
leerden hoe zij tegen de kussentjes en de pantsers kunnen schoppen en stoten.
Ze deden allemaal enthousiast mee
en er werden goede oefeningen ge-

daan. Na afloop kregen de kinderen
een mooie sticker en een stempel
in hun Fit4kids paspoort. Aan Jaimy
vroegen ze of hij nog een keer les
komt geven, want Taekwondo vinden ze helemaal te gek.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Die 120
Ik zat zo te filosoferen over die
120. Wat een
gekrakeel vorige week in het
nieuws over de
opdracht van de
politie in Rotterdam dat de manschappen per jaar 120 bekeuringen moeten maken. Wat een herrie. Ik begrijp er niet veel van. Wat is nou 120 bekeuringen in een heel jaar. Dat stelt niets voor.
Een gemiddelde agent zal wel 150 tot 200 dagen per jaar op straat zijn om de veiligheid in
het oog te houden en om assistentie te verlenen bij moeilijkheden en mensen te beschermen als dat nodig is en om mensen een waarschuwing te geven als ze zich niet geheel volgens de regels gedragen en dan ook nog een
bekeuring uit te delen als ze het te gek maken.
Ja! Ja! Maar wat zijn nou 120 bekeuringen? Dat
is nog minder dan 1 per dag. Te gek om over te
praten eigenlijk. Fiets ’s avonds hier eens door
het dorp (ik noem maar wat) dan kun je alleen al op zo’n avond tientallen bekeuringen
uitdelen aan alle fietsers die zonder voldoende licht rijden. En dat is nog wel in hoofdzaak
voor hun eigen veiligheid. Overdag kun je tientallen bekeuringen uitdelen aan fietsers die op
de stoep fietsen of in het voetgangersgebied in
de dorpsstraat. Dat doen ze niet of nauwelijks.
Vroeger wel. Te veel rompslomp? Als de politie ’s avonds door de straten rijdt dan kan de
agenten tientallen bekeuringen schrijven voor
op de hoeken parkeren zelfs op die plaatsen
waar een afrit is voor gehandicapten of voor
zomaar op de stoep parkeren of even op een
invalidenplaats parkeren, enz., omdat het zo
makkelijk is, Toch? Dan doen ze niet of nauwelijks. Ja! Ja! Alleen op de rotondes kunnen ze al
honderden bekeuringen uitdelen aan automobilisten die te bedonderd zijn om bij het verlaten van de rotonde richting aan te geven. Dat
doen ze niet. Er wordt veel te hard gereden bin-

nen de dorpsgrenzen. Ze bekeuren dat niet of
nauwelijks. Wat zitten die mensen nu allemaal
te zeuren, zijn ze zelf zo schoon, maken ze zelf
nooit een fout.? De meeste overtredingen worden niet bestraft. Het valt allemaal nogal mee.
Ben je een keer het haasje dan heb je gewoon
pech. Toch? Nou Moet je ze horen, de wereld
is te klein als de politie dan een keer optreedt
en een bekeuring uitdeelt. Moet je dan horen
wat degene allemaal zegt over de politie. Maar
als diezelfde man of vrouw iets elligs heeft dan
moet de politie meteen komen en wee je gebeente als de politie 1 minuut later komt dan
verwacht als dezelfde man of vrouw assistentie nodig heeft. Ja! Ja! Wij maken allemaal wel
fouten. Niemand is feilloos, daarom moet er
als een noodzakelijk kwaad politie bestaan.
De ene maakt er meer dan de ander. Weet je
wat ellig is, als je je “altijd” aan de verkeersregels houdt en dan één foutje maakt en dan
meteen bestraft wordt met een onzinnige hoge
boete + administratiekosten (vorig jaar ingevoerd?). Dat laatste is toch maar even 6 miljoen
(over een miljoen bekeuringen) euro per jaar.
Geen verhoging. Toch verhoging. Ja! Ja! Straks
wordt het nog erger. Als de nieuwe ideeën van
de demissionaire regering doorgaan. Dan worden de boetes nog eens 25% duurder. Ja! Ja!
Zijn wij het daar mee eens. Het wordt ons niet
gevraagd. Wij hebben ze wel gekozen. Ja! Ja!
Weet je wat zielig zou zijn? ls ze aan het eind
van het jaar merken dat ze nog niet genoeg bekeurd hebben, dat tekort nog even aan gaan
vullen en dan op alle slakken zout gaan leggen. Ik zag laatst een motormuis in de bosjes bij een rotonde staan, hij keek maar deed
niets. Hij had binnen een uur met een scanner
de helft van zijn quotum kunnen vullen. Lekker
even gefilosofeerd over 120 en alles wat daarmee verband houdt. Worden wij er beter van.
Ja! Ja! Kijken wie onze gemeente gaat regeren
de komende drie jaar.
John B. Grootegoed

Vinkeveen Verdient Beter
Vanuit de overheid wordt om begrijpelijke redenen gestuurd op minder gemeenten. In 2000 waren dit er bijvoorbeeld nog 537 en vanaf 2011 zijn
dat er nog maar 433.
Zo ook in onze regio waar dorpen als Mijdrecht,
Wilnis, De Hoef, Waverveen, Amstelhoek, Vinkeveen en dan nu ook Abcoude tot 1 grote gemeente zijn gefuseerd. Niets mis mee. Zeker om
het overheidsapparaat kwalitatief beter, efficiënter en uiteindelijk goedkoper te krijgen. ECHTER
de teloorgang van veel cultuurerfgoed dreigt
hiermee verloren te gaan en tegelijkertijd kampen dorpen met hun identiteit. Zoekt u op de gemeentepagina maar eens uit welke dorpen onder de gemeente DRV vallen!?!
Centraliseren moet namelijk niet betekenen dat
dorpen ook fuseren ten aanzien van hun eigen
uniekheid. Vinkeveen is nu eenmaal anders dan
Mijdrecht en andersom. Het probleem wat hierbij ontstaat is dat het dorp waar het gemeentelijke bestuur is of wordt gevestigd over het algemeen meer aandacht verkrijgt dan de overige
dorpen. Vanuit menselijk perspectief ook nog te
begrijpen, maar niet acceptabel vanuit bestuurlijk oogpunt.
Daarom is er nu een website
www.vinkeveenverdientbeter.nl gemaakt om hier
aandacht voor te vragen. Op deze site zijn stellingen opgenomen met zeer uiteenlopende onderwerpen. Je kunt niet alleen stemmen op een stelling, maar natuurlijk ook zelf een (onderbouwde)
stelling inbrengen.

Belangrijkste doel van deze actie is aandacht te
vragen voor Vinkeveen bij het toekomstige nieuwe gemeentelijke bestuur. Waarom verloedert
het centrum van Vinkeveen, worden plannen
steeds maar weer uitgesteld, worden veel initiatieven om onduidelijke reden afgekeurd zonder dat er een concrete ontwikkelstrategie ten
grondslag ligt. Kortom, geef Vinkeveen de ruimte om haar dorpsgezicht weer mooier te maken
en invulling te kunnen geven aan veel geopperde
verbeteringen voor de burgers en de recreanten.
Niet alleen willen we de bestuurders ‘wakker
maken’, maar zeker ook willen we alle Vinkeveners aanzetten tot nadenken, meedenken, doen,
maar ook te stemmen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november met een
Vinkeveens hart. Wij zijn GEEN politieke partij, maar inwoners van Vinkeveen die zich zorgen
maken om ons prachtige dorp. Met deze actie en
wellicht de juiste partij willen wij er voor zorgen
dat in de komende jaren een echt ontwikkelplan
wordt gerealiseerd voor ons dorp.
Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe de politieke partijen vorm willen en kunnen geven aan de
verbetering van Vinkeveen. Daarom is er ook een
mogelijkheid op
www.vinkeveenverdientbeter.nl om bij de
stellingen vanuit de politieke partijen een standpunt te geven.
Rob Janssen namens Vinkeveen
verdient beter

Kermis in Vinkeveen
In het druilige weer verscholen achter regenflarden staan op het terrein verschillende, helaas niet
vele, kermisattracties waarvan enkele, onder begeleiding van toepasselijke muziek, proberen om
de paar aanwezige klanten naar hun toe te lokken.
De kermis in Vinkeveen gaat de laatste jaren gebukt onder een grote treurnis. Wie nog in het verleden is blijven hangen en met heimwee terug
denkt aan de drie dagen dansen bij de Rijk, de
uitpuilende cafés, de vele attracties en de mensenmassa’s die Vinkeveen toen bezochten, komt
heden ten dage van een koude kermis thuis.
Hoeveel huwelijken zijn er niet voortgekomen uit
dit festijn, een feest met een hoog Ronde Venengevoel, oude kameraadschappen werden weer
aangehaald, families herenigd en zelfs oude vetes beslecht. De politie kon zich uitleven, er werd
nog naar hun opgekeken, terwijl de tegenstribbelende dronkenlappen hun roes konden uitslapen in de cel.
Mede door het in de loop der tijd wegvallen van
diverse horecagelegenheden in de buurt van het
terrein, liep de belangstelling terug. Ook Mijdrecht
en Wilnis ontwaakten uit de winterslaap en begonnen hun eigen (kermis) feesten te houden.
Nu wordt er in De Ronde Venen regelmatig iets
gedaan op het gebied van monumenten.

Gebouwen en inventaris van soms nog geen honderd jaar oud worden, voorzichtig, met beleid en
eventueel met subsidie, gekoesterd.
De Vinkeveense kermis mag je zeker een monumentaal evenement noemen. In de 17e eeuw
werd de kermis al verwoord in een gedicht van
Bredero waardoor dit feest als oudste bekende
volksfeest van De Ronde Venen genoemd mag
worden.
Het was bij de laatstgehouden kermis dan ook
treurig om te zien hoe de verhuurder van het kermisterrein de kermis in de kou liet staan en de exploitanten van de attracties en de bezoekers letterlijk in de grond liet wegzakken.
Het kermisterrein was door de regenval veranderd
in een modderpoel. Werd er in het verleden bij regenoverlast nog noodvoorzieningen getroffen, nu
bleek zelfs een schep zand blijkbaar niet voorhanden. Kinderwagens konden niet op het terrein komen, terwijl ook nog de kinderlaarzen vast bleven
zitten in een modderige substantie, waar door de
varkens op het aangrenzende weiland met enige
jaloezie naar gekeken werd.
Verder wegzakken in het moeras kan de kermis
niet. Als er niet definitief iets verandert, dan blijven alleen de herinneringen over en misschien
nog de oliebollenkraam, maar die moet dan toch
maar op de weg.
Jan van der Maat, Vinkeveen

Mooiste voortuinen in
Wilnis Veenzijde beloond
Mijdrecht - Afgelopen maandag 4
oktober vond in de raadzaal van het
gemeentehuis de feestelijke prijsuitreiking plaats van de voortuinenkeuring 2010. Tijdens deze bijeenkomst werden dertig prijswinnaars uit Wilnis in het zonnetje gezet. Zij hadden allemaal een prijs
gewonnen voor de best verzorgde
en mooiste voortuin voor hun huis.
Die bestond uit een tas met tulpenbollen, een waardebon – te besteden bij tuincentrum De Huifkar, een
CD met alle foto’s van de winnende
voortuinen en een informatiepakket van de vereniging Groei & Bloei
uit Aalsmeer. Burgemeester Marianne Burgman reikte in samenwerking met wethouder Jacques Dekker (Groen), Marcel van den Broek
van de afdeling Groenbeheer, de
voorzitter van Groei & Bloei, de heer
Wim van Vliet en Erna Wierin van de
afdeling Communicatie de prijzen
aan alle winnaars persoonlijk uit.
Tijdens de bijeenkomst werden op
een beeldscherm alle foto’s van de
prijswinnende tuinen in een continu
programma getoond.
In haar korte voordracht zei burgemeester Burgman trots te zijn op De
Ronde Venen die volgens haar het
predicaat groene gemeente volledig verdient. Zij was trots en ook
een beetje jaloers op de vele mooi
onderhouden tuinen van particulieren die daarmee hun straat en zelfs
complete woonwijk een leefbaarder aanzien geven. Zelf was zij ooit
lid geworden van Groei & Bloei in
de veronderstelling dat ook zij met
‘groene vingers’ haar eigen tuin zou
kunnen onderhouden. “Vanwege

tijdgebrek blijft dat momenteel bij
tweemaal per jaar een hovenier inschakelen. Maar als ik ooit met pensioen ga zal ik er ongetwijfeld meer
tijd aan willen besteden”, aldus de
burgemeester met een veelbelovende blik.
Criteria
Om het tuinieren te stimuleren en
woonwijken een fraaier aanzien te
geven, vindt in een aantal Nederlandse gemeenten jaarlijks een zogeheten voortuinenkeuring plaats.
In 2003 gebeurde dat voor het eerst
in De Ronde Venen. De keuring was
zo’n succes dat besloten werd om
hieraan een vervolg te geven. Jaarlijks wordt hiervoor één wijk of kern
geselecteerd. Dit jaar was het de
beurt aan de wijken Veenzijde I, II en
III in Wilnis. De voortuinenkeuring is
een wedstrijd waar deelnemers zich
in dit geval niet voor kunnen opgeven. Wim van Vliet van Groei & Bloei
legde uit wat het criterium is bij de
jurering van de voortuinen. Zestien
enthousiaste juryleden, allen vrijwilligers van de vereniging, zijn begin
juli dit jaar op pad gegaan. Bij de
beoordeling wordt onder meer gelet op onderhoud, aanleg, materiaalgebruik en plantenkeuze. Na de beoordeling worden de scores naast
elkaar gelegd en de winnaars gekozen. Omdat de diversiteit van de
winnende tuinen groot is, kent de
jury geen eerste, tweede of derde
prijs toe, maar beloont dertig tuinen met dezelfde prijs. Dat is nu ook
gebeurd. “Groen draagt bij aan het
welgevoelen van de bewoners”, liet
Van Vliet weten. Samen met de ge-

meenten in de regio en jongeren
in opleiding bij tuinbouwscholen
wil hij bekijken of er plannen kunnen worden ontwikkeld meer groen
te realiseren in wijken waar te veel
steen is. Marcel van den Broek bedankte de juryleden voor hun inzet
en gaf hen allen als blijk van waardering een potroos.
Wethouder Jacques Dekker met
Groen in zijn portefeuille, gaf aan
niet veel verstand te hebben van tuinieren maar had grote bewondering
voor degenen die dat wel hebben
en kosten noch moeite sparen om
fraaie privétuinen in de gemeente
realiseren. “Het enige wat ik doe is
ervan genieten,” zo zei hij. Eén tuin
stelde hij terecht boven alle andere, namelijk die van het Hospitium.
Daar zijn vrijwilligers voortdurend
in de weer om een werkelijk prachtige tuin neer te zetten, waar mensen in hun laatste levensfase enorm
van kunnen genieten. “Om leven toe
te voegen aan de dagen die resteren”…Hij vroeg daarom een applaus voor degenen die dat mogelijk maken en dat kwam er!
Na afloop was er in de hal van het
gemeentehuis nog een kort, maar
gezellig samenzijn om even na te
praten en de prijzen te bewonderen
die de winaars mochten ontvangen.
De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door Tuincentrum
De Huifkar, Groei & Bloei afdeling
Aalsmeer en Omstreken, een vereniging die zich inzet voor het groen
in de leefomgeving en de Gemeente
De Ronde Venen.

Optredens Proostdijschool
zeer gewaardeerd
Mijdrecht - Afgelopen week hebben de groepen 1 tot en met 5 van
de Proostdijschool een optreden gegeven. De kinderen waren best gespannen, want er was veel publiek.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en
zelfs buurvrouwen waren aanwezig
om het optreden te bewonderen.
De kinderen hadden goed geoefend
en dat kon je tijdens de voorstellingen dan ook merken. Met veel plezier werden er verschillende optredens gegeven, waaronder liedjes en
een toneelvoorstelling. De kinderen
van groep 3 lieten daarnaast hun
kunsten zien van woordjes maken
met het klikklak-boekje.
Zowel kinderen als publiek hebben
veel plezier aan de voorstelling beleefd.

