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Zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 16.00 uur

OPEN DAG

U bent van harte welkom om onze praktijk te bezichtingen.
Voor diverse activiteiten zie:

www.dierenartsenpraktijkmijdrecht.nl
en pagina 7 in deze krant

Mijdrecht   -   wilnis

Maaike (in het groene jasje) en Tamara Schaeffer

Mijdrecht - Maaike Schaeffer uit 
Mijdrecht stuurde afgelopen zo-
mer in de zomervakantie een brief 
met tekening naar de burgemeester 
met daarin het verzoek om een dui-
kelrek in de wijk Twistvlied, aan de 
kant van de Roerdomp bij de Water-
snip. Omdat ze nog jong is mag ze 

van haar ouders de Roerdomp niet 
oversteken en juist aan de overkant 
zijn wel duikelrekjes. Ze kwam zelf 
op het idee om het aan de burge-
meester te vragen en de brief en te-
kening heeft ze bij het gemeente-
huis in Mijdrecht afgegeven. Hoe 
groot was haar verbazing dat ze 

de dag voor haar verjaardag een 
met de hand geschreven brief van 
de burgemeester kreeg en dan ook 
nog met goed nieuws. De burge-
meester bedankte niet alleen voor 
de brief en de mooie tekening, maar 
hij schreef ook dat er zo’n rekje ge-
plaatst ging worden: “Het rek is be-

”Burgemeester Divendal: 
heel hartelijk bedankt!”

steld. Met je verjaardag kun je er 
nog niet op, want het duurt bijna 
twee maanden voor het er is, maar 
daarna kun je er nog lang plezier 
van hebben, hoop ik”, aldus de bur-
gemeester in zijn brief aan Maaike. 
Heel groot waren de verbazing en 
de blijdschap dat het rek er afge-
lopen vrijdag al stond. Zo groot, er 
kunnen wel 6 kinderen tegelijk op! 
Alle kinderen in de buurt zijn er su-
per blij mee en Maaike is er trots op 
dat zij het gevraagd heeft! “We vin-
den de Gemeente echt, echt fantas-
tisch dat ze dit op deze manier ge-
regeld hebben!”

Onderzoek naar eventuele brandstichting gestart

Dak van restaurant FF Makkelijk 
ernstig vernield door brand

brand zou zijn geweest”, aldus de 
hevig aangeslagen kok/eigenaar 
van restaurant FF Makkelijk in Mijd-
recht, Jos van Wijk. 
Zondagavond werd de brand ont-
dekt in het rieten dak. Al snel bleek 
dat de brand aan de buitenkant is 
begonnen en dat kortsluiting kan 
worden uitgesloten. Binnen in het 
restaurant is er buiten waterscha-
de, geen brandplek te zien. De keu-
ken is nog geheel in takt. Daarente-
gen is er van het rieten dak weinig 
meer over. 
De brandweer had de handen vol 
om te voorkomen dat de brand in 
het rieten dak zou overslaan naar 
het rieten dak van het cafégedeel-
te. Snel is de hulp ingeroepen van 
enkele brandweermannen uit Ka-
merik, die deskundig zijn op het ge-
bied van rietendakbranden. Dank-
zij hun optreden bleek de brand be-
perkt tot een dak, wat op zich al een 
ramp betekent voor dit restaurant: 
“De loop zat er zo lekker in. Ik weet 
nog niet wat ik moet. Ik hoop maar 
dat het voor de feestdagen weer in 
orde is. Mijn vrouw Carolien en ik 
zijn er kapot van.” Aldus Jos.
Hoe de brand is ontstaan is nog niet 
bekend, maar brandstichting wordt 
niet uitgesloten. Het onderzoek is in 
volle gang. Opmerkelijk is wel, dat 
er ongeveer gelijktijdig een auto in 
de brand stond in de wijk Hofl and 
Noord-Noord.

Bike Motion: Sportieve fi etsers, opgelet! 

Nieuwe Meerbode deelt 
gratis toegangskaarten uit
Regio - Tijdens Bike Motion Bene-
lux exposeren importeurs en fabri-
kanten van sportieve fi etsen, acces-
soires en kleding hun collectie voor 
het nieuwe seizoen. Maar je vindt er 
ook aanbieders van fi etsvakanties 
en sportvoeding. Wij van de Nieuwe 
Meerbode hebben nog vijf GRATIS 
toegangsbewijzen. Deze zijn, (een 
per persoon) morgenochtend, don-
derdag, tussen 9.00 en 10.00 uur af 
te halen bij ons kantoor aan de An-
selmusstraat 19 in Mijdrecht.

Activiteiten
Naast de exposanten met 600 mer-
ken is er op Bike Motion Benelux 
nog veel meer te zien en te doen. 
Er zijn diverse demonstraties en ac-
tiviteiten. Ook kun je advies krijgen 
over onder andere sporttraining en 
sportvoeding. Wat is er te zien en te 
doen? 

De nieuwste modellen racefi etsen 
en mountainbikes, de laatste trek-
kingfi etsen, BMX-fi etsen en trial-
fi etsen, informatie over fi etsvakan-
ties en -bestemmingen, fi etsonder-
delen & accessoires, alle trends in 
fi etskleding, -schoenen, -brillen en 
-helmen, voedings- en trainings-
adviezen, spetterende modeshow 
en demonstraties, activiteitenplein 
met diverse leuke activiteiten, be-
zoek van bekende wielrenners. Bike 
Motion Benelux, 12 t/m 14 oktober 
2012, Jaarbeurs Utrecht. 

Openingstijden
Vrijdag 12 oktober van 12.00-
21.00 uur, zaterdag 13 en zon-
dag 14 oktober van 10.00-17.00 
uur. Kaarten aan de kassa kos-
ten 15,50 euro. Meer informatie 
en voordelige online voorverkoop: 
www.bikemotionbenelux.nl

Wilnis - Toen de leerlingen van de 
Prinses Beatrixschool in Wilnis er 

lucht van kregen dat er iets ergs 
met het NME-centrum De Woud-

reus kon gaan gebeuren, lieten zij 
daar geen gras over groeien. 

Beatrixschool voert een creatieve 
actie voor het NME-centrum

Mijdrecht - “We hebben nog ge-
luk gehad daar dokter Beeker rond 

elf uur zondagavond zijn hond uit-
liet en rook uit het dak zag komen, 

anders weet ik het niet. Ik ben bang 
dat een half uurtje later alles afge-

Alle creatieve gaven werden aan-
gesproken. Er moest geprotes-
teerd worden! In eerste instantie 
begrepen ze dat het NME gebouw 
moest worden gesloten, omdat de 
gemeente er geen geld meer voor 
(over) had. Gelukkig is inmiddels 
duidelijk dat het ergste niet gaat ge-
beuren. Maar toch: ze waren er niet 
gerust op en gingen aan de gang 
met schilderen, plakken en knip-
pen. Maar al die leskisten, die blij-
ven toch wel komen? En al die leu-
ke tentoonstellingen met lessen er-
bij, dat is toch niet voorbij?
En weer ging de kwast in de verf en 
de lijm op het papier. Die woens-
dagmiddagen in het NME centrum: 
dat bleef toch wel? Juist zo fi jn dat je 
daar naar toe kunt, als je even geen 
vriend(innet)jes hebt! Onbetaalbaar 
vonden de kinderen het. Onbetaal-
baar vindt de gemeente het?

Alle kinderen van de Prinses 
Beatrixschool en natuurlijk ook hun 
juffen en meester kunnen niet gelo-
ven dat er ook maar iets van die din-
gen niet meer kan volgend jaar. Zij 
doen een dringende oproep aan alle 
mensen die daar iets over te zeggen 
hebben: ‘Behoud de kwaliteit van 
ons NME-centrum: we kunnen niet 
zonder. Waar zouden we zijn zonder 
de natuur in ons dorp?’
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St. Jozefschool heeft 
dikke pret in Drievliet

Vinkeveen - Eindelijk was het zover... de 
groepen 3 tot en met 6 gingen op schoolreis-
je. Vol goede zin vertrokken de kinderen naar 
Drievliet. De busreis gaf al dikke pret, want 
het is reuzespannend om in een dubbeldek-
ker te zitten! Bij aankomst verspreidden de 
kinderen zich over het park. Zij hadden keus 
genoeg: rondjes draaien in vliegende vissen, 
een wildwestgebied verkennen in een gezel-
lig treintje, een spookhuis en bijvoorbeeld 
botsautootjes.
Terwijl het ene kind rent van attractie naar at-
tractie om alles uit te proberen en maar niets 
te hoeven missen, geniet het andere kind 
wel vier keer van dezelfde attractie. De ech-
te durfals gingen natuurlijk in de spannen-
de achtbaan waarbij je helemaal over de kop 
gaat. Af en toe werd iemand duizelig, maar 

gelukkig werd er niemand ziek. Na het eten 
van een patatje had iedereen genoeg ener-
gie voor de rest van de middag, bijvoorbeeld 
om van de reuzenglijbanen te gaan. Een klei-
ne regenbui en een heerlijk ijsje hielpen om 
een beetje af te koelen. Toen het tijd was om 
te vertrekken hadden de meeste kinderen er 
nog lang geen genoeg van. Stiekem vertrok-
ken de buschauffeurs dan ook wat later dan 
gepland. Toen de kinderen de school in zicht 
kregen, verstopten zij zich onder de banken 
en tafels. Dat gaf niet alleen schrik bij de ou-
ders (waar zijn onze kinderen nu?) maar ook 
een kabaal in de bus: heel wat kinderen lagen 
krom van het lachen en kwamen maar moei-
zaam overeind. Het was een heerlijk dagje uit 
waar de kinderen nog lang met plezier aan te-
rug zullen denken.

Oktober - De maand van 
de Geschiedenis
Door Fred de Wit 

De Ronde Venen - De maand ok-
tober is uitgeroepen tot de maand 
van de geschiedenis. In deze maand 
worden door honderden instellin-
gen in ons land verschillende acti-
viteiten, die betrekking hebben op 
onze geschiedenis, gepresenteerd. 
Het Historisch Nieuwsblad heeft 
een speciale krant uitgegeven waar-
in het thema Arm en Rijk is weer-
gegeven.

De Proosdijlanden
De historische vereniging De Proos-
dijlanden presenteert komende za-
terdag 6 oktober van 10.15 tot 16.00 
uur een speciale dag hierover in het 
dorpshuis De Boei in Vinkeveen. De 
activiteiten van de vereniging wor-
den belicht zoals het onderzoek 
naar Duitse voorouders, hoe komt 
ons ledenblad tot stand en hoe ko-
men we aan de artikelen en hoe zag 
het hier vroeger uit. Voor de kinde-
ren van de hoogste klassen van de 
basisscholen is er een schrijf- en te-
kenwedstrijd georganiseerd over 
het thema Arm en Rijk in onze regio 
en om 15.00 uur zullen de prijzen 

hiervoor worden uitgereikt. Kortom: 
het is zeer de moeite waard om op 
die dag naar de Boei in Vinkeveen 
te komen.

Arm en Rijk
Ook in onze regio is er in vroege-
re eeuwen grote rijkdom en vreselij-
ke armoede geweest en nu nog zijn 
er mensen onder ons die van hun 
inkomen niet rond kunnen komen.
Toen in het jaar 1085 de proosten 
van Sint Jan het hier voor het zeg-
gen kregen,was het hier een gro-
te wildernis en woonden hier al-
leen enkele vissers. Later, toen de 
proosten begonnen met het ontgin-
nen van het land kwamen hier meer 
inwoners. Hoe zij leefden weten wij 
niet maar wij weten wel dat zij ze-
ker vanaf het begin een armoedig 
bestaan hebben gehad. Gegevens 
hierover zullen waarschijnlijk vanaf 
ongeveer 1250 in het proostenhuis 
zijn opgeborgen maar omdat dit huis 
diverse keren is verwoest zijn de-
ze aantekeningen verloren gegaan. 
De proost bezocht het gebouw ge-
regeld dat door zijn plaatsvervan-
ger, de baljuw, werd bewoond. Wel 
weten we dat door diverse oorlogen 

met de graaf van Holland ons ge-
bied is leeggeroofd en dat de bewo-
ners alles kwijt waren en weer op-
nieuw konden beginnen. De proos-
ten gaven leiding aan de ontginning 
en de bewoners moesten een tien-
den van de opbrengst van het land 
in geld of een gedeelte van de oogst 
aan de proost afstaan. Bij een mis-
lukte oogst vervielen de bewoners 
in grote armoede. 

