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Stichting Haarwensen brengt 
bezoek aan Prinses Beatrixschool
Wilnis - Oud-leerling Patricia heeft 
afgelopen donderdag op de Prinses 
Beatrixschool iets verteld over de 
Stichting Haarwensen. De kinderen 
van de drie hoogste groepen luis-
terden geboeid naar haar verhaal 
en keken naar een video. 
Stichting Haarwensen zet zich in om 
kinderen die door een chemokuur 

kaal zijn geworden van een passen-
de pruik te voorzien. Daarvoor is ui-
teraard haar en geld nodig. Beide 
zaken werden door de kinderen van 
de Prinses Beatrixschool gegeven.

Inge uit groep 8 had onlangs haar 
‘staart’ afgeknipt en bewaard voor 
deze gelegenheid. Het haar werd 

plechtig overhandigd aan Patricia, 
die er erg blij mee was. 

De komende vijf weken zullen de 
kinderen van de hele school gaan 
sparen om ook geld te kunnen over-
maken naar deze stichting. Natuur-
lijk dragen ze dit initiatief als Chris-
telijke school een warm hart toe!

Fietser 
gewond 
Mijd recht - Vrijdag 30 sep-
tember omstreeks 17.10 uur 
vond er op de Rondweg een 
aanrijding plaats tussen een 
automobilist en een fietser. De 
52-jarige automobilist uit Mijd-
recht reed op de rotonde Hof-
land/Rondweg en verleende 
bij het verlaten van de rotonde 
geen voorrang aan de fietser, 
een man uit Mijdrecht, die de 
Rondweg overstak in de rich-
ting van het centrum. De man 
(leeftijd onbekend) is met rug- 
en beenletsel per ambulance 
naar het AMC vervoerd.

Wiln is - Een 15-jarig meisje uit Ab-
coude raakte op donderdagmiddag 
29 september jl. dusdanig ernstig 
gewond bij een aanrijding met een 
vrachtwagen, dat zij vrijdagavond 
aan haar verwondingen bezweek.
Rond 15.25 uur reed een 41-jarige 
chauffeur uit Wilnis met zijn vracht-
wagen over de Provincialeweg 
N212, komende uit de richting van 
de rotonde Mijdrecht/Vinkeveen. 

Vanaf de Provincialeweg N212 sloeg 
hij bij de Pastoor Kannelaan rechts-
af. Een 15-jarig meisje uit Abcoude 
reed over de Pastoor Kannelaan en 
stak de weg schuin over naar het 
fietspad langs de Provincialeweg 
N212. Daarbij zag zij de vrachtwa-
gen kennelijk over het hoofd, met 
een ernstige aanrijding tot gevolg.
Het meisje liep ernstig hoofdlet-
sel op. Gezien het letsel kwamen er 

twee ambulances en een trauma-
helikopter ter plaatse. Zij werd per 
ambulance naar het AMC overge-
bracht en is daar op de afdeling In-
tensive Care opgenomen, alwaar zij 
vrijdag overleed. Op de plaats van 
het ongeval werden bloemen en 
knuffels gelegd. De afdeling Ver-
keersongevallenanalyse van de Ver-
keerspolitie Utrecht heeft ter plaat-
se een onderzoek ingesteld.

Dodelijk gewond bij aanrijding 
met vrachtauto
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Na non-actiefstelling gemeentesecretaris en Hoofd projecten:

Burgemeester Burgman en 
wethouder Lambregts nemen ontslag
De Ronde Venen - Het gaat niet 
goed met de gemeente De Ronde 
Venen. Sinds de uitkomsten van een 
onderzoek naar de financiële posi-
tie van de gemeente naar buiten zijn 
gekomen en duidelijk is geworden 
dat er de laatste jaren heel wat mis 
was met het management in de ge-
meente, is de beer los. Deelden wij 
u vorige week mee dat het college 
van burgemeester en wethouders 
naar aanleiding van de uitkomsten 
van het rapport (gemeente had mi-
nimaal 15,5 miljoen tekort op diver-
se belangrijke projecten zoals het 
bouwen van vele honderden wo-
ningen) de gemeentesecretaris en 
Hoofd projecten per direct op non-
actief hadden gezet, is het daar niet 
bij gebleven.

Donderdagavond jl. zou het bewus-
te rapport door de raad worden be-
sproken. Heel duidelijk was toen al, 
dat een meerderheid van de raad de 
verantwoordelijke van het college 
(in dit geval wethouder Ingrid Lam-
bregst, de overige wethouders zijn 
met pensioen, Roosendaal en Van 
Breukelen en Dekker is nu raadslid) 
aan de kaak zou stellen en de wet-
houder een motie van wantrouwen 
zou krijgen, hetgeen in de politiek 
betekent: inpakken en wegwezen.

Burgemeester
Verbijsterd, ontsteld, lamgeslagen, 
was de raad toen de burgemeester 
direct na aanvang van de raadsver-
gadering het woord vroeg en mede-
deelde dat zij haar verantwoorde-
lijkheid nam voor de ontstane situ-
atie, na het verschijnen van het ver-
nietigende rapport en zij per direct 
haar ontslag indiende: “Ik heb de 
signalen hierover niet tijdig opge-
pakt; we waren te zeer in beslag ge-
nomen door de herindeling. Pas na 
de collegevorming werd de proble-
matiek in zijn volle omvang duide-
lijk. Ik neem het mijzelf kwalijk en 
neem daarom ook de verantwoor-
delijkheid door nu mijn ontslag in 
te dienen.”
Dit kwam voor de gehele raad bin-
nen als een donderslag bij helde-
re hemel. De wethouders bleken 
het een uur voor de aanvang van 
de vergadering gehoord te hebben, 
maar de raad was werkelijk over-
donderd. Niet erg professioneel 
echter was, dat het college en een 
groot deel van de raad, zo lam ge-
slagen waren dat ze niet meer ver-
der wilden vergaderen: de fractie 
van de VVD was ‘te emotioneel’. De 
fractie van het CDA had een pro-
bleem dat hun fractievoorzitter nu 
voorzitter van de raad moest wor-

den en de waarnemend fractievoor-
zitter van het CDA, Jan Rouwen-
horst, niet van plan was de mening 
van de meerderheid van de fractie 
te verdedigen, aangezien hij daar 
niet achter stond. De CU/SGP en de 
PvdA/GroenLinks sloten zich, zoals 
de laatste maanden steeds het ge-
val is, als makke schaapjes aan bij 
hun coalitiepartners. 

Tegen
Alle oppositiepartijen, RVB, SVAB, 
Lijst 8 en D66, vonden het te gek 
voor woorden. Zij vonden dat er ge-
woon doorvergaderd moest wor-
den. Wethouder Lambregts was 
zichtbaar van streek, zij zag de bui 
al hangen. Velen dachten ‘nu neemt 
zij ook ontslag’. Dat gebeurde die 
avond echter niet.

De vergadering werd verdaagd en is 
nu vanavond, woensdag 5 oktober. 
Maar wethouder Lambregts voel-
de goed aan dat zij ook woensdag-
avond de dans niet zou ontspringen. 
De motie van wantrouwen zou ko-
men en zou een meerderheid ha-
len. Vrijdag jl. besloot zij om toch 
ook maar haar ontslag in te dienen. 
In een emotionele brief aan de raad 
vertelt zij waarom: 
(vervolg pagina 2)

Getuigen 
gezocht
Mijd recht - “Op donderdag 29 
september omstreeks 20.25 uur 
reed ik op de Rondweg ter hoog-
te van de Mijdrechtse glashandel. 
Midden op de rijbaan in de richting 
van Dukaton lag er een grote tak 
van ongeveer 2,5 meter die ik niet 
meer kon ontwijken. Heeft iemand 
een auto zien rijden met takken die 
eventueel iets verloren is of iemand 
met takken zien slepen die het no-
dig vond deze op de rijbaan te leg-
gen? Na de aanrijding is er flink wat 
schade opgelopen. Als er getuigen 
zijn die iets gezien hebben, willen 
zij   dan contact opnemen?” Ruud 
Springintveld: tel. 0297-778191.

Getuigen 
gezocht
Wiln is - Een meisje raakte op don-
derdagmiddag 29 september ern-
stig gewond bij een aanrijding met 
een vrachtauto. Zij overleed in het 
ziekenhuis aan haar verwondingen.
Op donderdagmiddag rond 15.25 
uur reed een 41-jarige chauffeur uit 
Wilnis met zijn vrachtwagen over de 
Provincialeweg N212, komende uit 
de richting van de rotonde Mijd-
recht/Vinkeveen. Vanaf de Provin-
cialeweg N212 sloeg hij bij de Pas-
toor Kannelaan rechtsaf. Een 15-ja-
rig meisje uit Abcoude reed over de 
Pastoor Kannelaan en stak de weg 
over naar het fietspad langs de Pro-
vincialeweg N212. Daarbij zag zij 
de vrachtwagen kennelijk over het 
hoofd, met een ernstige aanrijding 
tot gevolg. De afdeling Verkeerson-
gevallenanalyse van de Verkeerspo-
litie Utrecht verricht onderzoek naar 
het ongeval. In het kader daarvan 
komt zij graag in contact met ge-
tuigen van de aanrijding. Aan hen 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie van district Rijn & Ve-
nen op telefoonnummer 0900-8844.

Vrouw gewond 
Amstelhoek – Een 28-jarige vrouw 
uit Uithoorn is vrijdag 30 september 
gewond geraakt bij een aanrijding.
Omstreeks 09.00 uur kreeg de po-
litie de melding dat een snorfiets-
ster en automobilist met elkaar in 
botsing waren gekomen. Ter plek-
ke bleek dat de snorfietsster uit de 
richting van Uithoorn op het fiets-
pad richting een tankstation reed. 
Een 64-jarige automobilist uit Zoe-
termeer stond voor het rode ver-
keerslicht te wachten op de Ring-
dijk Tweede Bedijking en wilde 
rechtsaf slaan richting Mijdrecht-
se Zuwe. Op de kruising Ringdijk 
Tweede Bedijking met het fietspad 
raakte de auto de snorfiets. De be-
stuurster kwam ten val. De (zwan-
gere) vrouw liep rugletsel en een 
hoofdwond op en is per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. Getui-
gen verklaarden dat de snorfietsster 
door rood is gereden.
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Reactie van de fracties:
We stuurden afgelopen zaterdag alle fractievoorzitters een 
mailtje met het verzoek om hun commentaar te geven op 
het gebeurde van de afgelopen week. Opvallend is dat 
drie van de vier oppositiepartijen hierop reageerden. Lijst 
8 zweeg. En van de coalitiepartijen alleen de CU/SGP iets 
van zich liet horen. Bij  het CDA, de VVD, PvdA/GL bleef het 
angstvallig stil.

D66: Wij hebben er weer vertrouwen in

Namens D66 de volgende reactie:
Zelf je ontslag aanbieden is een stevige stap, die respect ver-
dient. Zoals wij donderdag al hebben aangegeven, ligt de po-
litieke verantwoording bij de wethouders en specifi ek bij de 
betreffende portefeuillehouder. Wij hadden het beter gevon-
den dat er eerst een debat had kunnen plaatsvinden, waarbij 
de wethouder verantwoording zou afl eggen. Ook dan had de 
wethouder, voordat de raad over een motie van wantrouwen 
zou stemmen, dezelfde stap  kunnen nemen.
Een beter moment voor deze stap zonder (aangekondigd) de-
bat was het moment geweest waarop het rapport wereldkun-
dig werd gemaakt. Door het nu gekozen moment, lijkt het er-
op dat de wethouder inschatte dat een motie van wantrou-
wen bij een meerderheid van het de raad steun zou krijgen en 
deze wilde ontlopen.”
 
Vertrouwen
“In een situatie waarbij, door afwezigheid van een (waarne-
mend-)burgemeester, secretaris en de enige wethouder met 
ervaring met het besturen van een gemeente, is het een goe-
de zaak dat de Commissaris van de Koningin, na overleg met 
de vertrouwenscommissie, een nieuwe ervaren waarnemend-
burgemeester aanstelt. Deze aanstelling is voor de periode 
totdat de nieuwe burgemeester van De Ronde Venen is geko-
zen en geïnstalleerd.
D66 heeft er vertrouwen in dat met deze stap er voldoende 
bestuurlijke ervaring aanwezig zal zijn, om de grote proble-
men waar onze gemeente voor staat aan te pakken. In de 
komende raadsvergadering zal D66 aangeven hoe de raad 
daarbij ook een rol zou moeten hebben. De samenstelling, 
portefeuilleverdeling van het college en eventueel weer aan-
vullen met een 4e wethouder is aan de coalitiepartijen. Wat 
ons betreft zou er, gezien de afgelopen 9 maanden, verbete-
ring mogelijk zijn”, aldus Cees Houmes.

SVAB: Rust en stabiliteit
“Door het aftreden van de burgemeester vorige week donder-
dag heeft geen politiek debat plaatsgevonden over de inhoud 
van het rapport van DHV. Dat is jammer.
Nu ook wethouder Lambregts is afgetreden wordt het debat 
aanstaande woensdag wel erg lastig. De nieuwe wethouders 
kennen het verleden niet. De mogelijke fouten komen uit de 
vorige bestuursperiode. Beide verantwoordelijke bestuurders 
hebben dit inmiddels zelf erkend.
Blijft de situatie dat we wel verder moeten. De commissaris 
van de Koningin heeft per 1 oktober jl. een waarnemend bur-
gemeester aangesteld. Deze moet rust en stabiliteit brengen 
en de zorgvuldige procesgang bewaken. Er zal zo snel moge-
lijk een nieuwe wethouder aangesteld moeten worden. Dat is 
aan de coalitie, maar van de SVAB mag het iemand van bui-
tenaf zijn, die het vak goed onder controle heeft”, aldus Dick 
Kok.

RVB: Veel vertrouwen in nieuwe 
burgemeester
“Voor de fractie van Ronde Venen Belang heeft het oplos-
sen van het door DHV in kaart gebrachte problemen de hoog-
ste prioriteit. De inwoners mogen fi nancieel niet de dupe wor-
den van het niet goed leiden van projecten door de betrokken 
wethouders uit het vorige College. De eerste stap is dat het 
College, na het terugtreden van de burgemeester, een sterke 
voorzitter krijgt. Wij zijn dan ook verheugd met de aanstelling 
van mevrouw Van Vliet als waarnemend burgemeester. Wij 
hebben veel vertrouwen in haar, gezien haar grote ervaring 
met het omgaan met crisissituaties in de gemeente Amers-
foort. Het terugtreden van wethouder Lambregts was, gezien 
haar betrokkenheid bij de projecten, niet te voorkomen. Zeker 
niet, nadat de burgemeester in haar motivering aangaf dat er 
echt meer aan de hand was dan aanvankelijk aangegeven.” 

Jammer
“Jammer is wel dat mevrouw Lambregts niet gelijk met de 
burgemeester, of na de behandeling van het rapport van DHV, 
haar conclusies had getrokken. Dat zou voor iedereen beter 
te begrijpen zijn geweest. Met de aanstelling van de waar-
nemend burgemeester is de bestuurscrisis nog niet geheel 
opgelost. De ambtelijke organisatie staat voor een giganti-
sche opgave om de draad weer op te pakken na het ontslag 
van de gemeentesecretaris en de directeur projecten. Met de 
aanstelling van 2 interim-managers zijn deze posities weer in-
gevuld, maar het zijn de ambtenaren zelf die het vertrouwen 
in het bestuur weer terug moeten vinden. Dit is op zichzelf al 
een enorme opgave, waaraan de waarnemend burgemees-
ter een belangrijke bijdrage kan leveren.  Ronde Venen Be-
lang heeft er vertrouwen in dat het CDA met een ijzersterke 
wethouder komt, die ervaring heeft met het omgaan met cri-
sissituaties. Met een echte zwaargewicht is het College dan 
weer compleet en kan weer slagvaardig aan de gang.  Ten-
slotte hoopt en verwacht de fractie van Ronde Venen Belang 
dat de gemeenteraad eendrachtig zal samenwerken om met 
elkaar de problematiek op te lossen. Alle partijen moeten de 
bereidheid hebben elkaars inbreng op waarde te schatten. In-
houd moet belangrijker zijn dan deel uitmaken van coalitie of 
oppositie”, aldus Anco Goldhoorn.

CU/SGP: Vertrouwen in wethouder 
Lambregts 
“De CU-SGP fractie betreurt het vertrek van beide bewinds-
personen. Voor ons was dat niet nodig geweest. Het college 
heeft vanaf haar start voortvarend dit dossier opgepakt, en 
hoewel de conclusies (een MOGELIJK) verlies van 15,5 mil-
joen zorgwekkend is, is er nog geen euro verloren. Het colle-
ge heeft ook aangegeven de juiste maatregelen te willen ne-
men om dat potentieel verlies te voorkomen. Wij hadden vol-
doende vertrouwen in het college om hiermee door te gaan. 
Het vertrek van de burgemeester, maar zeker ook van de wet-
houder Ruimte, werkt nu alleen maar vertragend in het oplos-
sen van het probleem. Het is ons verder opgevallen in de toe-
lichting van mevrouw Burgman, dat het juist mevrouw Lam-
bregts geweest is, die in het vorige college al kritische opmer-
kingen heeft gemaakt over de status van de projecten, maar 
toen kennelijk de rest van het college niet heeft meegekregen. 
Een reden temeer om het vertrouwen in mevrouw Lambregts 
uit te spreken”, aldus Wim Stam.

Na non-actiefstelling gemeentesecretaris en hoofd projecten:

Burgemeester Burgman en 
wethouder Lambregts nemen ontslag

Albertine van Vliet beëdigd tot waarnemend burgemeester
vervolg van de voorpagina

Veel meer kwam er niet uit. Vanavond zal de raad zich gaan buigen 
over het rapport maar wat nu...Je kunt je afvragen heeft dat nog 
zin. Er zit niemand meer in het college die iets echt van deze zaken 
afweet. Zij die de afgelopen periode verantwoordelijk waren, zijn of 
na de laatste verkiezingen niet meer teruggekomen (ex-wethouder 
Van Breukelen-CDA en ex-wethouder Roosendaal-VVD), ex-wet-
houder Dekker van RVB zit nog als raadslid in de raad. Wethou-
der Lambregts en de burgemeester hebben hun ontslag ingediend 
en de gemeentesecretaris en Hoofd projecten zijn door het colle-
ge op, zoals dat heet, non-actief gesteld, maar in feite ontslagen. 

Blijven over wethouder Palm, geheel nieuw en wethouder Schou-
ten in de vorige periode raadslid. Zij kunnen geen antwoorden ge-
ven. Zij zijn niet verantwoordelijk hiervoor. Zij hebben daar niet aan 
meegewerkt. 
Het verstandigste lijkt ons: het rapport ligt er. Neem nieuwe men-
sen aan, blik vooruit en aan het werk. Los de zaken op. Kijk niet 
achteruit. Heeft geen zin. Ouwe koeien stinken en lossen niets op. 
Aan de raad: ga besturen.... geen schuldigen aanwijzen, die zijn al-
len al weg. Ga met elkaar aan het werk. 
Schouders eronder...

Vrijdagmiddag werd al bekendgemaakt dat 
de commissaris van de Koningin Robbert-
sen, Albertine van Vliet uit Amersfoort tot 
waarnemend burgemeester had benoemd. 
Aan haar de taak om deze bestuurscrisis in 
goede banen te leiden. De heer Robbertsen 
vindt het onwenselijk de burgemeesters-
post de komende maanden onbezet te la-
ten: “Deze situatie vraagt om rust en sta-
biliteit en dat kan deze nieuwe burgemees-
ter brengen.” Zij blijft tot eind november en 
dan zal de nieuwe, vaste burgemeester be-
noemd worden.

Persbijeenkomst
Maandagmiddag jl. werd er een persbijeen-
komst belegd, waarin het college tekst en uit-
leg zou geven. Van tekst en uitleg kwam wei-
nig. De waarnemend burgemeester was er 
niet en wethouder Spil had elders verplichtin-
gen. Ex-wethouder Lambregts was er even. 
Zeer geëmotioneerd kwam zij de perskamer 
binnen en las het volgende voor: “Ik hoop dat 
u begrijpt dat dit voor mij een zeer emotioneel 
moment is. Ik heb daarom gekozen een ver-
klaring op papier te zetten en die aan u voor te 

lezen. Daarna zal ik de persconferentie verla-
ten. Met pijn in het hart heb ik vrijdag 30 sep-
tember het besluit genomen mijn ontslag als 
wethouder in te dienen. De reden voor deze 
stap is gelegen in het feit dat ik de afgelopen 
week heb gemerkt dat er onvoldoende ver-
trouwen in de gemeenteraad bestaat om nog 
langer als wethouder te kunnen functioneren. 
U kent mij als betrokken wethouder. Bij mij 
heeft het gemeentebelang altijd vooropge-
staan. Vandaar dat ik nu tot dit besluit ben ge-
komen. Ik heb het volste vertrouwen dat mijn 
drie collega’s en de nieuw te benoemen CDA 
wethouder in staat zijn de problemen waar we 
nu mee worden geconfronteerd het hoofd te 
bieden. Ik hoop dat u respect kunt opbrengen 
voor het besluit dat ik nu geen vragen wil be-
antwoorden” en zij verliet met gebogen hoofd 
de zaal.

Maatje weg
Bleven over van het college twee wethouders, 
Palm van de VVD en Schouten van CU/SGP: 
wethouder Palm begon te zeggen dat hij over 
het vertrek van de wethouder  geen medede-
lingen zou doen: “Het is een emotionele tijd. 

We hebben in korte tijd twee maatjes verlo-
ren. We zijn als team in januari gestart en we 
hebben die maanden een goed team opgezet. 
We hadden een geweldig contact, ook op het 
menselijk vlak. Ik betreur het verlies van de-
ze twee collegeleden in grote mate. Ik heb de 
burgemeester deze tijd ervaren als een daad-
krachtig en deskundig bestuurder. Met Ingrid 
heb ik heel nauw samengewerkt. Het is een 
competente en moedige vrouw. Ik ben mijn 
dagelijkse maatje kwijt nu. Ik heb het daar heel 
zwaar mee. Ik heb het weekend gebruikt om 
alles te overdenken en ben tot de conclusie 
gekomen dat ons team een deukje heeft op-
gelopen, maar dat we er voor willen gaan. Als 
de raad ons het vertrouwen wil geven woens-
dagavond gaan we er voor”, aldus Palm.

Wethouder Schouten vond het voor de bur-
gemeester en voor wethouder Lambregts een 
persoonlijk drama: “maar dat is het ook voor 
ons college. We hebben een emotionele tijd 
achter ons en nog is het niet helemaal voor-
bij, maar we willen er weer voor gaan. Het gaat 
ons lukken. We gaan de draad weer oppak-
ken.”

De nieuwe (tijdelijke) burgemeester: Albertine van Vliet

Wethouder Lambregts’ laatste gang naar de pers

Ex-burgemeester Marianne Burgman Emotie alom bij uiteengevallen college

Ex-wethouder Ingrid Lambregts

Wethouder Palm (l) en wethouder Schouten: “We gaan er voor”



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

 AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Achter de Kerken 237 Bouwen van een aanbouw Bouwen W-2011-0494 21-9-2011
Gein-Zuid 46 Vervangen van een rieten kap Monument W-2011-0502 28-9-2011
Kerkplein 34 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0500 26-9-2011
Willem van  Realiseren van een muurdoor- Bouwen W-2011-0492 20-9-2011
Abcoudelaan 13 braak en uitbouw badkamer 

Baambrugge
Rijksstraatweg 43 Wijzigen van het gebruik  Afwijken be- W-2011-0503 27-9-2011
 van het pand stemming RO 

mijdrecht
Derde Zijweg 3 Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0499 26-9-2011
Hofland 6 Slopen van een winkelpand en  Slopen W-2011-0498 23-9-2011
 bouwen van een winkel met  Bouwen
 appartement  

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 29-31 Verbreden van een brug Bouwen W-2011-0501 27-9-2011
Baambrugse Zuwe 41 Vervangen van een brug Bouwen W-2011-0496 22-9-2011
Plaswijk 66 Slopen en bouwen van een Slopen  W-2011-0495 21-9-2011
 woning Bouwen 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam Aard van het project  Activiteiten Aanvraagnr.

Abcoude
Botshol 26 Bouwen van een schuur  Bouwen W-2011-0427

 VeRleenDe BouwVeRgunnIng In comBInAtIe met ontheffIng/wIjzIgIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Voorbancken 22 Oprichten van een bedrijfsruimte   2010/0528 26-9-2011
 met bedrijfswoning  

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
hebben ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemoti-
veerd 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 be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Gouwenstraat en  Verwijderen van asbest en Slopen W-2011-0410 26-9-2011
Markestraat asbesthoudende producten tbv 
complex 2117 onderhouden complex 2117 

Vinkeveen
Waverveensepad 21 Vernieuwen van de  Milieu neutraal W-2011-0303 20-9-2011
 werktuigenberging wijziging 

waverveen
Waverdijk 20 Slopen van asbest schoorstenen Slopen  W-2011-0191 27-9-2011
 en inbouwen toiletgroep Monument 

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 wethou-
ders, 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.

 VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van zuster den 

hertoglaan 101, 3641 kw mijdrecht. 
Dit besluit ligt met ingang van 6 oktober 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 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. 

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 recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  Best Buy Bikes voor het oprichten van een inrichting voor de in- en verkoop plus reparatie van motorfiet-

sen en scooters, op het adres handelsweg 2B, 3641 Rc mijdrecht;
-  neelam bouw- en meubelwerk voor het oprichten van een timmerwerkplaats, op het adres gein noord 

32, 1391 hA Abcoude;
-  straalbedrijf handelsonderneming kees koek voor het oprichten van een metaaloppervlaktebehande-

lingsbedrijf, op het adres energieweg 134 – 136, 3641 Rt mijdrecht;
-  Van der meché holding B.V. voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres gein 

noord 32, 1391 hA Abcoude.
zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  De overhaal B.V. voor een nieuw te bouwen veldschuur, op het adres Donkervlietse Binnenweg 1, 

1396 ln Baambrugge.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen 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 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. 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 telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op 
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 VeRgADeRIng commIssIe Algemeen BestuuRlIjke zAken / fInAncIën e.o. 
 6 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 september 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4.  Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën van 8 september 2011 en notulen 

commissie Inwonerszaken / Samenleving van 5 september 2011. 
5. Punten voor de raad van 27 oktober 2011
a. 2e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0049/11.
 In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdo-

cumenten 2011-2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de 
planning, de structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform de-
ze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bestuurs rapportage. 

6. Overige punten 
a. Wijkgericht werken & Kernenbeleid
 De fractie van D66 verzoekt het college een toelichting te geven op de stand van zaken rond wijkgericht wer-

ken en het kernenbeleid.
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën & Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u
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INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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 e-mailadres. 
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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) 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.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

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.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
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

Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: 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.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 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.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
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
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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 Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
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 ontwikkelingssamenwer-
king 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!

Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.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 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij
Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
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ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
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Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
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stemming van de uitgever!
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DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: 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.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 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.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
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
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Tel.nr..............................................................................................................................
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Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
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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 
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Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.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 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij

‘Onze’ school in Nepal 2

In de lieflijke Kathmanduvallei, 14 km van de hoofdstad, is door SOS 
De Ronde Venen een mooie school gebouwd waar plaats is voor de 
vele arme kinderen die Nepal rijk is. Doordat de school is opgewaar-
deerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en 
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toi-
letblok. 
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok 
schieten heel goed op. Er wordt aardbevingbestendig gebouwd. De 
Ester Benjamin Trust, onze nieuwe samenwerkingspartner, heeft di-
rect contact met de school en het bouwproject. De voortgang wordt 
goed begeleid en onder controle gehouden. Ook het schoolhoofd 
Ram kaji Bista en de bouwcommissie van de school doen gewel-
dig goed werk en zijn de motors achter de opwaardering en de ver-
bouwing. 
De inschatting is dat de verbouwing vóór het einde van dit jaar vol-
tooid zal zijn. Daarvoor is geld nodig. Wij doen een beroep op u, lezers 
en donateurs van SOS, om een steentje bij te dragen. 
Wilde Ganzen financiert mee. Elke euro wordt ter plaatse besteed en 
heel goed besteed. Met dank voor uw bijdrage!

Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.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: 
- Mijdrecht Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.
- Uithoorn, Aalbessenlaan: rode kater van 12 jaar oud. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk. Zwarte kat.
- Mijdrecht, Saffier: zwart-wit katje van ongeveer 2 maanden.
- Vinkeveen, Achterbos: een rood kitten (kater) en een rood-wit  
 kitten (poes).
- Uithoorn. Achterberglaan: Cyperse kat 
- De Kwakel, Vuurlijn: magere zwarte kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: klein donker cypers poesje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Altovi viert 65-jarig bestaan
Vinkeveen - De Vinkeveense to-
neelvereniging Altovi bestaat dit 
jaar 65 jaar en viert dit zaterdag-
avond 5 en 12 november en zon-
dagmiddag 13 november in De Boei.
Martin Verrips schreef speciaal voor 

deze gelegenheid een hilarisch stuk, 
rijkelijk gevuld met liedjes en live 
muziek. 
Zeer binnenkort hierover meer, 
maar schrijft u de speeldata alvast 
in uw agenda!

Verval op de foto
Mijdrecht - In het seizoen dat de 
bomen zich ontmantelen, de schim-
mels hun hoed boven de grond ste-
ken en het daglicht zich beperkt, 
toont fotoworkshop De Ronde Ve-
nen de gehele maand oktober een 
foto-expositie in gezondheidscen-
trum Croonstadt, met als thema: 
verval.
Verval roept een sfeer op van ver-

gankelijkheid in sobere kleuren. De-
ze sfeer is bij een deel van de ex-
positiefoto’’s bijna te voelen en ze-
ker te zien. 
Maar dat verval ook kleurrijk en pit-
toreske kan zijn, toont het ande-
re deel van de expositiefoto’s. Zo 
ontstaat een mooie combinatie van 
treur en kleur, wat een bijzonder 
prikkelend schouwspel oplevert.

Uitnodiging najaarsavond 
en lezing De Groene Venen
Vinkeveen - Op donderdag 13 ok-
tober a.s. vindt de najaarsavond van 
De Groene Venen plaats. Tijdens de-
ze avond zal bioloog dr. F.W.M. Vera 
een bijzondere lezing geven over de 
laatste inzichten in de ontwikkeling 
van natuurgebieden en bomen in 
het landschap.
Frans Vera is de ‘uitvinder’ van de 
Oostvaardersplassen (‘onze Seren-
geti’) en grondlegger van het hui-
dige natuurbeleid. “In de Oostvaar-
dersplassen zie je nu juist open 
landschap ontstaan. Het is een ge-
bied geworden dat als internationaal 
voorbeeld aangehaald kan worden”, 

zegt Frans. Hij heeft aangegeven 
niet blij te zijn met de manier waar-
op grote grazers soms worden in-
gezet in natuurgebied. “Iedereen 
gaat ermee aan de haal”. Volgens 
hem gaat het gegraas in de Oost-
vaardersplassen nu inmiddels hele-
maal volgens het boekje en wordt 
de soep niet zo heet gegeten….
Dat deze avond een heel bijzonde-
re zal worden is zeker. Eenieder die 
geïnteresseerd is en deze bijzonde-
re lezing wil meemaken, is van harte 
welkom. Deze avond vindt plaats in 
Dorpshuis De Boei, aanvang 20.00 
uur.

Regionaal Operette & Musical-
koor (ROM) zoekt lage stemmen
De Ronde Venen - Het ROM-koor 
kan jullie gebruiken! Alle stemmen 
zijn voldoende aanwezig, maar bas-
sen komt het ROM-koor nog tekort. 
Dus, wanneer je van zingen houdt 
en je bij het Operette- en Musical-
koor wilt aansluiten, dan ben je van 
harte welkom! Zit je al op een ver-
eniging? Geen probleem, zolang het 
maar niet op donderdagavond is, 
dat is namelijk hun vaste repetitie-
avond.
Het ROM-koor bestaat 25 jaar 
en heeft een heel breed repertoi-
re waarin jij je vast wel zult kunnen 
vinden. Kom eens luisteren op don-
derdagavond. Je kunt een avond 
meezingen zonder dat je je gelijk 
hoeft te binden.

Voor hun volgende project ‘Night of 
the ROM’s volgend voorjaar kun-
nen zij jou als projectbas prima ge-
bruiken. Uiteraard mag je een an-
dere zanglustige meenemen en dat 
hoeft dan niet per se een bas te zijn. 
Kennis van muzieknoten is meege-
nomen maar geen must. Wanneer je 
zingen kunt is dat wel zo prettig na-
tuurlijk.
Kom eens luisteren of meedoen 
op donderdag tussen 20.00 uur en 
22.30 uur. Er wordt in Basisschool 
De Fontein aan de Johan van Re-
nessestraat in Mijdrecht gerepe-
teerd.
Voor vragen: info@romkoor.nl of 
Wiebe van der Schaaf, telefoon: 
06-22561791.

Stine Jensen bij Venen Literair
Vinkeveen - Schrijfster en docent 
literatuurwetenschap Stine Jensen 
komt overmorgen, vrijdag 7 okto-
ber, op uitnodiging van Venen Lite-
rair naar De Boei aan de Kerklaan 
32. Aanvang 20.00 uur. Toegangs-
kaarten kosten 7,50 euro en zijn al-
leen te krijgen bij de Openbare Bi-
bliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht, bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Read Shop 
in Vinkeveen. Zij zal een lezing ge-
ven over haar werkzaamheden als 
schrijfster, boeken signeren en vra-
gen van de aanwezigen beantwoor-

den. Zij promoveerde ooit met het 
proefschrift ‘Waarom vrouwen van 
apen houden, een liefdesgeschie-
denis in cultuur en wetenschap’. 
Haar schrijverschap omvat echter 
nog veel meer dan alleen dit spe-
cifieke onderwerp en strekt zich 
uit van essays, journalistieke werk-
zaamheden voor NRC tot het publi-
ceren van verhalen.

Informatie over Venen Literair kunt 
u krijgen van Anneke van Gessel, 
tel. 0297-261382 of van Erwin Hor-
witz, tel. 0297-263195.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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.

Ontslag burgemeester (1)
Heel even was ‘De Ronde Venen’ vandaag landelijk 
nieuws. De Burgemeester heeft haar ontslag inge-
diend en dat is bepaald geen dagelijkse kost. Het 
bestuurlijk pluche blijkt in de praktijk heel vaak – 
te vaak als je het mij vraagt – te kleven. En ik kan 
de lovende woorden die over die stap werden uit-
gesproken door raadsleden van alle fracties alleen 
maar onderschrijven. Er is moed voor nodig die 
stap te zetten, ook als je daartoe niet gedwongen 
bent en het getuigt van bestuurlijke integriteit die 
we steeds minder zien.
Toch kan ook rond dit besluit tot indienen van ont-
slag wel het een en ander worden opgemerkt dat 
een wat ander licht werpt op deze stap.
Burgemeester Burgman is als gevolg van de nieu-
we gemeentelijke indeling formeel interim-bur-
gemeester en per 25 oktober 2011 zal een nieu-
we burgemeester worden benoemd zodat zij per 1 
november a.s. toch al het veld zou ruimen. En dat 
mevrouw Burgman die nieuwe burgemeester zou 
worden is – als ik de wandelgangen goed beluister 
– buitengewoon klein.
Dat doet niets af aan de moed nu kleur te beken-
nen en toe te geven dat een eerder kinstellen van 
een onderzoek naar projectvoering veel onheil had 
kunnen voorkomen. Nogmaals, ik kan dat alleen 
maar als positief en integer zien.
Maar ik zie ook een andere kant. De burgemeester 
sprak haar vertrouwen uit in de zittende ploeg wet-
houders en verklaarde dat ze daarom ook met een 
gerust hart deze stap kon nemen. 

Wethouders
De Gemeente blijft volgens haar in goede handen 
achter.
En dat is nu precies de vraag. Niet de burgemees-
ter maar wethouders zijn verantwoordelijk voor de 
aansturing van ambtenaren en zij leggen verant-
woording af aan de raad. En die discussie is nog 
niet gevoerd en komt pas woensdag in een inge-
laste raadsvergadering aan de orde. En dat zou 
voor wethouder Lambregts nog wel eens lastig 
kunnen worden.
Door terug te treden trekt burgemeester Burg-
man ook ogenschijnlijk de schuldvraag naar zich 
toe, terwijl die elders ligt. Natuurlijk, ook de bur-
gemeester heeft als aanstuurder van het team een 

verantwoordelijkheid, maar door die publiekelijk te 
nemen is het onderliggende probleem niet opge-
lost.
Tegen dat decor wordt het terugtreden van de bur-
gemeester iets anders gekleurd. Ik waardeer haar 
politieke moed en integriteit door consequenties 
uit een medeverantwoordelijkheid voor zaken die 
ernstig en onnodig misliepen te aanvaarden. En 
misschien wel nog meer waardeer ik haar houding 
als aanvoerder van een team. Een baas die voor 
zijn/haar mensen staat en een attitude uitstraalt 
van jullie fouten zijn primair ook mijn fouten is ie-
mand die deugt voor dat vak.

Belangen
Maar het gaat nu even niet om waardering hebben 
of minder waardering hebben voor mensen. Het 
gaat nu om het belang van de Gemeente De Ronde 
Venen. Het belang van u en mij. Om de vraag of uw 
en mijn OZB heffing het komend jaar omhoog zal 
gaan omdat er een niet deugdelijke begroting in el-
kaar werd geknutseld en nu een weg moet worden 
gevonden om dit verwijtbare verlies van 15 miljoen 
Euro alsnog te dekken.
En geloof me – een tijdelijke OZB verhoging of wel-
ke tijdelijke heffing dan ook, is nog nooit terugge-
draaid. Denk maar aan het kwartje van Kok of de 
greep uit de kas van het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds.
Alle reden dus voor de Raad om de rug nu recht 
te houden en de verantwoordelijkheden te leg-
gen waar die horen. Dit met inbegrip van een stuk-
je zelfreflectie die sommige partijen zou sieren. 
Het college is eerder geconfronteerd met de vra-
gen die ook het onderzoeksbureau stelde, maar 
de Raad accepteerde dat er geen antwoord kwam. 
Misschien dat het openen van deze beerput leidt 
tot een wat zakelijker en vooral volwassener kij-
ken naar waarover besluiten moeten worden ge-
nomen. Tot een wat meer inhoudelijk oordelen over 
wat wordt voorgelegd en wat minder tellen van 
koppen. Machtspolitiek is misschien leuk voor de 
op enig moment zittende coalitie, maar de historie 
leert dat het niet erg bijdraagt aan de kwaliteit van 
besluitvorming.

W.P. Ezendam, Vinkeveen

Jammer, om meerdere redenen
Beste Marianne,

Het is altijd jammer als een bestuurder voortijdig 
vertrekt. En in dit geval zeker als het de bestuur-
der betreft die de Zijkamer mogelijk heeft gemaakt.
Toch wil ik graag enkele kanttekeningen, bij dit 
vertrek op wel heel korte termijn, plaatsen. Eigen-
lijk ben ik van mening dat een vertrek pas een feit 
kan zijn als de raad vindt dat er geen vragen meer 
zijn. Met een onmiddellijk vertrek kan de raad geen 
vragen meer stellen en wordt de loco-burgemees-
ter opgezadeld met een mogelijk gedwongen ei-
gen vertrek wegens de door de (ex-)burgemeester 
gemaakte fouten.

Ook vind ik dat een ex-burgemeester die op vrijdag 
al geen burgemeester meer is, vanaf het moment 
van opstappen geen interviews kan geven anders 
dan op persoonlijke titel. Want die burgemeester 
kan niet langer verantwoordelijk voor de eigen da-

den worden gehouden door de raad. Ook hier zit de
loco-burgemeester nu mee.

Het meest opvallende bij het radio1-journaalinter-
view deze ochtend vond ik, dat er niets fout is ge-
gaan en dat er niemand fouten heeft gemaakt. In 
dat geval had je, als de waarnemend-burgemees-
ter, toch in functie kunnen blijven.

Met al deze en nog veel meer vragen zal ik nu bij 
de loco-burgemeester te rade moeten gaan. Jam-
mer, want ik had deze vragen graag aan jou ge-
steld.

Je bent op dit moment al weg als burgemeester...... 
En zo plotseling alsof je bent gevlucht, ja voor wat 
eigenlijk. Het ga je goed en ik zal je zeker missen!

Met zeer vriendelijke groet,
Jan Platvoet

Schiphol met mens en maatschappij
Om onze gemeenschap enigszins goed te laten 
verlopen zijn er regels en afspraken opgesteld. Als 
eenieder deze respecteert en ernaar zal handelen, 
en bij zichzelf nagaat dat, wat hij zelf niet wilt, het 
ook niet bij een ander doet, dan hebben we toch 
een fijne omgeving om met zijn allen in te leven. 

Voor diegenen die moeite hebben om zich hier aan 
te conformeren zijn er handhavers aangesteld die 
deze mensen op de vingers tikken, om zo te probe-
ren ze weer in de pas te krijgen.

Echter lijkt het soms of niet iedereen zich aan re-
gels hoeft te houden, of houdt dan in ieder geval 
geen rekening met de ander.

Als voorbeeld neem ik Schiphol met de daaraan 
gekoppelde vliegbewegingen. Uiteraard is Schip-
hol belangrijk voor de werkgelegenheid, en maken 
we (bijna) allemaal er af en toe gebruik van.

Maar gaan groei, goede resultaten, en nog meer 
winst boven het leefplezier van de omwonende 
mensen.
Natuurlijk heb je hier te maken met eenieder zijn 
subjectieve beleving van geluidshinder, wat voor de 
één hinderlijk is, valt de ander niet op. 

Dan hebben we het niet eens over eventuele ver-
vuiling die door de vliegtuigen veroorzaakt worden, 
de mensen hebben tegenwoordig wel wat vaker 
ongeneeslijke ziektes die niet altijd ergens aan te 
relateren vallen, het zal wel stress zijn.

Tegenwoordig hebben we een hardhouten tuinset, 
en niet meer die van wit plastik, door deze werd je 
nog al eens op de vervuiling gewezen als je tuinset-
je een tijdje lang buiten stond. 

Kort gezegd lijkt het erop dat deze club zich niet 
aan de regels hoeft te houden, of buigt of bere-
kent het zo dat het lijkt dat ze zich netjes aan de 
regels houdt. 

In ieder geval wordt het mij de afgelopen weken 
maar weer duidelijk.
Als er groot onderhoud gepleegd wordt aan een 
stijg/landingsbaan we gewoon de ander baan ge-
bruiken met de nachtelijke vliegbewegingen van 
de ene.

Het maakt dan niet uit dat de bewoners (ik in ie-
der geval) ‘s nachts wakker worden van deze vlieg-
tuigen, en zaterdag- en zondagochtend niet langer 
uit mogen slapen dan 6.50 uur. Dit wordt gewoon 
voor je besloten.

De vraag die in mij opkomt: ‘waar zijn dan de hand-
havers die door de mens, lees: maatschappij, aan-
gesteld zijn om deze mensen (club) op de vingers 
tikken?’ 

Ben ik nu de enige die zich stoort aan vliegtuig-
geluid?

Met vriendelijke groet van
Bob van Beest Vinkeveen.

Prinses Beatrixschool 
bezoekt verkeersplein
Wilnis - Groep 4 en 5 van de Pr. 
Beatrixschool hebben maandag het 
verkeersplein op het Raadhuisplein 
in Mijdrecht bezocht. Het verkeers-
plein is een initiatief van Shell en 
Veilig Verkeer Nederland en heeft 
als doel het verbeteren van de ver-
keersveiligheid van fietsende kinde-
ren.
De leerlingen hebben zich prima 
vermaakt met de fietsen, skelters en 
steps op het mobiele verkeersplein. 

Zij hebben veel geleerd over boch-
ten maken, rechts rijden, richting 
aangeven en voorrang. Ook heb-
ben alle kinderen een fietsbehen-
digheidstest gedaan. Na afloop was 
er voor iedereen een verkeersplein 
rijbewijs.
De Pr. Beatrixschool heeft aan het 
begin van het schooljaar met alle 
groepen een groot verkeersproject 
gedaan en het verkeersplein sloot 
hier goed op aan.

Opening kinderboeken-
week op de Fontein
Mijdrecht - De kinderen van basis-
school de Fontein werden afgelopen 
maandag op school verrast door de 
aanwezigheid van een echte pro-
fessor. Zijn naam was Prof. C. Dap-
perdaan. Hij had zijn eigen werkka-
mer op het toneel. Je kon zien dat 
hij veel wist, want er stond een gro-
te boekenkast met boeken!
Eigenlijk was hij ook uitvinder, want 
er stond ook een grote machine. 
Wat hij daarmee kon doen, zagen 
de kinderen aan het einde van de 
opening. In zijn werkkamer testte 
hij mensen en dieren of zij zich ‘een 
held’ mochten noemen. Zo kwamen 
er verschillende personages uit kin-
derboeken bij hem op bezoek. De 
kinderen zagen zo dat je niet alleen 
een held kan zijn als je stoer, sterk 
en groot bent. Nee, want meester 
Coen zag er niet uit als een held, 
toen hij op het podium kwam. Maar 
er veranderde iets in hem, toen juf 
Karin heel hard om hulp riep. Wat er 

toen gebeurde, was voor iedereen 
een heeeeele grote verrassing! De 
professor zag toen in dat eigenlijk 
iedereen een held is. En iedereen 
hiervoor beloond moest worden. 
Na het zingen van het kinderboe-
kenweeklied, begon de machine in 
de werkkamer van de professor te 
ratelen en er kwamen allemaal but-
tons uit. Echte ‘heldenbuttons’ voor 
alle kinderen.
Dit was de start van weer een mooie 
kinderboekenweek op basisschool 
De Fontein. De afsluiting daarvan 
zal op donderdagavond 13 oktober 
zijn. Dan mogen de ouders en kin-
deren op school komen om alles sa-
men te bekijken, wat er die week is 
gedaan en gemaakt. En boekhandel 
Mondria zal er ook zijn. Ouders en 
kinderen hebben dan de mogelijk-
heid om samen hun favoriete boek 
te kopen. Op die manier kunnen de 
kinderen weer ervaren hoe leuk le-
zen kan zijn.

Sla nog snel je slag!
Uithoorn - De Outlet van Kinder-
kleding winkel XXStout! is winter-
klaar. Winterjassen, jeans, lekkere 
vesten, mooie laarzen alles is er aan 
gedaan om de laatste twee weken 
dat de Outlet open is tot een succes 
te maken, we willen nog twee we-
ken knallen, voor we Uithoorn ver-
laten. Mooie merken als: Jottum, 
Isla Ibiza, Lola en stoere merken als 
Vingino, Retour, Cars, Petrol en nog 
veel veel meer hebben onze tijd in 
Uithoorn tot een succes gemaakt.
Alle kleding hangt er van maat 50 
tot maat 176 en de schoenen zijn 
er van maat 17 tot maat 42. Helaas 
gaan we het pandje op 16 oktober 

verlaten omdat onze huur termijn 
dan verlopen is.
Mag van der Sluis die de Outlet een 
half jaar geleden begon zal met spijt 
vertrekken, maar wat begon als een 
verkoop voor  3 dagen is al uitge-
lopen tot een half jaar en wie weet 
komen we na de winter weer terug!
Kom nog een keer langs, alles is mi-
nimaal 50% afgeprijsd en laat uw 
mail adres achter, als we terug ko-
men weten we u te vinden!
De outlet is gevestigd op het markt-
plein11 en we zijn open op woens-
dag t/m vrijdag van 10.00 -18.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur U kunt ook pinnen.

Gratis concert  R. -K.  kerk 
Mijdrecht-Wilnis
Regio - De Stichting Vrienden van 
het Monument Johannes de Doper 
organiseert een bijzonder concert 
op woensdag 12 oktober in de mar-
kante parochiekerk op de grens van 
Mijdrecht en Wilnis.
Het befaamde Ensemble Lyrique 
onder leiding van Simon Schou-
ten treedt dan namelijk op met haar 
nieuwste programma Amor & Fortu-
na, dat daags daarna op 14 oktober 
in première zal gaan in de Pieters-
kerk in Utrecht. Hieraan wordt on-

der meer meegewerkt door de mez-
zosopraan Elisabeth von Magnus.
De uitvoering in de Johannes de 
Doperkerk vormt de generale repe-
titie voor dat concert, is derhalve in-
formeel maar dan ook geheel gratis 
voor iedereen toegankelijk!
Voor wie Ensemble Lyrique 
nog niet mocht kennen: zie  
www.ensemblelyrique.nl. 
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur 
kan men zo binnenkomen en een 
goede plaats zoeken. 

Familievoorstelling met ‘ meet en greet’  
Het mooiste van Sesamstraat 
in het nieuwe Crown Theater 
Aalsmeer - Komende zondag 9 ok-
tober presenteert Crown Theater 
Aalsmeer een sprankelende en mu-
zikale familievoorstelling met Bert, 
Ernie, Pino, Tommie en Elmo en na 
afloop is er een ‘meet en greet’ met 
de Sesamstraatbewoners.

Laat je speelgoed staan, schuif ge-
zellig aan bij Het Mooiste van Se-
samstraat! In deze vrolijke familie-
voorstelling loopt er zomaar een 
vreemd meisje de Sesamstraat in.

Ze heet Doedoe en is op reis om de 
mooiste dingen van de wereld te be-
kijken. Ze was in alle landen, in alle 
steden, in alle straten, behalve in Se-
samstraat. Pino, Elmo, Tommie, Bert 
en Ernie vinden haar meteen gewel-
dig lief.

Ze willen dat Doedoe voor altijd blijft, 
dus laten ze haar de allermooiste 
dingen van Sesamstraat zien. Maar 
wat is eigenlijk het allermooiste? 
Lukt het de Sesamstraatbewoners 
om Doedoe over te halen? 

Kom het zelf zien en geniet van een 
vrolijke en gezellige jubileumvoor-
stelling van het 35-jarige Sesam-
straat met liedjes die je zomaar mee 
kunt zingen. Het wordt een heel vro-
lijke, lieve én bijzondere voorstelling 
met naast het mogen ontmoeten van 

de Sesamstraatbewoners na afloop, 
tevens een kleurwedstrijd. 
Alle kinderen krijgen een kleurplaat 
mee naar huis. Deze kan binnen 2 
weken teruggestuurd worden naar 
het theater en uit de kleurplaten wor-
den de vier mooiste gekozen.

Deze vier winnaars krijgen een cd 
met liedjes uit de voorstelling ca-
deau.

Het Crown Theater is te vinden aan 
de Van Cleeffkade 15 in Aalsmeer. 
De voorstelling ‘Het Mooiste van Se-
samstraat’ is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

Toegangskaarten zijn te bestellen via 
de site: 
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Informatie: 
Info@crowntheateraalsmeer.nl.
Voor de voorstelling op 9 oktober 
gaat de zaal open om 13.30 uur.
De voorstelling begint een half uur 
later, om 14.00 uur. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 8 
oktober gedenkt het ‘Katholiek Al-
ternatief De Ronde Venen’, dat het 
een jaar geleden is dat men zelf-
standig vieringen ging houden in 
de Veenhartkerk aan de Grutto. Dit 

werd mogelijk gemaakt door wel-
willende medewerking van de ker-
kenraad van de Veenhart-gemeen-
te, die het kerkgebouw wilde ver-
huren aan Katholiek Alternatief De 
Ronde Venen.

Al was de aanleiding voor dit initia-
tief een droevige, het resultaat is dat 
er een groep enthousiaste mensen 
samen bouwt aan een nieuwe ker-
kelijke gemeenschap. Een katholie-
ke gemeenschap, die open en gast-
vrij wil zijn voor alle mensen. Men-
sen die op zoek zijn naar een ge-
meenschap die samenkomt rond 
Schrift en Tafel en die ruimte geeft 
aan inspraak, meedenken en mee-
doen. Dat dit initiatief de mensen 
aanspreekt blijkt uit de steeds gro-
tere groep mensen die de maande-
lijkse vieringen bijwoont.
De eucharistieviering van 8 oktober 
vangt aan om 19.00 uur. Voorgan-
gers zijn de oud-katholieke pastores 
Henk Schoon, als celebrant en Wim 
de Boer die de prediking zal verzor-
gen. Medewerking aan de dienst 
wordt verleend door het ‘Huisor-
kest Vos’, bestaande uit: Edwin, Ani-
ta, Mirjam en Reinier Vos.
Na afloop van de viering wordt het 
glas geheven en ook u bent daarbij 
van harte welkom.
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Eén jaar Katholiek Alternatief 
De Ronde Venen in Veenhartkerk 

Dominee Veerman maakt 
kennis met Julianaschool 
Wilnis - Vorige week kwam de 
nieuwe predikant van de hervormde 
kerk uit Wilnis zich voorstellen aan 
de kinderen op de Julianaschool. De 
dominee vertelde waar hij allemaal 

al gewoond had, dat hij Hebreeuws 
kan lezen, wat hij allemaal doet in 
een week, of hij last had van huilen-
de kinderen in de kerk en nog veel 
meer.

Ook had hijzijn toga, preekpak vol-
gens de kinderen,  meegenomen. 
Eén van de kinderen hielp de do-
minee met een spiegel om de toga 
netjes aan te trekken.

Mijdrechtse Quassima Asafiati 
genomineerd voor Mooi Mens 2011
Mijdrecht – Deze week maakt 
Zorgverzekeraar IZZ de 25 nomina-
ties voor de vijfde editie van de Mooi 
Mens Verkiezing bekend, dé verkie-
zing die zorgmedewerkers de waar-
dering geeft die ze verdienen. Ook 
Quassima Asafiati uit Amsterdam 
is genomineerd. Quassima is op-
richter en voorzitter stichting Mul-
ti Mondo. Vanaf vandaag kan ieder-
een op Quassima, of één van de an-
dere 24 mooie mensen stemmen via  
www.zorglive.nl/mooimens. Op 8 
november maakt Anita Witzier de 
uiteindelijke winnaar van de Mooi 
Mens Verkiezing 2011 bekend.
Voor de lustrumeditie van de Mooi 
Mens Verkiezing heeft Zorgverze-
keraar IZZ een recordaantal aan-
meldingen ontvangen. De jury heeft 
Quassima als één van de 25 geno-
mineerden geselecteerd uit een to-
taal van 685 aanmeldingen. 

Oprichter Multi Mondo
Al op haar achttiende legde Quas-
sima de basis voor stichting Mul-
ti Mondo. Als doktersassistente sig-
naleerde ze dat veel vrouwen – al-
lochtoon en autochtoon – gezond-
heidsklachten hebben doordat ze te 
weinig bewegen.
Ze organiseert zwemlessen en fy-
siofitness. Hierdoor behalen veel 
vrouwen hun zwemdiploma en 
durven ze over de drempel van de 
sportschool te stappen. Binnenkort 
starten – na vele verzoeken – ook 
zwemlessen voor mannen.

Inmiddels werkt Quassima als as-
sistente plastische chirurgie, maar 
al haar vrije tijd steekt ze in Multi 

Mondo. Naast de sportieve bijeen-
komsten organiseert ze ook praat-
avonden over uiteenlopende onder-
werpen voor vrouwen uit alle cultu-
ren. 
Quassima zegt hierover: “Ik ben 
blij met de waardering voor alle in-
zet van de afgelopen vier jaar. Maar 
waar het mij vooral om gaat, is dat 
vrouwen uit alle culturen naast hun 
gezondheid ook hun sociale con-
tacten kunnen verbeteren. Gewoon 
naar de sportschool gaan is niet 
voor iedereen zo ‘gewoon’. Niets is 
wat het lijkt.” 