Prijzen voor Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 2 oktober vonden
de regionale Zwemwedstrijden van de Scoutingregio
Amsterdam-Amstelland plaats. Ook de scouts van
Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht deden hier met
veel plezier aan mee. En niet zonder succes! ’s Middags zwommen de Esta’s (jongens en meisjes van 7
tot 11 jaar) mee. De Esta’s zwommen erg goed, want
Samantha won brons bij de schoolslag. Ook was er
een prijs voor Sandra, Samantha, Niek en Sander: zij
zwommen naar zilver op de estafette. Een heel goede prestatie!
’s Avonds was het de beurt aan de oudere Scouts. De

Padvindsters zwommen mee in de categorie 11 tot 15
jaar. Merlijn, Danique, Myrthe en Evi behaalden ook
zilver op de estafette. En Anna maakte de echte klapper: zij zwom heel hard naar de 1e plaats op de vrije
slag en mocht de gouden medaille ophalen! Zo was
het weer een geslaagde dag voor Scouting Jan van
Speyk. Nu kijken de scouts al weer uit naar de JOTA/
JOTI die volgende week op 16 en 17 oktober plaats
zal vinden.
Wil je meer weten over Scouting en de Jan van
Speykgroep? Kijk dan op www.janvanspeykgroep.nl
of bel met Resi Speyer: 0297-285115.
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Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet

Juf Mia ‘t Hoen-Schouten
al veertig jaar kleuterjuf
Mijdrecht - Veertig jaar kleuteronderwijs! Dat is een prestatie van
formaat. OBS Molenland zette Mia
‘t Hoen op vrijdag 1 oktober jl. in
het zonnetje. Mia wist al op jonge
leeftijd wat ze worden wilde: juf en
dan bij de kleuters. Mia begon haar
loopbaan in 1970 in het onderwijs in
Amersfoort, de eerste 3 jaar als leidster, daarna 2 jaar als hoofdleidster.
In 1975 verhuisde ze naar Mijdrecht
waar ze hoofdleidster werd op kleuterschool Hummelhof. Met de komst
van het basisonderwijs in 1985 werden de kleuterschool en de lagere
school samengevoegd en werd Mia
leerkracht aan de Openbare Basisschool aan de Johan van Renessestraat. Deze school werd in 1986 gesloopt en Mia verhuisde mee naar
de Openbare Basisschool Molenland aan de Molenwiek. Hier geeft
ze nog steeds met heel veel plezier
en passie les aan de kleuters, maar
ook in de hogere groepen geeft ze
Engels, muziek, leefstijllessen en
creatieve vakken. Na 40 jaar zou je
denken dat ze er wel zo langzamerhand genoeg van heeft, maar niets
is minder waar! Mia is dol op haar
vak en gaat iedere dag met heel veel

plezier naar haar werk. Tijdens de
sponsorloop van afgelopen woensdag rende juf Mia nog vrolijk met
haar kleuters enkele rondjes mee.
40 Jaar kleuters,
dat wordt toch eentonig?
“Er is zoveel afwisseling in dit vak,
ieder jaar heb ik weer een nieuwe groep kinderen en andere ouders. Ook op onderwijskundig gebied verandert er constant iets. Je
moet je steeds goed in het vak blijven verdiepen en de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Vooral
goed in de gaten blijven houden of
het jonge kind wel ‘kind’ mag blijven en hij zich ook echt spelenderwijs mag en kan blijven ontwikkelen
en lekker in zijn vel zit. We volgen de
leerlingen nu veel nauwgezetter dan
voorheen met leerlingvolgsystemen
en handelingsplannen. Er is wel
steeds meer bijgekomen. Maar we
hebben er wel voor gezorgd, dat de
echte waarden van het kleuteronderwijs behouden blijven. Die heb ik
allemaal in mijn hoofd, daar heb ik
geen volgsysteem voor nodig! Daarnaast heb ik thuis altijd de steun van
mijn man en zoon gehad. Wanneer

ik moe thuis kom, heeft hij het eten
al klaar! Hij heeft ook altijd gewoon
mee geholpen in de huishouding, ja,
dat maakt het werken natuurlijk wel
wat makkelijker.”
Hoe is het om 35 jaar op dezelfde school te werken?
“Er komen regelmatig nieuwe collega’s bij en er gaan weer collega’s
weg. Ik heb 3 keer mee gemaakt dat
er een nieuwe directeur kwam. Dat
levert voor mij voldoende afwisseling en nieuwe contacten op. Ik hoef
daarvoor echt niet naar een andere
school. Er gebeuren op Molenland
genoeg leuke dingen en er komen
regelmatig weer jonge leerkrachten bij. Ik krijg nog steeds veel energie van het werken met de kinderen en de collega’s en ik geniet nog
steeds van elke nieuwe dag met de
kinderen.”
En dan eindelijk het feest,
hoe was dat voor je?
“Geweldig! Ik had van te voren aangegeven dat ik geen groot feest met
receptie wilde, maar gewoon gezellig met de kinderen en de collega’s.
Ik heb het precies zo gekregen en
eigenlijk nog meer dan dat. Om te
beginnen werd ik door alle kinderen
welkom geheten op het schoolplein
en mocht ik over de rode loper naar
binnen. Alsof ik de koningin was!
Eerst heb ik met mijn eigen groep
een feestje gevierd en daarna werd
ik door alle leerlingen toegezongen in de grote hal. Ze hadden een
prachtig lied gemaakt, niet ‘mamamia’ maar ‘juffrouwmia’, het zit nog
steeds een beetje in mijn hoofd.
Daarna was er een diashow van
mijn leven in vogelvlucht, grappig
om jezelf zo terug te zien. Het was
een leuke verrassing dat er nog zoveel foto’s bewaard zijn gebleven.
De kinderen en ouders hebben een
schitterend boek voor mij gemaakt
vol tekeningen en lieve wensen. Een
heel dierbaar geschenk. ’s Avonds
zijn we heerlijk met alle leerkrachten uit eten geweest en kreeg ik nog
meer cadeaus! Het was echt een
onvergetelijke dag. Ik wil iedereen
die zich er voor ingezet heeft om deze dag tot zo’n groot succes te maken heel erg hartelijk bedanken.

De Ronde Venen - Cees Houmes
D66: “Deze wethouder negeert deze
raad. Hij ziet deze raad als lastpost.
Hij doet gewoon wat hij zelf wil en
de maat is vol. Er is teveel gebeurd.
Ik weet van sommige fracties dat ze
deze motie zelfs nog te zwak vinden
en hadden liever gezien dat het een
amendement zou zijn”, aldus Houmes. “Waarom geen motie van wantrouwen”, zo kaatste Ernst Schreurs
van de Combinatie terug. “Ik had dit
eigenlijk verwacht. Als u echt vindt
wat u zojuist zegt, dan had een motie van wantrouwen beter gepast.”
“Had ik best gewild”, aldus Houmes,
“maar deze raad laat alles maar over
zijn kant gaan. Ik heb al eerder een
motie van wantrouwen in gediend,
maar niemand steunde me toen,
vandaar dat ik dan maar dit doe.”
Begrijpen
De fractievoorzitter van het CDA,
Jan van Loo, kon begrijpen dat de
raad zijn ongenoegen wilde uitspreken tegen deze wethouder in verband met het bouwplan van de Herenweg 112 in Vinkeveen. “Begrijpelijk, dat heeft de wethouder ook
fout gedaan. Hij heeft echter hierover al zijn spijt betuigd, dat is voor
mij genoeg. Ik wil niet verder gaan.
Estafetteproject is ook al besproken en die 50.000 van die brug,
moet je daar iemand op af serveren.
Ik vind deze motie te zwaar”, aldus
Van Loo. Bert van Broekhuijsen van
Gemeentebelangen was het eens
met de motie: “Deze wethouder
wordt steeds afgedekt. De meerderheid van deze raad vindt deze fouten blijkbaar niet erg. Wat mij be-

treft geef ik het hele college een
motie van wantrouwen. Een motie van treurnis, is voor mij hetzelfde als een van wantrouwen. En als
ik wethouder was zou ik de eer aan
mezelf houden en opstappen. Er is
geen basis van vertrouwen meer”,
aldus Van Broekhuijsen.
Drie maanden
“De raad wordt niet serieus genomen door deze wethouder”, zo beantwoordde Houmes de opmerkingen van het CDA. “en dat vindt het
CDA allemaal maar goed?” Toon
van der Meer van de eenmansfractie VVW vond dat deze raad steeds
grimmiger werd: “Deze wethouder
zit hier nog drie maanden, moet je
hem dan nu nog wegsturen? Wat
win je daarmee, je stuurt hem weg,
maar je moet hem wel doorbetalen. Hij komt na de verkiezingen
toch niet meer terug, laat hem deze
drie maanden dan nog maar even
blijven”, aldus Van der Meer. Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang Anco Goldhoorn, zei kort maar
krachtig: “Mijn fractie gaat deze
motie steunen. Een deel van mijn
fractie zou liever nog verdergaan”.
Te ver
Schouten van de CU/SGP was het
niet eens met de motie: “Mijn fractie voelt zich best serieus genomen
door deze wethouder. De wethouder heeft ons weer gerustgesteld
wat betreft de bouwplannen op Herenweg 112. Deze motie steunen wij
niet. Ik vind het wel vreemd dat de
fractie van RVB dat wel doet tegen
een wethouder uit hun eigen college.” Goldhoorn was duidelijk: “Wij
leven in een dualisme en zo stellen wij ons op”. De voorzitter van
de raad bemoeide zich er ook even
mee: “Deze motie gaat voor een
groot deel over de gang van zaken
rond het Estafetteproject. Begrijp
wel dat u daar dan het hele college op aanspreekt.” Het werd grimmig in de raad. Er kwam een schorsing en tijdens die schorsing zijn er
dingen gebeurd waardoor de stemming over deze motie wel heel anders uitpakte dan in eerste instantie verwacht.

opgevangen in de wandelgangen en wilde graag een hoofdelijke
stemming. Daarbij krijgt ook ieder
raadslid de gelegenheid even kort
te vertellen waarom hij of zij, voor of
tegen de motie zou gaan stemmen.
Van het CDA, de VVD, CU/SGP en
de Combinatie was het wel duidelijk dat die tegen zouden stemmen.
Het CDA is het lang niet altijd eens
en gehoord hebbende de ernstige
kritiek op de wethouder Jan Rouwenhorst tijdens diverse vergaderingen kon het nog zijn dat ook hij
voor zou stemmen. Maar hij zweeg
stil en stemde uiteindelijk tegen de
motie. Toon van der Meer stemde
tegen, reden: “Ik ben bang dat anders het college opstapt.” D66, Gemeentebelangen en Ronde Venen
Belang zouden voor stemmen. Maar
ook deze avond werd weer duidelijk
dat je nooit zeker kan zijn van een
politicus. Binnen een uur draaide
de fractievoorzitter van Ronde Venen Belang maar liefst 180 graden
en stemde hij tegen de motie. Geen
stemverklaring, niets... De rest van
de raad was verstomd. Zijn fractiegenoten Jan Willem Koedam en Stef
Koorn stemden voor de motie maar
ook Anja Pieneman stemde tegen.

Cees Houmes D66:
“Wethouder neemt ons niet serieus”

Tegen
Raadslid Palm had blijkbaar al iets

Dreigementen
(Bijna) niemand begreep er iets
van. Hoe kon het bestaan dan Anco
Goldhoorn dit deed. Hij was de man
die zelf een motie van wantrouwen
nog gesteund zou hebben een uur
voor de stemming. Wat was er gebeurd tijdens de schorsing! Stilzwijgen alom in eerste instantie, maar
de wandelgangen zijn groot, ook in
de hal van het gemeentehuis. We
hoorden uit zeer betrouwbare bron
dat de fractie van RVB onder druk
was gezet door de andere coalitiepartijen, dat als zij deze motie zouden steunen, zij een motie van wantrouwen zouden indienen tegen de
wethouder van Ronde Venen Belang, Jac Dekker.
Bij navraag bij de fractie van RVB
kregen we geen ja en geen nee of
het waar was, echter de gezichten
spraken boekdelen. Kortom, de motie haalde het niet en de wethouder
kan de rit uitzitten. Of de verhoudingen in de fracties, in de raad, in het
college er beter op zijn geworden is
te betwijfelen.

Anco Goldhoorn RVB:
Onder druk gezet?

Toon van der Meer VVW:
“Hij moet nog maar drie maanden”

Ernst Schreurs Combinatie: “ Waarom geen motie van wantrouwen?”

Bert van Broekhuijsen GB:
“Hele college verdient motie van
wantrouwen”

Jan van Loo CDA:
“Kan me ongenoegen wel voorstel-

Wethouder Bram Rosendaal:
ontsprong weer de dans

Meester Dirk neemt afscheid
De Ronde Venen - Na 39 jaar
werkzaam te zijn geweest op de
Poldertrots en Kon. Julianaschool,
nam op 30 september meester Dirk
Esselink officieel afscheid. Meester Dirk begon zijn loopbaan op de
Poldertrots in Waverveen en gaf les
in de middenbouw. De laatste jaren werkte hij op de Kon. Julianaschool om zich vooral bezig te hou-

den met de leerlingenzorg. Donderdag nam hij afscheid van zijn leerlingen met een feestelijk programma. Meester Dirk werd eerst, samen met zijn vrouw, door alle kinderen toegezongen. Vervolgens werd
de meester in iedere klas verwacht
om iets met of voor de kinderen te
doen. Vanaf kwart over drie was er
een receptie voor iedereen die af-

scheid wilde nemen van meester
Dirk. Het was leuk dat er ook nog
ouders van de Poldertrots de meester een hand kwamen geven. Na de
receptie sprak het bestuur meester
Dirk toe en werd het cadeau overhandigd. Als afsluiting gingen alle
collega’s gezellig ‘wokken’ in Harmelen. Meester Dirk gaat nu genieten van een welverdiend pensioen!

“Een leven hoeft niet te
stoppen bij hartstilstand”
Vinkeveen - Hebt u er wel eens bij
stil gestaan dat elke week ongeveer
300 mensen in ons land buiten het
ziekenhuis worden getroffen door
een hartstilstand? En dat er bij een
plotselinge hartstilstand acuut levensgevaar bestaat als in de eerste 6 minuten niet wordt ingegrepen door omstanders? Reanimatie
kan iemands leven redden.
Ook u kunt omstander zijn bij een
hartstilstand: thuis, op het werk of
onderweg. Zorg ervoor dat u bent
voorbereid en het slachtoffer kunt
helpen. Het is van belang dat u weet
hoe u moet handelen wanneer iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind,
familielid, kennis, buurman/vrouw,
een hartstilstand krijgt. Door een

reanimatiecursus te volgen, kunt u
de getroffene direct reanimeren. Zo
vergroot u zijn of haar overlevingskans! U wilt toch niet hulpeloos toekijken?
Een cursus volgen
Zorg ervoor dat u bent voorbereid! Volg daarom een reanimatieen AED-cursus. Wanneer iemand
in uw omgeving een hartstilstand
krijgt, wilt u het slachtoffer natuurlijk kunnen helpen. Wanneer u reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een
(nog) grotere overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het
slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. ZIe ook: www.
reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_
cursussen/Een_cursus_volgen/De-

fault.aspx?mId=9181&rId=1” \l “#”
Elke minuut na deze zes minuten,
neemt de overlevingskans af met
10%. Wanneer u de AED-cursus
volgt, weet u hoe u een AED moet
toepassen. In de komende jaren zult
u steeds vaker AED’s in uw omgeving zien. Bijvoorbeeld op openbare
plekken zoals in uw flatgebouw, het
winkelcentrum, stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar
ook in de woonomgeving, binnen
bedrijven en bij evenementen.
Wilt u meer informatie over een Reanimatie – AED opleiding? U kunt
hiervoor terecht bij de EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen. Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. Tel. 0297 -291629 email:
ehbolucas@casema.nl
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Nieuwe gemakscounter bij
Poelier van Egmond

Wethouder Rosendaal stopt art 19-2 procedure na druk raad

Bouwplan Herenweg 112
voorlopig van tafel
De Ronde Venen - De druk van
de raad naar wethouder Rosendaal
toe, over zijn plan om de bouwplannen op Herenweg 112, via een artikel 19-2 toch te kunnen verwezenlijken, zijn voorlopig van tafel. De motie die op tafel lag voor de raadsvergadering van donderdag jl. was al
niet meer nodig. Na de RTG waarin
de omwonenden en een heel groot
deel van de raad de wethouder al
overduidelijk hadden laten weten
dat hij zijn boekje te buiten was gegaan en dat zij hiermee niet akkoord
zouden gaan, was aangekomen bij
de wethouder. Voor de raadsvergadering was er reeds een uitgebreide brief bij de raad bezorgd waarin
de wethouder aangeeft dat de raad
gelijk had en dat dit bouwplan niet
kon via een artikel 19-2 (dat inhoudt
dat het college het voor het zeggen
heeft en de raad niets kan doen),
maar dat het een procedure wordt
waarbij de raad beslist.
Blij en bang
De omwonenden van Herenweg 112
waren weer in groten getale naar de
raadzaal gekomen. Twee insprekers
lieten horen blij maar toch ook nog
bang te zijn: “De inhoud van onze
inspreekbeurt heeft nu een fundamenteel andere wending genomen.
Na maanden, nee jaren, knokken is
de bouwaanvraag van tafel! Geweldig en goed nieuws voor omwonenden en de inwoners van Vinkeveen.
Richting B&W kunnen wij eigenlijk
alleen maar zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Ons vertrouwen in “ons” bestuur
was tot het nulpunt gedaald. Totdat de raad ingreep en zich met het
plan Herenweg 112 is gaan bemoeien. Een zeer brede steun heeft ons
gebracht daar waar we nu staan.
Het plan is van tafel. Wij bedanken
de Raad voor deze brede steun. Ons
vertrouwen in onze bestuurders is
hiermee levendig.
Maar: wij zijn bang voor wat komen
gaat! Krijgen wij straks een nieuwe
aanvraag van 11 panden in plaats
van 12 panden die 11 meter hoog
worden in plaats van 13 meter?
Worden we weer geconfronteerd

met een volgeplempt plan? Het zou
goed zijn om nu, in de vergadering,
al zeker te stellen dat de volgende
aanvraag van normale proporties is.
Wij zijn NIET tegen ontwikkeling
maar vragen wel fatsoen en redelijkheid bij de invulling van perceel!
Het zou goed zijn om een nieuw
planproces met alle betrokkenen incl. de inwoners te starten. Dit creeert draagvlak!
Nog een plan
Nog een omwonende sprak in. Deze was bang voor de plannen naast
Herenweg 112: “Ook ik wil mijn
dank uitspreken voor de aandacht
die eenieder heeft gegeven aan
de bouwvraag van Herenweg 112
en het feit dat onze raadsleden de
vraag van de directomwonenden
serieus heeft opgepakt.
Waar ik nog wel even kort bij wil stilstaan is de kwestie die een beetje
is ondergesneeuwd in de hectiek
rond het perceel Herenweg 112. Dit
betreft de verkoop van de percelen
108-110 op het naastgelegen eiland.
Ook daar wordt straks gebouwd en
ook daar hebben we tekeningen gezien van eenzelfde enorme omvang
als op de Herenweg 112. Ook hier
hebben we als omwonenden geen
bezwaar tegen de komst van nieuwe buren. Maar willen we er wel zeker van zijn dat er straks geen 7 woningen op 1200 m2 staat, ze bovenop de sloot gebouwd worden en 13
meter hoog zijn.
Als de dood
We zijn als de dood dat de 2 kavels
voor 3 woningen een wijziging in
bestemming ondergaat, als het eenmaal door een projectontwikkelaar
is gekocht. Dan krijgt hij 7 bouwkavels voor de prijs van 2.
Dat is slecht voor ons als buren, net
zo slecht voor Vinkeveen en voor de
toekomstige nieuwe plannen voor
Herenweg 112. We dringen er op
aan dat de Raad zich hierover uitspreekt. Zodat voor iedereen, die
overweegt om een van die ‘vergiftigde’ kavels te kopen, duidelijk is wat
er kan worden gebouwd. En dat iedereen zeker weet dat ook deze ka-

vels zullen passen in de directe omgeving zoals bedoeld op de lintbebouwing”, aldus Jurrie van den Berg
namens de omwonenden.
Blij
De raad was ook blij dat de wethouder zijn fout had ingezien. Jan
van Loo (CDA): “De procedure zoals hij is verlopen, is zeer te betreuren. Er is duidelijk een slechte communicatie in het gemeentehuis. Het
is een wonderlijke gang van zaken.
Het is duidelijk dat er iets zal moeten worden veranderd in onze organisatie hier in het gemeentehuis
en zeker de communicatie moet beter. Dit mag zo nooit meer gebeuren.
Zo’n plan als er nu lag, zo’n invulling, dat mag op deze plek niet gebouwd worden”, aldus Van Loo namens zijn fractie.
Te betreuren
Anco Goldhoorn (RVB) was een van
de indieners van de motie waarin de
wethouder zou worden opgedragen
te stoppen met dit bouwplan. Maar
hetgeen in de motie stond, stond
ook ongeveer in de brief die de wethouder de raad had gestuurd. De
motie was hierdoor, aldus de meerderheid van de raad, overbodig.
Wel was de fractie van RVB een
groot voorvechter geweest om te
komen tot de stop van deze plannen
en zij vonden het feit dat het plan nu
van tafel was, geweldig:
Nu moeten we ons nog zorgen maken over de kavels van 108 en 110,
want daar gaat straks hetzelfde gebeuren”, aldus Goldhoorn.
“We kunnen beter nu een voorbereidingsbesluit nemen voor dit gebied,
zodat we zeker weten dat zoiets niet
meer gebeurt.”
Angst
Sandor Harmens VVD was het niet
eens met het nemen van een voorbereidingsbesluit: “Ook wij waren
niet gecharmeerd van dit plan en
zijn blij dat de wethouder om vijf
voor twaalf is gekeerd. We moeten
ons nu echter niet laten leiden door
angst dat dit zo nog een keer gebeurt. Ik neem aan dat het colle-