De Reformatie
In de reformatie werden de katho-
lieke proosten van het kapittel van 
Sint Jan verjaagd en werd het be-
heer over de Proosdijlanden over-
genomen door protestante proos-
ten, die steenrijk waren geworden 
in Indië, en familieleden waren van 
de stadhouders. Van proost Antho-
nie Pieter van Dishoeck is niet be-
kend of hij ooit Mijdrecht heeft be-
zocht. Hij was onder andere burge-
meester van Vlissingen en woonde 
daar in een prachtig huis. De armen 
van Vlissingen werden door hem in 
1730 bedacht met 190 gouden du-
katen. Hij werd in een gedicht hier-
om bewonderd. De armen hebben 
hier niets van bemerkt. Wel kreeg hij 

elk jaar de belastingen die de be-
woners op moesten brengen. De fa-
milieleden van de stadhouders wa-
ren eveneens goed in het innen van 
belastingen, waarmee zij onder an-
dere hun bezittingen in Duitsland 
verfraaiden. Als de bewoners hun 
graan wilden laten malen bij de mo-
lenaar moesten zij voor de wind be-
talen. De wind was immers van de 
proost. Maar als tijdens een harde 
wind één van de wieken het begaf, 
waren de kosten voor de molenaar. 
In de 19e eeuw hebben wij burge-
meesters gehad die ook goed bij 
kas zaten en door hun nevenactivi-
teiten veel geld verdienden. Burge-
meester Albertus Jan Klaus van Wil-
nis heeft ten onrechte belastingen 
geïnd en is zelfs veroordeeld tot een 
gevangenisstraf. Op zijn bezittingen 
werd zelfs beslag gelegd. Boven-
dien was hij stiekem de geldschieter 
van de bank van lening. Hij woonde 
in Mijdrecht in het huidige pand in 
de Dorpsstraat 23 dat iedereen kent 
als het notarishuis. De armoede was 
toen in de Proosdijlanden groot. We 
kunnen dit vooral zien in de versla-
gen van de schoolopzieners. Kinde-
ren kwamen niet naar school van-
wege het feit dat ze geen schoe-
nen hadden, ziek waren, thuis of op 
het land moesten helpen. Ook de 
schoolmeesters leefden in armoede 
en hadden allerlei bijbaantjes. Het 
geslacht Van Wieringen was steen-
rijk geworden met de turfontginning 
en eigenaar van diverse boerderijen. 
Maar de pachters hadden een ar-

moedig bestaan. Zo waren er meer 
veenbazen. De kerkgenootschap-
pen probeerden met geld de armen 
te helpen maar hiervoor was onvol-
doende geld in kas. Ook in het be-
gin van de 20e eeuw was de armoe-
de hier nog groot. Gezinnen woon-
den in kleine, bouwvallige huizen en 
hadden bijna niets te eten. De hygi-
ene liet te wensen over. In de win-
ter was er vooral een grote werke-
loosheid want dan lag de veenderij 
stil. In de loop van de tijd zijn er ook 
veel oorlogen geweest. Waverveen 
werd in 1672 geheel platgebrand en 
de stadhouder had deze streek ge-
heel onder water laten zetten om de 

Fransen tegen te houden. Het heeft 
jaren geduurd voordat deze gebie-
den weer een normale oogst had-
den. Allerlei ziekten teisterden vroe-
ger zowel mens als dier. Van de ene 
dag op de andere kon men arm 
worden als de kostwinnaar was 
overleden aan de cholera of de vee-
stapel moest worden geruimd van-
wege de koeienpest. In ons land ko-
men deze toestanden gelukkig niet 
meer voor maar in andere delen van 
de wereld wel. Als u meer wilt weten 
over de geschiedenis van onze regio 
dan bent u aanstaande zaterdag - 6 
oktober - bij de historische vereni-
ging in De Boei van harte welkom. 
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sREACTIE 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Meisje met fi ets en boekentas 
te water geraakt

Donderdagmiddag reed ik op de 
fi ets op de Tweede Zijweg richting 
Uithoorn. Ver voor me zag ik in-

eens iets vreemds gebeuren: ik zag 
iemand de berm inrijden en daar 
wegzakken, totdat zelfs het hoofd 

Wethouder Lambregts en 
Groot Mijdrecht Noord

In deze krant stond vorige week een 
artikel over Groot Mijdrecht Noord 
daarin stond een prima analyse van 

de gang van zaken de afgelopen ja-
ren. Echter op één punt sloeg de 
schrijver de plank behoorlijk mis; 

niet meer zichtbaar was. Ik reed er 
hard naar toe, en zag dat een jong 
meisje met haar fi ets te water was 
geraakt. Zijzelf kon nog op eigen 
kracht uit het water de berm op-
klauteren en ik trok haar fi ets en 
zware boekentas uit het water. Het 
meisje zei dat ze even haar aan-
dacht had gehad voor een wondje 
aan haar hand en toen pardoes van 
de weg in de sloot was beland.
Achteraf dacht ik het incident te 
kunnen verklaren uit het feit dat het 
jongemeisje,- lichte meisje - waar-
schijnlijk een nieuwe brugklasleer-
ling, die, dit jaar voor het eerst, da-

gelijks met de fi ets naar haar school 
in Uithoorn moet - met een veel te 
zware boekentas reed,. Zij had de-
ze veel te zware boekentas ook nog 
eens in het rek voorop haar fi ets. 
Wanneer de fi ets dan even uit ba-
lans raakt, dan is er voor zo’n licht 
meisje geen controle meer te krij-
gen over het stuur. Dus mocht het 
meisje dit lezen, dan raad ik haar 
aan dagelijks wat minder boeken 
mee te slepen naar school en deze 
dan achterop haar fi ets onder snel-
binders mee te voeren.

A. Rekelhof uit Mijdrecht

de rol van wethouder Lambregts. Wij 
herkennen ons totaal niet in het ge-
schetste beeld. Wij hebben haar sinds 
haar aantreden meegemaakt als een 
integer en betrokken wethouder.

Zij was voor ons de eerste transpa-
rante en aanspreekbare bestuurder 
met oog voor de sociale kant van dit 
radicale plan. Zij heeft deze plannen 
niet zelf verzonnen, bij haar aantre-
den was de polderstrijd nu eenmaal 
al in volle gang.

Deze strijd was, zeker in het begin, 
een zeer ondoorzichtig krachtenspel 
met schaakstukken van vele partijen. 
Feit was wel dat de Provincie Utrecht 
(en buiten hun taakstelling!) het Wa-
terschap de lead hadden. De Wet-
houder en Raad moesten vaak wach-
ten tot zij aan zet waren. Dat geduld 
hebben beiden bewaard en heeft ge-
werkt. 

Als bewonersdelegatie zijn wij ge-
zamenlijk met wethouder Lambreg-
ts (en voor het laatste deel Wethou-
der Moolenburg) opgetrokken om dit 
ingewikkelde schaakspel met Pro-
vincie Waterschap en Natuurmonu-
menten tot een goed eindresultaat te 
brengen.

Dat resultaat is er nu; de versoberde 
Veenribbenvariant, dit heeft voor het 
eerst groot draagvlak in het gebied 
en brengt rust!

Wij vinden het op zijn plaats om de 
opmerkingen over de rol van wethou-
der Lambregts even recht te zetten!

De bewonersdelegatie Groot 
Mijdrecht Noord.

Ben van Rijn
Willem van Vliet

Hilbrand Rustema
Hans Pronk.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
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E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGENOPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 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 offi ciële 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 offi ciële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële 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
Willem v. Abcoudelaan 16 Plaatsen van een hekwerk - Bouwen W-2012-0494 25-9-2012
Dr. Koomansstraat 1h,  Kappen van 3 bomen - Kappen W-2012-0487 20-9-2012
19 en 21 (nabij) 

De Hoef
Ruige Kade 26 Aanbrengen van een steunberm - Aanleg W-2012-0493 25-9-2012

Mijdrecht
Hofl and 27 en 29 Uitbreiden van de woning nr. 27  - Bouwen W-2012-0496 24-9-2012
 en bouwen van een berging met 
 overkapping bij nr. 29 
Ontspanningsweg 1 Plaatsen van tijdelijke reclame - Reclame W-2012-0488 24-9-2012
Ontspanningsweg 1 Plaatsen van tijdelijke reclame - Reclame W-2012-0489 24-9-2012

Vinkeveen
Oudeland 38 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2012-0498 26-9-2012
 op het voorgeveldakvlak 

Wilnis
Timotheegras t.h.v. nr. 1 Vervangen van een houten brug - Bouwen W-2012-0495 24-9-2012
  - Aanleg 

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.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Hollandse Kade 3 Wijzigen van een deel van  - Bouwen W-2012-0376 21-9-2012
 een bedrijfsgebouw naar  - RO (afwijken
 kantoorruimte bestemming) 
Spoorlaan 46 Afsluiten van een loggia d.m.v.  - Bouwen W-2012-0466 27-9-2012
 een raamkozijn 

Mijdrecht
Ondernemingsweg 11 Veranderen van de inrichting  - Milieu (neu- W-2012-0331 25-9-2012
 i.v.m. aanschaf machine    traal wijziging) 

Diverse locaties: Kappen van 23 bomen op - Kappen W-2012-0424 21-9-2012
Abcoude diverse locaties
Holendrecht 8 (tegen-
over), Holendrecht 12 
(tegenover) 
Amstelhoek
Engellaan 9 (tegenover) 
Mijdrecht
Scholekster 29 (achter), 
Scholekster 17 (achter), 
Frank 6 (tegenover), 
Jade 1 (naast), 
Meerkoet 30 (achter), 
Nobel 82 (naast), 
Ringdijk 2e Bedijking 27 
(tegenover), 
Roerdomp 19 (naast), 
Turkoois 42 (achter), 
Wilnis
Pastoor Kannelaan 1 
(schuin tegenover), 
Ringdijk 4 (begraafplaats)

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 228 Vervangen van steigers - Bouwen W-2012-0396 25-9-2012
  - RO (afwijken  
     bestemming) 
Herenweg 61a t/m c Brandveilig gebruiken van  - Brandveilig 
 een buitenschoolse opvang     gebruik
 en kinderdagverblijf    (vergunning) W-2012-0042 25-9-2012

Wilnis
Oudhuijzerweg 99 Uitbreiden van de woning met  - Bouwen W-2012-0470 21-9-2012
 een dakopbouw en aanbouw 

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 griffi erecht geheven.

 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN WONING MET 
 BIJGEBOUW OP HET PERCEEL POELDIJK 3 IN WAVERVEEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 5 oktober 2012 het ontwerpbesluit 
‘Oprichten van een woning met bijgebouw op het perceel Poeldijk 3 in Waverveen’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende 
stukken zijn volgende manieren te raadplegen:
-  De papieren versie van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie Omge-

vingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis. De openingstijden zijn: maandag tot en met donder-
dag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

-  Het ontwerpbesluit is als pdf te downloaden en in te zien via de gemeentelijke website www.derondeve-
nen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten).

-  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via http:/www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PBO12Poeldijk3-ow01.

Toelichting
Het project bestaat uit nieuwbouw van een woning met bijgebouw op het perceel Poeldijk 3 in Waverveen. 
De huidige, oude boerderij wordt gesloopt. Gedurende te termijn van de ter inzage legging kan een ieder op 
het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De 
Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via T. 0297-
291781.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

Zo 16 december Kerstmarkt De Hoef Kerkplein R.K. kerk,  Versterkt geluid en
11.00-17.00 uur  1426 AE De Hoef éénrichtingsverkeer De Hoef
   Oostzijde in De Hoef
Vr. 30 november tot Schaatsbaan Raadhuisplein,   Versterkt geluid
zo. 30 december  3641 EE Mijdrecht
vr. 09.00-22.00 uur 
en za. tot 23.00 uur  

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30-16.00 
en vrijdag 08.30-12.30 uur). Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na publicatie schriftelijk onder vermelding 
van ‘zienswijze evenementenaanvraag’ hun bezwaren op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar 
maken bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie 
over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar T. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 oktober 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf Krimp 
B.V. ontheffi ng hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Wipmolen in Mijdrecht. Dit 
in verband met een verbouwing aan de Wipmolen 46 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode van 
maandag 8 oktober 2012 tot en met maandag 19 november 2012. Het werkadres is Wipmolen 46, 3642 AD 
Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Wipmolen, 3642 AD Mijdrecht. 
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffi erecht 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 nabij Dorpszicht 76, 1391 

LZ Abcoude
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 4 oktober 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
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 (griffi erecht) verbonden.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 
 4 OKTOBER 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 september 2012.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 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 griffi er 
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 gezamenlijke notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Publieke Werken 

van 6 september 2012 
5. Punten voor de raad van 18 oktober 2012
a. 2e fi nanciële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12 (19.45 uur)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e fi nan-

ciële rapportage 2012.
b. Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0054/12 (20.15 uur)
 Het college doet het voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenregeling, waarbij zij nadrukkelijk rekening 

houdt met de belangen van de gesprekspartners: een ondernemersvertegenwoordiging per winkelgebied, de 
supermarktorganisaties en de kerkbesturen. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen heb-
ben elk hun eigen winkeltijden. In het kader van de harmonisatie ligt bijgaand raadsvoorstel voor aanpassing 
van de winkeltijdenverordening voor. Daarnaast is er per 1 januari 2011 aangescherpte wetgeving waardoor 
de toerismebepaling in Vinkeveen gemotiveerd dient te worden. 

6. Overige Punten
a. Ontwerpbeleidsplan VRU tezamen met begroting 2012/2013, jaarstukken 2011 en dienstverleningsover-

eenkomst (21.00 uur)
 Aan de orde komen de jaarstukken 2011 / programmabegroting 2013, het VRU beleidsplan 2012-2015 en de 

veiligheidszorg op maat. Vanuit de VRU (VeiligheidsRegio Utrecht) wordt een korte presentatie / toelichting 
verzorgd. 

b. 3e bestuursrapportage 2012 (aparte bijlage) (22.00 uur)
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7. Informatieuitwisseling (22.15 uur)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

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

 De bij de onderwerpen aangegeven tijden zijn indicatief. 
 Het kan dus zijn dat onderwerpen eerder of later aan de orde komen.
 De bij de onderwerpen aangegeven tijden zijn indicatief. 
 Het kan dus zijn dat onderwerpen eerder of later aan de orde komen.
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Eenieder staat het vrij te reageren 
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het recht brieven in te korten of 
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fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *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

careyn: 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): tel. 0900-2359893. 
Hulp bij het huishouden, tel. 0348-
437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen  
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen - www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl - Bankrekening: 45.91.18.994

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!