Stem nu 
Stemmen op Quassima of een 
andere genomineerde voor de 
Mooi Mens 2011 kan vanaf van-
daag tot en met 4 november op  
www.zorglive.nl/mooimens.

Daar zijn alle intrigerende verhalen 
over de Mooie Mensen terug te vin-
den.
Volg de Mooi Mens Verkiezing ook 
via: Twitter: twitter.com/IZZMooi-
Mens, Hyves: mooimensverkiezing.
hyves.nl en Facebook: Facebook.
com/MooiMensVerkiezing .

Jan van Speyk haalt wisselbeker 
zwemwedstrijden binnen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
1 oktober werd een legendarische 
dag voor de padvindsters van scou-
ting Jan van Speyk. Zij wisten na-
melijk 5 medailles én de wisselbe-
ker binnen te slepen bij de zwem-
wedstrijden van Scoutingregio Am-
sterdam-Amstelland. 

Tijdens de zwemwedstrijden nemen 
scoutinggroepen uit de regio het te-
gen elkaar op in het Amstelveense 
zwembad De Meerkamp. De activi-
teit is al jarenlang een traditie bij ve-
le scoutinggroepen en een leuk mo-
ment voor alle scouts uit de buurt 
om elkaar weer eens te zien.

Lobke Streekstra behaalde de twee-
de plaats op de 50 meter schoolslag, 
Anna White behaalde ook een twee-
de plaats, maar dan op de 50 meter 
vrije slag. Voor het onderdeel vlot-
varen mochten Debbie, Amanda, 
Danique en Evi de gouden medail-
le ophalen! 
De zilveren medaille voor dit on-
derdeel ging ook naar de Jan van 
Speyk: Lobke, Anna, Debbie en Ro-
salie werden tweede. Het laatste 
beetje energie hebben de meiden 
ingezet bij de estafette; Lobke, Anna 
Danique en Rosalie zwommen het 
snelst van allemaal en behaalden de 

eerste plaats! Omdat de padvind-
sters over alle onderdelen de snel-
ste tijd hebben neergezet, mochten 
zij de wisselbeker in ontvangst ne-
men. In 1998 gebeurde dat voor het 

laatst, dus een geweldige prestatie!! 
De esta’s verdienen ook een eervol-
le vermelding; zij zwommen ’s mid-
dags zo goed, dat ze de aanmoedi-
gingsprijs kregen!

Bouwen zonder overlast

Uniek nieuw concept: prefab-
aanbouw van STIJL 2000
Regio - STIJL 2000 heeft, in sa-
menwerking met dochteronderne-
ming Bouwbedrijf Bovenland, een 
uniek en geheel nieuw concept 
ontwikkeld. De echte prefab-aan-
bouw! Niet een aanbouw die ge-
plaatst moet worden op een voor-
af te maken fundatie of op een be-
staand terras, maar echt in zijn ge-
heel prefab.

Huisaanbouw in 
slechts drie dagen
De eerste dag heien, uitgraven en 
inzagen van de achtergevel. De 
tweede dag wordt de aanbouw met 
een grote kraan geplaatst en de ko-
zijnen worden uit de achtergevel 
gehaald. Tenslotte de derde dag de 
installaties aansluiten en het lood 
aanbrengen in de achtergevel. Deze 
bouwwijze is uniek, snel en boven-
dien voordelig. Bij extra wensen kan 
de bouwtijd langer zijn, maar ‘stan-
daard’ is een prefab-aanbouw su-
persnel geplaatst.

Het weer heeft geen invloed 
meer op de bouwtijd
In eigen fabriek wordt de prefab-

aanbouw geheel kant en klaar ge-
maakt inclusief het metselwerk. Al-
leen op deze manier kan er snel ge-
bouwd worden zonder van het weer 
afhankelijk te zijn. 
Extra voordeel: de kwaliteit kan op-
timaal gegarandeerd worden en de 
bouwkosten kunnen veel nauwkeu-
riger bepaald worden en zijn lager 
dan die van een traditionele aan-
bouw!

STIJL 2000 start medio 
november met de verkoop
STIJL 2000 is op zoek naar referen-
tieprojecten. Er is genoeg kennis in 
huis, maar met de prefab-aanbouw 
zijn ze nieuw in de markt en willen 
snel ervaring opdoen. Om als refe-
rentieproject in aanmerking te ko-
men zijn er een paar voorwaarden. 
De voornaamste zijn: breedte pre-
fab-aanbouw circa 500 tot 600 cm 
en diep 250 cm. Links en rechts 
geen uitbouwen van buren, maar 
een hoekwoning mag wel. De be-
staande achtergevel moet erin blij-
ven. De kozijnen met borstwering 
mogen er uiteraard wel uit. De ach-
tergevel moet uit metselwerk be-

staan en minimaal twee woonlagen 
tellen.

Interesse in een 
prefab-aanbouw?
De eerste vijf referentieklanten, die 
voldoen aan bovengenoemde voor-
waarden kunnen profiteren van 
de heel scherpe prijs van slechts € 
19.950,-- euro, inclusief BTW. Dit is 
een vast bedrag, maar exclusief in-
stallatiewerkzaamheden (wel het 
doortrekken van de leidingen). Er is 
een keuze uit een drie- of vierdelige 
schuifpui of openslaande terrasdeu-
ren met zijlichten. 

Kom nu naar de showrooms!
Nieuwkoop, Energieweg 30 
(300m2), Hoofddorp, Cruquiuszoom 
29 Woonboulevard Cruquius achter-
zijde Mediamarkt (900 m2), Leiden, 
Mary Beystraat 5-9 bij Lammen-
schansplein (800 m2) parallel Voor-
schoterweg, Rotterdam, Varese-
weg 135 hoek Kiotoweg- A13 afslag 
11 (800 m2) Bedrijvenpark Noord-
West, Utrecht/Nieuwegein, Ravens-
wade 2a, A12, Ring Utrecht afrit 18 
Houten direct rechts (800m2).



Vinkeveen - Zangeres Jenn Jade, 
veel gevraagd artieste in de jazz-
clubs van New York en Parijs, bracht 
vrijdagavond een waar spektakel in 
Vinkeveen. Haar naam, in de Neder-

landse jazzwereld nog een onbe-
kende, was jazzmeester René van 
Beeck ter ore gekomen op een van 
zijn sessies in Amsterdam. Het klik-
te. Samen met drummer Chris Strik 

en pianist Erik van der Luijt zette het 
kwartet de kleine zaal van de sport-
hal in Vinkeveen op stelten.
Jazzliefhebber én –zanger Tho-
mas van Wagensveld zag Jenn Ja-
de toevallig optreden in een Parijse 
club en was zeer onder de indruk. 
Zijn enthousiasme sloeg middels 
filmpjes van Youtube over op René 
van Beeck, waarna deze via Face-
book de fenomenale zangeres wist 
uit te nodigen voor een eerste ken-
nismaking met Nederland. Anders 
dan men normaal gewend is van 
René van Beeck was de zaal, mede 
door het mooie weer, voor de helft 
gevuld. Het deerde niemand. Een 
kleine honderd hardcore jazzlief-
hebbers had de vele barbecues we-
ten te trotseren en liet zich vrijdag-
avond fêteren door de top van de 
Nederlandse jazz en een entertain-
ster pur sang. Latino zangeres Jenn 
Jade spatte met warme energie van 
het podium en deed Vinkeveen een 
avond sprankelen. 

Overdonderd
Met een welgemeend ‘Come on, it’s 
Friday night, so let’s party!’ zette de 
zangeres vanaf haar eerste stap-
pen op het podium de toon voor de 
avond. De zaal was even overdon-
derd door de ontembare energie, 
maar liet zich spoedig in het feest 
meeslepen. Vanaf de eerste noot 
bewees ze haar tomeloze kwalitei-
ten als jazz zangeres met een enorm 
volume, een groot bereik en immen-
se muzikale creativiteit. Ondanks 
dat ze nog nooit eerder met dit com-
bo had opgetreden, leek Jenn Jade 
de drummer, bassist en pianist tot 
grote hoogte te stuwen. Haar sen-
suele vrolijkheid liet de heren dui-
delijk verre van onberoerd, hetgeen 
in nog meer plezier resulteerde. 
Niet alleen verbaal, maar ook mu-
zikaal waren ze grappig en alle vier 
gingen ze volledig los in de vrije im-
provisatie, terwijl Jenn ondertussen 
zingend door de zaal stuiterde en 
af en toe een blozende bezoeker op 
het podium trok om mee te dansen. 
Ze zong bekende songs als ‘It don’t 

Mijdrecht - Juwelier Ed Koek, juwelenma-
kelaar, specialist in trouwringen, unieke sie-
raden en bijzondere horloges kan er niet ge-
noeg op hameren dat ‘oud en liggend goud’ 
vandaag de dag heel veel geld waard is. 
Hij bedoelt daarmee (oude) gouden siera-
den, zoals hangers, kettingen, (trouw)ringen, 
gouden horloges, versleten of delen daarvan, 
in welke karaat dan ook die niet meer wor-
den gedragen. Maar ook gouden munten, 
kronen of tanden. Veelal liggen die ergens in 
een juwelenkistje of kluis opgeborgen, ver-
geten of waar niet naar wordt omgekeken. 
Ze kunnen een kapitaal in goudwaarde ver-
tegenwoordigen! Waarom wordt er door de 
eigenaar (of nabestaanden) niets mee ge-
daan, zo vraagt hij zich af? Nog nooit was de 
goudprijs zo hoog. Die schommelt momen-
teel rond de 1.700 US dollar per troy ounce 
(= 31,1 gram). 
“Het is voor iedereen tijd om eens in alle kas-
ten en laden te kijken of er ergens nog ‘oud 
goud’ ligt. Misschien vergeten sieraden of 
erfstukken uit grootmoederstijd. Is dat het 
geval kom er mee naar ons toe voor een 
(gratis) taxatie. Het hoeft helemaal niet zo te 
zijn dat ze dan voor het goud wat er aan zit 
‘gesloopt’ moeten worden. De mogelijkheid 
bestaat ook om ze via een speciale websi-
te van ons te koop aan te bieden. Wij hebben 
een dergelijke website nu bijna een jaar lang 
in gebruik en er blijkt heel veel belangstel-

ling te bestaan van derden die zoeken naar 
een bepaald type gouden sieraad. Vooral als 
blijkt dat het nergens meer in die setting te 
koop is omdat het niet meer wordt gemaakt, 
willen liefhebbers daar best een mooie prijs 
voor betalen als dat nu juist het sieraad is 
wat ze zoeken. Dan komt het weer in om-
loop, is de koper heel blij en houdt de verko-
pende partij er een aardig bedrag aan over. 
Dat is beter dan het maar in een donkere la 
of kast te laten liggen. Bovendien levert ver-
koop als geheel meer op dan wanneer het 
als ‘sloopgoud’ wordt aangeboden. Want 
vaak is het zonde om een prachtig gouden 
sieraad te slopen om daarvan dan weer iets 
anders te maken. Bovendien is dat weer heel 
duur. Dat moet worden voorkomen. Wij heb-
ben hele goede ervaringen met de website 
en onze klanten met ons. Wie zich wil oriën-
teren doet er goed aan de site www.juwe-
lenmakelaar.nl eens te bekijken. Daar staan 
heel veel mooie sieraden en juwelen op die 
worden aangeboden”, aldus Ed Koek.

Win-winsituatie
Naar zijn zeggen is vanwege de schrikba-
rend hoge goudprijs de handel in nieuwe 
gouden sieraden nagenoeg tot stilstand ge-
komen. Reden om bestaande gouden sie-
raden en die waar goud onderdeel van uit-
maakt, eens tevoorschijn te halen. Er schij-
nen veel gouden sieraden en horloges te zijn 

onder particulieren die in de loop der jaren 
zijn gemaakt en gedragen zijn. Vanwege het 
soms oubollige aanzien of beschadiging/in-
compleetheid zijn ze terzijde gelegd en er-
gens in een vergeten doosje of hoekje op-
geborgen.
Ed: “Tenzij je er zo aan gehecht bent dat je 
het niet kwijt wilt, maak het dan te gelde. Er 
ligt veel geld op iemand te wachten. Kom er 
mee naar ons toe om het te laten zien en om 
de waarde vast te stellen. Samen kan dan 
besloten worden hoe te handelen: ofwel op 
de website te koop aanbieden, of dat wij het 
innemen als ‘sloopgoud’ waarvoor men in 
ruil een mooi bedrag aan geld krijgt. Dat kan 
in contanten maar we kunnen het geld op 
verzoek ook via een bankrekening overma-
ken. Voor alle drie partijen is er dus een win-
win-winsituatie mogelijk. Daar kan je nog 
aan toevoegen dat het veilig zakendoen is, 
want wij staan al bijna vijftig jaar te boek als 
een bonafide zaak met een hoge graad van 
deskundigheid. Wij vragen alleen een klein 
percentage van de verkoopprijs voor onze 
inspanning en dienstverlening als juwelen 
via de website worden verkocht.”

Uniek
“Voor sloopgoud rekenen wij geen courtage. 
Dat oude goud verzamelen wij, smelten het 
om en verkopen het door aan de goudban-
ken. Die leveren het weer aan speciale re-
cyclingsbedrijven. Het is een dermate moei-
lijk proces om het goud van de legeringen 
te scheiden, dat dit slechts twee bedrijven 
kunnen doen. Daarna is het goud weer te-
rug bij ‘af’, dus 24 karaat en komt het weer in 
de handel om er al dan niet nieuwe sieraden 
van te maken.
Wat er op de website aan sieraden en juwe-
len wordt aangeboden is uniek in Nederland. 
De sieraden zijn bovendien verzekerd als die 
hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in 
huis zijn. Kortom, het is een eigentijdse ma-
nier om sieraden en juwelen onder de aan-
dacht te brengen en te verhandelen”, zo laat 
Ed Koek weten.

Overigens heeft Koek op dit moment ook 
een uitgebreide collectie Swarovski kris-
tallen voorwerpen met topstukken in de 
aanbieding, afkomstig uit particulier be-
zit. Voor de liefhebbers! Wie meer wil we-
ten over het aanbieden c.q. verkopen van 
zijn/haar oude gouden sieraden en juwe-
len kan behalve oriëntatie op de website 
ook even bellen met Ed Koek voor meer in-
formatie: tel. 06-53811601. Kijk ook eens op  
www.juwelencentrum.nl.

pagina 12 Nieuwe Meerbode - 5 oktober 2011

Juwelier en juwelenmakelaar Ed Koek:

‘Oud goud is vandaag de dag 
veel geld waard!’

Bruisende jazz met 
sprankelende Jenn Jade

mean a thing’ en ‘Besame Mucho’ 
en bracht in elk nummer haar ei-
gen sound. In muzikaal opzicht was 
het genieten, in sociaal opzicht een 
feest; voor iedereen was er wel iets 
dat in de show van Jenn Jade aan-
sprak. 

Feestbeest
Na afloop werd de zaal door lou-
ter lachende gezichten verlaten. 
‘Wat een feestbeest’, hoorde men 
diverse bezoekers zeggen. En dat 
is ze, want ook in het Amsterdam-
se nachtleven zal men tot in de la-
te uurtjes van deze kleine grootheid 
genoten hebben, zoals alleen Jenn 
Jade het feest kan doen losbarsten. 
In ieder geval zullen we haar in Ne-
derland eren als ras-entertainster, 
zangeres van wereldformaat, of ide-
ale schoondochter en zal Jenn Ja-
de in Vinkeveen nooit meer worden 
vergeten.

De volgende avond van Stich-
ting Cultura vindt plaats op 28 ok-
tober in De Meijert te Mijdrecht. 
Dan verzorgt de band ‘Alderlief-
ste’ een Frans-Nederlandse mix 
van hits en eigen werk. Kaarten 
kosten 16.50 en zijn in de voor-
verkoop te verkrijgen bij boekhan-
del Mondria in Mijdrecht, drogis-
terij De Bree in Vinkeveen en via  
www.cultura-drv.nl.

Huisartsenpraktijken morgen, 
donderdag 6 oktober, dicht?

De Ronde Venen- Huisartsen 
en hun medewerkers zijn bang 
dat zij volgend jaar de dienst-
verlening aan hun patiënten 
moeten verminderen, omdat de 
minister van Volksgezondheid 
een bezuiniging van 20.000 eu-
ro voor iedere huisartsenprak-
tijk wil doorvoeren. In totaal 
gaat het om een bezuiniging 
van 132 miljoen. Zij willen de 
minister van Volksgezondheid 
en ‘politiek Den Haag’ wakker 
schudden en duidelijk maken 
dat deze bezuiniging tot slech-
tere zorg zal leiden.
Daarom gaan zij morgen, don-
derdag 6 oktober, massaal naar 
een landelijke bijeenkomst in 
de RAI in Amsterdam, die geor-
ganiseerd wordt door hun be-
roepsvereniging, de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) 
in samenwerking met verschil-
lende andere organisaties in de 
huisartsenzorg. Ook de prak-
tijk van uw huisarts kan die 
dag dus gesloten zijn. Maar uw 
huisarts zorgt er ook voor dat u 
die dag voor spoedgevallen bij 
een waarnemer terecht kunt. 
Via informatie in de praktijk 
en bijvoorbeeld op de websi-
te van de praktijk kunt u te we-
ten komen waar u die dag te-
recht kunt.

Patiënt uiteindelijk de dupe
Huisartsen zijn de afgelopen ja-
ren steeds meer mensen in hun 
praktijk gaan behandelen die 
voor die tijd ergens anders naar 
toe moesten voor hulp. Denk 
bijvoorbeeld aan diabetespa-
tiënten die eerst naar het zie-
kenhuis moesten, maar dankzij 
de inzet van praktijkverpleeg-
kundigen nu in de huisartsen-
praktijk terecht kunnen. Zij, en 
veel andere chronische patiën-
ten, krijgen nu dicht bij huis de 
zorg die zij nodig hebben en 
hoeven niet meer zo lang te rei-
zen. En tegelijkertijd wordt er 
flink bezuinigd op de veel ho-
gere kosten van het ziekenhuis.

Maar meer zorg door de huis-
arts heeft wel tot gevolg dat 
de kosten van die zorg ook ho-
ger uitvallen. Die hogere kos-
ten worden door minister van 
VWS volgend jaar in één keer 
bezuinigd op de huisartsen-
zorg. Maar een bezuiniging van 
20.000 euro per jaar is voor ie-
dere huisartsenpraktijk te groot 
om zomaar even op te vangen. 
Volgens de huisartsen zal dit 
tot gevolg hebben dat de pa-
tiënt uiteindelijk de dupe wordt 
van deze bezuiniging. Zij heb-
ben al aangekondigd dat zij ge-
dwongen zijn hun zorg volgend 
jaar te verminderen. Een van de 
eerste maatregelen die zij zul-
len nemen is patiënten weer 
eerder naar het ziekenhuis te 
verwijzen. Dat zal dan weer tot 
veel hogere kosten voor de ge-
zondheidszorg leiden, waar-
door uiteindelijk de premie 
voor uw zorgverzekering ver-
hoogd moet worden. De huis-
artsen en hun beroepsorgani-
satie LHV proberen onder an-
dere met de manifestatie op 6 
oktober deze gevolgen voor de 
patiënt te voorkomen.

Wat kunt u doen indien 
u toch op 6 oktober een 
huisarts nodig heeft
De Huisartsen Spoedzorg is 
geregeld zoals u dat ook in het 
weekend en op feestdagen ge-
wend bent namelijk via de huis-
artsenposten : u belt het num-
mer 0900-4701470. De assi-
stente zal vervolgens met u be-
spreken hoe u het beste gehol-
pen kan worden. U wordt ver-
zocht niet zonder vooraf te bel-
len naar de huisartsenpost te 
komen. Bij levensbedreigende 
spoed kunt u ook het landelij-
ke spoed nummer bellen; 112.
Gezien de verwachte druk-
te vragen wij u voor zaken die 
kunnen wachten niet de huis-
artsenpost maar de volgende 
dag uw eigen huisarts te bel-
len.
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Uithoorn - Bijna precies twee jaar 
nadat op 17 september 2009 na-
bij Park Krayenhoff tussen de Vuur-
lijn en de N201 – door de toenma-
lige burgemeester Berry Groen - de 
eerste paal werd geslagen, werd af-
gelopen dinsdag 27 september het 
nieuwe Gezondheidscentrum ‘Wa-
terlinie’ officieel en feestelijk in ge-
bruik genomen. Geopend was het al 
een aantal maanden omdat het Uit-
hoornse huisartsencollectief er in 
de maand mei al goeddeels naar-
toe was verhuisd en er sindsdien 
ook patiënten ontvangt. Het cere-
monieel gebeuren vond aan het ein-
de van de middag plaats in het bij-
zijn van het bestuur van Ziekenhuis 
Amstelland te Amstelveen waarvan 
het Gezondheidscentrum een ver-
lengstuk is in de regio en talloze ge-
nodigden uit de medische en para-
medische sector. Daaronder speci-
alisten en zorggerelateerde dienst-
verleners die binnen het Gezond-
heidscentrum hun diensten aanbie-
den en/of er werkzaam zijn. Maar 
ook van de gemeente Uithoorn en 
Aalsmeer gaven bestuurders en 
ambtenaren blijk van hun belang-
stelling. Een en ander onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
met muzikale intermezzo’s.

Het heeft even geduurd…
In zijn welkomstwoord schetste de 
bestuursvoorzitter van het Zieken-
huis Amstelland, de heer Jacques 
Moors, via een tijdbeeld een stuk-
je geschiedenis van de totstandko-
ming van het Gezondheidscentrum. 
De plannen en de uitwerking daar-
van dateren reeds van 2001, waar-
na in 2003 op het gemeentehuis 
van Uithoorn een intentieverkla-
ring werd getekend door het Zie-
kenhuis Amstelland en het Huis-
artsencollectief van Uithoorn. Dit 
met als doelstelling zo snel moge-
lijk een gezondheidscentrum in de 
regio te realiseren waar alle huis-
artsen uit Uithoorn (en De Kwakel) 
zich zouden gaan vestigen en hun 
patiënten ontvangen. Tevens zou-
den er diverse specialisten en ande-
re zorgaanbieders komen om daar-
mee een efficiënt functionerend sa-
menwerkingsverband op te zetten 
in de vorm van uitgebreide polikli-
nische faciliteiten. Op 18 juli 2006 
tekenden 12 huisartsen (nu zijn 
het er 16) bij Partycentrum Leen-
ders in De Kwakel een huurover-
eenkomst met het ziekenhuis. Inwo-
ners van Uithoorn en omliggende 
plaatsen zouden dan eind 2008 ge-
bruik kunnen maken van deze faci-
liteiten die ongeveer 3.500 vierkan-
te meter praktijk- en werkruimten 
zouden omvatten. Begin 2007 zou 
de eerste paal de grond in gaan… 
Echter een LPG-tank bij het benzi-
nestation aan de N201 gooide roet 
in het eten waardoor er een vertra-
ging van bijna twee jaar is ontstaan. 
“Hoe dan ook, dat ligt allemaal ach-
ter ons. Vandaag kunnen wij ons 
verheugen in de officiële opening 
van dit prachtige Gezondheidscen-
trum. Dat biedt de inwoners van Uit-
hoorn en omstreken de nodige fa-
ciliteiten in een breed aanbod van 
eerstelijns gezondheidszorg met in-
tern een verwijzing naar de twee-
delijns. De uitvoerende behandelin-
gen gebeuren echter in het Zieken-
huis Amstelland of bij paramedi-
sche specialisten. Zoveel zorgdisci-
plines onder één dak vragen boven-
dien om vernieuwende zorginitiatie-
ven”, aldus de bestuursvoorzitter.

Verschraling
Jacques Moors is niet te spreken 
over de huidige tendens dat ver-
zekeringsmaatschappijen gaan be-
palen welke patiënt waar en welke 
zorg hij/zij krijgt. Daarbij dreigt een 
verschraling in de regio op te tre-
den, waardoor patiënten dreigen af 
te haken. “Het is beter en efficiën-
ter in de regio een brede zorg aan 
te bieden dan concentratie van spe-
cialismen op bepaalde plaatsen in 
het land waardoor patiënten ge-
dwongen worden veel te reizen. In 
de praktijk blijkt samenwerking op 
een breed niveau beter te functio-
neren, zoals dat in Waterlinie is op-
gezet. Dat is uniek in het aanbod 
van zorg als je kijkt naar wat er alle-
maal wordt geboden door de deel-
nemers”, zo liet hij zijn gehoor weten 
met een gebaar van dank aan de 
bestuurders en medewerkers van 
het Ziekenhuis Amstelland. Vervol-
gens gaf hij het woord aan voorma-

lig huisarts uit Aalsmeer en ex-hoc-
key international Tom van ’t Hek. Die 
gaf op een ludieke cabaretierachti-
ge wijze met woordspelingen uiting 
aan de samenwerking tussen hoog-
opgeleiden in de verschillende dis-
ciplines in de zorg, de professione-
le uitvoering en omgang met de pa-
tiënt. Hij betrok daarin de drie kern-
punten van samenwerking zoals Co 
Adriaanse die altijd voor ogen heeft. 
Het sloot goed aan bij de feestelijke 
ambiance van deze middag.

Grootste in Nederland
Op haar beurt wees burgemeester 
Dagmar Oudshoorn op het com-
plete pakket aan zorg dat het Ge-
zondheidscentrum elke inwoner uit 
de regio kan bieden. De toegan-
kelijkheid is laagdrempelig en de 
zorg is dicht bij huis. Ook zij roem-
de de manier van samenwerken in 
het voortraject tussen huisartsen 
en specialisten in de verschillen-
de disciplines binnen het gezond-
heidscentrum. Uit haar ter beschik-
king staande informatie bleek dat 
dit Gezondheidscentrum tot nu toe 
de grootste is in Nederland als het 
gaat om het aanbieden van medi-
sche en paramedische zorg. Hier-
na riep zij de aanwezigen op om sa-
men met haar het Gezondheidscen-
trum officieel te ‘openen’. Dat ge-
beurde via een voortreffelijk stuk-
je luchtacrobatiek door Juliette van 
Flying Artwork uit Rotterdam. Op 
dakhoogte van het Gezondheids-
centrum voerde zij, hangend aan 
een koord onder een paraplu van 
slingers die ‘waterslierten’ voorstel-
den, een spectaculair luchtballet op 
onder de noemer ‘wateract’. Een en 
ander met behulp van een hydrauli-
sche kraan die voor dit doel voor de 
ingang op het parkeerplein was ge-
plaatst. Acrobatisch afdalend bracht 
zij een grote sleutel mee welke zij 
hangend boven het plaveisel aan de 
burgemeester overhandigde, waar-
na die het Gezondheidscentrum 
voor ‘geopend’ verklaarde.