Unieke jazzavond in De Boei
De Ronde Venen - Vrijdag 1 oktober vond een van vertrouwde
jazzavonden van Stichting Cultura plaats in de Boei. Ook dit achtste seizoen wist René van Beeck zijn
trouwe jazzfans in De Ronde Venen
weer te verrassen met nieuwe topmuzikanten. Vrijdagavond stond hij
in de kleine zaal naast zanger Ronald Douglas, drummer John Engels, vibrafonist Jacco Griekspoor
en pianist Hans Vroomans, vier heren met een indrukwekkende ervaring in de Nederlandse én internationale jazzwereld.
De avond kenmerkte zich door veel
vrije improvisatie. Vocalist en vibrafonist wisselden elkaar af in de lead
en het swingende programma bood
af en toe rust in de vorm van een
meeslepende ballad. Zanger Ronald Douglas wist van begin tot eind
zijn publiek te boeien met zijn diepe stem, zijn enorm bereik en zijn
ongebruikelijke kledingkeuze, want
van de witte schoenen met blauwgepoetste neuzen kon menigeen de
ogen niet afhouden. Ook de inmid-

dels 75-jarige drummer John Engels
was een feest om naar te kijken. Alle kanten van zijn drumstel benutte
hij om zoveel mogelijk verschillende klanken voort te brengen; de zijkant, de bovenkant en zelfs de standaard van zijn hi-hat. Hij speelde
met stokken, kwastjes en met zijn
handen als een iets subtielere begeleiding gewenst leek. Zelfs bij de
rustige ballads improviseerde hij
met ritmes, wat de nummers extra
swing gaf.
Vast
Met een duo-ballad van Ronald
Douglas en de vaste pianist van het
Metropole Orkest kreeg de avond
een politiek tintje. Beiden deden
hun beklag op het op handen zijnde regeerakkoord, waarin men voor
muzikanten de BTW verhoogt van 6
naar 19% en waarschijnlijk het Metropole Orkest door stopzetting van
subsidies haar bestaansrecht verliest. Ronald Douglas en Hans Vroomans uitten hun bezorgdheid met
het hartstochtelijk gespeelde “What

are you doing the rest of your life?”.
De zaal reageerde hierop veel minder bezorgd, maar beloonde de artiesten met een hartelijk applaus en
een staande ovatie, waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.
De volgende jazzavond van Stichting Cultura vindt plaats op 29 oktober in De Meijert te Mijdrecht.
Dan verzorgt de elf-koppige Wicked
Jazz Sounds Band veel vrije improvisatie op funk, soul en jazz. Kaarten
kosten 10 euro en zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht, drogisterij De Bree in Vinkeveen en via
www.cultura-drv.nl.

Oliebollenverkoop voor
hulp aan weeskinderen
Vinkeveen - Op zaterdag 9 oktober wil de ZWO groep van de Morgenster kerk te Vinkeveen en Waverveen, met de verkoop van oliebollen en Amaryllisbollen geld ophalen voor steun aan kinderopvang
in Oeganda. Tim en Wilma Omalla werken sinds drie jaar in Oeganda. Ze zijn in de hoofdstad Kampa-

la begonnen en kwamen met zeven kinderen in aanraking die ze
tot op heden verzorgen. In december 2009 moesten ze met alle kinderen naar het noordoosten verhuizen, naar een onderontwikkeld dorp
genaamd Chawolo. Ze hebben zelf
een waterbron laten bouwen en willen graag een zendmast hebben om

met het thuisfront te kunnen communiceren. De oliebollen kosten 70
cent per stuk. De grondstoffen zijn
geschonken door de kerk.
De verkoop is bij het spoorhuis aan
Demmerik te Vinkeveen van 9.00
uur tot ongeveer 15.00 uur. Tegelijkertijd is ook de rommelmarkt in het
spoorhuis open.

Mijdrecht - Bij de poelier aan de
Passage in Mijdrecht is de afgelopen week flink verbouwd. De stijgende vraag naar de grillproducten -broodjes en traiteurgerechten
is vertaald in een mooie presentatie. In een oogopslag ziet de klant
het uitgebreide assortiment dat zowel warm als koud wordt gepresenteerd. Diverse andere meubels zijn
verplaatst en ook de verlichting is
aangepast, zodat de winkel er nog
sfeervoller en warmer uitziet. Sebastiaan en Dirk, de eigenaren van de
poelierswinkel, aan het woord: Al jaren stijgt bij ons de verkoop van traiteur- en grillproducten en we kregen steeds meer een routing- en
presentatieprobleem. Sinds twee
jaar zijn de belegde broodjes erbij
gekomen en het inmiddels bekende kippeling in porties of in broodjes met een smakelijke saus.
Het werd de hoogste tijd om de verkoop en bereiding van deze producten weer strak te zetten door middel
van een gemakscounter. Aansluitend is nu de gekoelde presentatie van de diverse heerlijke oosterse

gerechten – stamppotten en stoofschotels zoals de kipstoverij van het
huis e.d. Doordat nu alles op een lijn
staat is het goed overzichtelijk geworden en dat maakt de keus makkelijker of misschien ook wel door

het grote aanbod ook wel moeilijker... Hoe dan ook, nieuwsgierig geworden? Kom dan snel een kijkje nemen bij de poelier aan de Passage en profiteer van de smakelijke
aanbiedingen de komende weken.

Get Styled voor de finishing touch!
Mijdrecht - Lineke Kool en haar
charmante collega’s waren nog
druk bezig met hun make-up en
haarverzorging om er vooral perfect uit te zien ter gelegenheid van
de opening van hun Get Styled. Een
exclusief ogende salon, gesitueerd
in het mooie witte nieuwbouwpand
op de hoek van de Dorpsstraat en
de Helmstraat. Zaterdag vierde Get
Styled haar eerste lustrum en tevens de opening van de nieuwe
vestiging. Daartoe was er een partytent in de bijpassende kleur (wit)
voor de gevel geplaatst, waar klanten en andere serieuze belangstellenden op feestelijke wijze werden
ontvangen om de lustrumviering en
de opening bij te wonen. Rond twee
uur nam eigenaresse Lineke Kool in
gezelschap van haar medewerk(st)
ers, familie, vrienden en klanten het
nieuwe pand in gebruik. Onder het
genot van een drankje en een hapje
kon eenieder tot een uur of vijf in de
middag de locatie bezichtigen. En
die mag er zijn.
Boutique
De fraai ogende salon is geheel
naar eigen inzicht ingericht qua
materiaalgebruik en kleurstelling.
Get Styled is gespecialiseerd in gezichtsbepalende visagie (make-up)
en hairstyling voor dames en heren. De salon voldoet aan de moderne eisen die daaraan gesteld
mogen worden. Er wordt uitsluitend
gewerkt met hoogwaardige producten van de merken Keune en Arabesque. Het Get Styled team is geschoold in haar vak en steeds op de
hoogte van de nieuwste visagie- en
haarmodetrends. De representatieve hairstylistes Lisa-Maria, Rebekka, Anja en Lineke zelf besteden
op een persoonlijke manier uiterste zorg en aandacht aan hun klanten als het gaat om haarverzorging,
visagie of een geheel nieuwe look.
Deze activiteiten worden gecombineerd met de aanwezigheid van
een boetiek waar de bezoeker een
uitgebreid assortiment aantreft van
de mooiste en meest hippe mode &
accessoires. Get Styled is exclusief
dealer van het sieradenmerk Dyrberg/Kern. De collectie bestaat onder andere uit armbanden, oorbellen, ringen, kettingen en horloges
(m/v). Niet alles is ‘duur’ want er is

ook een collectie betaalbare sieraden. Daarnaast treft men een opvallend chique collectie tassen en
schoenen aan van het merk Frisscompany. Elke zomer en winter is er
een nieuwe en modieuze collectie
aan riemen, shawls, stola’s, blazers,
tops, jurkjes, tunieken, handschoenen en andere aan mode verwante
artikelen. Maar er is meer. Want wie
na geheel te zijn verwend op de begane grond zijn of haar nagels wil
laten manicuren of stylen, kan dat
laten doen bij Dewi Hoffmans van
nagelstudio FabStar Nails die in de
kelderruimte in het pand is gevestigd. Kortom, voor een complete ‘finishing touch’ van uw uiterlijk bent
u bij Get Styled aan het juiste adres.
Drie koopavonden
Lineke Kool begon vijf jaar geleden
aan de Lange Meentweg in Woerdense Verlaat als kapster met haar
salon ‘aan huis’. Intussen behaalde
zij alle diploma’s en certificaten op
haar vakgebied, waaronder ook visagie. Boven de kapsalon richtte
zij een ruimte in voor workshops in
hairstyling, visagie en kinderfeestjes. Dat blijft gewoon zo. Intussen
volgde zij een Imageconsultant opleiding voor het geven van advies in
kleding voor dames- en heren. Vandaar de modeboetiek in de salon.
Daarnaast ontpopt Lineke zich als
een onderneemster pur sang. Line-

ke: “Die combinatie van activiteiten
kon ik in Woerdense Verlaat onvoldoende uitdragen.
Ik wilde wat meer in de loop en dat
is op deze locatie in Mijdrecht een
stuk beter. Om dit toegankelijk te
maken, maar ook om onze klanten
de mogelijkheid te bieden ’s avonds
voor visagie of haarverzorging een
afspraak te maken, zijn we drie
koopavonden in de week open tot
21.00 uur. Dat is op woensdag, donderdag en vrijdag. Dagelijks zijn de
salon en de boetiek gewoon open
vanaf 10.00 uur.
Op zondag en maandag zijn we gesloten. Natuurlijk doe ik het niet alleen. Ik heb fantastische collega’s
die met hart voor de zaak hier werken. Wij willen op bepaalde tijden
een ladysnight organiseren waar visagie, hairstyling, nagelstyling, mode en al dit soort zaken aan de orde komen. Dat deden we al vanuit Woerdense Verlaat. De eerste
die we gaan houden is op 22 oktober, samen met en op de locatie
van tuincentrum Roodenburg aan
de Utrechtse Straatweg in Woerden.
Maar we willen ook eens gaan praten met De Huifkar of het daar een
keer kan.” Al met al heet het team
van Get Styled u van harte welkom.
Het is de moeite waard om eens
(vrijblijvend) kennis te komen maken met deze stijlvolle salon. Nét
even anders!

Lineke Kool presenteerde afgelopen zaterdag haar nieuwe salon, samen met
haar collega’s Lisa-Maria (li.) en Rebekka. Niet op de foto: Anja Kool.

Amfibieën en reptielen in
NME-centrum De Woudreus
Wilnis - Tot 30 november staat de
tentoonstelling Jurassic Polderland
in NME-centrum De Woudreus. Het
is een tentoonstelling over de amfibieën en reptielen van Nederland.
Voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen is er een les bij gemaakt.
Groep 8 van basisschool De Trekvogel uit Mijdrecht beet afgelopen
dinsdag (28 september) het spits
af. Het was een gezellige, leerzame, maar vooral ook belevingsvolle middag. De leerlingen ontdekten verschillen tussen amfibieën en
reptielen, leerden de geluiden van
de bruine kikker en de rugstreeppad te onderscheiden, hielpen padden bij de trek, onderzochten welke
amfibieën in onze gemeente wonen
en observeerden het gedrag van de
korenslang en de roodwangschildpad. Hoogtepunt van de les was wel
het vasthouden van de verschillende dieren: de hazelworm, de kikker en pad, de schildpad en vooral
de slang. Zaterdag 6 november is
het NME-centrum de hele dag geopend. Er worden dan allerlei activiteiten rond het thema georgani-

seerd. Je kunt met een slang op de
foto, er is een paddentrekrace, je
kunt slanghappen, dino’s vouwen,
geschminkt worden als reptiel ……
en nog veel meer. Uitgebreide informatie volgt in de weekbladen en
op 0297-regionieuws.
Op woensdagmiddag is het NMEcentrum geopend van 13.30 uur tot

17.00 uur. Wilt u de tentoonstelling
of de dieren komen bekijken, dan
bent u van harte welkom in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
toegang is gratis. Deze tentoonstelling kon gerealiseerd worden door
een extra subsidie van gemeente De
Ronde Venen.
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Nipt verlies van Atalante
D1 in tweede wedstrijd

Atlantis 2 verzuimt te
winnen van OVVO 5

Vinkeveen - Het eerste damesteam
van volleybalvereniging Atalante
speelde afgelopen zaterdag haar 2e
competitiewedstrijd tegen Gemini
uit Hilversum. Het team van Gemini
is afgelopen seizoen gedegradeerd
uit de 3e divisie, een tegenstander
van formaat dus. De dames uit Vinkeveen waren helaas niet compleet.
Zonder Carin van Kouwen en Mirjam van der Strate, maar met invalster Debbie van der Hoorn uit het 2e
team, vertrokken de dames richting
Hilversum.
Coach Sjaak Immerzeel sprak voor
de wedstrijd het team toe om met
veel enthousiasme en vertrouwen aan de wedstrijd te beginnen.
En daar hadden de dames goed
naar geluisterd. Gemini werd in deze set behoorlijk overbluft. Met een
goed servicedruk wist Atalante menigmaal een direct punt te scoren.
Maar ook in de verdediging liep het
allemaal gesmeerd en haalden de
meiden met mooie reddingen de bal
van de grond. Buitenaanvalster Jana Chatrnuchova scoorde regelmatig met snoeiharde aanvallen rechtdoor in het achterveld. In deze eerste set liep het bij Atalante allemaal
gesmeerd en de setwinst met 16-25
was een feit.
In de tweede set begonnen de dames uit Hilversum beter te draaien.
De passing werd beter bij de set-upster gebracht en er kwam meer systeem in het spel van Gemini. Vooral in de verdediging werd er beter
gepresteerd waardoor het voor de
Haaxman equipe moeilijker werd
om direct te scoren. De strijd in deze
set ging in eerste instantie gelijk op.
Een groot euvel bij Atalante zijn de
ups en downs in het spel. Stonden
de dames in de eerste set goed geconcentreerd te spelen, in de tweede set zag je dit overwicht langzamerhand wegglippen. De servicedruk werd minder en door diverse
persoonlijke fouten daalde het vertrouwen in eigen kunnen. Binnen
het team van Atalante is er helaas
geen natuurlijke leider die het hele
team weer opzweept en terug kan
brengen naar het gewenste spelniveau. Ondanks dat het verschil niet
erg groot was ging de tweede set
helaas met 25-22 naar Gemini. De
derde set vertoonde hetzelfde spelbeeld als in de tweede set. Aan Atalante-zijde was vooral de mindere
passing reden voor een onvoldoende aanvalsopbouw. De pass lag te
ver van het net waardoor set-up-

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het tweede team van Atlantis haar vijfde duel van de veldcompetitie uit tegen OVVO 5 in het nabijgelegen Maarssen. Na drie verloren wedstrijden en één gelijk spel
was het zaak de volle winst naar
Mijdrecht mee terug te nemen. In
een gelijk opgaand duel trok het
door Rabobank gesponsorde Atlantis uiteindelijk aan het kortste eind
en verloor met 9-8.
Vanaf de start was duidelijk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd
waren. Na drie minuten opende Atlantis de score via een goed uitgespeeld afstandschot.

ster Irma Schouten de midden aanvalsters Daniëlle van der Horst en
Marleen Sondermeijer onvoldoende kon aanspelen. Overigens was
het voor het team van Atalante fijn
om te zien dat Marleen Sondermeijer na een lange blessure het spel
toch weer aardig oppakte. De coach
van de Vinkeveense dames probeerde met het inbrengen van invalster Debbie van der Hoorn nog verbetering in het spel aan te brengen.
Maar ook de derde set was met 2519 voor Gemini.
Vierde
In de vierde set startte het team met
een andere basisopstelling met een
fantastisch resultaat tot gevolg. Atalante was weer helemaal terug op
het niveau van de eerste set. Het
vertrouwen in eigen kunnen was er
weer. De pass werd weer keurig aan
het net gebracht en dan zie je direct
dat de aanvalsters beter bediend
kunnen worden en de aanvalsdruk
aanzienlijk toeneemt. Aan Hilversumse zijde bracht een wisseling
van de spelverdeelster meer onrust
in het team. Vrij eenvoudig werd de
4e set door Atalante gewonnen met
8-25. Een vijfde en laatste set moest
dus uiteindelijk de beslissing brengen in deze wedstrijd. Altijd lastig
omdat deze vijfde set maar tot de 15
punten gaat. Het is dus van belang
om direct een voorsprong te nemen
en indien mogelijk deze uit te bouwen. Beide teams waren echter aan
elkaar gewaagd. En wat punten betreft was het telkens stuivertje wisselen. Helaas maakte Atalante aan
het einde van deze 5e set een aantal
onnodige persoonlijke fouten. Een
tactische bal die door Loes Kuijper
net buiten de lijnen werd getikt en
een service fout van Daniëlle van
der Horst zorgden er voor dat uiteindelijk Gemini met 3-2 de wedstrijd
wist te winnen.
Belangrijk voor Atalante is om tijdens de trainingen te zorgen dat
er minder persoonlijke fouten worden gemaakt op het moment dat
het team wat minder draait. Mentaal gezien moeten de dames wat
steviger in hun schoenen komen te
staan en dan zullen zij zeker weer
hoog mee kunnen draaien in deze competitie. Op vrijdag 15 oktober spelen de dames hun volgende
wedstrijd, uit tegen Allvo in Almere.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is
op vrijdag 22 oktober om 21.00 uur
in De Boei te Vinkeveen.