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS
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 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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Jacob Catslaan: Jonge schildpadkat van 1,5 jaar met 

veel zwart; zijn naam is Kiekie.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud. 

Odie is zwart en heeft een wit befje en wit plekje bij lies. 
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater; Timmie draagt bandje 

met een oranje vlaggetje; hij is van balkon gevallen. 
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in 

nek; hij is gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte poes met wat witte haartjes on-

der de kin; Poes is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks angorakatje; 

heeft witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 rechtopstaand 

oor en 1 hangend oor. 
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug 

en staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Cyperse poes; zij is wit-zwart-grijs; 

staart helemaal cypers; linkervoorpoot helemaal wit.
- Wilnis, Burgermeester Padmosweg: Rex konijn; egaal donker-

bruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katerje; hij is cypers met 

grijs zwarte strepen en stipjes; zwart onder de voetjes en zwart 
puntje aan zijn staart.

Mijmeringen

Door Flavoring

OPVOEDEN
Deze week is de week van de opvoeding. Door het hele land zijn acti-
viteiten voor ouders en kinderen, georganiseerd door ouders, kinderen, 
jongeren, vrijwilligers en professionals. 
Het thema van de week van de opvoeding is ‘LUISTER ’S NAAR ME’. Een 
heel toepasselijk thema als we het hebben over opvoeden. Als ouders 
luister je 24/7 naar je kinderen en op zo veel verschillende manieren en 
kinderen op hun beurt moeten luisteren naar hun ouders, leerkrachten 
en noem maar op. Je zou kunnen stellen dat luisteren soms een wat on-
dergewaardeerde vaardigheid is, maar een vaardigheid zo basaal dat die 
iedereen nodig heeft.

Om te luisteren als volwassene heb je meer nodig dan alleen je oren. Je 
moet er de tijd voor nemen of maken, het geduld ervoor hebben en je-
zelf willen verplaatsen in de gedachtewereld van je kind. Het lastige en 
leuke daarvan is natuurlijk dat die wereld steeds verandert. Als je voor je 
baby zorgt, stem je af op zijn huiltjes en geluidjes en staat je hele wereld 
in het teken van voeden en verzorgen van je kind. Na een kleine twee 
jaar komt de peuterpuberteit om de hoek zetten en zal je kind op alles 
NEE zeggen en zijn eigen willetje ontdekken. Een noodzakelijke stap in 
de ontwikkeling van je kind, maar poehee luisteren is dan soms best las-
tig. Soms is het enige wat je wil rust en dat die kleine zijn mond houdt en 
gewoon luistert naar jou. Maar alle fases gaan voorbij en daarna kom je 
in de kleuterfase terecht waarin je kind zo goed gaat praten, dat er he-
le gesprekken kunnen plaatsvinden waarin je kind veel zal vragen en jij 
kan vertellen hoe dingen in elkaar zitten.

Van te voren had ik niet kunnen bedenken dat je als ouder zijnde zo-
veel aan informatieoverdracht doet. Natuurlijk weet je dat je je kind moet 
opvoeden, de regels moet leren zoals die in onze maatschappij gelden 
en dat je je eigen waarden en normen meegeeft aan ze. Maar daar-
naast zijn kinderen ook leergierig, willen ze weten hoe de wereld in el-
kaar steekt en moet je soms ook eerlijk toegeven dat je iets niet weet. 
Mooi is het dan als je kunt vragen “hoe denk jij dat het werkt of in el-
kaar steekt?” De antwoorden kunnen je doen verbazen, want de kinde-
ren van tegenwoordig leven in een grote informatiemaatschappij. En als 
je de lagere schooltijd hebt doorlopen met je kinderen, staat er een gro-
te nieuwe uitdaging te wachten. Communiceren met je puber en ze door 
hun middelbare schooltijd heen loodsen.
Een middelbare schooltijd die op sommige vlakken zo anders is dan 
die van ons, want in mijn tijd waren er nog geen mobiele telefoons, laat 
staan smartphone of iPads met 24/7 toegang tot het internet. Gelukkig 
blijven ook heel veel zaken hetzelfde, want waar draait het allemaal om 
in die tijd? Wie ben ik, waar wil ik bij horen, wat vind ik nou leuk en wat 
wil ik later worden? De grote vraagstukken blijven hetzelfde, alleen de 
externe factoren veranderen iets. Luisteren naar je kind is dan ook bij-
blijven met die nieuwe ontwikkelingen, interesse tonen in waar je kinde-
ren mee bezig zijn en vooral in gesprek blijven. Luisteren, vragen, door-
vragen en zelf vertellen. Dus nee: luister eens naar me is niet altijd zo 
simpel maar wel heel leuk! 

Niet alleen als ouder ben je aan het opvoeden. Een bekende uitspraak 
luidt “It takes a village to raise a child”. Simpelweg gezegd dat iedereen 
de kinderen opvoedt, niet alleen de vader of moeder, maar ook opa’s en 
oma’s, ooms en tantes, neven en nichten, de professionals op de peu-
terspeelzaal, het kinderdagverblijf en de school, de vrijwilligers op de 
sportclub, de buren, vrienden oftewel bijna iedereen.
Iedereen kan een rolmodel zijn voor een kind, een steun of een luiste-
rend oor bieden en dat is mooi. Want hoe ouder je kinderen worden, 
hoe meer je ze ook moet loslaten. Nogal een uitdaging vind ik, je kinde-
ren loslaten maar sinds kort ben ik er niet meer zo bang van, dankzij de 
volgende uitspraak: ‘Het is niet een kwestie van loslaten maar van an-
ders vasthouden’! 

Sri Lanka

Het is al weer lang geleden dat wij u hebben bericht over Sri Lanka. 
Om precies te zijn: in 2005 toen OntwikkelingsSamenwerking DRV u 
benaderde voor een bijdrage om Sri Lanka weer op de been te hel-
pen na de verwoestende tsunami. Wij hebben toen met succes de 
herbouw van een kleuterschool mogelijk gemaakt. 
Sri Lanka heeft nog veel meer ellende te verduren gehad: 450 jaar 
koloniale overheersing (door resp. Portugal, Nederland en Enge-
land). Na de onafhankelijkheid ontstond een burgeroorlog die 20 
jaar heeft geduurd en vervolgens kreeg het land eind 2004 de tsuna-
mi te verwerken. 
De burgeroorlog heeft de gewone mensen heel hard getroffen, met 
name ook in het noordoosten van Sri Lanka – ons werkgebied – 
waar de Tamilbevolking woont. In dat deel van Sri Lanka is nog heel 
veel hulp nodig om de wederopbouw van het verwoeste gebied mo-
gelijk te maken. Vergeleken met de rest van Sri Lanka is noordoost 
Sri Lanka armer en harder getroffen door de genoemde rampen. De 
wederopbouw is nu in volle gang. 
OntwikkelingsSamenwerking DRV heeft op zich genomen zorg te 
dragen voor de herbouw van een kleuterschool. Voor dit project vra-
gen wij van harte uw steun.

Nel Bouwhuijzen

matrassen
10-daagse

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 13 oktober 
van stapels voordeel

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

Donderdag koopavond

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

kijk op www.morpheus.nl/matrassen10daagse

Opbrengst collecte 
Natuurmonumenten
Vinkeveen - De collecte van Na-
tuurmonumenten die van 27 augus-
tus t/m 1 september in Vinkeveen 
werd gehouden, heeft 731,74 eu-
ro opgebracht. Met dank aan de 13 
vrijwilligers die met hart en ziel de 
natuur in Nederland hebben ge-
steund. Natuurmonumenten hield 
een collecte in de provincies Gel-
derland, Noord-Brabant, Utrecht en 
Zuid-Holland. De organisatie heeft 
tot doel om te zorgen voor natuur in 
Nederland. Voor het beheer en her-

stel van haar natuurgebieden ont-
vangt Natuurmonumenten subsi-
dies, sponsorgelden en bijdragen 
van leden.
Dankzij de collecte wordt het werk 
van Natuurmonumenten moge-
lijk gemaakt. Natuurmonumenten 
dankt iedereen van harte voor de 
waardevolle bijdrage. Natuurmonu-
menten wil daarnaast ook alle vrij-
willigers die ten behoeve van de na-
tuur hebben gecollecteerd, danken 
voor hun enthousiaste inzet.



Mijdrecht - Hoorn en HVM, de 
twee koplopers in de hockeycom-
petitie, speelden zondag tegen el-
kaar. De Mijdrechters konden de 
hooggespannen verwachtingen niet 
waarmaken en verloren met 2-0.
HVM begon de wedstrijd met een 
overwicht, maar gaandeweg werd 
het een gelijkopgaande strijd, met 
kansen voor beide doelen. In de 8e 
minuut maakte keeper Stienstra met 
een zweefduik de eerste Hoornse 
strafcorner onschadelijk. Het duur-
de tot de 26e minuut voordat de 
volgende strafcorner werd gege-

ven, aan HVM. Deze leverde niets 
op. Een paar minuten later maakte 
Stienstra buiten zijn doelgebied een 
Hoornse uitbraak onschadelijk. 
De Mijdrechtse defensie speel-
de te dicht bij de eigen goal. Hier-
door ontstonden te vaak gevaarlijke 
situaties, die veel belasting gaven 
aan de latere man van de wedstrijd, 
Martijn Hensbroek, en zijn mede-
verdedigers. Aan de overkant van 
het veld speelden de aanvallers van 
HVM te afwachtend, waardoor ze te 
weinig gevaarlijk konden worden.
Tot vlak voor tijd bleef het 0-0, maar 

toen trof een zeer fraai backhand-
schot van bijna de achterlijn doel. 
1-0 was de ruststand.

Rust
Na rust kon HVM geen vuist maken. 
Veel spelers presteerden onder hun 
normale niveau. Al na vijf minuten 
kreeg Hoorn via een uitbraak kans 
op de 2-0, maar die werd niet be-
nut. Een minuut later verrichtte Red-
mar Stienstra twee keer op rij een 
redding op inzetten uit de tweede 
Hoornse strafcorner. In totaal kreeg 
Hoorn zeven strafcorners te ne-
men, tegen Mijdrecht één. Niemand 
scoorde. Twee Mijdrechters kregen 
in de tweede helft een groene kaart 
voor verbale overtredingen.

Kansen vielen er nog wel te noteren 
voor HVM, al rond de tiende minuut 
waren er twee. Daarna bleven de 
beste mogelijkheden voor Hoorn. In 
de 27e minuut, na een onderschep-
te Mijdrechtse pass, kon Hoorn de 
wedstrijd beslissen. 
Volgende week kan HVM proberen 
de draad weer op te pakken tegen 
Tempo ’34 uit Rotterdam.
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Help mee uw buurt veiliger te 
maken en geef u op voor Burgernet
De Ronde Venen - Wilt u meehel-
pen om verdachten van misdrijven 
op te sporen en vermiste personen 
terug te vinden? En bent u 16 jaar of 
ouder? Geef u dan op voor Burger-
net. Met Burgernet werken inwo-
ners, gemeente en politie samen om 
uw buurt of werkomgeving veiliger 
te maken. Dat gebeurt via een te-
lefonisch netwerk van bewoners en 
medewerkers van bedrijven.

De Ronde Venen was in 2008 een 
van de eerste gemeenten in Ne-
derland waar Burgernet werd inge-
voerd. En met succes. Dankzij de in-
zet van Burgernet in De Ronde Ve-
nen zijn onder andere verdachten 
van een overval aangehouden en 
vermiste personen gevonden. In-
middels zijn er in de gemeente ruim 

3400 Burgernet-deelnemers, maar: 
hoe meer, hoe beter. Daarom doet 
De Ronde Venen, samen met alle 
andere Utrechtse gemeenten, mee 
aan een actie om meer deelnemers 
te werven.

Hoe werkt Burgernet?
Deelnemers aan Burgernet krijgen 
een bericht via hun (vaste of mobie-
le) telefoon als de politie op zoek is 
naar een verdachte van een misdrijf 
of een vermist persoon. Ziet u ie-
mand die aan het doorgegeven sig-
nalement voldoet?

Dan belt u het gratis Burgernettele-
foonnummer, dat direct uitkomt in 
de meldkamer van de politie. Agen-
ten die op dat moment met het in-
cident bezig zijn, kunnen dan nog 

gerichter hun actie vervolgen. Op 
www.burgernet.nl staat een filmpje 
over de werking van Burgernet. 
Veel mensen willen én kunnen een 
steentje bijdragen aan de veiligheid 
en leefbaarheid van hun eigen wijk 
of de plaats waar zij werken. Met de 
informatie vanuit Burgernet (naar 
wie is de politie op zoek?) kunnen zij 
een directe bijdrage leveren en zijn/
vormen zij de extra ogen en oren op 
straat. Dankzij de inzet van Burger-
net zijn al diverse verdachten op he-
terdaad door de politie aangehou-
den, vermiste personen opgespoord 
en is nuttige informatie verstrekt.
Deelname aan Burgernet is gra-
tis. Opgeven voor Burgernet kan via 
www.burgernet.nl of door contact 
op te nemen met de gemeente De 
Ronde Venen via 0297 29 18 35.