Uniek in de regio
Inmiddels draait het gezondheids-
centrum op volle toeren. Nagenoeg 
alle specialismen en zorgaanbieders 
zijn in het gebouw intussen opera-
tioneel. Behalve de huisartsen be-
horen daartoe ook de radiologie, 
gynaecologie, orthopedie, chirur-
gie, interne geneeskunde, neuro-
logie, urologie, KNO, oogheelkun-
de en dermatologie. Daarnaast is er 
een laboratorium voor bloedafna-
me, een apotheek, een verloskun-
dige, specialisten voor de thuiszorg 
en de geestelijke gezondheidszorg. 
De benedenverdieping is voorna-
melijk bestemd voor deelnemers in 
de paramedische sector. Daaronder 
(kinder)fysiotherapeuten, diëtetiek, 
logopedie, verslavingszorg en de 
mantelzorg, een audicien, een op-
ticien, een aanbieder voor het aan-
meten van steunkousen (Mathot) 
enzovoort.
Al met al is het Gezondheidscen-
trum in deze samenstelling en met 
dit aanbod uniek voor de regio en 
waarschijnlijk voor heel Neder-
land. Wellicht ten overvloede zij op-
gemerkt dat het Gezondheidscen-
trum geen ziekenhuis is waar men 
behandeld of opgenomen wordt. 
Het gaat louter om het voortraject. 
Naast bewoners uit de regio Uit-
hoorn – dus aan de westkant van de 
rivier de Amstel – zullen natuurlijk 
ook bewoners uit Amstelhoek, de 
Mennonietenbuurt, De Kwakel en 
mogelijk uit Aalsmeer van het Ge-
zondheidscentrum gebruik kunnen 
maken. Dat gebeurt in ieder ge-
val als hun huisarts er zijn praktijk 
heeft.
Afgelopen zaterdag hield het Ge-
zondheidscentrum van 10.00 tot 
14.00 uur Open Huis. Ondanks het 
fraaie zomerse weer waren naar 
schatting tussen de 600 en 800 
mensen een kijkje komen nemen. 
Zij werden hartelijk ontvangen door 
verschillende zorgaanbieders die 
met hun standjes in de hal en in de 
gangen stonden. Tevens waren ver-
schillende afdelingen open om be-
zoekers te ontvangen, waaronder 
die van de huisartsen. Omdat ook 
de Brandweer een Open Dag hield, 
hadden velen per fiets een ‘rondje’ 
gemaakt om beide evenementen te 
bezoeken. Meer weten over het Ge-
zondheidscentrum en het zorgaan-
bod? Bezoek de website:
www.waterlinie.nu.

Gezondheidscentrum 
Waterlinie

grootste in zijn soort 
van Nederland
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Regio - Voor biljartcompetitie De 
Ronde Venen hebben de allerbeste 
zich al bovenaan de ranglijst genes-
teld. Dio staat met 35 punten boven-
aan door de 9-0 winst op De Me-
rel-Heerenlux 4. De 50-jarige Paul 
Schuurman toont een goeie co-
me back wat erg motiverend is voor 
z,n andere teamgenoten. De Merel-
Heerenlux 3 staat op 31 punten door 
de 6-3 overwinning op De Spring-
bok 1. Ondanks verlies op De Sping-
bok 1 pikte de Hoefenaren ze het 
extra punt doordat kopman Kees de 
Bruyn met een flink verschil in ca-
ramboles van Jan van der Meer won. 
De Kuiper/vanWijk staat op 3 met 30 
punten. Het Wilnisse team speelde 
tegen APK-Mijdrecht 2 in Nieuwer 
Ter Aa. Alleen Willem de Bruin van 
APK hield 2 puntjes in eigen huis. 
De Vrijheid-Biljartmakers staat met 
29 punten op plaats 4 dankzij de 
volle winst op Cens 1 van 9-0. Kop-
man Bert Loogman was in slechts 
21 beurten uit en zette een hoogste 
serie van 26 in z,n partij tegen Joop 
Luthart. De Paddestoel 2 staat met 
28 punten op plaats 5, was al 2x eer-
der teamkampioen en laat weer zien 
wat ze kunnen. Deze week stond 
de wedstrijd tegen Bobs Bar op het 
programma die met 5-4 werd ge-
wonnen. Jim van Zwieten was te-
gen Richard Schreurs in 18 beurten 
uit met 3.888 moy. z,n hoogste se-
rie kwam op 21 te staan. Van Bobs 
Bar was Richard van Kolck de bes-
te, hij was tegen Pim de Jager die er 
slechts 1 tekort kwam ook in slechts 
18 beurten uit. 

Spannend
APK-Mijdrecht 3 won met 7-2 van 
Stieva-Aalsmeer. Roy van Lith was 
de man van de match want hij won 

in slechts 21 beurten van Derk Bun-
ders maar zette met een serie 14 
caramboles de hoogste serie van de 
week. Met die serie is het percen-
tage voor die hoogste serieprijs op 
45.16% afgesteld. 
Roy Leemreize speelde zeer span-
nende partij tegen Ton Bocxe, in 29 
beurten had hij z,n punten waardoor 
Ton er slechts 10 tekort kwam. Lucia 
Burger speelde met 1.074 een pri-
ma partij tegen Peter van der Ham. 
APK-Mijdecht 4 won met 6-3 van 
De Merel/Heerenlux 2. Frank Wit-
zand van de Merel zette deze week 
de kortste partij op 17 beurten, te-
genstander Bastiaan Schoonder-
markt kwam tot de helft van z’n te 
maken caramboles. Willem van der 
Graaf sleepte er een remise uit in 
de nabeurt tegen Evert Oudhof van 
De Merel. De Schans won met 7-2 
van Cens 2. Leen Cornelissen van 

Cens was in slechts 19 beurten 
uit tegen Alex Driehuis. De Krom-
me Mijdrecht 2 verloor met 4-5 van 
De Paddestoel 2. Broer Persoon van 
De Kromme Mijdrecht was de bes-
te want hij win in slechts 18 beurten 
van Jos van Wijk.

De Kromme Mijdrecht 1 won daar-
entegen gelijktijdig met 5-4, dit 
echter van APK-Mijdrecht 1. René 
Hoogenboom en Henny Versluis van 
APK kwamen beiden tot een hoog-
ste serie van 13 caramboles. Kees 
Westkamp en Gerrit Schuurman 
wisten beiden tot een hoogste serie 
van 8 te komen.

Zaterdag 15 en zondag 16 okto-
ber vinden in de Lachende Ruiter te 
Nieuwer Ter Aa de finale B-klasse 
spelsoort driebanden plaats, aan-
vang beide dagen 13.00 uur.

Overwinning Argon Dames 1
Mijdrecht - Na een ´valse start´ op 
11 september bij OSV in Amsterdam 
Noord (13-0 verlies) is vandaag de 
1e overwinning behaald ook in Am-
sterdam Noord: de dames van De 
Volewijckers viel dit lot ten deel zo-
dat Argon won met 1-2. 
Na een moeizaam begin van de 
wedstrijd en waardoor de Argon 
dames tegen een 1-0 achterstand 

aankeken, begon het steeds beter 
te draaien en lukte het om voor de 
rust de stand gelijk te trekken: San-
ne scoorde de 1-1. Na rust gingen 
de Argon dames weer goed van 
start en verrichte Nicole een aan-
tal goede reddingen en kregen de 
dames zelfs kansen om de score te 
verhogen. Het duurde echter tot 10 
minuten voor tijd voordat de belo-

ning kwam en Sanne haar 2e doel-
punt maakte en de Argon dames zo 
de 1e overwinning binnenhaalden. 

Dit smaakt naar meer en dat kan 
a.s. zondag 9 oktober om 14.30 uur 
al een vervolg krijgen als de dames 
de 1e thuiswedstrijd spelen op het 
sportpark aan de Hoofdweg tegen 
FIT dames 2. KOMT ALLEN !!

Aanstaande zaterdag 8 oktober :

‘PK Sport 20 jaar’ - open dag
Vinkeveen - Het is alweer 20 jaar 
geleden dat PK Sport in Vinkeveen 
verhuisd is van de Wilgenlaan naar 
de huidige accommodatie aan de 
Voorbancken 26 te Vinkeveen.
In die 20 jaar is PK Sport gegroeid 
van een sportschool naar een mul-
tifunctioneel sportcentrum met een 
regionale bekendheid.

PK Sport biedt een keur aan sport-
faciliteiten, die begeleid en gegeven 
worden door topdocenten. Ook het 
aantal leden is in de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. Voor PK Sport 
is dat de bevestiging van de bedoel-
de ‘kwaliteit in beweging’. De sfeer 
in dit multifunctionele sportcentrum 
staat bij de begeleiders hoog in het 
vaandel.

De modernste apparatuur 
op ruim 2200 m
PK Sport is in De Ronde Venen in-
middels een begrip geworden. Men 
biedt Fitness, Squash en Aerobic in 
al zijn vormen en ook voor de bu-
dosporten is veel belangstelling. Per 
dag weten honderden sporters de 
weg naar Vinkeveen te vinden om 
iets aan hun conditie te doen.
De sporters die PK Sport bezoeken 
variëren in leeftijd van 3 jaar tot 70 
jaar. Op ruim 2200 
Vierkante meter staat de modern-
ste apparatuur om de conditie in 
een mum van tijd op te vijzelen. Of 
het nu gaat om een topsporter, die 
komt voor krachttraining, of een re-
creatiesporter, die zijn buikje weg 
wil werken, iedereen krijgt evenveel 
aandacht van de rijksgediplomeer-
de sportdocenten. Door middel van 
door computers aangestuurde ap-
paratuur kan iedereen zijn of haar 

vorderingen in de gaten houden. Ui-
teraard werkt dit zeer stimulerend 
en motiverend. 

Conditieverbetering, 
vetverbranding, 
spierversteviging
PP Sport is steeds een voorloper als 
het nieuwe trends op sportgebied 
betreft. Zo geeft men bv
TRX Suspension training, daar-
bij maak je gebruik van je eigen li-
chaamsgewicht en de zwaarte-
kracht, om Kracht, Balans en Flexi-
biliteit te trainen. 
Wordt u wellicht gek van al die 
moeilijke pasjes en wilt u gewoon 
lekker trainen op muziek ook dan 
kunt u bij PK Sport terecht. Of het 
nu gaat om conditie verbetering, 
vetverbranding of spierversteviging, 
u kunt kiezen uit meer dan 12 les-
uren per dag.

PK Sport en fysiotherapie:
De perfecte combinatie voor revali-
datie na operatie, sporten, preventie 
en blessurebehandeling!
Drie fysiotherapeuten met zeer rui-
me ervaring geven bij PK Sport vrij-
wel op alle dagen gekwalificeerde 
en geprotocolleerde (sport)fysiothe-
rapie. Wij zijn voorzien van alle ruim-
te en mogelijkheden om patiënten 
die fysiotherapeutische zorg nodig 
hebben optimaal te begeleiden.  
Sauna, snelbruiner
Na uw training kunt u relaxen in 
de sauna/stoombad of een kleur-
tje krijgen op de snelbruiner. In het 
sportcafe kunnen de sporters nog 
even onder het genot van een kop 
koffie of sapje napraten.
PK Sport is aangesloten bij alle rijk-
serkende sportbonden. Zo ook bij 

de VES, dat staat voor Vereniging 
Exclusieve Sportcentra. De daar-
bij aangesloten sportcentra voldoen 
aan de hoogste eisen van kwaliteit 
op het gebied van begeleiding, hy-
giëne, accommodatie en appara-
tuur.

Bedrijfsfitness en 
groepsevenementen
Ook op het gebied van bedrijfsfit-
ness kunt u bij het sportcentrum 
in Vinkeveen terecht. Diverse be-
drijven uit de regio hebben reeds 
een contract afgesloten. Met de in-
gang van de ARBO wet, wordt het 
voor werkgevers steeds belangrijker 
om gezond en fit personeel te heb-
ben., met een minimum aan ziekte-
verzuim.
Bedrijven kunnen zich geheel vrij-
blijvend over de mogelijkheden la-
ten informeren. Ook voor groeps-
evenementen biedt PK Sport de no-
dige perspectieven.
Voor b.v bedrijfsuitjes, squash-com-
petities, groepsfitness zijn er volop 
mogelijkheden. Met het sportca-
fe en party-service binnen handbe-
reik kunnen in sociaal verband ve-
le sportieve activiteiten worden on-
dernomen.
U kunt bij dit sportcentrum te Vin-
keveen dan ook zeven dagen per 
week terecht voor al uw sportieve in 
en ontspanning.

Voor meer informatie bezoek de 
open dag van 9.00 tot 15.00 uur, of 
bel 0297-264666. 
Uiteraard kunt u ook terecht op de-
site www.pksport.nl U bent van har-
te welkom!
Zie ook de advertentie elders in dit 
blad.Korfbal team De Vinken 1 

grijpt net naast eerste punten
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
1 oktober speelde De Vinken 1 een 
uiterst belangrijke wedstrijd tegen 
Fortissimo 1. In IJsselstein begon De 
Vinken ondermaats, terwijl Fortissi-
mo overtuigend op 6-1 voorsprong 
wist te komen. Na een sterke fase 
kwam De Vinken in de tweede helft 
op kleine voorsprong. In een ge-
lijkopgaande slotfase was het For-
tissimo die de beslissende strafworp 
wist te benutten.
Punten
Beide korfbalteams hebben de pun-
ten hard nodig, aangezien na vier 
wedstrijden nog geen punt werd 
bemachtigd. Coach Fred Straat-
man hamerde er op om zeer scherp 
aan de wedstrijd te beginnen. Op-
nieuw speelde Rogier Schoenma-
ker mee en begon aanvallend met 
Peter Koeleman, Mariska Meulstee 
en Silvia Oussoren. De defensie, be-
staande uit Kelvin Hoogeboom, Ru-
dy Oussoren, Joyce Kroon en Mela-
nie Kroon, kregen meteen twee te-
gentreffers te incasseren. 
Gedurende de eerste twintig minu-

ten kregen de Vinkeveners geen vat 
op de wedstrijd. Fortissimo wist de 
korf makkelijk te vinden en troef-
de De Vinken in de rebound menig-
maal af. Hierna werden de Vinkeve-
ners wakker. Dit was te zien aan on-
derscheppingen van Peter en Ro-
gier, maar ook aan de doorloopbal 
van Kelvin, welke met een strafworp 
werd beloond. Peter wist zijn door-
loopbal op een schitterende manier 
in de korf te lepelen. Meer door-
loopballen volgden van Melanie en 
Silvia, welke ook strafworpen op-
leverden. Deze werden benut door 
Kelvin en Rogier en ook Mariska 
wist van afstand de 9-6 te scoren. 

Slimme r
In de tweede helft speelden de 
ABN-Amro’ers aanvallend slimmer 
en verdedigend scherper. Mariska 
nam al snel twee treffers voor haar 
rekening en de doorloopbal van Ru-
dy werd door Kelvin vanaf de stip af-
gerond. Vooral doorloopballen ble-
ken effectief te zijn, wat Melanie nog 
eens wist te benadrukken. Maris-

ka bracht De Vinken voor het eerst 
op een 10-11 voorsprong. Maar na 
deze tien minuten ging het mis. Het 
aanvalsspel was erg haastig en er 
werd veel minder op de doorloopbal 
gespeeld. Fortissimo hield het hoofd 
koel en bleef voor elke bal vech-
ten, terwijl De Vinken zich onnodig 
uit het spel liet halen door beslissin-
gen van de arbiter. Een vrije bal van 
Rudy zorgde voor de 12-12, waar-
op gelijk een tegentreffer volgde. 
Na een doelpuntloze spannende fa-
se, wist Silvia van afstand te scoren. 
Na de 14-14, uit handen van Joyce, 
werden Peter Kooijman en Helene 
Kroon ingebracht. Met nog acht mi-
nuten speeltijd viel menig bal op de 
rand van de korf en leverde ook een 
score op, welke werd afgekeurd. 
In de slotfase kreeg Fortissimo een 
strafworp toegekend, wat de eind-
stand op 15-14 bepaalde.
Aankomende zaterdag speelt De 
Vinken 1 een zware wedstrijd te-
gen Velocitas 1. De wedstrijd zal om 
15.30 uur aanvangen in sportpark 
De Molmhoek.

Bil jartcl ubs Dio en De 
Vrijheid doen goede zaken

Showbal l et Nicol e vrijdag 
te zien op Nederl and 2
Regio - Aanstaande vrijdag 7 okto-
ber zal Showballet Nicole te zien zijn 
op Nederland 2.
Om 17.35 uur zal het eerste deel van 
het Schlagerfestival Kerkrade wor-
den uitgezonden bij Omroep Max. 
Showballet Nicole heeft de dans 
verzorgd bij optredens van arties-
ten die deelnamen aan dit festi-

val. Bekende namen van deze show 
zijn Heino, Alexander Rier, Chris 
Roberts, Semino Rossi en Dennie 
Christian.
In het Paasweekend van 2011 is het 
Showballet met nieuwe choreogra-
fieën en auto’s vol kostuums afge-
reisd naar het Limburgse Kerkra-
de. Het uitverkochte Schlagerfesti-

val werd hier opgenomen in de Ro-
dahal.
Komende vrijdag zal dan eindelijk 
te zien zijn hoe Showballet Nicole 
schittert op het prachtige podium 
van dit evenement.
Ook deel 2 en deel 3 zullen dit na-
jaar worden uitgezonden, data zijn 
echter nog niet bekend.
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StretchWalker schoenen in 
verschillende uitvoeringen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 30 
september werd bij Smit Schoenen 
Sport en Lederwaren in winkelcen-
trum De Lindeboom weer een de-
monstratie verzorgd door The Xsen-
sible Shoe Company uit Berg en Dal 
bij Nijmegen. Deze activiteit is bijna 
een traditioneel gebeuren geworden 
bij Smit Schoenen die de exclusie-
ve leverancier is van deze bijzonde-
re schoenen. In die zin dat in wel-
ke maat iemand die ook koopt en 
of men nu een brede of smalle leest 
heeft, geen enkele schoen zal knel-
len. Dat komt omdat het materiaal 
van de bovenkant van de schoen uit 
stretchleer bestaat. De schoen pas 
als zodanig als een tweede huid om 
de voet en rekt zowel in de breed-
te als de lengte mee. Daarnaast de 
schoen modieus en zijn bovendien 
zo comfortabel dat je ze bijna niet 
voelt als ze gedragen worden.

“De schoenen worden steeds po-
pulairder en vinden meer en meer 
aftrek. Helemaal nu we verschil-
lende typen hebben waarvan de 
zool anders is opgebouwd. Behal-
ve de reeds bekende StretchWal-
ker schoen, dat is de sportieve ver-
sie, hebben we nu ook de Classic-

Walker wandelschoen en de MyWal-
ker casualschoen ontwikkeld. Ze zijn 
kortgeleden geïntroduceerd en heb-
ben hetzelfde unieke karakter als de 
revolutionaire StretchWalker. Ze zijn 
echter anders van uitvoering. 

Nieuwe versie
Voorjaar 2012 komt er nog een nieu-
we versie beschikbaar en dan heb-
ben de liefhebbers keus te over om 
hun favoriete schoen uit te zoeken. 
De schoenen bieden absolute flexi-
biliteit, comfort en loopgemak. Daar-
naast verbeter je de lichaamsbalans 
bij het lopen, waarbij tevens de voet- 
en heupgewrichten, de wervelkolom 
en de nek worden ontzien. Je wordt 
daardoor ook nauwelijks moe”, laat 
Jeroen van Oorschot van Xsensible 
in een deskundige uitleg weten. Sa-
men met Jacqueline Smit, haar col-
lega Marjan Duinker en Sjaak Smit 
verzorgde hij de demonstratie voor 
belangstellende klanten, vergezeld 
van heldere adviezen. Belangstel-
lenden – en dat waren er die dag 
weer genoeg - konden met schoe-
nen naar keuze een wandelingetje 
rond het winkelcentrum maken om 
die uit te proberen. Als dank daar-
voor mochten zij na afloop iets lek-

kers halen bij brood- en banketbak-
ker Mens-Westerbos. ”De schoenen 
zijn geheel naadloos en ideaal voor 
mensen met gevoelige voeten, ha-
mertenen, knobbels en dergelijke. 
Zodra je ze uittrekt komt de schoen 
weer in de oorspronkelijke staat te-
rug. Je loopt ze dus niet uit hun ver-
band. Eventueel kunnen er ook nog 
steunzolen in, want het voetbed kan 
je eruit halen. Heerlijke schoenen 
voor mensen die veel moeten lopen 
of geregeld gaan wandelen. Die zul-
len merken dat ze nagenoeg geen 
vermoeidheidsverschijnselen erva-
ren”, licht Jacqueline desgevraagd 
toe. StretchWalkers zijn er in ver-
schillende uitvoeringen en prijsklas-
sen. Er is een prsachtige najaars- 
en wintercollectie voor mannen en 
vrouwen. Bekijk daarvoor de website  
www.stretchwalker.com, waarop u 
tevens meer kunt lezen over de ont-
wikkeling en de eigenschappen van 
deze schoenen. Uitgebreid advies 
en informatie kunt u ook krijgen van 
Jacqueline Smit bij Smit Schoenen 
in winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht. U bent van harte welkom 
ze zelf eens te proberen mocht u dat 
afgelopen vrijdag (nog) niet hebben 
gedaan.

Driehuisschool trekt de 
stoute schoenen aan
Mijdrecht - Op woensdag 28 sep-
tember is op de Driehuisschool de 
Kinderboekenweek alvast geopend. 
De landelijke start is vandaag, 
woensdag 5 oktober, maar om bin-
nen de lessen voldoende tijd te heb-
ben om aan het thema te werken 
starten zij eerder. Het thema dit jaar 
is Heldenmoed. Daarom waren alle 
leerkrachten op de Driehuis woens-
dag met hun stoute schoenen aan 
naar school gekomen om heldenda-
den te verrichten.

Het team opende met een vrolijk 
lied. Maar daarna kwamen de kin-
deren erachter dat ze wel op een 
heel andere school zaten, name-

lijk een heldenschool! De kinderen 
moesten een aantal proeven uitvoe-
ren voordat ze hun heldendiploma 
in ontvangst mochten nemen. Voor-
dat er aan de proeven begonnen 
werd, werd er een echte superheld 
uitgenodigd: Super Jan. Hij leek in 
eerste instantie niet op een echte 
held, maar toen hij in actie moest 
komen, veranderde hij in een echte 
stoere bink! Samen met de kinderen 
oefende hij de luister- en kijkhou-
ding. Ook werd er een echte yell ten 
gehore gebracht.
De kinderen waren dus goed voor-
bereid toen ze aan de proeven be-
gonnen. Zij moesten een meerkeu-
zevraag beantwoorden, een helden-

schaap ontdekken en een aantal 
uitdagingen doorstaan. Ze moesten 
bijvoorbeeld hun beste heldenhou-
ding laten zien en een heldenkreet 
laten horen. Als afsluiting was er 
ook nog een heldenknuffel! Want 
een echte held houdt van een hap-
py end.
Het zal u misschien niet verbazen 
dat de Driehuisschool nu allemaal 
geslaagde helden in huis heeft! Zij 
zijn dus goed gestart met het thema. 
Op donderdagmiddag 13 oktober 
zal het thema afgesloten worden 
met verschillende optredens van de 
leerlingen en een tentoonstelling in 
de klassen. Boekhandel Mondria zal 
hierbij ook aanwezig zijn.

Goedkeuring raad is hiervoor niet meer nodig

Drie nieuwe woningen in plaats 
van één op Herenweg 19?
Vinkeveen - Vorige week ontvin-
gen de raadsleden van de afdeling 
omgevingszaken, de reeds verge-
vorderde gang van zaken rond een 
plan op het terrein Herenweg 19 in 
Vinkeveen. Het betreft het voorover-
leg voor het bouwen van drie wo-
ningen en de sloop van 1 woning 
op het perceel Herenweg 19. In de 
brief staat:

Omschrijving casus
“Voor het perceel Herenweg 19 te 
Vinkeveen is een verzoek om voor-
overleg ingediend voor de nieuw-
bouw van 3 woningen en de sloop 
van 1 woning. 
Het verzoek is getoetst aan de 
structuurvisie Vinkeveen Centrum. 
De Heul staat hierin beschreven als 
een karakteristiek buurtschap met 
een hoge diversiteit aan architec-
tuur. Aan beide zijden van de weg 
is een soortgelijke bebouwingsmas-
sa tot twee lagen met kap, waarin 
aan de oostzijde ook bebouwing in 
de tweede lijn voorkomt.
In de huidige situatie bevindt zich 
aan de Herenweg een vervallen 
MIP-pand (Monumenten Inventari-
satie Project pand) van 1 laag met 
kap. Dit is een voormalig bedrijfsge-
bouw. Bij vervanging mag volgens 

de structuurvisie in twee lagen met 
kap worden gebouwd. Op het ach-
terterrein staat een loods en er is 
een parkeerterrein. Het geheel ligt 
er vervallen bij. 

Vervallen
In het ingediende verzoek voorover-
leg worden alle opstallen gesloopt 
en daarvoor in de plaats komen drie 
woningen. Eén woning komt aan de 
Herenweg en twee op het achterter-
rein aan het bestaande woonpand, 
dat tevens dient ter ontsluiting van 
achtergelegen woning/woonsche-
pen. Het bestaand bouwvlak wordt 
niet vergroot. De uitwerking van het 
plan past architectonisch gezien 
bij het karakter van de Heul met 
een knipoog naar de oorspronkelij-
ke bebouwing. Hierdoor worden de 
mogelijkheden uit de structuurvisie 
benut en wordt aangesloten op de 
maat en schaal van de Heul. 
Gezien bestaande woonbebouwing 
in tweede lijn kan worden inge-
stemd met bestemming wonen. Uit-
gangspunt daarbij is bebouwing in 
individuele setting, welke in maat 
en schaal aansluit bij Herenweg 9 

en 11. Deze bebouwing in de twee-
de lijn bestaat voornamelijk uit villa-
achtige vrijstaande bebouwing van 
1 laag met kap. In het voorgestel-
de plan zijn de woningen gescha-
keld en bestaan ze uit twee lagen 
met kap. De woningen sluiten in het 
huidige plan niet aan op de overige 
bebouwing, maar door een simpele 
aanpassing van het plan kan dit wel 
gebeuren.

Achter terrein
De toegang naar het achterter-
rein en de bestaande woonbebou-
wing wordt verbreed waardoor de 
verkeerssituatie wordt verbeterd. 
De herinrichting van het deel van 
het perceel aan de Herenweg moet 
aansluiten op de openbare ruimte, 
waarbij de stoep wordt doorgetrok-
ken en over het perceel komt te lig-
gen.
Het plan is voorgelegd aan de wel-
standscommissie. De commissie re-
ageert positief op de hoofdopzet, 
maar heeft enkele opmerkingen die 
bij de uitwerking van het plan mee-
genomen dienen te worden.

Archeologie
Herenweg 19 in Vinkeveen bevindt 
zich in de oude kern van Vinkeveen, 

het uit de 11e-12e eeuw dateren-
de historische ontginningslint, dat 
op de Archeologische Monumen-
tenkaart staat (AMK terrein). Vol-
gens het laatste concept van de ar-
cheologische waardenkaart van De 
Ronde Venen (2011) heeft het ter-
rein dan ook een hoge archeologi-
sche waarde.
Er dient daarom een archeologisch 
onderzoek door een gekwalificeerd 
archeoloog te worden uitgevoerd. 
Wanneer naar oordeel van het be-
voegd gezag (doorgaans B&W) vol-
doende is aangetoond dat mogelijke 
archeologische resten, indien be-
houdenswaardig, in situ (ter plaat-
se) danwel ex situ (opgegraven) be-
houden blijven, kan aan de ontwik-
keling medewerking worden ver-
leend.

Conclusie
Samengevat is de gemeente be-
reid, onder voorwaarden, medewer-
king te verlenen aan het ingediende 
vooroverlegplan voor 1 woning op 
het voor terrein en twee woningen 
op het achterterrein. Dit plan heeft 
de potentie om binnen het karakter 

van de Heul te passen. 
Medewerking kan aan dit plan wor-
den verleend, onder de volgende 
voorwaarden:
Alle opstallen dienen verwijderd te 
worden; 
De woningen op het achterterrein 
moeten los van elkaar staan, elk met 
een eigen karakter (mogen wel fa-
milie van elkaar zijn); 
Goothoogte van de woningen op het 
achterterrein op maximaal 3 meter 
en de nokhoogte op maximaal goot-
hoogte plus 5 meter; 
De inrichting van het deel van het 
perceel aan de Herenweg moet 
aansluiten op de openbare ruimte 
(stoep doortrekken); 
Erfdienstbaarheid is juridisch vast-
gelegd voor auto en voet. Dit moet 
voor afgeven van omgevingsver-
gunning aangetoond worden; 
Parkeren dient geheel op eigen ter-
rein plaats te vinden. Met betrek-
king tot parkeren zijn er voldoen-
de plaatsen in het plan aanwezig, 
en lijkt de ligging van deze voorzie-
ningen niet storend voor het gebruik 
van de (openbare) weg. Wel wordt 
er geadviseerd om de drie par-
keervakken (3x2 parkeerplaatsen) 
met een totale breedte van 5 me-
ter te verbreden met een halve me-

ter. Hierdoor wordt de totale breed-
te per vak 5,5 meter. Dit bevordert 
het gebruik van de parkeervakken; 
De door de welstandscommissie 
gemaakte opmerkingen dienen bij 
de uitwerking van het plan te wor-
den meegenomen.