Biljarters Café de Schans
niet te stuiten
De Ronde Venen - Met een derde
9-0 overwinning achter elkaar is BC
De Schans de onbetwiste koploper.
Concurrent De Kuiper/van Wijk had
deze week een stilstaande rit en zag
De Schans weg lopen. In welke samenstelling De Schans ook speelt,
het maakt het team niets uit. Deze
week was DIO 2 het slachtoffer van
de dadendrang van Beets & Co.
Bert Loogman en Herman Turkenburg (zie foto) hadden ieder maar
13 beurten nodig om de kortste
partij van de week te noteren. Hans
Dikkers toverde een serie van 13 uit
zijn keu, goed voor de procentueel hoogste serie van de week met
34,21%.
De Merel/Heerenlux 3 bewees de
goede vorm met een 7-2 overwinning op De Merel/Heerenlux 2. Caty Jansen zorgde voor het extra punt
door Ignace Vink een gevoelige nederlaag toe te brengen.
De Merel/Heerenlux 4 liet Cens
2 met 4-5 ontsnappen. Desmond
Driehuis was in 25 beurten een
maat te groot voor Wim Roest. Donny Beets won keurig van Vincent
Roeleveld.
Cens 2 verloor nipt met 4-5 van De
Springbok 1. Kees de Bruin verpletterde in 20 beurten met een moyenne van 9.000 Patrick Gillet. Edwin
de Jong van Cens 2 had in 20 beurten geen kind aan Peter Maijenburg.
Sterk slot:
De Springbok 2 zag Dio 1 met een
3-6 overwinning vertrekken. Herman Turkenburg had in 13 beurten de klus geklaard tegen Nico de
Boer. Paul Schuurman en Jan van
Veen speelden in een sterke slotfase remise tegen elkaar.
Kromme Mijdrecht 1 moest met 4-5
de eer laten aan Stieva Aalsmeer.

Derk Bunders en Aria Dolmans
zorgden dat de winst naar Wilnis
ging.
Kromme Mijdrecht 2 verloor nipt
met 4-5 van De Paddestoel 1.
De Paddestoel 2 gaf APK Mijdrecht
1 met 7-2 geen schijn van kans. Cor
Ultee zorgde in slechts 19 beurten
dat er nog 2 punten mee naar Nieuwer ter Aa gingen.
APK Mijdrecht 2 was met 2-7 kansloos tegen De Paddestoel 3. Michel
Bak, Hans Bak en Ralph Dam waren te sterk voor de “jonkies” van
APK Mijdrecht 2. Nico Zaal bleef in
een marathonpartij Jos van Wijk net
voor.
Monsterzege:
De Schans knalde met 9-0 over DIO
2. John Beets bleef Henny Hoffmans
slechts 1 carambole voor. Alex Driehuis, Hans Dikkers en Hein Voorneveld zorgde voor de monsterscore.
De Vrijheid/Biljartmakers won verrassend met 7-2 van De Merel/Heerenlux 1. Bert Loogman was ouderwets op dreef. In 13 beurten gaf hij
een verbouwereerde John Vrielink
het nakijken.
Fred van Eijk en Nico van Soeren
zorgden voor de overige punten van
De Amstelhoekers.
APK Mijdrecht 3 had met 0-9 niets
tegen Bob’s Bar in te brengen. Richard van Kolck, Richard Schreurs,
Erik Spiering en Bob Hubenet hadden geen kind aan de spelers uit
Nieuwer ter Aa.
Stand na 7 wedstrijden:
1. De Schans
52 punten
2. De Kuiper/van Wijk
43 punten
(6 wedstrijden)
3. De Merel/Heerenlux 3 41 punten
4. Cens 1
40 punten
5. De Paddestoel 2
40 punten

Richard Baart negende
tijdens ONK supermoto
nationalen
Wilnis - Zondag 3 oktober ging de
ONK supermoto weer van start in
Lelystad.
De 33 jarige wilnisser die gesponsord word door De Haan Fietsen
in Wilnis wist zich op een negende
plaats te zetten.
Met een start op de negende plaats
kon Richard zich in de eerste manche tot een elfde plaats brengen.
Met de zon werd het circuit langzaam droog waardoor Richard in
de tweede manche zijn positie beter kon vasthouden.

Prijsklaverjassen in
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 8 oktober 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We spelen vier maal zestien giffies, de punten worden bij elkaar opgeteld, en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde

De tweede manche eindigde op een
negende plaats waarmee hij deze
dag een negende plaats bij de nationalen wist te veroveren. www.richardbaart.nl

prijsklaverjasavond, op vrijdag was;
1 Henk van Breda
2 Toos Brands
3 Ria Plant
4 Bianca Pappot
5 Riet Gulbay

7339 punten
7290 punten
7158 punten
7157 punten
6952 punten

Zoals u ziet is er deze avond zeer
hoog gekaart maar liefst 4 spelers
en speelsters boven de 7000 punten .
De poedelprijs was deze avond voor
Frank v.d. Laan met 4949 punten.

Waterspelletjes bij
De Amstel
Mijdrecht - Op zaterdag 16 oktober organiseert Zwem- en polovereniging De Amstel in het nieuwe
Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht een Waterspelletjes uur.

Mocht je niet tot de gelukkigen behoren, dan kun je altijd nog tot het
eind van het jaar gebruik maken van
de actie “5 weken lang 2x per week
trainen voor waterpolo en wedstrijdzwemmen voor 10,--“.

Uitgenodigd zijn alle basisschool
leerlingen tussen de 6 en 12 jaar,
die in het bezit zijn van het A-zwemdiploma. Aanvang is 16:15 uur. Toegang is gratis!

Kijk even op de website voor meer
informatie: www.zpv-de-amstel.nl.

Meld je zo spoedig mogelijk aan via
waterspelletjes@zpv-de-amstel.nl.
Er is beperkt ruimte, zodat alleen
de eerste 80 aanmeldingen toegang
krijgen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Argon (zat) moeizaam
langs Wartburgia
Mijdrecht - Argon kwam na drie
minuten kwam Argon op voorsprong en toen leek het een gemakkelijke overwinning te worden,
maar dat pakte anders uit. Wartburgia kwam na veertig minuten zelfs
op voorsprong, vlak voor rust kwam
Argon weer op gelijke hoogte. Pas
in blessuretijd stelde Stefan Tichelaar de winst voor Argon veilig.
Lesley Groenen was verantwoordelijk voor de snelle openingstreffer,
na een pass van Albert Mens schoot
hij vanaf links via de keeper binnen
1-0. Even later probeerde Groenen
de sluitpost van Wartburgia met een
boogballetje te verrassen,
maar dat feest ging niet door. Vlak
daarna ging een poging van Alan
Doorson naast. Vervolgens liet Argon zich verschalken, na een snelle
counter kon Van Roosmalen de gelijkmaker scoren. Opnieuw kwamen
er een viertal goede mogelijkheden voor Argon maar het was Wartburgia dat effectiever was, na een
hoekschop kon Van den Berg ongehinderd koppend de gasten op 1-2
zetten. Nadat Antonie van der Linden het zijnet had getroffen moest
hij zich geblesseerd laten vervangen, Michael Cornelisse nam zijn
plaats in.

Poging
Even later kwam Christiaan Winkel
alleen voor de keeper maar hij kon
het niet afmaken, Wartburgia schoot
een poging voorlangs het Argondoel. Een snel genomen vrije trap
op slag van rust verraste de defensie van Wartburgia volkomen, Stefan Tichelaar schoot onhoudbaar de
gelijkmaker op het bord.
De tweede helft was Argon de bovenliggende partij maar veel echte
mogelijkheden deden zich niet voor.
Groenen schoot nog wel in maar
de bal was te zacht en kon van de
doellijn gehaald worden, Tichelaar
schoot in handen van de keeper en
Jimmy van Veen kopte goed in maar
vond de uitstekende keeper op zijn
weg. Vervolgens bracht coach Jack
Honsbeek verse krachten in, Wouter
Winters en Florian Schutijser vervingen Alan Doorson en Michael Levering. In een spannende slotfase
kwam Argon pas in de toegevoegde
tijd langs Wartburgia, in een overvol
strafschopgebied draaide Stefan Tichelaar zich vrij van z’n bewaker en
schoot vervolgens onhoudbaar de
3-2 op het bord.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
het op de tweede plaats staande
TOV uit Baarn, aanvang 15.00 uur.

OVVO antwoordde sterk met drie
treffers op rij. Atlantis nam het initiatief weer over en zette met vier
schoten een ruststand van 4-5 op
het scorebord.
Misschien kwam de rust wel iets te
vroeg, want ondanks dat de eerste
treffer na de thee uit het Mijdrechtse

kamp kwam, was het OVVO dat het
initiatief over nam. Na een kwartier
stond het plots weer 7-7. Een spannend slot diende zich aan. Atlantis draaide goede aanvallen, vocht
voor elke meter, maar kon het gat
van de korf moeilijk vinden. OVVO
kon door een sterke rebound veelvuldig schieten, maar ook zij waren
niet trefzeker. De ploeg uit Maarssen bleek deze wedstrijd het meest
koelbloedig in de eindfase. Na de
8-8 zette OVVO via een schot de
eindstand van 9-8 op het scorebord.
Teleurgesteld toog Atlantis richting
kleedkamers. Hier waren punten te
halen, maar liet het scorend vermogen het afweten. Toch kan de ploeg
terugkijken op een goed duel, waarin met elkaar veel strijd is geleverd
en er qua spel wederom een stijgende lijn waarneembaar is. Dat belooft wat voor volgende week zaterdag als Atlantis om 17.00 uur thuis
de degens kruist met Madjoe uit
Rijnsburg.

Twee heel verschillende
helften voor Atlantis C3
Mijdrecht - Atlantis C3, gesponsord door Idema, moest zaterdag 2
oktober uit spelen tegen SDO Hillegom. Het team heeft daar nog nooit
eerder hoeven spelen dus het was
allemaal nieuw.
De eerste helft verliep niet erg soepel. Al na een paar minuten was het
opeens 1-0, maar hoe hard het team
ook vocht voor de bal en probeerde
het scoren, het wilde niet echt lukken. Even later kwam er helaas weer
een punt bij voor de tegenstander:
2-0. Toen het bijna rust was, werd er
nog twee keer gescoord. Atlantis C3
stond nu 4-0 achter; niet echt een
goed begin.
In de rust kreeg het team een peptalk en de 2e helft ging een stuk beter. De eerste paar minuten gebeur-

de er niets, maar even later stond
het opeens 4-1 door Gerben.
Er werd een tweede doelpunt gescoord door Charlotte, maar de tegenpartij liet het er niet bij zitten.
Voor Atlantis het doorhad stond het
5-2.
Gelukkig scoorde Charlotte nog een
keer en stond het 5-3. Het werd
spannend want Atlantis hoefde nog
maar twee punten te hebben voor
gelijkspel. De spanning steeg toen
Gerben de 5-4 maakte, maar helaas
scoorde de tegenpartij weer. Met
nog een paar minuten te gaan stond
het 6-4 voor SDO.
Helaas bleef die stand staan tot het
laatste fluitsignaal. Atlantis had een
goede wedstrijd gespeeld, maar helaas verloren.

Eerste punten op vreemde
bodem voor Argon
Mijdrecht - In een levendige wedstrijd heeft Argon de eerste overwinning in een uitwedstrijd van het
seizoen weten te boeken. In Rijswijk werd Haaglandia met 2-3 verslagen. De thuisploeg eindigde de
wedstrijd met 9 man nadat scheidsrechter D’Onorio twee keer de rode kaart moest trekken. Argon begon op het kunstgras van Haaglandia zoals vaker dit seizoen slap aan
de wedstrijd. De thuisploeg nam het
initiatief en was een stuk feller dan
Argon. Met veel variatie in het spel
maakte Haaglandia het Argon direct moeilijk en ging nadrukkelijk op
zoek naar het doel van Kevin Rijnvis. Na tien minuten spelen werd dat
doel gevonden toen een diepe bal
aan de linkerkant achter Jocelino de
Sa viel en Domingos Lopes de Brito
de Argon verdediger op snelheid aftroefde waardoor hij oog in oog met
Kevin Rijnvis verscheen. De Argondoelman kon zijn inzet niet pareren
maar zag de bal op de lijn weggewerkt worden door Nick Vijlbrief die
wel een rebound moest toestaan
aan Erkan Sensoy die hier dankbaar
gebruik van maakte: 1-0.
Hierna volgde een rommelige fase
waarin Argon vooral op het middenveld snel balverlies leed waardoor er
geen moment rust in het spel kwam.
Na een kwartier spelen resulteerde een spaarzaam moment voor het
doel van Haaglandia direct voor de
gelijkmaker. Een goede vrije trap
van Aziz Ouaouirst viel voor de voeten van Patrick Lokken op een paar
meter van het doel. Lokken kreeg
de lastig opstuitende bal niet lekker voor zijn voeten en schoot op de
onderkant van de lat, maar zag dat
de inzet via keeper Patrick de Groot
alsnog in het doel belandde: 1-1.
Argon haalde duidelijk motivatie
uit de gelijkmaker, vanaf het doelpunt werd er meer druk gezet op de
verdediging en het middenveld van
Haaglandia en steeds vaker werd de
tweede bal gewonnen. De Argonauten oogden een stuk gretiger dan
het eerste kwartier en de inspanningen resulteerden na twintig minuten
spelen in een enorme kans voor Patrick Lokken. De bal aan de linkerkant van het veld leek in zijn geheel
over de zijlijn te zijn geweest, maar
de assisent scheidsrechter oordeelde anders. Joshua Patrick ging in
tegenstelling tot de thuisploeg wel
door en bood Patrick Lokken de
mogelijkheid Argon op voorsprong
te schieten. De spits schoot het leer
echter vanaf een meter of tien hoog
over het doel.
Dreigend
Kort na de mogelijkheid van Lokken
zorgde een mooie combinatie tussen Joshua Patrick en Patrick Lokken ervoor dat de goed ingeschoven Tuan Truong Minh een schietmogelijkheid vanaf de rand van het
16-meter gebied kreeg, maar de
goede poging van de centrale verdediger vloog vlak langs de kruising.

Haaglandia kwam er in die fase
een aantal keer dreigend uit en de
grootste kans was voor Tom Kalkhuis die vrij voor Kevin Rijnvis verscheen, maar zijn poging werd door
Rijnvis uitstekend gestopt.
Haaglandia raakte in die fase wat
gefrustreerd ging dit in eerste instantie verbaal afreageren op de
goed leidende scheidsrechter D’
Onorio. Hiermee haalde de thuisploeg zichzelf al enigszins uit de
wedstrijd maar deed dit helemaal
toen aanvoerder John van Otterloo
bij een kopduel Patrick Lokken een
klap gaf en volkomen terecht met
rood kon inrukken. De resterende
vrije trap werd door Kevin van Essen
via de muur naast geschoten.
Vijf minuten na de rode kaart werd
de man meer situatie al bijna uitgebuit toen een goede diepe bal van
Tuan Truong Minh voor de voeten
van Lokken kwam maar zijn harde
uithaal werd door de goed keepende Patrick de Groot tot corner verwerkt waardoor de twee teams gingen rusten met een 1-1 tussenstand. De tweede helft begon Argon
waar het de eerste helft eindigde en
al na vijf minuten resulteerde dit in
een voorsprong voor Argon. Patrick
Lokken en Brayton Biekman combineerden op de linkerflank uitstekend en Biekman gaf een goede lage voorzet die tussen de twijfelende Haaglandia keeper en Aziz Ouaouirst viel, maar de laatstgenoemde
kon net het beslissende voetje tegen de bal zetten en bracht Argon
op voorsprong: 1-2. Meteen na de
goal was de concentratie heel even
weg bij Argon waardoor de ploeg
een corner moest toestaan. De corner van Erkan Sensoy draaide over
alle spelers heen en waaide in een
keer in de lange hoek: 2-2. Bij deze
corner raakte Argon doelman Rijnvis geblesseerd en moest zich laten vervangen door debutant Maxime Singels.
Betere
In de periode die volgde was Argon
de betere ploeg maar wist de man
meer situatie voetballend weinig te
benutten en zag dat Haaglandia af
en toe nog gevaarlijk uitkwam, zoals in de 65ste minuut toen een
schot van Kalkhuis maar net naast
het doel van Singels ging. De beslissing in de wedstrijd viel tien minuten voor tijd toen een lange bal
bij de weer goed doorgekomen Tuan Truong Minh viel die de bal met
zijn borst uitstekend meenam en vrij
voor keeper De Groot kwam maar
voordat hij kon inschieten door
Tom Kalkhuis naar de kunstsprieten werd gewerkt. Scheidsrechter
D’Onorio kon niks anders doen dan
de centrale middenvelder van Haaglandia rood voor te houden en de
bal op de stip leggen. Patrick Lokken nam de verantwoordelijkheid en
schoot Argon voor het eerst in een
uitwedstrijd dit seizoen naar de drie
punten: 2-3.
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Basisschool de Kajuit
Kampioen Schoolhandbaltoernooi
Mijdrecht - Op woensdag 22 september werd het schoolhandbaltoernooi bij de Legmeervogels georganiseerd. De jongens van groep
7 van Basisschool de Kajuit hadden zich ook met een team ingeschreven en aan het toernooi meegedaan.
En met succes!!! De jongens hadden
er zin in en begonnen voortvarend.
De eerste twee wedstrijden werden
overtuigend gewonnen met 2-0.
Van de derde wedstrijd werd vooraf al verwacht dat het een moeilijke
wedstrijd zou worden. Het werd een

Twistvlied Cruyff Court
Kampioen
Mijdrecht – In de maand september r werd er gevoetbald. In de
Cruyff Court. “Cruyff Court Kampioenen 6 vs 6” is hét schoolstraatvoetbaltoernooi voor jongens en
meisjes uit groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs en wordt georganiseerd door de Gemeente. Dit
toernooi is anders dan andere voetbaltoernooien, omdat het gaat om
het hanteren van de Cruyff Regels
en niet om winnen. En hierbij gaat
het om respect voor elkaar, alle leden van je team evenveel kansen
bieden, je tegenstander een over-

zeer spannende pot waarin uiteindelijk geen doelpunten zijn gevallen. Dus in de laatste wedstrijd zou
het erom gaan spannen. Dat realiseerden de jongens zich ook en ze
gingen er dan ook 100% voor. Het
werd een prachtige wedstrijd met
Cengiz op het doel en een geweldig
samenspel tussen Tim, Sander, Pim,
Tycho, Tom, Senza en Menno leverde uiteindelijke een prachtige overwinning van 4-0 op. En daarmee dus
het kampioenschap! Op de foto de
trotse winnaars die volgend jaar de
titel zeker zullen gaan verdedigen.

winning gunnen en sportiviteit. En
dat is best moeilijk.
Voor het team dat zich het meest
sportief gedragen heeft, is er een
Fair Play Award. En deze is uitgereikt aan groep 7 van de Twistvliedschool.
Het meisjesteam bestond uit:
Sophie, Jamie, Tanne, Robyn, Merel,
Lotte, Simone, Gemma, Lynn, Shelly.
Zij verloren alle wedstrijden in punten, maar wonnen de wedstrijden
op sportief gedrag! Bas Bokkes rijkte vorige week de prijs in de klas uit.
Karin Terpstra, coach van groep 7

Atalante H1 pakt ook
tweede wedstrijd en blijft
aan kop!