Nieuwe N201 deels open 
voor het verkeer
Uithoorn - De nieuwe N201 is voor 
een (klein) deel opengesteld voor 
het gemotoriseerde verkeer. Het is 
het gedeelte tussen de Legmeer-
dijk en de (verlengde) Amsterdam-
seweg. Slechts een paar kilometer, 
maar toch. Gemotoriseerde weg-
gebruikers kunnen er sinds maan-
dag 1 oktober gebruik van maken. 
De nieuwe omgelegde N201 was 
op sommige stukken al geruime tijd 
gereed, alleen het viaduct over de 
Zijdelweg ontbrak nog. Dat is af-
gelopen maand goeddeels voltooid 
waardoor er één ononderbroken 
weg vanaf de Waterwolftunnel bij 
Aalsmeer tot aan de Amsterdamse-
weg in Uithoorn is ontstaan. De Wa-
terwolftunnel, met het deel van de 
weg tot aan de Legmeerdijk, is wel 
bouwtechnisch klaar. Dat is ech-
ter nog niet beschikbaar in verband 
met testperioden van de verschil-
lende technische systemen, waar-
toe ook het open tunnelbak gedeel-
te en het stuk weg tot en met de 
Middenweg behoren. Verder moe-
ten er plaatselijk nog enkele aan-
passingen van bedrijventerreinen 
gewijzigd worden. Om die redenen 
gaat alleen het genoemde stuk weg 
open.

Beperkt voordeel
Het gebruik van het huidige nieu-
we stuk weg levert in feite slechts 
een ‘beperkt’ voordeel op. Hoofdza-

kelijk voor weggebruikers met be-
stemming Bloemenveiling, Amstel-
veen en Schiphol-Oost vice versa. 
Halverwege kan men er niet op en 
af bij de Zijdelweg omdat daar de 
toeritten nog niet beschikbaar zijn. 
Wellicht is deze opening een aan-
trekkelijk alternatief voor medewer-
kers van bedrijven die gevestigd zijn 
op het Industrieterrein Noord en 
aan de Amsteldijk Noord. Met name 
voor vrachtrijders en leveranciers 
die het industriegebied tot doel 
hebben en nu ‘om de noord’ kun-
nen rijden, zonder het centrum van 
Uithoorn door te hoeven. Zij hebben 
een weg met 2 x 2 rijstroken zonder 
verkeerslichten. Inwoners van ande-
re wijken in Uithoorn zullen (nog) 
even moeten ‘omrijden’ om ge-
bruik te maken van het nieuwe stuk, 
mits men dat zinvol vindt. Dat wordt 
voor meer weggebruikers aantrek-
kelijk als straks wederom een stuk 
N201 (en t.z.t de Waterwolftunnel) 
bij Aalsmeer wordt opengesteld. Als 
komend jaar de op- en afritten bij 
het viaduct aan de Zijdelweg klaar 
zijn kan ook de rest van autorijdend 
Uithoorn daar het nieuwe stuk N201 
op en af.
Overigens wordt de Amsterdamse-
weg momenteel gerenoveerd. “Dat 
duurt nog tot volgend jaar mei. 
Daartoe wordt telkens een deel van 
de weg afgesloten. Via de verleng-
de Amsterdamseweg is en blijft Uit-

hoorn vanaf de N201 echter goed 
bereikbaar. In omgekeerde zin geldt 
hetzelfde”, laat projectleider Jack de 
Jong van de gemeente Uithoorn we-
ten.

In dat licht gezien is het zinvol om 
bijvoorbeeld vanaf de Wiegerbruin-
laan via de Anton Philipsweg en de 
nieuwe rotonde Enschedeweg/Am-
sterdamseweg v.v. naar de N201 te 
rijden. Op dit moment kan dat ook 
via de Ondernemingsweg. Omlei-
dingen worden duidelijk aangege-
ven. Vanuit het Oude Dorp kan men 
ook naar de nieuwe N201 komen via 
de Admiraal Tromplaan, Stations-
straat, (lage) busbaanonderdoor-
gang, Amsterdamseweg e.v. De te-
rugweg kan gewoon via de Thamer-
laan. De nieuwe onderdoorgang van 
de busbaan als verlengstuk van de 
Amsterdamseweg wordt apart van 
de renovatie gerealiseerd.

Afgelopen maandagmiddag was er 
nog maar weinig verkeersaanbod 
van en naar de omgelegde N201, 
ook al omdat bijna niemand wist 
dat een deel ervan in gebruik geno-
men is. De openstelling is nog niet 
overal duidelijke bekendgemaakt en 
is trouwens ook (nog) niet officieel. 
De provincie laat het (in goed over-
leg) aan de gemeenten over of zij al 
dan niet een stuk van de weg in ge-
bruik willen nemen.

Kruispunt omgelegde N201 ter hoogte van de verlengde Amsterdamseweg. Vanaf hier tot aan de Legmeerdijk is een 
deel van de nieuwe weg beschikbaar voor het verkeer.

Muziekvereniging KnA op 
weg naar concert

Regio - Deze week het eerste deel 
uit een reeks van artikelen over de 
voorbereidingen van de verschillen-
de onderdelen van Muziekvereni-
ging KnA Uithoorn voor een concert 
waarin klassieke en moderne mu-
ziek elkaar ontmoeten. Deze week 
kijken we naar de manier waarop 
het Harmonie orkest van KnA zich 
voorbereidt op het concert op 3 no-
vember waaraan vele mensen uit 
Uithoorn en omstreken veel plezier 
zullen beleven.

Concert verhuist van 
sporthal naar theater
Het concert werd de afgelopen ja-
ren steeds in Sporthal de Scheg 
georganiseerd. Dit vergde enorme 
voorbereidingen om de sporthal om 
te toveren tot een theaterzaal: af-
dekken van de vloer, ophangen van 
verlichting, neerzetten van stoelen, 
doeken als achtergrond om niet te-
gen een stenen muur aan te kijken 
kostten de leden van KnA urenlan-
ge voorbereidingen. Uithoorn heeft 
helaas geen theater waar een orkest 
een concert kan geven.

Om die reden wordt dit jaar voor het 
eerst uitgeweken naar het Crown 
Theater in Aalsmeer, gevestigd in de 
oude studio van Joop van den En-
de in Aalsmeer. In het theater is al-
les al aanwezig en in plaats van op 
harde houten stoelen of kille sport-
halbankjes kunnen de bezoekers nu 
plaatsnemen in een prachtige the-
aterzaal met comfortabele stoelen 
waaruit elke bezoeker goed zicht 
heeft op het orkest.

Harmonieorkest
Een harmonieorkest is een orkest 
dat bestaat uit blaasinstrumenten 
en slagwerkinstrumenten. In tegen-
stelling tot de fanfare bestaat een 
harmonie niet uitsluitend uit koper-
blazers, slagwerkers en saxofoons 
maar doen ook houtblazers als kla-
rinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee. 
Door deze bezetting is de harmonie 
in staat een groter scala aan mu-
ziekwerken ten gehore te brengen.
Het harmonieorkest van KnA be-
staat uit ruim 40 muzikanten en 
speelt kwalitatief op 1e divisie ni-
veau in de landelijke concoursen. 
Iedere dinsdagavond wordt gere-
peteerd onder leiding van dirigent 
Ruud Pletting aan muziekwerken 
variërend van klassieke werken en 
traditionele marsen tot moderne-
re composities met invloeden uit de 
jazz en blues muziek en ook moder-
ne pop- en rockmuziek wordt in de-
ze bezetting ten gehore gebracht.
Doorgaans wordt een muziekstuk 
vele weken tot maanden gerepe-
teerd voordat dit voor publiek ten 
gehore gebracht kan worden. Het 
concert op zaterdag 3 november in 
Aalsmeer heeft daarom al sinds be-
gin dit jaar invloed op de repetities 
van het harmonieorkest.

Uitdaging voor muzikanten 
en dirigent
Het thema van het concert in 
Aalsmeer is ‘A Music Night Out: 
Classic meets Rock’. Dit betekent 
dat gedurende het concert zowel 
klassieke stukken als ook moder-
ne pop- en rockwerken ten gehore 

gebracht gaan worden. Leuk en ge-
varieerd voor het publiek, maar een 
hele uitdaging voor de muzikanten 
en de dirigent. Een klassiek klin-
kend werk, zoals bijvoorbeeld ‘The 
White Tower’ van Otto M. Schwarz 
is bombastisch en complex en vergt 
het uiterste van de muzikanten. Het 
muziekstuk staat al enkele maan-
den op de lessenaar. De wisselen-
de maatsoorten en dynamiek in een 
dergelijk stuk vergen vele uren oe-
fening om de overgangen natuurlijk 
en vloeiend te kunnen spelen en te 
laten klinken.

Phil Collins en Queen
De medley van Phil Collins die ten 
gehore gebracht gaat worden klinkt 
bekend en daardoor bijna een-
voudig, maar de rasmuzikant Phil 
Collins vraagt uiterste concentra-
tie van blazers om de muziek die 
we allemaal kunnen meezingen ook 
swingend en lekker te laten klinken. 
Een stuk waarin popmuziek en klas-
sieke invloeden van operamuziek 
duidelijk hoorbaar zijn is de Bohe-
mian Rhapsody van Queen. Dit stuk, 
dat al jaren in de top 3 van de top 
2000 aller tijden staat, is zo bekend 
dat het nooit zo uitgevoerd kan wor-
den als bekend van Queen zelf. Het 
harmonieorkest wordt voor dit stuk 
ondersteund door gitaar en piano, 
die zo kenmerkend aanwezig zijn in 
dit prachtige werk.
De combinatie van deze werken 
maakt het repeteren voor de muzi-
kanten een uitdaging, maar de belo-
ning zal er niet minder onder zijn als 
straks op zaterdag 3 november het 
publiek wordt getrakteerd op een 
complete muzikale avond uit.

Korting voor zorginstellingen 
en vrijwilligers
Het orkest wil uiteraard zo veel mo-
gelijk mensen bereiken op de dag 
van het concert. In het verleden is 
gebleken dat veel mensen de afwis-
seling in de muziekkeuze van het 
Harmonieorkest waarderen. In over-
leg met een aantal sponsoren heeft 
KnA kunnen regelen dat dit jaar een 
matineevoorstelling wordt georga-
niseerd speciaal voor vrijwilligers, 
zorgverleners en zorgbehoevende 
mensen. De sponsors van KnA heb-
ben geld bij elkaar gebracht waar-
door 50% korting kan worden gege-
ven op de kaarten voor het concert. 
Vrijwilligers van Rode Kruis, Zonne-
bloemactie en zorginstellingen zijn 
al kaarten aan het bestellen voor dit 
unieke concert speciaal voor deze 
doelgroep.
Volgende week: Rock op Trompet
Maar Muziekvereniging KnA be-
staat niet alleen uit een harmonieor-
kest. Volgende week komt een an-
der onderdeel van KnA aan de orde 
in de voorbereidingen voor het con-
cert. Wilt u ook het concert bezoe-
ken op zaterdag 3 november aan-
staande? U kunt kaarten bestellen 
via www.amusicnightout.nl

Spectaculaire overwinning Hertha E2
Vinkeveen - Het gaat goed met 
Hertha E2. De puzzelstukjes begin-
nen na een hele lange en intensie-
ve seizoensaanloop aardig in elkaar 
te vallen bij een team dat barst van 
het talent. Zaterdag jl. mochten de 
Vinkeveners hun kunsten vertonen 
tegen de rood zwarten van Was-
meer uit het Gooi. Het credo te-
gen de koploper tot vandaag luidde 
dan ook: “WasMeer… maar…Word 
Minder”. Het aanvalsspel leverde al 
na een paar minuten kansen op, 
maar de keeper kon toen nog stand 
houden. Maar tegen het schot van 
Yanick was geen kruid gewassen. 

1-0 en wat een pegel. Hertha start-
te goed maar moet alleen nog veel 
beter durven aan te sluiten. Druk 
naar voren en niet onnodig ach-
terin blijven hangen. Als je dat niet 
doet word je op het middenveld uit-
gespeeld en aldus geschiedde. 1-1. 
Daarna moest keeper Daan (Super) 
de Boer met gevaar voor eigen le-
ven diverse reddingen verrichten 
en toonde ook zijn meevoetballen-
de kwaliteiten. 
Grote klasse. Aan de andere kant 
werd Jaiden van der Sloot lelijk on-
deruit gehaald en nam Kokkie Rens 
revanche met een heerlijke vrije 

HVM onderuit tegen Hoorn

trap hoog in de touwen. 2-1 (Hop-
pa). Kort daarna Yanick met op-
nieuw een schitterende goal. 3-1 
(Vet Cool). Sem schoot nog heel 
knap drie keer op de paal. Yanick 
en Rens hadden meer geluk en zo 
werd het 4-1 en zelfs 5-1. De zilver-
vloot werd al binnen gevaren maar 
toen werd het 5-2 (Niks aan het 
handje, winnen toch wel). 5-3 (Effe 
opletten nog). 5-4 (Effe geen paniek 
maar dit gaat fout). Maar gelukkig 
deze scheidsrechter floot wel op tijd 
af. Eindstand: 5-4 en best (af) ge-
lopen. Op naar het herfstkampioen-
schap, mannen!