Wabo
Ingevolge artikel 3.11, lid 1 van de 
Wabo zendt het bevoegd gezag aan 
het bestuursorgaan dat bevoegd is 
een verklaring als bedoeld in arti-
kel 2.27 Wabo te geven, een exem-
plaar van de aanvraag en de daar-
bij gevoegde stukken. Het onder-
havige project valt onder de cate-
gorieën van gevallen, in het kader 
van de verklaring van geen beden-
kingen, op de lijst die door de ge-
meenteraad is vastgesteld op 12 
maart 2011.
Deze brief geldt dan ook als een 
mededeling aan de gemeenteraad. 
Om de procedure van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning met 
succes te kunnen voltooien is der-
halve geen verklaring van geen be-
denkingen van de gemeenteraad 
nodig.
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Quantum Touch bij ‘Paraplu’
Wilnis - “Quantum Touch is een 
makkelijke en uitzonderlijke tech-
niek die het zelfhelende vermogen 
van je lichaam aanspreekt. Het is 
eenvoudig te leveren en je kunt er 
wonderen mee verrichten”, dat zegt 
Marianne Bijlhouder. Zij is de do-
cente die bij de Stichting ‘Paraplu’ 
een vijfdelige cursus verzorgt.
Deze techniek werkt met adem-
halingstechnieken en visualisatie. 
“Hiermee leer je je levenskracht-
energie te verhogen om daarna met 
behulp van een lichte aanraking bij 
jezelf of anderen het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam te versnel-
len”, licht mevrouw Bijlhouder nog 
toe. Het blijkt een prachtige aanvul-
ling op Reiki en andere vormen van 
healing te zijn.
Tijdens de cursus worden enkele 
kopjes koffie, thee of een glas water 

geserveerd, hetgeen in de cursus-
prijs in inbegrepen. Tijdens de der-
de van de vijf lessen is een tweede 
docente aanwezig. 
De cursus bestaat dus uit 5 dagde-
len en vindt plaats op de donderda-
gen van 09.30-12.00 uur vanaf 13 
oktober tot en met 15 december a.s. 
De kosten bedragen 54,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de ‘Para-
plu’ aan de Pieter Joostenlaan 28. 
Via e-mail kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl.
Ook kan online worden ingeschre-
ven via de site www.stichtingpara-
plu.nl/inschrijvencursussen.

Het Johannes Hospitium 
zoekt vrijwilligers!
Wilnis - Het Johannes Hospitium in 
Wilnis is een begrip in De Ronde Ve-
nen. Samen met professionele vrij-
willigers zorgt het vaste team voor 
haar bewoners. Elke dag zijn 11 vrij-
willigers actief in het Huis, 7 dagen 
per week! Dat zegt wat over de vrij-
willigers, die iedere keer weer aan-
dacht en intense zorg aan onze be-
woners geven. De vrijwilligers van 
het Hospitium hebben allen hun ei-
gen talenten en door middel van 
trainingen op spiritueel, palliatief en 
verpleegkundig gebied vormen zij 
een sterk en zeker team.

Maar dit vrijwilligersteam heeft uit-
breiding nodig en daarom doet het 

Johannes Hospitium een beroep op 
de inwoners van De Ronde Venen. 
Heeft u belangstelling om uw eigen 
talenten in te willen zetten, dan wil-
len zij graag met u kennismaken. Op 
dinsdag 11 oktober om 14.00 uur of 
maandag 17 oktober om 19.30 uur 
zal een presentatie over het huis ge-
houden worden en kan met elkaar 
van gedachten gewisseld worden 
over het boeiende werk in de pal-
liatieve terminale zorg. De bijeen-
komsten vinden plaats in het Buur-
huis van het Hospitium aan de Vos-
sestaart 2 in Wilnis. Van harte wel-
kom! U kunt zich aanmelden via  
Info@johanneshospitium.nl of op 
telefoonnummer 0297 230290.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Natuur 
dichtbij 
huis

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

De blinkende metaalachti-
ge kleuren vielen op bij de-
ze houtpantserjuffer. De stoe-
re naam pantserjuffer is te 
danken aan die schitteren-
de kleuren die ze een gepant-
serd voorkomen geven. En in 
dit geval hout erbij omdat het 
de enige juffer is die de eie-
ren vlakbij of boven het wa-
ter in de takken van bomen 
of struiken afzet. Stil hangend 
aan een blad was het legap-
paraat van dit vrouwtje goed 
zichtbaar aan haar uiteinde. 
Een mannetje heeft daar een 
soort tang. Zonnebadend, 
maar ondertussen super alert. 
Een vliegje kwam dichterbij en 
de juffer schoot achteruit weg 
en plukte het behendig uit de 
lucht. Met de vlieg in de bek 
keerde ze terug naar haar 
plek en verslond het daar. Het 
tafereeltje herhaalde zich keer 
op keer met kunstige vliegbe-
wegingen in allerlei richtingen. 
Na het bestaan als larve in het 
water begon de vliegperiode 
in midden juli. Van september 
tot soms wel in november ein-
digt die periode. De tijd is aan-
gebroken, dat de mannetjes 
strategische posities innemen 
langs de aanvliegroutes van 
de vrouwtjes naar het water. 
Na de nodige schermutselin-
gen hebben de overwinnaars 
de beste plekken ingenomen 
om een langskomend vrouw-
tje in de kraag te kunnen vat-
ten. Het mannetje grijpt haar 

met zijn tang vast. Dan kan er 
gepaard worden en het man-
netje kiest een frisse, zonni-
ge twijg van bijvoorbeeld een 
els of een wilg uit als legplaats 
voor de eitjes. Wat het vrouw-
tje dan klaarspeelt is zo’n 
technisch kunststuk dat het mij 
op deze plek teveel woorden 
zou kosten om het te beschrij-
ven. In het kort: Het vrouwtje 
tast de schors af met speciale 
voelharen en als het haar zint, 
worden de eitjes door haar 
onder het schors gebracht. En 
dit terwijl zij nog steeds ach-
ter de kop wordt vastgehou-
den want stel je voor dat een 
ander mannetje nog ande-
re plannen heeft. Met aange-
paste organen waarmee ge-
boord, gezaagd en gefreesd 
kan worden, zet zij de lang-
werpige ovale eitjes van on-
geveer 2 millimeter lengte 
af. In een leggaatje worden 
meestal vier eitjes afgezet. Het 
paartje schuift voor elk leg-
gaatje steeds een paar milli-
meter naar beneden. Er ont-
staat een regelmatig strak pa-
troon tot wel 50 leggaatjes. 
Ik heb dat nog nooit gezien 
dus ga ik bij zonnig en vrijwel 
windstil weer maar eens op 
pad. De eitjes overwinteren en 
in het voorjaar komen de lar-
ven uit de eitjes, vallen in het 
water en groeien op.

bert Fakkeldij
iVN-natuurgids

in de kraag gevat en in 
de tang genomen

Van Kouwen maakt prijswinnaars 
Evento Tricolore bekend
Regio - Van donderdag 15 tot en 
met zaterdag 17 september waan-
den Galleria Van Kouwen en Verme-

ij zich in Italiaanse sferen onder de 
naam Evento Tricolore. Ondanks het 
wat trieste weer was de nazomerse 

sfeer met muziek, eten en drinken 
goed nagebootst in de twee vesti-
gingen van Van Kouwen Automo-

tive. Het driedaagse Italiaanse eve-
nement was onder andere ter ere 
van Vermeij als nieuw servicepunt 
voor Alfa Romeo. Verder kon ieder-
een uiteraard kennismaken met bei-
de dealerbedrijven en de nieuwste 
Alfa Romeo modellen, maar ook ge-
woon genieten van de lekkerste Ita-
liaanse hapjes en drankjes en heer-
lijk Italiaans schepijs. 

Vooraf en tijdens het evenement 
konden bezoekers zich aanmelden 
en ontvingen als dank voor hun be-
zoek een unieke, trendy Alfa Romeo 
zonnebril. Uit alle aanmeldingen is 
na het evenement een aantal prijs-
winnaars getrokken. Meneer Evert-
Jan van Arkel uit Amsterdam won 
de hoofdprijs; een weekend naar 
Rome. Mevrouw Els Brouwer uit Uit-
hoorn heeft een verzorgd weekend-
je weg met de Alfa Romeo Giuliet-
ta gewonnen.

Naast deze grote prijzen is er ook 
nog een aantal kleine prijzen ver-
loot, de gelukkige winnaars staan 
vermeld op de website van Van 
Kouwen: www.vankouwen.nl.

Bezuinigingen komen hard 
aan bij Bibliotheek AVV
De Ronde Venen - De Bibliotheek 
verkeert in zwaar weer.
In gemeente De Ronde Venen moet 
de Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen vanaf 2012 naar alle waar-
schijnlijkheid 5 procent bezuinigen. 
En daar bovenop krijgt de Biblio-
theek ook nog te maken met pro-
vinciale bezuinigingen.

Deze bezuinigingen zetten het bibli-
otheekwerk onder druk. Als de ge-
meenteraad akkoord gaat met een 
bezuiniging van 5 procent dan is 
sluiting van een van de Rondeveen-
se vestigingen onvermijdelijk.

De Bibliotheek heeft in het verle-
den al de nodige bezuinigingen op-
gevangen. Door openingstijden te 
verminderen, door nog meer werk 
aan vrijwilligers over te dragen of 
door te korten op het boekenbudget 
konden eerdere bezuinigingen op-
gevangen worden. Helaas is dat nu 
niet meer mogelijk. De Bibliotheek 
werkte de afgelopen tijd al met mi-

nimale middelen, waardoor deze 
bezuinigingen niet meer op te van-
gen zijn en sluiting noodzaak wordt.
Sluiting van vestigingen zou grote 
gevolgen hebben.
De Bibliotheek AVV heeft ruim 
20.000 leden en iedere maand ko-
men er meer dan 30.000 bezoekers 
in de Bibliotheek. Een deel van hen 
zal straks verder moeten reizen om 
boeken te lenen of een krantje te le-
zen. 
Bijna driekwart van alle basisschool-
kinderen is lid van de Bibliotheek; zij 
kunnen straks niet meer zo gemak-
kelijk in de Bibliotheek hun materia-
len lenen voor schoolwerk. 

Ook voor de ruim 200 vrijwilligers 
van Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen heeft de bezuinigingen ge-
volgen. 
Uiteraard probeert de Bibliotheek 
de schade tot een minimum te be-
perkten, maar als de politiek besluit 
tot deze bezuinigingen, is sluiting 
onvermijdelijk. 

Open dag met najaars-
workshops bij De Oude Rust
Uithoorn - Komende zaterdag 8 ok-
tober is er open dag van 10.00 tot 
16.00 uur bij De Oude Rust in Uit-
hoorn. Dit najaar start De Oude 
Rust met workshops. Onder ande-
re herfstkransen, servies schilderen, 
zeepkettingen, mozaïeken, paneel 
schilderen, kerststukken en kerst-
kransen. Komende zaterdag kunt u 
vast een kijkje nemen in het work-
shopprogramma van dit najaar. De 

dag staat geheel in het teken van 
de herfst en u kunt onder het ge-
not van koffie of thee met wat lek-
kers genieten van de veelzijdigheid 
van steigerhout en de diverse voor-
beelden van de najaarsworkshops. 
U bent van harte welkom op zater-
dag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur aan de Thamerweg 78. Voor 
meer info zie advertentie elders in 
dit blad.

Muziek, cabaret en familievoorstellingen

Welkom in Crown Theater
Aalsmeer - Een theater waarvoor 
een stichting is opgericht, ‘draait’ 
met alleen vrijwilligers en zonder 
subsidie van de gemeente of andere 
overheidsinstellingen: Dat is Crown 
Theater Aalsmeer. Uniek in Neder-
land! Het theater biedt plaats aan 
meer dan 800 bezoekers, heeft de 
mogelijkheid om de zaal te halveren 
en is gevestigd in het voormalige tv-
studiocomplex aan de Van Cleeffka-
de 15 in het Centrum.
Parkeren kan naast het theater in de 
eigen parkeergarage. Crown The-
ater Aalsmeer biedt een compleet 
avondje uit, want vooraf dineren 
kan in het wereldse restaurant Eet-
ze met onder andere Oriëntaalse en 
Italiaanse keukens en nog nagenie-
ten kan in 7Street met cafés in ver-
schillende stijlen. De programme-
ring kan vergeleken worden met wat 
grote theaters in de hoofdsteden 
presenteren. Met man en macht is 
gewerkt om op een gevarieerd scala 
aan voorstellingen te kunnen trak-
teren. Initiatiefnemer van dit bijzon-

dere theater is René Martijn en de-
ze Aalsmeerder heeft met heel veel 

verschillende theaterbureaus om 
tafel gezet om Aalsmeer en ruime 

omgeving leuke avondjes uit op vrij-
dag en zaterdag te geven. Ook aan 
de kinderen is gedacht. Crown The-
ater Aalsmeer biedt een groot aan-
tal kinder- en familieshows. Al-
le vrijwilligers staan te popelen om 
publiek te mogen verwelkomen bij: 
Het Rosenberg Trio op vrijdag 7 ok-
tober, Het mooiste van Sesamstraat 
op zondag 9 oktober, de beste Brit-
se popmuziek uit de sixties in de 
British Pop Invasion op vrijdag 14 
oktober, toneel met Vuile Huiche-
laar 2, ‘t Zal Je Kind Maar Wezen 
op zaterdag 15 oktober, de musical 
Klein Duimpje op zondag 16 okto-
ber, U2 NL op vrijdag 21 oktober, to-
neel Het Laatste Nippertje op zater-
dag 22 oktober, een Tribute to Eric 
Clapton op vrijdag 28 oktober en de 
band Flairck & Basily met het Glo-
bal Orchestra op zaterdag 29 ok-
tober. Ook in november en decem-
ber biedt Crown Theater Aalsmeer 
een gevarieerd programma met on-
der andere de band De Kast, de ju-
bileumshow van Seth Gaaikema, or-
kest Het Groot niet te vermijden, pi-
anist Wibi Soerjadi en voor de jeug-
dige bezoekers Het grote sinterview 
met Jochem van Gelder op 1 de-
cember. Kijk voor het complete pro-
gramma, ook shows in januari tot en 
met eind mei, op www.crowntheate-
raalsmeer.nl.
Kaarten bestellen kan via de websi-
te en via See tickets: 0900-1353.
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De Tour de France 2011, 
een vreemde tour 

met vreemde uitslagen
Prijzen Nieuwe Meerbode 
Tour de France actie 2011

uitgereikt

Regio -  ‘Wat laat’ zult u denken. Dat is ook zo, maar 
allereerst hebben we gewacht met het bekendma-
ken van de winnaars in verband met de vakantie-
spreiding. In Uithoorn liepen de schoolvakanties 
maar liefst vier weken langer door dan in gemeen-
te De Ronde Venen. En aangezien onze prijsvraag 
beide plaatsen betreft, werd de uitreiking uitge-
steld. Daarna gingen er nogal wat mensen op va-
kantie die bij de prijsuitreiking aanwezig wilden 
zijn, dus zo kwamen we uit op zaterdag 1 oktober.

Maar de winnaars waren er niet minder blij om. 
De meesten waren zeer verrast. Zeker vanwege 
het feit, dat de uitslagen van de Tour van 2011 wel 
heel erg moeilijk te voorspellen waren. Niemand, 
maar dan ook niemand, had alle vragen goed. Nie-
mand van de 623 inzenders wist bijvoorbeeld wie 
de beste Nederlander zou worden. Ook de diver-
se truiwinnaars gaven nogal wat problemen, maar 

zij die de meeste vragen goed hadden, hebben nu 
hun welverdiende prijs in huis.

De hoofdprijs: een Colnago racefiets ter waarde 
van 1500 euro, beschikbaar gesteld door Blom en 
Blom fietsexperts Mijdrecht/Uithoorn, werd dit 
jaar gewonnen door de 76-jarige mevrouw Nel 
Oudshoorn uit Wilnis.  Heel, heel blij verrast was 
ze ermee. Oudshoorn is een echte wielrenfamilie, 
maar Nel Oudshoorn zit niet meer op een racefiets. 
Hoewel ze nog wel regelmatig fietst, maar dan op 
een gewone. Maar dat was geen probleem: “Mijn 
kleindochter Aniek Oudshoorn heeft mij gehol-
pen met het invullen van de vragen. Zij is een ech-
te wielrenster, ze heeft pas nog de Limburgse pijl 
gereden. Zij krijgt van mij deze fiets. Ik heb tegen 
haar gezegd: ‘jij krijgt mijn prijs, als je je ‘oude’ race-
fiets dan aan je zusje geeft en ik wil graag een paar 
fietstassen voor mijn fiets’.

Geweldig
Aniek was dolgelukkig met deze afspraak: “Ik wist 
niet precies wat voor een fiets oma had gewon-
nen, maar een Colngo, het kan niet mooier.

Ik was een paar maanden geleden nog in de-
ze winkel bij Blom en Blom om naar een nieuwe 
fiets te kijken en had deze wel zien staan, maar dat 
was boven mijn budget en nu heb ik hem... gewel-

dig. Het was  feest. Leuk om nog te vertellen is dat 
Aniek op de verjaardag van oma Nel (22 septem-
ber jl) haar oma had gebeld met een wat verdraai-
de stem en had gezegd:
 ‘U spreekt met Nel van de Nieuwe Meerbode, u 
heeft de racefiets gewonnen’. 
Oma herkende de stem van haar kleindochter en 
er was op de verjaardag nog hartelijk om gela-
chen. En nu blijkt het echt waar te zijn..

Smit Schoenen uit Mijdrecht had een waardebon ter beschikking ge-
steld van 75 euro. De winnaar is geworden Bas van Schalkwijk uit 
Mijdrecht. Bas was door de redactie gebeld en was er heel blij mee. 
Kon helaas niet zelf aanwezig zijn wegens zijn werk, maar een vriend 
van hem kreeg de bon overhandigd door Jacqueline Smit. Bas komt 
binnenkort een paar mooie sportschoenen uitzoeken.

Ook DUO Intersport Uithoorn bood een bon aan ter waarde van 50 
euro. Ook deze kwam goed terecht en wel bij Danielle Oudshoorn uit 
Vinkeveen: “Ik ben er echt superblij mee. Ik heb een regenjack nodig 
voor het hardlopen, dus ik ga ik nu direct uitzoeken. Echt gaaf, dat ik 
dit heb gewonnen”...

Expert Mijdrecht had ook dit jaar weer een prachtige DVD speler be-
schikbaar gesteld. Bas Kelder, net vader geworden van een prachtige 
zoon, werd de gelukkige winnaar. Samen met de kleine werd hem de 
DVD speler overhandigd.

Juwelier Nant Hartel bood ook dit jaar een echt sporthorloge aan, 
een met een hartslagmeter. De winnaar was de 12-jarige Stan van de 
Berg uit Uithoorn. Hij had samen met zijn opa de vragen ingevuld, 
maar de prijs was voor Stan. Even werd er nog gedacht dat het hor-
loge voor Stan nog wat te groot zou zijn, maar eenmaal om, wilde 
Stan hem dolgraag houden.

De waardebon van 50 euro, aangeboden door DUO Intersport Mijd-
recht, werd gewonnen door Tamara Hoogenboom uit Vinkeveen. Zij 
was er heel erg blij mee: “Ik had er totaal niet meer op gerekend dat 
ik nog iets zou winnen. Het was zo moeilijk. Zo’n bon komt goed van 
pas. Ik doe aan zaalvoetbal, hardlopen enz, dus ik vind wel iets.”

Zoals elk jaar had ook Optiek Uithoorn, Sijbrant en van Olst voor de-
ze prijsvraag een waardebon van 75 euro beschikbaar gesteld. De-
ze werd gewonnen door de oudste deelneemster, de 86-jarige me-
vrouw T Klinkhamer uit Vinkeveen. Ook bij haar kwam de prijs goed 
van pas, ze was hoognodig toe aan een nieuwe leesbril. Dus werd 
deze direct bij haar aangemeten.

Smit Schoenen

Duo Intersport Uithoorn

Expert Mijdrecht

Juwelier Nant Hartel

Duo Intersport Mijdrecht

Optiek Uithoorn

DE HOOFDPRIJS: 
RACEFIETS

beschikbaar gesteld door
Blom & Blom fietsexperts

Mijdrecht/Uithoorn
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Basketbalvereniging Argon 
wint eerste wedstrijd thuis
Mijdrecht - Ook bij Basketbalver-
eniging Argon zijn vorige week de 
wedstrijden weer begonnen. Dit 
seizoen heeft Argon voor het eerst 
sinds lange tijd weer een team met 
leden onder de 10 jaar oud. In to-
taal kent Argon namelijk 14 teams, 
dus in elke leeftijdscategorie (meis-
jes en jongens) kun je wel  aanslui-
ting vinden bij een basketbalteam. 
Vorige week speelden de jongste 
leden hun eerste wedstrijd uit te-

gen de Blue Arrows in Driebergen 
en verloren ze dik. Afgelopen zater-
dag speelden Luc van Dijk, Mattie 
Verhagen, Wessel Oudshoorn, Ma-
rijn Kop, Mike van Spengen, Mikel 
Griffioen en Geert Jan Dierickx voor 
het eerst thuis tegen de Red Stars 
uit Soest. De sfeer zat er deze week 
goed in en onder luide aanmoedi-
ging van de oudere leden wonnen 
ze deze week overtuigend met 54-
14.

Atlantis 1 vist achter het net
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 wist thuis niet 
te winnen van NIO. De ploeg had 
afgelopen week eens goed gespro-
ken met elkaar over de week ervoor. 
Iedereen was gemotiveerd om de 
wedstrijd tegen NIO te willen win-
nen. Dit bleek echter anders te lo-
pen.
Het eerste kwartier van de wedstrijd 
gingen beide ploegen gelijk op. De 
ene keer kwam Atlantis op voor-
sprong, de andere keer NIO. Nadat 
er aan de kant van Atlantis twee on-
nodige doelpunten werden wegge-
ven, kwam NIO met 3-5 voor. At-
lantis stond net zoals eerdere wed-
strijden weer tegen een achterstand 
aan te vechten. De ploeg bleef door-
vechten voor ieder punt. Vlak voor 
rust werd Masha Hoogeboom ge-
troffen door een ongelukige blessu-
re, ze zal later ook niet meer starten 
in de tweede helft omdat haar hand 
teveel pijn deed en ze geen bal meer 
kon vangen. Er werd uiteindelijk ge-
rust met een stand van 6-7 in het 

voordeel van de tegenstander. In de 
rust kwam Tamara Gortenmulder op 
de plek van Masha te spelen.

 rust kwam Atlantis in de eerste 
aanval meteen tot scoren en de 
stand was gelijk op dat moment. 
De hele tweede helft lag open om 
voor beide ploegen de wedstrijd te 
kunnen winnen.  Echter, het was 
NIO dat toch weer het heft in han-
den nam en een klein gaatje maak-
te. Er werden aan de kant van At-
lantis nog meerdere wissels het veld 
in gebracht om toch nog te probe-
ren om de wedstrijd te winnen. Je-
roen Korver en Cynthia Sassen kwa-
men in het veld voor Jelmer Steen 
en Sandra Gortenmulder. Helaas 
mocht dit niet baten want het was 
NIO die in de laaste paar minuten 
het gat vergrootte naar drie punten. 
Op dat moment was de wedstrijd 
gespeeld. Volgende week speelt At-
lantis thuis tegen Fiducia om 15:30. 
Hopelijk kan de ploeg dan beter 
presteren.

Atlantis 2 kortbalteam kan 
niet winnen van Tempo
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 heeft zaterdag 
1 oktober geen punten kunnen pak-
ken tegen Tempo 4 uit Alphen aan 
de Rijn. I.v.m. met blessures en af-
wezigheid i.v.m. werk startte Atlan-
tis in de volgende opstelling: in de 
aanval Jacco van Koeverden Brou-
wer, Martijn de Horde, Tamara Gor-
tenmulder en Melissa van der Stap, 
terwijl de verdediging werd ge-
vormd door Kristian Geerdinck, Bas 
Bogaard, Cynthia Sassen en Wilma 
Kranenburg.
Atlantis kwam niet heel scherp uit 
de startblokken terwijl Tempo de 
korf regelmatig wist te vinden. Al 
snel liep de score naar een voor  het 
door  Rabobank gesponsorde At-
lantis 2 negatieve  3-5 tussenstand. 
Daarna liet het team het laten lig-
gen om dichter bij Tempo te komen. 

Hierdoor werd uiteindelijk met rust 
een 6-14 stand op het scorebord 
genoteerd.

Na de rust werd de geblesseer-
de Bas vervangen door Robin van ’t 
Schip uit de A 1. Atlantis 2 begon 
met een goede reeks doelpunten. 
Het team kwam terug tot een stand 
van 10-14 maar kon daarna niet 
dichter bijkomen dan dat. Nadat 
ook Kim Stolk, Lisanne van Door-
nik en Jelmer Steen ingezet werden, 
werd het spel aantrekkelijk om te 
zien maar kon er niet worden voor-
komen dat de eindstand uiteindelijk 
werd bepaald op 10-16.
Zaterdag 8 oktober speelt Atlan-
tis 2 weer een thuiswedstrijd aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. Hopelijk 
heeft het team dan (14.00 uur) te-
gen Madjoe meer succes.

Argon zaterdag maakt het 
zichzelf onnodig moeilijk 
Mijdrecht - Argon heeft het zich 
onnodig moeilijk gemaakt tegen 
Kagia, een voetballende ploeg die 
geen mogelijkheid zag ook maar 
enigszins gevaarlijk te worden. Ar-
gon trapte veelvuldig in de buiten-
spelval en met de doelgerichtheid 
viel het ook erg tegen. Voor rust 
kwam Argon op voorsprong, een 
kwartier voor tijd schoot men eigen 
doel 1-1 maar die fout werd na twee 
minuten hersteld waardoor de pun-
ten in Mijdrecht bleven.
Pas na een kwartier kon de eerste 
mogelijkheid voor Argon worden 
genoteerd, een vrije trap van Stefan 
Tichelaar werd door Van Hellemondt 
nipt over het doel gekopt. Vijf minu-
ten later was er een actie over links 
waar Lesley Groenen aan een solo 
begon, even dreigde hij vast te lo-
pen maar op tijd legde hij de bal te-
rug op Albert Mens die vanaf twin-
tig meter vol uithaalde en doelman 
Sander Goudriaan kansloos liet 1-0. 
De ploeg uit Lisserbroek kon daar 
in aanvallend opzicht weinig tegen-
over stellen, doordat er op het mid-
denveld van Argon gaten vielen kon 
er van afstand een viertal schoten 
worden afgevoerd, maar die vielen 
allemaal in de categorie afzwaaiers. 