Open dag Acrogym
donderdag 14 oktober!
Mijdrecht - Sinds begin september
zijn de trainingen van de acrogym
weer in volle gang. In de zaal worden allerlei nieuwe elementen uitgeprobeerd, waarvan het de bedoeling is dat ze later in het seizoen in
de oefening komen. Ook bij de recreatie groep worden weer mooie
torens (hetzij wat lager) gebouwd.
Acrogym is een sport waarbij je zowel samen als individueel elementen uitvoert. Bij de elementen met
elkaar, moeten de acrobaten elkaar vertrouwen en goed leren samenwerken. Bij individuele elementen moet je denken aan koprollen,
handstanden en radslagen. Al deze elementen verbind je met dans
aan elkaar in een oefening op muziek. Bij GVM’79 zijn we altijd opzoek naar nieuwe acrobaten vanaf 6
jr. (jongens en meisjes).
Op dit moment zijn we ook specifiek opzoek naar jongens en meiden
boven de 12 jaar, die al wat turn en/
of danservaring hebben. Voor deze
acrobaten is namelijk nog plek in
onze selectiegroep welke op dinsdag en donderdag traint (uren in
overleg met ouders).
Dus ben je gestopt met turnen of

dansen of wil je nog een sport erbij doen? Kom dan eens kijken of
acrogym je een (nieuwe) uitdaging
kan bieden! Wij trainen in gymzaal
de Brug, Van Wassenaarstraat te
Mijdrecht.
Donderdag 14 oktober kun je al
even proeven of acrogym wat is voor
jou, want tussen 16.00-17.00 uur kun
je meedoen met verschillende trainingsoefeningen en kun je zien hoe
huidige leden al diverse elementen
beheersen. Het programma ziet er
als volgt uit:
16:00 – 16:15 warming-up + spieren rekken
16:15 – 16:25 oefenen van koprol,
radslag, arabier, handstand
16:25 – 16:35
paaltjes training
16:35 – 16:50
oefenen van
acrobatische elementen
16:50 – 17:00 trampoline springen
Alle informatie en inschrijfformulier kun je dan meekrijgen naar
huis om het een en ander nog even
door te lezen. Voor meer informatie kun je kijken op onze website:
www.gvm79.nl
Zien we jou op de open dag donderdag 14 oktober a.s.???

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
moesten de door A-side gesponsorde mannen van Atalante heren1 aantreden tegen het team Prima Donna Kaas uit Huizen. Met de
winst van de eerste wedstrijd tegen
Martinus nog vers in het geheugen
begonnen de Vinkeveners met frisse
moed aan deze wedstrijd, ondanks
het feit dat het team nog niet op volle oorlogssterkte was. Zo heeft Martijn de Vries te kampen met een rugblessure en was Leonard de Jong
nog niet volledig inzetbaar vanwege een schouderblessure. Hierdoor
fungeerde Martijn als een niet onverdienstelijke coach en speelde
Leonard als libero in de plaats voor
Rick de Groot, de invaller van heren 2. Op de buitenkant speelden
Erik Verbruggen en Sven Pothuizen, op het midden Robert Hardeman en Bas v/d Lubbe. De set-ups
werden verzorgd door de nestor van
de groep Frans Roos.
De eerste set werd meteen overtuigend begonnen door Atalante. Er werd geconcentreerd en ongedwongen gespeeld waardoor de
eerste punten spoedig op het scorebord verschenen. De tegenstander wist op hun beurt ook de nodige punten te verzamelen waardoor
de stand tot aan het eind van de set
gelijk op ging. De set werd na een
spannend slot met 26-28 winst voor
Atalante afgesloten.
Coach Martijn behoedde ons voor
overmoed door deze (misschien onverwachte) winst en maande ons
om ook de 2e set vooral gefocust en
degelijk te blijven spelen. De machine van Atalante bleef geolied lopen
waardoor ook deze set het de Vinkeveners waren die de touwtjes in
handen bleven houden. Harde aanvallen van Erik en Sven werden afgewisseld door snelle en afwisselende middenaanvallen van Robert en Bas. Ook spelverdeler Frans
wist zo nu en dan punten te scoren
met mooi en onverwacht geplaatste prikballen over het net. Om doorzichtigheid van de eigen aanvallen
te voorkomen werd ook Rick regelmatig van een bal op de diagonaal
positie voorzien. De mannen van de
kaasboer deden hun uiterste best
om het tij te keren maar tevergeefs.
Deze frustratie leidde ertoe dat ze
de ene bal nog harder dan de andere over het net wilden slaan, maar
dit resulteerde slechts in netballen,

afzwaaiers of genadeloos afgeblokte aanvallen door de blokkers van
Atalante. De set werd uiteindelijk
dan ook met overtuiging afgesloten
met 20-25.
De 3e set werd met exact dezelfde
opstelling begonnen als de 1e en
2e. ‘Never change a winning team’
wordt er vaak wel gezegd’. Echter
werd deze set verloren. Dit kwam
door een nogal krampachtig spel
aan de kant van Atalante en door
de sterker spelende kaasklanten.
Zij hadden hun spelverdeler gewisseld voor een andere, wat leidde tot
betere resultaten binnen het team.
Atalante liep deze set achter de feiten aan: De bloks aan het net werden vakkundig omzeild door de tegenpartij, de gaten in het veld werden te groot en de passes waren
onzorgvuldig. Hierdoor kreeg Frans
het ook zwaar te verduren en werd
het moeilijk voor hem om de aanvallers te bedienen met een goede setup. Deze set sloot uiteindelijk af met
de stand 25-19.
De laatste set wist Atalante weer orde op zaken te stellen door hun spel
uit de eerste 2 sets te hervatten. Ook
deze set ging de stand weer aardig
gelijk op. Echter, door spanning,
frustraties en slordigheden brak het
hardnekkigste verzet van de tegenpartij langzaam maar zeker af. Hiermee veranderde de Prima Donna
Kaas in een gatenkaas en was het
voor Atalante slechts een kwestie van geconcentreerd en foutloos
het spelletje uitspelen. Dit resulteerde nog in een spannende slot ontknoping, maar uiteindelijk mocht
Atalante ook deze set als winst bijschrijven met 24-26.
Met deze 1-3 overwinnen heeft Atalante nu totaal 9 punten verzameld
uit 2 wedstrijden en is hiermee koploper van de poule. De eerstvolgende wedstrijd is aanstaande vrijdag
in de Boei tegen AVV Keistad uit
Amersfoort. Het ziet er naar uit dat
Leonard de Jong deze wedstrijd ook
weer volledig inzetbaar is in de aanval waardoor de kansen op een positief resultaat alleen nog maar kunnen toenemen. Hoe de blessure van
Martijn zich zal ontwikkelen is nog
onbekend, maar zeker is het feit dat
het team ook deze wedstrijd kan
profiteren van zijn tijdelijke functie
als coach.

Hertha boekt belangrijke
overwinning

TVM Seniorenplusdag
succesvol!
Mijdrecht -Het was alweer de 31e
keer dat de Senior-pluscommissie
van TVM de Seniorenplusdag organiseerde.
Op 18 september werd er gespeeld
met 48 leden met een vaste partner
in 5 groepen met 14 koppels. Ieder
koppel speelde 3 wedstrijden van 45
minuten. Nadat het weer zienderogen opknapte en er een kopje koffie gedronken was, startte de eerste
wedstrijden om 10.00 uur.
Dat de tennissende 50-plussers nog
lang niet uitgeblust zijn bleek al direct, op een recreatieve wijze werd
er flink ingezet en speelde ieder
voor de winst. De heerlijke lunch
werd verzorgd door de sponsor:
Groenwinkel Bert en Elly de Jong.
In de middag werden de laatste partijen gespeeld.
De winnaars:
Dames dubbel
1 Corry Hoogeveen en Joke Blok

2 Hanneke Oort en Thed Lambers
Heren dubbel A
1 Ron Hagenbeek en Bert Dalhuisen
2 Jaap Schutte en Rob Keers
Heren dubbel B
1 Bouwe Buur en Nic. van de Burg
2 George Blok en Richard Morssink
Gem. dubbel A
1 Wilma en Rob Kerkhoven
2 Joke en Leo van de Vliet
Gem. dubbel B
1 Astrid van de Vlist en Jan Treffers
2 Hermien de Jong en Gerard Prager
Ook werd dit jaar weer het inmiddels beroemde “Veteraantje” uitgereikt aan de (Seniorplusser) van het
jaar. Het “veteraantje”, een beeldje
ontworpen en gemaakt door Hanneke Oort, werd uitgereikt aan Anton de Jong voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Na afloop was het gezellig borrelen
en napraten.

Vinkeveen - Hertha heeft in de
thuiswedstrijd tegen FC Abcoude
drie belangrijke punten behaald.
In een rommelige wedstrijd scoorde Hertha op de juiste momenten
en kon het de tweede helft de voorsprong behouden. Hertha boekte
hiermee een efficiënte en belangrijke overwinning. Hertha miste Pieter
Liesveld en Wessel Mayer wegens
blessures. Daartegenover stond het
competitiedebuut van dit seizoen
van Lars Overzee. Hertha en Abcoude begonnen afwachtend aan het
duel. Net toen de gasten mochten
denken aan kansen, kwam Hertha
gelukkig op voorsprong. Een voorzet van de mee opgekomen rechtsback Tim Bendermacher plofte zomaar in de bovenhoek, 1-0. Binnen
vijf minuten verdubbelde Hertha de
voorsprong. Jorg Landwaart omspeelde twee man en zette de bal
voor op Erik Post. Onder druk van
de spits van Hertha caramboleerde
de bal via de verdediger van Abcoude in het doel. Na de achterstand
voerde Abcoude de druk op. Abcoude bracht zichzelf weer terug in de
wedstrijd door de aansluitingstreffer te maken. De spits van Abcoude
schoot knap raak uit de draai, 2-1.
Hertha bracht zich onnodig in de
problemen door Abcoude terug te
laten komen in de wedstrijd, maar
herstelde zich snel. Een mooi aangesneden voorzet van Bendermacher werd knap verlengd door
Landwaart, 3-1. Hertha dacht de

wedstrijd simpel uit te spelen en in
de counter de score uit te breiden,
maar was erg slordig. In de tweede helft was Abcoude de beter voetballende ploeg, de Vinkeveners beperkten zich tot het verdedigen van
de voorsprong. Sterk optreden van
keeper Wouter Moen en het goed
verdedigende werk van Overzee en
Bendermacher zorgde dat Hertha
verder niet in de problemen kwam.
De overwinning is belangrijk om
mee te blijven doen om de koppositie. Concurrent VIOD ging onderuit en verloor met 1-2 op eigen veld
van JOS/Watergraafsmeer. De overige wedstrijden mochten om verschillend redenen geen doorgang
vinden.
Hertha 2 kwam dit weekend niet in
actie, de wedstrijd tegen SDO werd
uitgesteld.
Zaterdag speelt Hertha 2 uit tegen
FC Breukelen, de wedstrijd begint
om 12.30 uur.
Hertha 1 speelt aanstaande zaterdag uit tegen JOS/Watergraafsmeer. De wedstrijd begint om 14.30
uur op Sportpark Drieburg in Amsterdam.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

CSW 2 verslaat Ajax 3
Wilnis - CSW 2 blijft maar goede
zaken doen door dit keer weer een
concurrent te verslaan. Op sportpark De Toekomst werd er met 2-4
gewonnen van Ajax 3. Een hoofdrol
was er voor rechtsback Ricky Koot,
die met twee wonderschone doelpunten twee treffers op zijn naam
zette. De andere doelpunten kwamen van Vincent van Hellemondt,
die nu alweer acht doelpunten heeft
gemaakt in vier wedstrijden.
Omdat Ajax een ploeg is met veel
Hoofdklasse-ervaring, was de opdracht zo kort mogelijk op de man
te zitten, zodat ze niet de mogelijkheid hadden om het spel te maken.
Dit lukte aardig en CSW voetbalde
zelf ook goed. De wedstrijd ging gelijk op en grote kansen bleven in het
begin uit voor beide ploegen. Daarom was het ook niet raar dat de eerste goal uit een standaardsituatie kwam. Uit een vrije trap van Jochem van Bergen, die de lat raakte,
reageerde Vincent van Hellemondt
alert en wist de terugkomende bal
binnen te koppen.
Niet veel later scoorde Ajax de 1-1.
CSW-keeper Freek in ’t Veld kwam
op het randje van het strafschopgebied in botsing met de spits van
Ajax, waarop de scheidsrechter de
bal op de stip legde en de Amsterdammers op gelijke hoogte kwamen. Iedereen dacht met 1-1 te
gaan rusten, totdat Ricky Koot vlak
voor tijd met een wonderschoon af-

standsschot van ongeveer 25 meter
de 1-2 binnenschoot.
Na de rust kwam al vrij snel Johnny
Helder in het veld voor Wilfred Kooiman, die een bal op zijn hand kreeg
en daar flink last van had (in het ziekenhuis bleek dat zijn pols op twee
plaatsten gebroken is). Ajax begon
sterker en CSW knokte hard om de
voorsprong te verdedigen. Dit lukte goed en in plaats van dat het 2-2
werd, scoorde opnieuw Ricky Koot
namens CSW de 1-3. Een prachtige
vrije trap schoot hij over de muur en
langs de keeper.
Daarna was het weer Ajax dat het
meeste in balbezit was en gevaarlijk werd via een aantal hoge ballen voor het doel. Uiteindelijk konden de Wilnissers het niet voorkomen dat het 3-2 werd. De slotminuten werden zeer spannend, omdat de Ajacieden flink wat mogelijkheden hadden om op gelijke hoogte
te komen. Aan de andere kant had
CSW het allang via counters definitief moeten beslissen. Uiteindelijk
gebeurde dit toch nog ver in blessuretijd. Een schot van Johnny Helder werd gered door de keeper en
Vincent van Hellemondt wist uit de
rebound de bevrijdende 2-4 binnen
te tikken.
CSW 2 staat nog steeds ongeslagen aan kop met dertien punten uit
vijf wedstrijden. Volgende week ontvangt de ploeg van Ivan Lont en Gijs
Pauw Overbos 2. De wedstrijd begint om 12.00 uur.
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Nog steeds ‘post’agentschap
bij Bruna Amstelplein
Uithoorn - Sinds mei dit jaar is het
bij Boekhandel Bruna op het Amstelplein niet meer mogelijk geldzaken aan de balie van de toen nog
geheten Postbank te regelen. Na
het samenvoegen met de ING Bank
is deze service bij Bruna opgeheven. Veel bezoekers zijn de mening
toegedaan dat daarbij ook de service van TNT-post is beëindigd en
dat is nu juist niet zo! Alle posthandelingen in de letterlijke zin van het
woord worden bij Bruna nog steeds
verzorgd. Dus pakjes, brieven, aangetekende stukken voor binnenen buitenland, brengen en afhalen, postzegels (waaronder straks
ook kerstzegels) kopen en dergelijke, blijft als vanouds mogelijk. Net
als kentekens van auto’s overschrijven. Wie overdag werkt en niet thuis
is kan post die niet door de brievenbus past, bij Bruna laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet dat. Dat
moet dan wel bij de afzender aangevraagd worden of men die service
verleent. Het gaat daarbij voornamelijk om artikelen die via de website worden besteld. Al met al herbergt Bruna letterlijk dus nog steeds
een ‘post’agentschap in de winkel.
De TNT-balie is als een verlengde
van de toonbank daartoe duidelijk
herkenbaar. “Omdat de Postbank in
de ING Bank is opgegaan en honderd meter verder op de Laan van
Meerwijk naast het Politiebureau
een vestiging heeft, was het agentschap bij ons overbodig geworden. Sindsdien zijn wij gewoon verder gegaan met de TNT postservice”, legt Marjan Mijnders van Bruna uit. “Het heeft als voordeel dat
de openingstijden voor die service
voor onze klanten verruimd zijn. Dat
zijn dezelfde als de openingstijden
van de winkel, inclusief de koopavonden tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur, óók voor de overschrijving van kentekens! Dat blijken onze klanten erg prettig te vinden. Tot aan de verandering in mei
dit jaar, deden we dat op zaterdag
tot 13.00 uur en hanteerden we voor
die dienst ook geen koopavond. De
klant is er nu dus op vooruit gegaan.