Mijdrecht - Recreanten moeten het 
hele weekend kunnen zwemmen in 
het “Veenweidebad” in Mijdrecht. 
Gebruikers accepteren niet, dat het 
bad bijna het hele weekend is ge-
sloten. Alleen op zondagochtend 
kan er worden gezwommen. Dat is 
de belangrijkste conclusie van de 
inventarisatie, georganiseerd door 
de raadsfractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal. 
Aanleiding voor het “Meldpunt 
Veenweidebad” was de zomerslui-
ting, die op veel weerstand stuit-
te. De raadsfractie wil dat de wet-
houder opnieuw overlegt met de 
exploitant Optisport over de ope-
ningstijden voor recreanten. Het 

zwembad in Mijdrecht kostte de ge-
meente 14 miljoen euro en is daar-
mee een van de duurste gemeen-
schapsvoorzieningen. De uitkomst 
van de online inventarisatie zal bin-
nenkort door PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal gepresenteerd worden 
aan de ruim 30 Ronde Veners die 
reageerden op de oproep. Zij lie-
ten een of meer reacties achter bij 
het “Meldpunt Veenweidebad” op  
www.lokaalsociaal.info. 

Gesloten
Het meldpunt is inmiddels geslo-
ten. PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal wil de bewoners vaker vra-
gen hun mening te geven over ac-

tuele zaken. Daarnaast gaat men 
een ombudsteam starten, dat be-
woners met raad en daad terzijde 
staat als men er zelf of met de ge-
meente niet uitkomt. Op het meld-
punt zijn verder veel ideeën inge-
bracht, variërend van een gezelliger 
inrichting van het Veenweidebad tot 
een meer klantvriendelijke opstel-
ling van exploitant Optisport. Een 
eventuele zomersluiting moet beter 
worden afgestemd met de zwemba-
den in de regio. Veel bewoners had-
den eerder al naar Optisport gerea-
geerd, maar daar geen of een wei-
nigzeggend antwoord op gekregen. 
Het meldpunt voorzag dus zeker in 
een behoefte.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal:

“Meer ruimte nodig voor recreatie-
zwemmen in het weekend”



pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 3 oktober 2012

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

Genetische modifi catie 
en cisgenese

Genetische modifi catie, in 
een negatieve context ook 
wel genetische manipula-
tie genoemd, is het door de 
mens handmatig en gericht 
veranderen van de genen 
(eigenschappen) van een or-
ganisme.
Op wereldschaal heeft de teelt 
van genetisch gemodifi ceerde 
gewassen een enorme vlucht 
genomen de afgelopen 20 
jaar. Het gaat om 10-tallen 
miljoenen hectares maïs, soja, 
koolzaad en andere gewas-
sen. Genetische modifi catie-
technieken worden toegepast 
in vele sectoren, waaronder de 
gezondheidszorg, en dat zul-
len er de komende jaren alleen 
maar meer worden.
In Europa en in Nederland be-
staat er nog veel weerstand te-
gen de teelt van genetisch ge-
modifi ceerde gewassen. De 
reden is deels onwetendheid, 
deels het feit dat consument 
vaak de voordelen niet ziet of 
ervaart. Toch denk ik dat ook in 
dit deel van de wereld, de teelt 
van genetisch gemodifi ceerde 
gewassen er aan gaat komen. 
Het is niet een kwestie van of, 
maar van wanneer. 
De opening in de discussie lijkt 
te komen van cisgenese, een 
techniek die de afgelopen 10 
jaar in Wageningen is ontwik-
keld. Bij die techniek wordt 
alleen soorteigen genetisch 
materiaal overgebracht. Een 
gen of eigenschap van een 
wilde aardappelsoort, bij-
voorbeeld ziekteresistentie, 
wordt dan ingebracht in een 
cultuur aardappelras. Dus niet 
een gen van bijvoorbeeld een 
inktvis. Bij cisgenese worden 
geen antibiotica markers ge-
bruikt bij het selectieproces.
Wat is het nut van genetische 
modifi catie? In vergelijking 
met klassieke veredelings-

technieken kunnen veel snel-
ler verbeteringen aan cultuur 
variëteiten worden aange-
bracht, bijvoorbeeld in 2 jaar 
in plaats van in 10 jaar. Zon-
der daarbij de al bestaande, 
gewenste eigenschappen te 
verliezen, en weer opnieuw in 
te moeten kruisen. Cisgenese 
is dus een veel snellere en ef-
fi ciëntere techniek dan klas-
sieke plantenveredeling.
Zitten er ook risico’s aan? Na-
tuurlijk, dat is namelijk het ge-
val bij alles wat we doen, of 
laten. Maar in dit geval wegen 
de voordelen denk ik op tegen 
de nadelen, het nut wint het 
van de risico’s. 
Wat kunnen we verwachten de 
komende jaren? Aardappels 
en appels die minder gewas-
beschermingsmiddelen nodig 
hebben om ze te beschermen 
tegen ziekten, en dat is goed 
voor mens en milieu. Toma-
ten die beter smaken en beter 
houdbaar zijn. Aardappel- en 
koolzaadgewassen met een 
hoger gehalte aan gezonde 
stoffen. En nog veel en veel 
meer.
En dat is allemaal Natuur Dicht-
bij Huis. Want eigenschappen 
van wilde plantensoorten 
gaan versneld worden inge-
bouwd in de cultuurvariëteiten 
die boeren en tuinders telen. 
En die cisgene gewassen ko-
men de komende jaren waar-
schijnlijk ook bij u op het bord 
of in de fruitschaal terecht. 
Dichter bij huis kunt u die wilde 
natuur niet krijgen. Eet smake-
lijk, gezond, en veilig.

Groeten van een rationele 
IVN-er

Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er weer een na-
tuurgidsenopleiding! Zie de 
website voor meer informatie.

Workshop bollenmand vullen bij 
bloemenbollenkwekerij Koster
Regio - Nu al gezellig bezig zijn met 
het voorjaar, wie wil dat tijdens deze 
gure dagen nou niet? Dat kan aan 
de Hoofdweg 152 in Kudelstaart. 
Kwekerij Koster is gespecialiseerd in 
de verkoop van vele soorten bloem-
bollen. Uniek is dat er ook work-
shops ‘bloembollenmand vullen’ 
worden georganiseerd. 
Tuinieren is vooruit denken, dus om 
in het voorjaar te kunnen genieten 
van bloeiende bollen, is het nu de 
tijd om ze te planten. Bij Koster kun-
nen allerlei soorten bloembollen ge-
kocht worden, van de bekende nar-
cis, tulp, krokus, iris of hyacint tot 
aparte, maar prachtige andere soor-
ten bollen. Ook worden de populai-

re amaryllisbollen in diverse soorten 
en kleuren te koop aangeboden. 
De kwekerijwinkel is van oktober tot 
eind december open en je kunt er 
lekker rondneuzen tussen de vele 
bakken met verschillende soorten. 
Maar kwekerij Koster organiseert 
ook workshops ‘bollenmand vul-
len’. Je wordt ontvangen met kof-
fi e of thee en krijgt eerst uitleg over 
bloembollen in het algemeen en de 
kwekerij. Daarna is het tijd om zelf 
aan de slag te gaan. Onder de pro-
fessionele en enthousiaste leiding 
van Kees Koster mag je een mand 
met potgrond en met verschillen-
de soorten bloembollen vullen. De-
ze bloembollen mag je zelf uitkie-

Landelijke Open Dag Dierenartsen:
Dierenarts Annemieke 
Calis doet zaterdag mee
Uithoorn - Komende zaterdag 6 ok-
tober wordt voor de eerste keer een 
Landelijke Open Dag Dierenartsen 
georganiseerd met als thema ‘Die-
renarts in 3D: deskundig, dienstver-
lenend en duurzaam’. 
Verspreid over het land doen die-
renartsenpraktijken hun deuren 
open om te laten zien hoe de die-
renartsen in Nederland zorgen voor 
mens en (huis)dier. 
De praktijken bieden een kijkje ach-
ter de schermen van veterinair Ne-
derland. Ook dierenartsen die bui-
ten de dierenartsenpraktijken wer-
ken, vertellen er op video over hun 
beroep.
Dierenarts Annemieke Calis van 
dierenpraktijk Amstelplein doet mee 
met de landelijke open dag en opent 

haar deuren tussen 11.00 en 16.00 
uur. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Er zijn rondleidingen, 
knuffeldierenspreekuur, een prijs-
vraag en meer.

Zie voor meer info de advertentie 
elders in deze krant of bezoek de 
website www.annemiekecalis.nl .

De Landelijke Open Dag Dieren-
artsen wordt georganiseerd door 
de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde, de 
beroepsvereniging van dierenart-
sen, in het kader van het 150 jarig 
bestaan van de vereniging. De lan-
delijke open dag zal jaarlijks worden 
georganiseerd op de eerste zater-
dag na dierendag.

zen. Dit gaat laag voor laag, wat 
ook wel etagebeplanting genoemd 
wordt. Alle bakken met bollen zijn 
duidelijk genummerd, zodat je weet 
in welke laag ze moeten komen en 
hoeveel stuks je nodig hebt. Tevens 
zijn ze voorzien van goede beschrij-
vingen en foto’s zodat je weet hoe 
de bloemen eruit zien in het voor-
jaar. Boven op de bollen komt een 
aantal viooltjes, zodat de mand ook 
nu al leuk is om naar te kijken. Tus-
sendoor krijgt u tips en aanwijzin-
gen. De twee uur durende work-
shops worden in de maanden okto-
ber, november en december gege-
ven. De workshops kunnen tevens 
door groepen gevolgd worden: per-

soneelsuitjes, verenigingen, vrijge-
zellenfeestjes o.i.d. Vanaf februari 
tot en met mei kun je dan genieten 
van de kleurrijke mand met bollen 
die je zelf hebt uitgekozen!

Nog enkele plaatsen beschikbaar 
bij Atelier De Rode Draad

Uithoorn- Deze herfst kun je in ate-
lier De Rode Draad op diverse ma-
nieren op ontdekkingsreis gaan, o.a. 
met Spelend Schilderen, beeldhou-
wen, meditatie, mantrazingen,  en 
kinderactiviteiten. 
- Spelend Schilderen:
Joke Zonneveld geeft  4 workshops: 
“Spelend Schilderen, Nieuwsgierig-
heid en Meer”.Thema’s: Contrasten, 
Beeldopbouw, Inspiratie en In Ge-
sprek.  Via speelse oefeningen open 
je jezelf voor nieuwe ervaringen. Je 
gebruikt materialen anders dan je 
gewend bent, krijgt daardoor meer 
durf en je raakt in gesprek met je ei-
gen beelden. Je werkt met houtskool, 
krijt, acryl- en aquarelverf . Geschikt 
voor beginners en gevorderden. Da-
ta: 13 en 20 oktober, 3 en 10 novem-
ber van 13.30 tot 16.30 uur, de kosten 
4x voor 90,- euro inclusief alle mate-
rialen, koffi e en thee. Deeltijd zie site. 
Vraag de email-Nieuwsbrief. www.
jokezonneveld.nl , info@jokezonne-
veld.nl of 020-6418680.  
- Beeldhouwen en boetseren:
Ella de Nijs geeft 12 lessen beeld-
houwen/boetseren vanaf dinsdag-
avond 2 oktober van 19.30 tot 22.00 
uur. Deze cursus is geschikt voor zo-
wel beginners als gevorderden. Je 
bepaalt zelf het materiaal, de tech-
niek en het onderwerp waarmee je 
wilt werken. Je kunt kiezen uit boet-
seren met klei of was, of beeldhou-
wen in de zachte steensoorten spek-
steen, albast ofserpentijn. Als gevor-
derde kun je ook werken met de wat 
hardere steensoorten. Gaandeweg 
ontdek je je eigen vormtaal. Informa-
tie  en prijsopgave: Ella de Nijs, tel: 
06-26792450.
- Meditatie en Meer:
Met Meditatie en Meer ontspannen 
je weekend in: vanuit beweging en 

meditatie op ontdekkingsreis naar 
je creativiteit. 5 x vanaf 12 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur en 13 okto-
ber van 10.00 tot 12.00 uur kosten 
100,- euro. Op vrijdag van 19.30 tot 
21.00 uur geeft Jean Arthur  doorlo-
pende lessen zwangerschapsyoga. 
Kosten 72,- euro voor 4 aansluiten-
de lessen. www.praktijkainneamh.
nl,  jean.m.arthur@gmail.com , 0297-
264878.
- Mantrazingen:
Carla de Brave geeft in het atelier 
maandelijks op donderdagavond 
Mantrazingen; op 18 oktober om 
19.45 uur, kosten 7,50 euro. Op dins-
dag 23 oktober is er een inloopoch-
tend van 10.00 tot 13.00 uur voor een 
kort natuurgeneeskundig/orthomo-
leculair gezondheidsconsult. U kunt 
uw klacht/probleem voorleggen aan 
Carla de Brave-natuurgeneeskundig 
therapeut. U krijgt een pols/tong/ge-
zichtsdiagnose en  vervolgens een 
advies m.b.t. leefstijl, voeding, sup-
plementen en geestelijke gezond-
heid, kosten 10,- euro. Info: www.
praktijkclarity.nl of 06-22608327.
- Voor kinderen:
Op zoek naar een leuk en georga-
niseerd kinderfeestje of een gezel-
lige kinderknutselclub in Uithoorn, 
Aalsmeer en omstreken? Dan ben 
je bij Knutselstudio4kids van Gra-
cia Merton aan het juiste adres! De 
knutselstudio biedt een gezellige en 
leerzame tijdsbesteding aan kinde-
ren van 4 tot 10 jaar, als hobby na 
school of voor het vieren van een 
partijtje. Data: www.123website.nl/
knutselstudio4kids of 06-20011972.