Mogelijkheden
Argondoelman Thomas de Ruiter 
had dan ook weinig of niets te doen. 
Argon kreeg nog een paar moge-
lijkheden, Vincent van Hellemondt, 
in vrije schietpositie schoot naast, 
even daarvoor liepen de Argon aan-
vallers elkaar in de weg en assi-
steerden zodoende de defensie van 

Kagia die overigens onder leiding 
van Ferry Scholte behoorlijk over-
eind bleef. De laatste mogelijkheid 
voor rust was voor Lesley Groenen, 
hij verscheen alleen voor de Kagia 
doelman maar deze bracht met z’n 
voet redding.
In de tweede helft bleef Alan Door-
son in de kleedkamer achter, Ke-
vin Blom nam z’n plaats in. Eigen-
lijk bleef het spelbeeld hetzelfde, 
Argon viel aan en Kagia kon geen 
aanvaller in stelling brengen. We za-
gen twee goede mogelijkheden voor 
Argon om de zege veilig te stellen, 
Groenen plaatste de bal op Stefan 
Tichelaar maar twee meter voor doel 
zag hij toch kans om over de doel-
lat te schieten. Een vrije trap van 
Mens ging naast en ook Groenen 
mikte van dichtbij te hoog. Nadat Ti-
chelaar vervangen werd door Rudi 
Zaal blunderde de Argondefensie 
door de bal in eigen doel te schie-
ten. Toen werd het nog even span-
nend en Argon leek tegen het eer-
ste puntverlies op te lopen. 

Twee minuten
Maar de illusie van Kagia om een 
punt mee naar Lisserbroek te ne-
men duurde precies twee minuten. 
Vincent van Hellemondt schoot van 
dichtbij nu wel raak 2-1. Vlak voor 
tijd twee goede mogelijkheden voor 
invaller Dumus Ali Eren, bij z’n eer-
ste poging trof hij paal en even later, 
alleen voor keeper Goudriaan redde 
de sluitpost.

Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
Fortius in Amsterdam.   

Atalante H2 pakt winst in 
spannende 5-setter
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober 
speelde het 2e herenteam van Ata-
lante hun 2e wedstrijd in het nieu-
we seizoen. Na de klinkende 4-0 
winst tegen SAS een week eerder 
in de eigen Boei volgde nu een ge-
vreesde zaterdagwedstrijd. De te-
genstander is een oude bekende, al 
een aantal jaren wordt er tegen dit 
team gespeeld met wisselende re-
sultaten. Het door de Rabobank ge-
sponsorde team was verzwakt door 
afwezigheid van nieuwe krachten 
Mark Kentrop, Henk Versloot en Erik 
Sloesarwij, maar mocht wel het de-
buut van Henk van der Leeden be-
leven. In een warme Beyeneshal in 
het drukke centrum van Haarlem 
werd kort na één uur begonnen 
met de volgende opstelling: Bas de 
Kuijer als spelverdeler, Bob Bakker 
en Rick de Groot op de hoofdaan-
val, Ton Plomp en Henk van der Lee-
den voor de middenaanval en routi-
nier Martijn de Vries als diagonaal 
aanvaller. Spelverdeler Rick van der 
Linden en buitenaanvaller Joost Pla-
teijn werd rust gegeven. Er werd di-
rect druk gezet met de service en 
de Atalante heren pakten een klei-
ne voorsprong van 3 punten. Gedu-
rende de set werd duidelijk dat er 
met tactisch spel en gedurfde servi-
ces veel te halen was. Met een 21-
17 tussenstand  leek het erop dat de 
set makkelijk gepakt kon worden. 
Maar de tegenstander Spaarne-
stad kwam langzaam terug en twee 
time-outs (23-22 en 24-25) moesten 
het tempo van de tegenstander bre-
ken. Met het nodige kunst en vlieg-
werk werd de set met 26-24 binnen-
gehaald. Met dezelfde opstelling 
werd de tweede set ingegaan, waar-
bij een kleine achterstand ontstond 
(10-6 achter), maar er een voor-
sprong werd genomen richting het 
einde van de set (23-20 voor). Ho-
pend op de setwinst werden kleine 
foutjes gemaakt en kon Spaarne-
stand de set nipt pakken met 27-25.
 De derde set werd begonnen met 
een kleine omzettingen, Joost Pla-
teijn ging naar de positie van Bob 
Bakker. Dit resulteerde in een vlie-
gende start (6-1 voor) en lichte pa-
niek aan de ander kant van het 
net.  Helaas bracht een time-out van 

Spaarnestad hier ommekeer in, en 
liep de blauwe equipe in op het Ata-
lante zestal, de fikse voorsprong van 
5 punten veranderde in een achter-
stand van 4 punten (10-14 achter). 
Vertrouwend op eigen service en 
aanval werd teruggeknokt en door 
het vele ren- en vliegwerk in de ver-
dediging konden de punten richting 
het einde van de set gepakt worden.
Wederom diende een spannend 
einde van de set zich aan. Punt voor 
punt werd gestreden en de telling 
was van slag boven de 25-punten, 
onterecht toonde het bord de (win-
nende) stand van 26-24 voor Ata-
lante. Niet verstoord hierdoor werd 
geconcentreerd de buitenaan-
val gezocht waar knap om het blok 
heen werd geslagen. Dit leidde tot 
de tweede setwinst met 28-26.
Voor de vierde set werd een beroep 
gedaan op Rick van der Linden, sa-
men met kleine aanpassingen in de 
aanvalsopstelling. Helaas kwam dit 
het spel niet ten goede en werd er 
slordig gespeeld in de verdediging, 
dit resulteerde in een slechte set die 
duidelijk voor de Haarlemse equi-
pe was met 25-18. Voor de beslis-
sende 5e set werd teruggegrepen 
op de opstelling van de eerste set, 
en er werd een flinke voorsprong 
van 5-2 gepakt, een goede wissel 
van de tegenstander zorgde voor de 
ommekeer, en bij 8-7 achter werd 
van speelveld gewisseld. Langzaam 
werd naar een climax toegewerkt 
en de punten werden in series ver-
deeld, na een voorsprong op 11-10 
gingen 3 punten naar Spaarnestad 
(13-11 achter). Gesterkt door fout-
services op kritieke momenten boog 
Atalante een 14-12 achterstand om 
naar 15-14 en het wedstrijdpunt. 
Slim werd naar de tegenstander ge-
keken en het punt gemaakt: 16-14 
en 3-2 in sets. Ondanks het punten-
totaal in Haarlemse voorsprong (117 
om 114 punten), resulteerde dit in 
de tweede overwinning en de kop-
positie.
Punten van aandacht zijn er ze-
ker wel: het uit handen geven van 
grote voorsprong, benutten van de 
middenaanval. Aanstaande vrijdag 7 
oktober spelen de mannen thuis om 
19:30 in de Boei.

Gelijkspel voor CSW ME1
Wilnis - Afgelopen zaterdag 1 okto-
ber jl. speelden de meiden van ME1 
(eigenlijk ME3) van CSW thuis te-
gen de meiden ME1 van SV Hert-
ha op een zonovergoten sportpark 
te Wilnis. De toeschouwers hebben 
genoten van een schitterende wed-
strijd, na een zeer leuke eerste helft 
was de russtand  4-1 voor CSW. 

CSW was in de afronding van de 
aanvallen net iets beter dan Hert-
ha. In de 2de helft zagen de aan-
wezige toeschouwers een gelijk op-
gaande wedstrijd waarin niet meer 
gescoord werd.
Over het geheel van de wedstrijd 
was dit een uitslag waar iedereen 
zich in kon vinden.

Eerste winst voor Hockey 
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Zondag hebben de 
hockeyers van Mijdrecht hun eerste 
wedstrijd in de competitie gewon-
nen, na twee gelijke spelen en een 
verloren partij. HVM was met 3-0 te 
sterk voor IJburg uit Amsterdam. 
Mijdrecht speelde deze wedstrijd 
in het wit, omdat de oranje Amster-
damse shirts anders voor verwar-
ring konden zorgen.
In de blakerende zon op een veld 
zonder schaduw werd de tegen-
stander vrijwel continu onder druk 
gezet. De Amsterdamse verdediging 
zat echter potdicht, en al snel bleek 
dat de hitte scherp spel wat in de 
weg stond. Ook liep de Mijdrecht-
se strafcorner niet, en de keeper 
maakte alle ballen op doel onscha-
delijk. De rust werd zonder doel-
punten bereikt.
Omdat de IJburgers in de aanval 
maar zelden voor gevaar zorgden, 
gingen laatste man Jacob Veer-

huis en voorstopper Koen Meijer 
in de tweede helft offensiever spe-
len. Daardoor werd het offensief 
van HVM steeds sterker. Na ruim 
tien minuten leidde dat tot de ope-
ningstreffer: de strafcorner van Tom 
Gunther leek via een Amsterdamse 
stick naast te gaan, maar de attent 
ingelopen Jurrian Hartwigsen tikte 
de wegspringende bal binnen.

Die treffer bracht opluchting. IJ-
burg drong wel even aan en de 
Mijdrechtse verdedigers kregen het 
toch nog druk. Een veldgoal van 
Tom Gunther brak de Amsterdamse 
weerstand. Een minuut of tien voor 
het einde scoorde dezelfde speler 
weer, nu uit een strafcorner. Daarna 
kwamen er nog wel kansen, maar 
de score bleef op 3-0 staan. Geen 
tegengoals, drie plaatsen gestegen 
op de ranglijst, HVM deed goede 
zaken!

De Vinken B3 wint derby 
tegen Atlantis overtuigend
Vinkeveen - Op zaterdag 1 okto-
ber 2011 stond voor de door JUM-
BO gesponsorde B3 van korfbalver-
eniging De Vinken een wedstrijd te-
gen gemeentegenoot Atlantis op 
het programma. Op papier moest 
een overwinning voor de Vinkeve-
ners mogelijk zijn, De Vinken B3 
staat tweede in de competitie waar 
Atlantis B3 nog geen overwinning 
heeft geboekt en dus hekkensluiter 
van de competitie is.
De speelsters van het Vinken-mei-
denteam waren extra gemotiveerd 
omdat zij veel van de tegenstan-
ders van school of andere activitei-
ten kennen.
Coaches Ronald Mul en Roosma-
rijn Mooij kozen ervoor om Mirjam 
Oussoren, Kirsten de Haan, Moti-
layo Williams en Wies van Beek in 
de aanval te laten starten.  Dit hield 
in dat Romy Bras, Amber Nagtegaal, 
Tiffany ten Den en Melissa Hart-
sink in de verdediging startten. B2-
speelsters Angey Jacob en Thara 
Kroon waren deze week helaas ver-
hinderd.
Na enkele lange aanvallen die in 
slechts enkele kansen van Atlan-
tis resulteerden, was het Mirjam die 
als eerste de korf wist te vinden via 
een doorloopbal. Niet lang daarna 
scoorde Wies een afstandschot, 0-2. 
Het tweede aanvalsvak had aanvan-
kelijk meer moeite om de korf te 
vinden, ondanks de tientallen goed 
gecreëerde kansen liet de 0-3 door 
Tiffany een tiental minuten op zich 
wachten. Vervolgens liep De Vinken 

via scores van Romy en Kirsten ver-
der uit naar 0-5.
Niet lang voor rust wist Atlantis toch 
nog tweemaal de korf te vinden, wat 
resulteerde in een 2-5 ruststand.
Afronden
In de rust hamerde beide coaches 
op het afronden van de kansen en 
het bewaren van de rust in de aan-
val. De Vinkeveners waren overdui-
delijk beter, maar volgens Ronald en 
Roos had het eigenlijk al 2-15 moe-
ten staan, gezien het aantal kansen.
Met deze gedachte in het achter-
hoofd keerde de B3 met frisse moed 
en hernieuwde energie  terug het 
kunstgrasveld op. De tweede helft 
bewees dit fanatieke meidenteam 
des te meer dat ze de betere ploeg 
waren en ze liepen uit naar een 4-10 
voorsprong met nog twee minuten 
op de klok. 

Maar nog was het niet genoeg. De 
meiden streden ondanks de hitte 
door, en wisten in de laatste minuut 
nog twee scores aan de stand toe te 
voegen. Voldaan, met tevreden coa-
ches en met een 4-12 overwinning 
verlieten de speelsters het veld.
De volgende wedstrijd van dit team 
is een zeer belangrijke, op zaterdag 
8 oktober om 10:15 strijdt men thuis 
op sportpark De Molmhoek tegen 
Reflex B1 om het kampioenschap in 
de poule.
Vinkenscores van: Romy Bras (3x), 
Mirjam Oussoren (2x), Tiffany ten 
Den (2x), Romy Bras (2x), Kirsten de 
Haan (2x), Wies van Beek (1x)

Klaverjasmara-
thon bij KnA
Uithoorn - Heeft u als iets te doen 
komende zaterdag 8 oktober? Mu-
ziekvereniging KnA organiseert dan 
een koppel-klaverjasmarathon! De-
ze marathon zal duren van 10.00 
uur tot 22.00 uur, in het KnA-ge-
bouw aan Legmeerplein 49. De-

ze dag kost 12,50 euro. Er zijn heel 
mooie prijzen te winnen, en er is 
ook een loterij waar u aan mee kunt 
doen. Wilt u meer weten of u opge-
ven voor deze dag?

Bel dan Hans Kas: 06-45729086, 
voor meer informatie. KnA hoopt op 
een gezellige dag en dat er maar 
veel prijzen gewonnen mogen wor-
den. Tot 8 oktober bij muziekvereni-
ging KnA!
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CSW E5 in het nieuw door 
Homan Elektrotechniek
Wilnis - Afgelopen zaterdag wer-
den de jongens van CSW E5 blij ver-
rast doordat de sponsor met ge-
heel nieuwe tenues kwam aanzet-
ten voor het hele team. In de nieu-
we shirts, broekjes en kousen ston-
den ze trappelen om aan de aftrap 
te verschijnen in alweer de twee-
de bekerwedstrijd van het seizoen. 

Trainer Ruud Lakerveld had de jon-
gens weer de nodige aanwijzingen 
meegegeven, zodat iedereen wist 
wat van hem verwacht werd. Nadat 
iedereen hard z’n best had gedaan, 
ging de wedstrijd helaas verloren. 
Volgende week spelen ze weer voor 
de competitie en gaan ze met z’n al-
len voor een beter resultaat.

Vrijdag prijsklaverjassen 
in Café de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 7 
oktober is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43 U 
dient om 20.00 uur aanwezig te zijn, 
uiterlijk om 20.15 uur wordt gestart.. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld en de winnaar of 
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

Voor meer informatie: tel. 0297-
263562.

Uitslag van de laatstgespeelde prijs-
klaverjasavond:
1 Loes Verbruggen 7367 punten 
2 Kees Leeuwenburg 7139 punten
3 Jan v. Kouwen 6990 punten
4 Frans Bierstekers 6967 punten
5 Greet Veraar 6947 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Greet Koot met 4487 punten . 

In Shape bij GVM’79
Mijdrecht - GVM’79 is in De Ronde 
Venen zeer bekend om haar turn-
activiteiten en successen met acro-
gym. Wat minder bekend is dat ook 
volwassenen, zowel op maandag- 
als donderdagavond, kunnen spor-
ten bij GVM in de Willisstee. Deze 
groepen hebben de turntoestellen 
echter aan de kant gezet en inge-
ruild voor de step, gewichtjes, dyna-
banden en matjes voor de grondoe-
feningen. Op beide avonden wordt 
menig zweetdruppeltje weggepinkt, 
want het is een uurtje aanpakken 
geblazen. 
Op de maandagavond wordt ste-
paerobic gecombineerd met oefe-
ningen voor buik, benen, billen en 

armen. En op de donderdagavond 
ligt het accent van de training he-
lemaal op kracht en shape. Dit al-
lemaal op stimulerende muziek en 
met enthousiaste docenten, zodat 
de tijd vliegt en je voldaan weer naar 
huis gaat. Deze twee lessen zijn een 
ideale combinatie voor mensen die 
tweemaal per week willen trainen. 
Geen wachttijden, geen reserverin-
gen, gezellig met een vaste groep 
sporters.

Kom vrijblijvend een keertje mee-
doen en kom in shape! Bezoek 
de site, www. GVM79.nl voor 
de bijzonderheden of mail naar  
veerh036@planet.nl voor vragen.

Competitieseizoen badminton van start 

Team 1 van Kwinkslag 
maakt een vliegende start
Vinkeveen - Badmintonvereniging 
Kwinkslag speelt dit seizoen met 
twee competitieteams in de regio-
competitie Centrum mee. Team 1 
speelt 3e klasse en team 2 speelt in 
de 4e klasse. De thuiswedstrijden 
worden op de donderdagavonden 
in De Boei gespeeld. 

Vol goede moed en toch wel wat ze-
nuwen onder de oppervlakte is team 
1 van badmintonvereniging Kwink-
slag afgelopen donderdagavond 
begonnen aan de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen tegen DVS 
uit Utrecht. Na een spannende eer-
ste ronde van dubbels ging de strijd 
gelijk op, waarna de zware taak van 
singlewedstrijden begon.

Bij een tussenstand van 1 tegen 1 
kan het nog alle kanten op. Bij de 
allereerste singles van het seizoen 

kampen alle vier de spelers met 
niet alleen de spannende vraag 
of ze echt klaar zijn voor de wed-
strijd maar ook de eerste zware be-
proeving na een zomer van heerlijk 
nietsdoen.

Kwinkslag 1 heeft bewezen voor 
beide klaar te zijn: een overtuigende 
voorsprong van 5-1! Na zo’n men-
tale uitdaging zijn de mixwedstrij-
den slechts een formaliteit met min-
der druk en een stuk leuker om te 
spelen.
Beide mixteams Bjorn Hottinga met 
Mirjam Verbrugge en Jasper van 
Peursem met Monique Hoeboer 
hebben onder luide toejuiching van 
de aanwezige recreante spelers bij 
de eerste thuiswedstrijd met over-
tuiging gewonnen met 7 tegen 1. 
Hopelijk gaat de rest van het sei-
zoen even voorspoedig.

Duivensportvereniging Rond de Amstel
Theo Kuijlenburg wint vlucht vanuit 
Pommeroeul en Hans Half vanuit Sens

Regio - Zaterdag 10 september 
stonden de laatste twee vluchten op 
het programma, Pommeroeul (Bel-
gië) voor de Navluchten en Sens 
(Frankrijk) was de Nationale Der-
by Sens. Pommeroeul heeft een ge-
middelde afstand van 213 km, Sens 
462 km. Met de vlucht vanuit Pom-
meroeul zou ook bekend worden 

welke liefhebbers kampioen 2011 
zouden worden. Om 08.20 uur wer-
den de duiven in Pommeroeul met 
een zuidoostenwind gelost en om 
10.34.24 uur klokte Theo Kuijlen-
burg uit Amstelhoek de eerste duif 
van de vereniging. Deze duif maak-
te een snelheid van 1585,323 me-
ter per minuut, dat is ruim 95 km 

per uur. Ron den Boer uit Uithoorn 
werd 2e en Wim Könst uit Uithoorn 
3e. Martien v.d. Hoort werd 1e in de 
B-Groep. In Rayon F werd Theo 66e 
van 2108 duiven, een waardige af-
sluiting van het seizoen.

Om 08.30 uur werden de duiven in 
het Franse Sens voor de Nationale 
Derby gelost. Deze Derby wordt in 
sectoren vervlogen, Noord-Holland 
is dan ingedeeld met Zuid-Holland 
en Utrecht, in totaal deden daar 
18.963 duiven aan mee. Hans Half 
uit Amstelhoek schreef geschie-
denis in zijn nog prille duivenmel-
kersloopbaan door als vierde te ein-
digen en het landelijke Teletekst te 
halen.
Hij klokte zijn duif om 12.52.33 
uur, deze duif overbrugde de af-
stand van 462,658 km die afgelegd 
moest worden met een snelheid 
van 1762,172 meter per minuut, dat 
is 105,730 km per uur. In de afde-
ling Noord-Holland werd hij daar-
mee 2e. Ook voor hem een prach-
tige seizoensafsluiting en de spon-
sorprijs, geschonken door slagerij 
Heemskerk, was ook voor hem. Op 
deze vlucht werd Wim Wijfje uit De 
Kwakel 2e en Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn 3e. Het seizoen zit erop, de 
kampioenen zijn bekend. Het Alge-
meen kampioenschap van de ver-
eniging ging zoals verwacht naar 
Ron den Boer uit Uithoorn, het Aan-
gewezen kampioenschap naar Hen-
nie Pothuizen uit Vinkeveen. In de 
B-Groep werd Leo v.d. Sluis kampi-
oen, Martin Bosse pakte het aange-
wezen Kampioenschap. Hans Half 
werd kampioen Navluchten, Hen-
nie Pothuizen pakte het aangewe-
zen kampioenschap, in de B-Groep 

werd Martien v.d. Hoort kampioen, 
en pakte Theo Vlasman het aange-
wezen kampioenschap.

Uitslagen 
Pommeroeul 314 duiven 
- 14 deelnemers
1. Th. Kuijlenburg
2. R. den Boer 
3. W. Könst 
4. W. Wijfje
5, C. Pothuizen
6. H. Half
7. C.van Bemmelen
8. H.P. Snoek 
9. M. v.d. Hoort 
10. Th. Vlasman 
11. L. v.d. Sluis
12. R. v.d. Wal.

Sens 76 duiven 
- 5 deelnemers
1. H. Half
2.. W. Wijfje
3. L. v.d. Sluis
4. P.J. van Schaik
5. C. Pothuizen

Eindstand Navluchten
Onaangewezen
1. H. Half; 2. R. den Boer, 3. C. Pot-
huizen, 4. W. Könst, 5. W. Wijfje, 6. 
H.P. Snoek, 7. C. van Bemmelen, 8. 
M. Bosse, 9. L. v.d. Sluis, 10. M. v.d. 
Hoort
Aangewezen
1. C. Pothuizen, 2. R. den Boer, 3. W. 
Könst, 4. H. Half, 5. H.P. Snoek, 6. W. 
Wijfje 7. M. Bosse, 8. Th. Kuijlenburg, 
9. L. v.d. Sluis, 10. Th. Vlasman
Eindstand Generaal 
(algemeen) Kampioenschap
Onaangewezen
1. R. den Boer, 2. C. Pothuizen, 3. H. 
Half, 4. W. Wijfje, 5, Bosse & Zn, 6. 
H.P. Snoek, 7. C. van Bemmelen, 8. 
Th. Kuijlenburg, 9. L. v.d. Sluis, 
10. M. Bosse.
Aangewezen
1. C. Pothuizen, 2. R. den Boer, 
3. Bosse & Zn, 4. W. Wijfje, 5. H.P. 
Snoek, 6. Th. Kuijlenburg, 7. H. Half, 
8. C. van Bemmelen, 9. M. Bosse, 10. 
Ginkel & Berg.

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober bij WVA:

Afsluiting wedstrijdseizoen
De Ronde Venen - Watersportver-
eniging Vinkeveen-Abcoude sluit 
komend weekend op traditionele 
wijze het watersportseizoen af met 
de wedstrijden voor de Snertcup. Ie-
dereen kan meedoen met de open 
wedstrijden rond de Snertcup die 
gehouden wordt op zondag 9 okto-
ber. Op zowel zaterdag 8 als zondag 
9 oktober worden tevens wedstrij-
den georganiseerd voor de natio-
nale Valkenkasse en Sharpieklasse. 
Het watersportseizoen loopt weer 
ten einde. Zoals ieder jaar organi-
seert WVA als sluitwedstrijd de ra-
ces voor de Snertcup. Dit jaar wor-
den er op zondag 9 oktober twee ra-
ces gehouden voor de Snertcup: de 
eerste start om 11.00 uur, de twee-
de start is om 14.30 uur. Deze wed-
strijden staan open voor alle zeilers 
op de Vinkeveense Plassen. Deelna-
me is gratis, aanmelden kan voor de 
starttijd bij de Starttoren op Zandei-
land 8. De uitslag voor de Snertrace 
wordt bepaald met behulp van een 
persoonlijke correctiefactor, geba-

seerd op het type boot, zodat ieder-
een kans heeft om te winnen. 
Traditiegetrouw varen ook de leden 
van de Valkenklasse en de Shar-
pieklasse een van hun laatste wed-
strijden in Vinkeveen. Deze twee 
klasse evenementen zijn speciaal 
voor die zeilers die aangesloten zijn 
bij deze organisatie en worden ge-
zeild op de zaterdag en de zondag. 
De eerste start voor hen op zater-
dag worden gehouden om 11.00 
uur, op zondag starten ze om 10.00 
uur. Aansluitend kunnen deze wed-
strijdzeilers ook meedoen aan de 2e 
snertrace die start om 14.30 uur. 
Voor het traditionele snert-eten 
dat na afloop van alle wedstrijden 
plaatsvindt in het clubschip van de 
WVA, zal door het team Frans Ver-
steeg, de Betere Groenteman uit 
Mijdrecht, ter plaatse verse snert 
worden bereid. Maak dan ook ge-
bruik van deze mogelijkheid om een 
laatste wedstrijd in het seizoen te 
varen en meld je op tijd aan bij de 
starttoren.

Atlantis F2 wint van
De Vinken F1
Mijdrecht - Op zaterdag 1 okto-
ber maakte de Atlantis F2 zich klaar 
om te vertrekken naar Vinkeveen, 
alwaar de wedstrijd tegen De Vin-
ken F1 plaats vond. De kinderen en 
coach/trainer Iris hadden er veel zin 
in; er was hard getraind de afgelo-
pen week. Voordat de wedstrijd be-
gon, kregen de kinderen nog een 
aantal aanwijzingen van de coach 
en dit keer ook van de scheidsrech-
ter. Hierdoor was het voor alle kin-
deren duidelijk wie hun persoon-
lijke tegenstander was en in welke 
korf ze moesten proberen te scoren. 
Voor de jongste teams van Atlantis 
en De Vinken zijn dat zeer belangrij-
ke aanwijzingen.
Atlantis begon de wedstrijd met 
Maud, Emma, Tessa en Silke in het 
veld. De Vinken F1 had lange tijd de 
bal en daardoor veel tijd om tot sco-
ren te komen, maar door het sterke 
verdedigende spel van de Atlantis-
meiden, ging de bal er voor de Vin-
ken niet in. Na 10 minuten maakten 
Maud en Silke plaats voor Esmee en 
Lisanne. Wederom ging de bal over 
en weer en leken beide teams goed 
aan elkaar gewaagd. Vlak voor rust 
kreeg Lisanne een mooie kans en zij 
scoorde het eerste punt voor Atlan-
tis door een afstandschot (0-1).

Na de rust kregen Tessa en Emma 
even rust, de overige vier meiden le-
verden een mooie strijd. Silke gaf 
haar tegenstander geen ruimte door 
haar sterke manier van verdedigen. 
Maud zocht erg goed steeds de 
ruimte op, zodat ze goed aanspeel-
baar was. Esmee pakte er veel bal-
len tussenuit en Lisanne probeerde 
lekker vrij te lopen. Al deze nuttige 
inzet werd uiteindelijk beloond met 
een mooi schot van Silke. De stand 
is nu dus 0-2. Later wist ook Lisan-
ne er nog een afstandschot in te 
leggen, zodat Atlantis met 0-3 voor 
stond.
 De laatste 10 minuten kwamen Tes-
sa en Emma weer in het team en 
stonden Lisanne en Silke langs de 
lijn. Tessa gooide mooie lange bal-
len en Emma was verdedigend zeer 
sterk. Hierdoor konden De Vinken 
niet tot scoren komen, maar lukte 
het Tessa wel om een prachtig af-
standschot te maken. Ook Maud en 
Esmee bleven tot het einde aan toe 
heel hard werken, zodat de wed-
strijd met een mooie overwinning 
(0-4) kon worden afgesloten. Nadat 
ook de strafworpenwedstrijd werd 
gewonnen met 1-2, kon de Atlan-
tis F2 moe, maar zeer voldaan terug 
naar Mijdrecht.