Ook al omdat we de vrijgekomen
ruimte hebben benut om ons assortiment uit te breiden. De winkel is
groter geworden waardoor wij meer
te bieden hebben. Dat is naast boeken natuurlijk alles wat typisch Bruna is, maar ook kantoorartikelen,
cadeauartikelen, artikelen voor de
jeugd, wenskaarten en noem maar
op. En de klanten waarvan je dacht
dat die alleen maar voor bank- en
postzaken kwamen, zie je nu ook
gewoon weer terug in de winkel en
daar zijn we natuurlijk erg blij om.”
Aldus Marjan.
Kinderboekenweek
Van 6 tot en met 16 oktober is het
Kinderboekenweek. Gedurende die
tijd staan de kinderboeken in de
schijnwerpers. Kinderboeken worden gepromoot en er worden prijzen uitgereikt aan de beste kinderboekenschrijvers. “Elk jaar wordt
bovendien een kinderboekenauteur
uitgenodigd om het kinderboekenweekgeschenk te schrijven. Dit keer
is dat auteur Mirjam Oldenhave. De
illustraties zijn verzorgd door tekenaar Rick de Haas. Het boekje (190
x 115 mm, 96 blz.) heet ‘Mees Kees
In de gloria’. Een boekje met een
ludiek verhaal over een toekomstige leraar (stagiair) op school ‘Mees(ter) Kees’ - die al aardig weet
hoe hij les aan kinderen moet geven. Hij doet dat op een speciale
manier… Een leuk en prettig lees-
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baar kinderboekje dat men als cadeau meekrijgt bij besteding van
minimaal 10 euro aan kinderboeken, maakt niet uit of het pas verschenen of al bestaande zijn”, vertelt winkeleigenaar Wim Mijnders.
“Verder zijn wij deze week ook met
een spaaractie gestart. Tot en met
5 december krijgen alle klanten die
minimaal 5 euro bij ons besteden
een stempel op een stempelkaart
die ze van ons krijgen. Bij vier stempels krijgt men korting op de entree
bij vier grote dierentuinen in Nederland. Dat is een typische Bruna actie. Maar we hebben vaak meer van
deze acties. Wanneer die zijn kan je
zien op onze website www.bruna.nl.
Via die site kan men ook alle boeken bestellen. Die kunnen dan bij
ons in de winkel worden afgehaald.
Voordeel is dat je geen verzendkosten hoeft te betalen en men betaalt het boek in de winkel. Thuis
bezorgen kan wel, maar dan betaal je toch weer verzendkosten.
In principe kunnen alle boeken bij
ons besteld worden. Prettig is als
men daarbij het ISBN-nummer en
de naam van de uitgever even vermeldt.”
Reden genoeg om eens bij Bruna
naar binnen te lopen en/of de website te bezoeken. De winkel vindt u
aan de buitenkant van het Winkelcentrum Amstel Plein tussen Gall &
Gall en Bakkerij Bart.

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Bloemen, vlinders en bijen
Afgelopen zaterdag een eindje rennen in de
polder. Om het hoofd fris te houden, en natuurlijk om te genieten van ons mooie polder
landschap. Het viel me op dat er nogal wat
bloemen bloeiden in de berm. Weliswaar op
nieuw opgebrachte grond, maar toch. Ook in
onze tuin bloeit er trouwens nog van alles.
‘Minder bloemen, minder vlinders’, las ik vorige week in Wageningen World. Daarin werd
vermeld dat het bloemenaanbod in Nederland
met 34% is afgenomen de afgelopen 10 jaar.

En dat dat een verband lijkt te hebben met
de achteruitgang van dagvlinders en andere
bestuivende insecten, zoals bijen. Bijen zijn
enorm belangrijk voor de bestuiving van onze
voedselgewassen.
In het vorige nummer van Wageningen World
las ik een stukje met de titel ‘Wat aten de bijen?’
Onderzoekers gaan onderzoek doen in museumverzamelingen met oud stuifmeel. Daaruit
willen ze een indruk krijgen wat voor voedsel
er vroeger beschikbaar was voor bijen. Bijen
moeten het hele jaar door nectar en stuifmeel

kunnen verzamelen en als het even kan moet
er veel variatie in hun voedsel zitten. Een verminderde voedselbeschikbaarheid wordt de
laatste tijd steeds vaker genoemd als mogelijke
oorzaak van de achteruitgang van de honingbijenstand de afgelopen jaren.
De oorzaak van de grote sterfte onder bijenvolken de laatste jaren, de ‘verdwijnziekte’, kan
ook andere oorzaken hebben. Parasieten worden vaak genoemd, Varroa-mijten, 1-2 millimeter kleine spinnetjes, die bloed zuigen. Daar
gaat een gezonde bij nog niet dood aan, maar
die mijten kunnen ook allerlei bacterie- en virusziekten overbrengen, en dan krijgen bijen er
wel last van. Ook bestrijdingsmiddelen worden
geregeld genoemd als mogelijke oorzaak van
de bijen ‘verdwijnziekte’, met name de groep
van de neonicotinoïden. Onderzoekers hebben
dit verband nog niet overtuigend kunnen aantonen, maar het onderzoek gaat door. Mogelijk
gaan bijen er niet aan dood, maar beïnvloeden
deze middelen het gedrag van bijen wel.
Wat kunt u doen om de bijen te helpen? Heel
simpel, zorg ervoor dat er zoveel mogelijk bloeiende planten in uw tuin staan. Bij tuincentra
kunnen ze u adviseren welke soorten het meest
geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook het NME-centrum in Wilnis kan u
hierover van meer informatie voorzien. En in
de boekhandel zijn diverse boekjes over dit
onderwerp verkrijgbaar. U zou ook zelfs een
bijenhotel kunnen maken!
De gemeente en de boeren kunnen ook hun
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het bloemenaanbod om hun land of de door hen beheerde terreinen te vergroten. In een voedselarm milieu komen over het algemeen meer
bloemen voor.
Bloemige en bijïge groeten van een IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Vrijdag bingo bij Argon
Mijdrecht -Komende vrijdag 8 oktober organiseert
Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de sv Argon. De kaarten kosten nog steeds maar 50 eurocent per stuk.

Er wordt om 20.00 uur gestart. Als prijs wordt deze avond onder meer twee minuten gratis winkelen
bij BONI beschikbaar gesteld. Natuurlijk is het eerste
kopje koffie/thee gratis! U bent van harte welkom.

Incompany 100:

Flynth beste accountant 2010
Regio - Bij de presentatie van de
top 100 beste dienstverleners van
Nederland op Landgoed Duin &
Kruidberg, heeft Flynth adviseurs
en accountants de eerste plaats behaald op het gebied van klantgerichtheid in de sector Accountancy en Belastingadvies. Uit handen
van hoofdredacteur van zakenmagazine Incompany, René Gerhardus,
ontving Fons Overwater, directielid
van Flynth, de bijbehorende award.
In opdracht van Incompany heeft
onderzoeksbureau Blauw Research
een onderzoek uitgevoerd onder zakelijke beslissers naar hun tevredenheid over adviesbedrijven in Nederland. 25 Toonaangevende accountantsorganisaties deden mee
aan dit onderzoek, Flynth is met een
7,35 als beste naar voren gekomen.
Blauw Research heeft in totaal onderzoek gedaan naar 172 dienstverleners in negen sectoren. In de
overall top 100 heeft Flynth de vijfde plaats behaald.

Onderzoeksresultaten
De belangrijkste conclusie van
hoofdredacteur van Incompany René Gerhardus: “Flynth is in de sector Accountancy en Belastingadvies duidelijk als nummer één geeindigd. Met de nadruk op duidelijk.
De nummers twee en drie volgen
op gepaste afstand en met nummer
vier is al sprake van een significant
niveauverschil.”
De totale notering is gebaseerd op
zestien aspecten. Deze vormen samen vier categorieën: knowhow,
prijs, service en resultaat. Flynth
scoorde het hoogst op knowhow en
service.”
Gerhardus geeft aan hoe de organisatie zich onderscheidt van de
concurrentie: “De kracht van Flynth
zit hem in de service, de betrouwbaarheid en de communicatie. In
de praktijk betekent dat bereikbaar zijn, snel terugbellen en je afspraken nakomen. Daar is Flynth

erg sterk in, want 71 procent van de
klanten geeft de organisatie een 8
of hoger voor communicatie.”
De klant voorop
Directielid Fons Overwater van
Flynth adviseurs en accountants in
reactie op de waarderingscijfers:
“We moeten natuurlijk onze klanten en medewerkers bedanken voor
dit geweldige resultaat. We kunnen
trots zijn op deze mooie score. Ik
vind het terecht dat wij als beste uit
de bus zijn gekomen: klantgerichtheid loopt als een rode draad door
al onze activiteiten. Vooral aan snelheid, eerlijkheid en toegankelijkheid
besteden we voortdurend aandacht.
Uiteraard doen we er alles aan om
ook volgend jaar hoog te scoren. We
zoeken de klant nog meer op en zijn
we bezig met een klantenportal, ons
nieuwe digitale loket waarmee wij
geavanceerd informatie kunnen uitwisselen met onze klanten.”

Hoogste punt Kreekrug
gevierd met pannenbier
Waverveen - Op vrijdag 1 oktober
vierden woningcorporatie Westhoek
Wonen, kopers en aannemer Scholtens Bouw het hoogste punt van het
nieuwbouwproject Kreekrug in Waverveen. Dit deden zij met pannenbier, een term uit de bouw.
Pannenbier
Pannenbier schenk je als het hoogste punt van een gebouw is bereikt
en de dakpannen gelegd kunnen
worden. De opdrachtgever trakteert
de vaklieden dan op pannenbier.
Het hoogste punt is altijd weer een
bijzonder moment, waar zowel opdrachtgever, kopers en aannemer
naar uitkijken. Marcel van Genderen, een toekomstige koper, hees
de Nederlandse vlag bij het bereiken van deze mijlpaal. “Een mooi
moment om dit zo te vieren en de
contouren van mijn nieuwe woning te zien verrijzen”, aldus de heer
Van Genderen. “Zo voel je je vanaf
het begin betrokken bij je nieuwe
woonomgeving.”

Edwin Verhaagen, projectleider van
Westhoek Wonen: “De bouw loopt
voorspoedig en we zijn op schema.
Eind maart van dit jaar zijn we gestart met de bouw. Als alles meezit
worden de eerste woningen in mei
2011 opgeleverd. In iets meer dan
een jaar hebben we dan 30 prachtige woningen gebouwd. Westhoek
Wonen investeert fors in nieuwbouw. Met de nieuwe woningen willen we de woningmarkt, die op slot
zit weer in beweging krijgen en de
doorstroming versterken. Zodat lan-

ge wachttijden voor een huurwoning kunnen verminderen.”
Open huis op
zaterdag 9 oktober
Er zijn nog drie eengezinswoningen te koop. Op zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 13.00 uur organiseert Koop Lenstra Makelaars een
open huis voor geïnteresseerden op
de bouwlocatie aan de Cliffordweg
in Waverveen. Meer informatie over
de koopwoningen kunt u vinden op
www.kreekrug.nl.

30 nieuwe woningen:
21 huur en 9 koop
Het project Kreekrug in Waverveen
is ontwikkeld door Westhoek Wonen uit Mijdrecht. Het ontwerp is
van architektenburo Ten Hove uit
Wilnis en wordt gerealiseerd door
Scholtens Bouw De Meern B.V. Het
project bestaat uit 16 appartementen en 5 eengezinswoningen (huur)
en 9 drie-onder-een-kapwoningen (koop). Kreekrug past geheel
in de natuurlijke omgeving en bij
het dorpse karakter van Waverveen.

Biodiversiteit, het blijft je verbazen

Najaarsavond De Groene Venen
Regio - Milieuvereniging De Groenen Venen organiseert morgen, donderdag 7 oktober een lezing in De
Boei.
Op aarde leven 950.000 soorten insecten, 5.500 soorten zoogdieren,
10.000 soorten kiezelwieren. Zo kan
je bijna oneindig doorgaan. Vorig
jaar, in het Darwin-jaar, werd aandacht geschonken aan het ontstaan
van de soorten. Nu ligt de nadruk
op de resultaten ervan, de soortenrijkdom ofwel de biodiversiteit. Zonder biodiversiteit kunnen wij niet leven. Soorten en ecosystemen zorgen
bijvoorbeeld voor de productie van
zuurstof, de afbraak van dode dieren
en planten, bestuiving van planten

en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen en
ziekten. Biodiversiteit hebben wij nodig voor ons voedsel, onze bouwmaterialen, brandstof en grondstoffen
voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Veel van de huidige wereldvraagstukken hebben rechtstreeks te
maken met biodiversiteit. De groeiende vraag naar voedsel voor de almaar uitdijende wereldbevolking, de
vraag naar nieuwe grondstoffen voor
de industrie, hoe gaan we om met
de natuurlijke hulpbronnen van onze aardbol en het uitsterven van dieren plantsoorten. De wereldbevolking
groeit in relatief korte tijd van 6 miljard naar 9 miljard mensen en deze

mensen stellen allemaal steeds hogere eisen aan hun levensstandaard
en willen allemaal meer en luxer eten
waardoor tevens de relatie tussen
economisch belang en biodiversiteit
duidelijk wordt.
Tijdens de lezing op deze najaarsavond gaan we in op de wijze waarop
alles in elkaar grijpt en hoe zuinig we
op dit ingewikkelde bouwwerk moeten zijn. Het belooft een zeer boeiende avond te worden.
De lezing vindt morgenavond, donderdag 7 oktober, plaats in dorpshuis
De Boei in Vinkeveen. Aanvang 20.00
uur, toegang gratis. Voor meer informatie bel je met Carmèn L. Baanders
op telefoonnummer 0622 458688.
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Open dag bedrijven Tennishal de Ronde Venen groot succes!

Bedrijfscompetitie bleek
een schot in de roos te zijn
Mijdrecht - Tennishal de Ronde Venen organiseerde vrijdag 1 oktober
haar eerste open dag voor bedrijven. Bestuur en medewerkers van

bedrijven uit de hele omgeving waren uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de tennishal. Voor deze dag
was een apart dagprogramma sa-

baan 2 was er een snelheidmeter
aan de techniek gewerkt werd. Op
genomen aan een tennisclinic, waar
mengesteld. Er kon worden deel-

geïnstalleerd, die de hardste service
registreerde. Op de overige banen
konden de tips van de tennisclinic
gelijk toegepast worden in verschillende partijen.

Unitas herfst recreanten
volleybaltoernooi

Nadat alle deelnemers zich in het
zweet gewerkt hadden, was het tijd
voor een hapje en een drankje. Tegelijkertijd werd er een presentatie
gehouden over de nieuwe zakelijke
producten, die Tennishal De Ronde
Venen dit winterseizoen gaat lanceren.

Mijdrecht - De recreanten volleyballers van Unitas organiseren een
volleybal toernooi voor de verenigingen uit de omgeving. We willen
er een gezellig maar ook fanatieke
avond van maken. De avond vindt
plaats op dinsdag 12 oktober in de
‘sporthal de Phoenix’ te Mijdrecht
van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bedrijfscompetitie
Één van de nieuwe zakelijke producten de bedrijfscompetitie is veel
interesse voor. Gedurende het winterseizoen zal er op 6 vrijdagavonden een bedrijfscompetitie plaatsvinden. Ieder deelnemend bedrijf
speelt met 4 spelers zonodig met invallers in een team. Per speelavond
speelt iedere speler 2 dubbels van
een uur. Na de gespeelde partijen
is er gelegenheid om nog even na
te praten onder het genot van een
hapje en een drankje. Voor bedrijven die deze week nog inschrijven
voor de bedrijfscompetitie geldt er
een eenmalige aanbieding van 20%
korting. Deelname aan de bedrijfscompetitie is dan geen 350,- maar
slechts 280,- per team. Schrijf u snel
in want het aantal nog vrije plaatsen is beperkt.
Mocht u vragen hebben over één
van onze nieuwe zakelijke producten of wilt u deelnemen aan de bedrijfscompetitie, neem dan contact
op met 0297-285636. Of events@
TennishalDeRondeVenen.nl

Stuivertje wisselen aan de
top bij BVU
Uithoorn - Op maandag 27 september speelde de BVU de 4e ronde
in de 1e parencompetitie. Over de
helft inmiddels en de contouren beginnen zich te vormen. De uitslagen:
A-lijn:
1 Stenny Limburg &
Herman Limburg
61,90%
2 Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
59,82%
3 Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
59,52%
4 Thea Stahl & Thea Kruyk
55,65%
5 Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
53,27%
6 To van der Meer &
Andrew de Graaf
52,68%
7 Ineke Hilliard &
Lambert Koeter
52,38%
8 Marineke Lang & Martin Kok51,19%

B-lijn:

1 Tineke van der Sluijs &
Anke Reems
2 Monique Verberkmoes &
Corry van Tol
3 Marijcke van der Wal &

67,92%
59,17%

Gouke van der Wal
56,67%
4 Wim Baars & Marcel Dekker 56,25%
5 Cees Harte & Jan Visser
52,50%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer mee spelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Matige wedstrijd voor
Legmeervogels B1
Uithoorn - De eerste twintig minuten voetbal was van Legmeervogels
zijde (zonder de afwezige Robin en
de geblesseerden Guido en Killian)
meer dan acceptabel. Er werd druk
uitgeoefend op de VVIJ verdediging,
verdedigend stond het goed, en er
werd geprobeerd snel diepte te zoeken.
Dit leidde tot de 1-0 van Li op een
voorzet (corner) van zijn broer Lu.
In die periode miste Legmeervogels
echter ook twee 200% kansen, werd
Lu schandalig de wedstrijd uit geschopt, en werd Legmeervogels een
glaszuiver doelpunt ontnomen door
een clubgrensrechter die het spelletje nooit zal, of wil gaan snappen.
De 1-1 viel tussendoor ook nog, en
na de eerste twintig minuten werd
het veldspel van Legmeervogels helaas veel minder van kwaliteit. VVIJ
kroop uit zijn schulp, maar gescoord werd er in het eerste bedrijf
niet meer. De tweede helft voetbalde Legmeervogels meer tegen zichzelf dan tegen VVIJ: er lukte weinig meer, en naarmate de wedstrijd vorderde werd het spel slordiger en slordiger. Ook de scheidsrechter besloot op diverse momenten zijn eigen spelregels maar te
hanteren, wat de wedstrijd niet ten
goede kwam. Maar de ploeg zal in
eerste instantie altijd naar zichzelf

moeten kijken, waarom en wanneer
bepaalde standaardtaken niet goed,
of helemaal niet meer worden uitgevoerd. De hoogtepunten van de
tweede helft waren twee uitstekende reddingen van Mike op snel uitgevoerde VVIJ aanvallen, twee kansen voor Legmeervogels van Gino
en Jeroen, en een aktie in de laatste
minuut waar Sven onregelmentair
werd tegengehouden door de laatste VVIJ verdediger: deze aktie werd
echter halfslachtig opgelost door de
leidsman. Een 1-1 einduitslag was
het uiteindelijk gevolg van een helaas matige wedstrijd.
Toch weten alle trouwe supporters
van de B1 dat dit team dit seizoen
al veel betere wedstrijden heeft gespeeld (Young Boys B1, JSV B1,
Geinoord B1) dan de afgelopen
twee weken, en dat moet veel houvast bieden voor de komende periode. Volgende week Delta Sport
in Houten, waar weer gewoon een
nieuwe wedstrijd begint.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Looptraining voor
vrouwen
Uithoorn - Elke woensdagochtend vindt er onder leiding van een
KNAU gecertificeerde trainer speciaal voor vrouwen een looptraining plaats. Het accent ligt op lekker buiten lopen in een gezellige
groep. De perfecte manier om aan
je vitaliteit te werken. Met eventuele kinderen op school is de tijd van
9.30 tot 11.00 een prima tijd om lekker buiten te sporten. Indien de kinderen nog te jong voor school zijn,
bestaat tevens de mogelijkheid om
de kinderen tegen een minima-

le vergoeding onder te brengen op
de kinderclub. Lopen is FUN. Om
mee te kunnen in het niveau van de
groep, dien je 5 km aaneengesloten
te kunnen hardlopen. Het niveau is
niet zo heel belangrijk, omdat er gedurende de training steeds momenten zijn waarop specifieke oefeningen worden gedaan voor de loopscholing. Interesse over de kosten
& mogelijkheden? Stuur een email
naar: running@amstelhof.com
Kijk voor meer informatie op www.
amstelhof.com/looptrainingen

Geslaagd weekend Paardensportvereniging Troje
De Ronde Venen - Het weer bleek
beter dan de voorspellingen tijdens
het jaarlijks weekend weg naar
Nunspeet met Paardensportvereniging Troje. Een geslaagd weekend
voor ruiter, fietser en wandelaar!
Vrijdagochtend gingen de paarden,
honden en fietsen al vroeg op transport richting de veluwse natuur in
Nunspeet. Na het uitladen op ons
logeer adres de Witte Wieven gingen al veel combinaties op pad met
hun (stalen) ros.
De deelnemers werden het hele weekend goed verzorgd door de
vrijwilligers van PSV Troje. Niet alleen het eten was top maar ook za-

gen de pauze locaties er weer goed
uit. Op zaterdag was er voor de leden die niet te paard of te fiets de
bossen gingen verkennen een stevige competitie paint ball. De zaterdag werk afgerond met een luidkeelse karaoke match en een sms
speurtocht in het donker.
Zondag begon de dag wat kouder
maar aan het einde van de middag
begon het zonnetje weer uitbundig
te schijnen. Extra jammer dus dat
we weer rond 16.00 uur vertrokken
richting onze thuishaven. Het was
een heerlijk weekend weg en hopelijk kunnen de Trojanen er weer een
jaartje tegenaan.

Spanning aan de top bij
Bridgevereniging De Kwakel
De Kwakel - Met nog 1 speelavond
voor de boeg in de eerste cyclus van
de parencompetitie lijken de meeste promotie- en degradatieplaatsen
nu al wel bijna vast te staan.
Uit de A lijn is promotie natuurlijk
niet mogelijk, maar aan de kop van
de ranglijst is een ongemeen spannende strijd gaande om de felbegeerde 1e plaats in de eindrangschikking te bezetten. Rita en Wim
Ritzen enerzijds en Anneke Karlas en Jaap Verhoef anderzijds hebben elk 4 avonden zelf de punten
gescoord en zijn beiden 1x afwezig geweest. Voor die gemiste avond
krijgen zij dus hun eigen gemiddelde en die gemiddelden liggen welgeteld 2/100% (!!!) uit elkaar. Wim
en Rita noteren 60,69% gemiddeld,
Anneke en Jaap gaan aan kop met
60,71%. Laatstgenoemden weten
wat hen de slotavond te doen staat,
want Wim en Rita zullen 50% krijgen wegens 2e avond afwezigheid.
Thuisblijven zou Anneke en Jaap
dus de titel opleveren, maar zij kaarten er liever voor en nemen de kans
op een zeperd op de koop toe.
Hun topscore werd mede veroorzaakt door de 2e plaats op de 5e
speelavond met 59,38%. Zij moesten de 1e plaats echter laten aan
hun tegenstanders op de laatste tafel, Jaap en Geke Ludwig, die als
enigen boven de 60% scoorden en
wel 60,42%. In de totaalstand staan
zij nu 3e. Rees en Gerard van der
Post noteerden 57,64% en werden
daarmee 3e. Verrassend was het
matige optreden van de regerend
clubkampioenen Dick Elenbaas en
Andre Verhoef, die een voor hen
historisch dieptepunt kenden met
36,81% en daarmee laatste werden.
Zij hoeven evenwel niet te vrezen
voor degradatie, maar 5 andere paren zullen onderling moeten uitvechten wie de 4 degradanten worden. In de B lijn stonden Rina van

Vliet en Gerda Bosboom al pontificaal aan kop in de totaalstand en
die koppositie verstevigden zij nog
meer door uit te halen met 65,18%.
Dat was zelfs Ab en Riet van Nieuwkerk te machtig en die scoorden
toch ook hoog (62,8%). De 3e plaats
was voor de inmiddels vaste podiumklanten Roel Knaap en Greet
de Jong met 55,06%. Ook in de totaalstand nemen de genoemde paren de 2e en 3e plaats in en de 4e
plaats in die totaalstand is voor het
paar dat ook vanavond 4e werd (Jos
Bader en Elly Strijbos). Het ziet er
naar uit dat hiermee de 4 a.s. promotieparen ook wel genoemd zijn,
of er moeten hele vreemde dingen
gebeuren op de slotavond. Ria Bulters en Ans Nieuwendijk konden
niet tegen al dit geweld op en voor
hun verdere verblijf in de B lijn moet
worden gevreesd. Eigenlijk lijken
ook de 4 degradatieplaatsen wel
vast te staan, maar zoals ballen raar
kunnen rollen kunnen kaarten zomaar verkeerd gelegd worden.
In de C lijn zijn Klaas en Paula Kniep
op jacht naar promotie, maar hun
eindsprint lijkt toch net te laat te zijn
ingezet. Of zij het gat met de huidige nummer 4 nog kunnen dichten is twijfelachtig. Deze avond werden zij wel keurig 1e met 57,08%.
Ploon en Fons Roelofsma krijgen de
smaak steeds meer te pakken en zij
scoorden hun 3e achtereenvolgde
50+ score, want zij werden 2e met
55% precies. Janny Snabel en Vrony van Veen, deze keer weer in de
originele samenstelling, werden 3e
met 54,58%. Helen Conijn en Hetty Houtman haden bijna 10% meer
moeten scoren om geen laatste
maar voorlaatste te worden. PietHein Backer en Huub Kamp staan
een straatlengte voor in de totaalstand en ook de andere 3 promotieplaatsen zijn vrijwel zeker.

Vind je het leuk om te komen kijken.
Je bent van harte welkom.
Wanneer je geïnteresseerd bent in
volleybal en wil je het een keer proberen, kan je op de maandagavond
van 20.00 uur tot 21.30 uur in de
sporthal de Phoenix een keer mee
komen trainen.

Chelly Drost scoort tegen
Belarus
Uithoorn - Het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar is
het EK-kwalificatietoernooi met een
eenvoudige zege gestart. Op het
terrein van voetbalvereniging Oude Maas in Poortugaal versloeg de
ploeg Belarus met 3-0.
Vooraf was de winst tegen Belarus
al enigszins ingecalculeerd en was
vooral het aantal treffers van belang. Met Georgië als tweede tegenstander (dinsdag) leeft Onder
17 in de wetenschap dat vooral de
laatste wedstrijd, van vrijdag, tegen
Spanje het cruciale duel om plaats
één in de poule zal zijn. En om tegen
de halve finalist van het WK2010 op
een gelijkspel te kunnen spelen, is
het aantal treffers in de eerste twee
duels beslissend.
Onder 17 kreeg dan ook de opdracht mee om weliswaar allereerst
te winnen, maar dan toch aan de
score te gaan werken. ,,En er had
ook een veel hogere uitslag in gezeten. Maar te vaak was de eindpass
of het schot niet voldoende”, aldus Van Kortenhof, die zag dat haar
ploeg voor het overige prima speelde. Met spel dat veelal over de flanken ging, werden speelsters vaak
genoeg in stelling gebracht, maar
de schoten van onder andere Myr-

the Moorrees, Evy Reinders en Tessa Klein Braskamp leiden niet tot
treffers.
Na krap een half opende Nadia
Coolen dan toch de score. De rappe
buitenspeelster van FC Geleen Zuid
kopte een diepe voorzet van achteruit handig over de toch lange doelvrouw van Belarus.
Zo zag Dominique Janssen tien minuten na rust pas haar vierde doelpoging slagen. De speelster van Wittenhorst kopte de bal uit een corner onhoudbaar achter Inga Konopleva. Toen invaller Chelly Drost nog
geen tien minuten daarna Onder 17
met een fantastisch afstandsschot
in de winkelhaak op 3-0 bracht,
leek de ploeg toch op stoom te komen. De doelpuntenmachine kwam
op Sportpark Polder Albrandswaard
echter niet meer op gang.
Belarus heeft zelf geen kans gecreeerd en bleef tot het einde toe met
heel veel mensen voor de goal. We
speelden de aanval steeds niet goed
genoeg uit om het verschil groter te
maken. De 3-0 lijkt gevoelsmatig te
weinig.
Van de tien poules kwalificeren de
poulewinnaars en de beste nummers vijf voor de Eliteronde. In 2010
behaalde Onder 17 de halve finale
van het EK.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 28 september
is de 4e zitting van de eerste parencompetitie gespeeld.
De scores waren behoorlijk hoog,
van de 13 paren in de A lijn waren
er 7 boven de 50%, en van de 15 paren in de B lijn (vandaar de combitafel) waren er 8 paren boven de 50%.
De koplopers in de A lijn waren
Corry Smit & Kokkie van den Kerkhoven met 59,17%, op de tweede plaats Nel Bakker & An van der
Poel met 58,75% en de derde plaats
het weer complete paar Gerda Bosboom % Nel Hamellijnckmet 57,50%.
In de competitiestand staan Corry
en Kokkie aan de top met een gemiddelde van 57,26%, Gerda en Nel
volgen als nummer twee met 55,65%
en de derde plek is voor Greet Overwater & Guus Pielage met 54,12 %.
In de B lijn hadden Tilly van Dijk
& Jany van de Ent de hoogste sco-

re 59,17% proficiat!, op de voet gevolgd door Thecla Maarschalk &
Rees van der Post met 58,37%,
de derde plaats was voor Gertrude Doodkorte & Floor Janssen met
56,60%.
In de competitiestand staan stevig
aan kop Ank Reems & José Möller met een gemiddelde van 58,37%
gevolgd door Gertrude & Floor met
56,46%, de derde plaats is voor Trudy van den Assem & Refina van Meijgaarden met 54,56%.
Met nog tweemaal te spelen zijn er
nog vele mogelijkheden voordat er
gepromoveerd of gedegradeerd kan
worden, dus dames zet hem op!
Wilt u ook bridgen op dinsdagmiddag bij onze damesclub “Hartenvrouw” dan bent u van harte welkom, voor inlichtingen kunt u bellen
met het secretariaat: Mieneke Jongsma tel: 0297-565756.

Alexander doet het weer
goed
De Ronde Venen - Aprilia-rijder
Alexander de Haan heeft tijdens de
tiende wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermotard in Lelystad een dag met ups and
downs gekend. In de eerste manche
was de rijder uit de Hoef aan een
sterke opmars bezig totdat zijn remdruk aan de voorkant wegviel. Hierdoor moest hij het tempo laten zakken en zat er niet meer in dan een
zestiende plaats. In de tweede manche kwam hij na een aantal mooie
gevechten op een veertiende plaats
over de finish.
De dag begon met een tegenslag
voor Alexander. Vol goede moed begon hij aan de training maar al voordat de tijdtraining in ging verbrande
de brandstofkabel tegen de uitlaat.
Alexander moest hierdoor noodgedwongen op een andere motor verder. Door deze tegenslag miste hij
het juiste ritme op het circuit waardoor er niet meer inzat dan een zeventiende tijd.
Vol goed moed ging hij in de eerste manche van start. Hij kwam op
een veertiende plaats uit de eerste
ronde en wist zich binnen een aantal ronden op te werken naar een
dertiende plaats. Helaas moest hij
het tempo laten zakken omdat zijn
remdruk aan de voorkant wegviel.

Hierdoor kon Alexander de bochten minder hard naar de bochten
toe rijden waardoor hij tijd en plaatsen verloor. Toch wist de rijder uit
de Hoef de wedstrijd uit te rijden en
kwam op een zestiende plaats over
de finish.
Voor de tweede manche was de
Aprilia weer helemaal in orde gemaakt en gemotiveerd begon de
Haan dan ook aan de tweede manche. Hij kwam goed uit de start en
kon op een dertiende plaats aan de
wedstrijd beginnen. Alexander wist
lang stand te houden op deze positie maar belandde in het midden
van de wedstrijd in een mooi gevecht met Tom van Teeffelen en Jan
Rekers. In het tweede deel van de
wedstrijd viel hij even terug naar
een vijftiende plaats. De Aprilia-rijder was hier niet tevreden mee en
zette alles op alles om in de slotfase
nog weer terug te komen. Met nog
een aantal ronden te gaan wist hij
de veertiende plaats met een mooie
inhaalmanoeuvre terug te veroveren
en wist deze positie vast te houden
tot over de finish.
In het dagklassement eindigde
Alexander op een vijftiende plaats.
Op 17 oktober gaat het kampioenschap verder in de Wijk/Rogat.
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Atalante D2 pakt tweede
vijfpunter

Lastige uitwedstrijd voor
De Vinken 1

Vinkeveen - Maandag 27 september speelden de Haaxman dames uit
tegen Oradi in Aalsmeer, de ploeg
waar nieuw teamgenoot Debbie van
der Hoorn vorig seizoen nog speelde. En ook de ploeg waar de Vinkeveense dames aan het eind van het
seizoen in een zeer matige wedstrijd
een setje lieten liggen dat achteraf
cruciaal was gebleken en promotie
naar de eerste klasse werd gemist.
Een dubbele motivatie om eens flink
van leer te gaan dus.

Vinkeveen - Zaterdagmiddag 2 oktober speelden de korfballers van
De Vinken 1 in Nijkerk tegen Sparta 1. In een gelijkopgaande eerste
helft, kwam De Vinken in de tweede helft op voorsprong. Toch hadden de Spartanen meer scoringsvermogen en versloegen de Vinkeveners met 13-9.
Na de nipte winst van vorige week
had het achttal van trainer Fred
Straatman de volste vertrouwen om
de stijgende lijn door te zetten. In
de basisopstelling begonnen aanvallend Mariska Meulstee, Helene Kroon, Peter Kooijman en Peter Koeleman. Verdedigend startten
Joyce Kroon, Silvia van Dulken, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren.
Goede start
De Fortisformatie kwam uitstekend
uit de startblokken. Al in de eerste
minuut nam Mariska de eerste treffer voor haar rekening. De heren
verzorgden een prima rebound en
dit werd goed uitgespeeld door de
dames. In de derde minuut was een
benutte vrije bal van Mariska een
terechte beloning. Na een gemiste
Nijkerkse strafworp, kwam door het
knullig uitbrengen van de bal, een
onderschepping die door Sparta optimaal werd benut.
In deze wedstrijdfase kwam het
aanvalsspel van het eerste niet goed
uit de verf. De Vinken wist geen gebruik te maken van het felle verdedigen op de ballijn, waardoor veel
ballen onderschept werden door
Sparta. Na de vakwissel, bij een
stand van 2-2, kon weer snel gescoord worden door afstandsschoten van Peter Kooijman en Peter
Koeleman. In de laatste tien minu-

D2 werkt dit seizoen met vele gastoptredens en deze avond was Annike van Kouwen van de partij als
sympathieke introducé. De wedstrijd was niet al te moeilijk.
Na de eerste 14-25 volgde een tweede 14-25 en halverwege die tweede
set kwam Annike in het veld voor
Joke Ruizendaal. En dat kabbelde
allemaal lekker door. Van coach Jet
Feddema kregen de groengele dames telkens opdrachten en moesten zich zelf een doel stellen. Sneller
spelen, meer 3-meters, leuke snelle
afspraakjes achterover…
De eerste wedstrijd ging lekkerder,
bij deze partij moest de Vinkeveense
equipe meer oppassen niet te nonchalant te worden. Debbie knalde
natuurlijk een paar mooie poeiers
net voor de schoenen van haar ou-

de ploeg, daar waren wel een paar
beauty’s bij. Eigenlijk ging het bij iedereen wel aardig.
Het kan veel scherper, het gat in het
midden had vaker bestookt kunnen
worden, en de hoeken, maar zo ongedwongen hobbelden ook de derde set langs die met 11-25 werd opgeschreven.
Blijheid was er als Natalie van
Scheppingen of Tineke Vellekoop
een mooi punt scoorden en ook Annike draaide helemaal prima mee,
altijd alert bij een lekkere fikse middenaanval en het blijft haar maar
steeds beter en makkelijker afgaan.
In de laatste set ging Annemarieke
Wijnands op de bank, aan het net
stond ze als vanouds hard te jetsen,
ook al probeerde Annemarie Bakker
het haar nog wel eens moeilijk te
maken met een extra scherpe setup. Eigenlijk was dat ook wel het hele beeld.
Een ieder was lekker flexibel bezig, ballen werden makkelijk overgenomen en ook de geredde ballen
of buiten-het-1-2-3-patroon ballen
werden bijna allemaal scorend over
het net gespeeld.
Met 13-25 werd de tweede vijfpunter een feit. Vrijdag 8 oktober spelen
de dames hun derde wedstrijd thuis
in De Boei om 19:30 tegen Spaarnestad D8.