Atelier te huur
Het sfeervolle, ruime en lichte atelier 
is multi-functioneel ingericht voor 
workshops/cursussen, of om zelf aan 
de slag te gaan. www.jokezonneveld.
nl, 020-6418680. 
Het Atelier De Rode Draad is geves-
tigd aan de Prinses Margrietlaan 86 
in Uithoorn. Voor informatie kun je 
terecht bij de docenten zelf en na-
tuurlijk op hun website.

The Pool Shack wordt 
Roadie’s
Uithoorn - The Pool Shack wordt 
nu Roadie’s, meer dan muziek- 
(180m2). Dezelfde eigenaar, maar 
een nieuwe insteek. Een muziekca-
fé (en sports) voor jong en oud. El-
ke donderdagavond live muziek met 
o.a. open podium, jam sessies of de 
Friends Session Band. Weekend’s 
steeds wisselende thema’s, o.a. 
Halloween (27 oktober de eerste) , 
Après-ski, Hollandse avond, 80’s & 
90’s en diverse dance avonden.
Op elke dinsdag zal de Proton avond 

plaatsvinden, een soort beachclub-
muziek die de hele avond gedraaid 
zal worden.  
Naast de muziek kun je hier ook ge-
nieten van een potje poolbiljart of 
darten en op zondag is het genieten 
van voetbal op een groot scherm.
De openingstijden zijn dagelijks van 
17.00 tot 01.30 uur, vrijdag/ zaterdag 
van 17.00 tot 04.00 uur en zondag 
van 14.00 tot 01.30 uur. 
Voor meer info: zie advertentie el-
ders in dit blad.

Johannes Hospitium 
houdt zaterdag open huis
Wilnis - Aanstaande zaterdag 6 ok-
tober opent het Johannes Hospiti-
um in Wilnis van 11.00 tot 13.00 uur 
haar deuren weer voor belangstel-
lenden. 
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast 
het Johannes Hospitium, aan Vos-
sestaart 2 zijn medewerkers en vrij-
willigers aanwezig om u informatie 
te geven over de organisatie, de op-
namecriteria, de zorg aan bewoners 

en het vrijwilligerswerk. Er is ook 
foldermateriaal aanwezig. Indien 
gewenst is een rondleiding in het 
hospice mogelijk. U bent van harte 
uitgenodigd om eens een kijkje te 
komen nemen. En mocht u er al lan-
ger over denken zich aan te melden 
als vrijwilliger is dit de kans u vrij-
blijvend te oriënteren over de mo-
gelijkheden. Kijk ook op de website 
www.johanneshospitium.nl .

Brasserie de Waard verrast 
bewoners Veenstaete
Mijdrecht/Wilnis - Na weken 
van organiseren door het bestuur 
van seniorencomplex ‘Veenstae-
te’ in Mijdrecht was het vrijdag 28 
september dan eindelijk zover. Om 
half vier stonden veertig bewoners 
klaar voor de rit richting Wilnis waar 
ze bij Brasserie de Waard hartelijk 
werden ontvangen voor een gezel-
lig driegangendiner in de prachtige 

vernieuwde tuinkamer. Het was een 
gezellig samenzijn en na de kof-
fi e en een fantastische avond ging 
men om half negen weer richting 
Mijdrecht. Alle vrijwilligers hartelijk 
bedankt voor de inzet en vooral Au-
toverhuur Blauw voor het beschik-
baar stellen van het busje en me-
dewerkers van Brasserie de Waard 
voor de verzorging!

Nieuw: Arrangementen met 
rondvaart door Aalsmeer-Oost
Regio - Een nieuwe mogelijkheid 
om nader kennis te maken met het 
waterrijke gedeelte van Aalsmeer-
Oost, biedt Jan Koster van restau-
rant Centennial aan de Oostein-
derweg 243, nabij de Pontweg. De 
ondernemer heeft een overdek-
te praam uit Giethoorn aangekocht 
en gaat rondvaarten in dit mooie, 
natuurvolle gebied van de boven-
landen verzorgen. “Het is prach-
tig”, vertelt Jan Koster enthousiast. 
“We varen over de Ringvaart, langs 
de tunnelbak, waar je wijds uitzicht 
hebt op Schiphol en Haarlemmer-
meer. Dan gaan we richting molen 
De Zwarte Ruiter en varen naar de 
in 1778 droog gemalen Schinkelpol-
der. Tijdens de tocht passeren we 
kwekerijen, zien de ijsbaan op de 
Oosteinderpoel en varen terug langs 
mooie seringenakkers.” 
De eerste groep heeft Jan al mo-
gen rondleiden en deze Japan-

ners stapten vrolijk in en weer uit 
de boot. “Ze waren heel enthousi-
ast”, voegt de ondernemer hier aan 
toe. De rondvaarten biedt Centen-
nial aan in combinatie met arran-
gementen. Zo kunnen gasten kie-
zen uit een koffi e- of theearrange-
ment met appelpunt, een rondvaart 
met lunch met onder andere heerlij-
ke soep en een rondvaart in combi-
natie met een wijnarrangement. Wie 
zelf een arrangement wil samen-
stellen in combinatie met een rond-
vaart, kan dit bespreken en regelen. 
“We staan voor allerlei ideeën open”, 
gaat Koster enthousiast verder. Een 
arrangement met een groep of be-
drijf boeken, kan zeven dagen per 
week. Omdat de praam, van formaat 
overigens, overdekt is, hoopt de on-
dernemer tot ver in november de 
motor te kunnen starten. Geïnteres-
seerd? Ga langs Centennial aan de 
Oosteinderweg of bel 0297-388144.
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Culinair Zijdelwaard van vorige week zaterdag een enorm succes

Zijdelwaard...maakt winkelen de moeite waard!

Goed bereikbaar 

Persoonlijke service
Overdekt & compact

GRATIS parkeergelegenheid

www.zijdelwaardplein.nl

25 JAAR 
ZIJDELWAARD
Feestprogramma

De volgende winkeliers heten u van harte welkom:
Perloplaza ■ Primera ■ Zijdelfl eur ■ Boetiek de Boet ■ Nelson Schoenen ■ Beter Horen ■ Terstal Mode ■
Hamer & Ran - Van der Wulff Makelaars ■ Albert Heijn ■ Broeckmans Dames & Herenmode ■ Trekpleister ■ 

Zeeman ■ Schoenmakerij Stijnman ■ Dierenspeciaalzaak van Tol ■ Volendammer Vispaleis ■ Rabobank ■ 

Mediq Apotheek ■ ABN-AMRO ■ Bart Smit ■ Kapsalon Joepsze ■ Shoeby Fashion ■ Thomas Cook 
Reisbureau ■ Duo Sports ■ C1000 Reurings ■ Jamin ■ Bakkerij Hulleman ■ Goudreinet Groente & Fruit ■ 

Keurslagerij Bader ■ Gall & Gall ■ Drogisterij/Parfumerie Stoop ■ Blokker ■ Feeling Good Mode ■

Thuiskantoor/Postagentschap ten Hoope ■ Pearle

Meet & Greet
Bob de Bouwer en Wendy
Het Zandkasteel

ZATERDAG  
6 OKTOBER
12.30 - 15.30 uur

Meer informatie op www.zijdelwaardplein.nl

Surprise Shopper
Maak kans op gratis boodschappen!

VRIJDAG  
5 OKTOBER
10.00 - 17.00 uur

Winkelcentrum Zijdelwaard maakt groot feest van 25 jarig bestaan
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Culinair Zijdelwaard van vorige week zaterdag een enorm succes

Uithoorn - Dat winkelcentrum Zijdelwaard 
haar 25 jarig bestaan viert, daar kan  geen 
enkele bezoekers van het winkelcentrum 
van zaterdag jl. meer omheen. Het hele Cen-
trum was van binnen en van buiten prachtig 
versierd met ballonnen.  

Zaterdag 29 september was de start van het 
feestprogramma met de Culinaire Dag. In het 
winkelcentrum stonden kramen van de winke-
liers met hapjes die de bezoekers kon proeven. 
Het animatieduo Rozestraten verkleed als kaas-
meisjes en obers deelde de hapjes op vermake-
lijke wijze uit. Steeds waren ze anders gekleed 
en de manier waarop je werd ‘ geholpen’ door 
deze heren was fantastisch. Jong en oud genot 
van hun grappen en grollen. Het muzikale duo 
Mr Right zorgde met hun gitaarspel en prach-
tige zangstemmen voor een gezellige muzikale 
omlijsting. Ook zij waren geheel aangepast aan 
het thema Culinair, aangezien zij verkleed waren 
als de zingende koks. 

Voor de kinderen was er ook van alles te doen. 
Bij C1000 konden ze heerlijke cupcakes versie-
ren. Bij de kramen van Perloplaza konden de 
kinderen aan de slag met de chocoladefondue 
en speculaaskoekjes maken.  De kinderen ge-
noten. Wat is er niet leuker om met lange vingers 
of spekkies lekker door warme chocolade te roe-
ren en het dan te mogen opeten.  Ook het ma-
ken van je eigen speculaas koek had veel aftrek 
bij de jeugd. Bij Albert Heijn kon men deelne-
men aan de sushi-workshop. Ook stond er een 
grote kraam van kaasboerderij Clara Maria waar 
iedereen de ambachtelijk gemaakte kaas, naar 
hartenlust kon proeven.  Kortom het was druk, 
gezellig en de bezoekers waarden het zeer. Bij-
gaande foto’s geven een beeld van de gezellig-
heid. Ook de komende twee weekenden is er 
van alles te beleven het  winkelcentrum Zie voor 
dit weekend de advertentie elders in deze krant...
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Zaterdag jubileumconcert in Baambrugge

Charles de Vree veertig 
jaar koordirigent
De Ronde Venen - In januari 1972 
richtte Charles de Vree in Vinke-
veen het kinderkoor De Tureluren 
op. Dit kinderkoor ontwikkelde zich 
tot het Interkerkelijk Jeugdkoor en 
tenslotte tot gospelkoor De Roveni-
ans in 1983. In die tijd werden o.l.v. 
Charles de Vree twee langspeelpla-
ten opgenomen en De Rovenians 
waren meerdere malen op tv te ho-
ren en te zien! Inmiddels is De Vree 
ook al 25 jaar dirigent van Kerkkoor 
Baambrugge. Zowel het Interkerke-
lijk Jeugdkoor als De Rovenians is 
te beluisteren op het feestelijk ju-
bileumconcert komende zaterdag-
avond 6 oktober in de Dorpskerk 
in Baambrugge. Ook het Digna-
koor uit Amstelveen, waar De Vree 
10 jaar dirigent van is, treedt deze 
avond op. Het Dignakoor wordt be-
geleid door Harry Lichtendahl. Wilco 
Gijzen bespeelt het orgel. De piano-
begeleiding is in handen van Letta 

van Maanen en Arjan Verrips. Bei-
den waren 35 jaar geleden al van de 
partij! De aanvang is 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open. De toe-
gang is vrij!

Boekenverkoop ten bate 
van Stichting Lighthouse
Wilnis – Komende zaterdag 6 okto-
ber is er in De Roeping aan de Kerk-
straat 12 de gelegenheid tot het ko-
pen van tweedehandsboeken voor 
een klein prijsje. De Roeping is te 
vinden bij het kerkgebouw van de 
Hervormde Gemeente.
De opbrengst is bestemd voor de 
Stichting Lighthouse. Deze stich-
ting, die werkzaam is in Wilnis, biedt 
hulp in de vorm van (crisis)opvang 
aan vrouwen die in uiterst moeilijke 
situaties zijn terechtgekomen. Het 
opvanghuis is een plaats van herstel 
waar vrouwen tot rust kunnen ko-
men en geholpen worden om weer 
koers in, en grip op het leven te krij-

gen. Verdere informatie over deze 
stichting kunt u lezen op www.stich-
tinglighthouse.nl.
De verkoop kan mede slagen als u 
boeken die u over hebt en kwijt wilt, 
gratis inbrengt en andere boeken 
komt kopen. Boeken kunt u inleve-
ren in de Roeping op komende vrij-
dagmiddag 5 oktober van 15.00 tot 
16.30 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 
20.00 uur.
Tijdens deze verkoop is er ook de 
gelegenheid om Amaryllisbollen 
voor het zelfde doel te bestellen. 
Meer informatie kunt u verkrijgen 
bij Cees en Janny Broere, Burg. van 
Trichtlaan 132, tel. 281730.

Collecte
Mijdrecht- In de week van 9 sep-
tember hebben circa 85 collectanten 
het geweldige bedrag van 4151,63 
euro  in Mijdrecht opgehaald. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds wil alle 
vrijwilligers en alle gulle gevers har-
telijk danken.
Hopelijk mag dit fonds volgend jaar 
weer op uw steun rekenen.