Doelpuntenfestival bij 
Atlantis A1
Mijdrecht - In een waanzinni-
ge wedstrijd heeft Atlantis A1 een 
nieuw record gevestigd door over 
de 20 doelpuntengrens heen te 
gaan. Nadat Atlantis / van Dam A 
1 in de rust al voor stond met 12-
8 werd er gefinisht bij 21-17. Com-
plimenten waren zeker voor de te-
genstander, het Zaandamse ZKC, 
dat ook bleef korfballen waardoor 
beide ploegen het talrijke publiek 
konden trakteren op een wervelen-
de korfbalwedstrijd. Het duel tus-
sen de nummer drie en vier van de 
ranglijst gaat de boeken in als de 
wedstrijd met  “de meest gescoor-
de doelpunten in 1 wedstrijd”. In de 
basisopstelling één wijziging, Maar-
ten Helsloot nam de plaats in van Ti-
mo Jongerling. Atlantis A1/Van Dam 
nam vanaf het eerste fluitsignaal het 
initiatief en er stond al snel 4-0 op 
het scorebord. ZKC liet zien dat het 
niet voor niets op de vierde plaats 
stond en verkleinde de achterstand 
tot 4-2.
Zo ging dat de gehele eerste helft 
door; Atlantis steeds op een ver-
schil van drie tot vier doelpunten 
en een er achteraanrennend ZKC 
dat maar niet dichterbij kwam. Heel 
even dachten de bezoekers aan te 
kunnen klampen bij een stand van 
6-5 en 7-6 maar Atlantis herpakte 
zich en ging de rust in met een 12-
8 voorsprong.
De rust werd gebruikt om het team 
te complimenteren voor het goede 
spel en er werd al gefluisterd dat 
het misschien mogelijk was om de 
20 doelpunten te halen. De twee-
de helft werd een kopie van de eer-
ste helft: beide ploegen maakten 
er een ware korfbalshow van. Het 
ene doelpunt was nog mooier dan 
het andere, alle facetten die bij het 
korfbal horen waren deze middag 
te zien:  one-handers, doorloopbal-
len, afstandschoten, omdraaiballen 
en felle maar sportieve duels bij de 
korf.

Bij een stand van 17-14 was het 
tijd voor vers bloed. Timo Jonger-
ling verving de uitstekend spelende  
Maarten, Lars van Walraven nam de 
plek in van Robin van ’t Schip, die 
al een helft had meegespeeld met 
het tweede seniorenteam en Britt 
Vermolen kwam op de plek van Eva 
Haspels die haar invalbeurt direct 
bekroonde  met een doelpunt. Fe-
licitaties van de vele toeschouwers 
aan het team voor deze schitteren-
de overwinning waardoor Atlantis 
A 1 blijft meedoen in de strijd om 
de eerste plek in de landelijke eer-
ste klasse.
 Doelpuntenmakers: Jeroen Korver 
(6x), Goof van Straaten (5x), Maar-
ten Helsloot (3x), Sharon Moen (2x), 
Sophia van der Horst, Eva Haspels, 
Timo Jongerling, Britt Vermolen en 
Ciska Taal allen 1x.

Zaterdag 8 oktober staat het du-
el tussen runner up (Atlantis, als 
meest scorende ploeg) en koplo-
per (Victum als minst doorlatende 
ploeg) op het programma. Aanvang 
12.30 uur op het sportpark aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht
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Senioren in het zonnetje op
‘Dag van de Ouderen’

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdag 30 september werd in De Meijert de jaarlijkse 
“Dag van de Ouderen” gevierd. Mieke Telder, directeur van Stichting De Baat, 
opende de “Dag van de Ouderen” welke als thema “levensverhalen” had. Enkele 
honderden jongere en iets verder gevorderde senioren uit De Ronde Venen konden 
zich heerlijk laten verwennen met lekkere versnaperingen, een inspirerend muzikaal 
onthaal, leuke workshops en een keur aan informatieve stands. Al deze activiteiten 
waren ingericht op het thema.
Ook hadden de bezoekers, dit jaar zelfs uit Abcoude en Baambrugge, ruimschoots 
de gelegenheid om kennismakingen te hernieuwen of nieuwe kennissen te 
ontmoeten. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werd de organisatie ondersteund 
door maatschappelijke stagiaires van het Veenlanden College. Dit hebben de 
jongeren met veel plezier en enthousiasme gedaan.

De dag werd afgesloten met een onvergetelijk optreden door de vocalisten en 
pianist van het ensemble “Passe Partout” met een fantastisch “Muzikaal Bouquet”.
Onze senioren uit de gemeente hebben letterlijk en fi guurlijk gesmuld van deze 
gezellige dag en kijken nu al reikhalzend uit naar de “Dag van de Ouderen” 2012.
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Overwinning Veenland 2 
op ATC Almere 9 
Wilnis – Op vrijdag 30 september 
speelden de tafeltennisheren van 
Veenland 2 thuis tegen ATC Alme-
re 9. Veenland speelde in haar ver-
trouwde samenstelling: Harry War-
mer, Ramon Mayenburg en Fabian 
Veerhuis. ATC stond voor de wed-
strijd op de derde plaats op een 
paar punten achterstand op Veen-
land. Een overwinning zou dus be-
langrijk zijn om een voorsprong te 
nemen op de directe concurrent.
Harry mocht het in zijn eerste wed-
strijd opnemen tegen N. Rollman, 
die deze competitie nog geen wed-
strijd verloren had. Rollman bleek in 
deze wedstrijd een maatje te groot 
voor Harry en zette ATC gelijk op 
voorsprong. Ramon zette Veenland 
meteen op gelijke hoogte door R. 
Nessar met goed spel te verslaan in 
drie sets. Fabian speelde zijn eerste 
wedstrijd tegen M. van Daalen en 
won deze zonder zich overmatig in 
te spannen in drie sets. 
Hierna speelden Ramon en Fabian 
de dubbel. Na de eerste set verloren 
te hebben, werd er uiteindelijk ge-
wonnen door degelijk en geconcen-
treerd te spelen en werd er met een 
3-1 voorsprong gerust.
Na de rust mocht Ramon het probe-
ren om de sterkste man aan de kant 
van ATC Almere te verslaan. Ramon 
kreeg het spelletje van N. Rollman 
te laat in de gaten om het hem nog 
lastig te maken, maar ging wel strij-
dend ten onder in vier sets. Direct 
daarna deed Harry wat hij moest 

doen en won vrij eenvoudig van M. 
van Daalen in drie sets. Fabian won 
zijn tweede partij met veel moeite 
van R. Nessar. Vooral de eerste twee 
sets speelde Nessar een hoog ni-
veau, maar kon dit niet volhouden 
en werd uiteindelijk in vier sets op-
zij gezet. 
Ramon speelde zijn laatste wedstrijd 
tegen M. van Daalen. Na een mati-
ge eerste set hervond Ramon zich-
zelf en kon daarna de wedstrijd uit-
eindelijk in vier sets beslissen. Hier-
na speelde Fabian zijn laatste par-
tij tegen N. Rollman. Beide spelers 
hadden in de competitie nog geen 
wedstrijd verloren en het beloofde 
dus in theorie een kraker te worden. 
In de praktijk pakte het helaas voor 
Fabian anders uit en hij had niets 
in te brengen tegen het goede spel 
van Rollman. De laatste wedstrijd 
speelde Harry tegen R. Nessar. Door 
goed de concentratie te behouden 
won Harry in een spannende vijfset-
ter en leidde Veenland naar een be-
langrijke 7-3 overwinning.
Door deze overwinning komt Veen-
land op de eerste plaats met 21 
punten. Dit zijn er vijf meer dan de 
nummer twee Werinon uit Muider-
berg, die nog wel een wedstrijd te-
goed hebben. Volgende week spe-
len de tafeltennissers van Veenland 
tegen Woerden, die in de onder-
ste regionen bivakkeren. Een over-
winning is daar noodzakelijk om de 
kampioensaspiraties hoog te hou-
den.

Taaie tweede pot voor 
Atalante D2
Vinkeveen - Na de lekkere vijfset-
ter van afgelopen vrijdag stond op 
de trainingsavond dinsdag 27 sep-
tember de tweede match op het 
programma tegen De Spuyt D1 in 
de Verheyhal in Amsterdam. Bij het 
inspelen maakten de lange Amster-
damse meiden indruk, het zou zeker 
een gelijksoortige zo niet spannen-
der strijd worden dan het eerste du-
el. De eerste set begon met steeds 
een kleine voorsprong maar bleef 
dicht bij elkaar. Vooral het fikse blok 
speelde de Haaxman dames parten, 
de blokverdediging kwam pas laat 
goed op gang en inzicht en kunde 
om langs of over het blok te slaan 
werden langzaam van meer scorend 
karakter. Bij 23-23 moest er nog een 
Atalante time-out aan te pas komen 
om de eindsprint in te zetten, 24-26 
winst! 
Het zestal met verdeler Jet Feddema, 
diagonaal Tineke Vellekoop, buiten-
aanvallers Natalie van Scheppingen 
en Annemarieke Wijnands en mid-
dens Marjan Fares en Daniëlle van 
der Horst (D1) vervolgden ongewij-
zigd het tweede bedrijf waarbij het 
beeld meer dan andersom was. De 
Amsterdammers hadden de vaart te 
pakken, de Vinkeveense dames lie-
ten zich meeslepen door diverse rij-
tjes met mooie uitgekiende services, 
afwisselend diep-kort en pittig hard 
vooral rechtdoor geplaatst. Ook het 
blok bleef parten spelen plus veel te 
veel eigen servicefouten en vrij vlot 
stond daar een overduidelijke 25-14 
op het telbord. 

Aanwinst
In set drie maakte nieuwe aanwinst 
Annike van Kouwen haar première 
entree op het midden, Annemarie 
Bakker was diagonaal. De gelijkop-
gaande strijd was weer terug en het 
Vinkeveense team kreeg meer vat 
op het spel van de thuisploeg. De 
service pass bleef weliswaar wissel-
vallig maar er werd beter op gean-
ticipeerd en de opstelling werd per 
service vlot aangepast indien nodig. 
De eigen opslag bleef echter be-

neden peil, gelukkig liet De Spuyt 
ook regelmatig een steekje vallen 
bij hun service of aanval. Sommige 
(midden) meiden hadden een aardi-
ge aanval (goed dat D1 supermuur 
Daniëlle mee was), maar vaak ook 
werd uit gemept. Verder werd de de 
Haaxman equipe steeds handiger in 
het omzeilen van het lange blok, de 
Amsterdamse verdediging was in 
het algemeen niet super flitsend 
en de tactische kleine prikballen in 
het midden scoorden mooi. Het was 
weer een pittige strijd, en hoewel de 
dames bij 25-24 dachten dat ze er al 
waren, vochten de Vinkeveende da-
mes taai terug tot zeer nipt met 25-
27 werd gewonnen.

Rally’s
In de vierde set eisten de zwaar be-
vochte soms lange rally’s hun tol, 
het werd wat slordiger en matter 
aan groengele zijde en het snellere 
spelletje was nog meer wennen: 21-
25 verloren. Dus wederom een vijfde 
set. Jet kwam weer terug om haar 
pit/pep-aansporing-expertise op 
het team over te dragen. Het aller-
onderste werd uit de Atalante-kan 
geperst en dat moest van ver ko-
men. Met een aardige achterstand 
van 5-8 werd van speelhelft gewis-
seld en hard terug geknokt tot 10-
10. Het was erg spannend, om en 
om werd gescoord.
Op 10-11 achter was er een scher-
pe hoge pass en zowel Jet als Tine-
ke ging er op af. In de sprong land-
de Jet op de voet van Tineke en ging 
fiks door haar enkel.. Na de onder-
breking moesten de dames verder 
voor de laatste paar punten.

En ondanks de consternatie werd 
de set gelukkig met winst afgerond, 
met name door mooie koelbloedi-
ge services van Natalie van Schep-
pingen en een alerte concentratie 
van het team, 14-16! Het is even af-
wachten hoe de verrekte enkelban-
den helen, de tijd gaat het leren..
Vrijdag speelt de ploeg thuis in De 
Boei om 19:30 u.

Goed spel van Atalante 
D1, helaas zonder winst
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober 
vertrokken de Dames 1 van Atalan-
te richting Haarlem voor de 2e com-
petitiewedstrijd dit seizoen. Met wat 
oponthoud en wegomleggingen be-
reikten de dames toch op tijd de 
sporthal. De Krijn Verbruggen equi-
pe moest het helaas nog stellen zon-
der de geblesseerde aanvalster Mir-
jam van der Strate. Ook de gebles-
seerde Carin van Kouwen moest tij-
dens de warming-up nog kijken of 
haar enkel al voldoende hersteld 
was om weer binnen de lijnen te 
treden. Coach Erik Raket startte in 
de eerste set met de volgende basis: 
Xuee Lont als spelverdeelster, Mar-
leen Sondermeijer en de jarige Da-
niëlle van der Horst op middenposi-
tie, Allie Koekoek in de diagonaal en 
Jana Chatrnuchova en Loes Kuijper 
als buitenaanvalsters. 
Dit zestal begon goed aan de wed-
strijd. Helaas werd setupster Xuee 
Lont aan het begin van de set diver-
se malen afgefloten voor een tech-
nische fout. Hierdoor werd haar spel 
wat onzeker. Ook waren de dames 
te lief voor de tegenstander Spaar-
nestad en wisten niet direct tot sco-
ren te komen. Spaarnestad had van 
het begin af aan een voorsprong en 
wisten die na een tweede time-out 
aan Atalantezijde (bij een stand van 
18-10) verder uit te bouwen en de 
setwinst naar zich toe te trekken.

Positief
De coach van Atalante bleef po-
sitief en zag in deze wedstrijd ze-
ker kansen. Er moest met wat meer 
vuur gespeeld worden en hij instru-
eerde de setupster goed stil te blij-
ven staan tijdens het spelen van de 
bal. Meteen vanaf het begin van de 
tweede set ging het veel beter aan 
Atalante zijde. Verdedigend werd er 
harder gewerkt en kon Spaarnestad 
minder makkelijk tot scoren ko-
men. De dames van Haaxman/Ver-
bruggen wisten met een gevarieer-
de aanval meer druk te leggen op de 
Haarlemse dames. Goed geplaatste 
aanvallen werden afgewisseld door 
slimme prikballen en regelmatig 
een keiharde aanval. Dit resulteerde 
in een voorsprong van 16-19 in de 
tweede set voor Atalante. Maar de 
meiden van Spaarnestad waren taai 
en kwamen punt voor punt dichter 
bij. Een paar onnodige fouten aan 
Atalante zijde resulteerde in een 
nipte winst voor het team uit Haar-
lem in de tweede set ; 25-23.
De derde set werd gestart met 

2 frisse speelsters binnen de lij-
nen voor Atalante. Carin van Kou-
wen nam voor het eerst de positie 
over van spelverdeelster Xuee Lont. 
En invalster Annike van Kouwen 
mocht op de buitenkant gaan knal-
len. Een slimme set van coach Erik 
Raket. Door deze wisseling ston-
den de dames uit Vinkeveen weer 
op scherp. Er werd gevochten voor 
elke bal. Marleen Sondermeijer zet-
te een aantal super blokkeringen 
neer. Voor de spelverdeelster was 
het soms wat onwennig maar pet-
je af voor de prestatie die ze neer 
zette. Atalante nam van het begin af 
aan een voorsprong en gaf deze niet 
meer uit handen gedurende deze 
set. Een time-out van Spaarnestad 
en een aantal wissels zouden het 
tij moeten doen keren, maar bij een 
slimme tactische bal van Carin bleef 
het hele team uit Haarlem stokstijf 
staan en was het voor Loes Kuijper 
een kwestie van 2 goede serves om 
de derde set met 18-25 te pakken.

Druk
Ook in de vierde set waren de teams 
aan elkaar gewaagd. Allie Koekoek 
was inmiddels weer ingewisseld en 
de Verbruggen equipe bleef goed 
druk zetten op de Haarlemse mei-
den. Helaas kon Jana Chatrnuchova 
door de wisselende set-ups niet de 
aanvalsdruk geven die zij gewoon-
lijk in huis heeft. Desalniettemin 
speelde ze een zeer goede wed-
strijd. Het inslijpen van de patro-
nen is een kwestie van tijd. Met een 
nieuwe setupster in het team is het 
altijd weer even zoeken naar elkaar. 
De Vinkeveense dames namen ook 
in deze set een voorsprong, maar 
net als in de tweede set gaf de te-
genpartij zich niet gewonnen en 
kwamen punt voor punt dichterbij. 
Ook deze set wisten ze uiteindelijk 
te winnen met 25-21. Het was een 
leuke wedstrijd waarbij de teams 
zeker aan elkaar gewaagd wa-
ren. Atalante deed niet onder voor 
Spaarnestad maar had net niet vol-
doende power om op de momen-
ten dat het nodig was door te druk-
ken. In de returnwedstrijd, verderop 
in het seizoen, wanneer de dames 
meer op elkaar zijn ingespeeld zijn 
zij zeker van plan om de winst bin-
nen te halen.
Dames 1 van Atalante speelt de vol-
gende wedstrijd op vrijdag 7 okto-
ber om 21.00 uur in De Boei te Vin-
keveen. U bent van harte welkom 
om deze wedstrijd te komen kijken. 

Hertha D1 pakt 
koppositie na ruime winst
Vinkeveen - Om 11.00uur en wer-
kelijk onder fantastische weersom-
standigheden begonnen we van-
daag tegen Olympia’ 25 D1. Van-
daag mochten we zelfs een keer op 
het hoofdveld spelen onder leiding 
van de goed leidende scheidsrech-
ter John Bendermacher. Jeroen was 
er vandaag niet bij vanwege een 
valpartij met zijn fiets dus begonnen 
we met 12 fitte spelers aan de wed-
strijd. Al snel was duidelijk dat de 
Herthanen beter waren, ze vonden 
elkaar prima en er werd goed druk 
gezet op hun helft, met mooie com-
binaties werd Olympia vast gezet en 
het was wachten op de voorsprong, 
die kwam er al snel. Ferdi maak-
te de 1-0, de 2-0 was weer van Fer-
di na een mooie pass van Joost. We 
bleven lekker combineren op het 
warme kunstgras en nog voor rust 
maakte we nog de 3-0 (weer Fer-
di, die een hattrick maakte) en 4-0. 
Het maakt inderdaad niet uit wie er 
scoort als er maar gescoord wordt, 
iedereen heeft zijn bijdrage aan de 
voorsprong, we winnen met z’n al-
len en we verliezen met z’n allen. 
In de rust aangeven dat we moe-
ten blijven voetballen en niet teveel 
met de bal moeten gaan lopen. Al 
heel snel maakte Maikel de 5-0 na 
een mooie individuele actie, daar-
na deed Olympia nog wel iets te-

rug 5-1, het slotakkoord was weer 
voor de Herthanen, Joost maakte de 
6-1 naar een mooie actie van Mai-
kel, en Sten scoorde ook nog de 7-1. 
Een mooie wedstrijd van de mannen 
van Don Leo waarbij we elkaar el-
ke week steeds beter beginnen te 
voetballen.
We staan nu bovenaan in de com-
petitie en laten we dat nog zeker 
een paar weken volhouden  Positief 
is zeker de strijd en de inzet die de 
mannen elke weer weer op trainin-
gen en wedstrijden laten zien.

Hertha MC 1
Verlies maar toch winst 
geboekt!
Vinkeven - Zaterdag 01 oktober 
2011 om 11.00 uur werd op veld 5, 
onder toeziend oog van de scheids-
rechter René Dooremalen, een ste-
vige partij uitgevochten tussen Vin-
keveen en Almere, waarbij Vinke-
veen het onderspit heeft gedol-
ven, maar zeker niet heeft verlor-
enIn de kleedkamer was de span-
ning al te voelen, deze wedstrijd zou 
een zware wedstrijd worden. Bui-
tenboys had in de vorige wedstrij-
den de tegenstanders verpulverd 25 
en 13 tegen 1. Buitenboys stond op 
nummer 1 met 44 doelpunten voor, 
het zou dan ook een zware dobber 
worden voor de meisjes van Hertha 
MC1. Maar vanaf de eerste minuut 
af liet Hertha zich niet kennen. Ste-
vige duels werden uitgevochten. Er 
werd gestreden op de vierkante me-
ter. Het eerste kwartier was Hertha 
zelfs beter, na fantastisch overspel 
kreeg Hertha via Danitsja zelfs een 
doelkans die net naast ging. Maar 
toen kwam Buitenboys op dreef en 
was het voor rust 0-2. Geen slech-
te en zeker geen onmogelijke stand 
om de 2e helft in te gaan. Buiten-
boys speelden mooi combinatie 
voetbal en het was dan ook al snel 
0-4. Hierna brak de thuisploeg en 
werd de eindstand bepaald op 0-6. 
De meisjes van Hertha hebben ge-
vochten als leeuwen, met een zeer 
sterk keepende Quinty en een Dani-
tsja die zowel voor- als achterin een 
geweldige prestatie heeft neerge-
zet. Lesia ging zware duels aan die 
vaak door haar werden gewonnen 

en Emma won duels van een meis-
je die twee koppen groter was dan 
zijzelf. Nadine had 7 familieleden 
meegenomen en dit was dan ook te 
zien in het veld, ze wilde zich laten 
gelden door knappe acties. Nadine 
is dan ook de Girl of the Match. De 
laatste twee doelpunten waren niet 
nodig geweest, de warmte en con-
ditie eisten zijn tol, maar de mei-
den van Hertha hebben laten zien 
dat ze door een topteam als Bui-
tenboys MC1 niet onder de voet zijn 
gelopen.

Foto Nadine Valenkamp.

Nederlandse Kampioen-
schappen 50+ Bowlen
Mijdrecht - 25 september, 1 en 2 
oktober kwamen 220 mensen naar 
de Open Nederlandse Kampioen-
schappen bowlen , in Mijdrecht.
Er werd gespeeld in 3 klassen da-
mes en heren.
A klasse van 50 t/m 57 jaar.
B klasse van 58 t/m 64 jaar.
C klasse boven 65 jaar.
Spelers van 66 t/m 90 krijgen nog 1 
bonus punt per jaar erbij.
Met deze indeling hebben alle spe-
lers evenveel kans om Nederlands
Kampioen te worden.
Van de Bowling Vereniging 
Mijdrecht deden 24 leden mee, 
waarvan 5 de finale hebben ge-
haald. Bij de dames A was het Erise 
van der Laan die finale mocht gooi-
en. Zij eindigde op de 5e plaats met 
een gemiddelde van 212, incl. hcp.
Eerste in haar klasse werd Ellen 
Zeeman uit Delft met een gem. van 
225,6. Cita Keller werd 25e met een 
gem. van 187. Anne Groeneveld 
speelde in de B klasse, ook zij werd 
5e met een gem. van 209,9. In haar 
klasse werd Yvonne van der Wolf uit 
Venray, 1ste met een gem. van 230,7. 
Op de 8e plaats eindigde Riet Mi-
ca met een gem. van 208,6. Op de 
9e plaats eindigde Ria Oudshoorn 
met een gem. van 207,6. Jenny Kruse 
werd 13e met een gem. van 205,6.
In de C klasse dames 1 speelster 
van de BVM., Wil Kuyper, zij werd 
18e met een gem. van 177,6. Kampi-
oen in deze klasse werd Cok Edelaar 
uit Noordwijkerhout met een gem. 
van 218,1 Cok was jarenlang coach 
van de Nederlandse Jeugdselectie.
Bij de heren A, 5 spelers van de 
B.V.M. Helaas geen finale voor de-
ze heren. 16e plaats Gerard van der 

Laan, 19e Piet Folkertsma, 35e Adrie 
de Blieck, 37e Gaston Merkx en 51e 
Ton Warmenhoven. Winnaar in de A 
klasse werd Huib Groot Obbink uit 
Maarssen met een gem. van 236,7.
In de B klasse, 4 spelers van de BVM, 
Martin den Blanken. Met een gem. 
van 209,2 eindigde hij op de 21e 
plaats. Ab van Goor werd 23e met 
een gem. van 207,8. Met een gem. 
van 206,4 eindigde Peter Oudshoorn 
op de 25e plaats. Bert Kruse werd 
34e met een gem. van 197,0 
In de C klasse de meeste spelers 
van de BVM, n.l. 8 Hiervan moch-
ten er 3 de finale spelen. Kampioen 
in deze klasse werd Klaas Gorter uit 
Venhuizen met een gem. van 238,6
In de finale gooide hij nog een game 
van 278. Op de 2e plaats eindig-
de, onze voorzitter, Wiet Mica met 
een gem. van 230,0 Coen Fontijn 
werd 5e met een totale pinfall van 
2212 over 10 games, het komt neer 
op 221,2 gem. Een van onze oud-
ste deelnemers Martin van der Wal 
werd 9e met een gem. van 213,5
Martin was jarenlang jeugdtrainer 
van de BVM. Jan Kroezen viel net 
buiten de finale, hij werd 11e met 
een gem. van 212,6. Met een gem. 
van 209,8 werd Frans Schulte 16e. 
Op de 26e plaats eindigde Jan Nieu-
wenhuis met 204,6. De oudste deel-
nemer, Jan van Zijl, werd 28e met 
een gem. van 202,8 Johan Kuyper 
werd 32e met precies 20 gemiddeld. 
De hoogste game kwam op naam 
van Henk Hoeijmakers uit Grubben-
vorst met 288. De ESBC , Bowling 
Mijdrecht en de Bowling Vereniging 
Mijdrecht kunnen met veel plezier 
terugdenken aan dit prachtige eve-
nement.

BMX West Competitie met 
zomerse temperaturen
Regio - Zondag 2 oktober is de 7e 
wedstrijd in de BMX West Compe-
titie verreden op de thuisbaan van 
UWTC. 47 rijders hadden zich inge-
schreven voor hun eigen dan wel de 
open klasse.

Dat resulteerde in 49 ritten, 4 her-
kansingen, 18 halve finale ritten en 
34 finale ritten. En dat allemaal on-
der een bijna strak blauwe lucht.

Extra leuk was het dat er vandaag 
ook jonge rijders van UWTC waren 
die hun 1e BWC wedstrijd op hun 
eigen baan mee gingen rijden. De 
meesten haalden zelfs de finale ron-
de! Sem Knook kon na de 1e ronde 
toch niet verder fietsen na zijn val-
partij van gisteren.