Geen punten voor Atlantis 1
Mijdrecht - Het door de Rabobank
gesponsorde eerste team van Atlantis moest het afgelopen zaterdag
opnemen tegen Argus 1 in Weesp.
De Mijdrechtse ploeg had tot dan
toe alle wedstrijden gewonnen
en had slechts 12 tegendoelpunten te incasseren gehad. Argus 1
had 2 van de 4 wedstrijden gewonnen. Berry de Jong verving ook deze
week de geblesseerde Jelmer Steen.
Atlantis 1 ging goed van start; binnen 2 minuten werd er vanuit een
vrije bal gescoord. Argus kreeg meteen een strafworp mee en de stand
was weer gelijk. Na 5 minuten spelen was de stand 1-2 waarna er 4x
gescoord werd door Argus voordat Atlantis pas weer wat terug kon
doen. Uiteindelijk werd er met een
8-4 stand de rust ingegaan. In de
rust werden de puntjes nog even
op de i gezet door coach Mark van

den Brink. Na de rust ging het vlaggenschip als een speer. Er werd in
9 minuten 5x gescoord. De stand
was toen 8-9 in het voordeel van
Atlantis. Dit was meteen de laatste
keer dat Atlantis voor stond. Argus
1 scoorde hierna 2 doelpunten. Elke
keer kwam Atlantis wel terug maar
was het Argus dat steeds als eerste scoorde. Toen de laatste minuut
werd aangegeven stond de stand op
11-11. Argus deed nog een laatste
aanval en scoorde net voor tijd het
winnende doelpunt. Atlantis 1 keerde verslagen en zonder punten terug naar Mijdrecht. Aanstaande zaterdag moet het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 om 15.30 uur
tegen DTS1 uit Enkhuizen aantreden. Dit is een thuiswedstrijd, dus
we hopen op veel publiek dat ons
komt aanmoedigen om de punten in
Mijdrecht te kunnen houden.

Geslaagde onderlinge
wedstrijd
Wilnis - Zaterdag 2 oktober werd
de eerste onderlinge wedstrijd bij
Friezenstal Van Eijk – Djoke’s thùs
voor haar manege- en pensionklanten gehouden. Weken van oefenen
onder leiding van Joyce Schuchhard
gingen hieraan vooraf. Hoewel de
rijbak ’s ochtend nog blank stond na
de vele regen van vrijdagnacht, kon
de wedstrijd gelukkig toch doorgaan.
Bijna alle deelnemers reden de officiële dressuurproef 6, klasse B.
Deze proef werd door de officiële
KNHS jury Ilona Goes beoordeelt op
verschillende niveau’s.
Er waren drie prijzen te verdelen:
De eerste prijs, een strandrit op de
persoonlijke favoriet van Djoke’s
thùs voor wereldrecord aantal deelnemende Friezen is gewonnen door
Esmeralda de Groot op Beitske met
maar liefst 201 punten.
Miranda Lek op Chloë wist de jury
te overtuigen met haar binnenkomst
dat het wel een hele serieuze zaak
was zo’n proefje rijden, 198 punten

was het resultaat. De 2e prijs een
menrit is aan haar goed besteed.
Sanne Samsom vormt met Gitte al
een paar jaar een leuke combinatie
en dat kwam er nu ook uit. De derde plaats met 197 punten en als prijs
een mendressuurles is voor haar.
Tijdens de manegelessen wordt gebruikt gemaakt van zes friese paarden. De hoogst scorende overige
combinaties waren: Mirjam Hazenbosch op Dagmar 195 punten, Elise
Visser op Trudy 195 punten en Tiffany de Jong op Tjarda: 192 punten.
Het publiek kon in afwachting van
de prijsuitreiking genieten van een
tweetal wervelende shows. Dave de
Jong en Femke Samsom dirigeerden
vol enthousiasme Mickey, de shetlander, de rijbak rond met aantal
knappe kunstjes.
Tiffany de Jong op Tjarda, Gabi Besseling op Chloë, Janine op Dagmar,
Sylvia Röling op Gitte, Esmeralda
op Trudy en Natascha de Groot op
Beitske lieten zien dat zestal rijden
wel heel leuk is om te doen.

Monsterscore Hertha F5

Vinkeveen - Zaterdag 2 oktober
speelde De Vinken E2 een thuiswedstrijd tegen Celeritas E1 uit Alkmaar. Bij winst zou de Vinkeveense
jeugdploeg kampioen zijn, een goede reden om er flink tegenaan te
gaan. Na een duidelijke 6-0 overwinning werd het kampioenschap
na de wedstrijd ook goed gevierd.
Het team
De E2 onder leiding van trainer/coaches Dorien Verbruggen en Mariska Meulstee bestaat uit: Romy de
Jong, Jiska Kroon, Melanie Leeflang,
Meike Rijdes, Mark de Rooij, Saskia
van de Vliet en Daniël Verweij. Deze pupillen spelen monokorfbal, dat
betekent dat er geen middellijn is
en het aanvallen en verdedigen zich
snel afwisselen. Concentratie hierin is dus erg belangrijk. Er staan bij
monokorfbal vier personen van ieder team in het veld.
Veel teams binnen korfbalvereniging De Vinken spelen de veldcompetitie in twee delen. Je treft je tegenstander in de periode tussen de
zomervakantie en de zaalcompetitie
en vervolgt deze competitie na alle
zaalwedstrijden. Voor de Vinken E2
geldt dat niet. Zij treffen alle tegen
standers twee keer vlak achter elkaar aan in het eerste deel van de
veldcompetitie en sluiten deze competitie direct af. Hierdoor kan er snel
beslist worden wie er met de kampioenstitel vandoor gaat. In dit geval
de pupillen van De Vinken!
Alle wedstrijden gewonnen
De door de plaatselijke Super de

De uitslag van deze zaterdag was
bepalend, met opnieuw het mooie
resultaat van 6-0 winst, zijn de Vinkeveners de terechte kampioenen.
Het was een mooie wedstrijd, bijna alle spelers kwamen tot scoren. Door goede onderscheppingen
en lange ballen te gooien kwam de
E2 tot snelle schoten. In grote delen van de wedstrijd werd ook de afvang goed verzorgd en kon de bal in
de ploeg worden gehouden. En verdedigend hielden ze de tegenstander op de nul en dat is erg knap.
Kampioen!
Door voorzitter Henk Kroon werden
de kampioenskinderen volop in de
bloemen gezet. Een mooi certificaat
vanuit de jeugdcommissie en wat
lekkernijen van de trainsters maakten het feest compleet.
A.s. zaterdag speelt de E2 haar laatste veldwedstrijd tegen Swift Amsterdam. Swift is nog in de strijd
om samen met De Vinken gedeeld
kampioen te worden. Winst is belangrijk, want dat betekent zelfs ongeslagen kampioen. Een nieuwe en
laatste uitdaging voor dit seizoen!

Wilnis - CSW leed uit bij Breukelen een blamerende nederlaag. Ongeïnspireerd en zonder vechtlust
werd een 3-1 nederlaag geleden.
Een stand overigens die veel hoger
uit had kunnen vallen als Breukelen
niet zo slordig met de kansen was
omgesprongen.

Aan de andere kant was CSW dichtbij de openingstreffer toen Jay Wijngaarden het doel te hoog zocht na
knap terugleggen van Maurice Bartels. Even later wat duw en trekwerk
in de zestien van CSW wat door de
scheidsrechter werd bestraft met
een penalty.

Boer gesponsorde E2 heeft de eerste wedstrijd tegen Celeritas E1 in
Alkmaar gewonnen met 1-5. Ook de
tweede wedstrijd tegen Swift E1 uit
Amsterdam werd gewonnen: 3-2.
Thuis tegen AW-DTV E1 wonnen de
Vinkeveense pupillen met 2-0 en de
uitwedstrijd, op dat moment onder
leiding van invallend coach Pauline Koedijk, werd zelfs met 0-6 gewonnen.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Mika Gankema, Daan Plevier, Jim
Bakker, Mats Klinkhamer.
Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok, Geert Kroon, Michel Passet
Vinkeveen - “We moeten niet te
hoog van de toren springen maar
wij hebben met dit spul, GOUD in
handen. Bovendien is het door iedereen geliefde totaalvoetbal van
Oranje uit 1974 weer terug op de
velden. Destijds in Duitsland hadden we maar één Cruyffie en wij
hebben er nu wel negen”
Aldus Hertha’s voorzitter Harry van
Genderen toen hij zaterdagmorgen
met tranen van geluk de perskamer
verliet.
Dat is mooi voor Hertha maar of de
vinkeveense bevolking hier ook zo
blij mee is…. Het wegverkeer in Vinkeveen zat namelijk zaterdagmorgen vroeg volledig verstopt. Geen
doorkomen aan. Niet alleen op het
parkeerterrein bij het stadion maar
zelfs tot aan de afrit Vinkeveen op
de A2 stonden de auto’s stil. Want
Hertha F5 speelde weer eens thuis.
“Ook ons stadion wordt te klein, volgende week gaan we praten met
stadionbouwer: Midreth of er niet
een extra ring op kan want als volgende keer echt alle opa’s en oma’s
komen kijken”……Aldus de nieuwe
Hoofd Belangrijke Zaken bij Hertha:
Gerard Rohling.
Aanvallen
Bij totaalvoetbal maakt het niet uit
waar je staat, op alle posities moet
je kunnen aanvallen en verdedigen en zelfs keeper Mika (Jongbloed) Gankema voetbalt mee en
hoe dat allemaal moet, beginnen de
boys aardig door te krijgen dankzij
hoofdtrainer Sjon Bakker. “Gang is
alles en wachten doen we alleen op
de bus” is zijn credo.
Dit keer waren de polderboys uit
Nederhorst den Berg de pineut om
de vinkeveense “Rinus Michelsaanvalsmachine” over zich heen te
krijgen.
Het enthousiaste aanvalsspel werd
al na drie minuten beloond met een
prachtig doelpunt van Jim na een

dito pass van z’n vriendje Rens. 1-0.
Niet veel later liet Daan zijn eerste en inmiddels gevreesde horizontale vuurpijl van zijn voet vertrekken. Oeeiiiiii heel Nederhorst
hield de adem in maar, deze landde
op de lat. Keeper Mika verwachtte
vandaag weinig problemen en had
daarom z’n gelukspet een keer thuis
gelaten. Hij schrok zich dan ook een
hoedje toen Nederhorst lelijk counterde en er een kleine soort van Romario alleen op hem af kwam. Maar
prima meevoetballen en uitlopen
van “Jongbloed” voorkwam een vinkeveense ramp. Jim kreeg het hier
ook een beetje benauwd van en
maakte het verschil gauw groter.
2-0. En d’r op en d’r over scoorde
Mats (Koeman)
Tewgentreffer
Klinkhamer met een zeer gericht
schot: 3-0. Door een klein misverstand in onze achterhoede scoorde
Nederhorst dan toch een tegentreffer: 3-1. Daarna scoorden Daan en
Mats die beiden werden beloond
met een dikverdiende publiekwissel: 5-1. Geert had goed opgelet
hoe je de keeper verslaat en scoorde voor het eerst, strak in de hoek:
6-1 en tevens de ruststand. Na rust
werd er heerlijk gecombineerd. Deze maand trainen de boys op: “aannemen en passen” en dat ging vandaag als een tierelier. Na rust opende Jim het voetbalfeest met een verwoestend afstandschot (er zat nog
net geen gat in het net).
Wat een pegel zeg…..Daarna gaf
Sander de mooiste voorzet van vandaag en tekende zijn vriendje Daan
voor de 8-1.
Het toetje van vandaag was voor
verbindingsman Rens die graag
daar is waar de bal ook is. Dankzij goed combineren van z’n vriendjes werd hij in stelling gebracht en
scoorde de 9-1 en 10-1. De eerste
monsterscore van dit jaar.

Na een kwartier kantelde de wedstrijd naar Nijkerkse kant. Waar voor
De Vinken een doelpuntloos kwartier aanbrak, scoorde Sparta maar
liefst vijf maal. Ondanks de deels
onsportieve teksten van het Nijkerkse publiek bleven de Vinkeveners op
zoek naar doelpunten. Een paar minuten voor tijd scoorde Silvia een afstandsschot en in de laatste minuut
maakte Peter Kooijman door middel
van een strafworp de 13-9.
Volgende week speelt De Vinken
thuis tegen middenmoter Woudenberg 1. Het verschil van twee wedstrijdpunten is een goede gelegenheid voor de Fortisformatie om op
gelijke hoogte te komen.
De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in sportpark de Molmhoek.

Blamerende nederlaag
CSW

De eerste kansen voor Breukelen
diende zich meteen al aan na een
heel slap begin van CSW. Uit een
voorzet zocht de linksbuiten gelukkig voor CSW het doel te hoog. Even
later mocht Breukelen een vrije trap
nemen die loeihard op de paal werd
geschoten.

De Vinken E2 kampioen!

ten bleven beide teams aan elkaar
gewaagd en kort voor rust scoorde
aanvoerder Peter Kooijman de 5-5.
Doelpuntloos kwartier
Na rust kwam de Vinken opnieuw
op voorsprong door een schot van
Rudy. Na twee tegendoelpunten liep
de spanning meer op, wat zichtbaar
was in de onderlinge confrontaties.
Mariska scoorde op een zeer fraaie
manier een kort balletje net voor de
korf vanuit een vrije bal.
Ook in de tweede helft bleef De Vinken moeite houden met een goed
aanvalsspel op te zetten.
Bij het wegtrekken achter de korf
en het lopen van rugkanten was De
Vinken een stuk gevaarlijker. Helaas
werd hier te weinig gebruik van gemaakt. Verdedigend konden de lange Vinkeveense mannen veel ballen
uit de springduels onder de paal onderscheppen.

Ook deze kans wist Breukelen niet
te verzilveren omdat Jordi Wens
de bal uit de hoek wist te ranselen. Bij een lage voorzet bracht Jordi Wens eveneens prima redding
toen de spits de bal voor het intikken had. Halverwege de eerste helft
wist Mauricio Cabeza knap door te
breken en werd binnen de zestien
gevloerd wat eveneens een penalty
betekende. Ook deze strafschop leverde echter geen doelpunt op want
de bal werd door Jeroen Westera
naast geschoten. Hierna kwam CSW
weer goed weg toen een open kans
op de lat werd geschoten.
Bij een prima schot van Maurice
Bartels wist de keeper van Breukelen nog schitterend redding te brengen maar even later was hij toch
kansloos. Maikel Pauw bediende
Cabeza aan de rechterkant die vervolgens Jay Wijngaarden in staat
stelde om de 0-1 te scoren.

Cruciaal
Na rust meteen al een cruciaal moment in de wedstrijd. De doorgebroken linksbuiten werd binnen de zestien gevloerd door Vincent Wens en
dat betekende opnieuw een penalty
en rood voor Wens.
De strafschop werd wederom gestopt door Jordi Wens maar bij de
rebound was hij kansloos en de 1-1
een feit. Hierna was het Breukelen
dat de touwtjes nog steviger in handen nam en CSW terugdrong, maar
het was vooral aan doelman Jordi Wens te danken dat het nog gelijk bleef. De spaarzame keren dat
CSW er nog uitkwam leed het veel
te simpel balverlies wat in de eerste
helft ook al veel te vaak het geval
was. Breukelen bleef komen en dat
leidde uiteindelijk in een verdiende
voorsprong. De linksbuiten draaide
naar binnen en schoot keihard in de
korte hoek. Het verzet van CSW was
hiermee helemaal gebroken maar
de ploeg bleef nog hopen op een
puntje mede ook omdat Breukelen
zo slordig was in de afwerking. Bijna
lukte het Michel Zeldenrijk nog na
terugleggen van Cabeza maar het
schot ging hoog over het doel. Vlak
voor tijd werd de wedstrijd definitief
beslist toen knap werd raak gekopt
uit een voorzet.
Zo leed CSW een verdiende nederlaag tegen een ploeg dat wel bereid was om tot het uiterste te gaan
en wil CSW niet naar onderen gaan
kijken dan zal het zaterdag tegen
Eemdijk toch uit een ander vaatje
moeten gaan tappen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

19 oktober bij CSW Wilnis

Nederlands Techniekkampioenschap Voetbal
Wilnis - Op verschillende accommodaties organiseren Sportpartners/Rene Meulensteen, assistenttrainer van Manchester United, samen met onder andere Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek het Nederlands Techniekkampioenschap Voetbal (lees:NTK).
Wat gaan we doen?
Het basisprincipe van het NTK zijn
de Moves & Skills zoals René Meulensteen (assistent-trainer van Alex
Ferguson) deze aanleert bij alle spelers van Manchester United.
Voetballers in de leeftijd van 7 t/m
14 jaar krijgen techniektraining, een
voetbal, een voetbalshirt, een lunch,
een diploma op naam én voor iedere deelnemer een speciale Moves &
Skills-trofee.
Wat bieden wij ‘voetballend’ aan?
In de ochtend worden de kinderen in kleine groepjes verdeeld van
maximaal 12 kinderen. Onder begeleiding van trainers gaan ze trainen
op techniek in oefenvormen. Na

een goede lunch gaan we in de middag beginnen met Moves&Skillswedstrijdvormen waarbij uitsluitend
zal worden gelet op de techniek.
Maar het belangrijkste is dat alle kinderen meedoen en zij de
Moves & Skills gaan aanleren. Elke
voetballer(-ster) is welkom en niet
alleen maar de ‘goeie’. Dus iedereen
is een winnaar. Iedereen op deze
dag leeft als een ‘kampioen’, traint
als een ‘kampioen’ en speelt als een
‘kampioen’.
Uiteindelijk kiezen wij per locatie
de beste techniekspeler(s) die op
het NSC. Papendal tijdens een finaledag mogen gaan strijden wie de
beste techniekspeler
(-ster) van
Nederland is in zijn of haar leeftijdscategorie.
De uiteindelijke winnaars
De landelijke winnaars bezoeken als
hoofdprijs de grootste voetbalclub
van de wereld; Manchester United!
Voor verdere informatie en aanmelden kijk op: www.moves-skills.nl