Landelijke Open Dag 
Dierenartsen
Mijdrecht/Wilnis - De Koninklij-
ke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde bestaat 150 jaar. 
Daarom organiseert dierenartsen-
praktijk Mijdrecht-Wilnis op zater-
dag 6 oktober een open dag. Van 
11.00 uur tot 16.00 bent u van har-
te welkom om deze praktijk te be-
zichtigen en een kijkje te nemen 
achter de schermen. Voor de kin-
deren zal een springkussen aan-
wezig zijn en worden er meerde-
re activiteiten georganiseerd zoals 
een kleurplatenwedstrijd, grabbel-
ton en ballonnenwedstrijd. Er be-
staat de mogelijkheid om rond te 
lopen door de praktijk en de opna-
mehokken en de operatiekamer en 
röntgenkamer te bekijken. Op diver-
se beeldschermen zijn presentaties 
te zien van röntgenfoto’s, operaties 

en filmpjes over het dagelijks leven 
van de dierenarts. Na afloop krijgt 
iedere bezoeker een leuke attentie 
mee naar huis. Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis hoopt u te mogen 
begroeten op deze feestelijke dag. 
Voor meer info zie advertentie op de 
voorpagina van deze krant.

Vermist: Buddy
Mijdrecht - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is Buddy, deze zwarte 
kater met grijze haartjes in zijn nek. 
Buddy wordt vermist vanaf de Kie-

vit in Mijdrecht. Wie het dier heeft 
gezien wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
via tel. 0297-343618.

Vijventwintig jaar juf Els
Mijdrecht - Peuterspeelzaal Pino 
vierde dinsdag 25 september een 
feestje. Juf Els was 25 jaar in dienst. 
Het feest werd gevierd met slin-
gers, cadeautjes, liedjes en iets lek-
kers. Sinds de start van juf Els is er 
heel wat veranderd. Wat begon met 
door jonge moeders georganiseerde 
speelgroepjes veranderde al snel in 
speelzalen met een professionele-
re opzet zoals speelzaal Ienemiene-
mutte waar juf Els is begonnen. Een 
paar jaar later werden peuterspeel-
zalen belangrijk genoeg gevonden 
om vanuit de gemeentes gesubsi-

dieerd te worden. Een aantal speel-
zalen in De Ronde Venen bundel-
de hun krachten en vormde samen 
Stichting Peuterspeelzaalwerk De 
Ronde Venen, welke nu Stichting 
Speel Wijs heet. Op dit moment zijn 
er in De Ronde Venen zes vestigin-
gen die bij stichting Speel Wijs ho-
ren. Op vier vestigingen wordt met 
een VVEprogramma gewerkt: een 
programmma waarbij veel aandacht 
is voor de taalontwikkeling. Ook op 
peuterspeelzaal Pino, de speelzaal 
van juf Els, is dat het geval. Uiter-
aard blijft spelen vooropstaan.

Leuke middag bij Jumbo
Vinkeveen - Het was weer een leu-
ke middag bij de Jumbo in Vinke-
veen. Er was weer een kindermid-
dag onder leiding van Monique. Je 
kon in wedstrijdverband cupcakes 
versieren dat mede mogelijk werd 
gemaakt door Dr. Oetker.
De eerste prijs was voor Iris en zij 
ging naar huis met een mooie beker 
en een tas vol bakspullen van Dr. 

Oetker. De tweede prijs ging naar 
Jay en de derde prijs was voor Ilse. 
Deze kinderen gingen ook naar huis 
met een tas vol bakspullen.

Totaal hebben 40 kinderen aan de 
wedstrijd meegedaan en allen kre-
gen een diploma mee naar huis. 
En natuurlijk… hun mooi versierde 
cupcake!

Een dier te logeren van 
De Woudreus in vakantie?
De Ronde Venen - NME Centrum 
De Woudreus heeft een aantal die-
ren in huis waaronder konijnen, ca-
via’s, muizen en wandelende tak-
ken. Tijdens de aankomende herfst-
vakantie gaan ze graag uit logeren.
Kinderen die graag een week voor 
een dier willen zorgen en dat van 
hun ouders mogen, kunnen er dan 
thuis voor zorgen. Het NME cen-
trum is tijdens de herfstvakantie 
gesloten. De logeerperiode is van 
woensdag 10 oktober tot woens-

dag 24 oktober. De logeerweek be-
gint op woensdag en eindigt op 
woensdag omdat dan de inloopmid-
dag van het centrum is. Op de in-
loopmiddagen is het centrum open 
tussen 13.30 en 16.30 uur en dan is 
er van alles te doen. Kom eens een 
keer binnenlopen!

Vind je het wel leuk om eens een 
tijdje voor een dier te zorgen? Neem 
dan contact op via NME-Centrum 
De Woudreus, tel. (0297)273692.

Vrijwilligers Zonnebloem 
gaan met gasten op stap
De Ronde Venen - De afgelopen 
twee maanden zijn vrijwilligers van 
de Zonnebloem met de gasten die 
ze normaal thuis bezoeken op stap 
geweest. De gasten is gevraagd of 
ze iets specifieks hadden waar ze 
graag heen wilden. Dit zou dan, in-
dien mogelijk, 1 op 1 met de gast 
gedaan worden. Het resultaat is een 
groot aantal heel verschillende uit-
stapjes. Van gewoon in dorp samen 
gezellig een kop koffie drinken met 
wat lekkers er bij tot ergens lekker 
pannenkoek eten. Ook een bezoek 
aan het Oortjespad met zijn dieren, 
naar de Sfeerstal voor een heerlij-
ke lunch en daarna zelf een bosje 
bloemen plukken maar ook met een 

speciaal rupsvoertuig op het strand 
naar de zee rijden, waarbij de voe-
ten zelfs in het water terechtkwa-
men behoorden tot de uitjes.

Zo gingen veel wensen van men-
sen, die hier zelf niet meer toe in 
staat zijn, in vervulling. Het was 
mooi om de vrolijke gezichten bij 
deze uitstapjes te zien. Een en an-
der werd mogelijk gemaakt door de 
Riki stichting die de Zonnebloem fi-
nancieel in staat stelt deze 1 op 1 
benadering met de gasten mogelijk 
te maken. Vele zeer geslaagde uit-
stapjes hebben zodoende de men-
sen een heerlijke dag of middag be-
zorgd.

Lezing door cardioloog en 
schrijver Pim van Lommel
Mijdrecht - Op vrijdagavond 12 ok-
tober houdt de cardioloog Pim van 
Lommel een lezing in de Meijert. De 
aanvang is 19.15 uur. 
De heer Van Lommel deed de afge-
lopen twintig jaar onderzoek naar 
bijna-dood ervaringen bij patiënten 
die een hartstilstand hebben over-
leefd. Hij publiceerde er over in het 
gerenommeerde tijdschrift The Lan-

cet en van zijn bestseller ‘Eindeloos 
bewustzijn’ zijn ruim 125.000 exem-
plaren verkocht. Hij gaf over de hele 
wereld lezingen en zijn boek werd in 
vele talen vertaald en gelezen. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door het Johannes Hospitium in 
Wilnis. De toegang is vrij.
Wel graag aanmelden bij info@jo-
hanneshospitium.nl.

Brandweer Mijdrecht organiseert:
Zaterdag landelijke finale 
jeugdbrandweerwedstrijden
Mijdrecht - Dit jaar mag VRU 
brandweer Mijdrecht de landelij-
ke finale jeugdbrandweerwedstrij-
den organiseren. Komende zater-
dag 6 oktober is iedereen welkom 
deze wedstrijden bij te wonen. De-
ze vaardigheidstoetsen zijn realis-
tisch van opzet, dus als toeschou-
wer interessant om mee te maken 
en te zien hoe de jeugdbrandweer 
haar werk doet.

Landelijke wedstrijden
Het jaar 2012 is voor de jeugd-
brandweer een spannend seizoen 
geweest. Misschien wel het meest 
spannende seizoen omdat het aan-
tal inschrijvingen een record heeft 
bereikt. In totaal hebben 244 ploe-
gen meegedaan, afkomstig uit de 
circa 150 jeugdkorpsen in Neder-
land. Vanuit de voorronden zijn tien 
jeugdbrandweerploegen uit Neder-
land in de klasse ‘Junioren’ en tien 
ploegen uit Nederland in de klasse 
‘Aspiranten Lage Druk’ overgeble-
ven. Zij hebben bewezen in de voor-
ronden en de halve finale hun hoofd 
koel te kunnen houden tijdens een 
ingewikkelde toets. In deze finale 
mogen zij nog één keer laten zien 
dat zij een moeilijke klus kunnen 
klaren. 

Iedereen is welkom!
Voor de finales is een bijzonder ob-
ject in Mijdrecht uitgekozen. Op 

twee banen wordt tegelijk gespeeld. 
De eerste ploeg start om 08.30 uur, 
de laatste om 16.00 uur. Rond 17.30 
uur wordt bekendgemaakt wie zich 
de ‘Landskampioen 2012’ in zijn 
klasse mag noemen. 
Iedereen meldt zich bij de brand-
weerkazerne in Mijdrecht aan de 
Industrieweg 2 en wordt daarvan-
daan doorverwezen naar de gehei-
me wedstrijdlocatie. De locatie is 
geheim om zo alle ploegen gelijke 
kansen te bieden. De ploegen zul-
len alles uit de kast halen om te win-
nen, dus komt allen om hen aan te 
moedigen!

Jeugdbrandweer Mijdrecht
De finale wordt in Mijdrecht ge-
organiseerd vanwege het 40-ja-
rig bestaan van jeugdbrandweer 
Mijdrecht. In 1972 is in het brand-
weerkorps van de toenmalige ge-
meente Mijdrecht, in navolging 
van enkele andere brandweerkorp-
sen, een jeugdbrandweer opgericht. 
Doel was om jongeren enthousiast 
te krijgen voor het brandweervak. 
Aan enthousiasme ontbreekt het 
deze jongeren niet.

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een 
samenwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten. De VRU co-
ordineert de veiligheid van alle in-
woners in de provincie Utrecht.

Er kan er maar een de 
winnaar zijn!
De Ronde Venen - Toch zijn de vijf-
entwintig winnaars van de dertien 
basisscholen, die deelgenomen heb-
ben aan de teken- en verhalenwed-
strijd rond het thema ‘Arm en Rijk’ 
van de historische vereniging De 
Proosdijlanden, al wel bekend. Het 
was voor de jury een zware, maar 
leuke klus om uit de vele prachtige 
tekeningen en boeiende verhalen de 
mooiste te kiezen. Komende zater-
dag 6 oktober krijgen de winnaars 
om 15.00 uur in de Boei in Vinke-
veen hun huldiging. Alle vijfentwin-
tig schoolwinnaars zijn daarbij ge-
nomineerd voor de hoofdprijs in de 
categorieën tekeningen en verhalen. 
De uiteindelijke winnaars van de 
hoofdprijzen voor de categorie ver-
halen en de categorie tekeningen 
maakt de jury aanstaande zaterdag 
om 15.00 uur bekend. De hoofdprijs 
wordt aan het einde van de ‘dag van 
de geschiedenis’, 6 oktober in Vinke-
veen uitgereikt. Hans van Veen uit 
Mijdrecht, wie kent hem niet, zal de-
ze prijsuitreiking presenteren. Span-
nend dus. 
De afsluiting van de dag van de ge-
schiedenis en deze prijsuitreiking is 
extra bijzonder, omdat leerlingen van 
dansschool Build Ya Skilzz die mid-
dag in de Boei een spetterende hip-
hopdemonstratie laten zien.

Workshops
In het Dorpshuis van Vinkeveen is 
6 oktober de ‘dag van de geschie-
denis’. Een dag met volop aandacht 
voor onze regionale historie. In de 
verschillende ruimtes van ‘de Boei’ 
zijn gedurende de dag diverse work-
shops en een aantal regionaal be-
kende, historische instellingen zijn 

met hun informatie aanwezig. Om 
10.15 uur begint de dag met een le-
zing van de heer Dix over genealo-
gisch onderzoek. Om 10.30 uur start 
in de Oudheidkamer een verhande-
ling over het populaire kwartaalblad 
de Proosdijkoerier; het documenta-
tiecentrum van De Proosdijlanden is 
deze morgen opengesteld voor een-
ieder die geïnteresseerd is in alle 
stukken, die de vereniging in beheer 
heeft. Vanaf 13.00 uur is er een aan-
tal stands in de toegangshal en in de 
grote zaal bij de ingang te bezoeken. 
Heeft u niet direct tijd voor de lezin-
gen, dan kunt u natuurlijk ook vrij-
blijvend binnenstappen en gezellig 
rondneuzen in de diverse historische 
kramen. Naast de Proosdijlanden 
zelf zullen ook de historische krin-
gen van Amstelveen en Ouderkerk 
zich presenteren. Museum De Ron-
de Venen is aanwezig, alsook het 
Regionaal Historisch Centrum Breu-
kelen. De afdeling Amstelveen van 
de archeologische werkgroep Ne-
derland completeert het geheel. Om 
13.30 uur start in de Oudheidkamer 
een workshop ‘pijpenkoppen deter-
mineren’. Terwijl tezelfdertijd in de 
zaal er tegenover aandacht besteed 
wordt aan oral history en heemkun-
de, rond het project Gagelweg.
Om 15.00 uur is dan de finale van de 
dag in de grote zaal van het Dorps-
huis, met de prijsuitreiking van de 
jeugdwedstrijd en de flitsende hip-
hopdemonstratie door onze plaatse-
lijke dansjeugd. Voorwaar een mooie 
gevarieerde geschiedenisdag, waar 
u als bezoeker met plezier aan deel 
zult nemen. U bent van harte wel-
kom. De toegang gedurende de ge-
hele dag is gratis.