Tom Brouwer heeft nog hinder van 
zijn schouderblessure die hij opge-

lopen heeft in Langedijk. Broer Wil-
jan fiets cruiser en eigen klasse en 
in beide weet hij goed mee te ko-
men. Ondanks het warme weer 
hoefde er geen extra pauze ingelast 
te worden om de baan te sproeien, 
wel om de rijders tijd te geven in de 
schaduw bij te komen en vooral om 
te drinken. Het publiek zocht ver-
koeling onder tent of parasol of de 
kant waar de bomen voor schaduw 
zorgden. De uitslagen voor de wed-
strijd zijn:
Boys 7; Milan Ritsema 2–2–2 Afina-
le 3; Sami Janssen 4–5–5 B finale 3; 
Bas van der Linden 6-7-7 B finale 5; 
Alec van der Mast 3-4-4 A finale 5; 
Joel Rijneker 2-8-8 B finale 2; Rens 
Grommel 3-4-3 A finale 4; Ferdi Ce-
vahir 1-1-1 A finale 2.
Boys 8; Daan de Bruin 4-4-4 Halve 
6 B finale 1; Jochem v.d. Wijngaard 
2-2-2 Halve 2

A finale 6; Melvin v.d. Meer 4-3-3 
Halve 4 A finale 7; Max de Beij 2-2-
2 Halve 2 A finale 3; Boys 9; Svenno 
v. Kleij 4-5-5 Halve 6 B finale 4; Izar 
v. Vliet 1-1-1 Halve 2 A finale 6; Boys 
10; Yiri Plas 5-5-5 B finale 2; Jasper 
Mols 6-6-6 B finale 4; Maarten v.d. 
Mast 2-2-2 A finale 3; Max v.d. Lin-
den 4-5-5 B finale 3; Boys 11; Bart v. 
Bemmelen 1-1-1 A finale 1; Mitchell 
Vink 4-3-4 A finale 5; Joey Nap 1-1-
1 A finale 2; Jurre Overwater 2-4-
3 A finale 6; Boys 12; Titus Bleke-
molen 5-4-2 A finale 5; Scott Zethof 
1-1-1 A finale 2; Boys 13; Sam Ver-
hulst 6-4-4 B finale 5; Jaivy Lee Vink 
1-3-2 A finale 3; Thomas v.d. Wijn-
gaard 8-3-3 A finale 6; Arjan v. Bo-
degraven 1-1-1 A finale 1;Boys 14;
Jonne Metselaar 7-4-7 B finale 3; 
Mats de Bruin 1-1-1 A finale 3; Gu-
ven Cevahir 6-5-6 B finale 2; Rober-
to Blom 3-3-3 A finale 5; Lars Wie-
bes 6-6-6 B finale 4;Boys 15; Wil-

jan Brouwer 2-1-1 Halve 3 A fina-
le 6; Boys 17; Michael Schekker-
man 1-1-1 Halve 2 A finale 2; Arno 
v. Vliet 2-2-2 Halve 4 A finale 5; Mi-
chiel Jansen 2-3-3 Halve 4 A fina-
le 6; Rick Doornbos 4-6-5 Halve 7 
B finale 6; Cruiser 16-; Sven Wie-
bes 1-1-2 A finale 1; Wiljan Brou-
wer 2-2-1 A finale 2; Danny de Jong 
3-3-3 A finale 3; Cruiser 17-29; Ke-
vin de Jong 7-3-5 A finale 5; Wou-
ter Plaissant v.d. Wal 1-1-1 A finale 
1;Cruiser 30-39; Erik Schoenmakers 
2-2-2 A finale 2; Cruiser 40+; Wilco 
v.d. Meer 4-3-5 B finale 3; Evert de 
Jong 2-3-3 A finale 5; Wim Pieterse 
5-3-2 A finale 6. In de open klasse 
behaalden 6 rijders van UWTC van-
daag een plaats bij de 1e 3.
Volgende week de volgende wed-
strijd voor de BMX West Competitie 
die plaats vind in Schagen. Kijkt u 
voor meer informatie op www.uwtc.
nl/bmx



Wilnis - Op eigen veld behaalde 
CSW zaterdag de eerste competitie-
zege van het seizoen.
Tegen Roda’46 uit Leusden behaal-
de de ploeg van trainer Gerard Ade-
laar een 3-2 zege. Het was CSW dat 
het spel moest maken tegen Roda 
dat bij balbezit van CSW ver terug 
trok op eigen helft. Het werd CSW 
dan ook nauwelijks moeilijk ge-
maakt om van achteruit op te bou-
wen. De eerste dreigende momen-
ten ontstonden uit voorzetten van 
Edwin Milton maar vooralsnog geen 
doelrijpe kansen. CSW kwam zelfs 
al snel op achterstand toen een lan-
ge bal van Roda niet goed werd ver-
werkt, de bal werd vervolgens door-
getikt naar de spits en zijn schot be-
tekende de snelle 0-1.
CSW pakte de draad weer op maar 
was vaak te slordig in de passing.
Toch kwam de ploeg al weer vrij 
snel op 1-1. Een lage voorzet van 
Stefan Baars kwam bij de eerste 
paal bij Sven van Vuuren die droog 
in de korte hoek knalde. CSW hield 
de touwtjes stevig in handen maar 
moest achterin wel alert blijven voor 
de counter van Roda. Halverwege 
de eerste helft kwam CSW op 2-1 
toen een vrije trap van Jeroen Wes-
tera werd doorgekopt en Ricardo 
Blaaspijp daarna vrij kon inkoppen 
bij de tweede paal. Voor rust kwam 
CSW zelfs op een 3-1 voorsprong. 
Van Vuuren ontving de bal in zestien 
meter en schoot vervolgens laag in 
de hoek zijn tweede treffer binnen. 

Op slot
De tweede helft was van een vrij 
matig niveau waarbij CSW vooral 
vergat de wedstrijd definitief in het 
slot te gooien.
Zo verscheen Edwin Milton twee-

maal kansrijk alleen voor de doel-
man. De eerste poging eindigde 
op de voeten van de keeper en de 
tweede poging ging hoog over het 
doel. Roda begon iets meer aan te 
dringen maar echt dreigend werd 
het nog niet voor CSW. Wel kwam 
Roda op 3-2 uit een dood spelmo-
ment. Een vrije trap kon zomaar vrij 
worden binnengekopt bij de eer-
ste paal. Hierna kwam Roda met 
tien man te staan nadat een spe-
ler tweemaal geel had ontvangen. 
CSW kon het overwicht niet uitbui-
ten en het was aan doelman Jordi 
Wens te danken dat het geen 3-3 
werd. Een schot van net buiten de 
zestien werd door Wens prima uit 
de hoek gebokst. Roda begon meer 
en meer aan te dringen en dat le-
verde de ploeg in de laatste minuut 
een strafschop op. Een speler van 
Roda werd naar de grond getrokken 
en de bal ging terecht op de stip. De 
strafschop werd schitterend uit de 
hoek gedoken door Jordi Wens en 
zodoende bleef de 3-2 op het sco-
rebord staan na de benauwde slot-
minuten.
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Korfbalteam Atlantis 5 
verliest in laatste minuten
Mijdrecht - Het door Roebeson ex-
pertises en taxaties gesponsorde 
vijfde team van Atlantis speelde za-
terdag 1 oktober om 12.30 uur op 
het sportcomplex gelegen aan de 
Hoofdweg alweer de vierde compe-
titiewedstrijd van het seizoen tegen 
OVVO/De Kroon 9 uit Maarssen.

Tot nu toe was het senioren 5 nog 
niet gelukt om een wedstrijd te win-
nen. Eenmaal kwamen zij tot een ge-
lijk spel. Zaterdag wist het team dat 
er kans was op een overwinning als 
zij er vol tegenaan zouden gaan. Het 
warme nazomerweer en het tijdstip 
midden op de dag zorgden ervoor 
dat er met grote krachtsinspanning 
moest worden gespeeld. Atlantis 5 
is een team waarin jong en oud sa-
men spelen. Opzeggingen van leden 
in verband met werk en blessures in 
de twee laagste seniorenteams heb-
ben ervoor gezorgd dat beide teams 
dit seizoen zijn samengevoegd. De 
afgelopen weken zijn dan ook ge-
bruikt om de speelwijze en vakinde-
lingen aan te passen aan de nieuwe 
situatie. Dit werpt zeker zijn vruch-
ten af, gezien het feit dat de team-
leden elkaar steeds beter weten te 
vinden. Dit is duidelijk te zien in het 
spel.

Evenwicht 
Zaterdag werd een strijd waarbij de 
gehele wedstrijd beide teams el-
kaar in evenwicht hielden. Na een 
1-0 voorsprong middels een mooie 
doorloopbal van Miranda kwam At-
lantis door drie niet te verdedigen 
afstandsschoten van OVVO halver-
wege de eerste helft op een ach-
terstand van 1-3. Vader Ad en zoon 
Sander probeerden elkaar te vin-
den in de aanval. Samen met de da-
mes Miranda en Wilma werden er 
kansen verkregen waaruit Ad een 
prachtige doorloopbal scoorde. Na 
een doorloopbal van de tegenpartij, 
wat de achterstand op 2-4 bracht, 
kreeg Joeri vleugels. Een vrije bal, 
uitgevoerd zoals in het boekje be-
schreven, en een lekkere afstands-
treffer bracht beide teams op gelijke 
hoogte. Een schot van OVVO en een 
schot van Ad zorgden ervoor dat 
beide teams met een gelijkspel even 
de schaduw van de kleedkamers op 
zochten. Coach Nicole gaf wat aan-
wijzingen, terwijl de spelers het ver-
loren vocht wat probeerden aan te 
vullen met een bekertje limonade en 

vooral veel water. Vanwege het war-
me weer werd ook besloten om hal-
verwege de tweede helft even een 
kleine drinkpauze in te lassen.

Boomlange
In de tweede helft begonnen Anouk, 
Jenny, Joeri en Rogier in de aanval. 
De spelomstandigheden in dat vak 
werden ietwat gewijzigd aangezien 
OVVO een boomlange heer in het 
spel bracht, waardoor de geoefende 
spelsituaties wat moesten worden 
aangepast. Het vak liet zich echter 
zeker niet kisten en zorgde er door 
goed samenspel voor dat Anouk het 
team op voorsprong bracht met een 
mooie doorloopbal. OVVO liet dat 
echter niet op zich zitten en maak-
te de stand weer gelijk. Nu was het 
OVVO dat een punt voorsprong nam 
en Wim die met een mooi afstands-
schot liet weten dat Atlantis zich niet 
zomaar gewonnen zou geven. Sylva-
na kwam het aanvalsvak versterken 
en gaf Rogier een mooie doorloop-
bal aan, zodat Atlantis weer op voor-
sprong kwam. OVVO liet zien over 
dezelfde kwaliteiten te beschikken 
en maakte de stand weer gelijk. Nu 
was het Miranda die met een door-
loopbal het team weer moed gaf en 
zorgde voor een mooie 9-8 voor-
sprong. Zo tegen het einde van de 
wedstrijd begon iedereen het gevoel 
te krijgen dat er een overwinning in 
kon zitten. Dus ondanks de omstan-
digheden probeerde iedereen toch 
nog een tandje harder te gaan. Ex-
tra zuur was het dan ook dat, na-
dat het weer gelijk geworden was 
en Joeri nog een mooie doorloopbal 
verzilverde, het weer gelijk werd. En 
dat met nog maar een paar minu-
ten op de klok. Met een afstands-
schot bracht Wilma het team weer 
op voorsprong, maar weer had OV-
VO een antwoord en werd het 11-
11. Iedereen was van mening dat 
het eigenlijk wel verdiend zou zijn 
om nu de punten te delen. Echter, 
één heer van OVVO gooide roet in 
het eten en wist in één van de laat-
ste minuten te scoren.
Een verlies met een dubbel gevoel. 
Enerzijds balen over de verloren 
wedstrijd, maar anderzijds tevre-
den over het (samen)spel en de ge-
scoorde doelpunten. 
Komende zaterdag 8 oktober speelt 
het Roebesonteam weer een thuis-
wedstrijd. Dit keer om 11.00 uur te-
gen koploper LUNO.

Argon zondag doet zich 
(weer) tekort
Mijdrecht - Als geturfde doelkan-
sen tot een overwinning hadden 
kunnen leiden, dan was Argon de-
ze zondag weer eens als winnaar 
van het veld gestapt. Maar omdat 
het gaat om door de scheidsrechter 
goedgekeurde treffers, bleef de tel-
ler steken op 1-1. En omdat de ge-
lijkmaker in de slotminuten viel, was 
er zelfs iets van tevredenheid te be-
speuren, maar wel met een duidelij-
ke ondertoon: er had weer meer in 
gezeten.
In de Betuwse ploeg lopen diverse 
spelers, die hun geld in het betaal-
de voetbal hebben verdiend, maar 
ondanks die overdaad aan ervaring 
ten opzichte van de jonge ploeg van 
Jimmy Simons was men zeker niet 
de bovenliggende partij. Al in mi-
nuut drie ontsanpte doelman van 
Nieuwenhuijzen toen hij de bal te-
gen de doorjagende Brayton Biek-
man aanschoot, de terug ketsen-
de bal rolde net langs de voor Ar-
gon verkeerde kant van de paal. 
In het eerste half uur van de wed-
strijd, die zich hierna ontspon, wa-
ren de mogelijkheden op een tref-
fer voor de thuisploeg, maar Biek-
man kopte naast, de doorbrekende 
Joshua Patrick vond met zijn voor-
zet geen medespeler en Samir Jeb-
bar mikte te hoog. Na dat halve uur 
lieten de gasten zich wat meer zien, 
maar Maxime Singels wist zowel bij 
een voorzet van Valentijn als bij een 
kopbal van Rosalia de bal de baas 
te blijven.

Slippertje
Nadat Biekman nogmaals de bal 
over de lat had gekopt na een hoek-
schop van Kevin van Essen imiteer-
de Maxime Singels enkele minuten 
later de actie van zijn collega in mi-
nuut drie, maar ook de Waard slaag-
de er niet in van dit slippertje te pro-
fiteren. In minuut 38 revancheerde 
de Mijdrechtse sluitpost zich door 
een vrije trap van Öztürk uit de be-
nedenhoek te tikken, waarna het 
laatste gevaar in periode een ont-
stond na een snelle uitbraak van 
Joshua Patrick, maar ook ditmaal 
vond zijn voorzet geen meegeko-
men ploeggenoot.
Na rust kreeg Argon langzaam een 
overwicht, al was het eerste schot 
op doel van de voet van Rosalia, die 
het doel van Maxime Singels echter 
wat te hoog inschatte. Na zes minu-
ten in de tweede helft was er een 
zeer grote kans voor Brayton Biek-
man, die na een voorzet van Nick 
Vijlbrief bij de tweede paal vrij kon 
inkoppen, maar tot afgrijzen van het 
Mijdrechtse deel van het publiek 
mikte hij vanaf 5 meter naast het 
heiligdom van doelman van Nieu-
wenhuijzen. Nadat in de volgende 
minuut Maxime Singels een voor-
zet van Valentijn niet klemvast kon 
verwerken en hij werd gered door 
Nick Vijlbrief, die een sterk blok 
zette bij de daarop volgende inzet, 
maakte trainer Jimmy Simons dui-
delijk dat hij voor de volle winst wil-
de gaan door Patrick Lokken als in-
valler in het veld te brengen. Koud 

in het veld zag de aanvalsleider ech-
ter, dat de gasten zomaar op voor-
sprong kwamen, toen de bal na 
een vrije trap diep in het Mijdrecht-
se deel van het veld werd gebracht, 
waar spits de Waard zich langs Erik 
Mulder wurmde en met een schot in 
de korte hoek Maxime Singels wist 
te verrassen voor de 0-1. 

Hoekschop
Een half uur restte Argon nog om 
die achterstand weg te poetsen en 
al in de volgende minuut was Jos-
hua Patrick dichtbij, toen hij de bal 
vanaf de rand van het strafschop-
gebied maar nipt langs de kruising 
van het Liendense doel mikte. Nadat 
inzetten van Patrick Lokken en Erik 
Mulder niet meer dan hoekschop-
pen opleverden door reddingen van 
de doelman, leek een kwartier voor 
tijd dan toch de ban gebroken te 
worden. Een goede pass van Joshua 
Patrick bracht Vincent Verheul in 
vrije schietpositie, de middenvelder 
controleerde de bal nog eens maar 
schoot van 5 meter afstand de bal 
toch tegen de voeten van de doel-
man, waarna de opbrengst weer 
niet meer dan een hoekschop was. 
In de slotminuten wisten de gasten 
niet echt te profiteren van het feit, 
dat Argon meer mensen richting de 
frontlinie stuurde, maar ook Argon 
leek onmachtig te zijn om de hatelij-
ke nul van het scorebord te krijgen. 
Biekman kopte voorlangs na een 
vrije trap van de in de basis debu-
terende jongeling Joey van Ede, die 
vanwege blessures van enkele mid-
denvelders de opengevallen plek 
met verve in wist te vullen. 
Gelijkmaker
In de zes minuten extra toegevoeg-
de tijd viel dan toch de hartstoch-
telijk toegejuichte gelijkmaker, toen 
Vincent Verheul het strafschopge-
bied binnen wist te gaan en met een 
voorzet het hoofd vond van de hoog 
opspringende Biekman, die ditmaal 
de bal wel de juiste richting mee 
wist te geven om het leer in het ui-
terste hoek langs de kansloze van 
Nieuwenhuijzen te plaatsen, 1-1. En 
zelfs had in de laatste minuut van de 
speeltijd de winst nog in Mijdrecht 
kunnen blijven, toen na een van de 
vele hoekschoppen de bal voor de 
voeten van Patrick Lokken viel, die 
vanuit de draai meteen inschoot, 
maar het leer precies in de handen 
van de doelman mikte. 

Zo pakte een hardwerkend Argon 
in de extra tijd dan toch de dikver-
diende gelijkmaker, een pleister op 
de wonde, die eigenlijk alleen met 
de volle winst afgedekt zou zijn ge-
weest. Het feit, dat de ploeg zich zo-
veel doelkansen weet te scheppen, 
moet een steun in de rug zijn voor 
het jonge team, dat zich momen-
teel terugvindt op een plek op de 
ranglijst, waar men zich niet prettig 
voelt. Het vertrouwen zal nodig zijn 
om de komende periodewedstrijden 
in winst om te zetten en zo de aan-
sluiting met de middenmoot te re-
aliseren.

CSW boekt dit seizoen 
eerste competitiezege Mijdrechtse G-hockeyers 

spelen sterren van de hemel
Mijdrecht - Zaterdag was de R in 
de maand en toch vielen de vogels 
van de daken, zo warm was het. Op 
het veld van HVM voerde de letter 
G de boventoon: de G-hockeyers 
speelden de sterren van de hemel!
G-Hockey is bedoeld voor jongens 
en meisjes met een verstandelijke 
beperking, vanaf ongeveer acht jaar. 
Het stelt ze in staat om toch aan een 
teamsport mee te doen, waar ze bij 
de reguliere sport niet aan toe kun-
nen komen. De competitie is niet 
wekelijks, maar wordt vier keer per 
jaar in toernooivorm gespeeld. 
De eerste ronde was zaterdag in 
Mijdrecht. Acht teams deden mee, 
elk team speelde twee wedstrijden. 
In de stralende zon begon de com-
petitie met een gezamenlijke war-
ming-up. Daarna werden de wed-
strijden van twee keer een kwartier 
gespeeld, op een kwart veld. 
HVM speelde de eerste wedstrijd 
tegen Myra G5. Nog voor de rust 
kwam Mijdrecht op een 3-0 voor-
sprong. Dan verandert het spel, 

want volgens de regels moeten de 
aanvallers dan drie keer overspelen 
voordat ze op doel mogen schieten, 
en dat valt niet mee! Toch werd de 
rust met 4-0 bereikt. In de tweede 
helft kwam Myra sterk terug, maar 
uiteindelijk won HVM met 7-4.
In de volgende wedstrijd was weer 
Myra de tegenstander, nu de G4. 
Ook dit team kon de aanvalslust van 
HVM niet weerstaan, de wedstrijd 
eindigde in 5-0. Door deze resulta-
ten voert HVM na de eerste ronde 
de ranglijst aan, met de beste doel-
cijfers.

De warmte speelde sommige spe-
lers en speelsters danig parten, 
maar de sfeer bleef uitstekend. 
Langs de lijn was het gezellig en 
druk met toeschouwers. Na afloop 
was er veel limonade, fruit en koek 
in het clubhuis. De Mijdrechtse be-
geleiders, in hun van verre herken-
bare blauwe shirts met een grote 
witte G, kunnen terugkijken op een 
geslaagd toernooi!

Korfballers De Vinken 2 weten 
geen punten mee te nemen
Vinkeveen - Zaterdag 1 oktober, 
het was een mooi nazomerdag, ster-
ker nog: het was de warmste één ok-
tober ooit gemeten door het KNMI. 
En op deze zaterdag moest het door 
Café-restaurant De Veensteker ge-
sponsorde tweede van KV De Vin-
ken aantreden in het verre Nieuwer-
kerk tegen het vijfde seniorenteam 
van de naar de vestigingsplaats ver-
noemde korfbalvereniging.
Nieuwerkerk staat enkele plekken 
hoger dan De Vinken in de compe-
titie, toch dacht Coach Dirk van der 
Vliet dat een overwinning tot de mo-
gelijkheden behoorde, zo benadruk-
te hij in de voorbespreking. “Ons 
spel is goed genoeg om te winnen, 
alleen het is belangrijk dat we de 
kansen die we creëren ook afron-
den. Schieten om te scoren.”
In opdracht van de coach startten 
Frank Dankelman, Jasper van Peur-
sem, Linsy Zaal en Danique Pauw in 
de aanval. In verdediging begonnen 
Rutger Woud, Ronald Mul, Roos-
marijn Mooij en Lisa Kroon. Rogier 
Schoenmaker en Helene Kroon wa-
ren afwezig omdat zij nodig waren 
bij het eerste team van de vereni-
ging.
Al aan het begin van de wedstrijd 
lukte het De Vinken niet om tot sco-
ren te komen, als gevolg hiervan 
pakte de thuisploeg via een schot en 
een strafworp een 2-0 voorsprong. 
Het was Rutger die vervolgens de 
eerste Vinkenkans verzilverde en 

de 2-1 raakschoot, zijn tiende tref-
fer van dit seizoen. Voor De Vinken 
bleef het ook bij dat ene doelpunt 
voor rust, Nieuwerkerk wist nog wel 
tweemaal te scoren en liep uit naar 
een 4-1 voorsprong met rust.

Open
Via doelpunten van Jasper, Roos en 
Linsy kwam De Vinken in de tweede 
helft terug naar een 5-4 achterstand, 
de wedstrijd lag weer open! Helaas 
begaf de rug van Danique Pauw het 
bij deze stand, en zij moest het veld 
verlaten. Haar vervangster was An-
nick Stokhof de tweedejaars A1-
dame, die dit seizoen al tweemaal 
eerder heeft meegespeeld met het 
tweede. De scores aan vinkenkant 
vielen weer stil en van de kleine 5-4 
voorsprong wist Nieuwerkerk naar 
een 9-4 voorsprong uit te lopen. Via 
scores van Frank, Rutger en Annick 
wisten de Vinkeveners de schade 
nog te beperken, maar de punten 
bleven bij de ploeg uit de buurt van 
Rotterdam. Eindstand 10-7.

De volgende wedstrijd van dit door 
door Café-restaurant De Veensteker 
gesponsorde team is op 8 oktober 
thuis 14:00 thuis op sportcomplex 
de Molmhoek in Vinkeveen, tegen-
stander dan is Velocitas 2, dat mo-
menteel op een tweede plaats staat. 
Vinkenscores van: Rutger (2x), Jas-
per (1x), Roos (1x), Linsy (1x), Frank 
(1x) en Annick (1x).

Hertha doet zichzelf tekort
Vinkeveen - Hertha is in de uitwed-
strijd in en tegen Maarssen niet ver-
der gekomen dan een 1-1 gelijk-
spel. De Vinkeveners hadden met 
name in de eerste helft het beste 
van het spel en de meeste kansen, 
maar konden dit niet uitdrukken in 
de juiste score. Vlak voor tijd maak-
te Maarssen gelijk en kreeg Hertha 
de rekening gepresenteerd voor het 
missen van de vele kansen eerder in 
de wedstrijd. Hertha verwachtte een 
pittige wedstrijd tegen Maarssen, 
dat vorige week nog op eigen veld 
FC Hilversum versloeg met 3-1. Op 
een droog en stroef veld had Hert-
ha echter het beste spel. Met ver-
zorgd positiespel werden een aan-
tal grote kansen gecreëerd. Een uit-
blinkende keeper en het missen van 
de scherpte in de afronding ston-
den Hertha in de weg. Daarbij werd 
er ook nog een doelpunt afgekeurd. 
De verdediging van Hertha, met de 
goed spelende A-junioren Thom van 
Rijn en Chris van Rijn, bleef makke-
lijk overeind waardoor de ploegen 
met 0-0 de rust in gingen.
Voorsprong Na een klein uur spelen 
kwam Hertha toch op voorsprong. 
De inzet van Dave Ruijzenaars werd 
nog gepareerd door de keeper, 
maar Wim Mollers kon de rebound 
binnen schieten en Hertha op een 

verdiende 0-1 voorsprong zetten. 
Hertha creëerde na de voorsprong 
nog een aantal grote kansen om de 
score verder uit te bouwen, Bart de 
Groot schoot vanaf de rand van het 
strafschopgebied nog op de paal. 
Aan de andere kant kon Maarssen 
nu ook gevaarlijk worden. Met de 
fysiek sterke spitsen probeerde de 
thuisploeg iets te forceren. Wouter 
Moen moest een aantal keren han-
delend optreden, daarnaast moes-
ten aanvoeder Lars Overzee en Max 
Hordijk een paar keer ingrijpen. 
Maarssen kreeg hierdoor een aan-
tal corners waarbij het door de leng-
te in de ploeg gevaarlijk kon wor-
den. De uitstekend spelende Moen 
kon een aantal corners onschade-
lijk maken, maar vlak voor tijd was 
het toch raak. De middenvelder van 
Maarssen won zijn kopduel en knik-
te de gelijkmaker binnen, 1-1. 
Met het gelijke spel heeft Hertha 
zich zelf een slechte dienst bewe-
zen, omdat het de wedstrijd al eer-
der had moeten beslissen. Door de 
puntendeling staan de Vinkeveners 
met acht punten uit vijf wedstrijden 
op een zevende plaats. Zaterdag is 
Hertha door het inhaalprogramma 
vrij, zaterdag 15 oktober speelt de 
ploeg de uitwedstrijd tegen mede-
koploper DWSM.

Nieuwe locatie voor zit-
gymgroep Spel en Sport
Vinkeveen - Vanaf 1997 werd de 
zit-gym groep van Spel en Sport 
55 Plus op maandagmorgen gast-
vrij ontvangen in de grote zaal in 
het Zorgcentrum Zuiderhof te Vin-
keveen. Vanwege organisatorisch 
redenen zijn de deelnemers van-
af september 2011 verhuisd naar 
het E.H.B.O.-gebouw St.Lucas, Pijl-
staartlaan 1A, te Vinkeveen, achter 
het winkelcentrum Zuiderwaard. 
De groep deelnemers beginnen met 
koffie en starten om 11.00 uur met 
de zit-gym, onder leiding van de al 
jaren met veel enthousiasme les-
gevende Joke Pelser, voormalig fy-
siothepeute. Bewegen is heel goed 
voor het lichaam. Ook zittend op 
een stoel kun je op een pittige ma-
nier aan je lichaam werken. De les-
sen, al dan niet met muziek, bestaan 
uit een warming-up, oefeningen ge-
richt op kracht, lenigheid, balans en 
coördinatie en meestal een slotspel. 
Dat laatste leidt steevast tot een 
hoop plezier en saamhorigheid. 
In de groep is nog plaats voor een 
beperkt aantal nieuwe deelnemers.
Een nieuwe locatie en een nieuwe 
naam : Spel en Sport De Ronde Ve-
nen. Op de eerste les,werden de 

deelnemers verwelkomd met kof-
fie en gebak. Aangespoord door de 
oudste deelnemer, mevrouw Gea 
Reijenga, 97 jaar oud, werd de groep 
de sportruimte ingepraat en kon de 
les beginnen in een frisse schone 
ruimte.
De deelnemers zijn blij verrast met 
hun nieuwe spel en sportruimte be-
schikbaar gesteld door St.Lucas. 
Mevrouw Reijenga ontvangt een 
bloemetje voor haar enthousias-
me en altijd vrolijke stemming. Ook 
worden de docente Joke Pelser en 
de sectorvertegenwoordigster El-
ly van Yperen hartelijk bedankt voor 
de inspanningen, die zij al vanaf 
1997 voor Spel en Sport De Ronde 
Venen verrichten.

Mevrouw Gea Reijenga wil zeker tot 
haar honderdste verjaardag door-
gaan en daarvan willen Joke en El-
ly getuige zijn.
Heeft u zin om een proefles bij te 
wonen, kom dan op maandagmor-
gen om 10.45 uur naar het E.H.B.O.-
gebouw in Vinkeveen.
Wilt u nog meer te weten komen 
over de activiteiten van Spel en 
Sport De Ronde Venen
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OPEN DAG
BRANDWEER UITHOORN
EEN GEWELDIG SUCCES

Uithoorn - Je kunt het niet beter treffen in oktober, zulk prachtig mooi weer en je houdt 

als vrijwillige brandweer Uithoorn je open dag. Het was dan ook duidelijk te merken. 

Het was druk, druk en nog eens druk. Honderden mensen, jong en oud, waren weer 

zeer geïnteresseerd in hoe de brandweerwagens het vuurtje stoken, de uitleg bij de 

ambulance, het werk van de politie enz... Kortom: de foto’s laten u zien hoe gezellig 