Uithoorn - Aanstaande zondag 7 
oktober zal er om 15.30 uur een bij-
zonder optreden plaatsvinden bij 
danscentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20. In dit concert zal Stich-
ting ‘Xing uit het hart’ die onlangs in 
Uithoorn is opgericht, zich aan het 
publiek presenteren. 
Deze stichting wil het voor mensen 
die in een zorginstelling verblijven, 
en daardoor niet zo gemakkelijk 
meer naar een theater of concert-
zaal kunnen gaan, mogelijk maken 
om toch van een mooi live zang-
optreden te genieten. ‘Xing uit het 
hart’ doet dat door zangoptredens 
aan te bieden aan zorginstellingen, 
en door fondsen en donateurs aan 
te zoeken die de stichting financieel 
ondersteunen, waardoor een optre-
den van Xing uit het hart voor elke 
doelgroep financieel haalbaar is. 
De optredens worden verzorgd door 
de Uithoornse zangeressen Corinne 
Rijnders en Ireen van Bijnen. Bei-
den hebben hun sporen verdiend in 
de muziek en bundelen dit met hun 
opgedane werkervaring in de zorg-
sector. 

Misschien bent u of kent u iemand 
die een optreden van Xing uit het 
hart wil aanvragen, of die de stich-
ting met een bijdrage wil ondersteu-
nen? Of bent u gewoon nieuws-
gierig? Dan bent u van harte wel-

kom op het presentatieconcert aan-
staande zondag 7 oktober. De toe-
gang is vrij. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan 
even op de website van de stichting 
www.xinguithethart.nl .
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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 12 oktober 
organiseert Supportersvereniging 
‘de Lijnkijkers’ van Argon de maan-
delijkse bingoavond in de kantine 
van sportvereniging Argon.
De bingo van deze maand heeft als 
thema ‘Herfst’. De hoofdprijs is een 

herfstmand ter waarde van 150 eu-
ro. De bingo start om 20.00 uur, en 
natuurlijk is het eerste kopje koffie 
weer gratis.

Met het meedoen aan deze bingo 
steunt u de jeugd van Argon.

Zondag 14 oktober in De Rank:
‘Psalmen op zondagmiddag’ 
met Kunst Na Arbeid 
Mijdrecht - Zondagmiddag 14 ok-
tober om 15.30 uur geeft het Chris-
telijk gemengd koor Kunst Na Ar-
beid uit Mijdrecht een concert in 
het kerkelijk centrum De Rank aan 
de Prins Bernhardlaan 2. De koorle-
den nodigen eenieder van harte uit. 
Onder leiding van dirigent Henk van 
Zonneveld zingt het koor velerlei 
psalmen. De begeleiding is in han-
den van David Schlaffke op orgel 
en/of piano. Ook de violiste Mirjam 
Vos zal zich laten horen in een sa-
menspel van piano en viool en be-
geleidt bij enkele psalmen het koor. 

Het belooft een mooie muzikale 
middag te worden genaamd: Psal-
men op zondagmiddag. De deuren 

Juffendag op De Klimboom
Wilnis - Dit jaar zijn de juffen van 
van Kinderdagverblijf De Klim-
boom wel op een heel speciale ma-
nier in het zonnetje gezet! In plaats 
van een bosje bloemen van de bloe-
mist hebben de kinderen zelf bos-
jes bloemen gemaakt! Samen met 

Bloem- en Tuincentrum Wiegmans 
uit Mijdrecht had de oudercommis-
sie de centrale ruimte van het kin-
derdagverblijf omgetoverd tot een 
heuse ´bloemenwinkel´. De kin-
deren verzamelden zelf alle bloe-
men waardoor de juffen allemaal 

verwend werden met een door de 
kinderen zelf samengesteld veld-
boeket. Behalve dat het een gezel-
lige activiteit was,was het ook een 
leerzame activiteit. Leeuwenbekjes, 
dahlia´s, zonnebloemen, kamille: al-
lemaal kwamen ze aan bod!

Ouders in de klas op Twistvliedschool
Mijdrecht - Vorige week woensdag 
was het gezellig druk in alle groepen 
van de Twistvliedschool. De meeste 
kinderen hadden hun ouders mee-
genomen. Er werd ‘gewoon’ lesge-
geven, maar het leuke was dat ie-
dereen een kijkje in de klas kon ne-
men. 
In groep 3 leerden de kinderen weer 

een nieuwe letter, de ‘b’. In de bo-
venbouw lieten de kinderen zien dat 
ze al heel zelfstandig kunnen wer-
ken. En bij de kleuters waren Wim 
de woordspin en Mollie de Mol op 
bezoek. Samen met Wim en Mollie 
hebben de kleuters laten zien dat ze 
al heel goed woordjes kunnen hak-
ken en plakken. 

Na een kopje koffie gingen de ou-
ders weer naar huis. Een van de ou-
ders vertelde dat ze het leren zo leuk 
en gezellig vond, dat ze bijna zin had 
zelf weer naar school te gaan. Door 
deze lesjesochtend hebben de ou-
ders een goed beeld gekregen hoe 
de kinderen op de Twistvliedschool 
met veel plezier spelen en leren.

Kinderen oefenen in Verkeerstuin
Wilnis - Groep 7 van de Koningin 
Julianaschool mocht donderdag 27 
september namens ROV-Utrecht 
gratis een bezoek aan de Verkeers-
tuin in Utrecht brengen.
Wijkagent Daan vertelde de kinde-

ren eerst hoe belangrijk het is om 
in het verkeer goed te kijken, geen 
haast te hebben en je aan de regels 
te houden.
Daarna mochten ze buiten in drie 
groepen in de Verkeerstuin oefenen: 

een groep voetgangers, een groep 
fietsers en een groep bestuurders. 
Er waren veel lastige situaties, veel 
regels en borden. Het was leuk en 
vooral heel goed om zo te oefenen 
in het verkeer.

Recyclen op de Twistvliedschool
Van onze speciale verslaggevers 
uit groep 8, Larissa en Lisa:

Op donderdag 27 september kwam 
er een grote bus op de parkeer-
plaats bij sporthal de Phoenix. Alle 
kinderen van groep 3 t/m 8 moch-
ten komen kijken in de bus. We kon-
den allemaal proefjes doen over re-
cyclen. We leerden daardoor veel. 
En het was ook grappig omdat één 

iemand uit de groep in een vuilnisb-
akkostuum op de foto mocht! Bij elk 
proefje stond een vraag over het re-
cyclen. Er was een soort van flipper-
kast. Ook was er een quiz en alle-
maal voelspelletjes. Er hingen een 
soort van telefoons en daar kregen 
we een verhaal te horen. We heb-
ben ook nog een leerzame film over 
recyclen gezien. Het was superleuk. 
Groep 8 doet nu mee aan een wed-

strijd over het recyclen. We moeten 
allemaal ideeën in een boek plak-
ken en dan naar een bedrijf opstu-
ren.
De tien uitgekozen scholen mogen 
het project ook echt gaan doen en 
uiteindelijk is er een school de win-
naar. Nu we in de bus zijn wezen kij-
ken, weten we nog veel meer over 
recyclen en hopelijk winnen we de 
wedstrijd!

Gezond maken van de gemeentelijke financiën

Sluitende begroting een 
belangrijke stap
De Ronde Venen - Met het aan-
bieden van een sluitende begroting 
voor 2013 aan de gemeenteraad 
heeft het college van B en W een 
belangrijke stap gezet in het weer 
gezond maken van de gemeentelij-
ke financiën. Eerder dan verwacht is 
het gelukt de gemeentelijke inkom-
sten en uitgaven met elkaar in even-
wicht te brengen. De begroting 2013 
wordt op 8 november in de gemeen-
teraad behandeld. In de Voorjaars-
nota, waarin een beeld wordt ge-
schetst van de ontwikkeling van de 
gemeentelijke financiën, werd in ju-
ni nog uitgegaan van een tekort van 
1,8 miljoen euro op de begroting 
voor 2013. Op basis van deze cijfers 
heeft de gemeenteraad besloten de 
komende jaren ruim 4,5 miljoen eu-
ro te willen gaan bezuinigen en de 
eigen inkomsten te verhogen. Afge-
sproken is deze maatregelen gelei-
delijk door te voeren om een schok-
golf te voorkomen, maar ondanks 
deze voorstellen leek het niet te luk-
ken om de begroting 2013 sluitend 
te krijgen. Dit is nu wel gelukt. Het 
college constateert dat de afgelo-
pen jaren de, financiële, druk op de 
gemeente is toegenomen als gevolg 
van andere regelgeving en het over-
hevelen van taken van rijk naar ge-
meente. Daarnaast houden de eco-
nomische ontwikkelingen en de fi-

nanciële gevolgen daarvan overhe-
den al enige tijd in haar greep. Het 
college vindt het dan ook van be-
lang nu door te pakken en financi-
eel orde op zaken te stellen. Daarbij 
is het college ook geholpen door het 
feit dat de bijdrage die de gemeen-
te jaarlijks ontvangt van het rijk ho-
ger zal zijn dan verwacht. Als gevolg 
daarvan vallen de tekorten, zoals 
berekend in de Voorjaarsnota, la-
ger uit en is een sluitende begroting 
dichterbij gekomen. Het blijft ech-
ter noodzakelijk de komende jaren 
te bezuinigen. 

Verheugd
Wethouder Pieter Palm (Financiën): 
”Op basis van deze laatste cijfers 
hebben we als college besloten ons 
in te spannen een sluitende begro-
ting aan te bieden. Ik ben verheugd 
dat we daarin zijn geslaagd. Daar-
mee hebben we een fundament ge-
legd onder één van onze belangrijk-
ste doelen: het weer gezond maken 
van de gemeentelijke financiën.’’ 
Zoals in de Voorjaarsnota aange-
kondigd, is de begroting en het 
meerjarenperspectief gebaseerd op 
een bedrag van ruim 4,5 miljoen eu-
ro aan bezuinigingen. De bezuini-
gingsvoorstellen die nu in de begro-
ting zijn verwerkt zijn voor het over-
grote deel afkomstig van de speci-

aal in het leven geroepen expert- 
en participatiegroepen waarin in-
woners en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties zit-
ting hebben gehad. Het college is 
de deelnemers in deze groepen 
dankbaar voor de inzet en de bij-
drage die zij hebben geleverd in het 
gezond maken van de gemeentelij-
ke financiën.

Wethouder Palm: “Het feit dat we 
de gemeenteraad een sluitende be-
groting kunnen aanbieden is goed 
nieuws, maar het betekent niet dat 
we er al zijn. We gaan een paar fi-
nancieel magere jaren tegemoet. De 
bezuinigingsvoorstellen moeten nog 
verder worden uitgewerkt en uit-
gevoerd. Dat zal op sommige pun-
ten pijn gaan doen. Daarnaast moe-
ten we rekening houden met het feit 
dat ook het nieuwe kabinet fors zal 
moeten bezuinigen om de financi-
en op orde te krijgen. Dit zal waar-
schijnlijk zijn weerslag krijgen op 
het bedrag dat de gemeente jaar-
lijks van het rijk ontvangt.’’

Op 30 oktober wordt de begroting 
2013 in een gezamenlijke commis-
sievergadering besproken. De ge-
meenteraad behandelt de begroting 
op donderdag 8 november. De ver-
gadering begint om 16.00 uur.

gaan open om 15.00 uur en de toe-
gang is gratis met een collecte aan 
de uitgang. Natuurlijk kunt u ook lid 
worden van het koor.

Zij repeteren elke maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in ‘Irene’ 
naast de Janskerk in Mijdrecht. 
Ook kunt u hen steunen als dona-
teur. Voor info tel.nr. 0297-284210of 
254090. www.kunstnaarbeid.eu .

Zondag bij Danscentrum Colijn:

Bijzonder presentatieconcert 
Stichting ‘Xing uit het hart’



Wilnis – Met ingang van oktober 
worden de judolessen van Judo-
school Blaauw in Wilnis gegeven. 
Bij Judoschool Blaauw is het moge-
lijk om naast de judolessen mee te 
doen aan recreatieve toernooien en 
aan officiële door de judobond ge-

organiseerde toernooien. Daarnaast 
worden er ook clubkampioenschap-
pen georganiseerd. 
De judolessen worden gegeven in 
een gemoedelijke atmosfeer aan 
kinderen vanaf 4 jaar maar ook aan 
volwassenen. 

Voor de volwassen is er een groep 
waarin zowel zwarte banden als wit-
te banden trainen. Om te ervaren of 
judo wat voor jou is mag er twee 
keer vrijblijvend mee getraind wor-
den. Het adres van de dojo is Mo-
lenland 15 in Wilnis.

Mijdrecht - Na de competitie thuis 
te zijn begonnen met een gelijkspel, 
gevolgd door een verliespartij bij de 
volgende thuiswedstrijd was het de-
ze keer wel raak voor Argon: met 
nipte cijfers werd EDO uit Haarlem 
verslagen, het jonge team moest 
daar wel een heel nerveuze slot-
fase voor overleven. Doordat Wil-
co Krimp geniet van zijn huwelijks-
reis kwam er in plaats van deze rou-
tinier plek vrij voor nog een jonge-
ling in de persoon van Chiel Kok. De 
nu wel zeer jeugdige verdedigings-
linie kende aanvankelijk weinig pro-
blemen, de gasten slaagden er in 
het eerste deel zelden in om richting 
Argon doel te combineren. Het was 
de thuisploeg, die de bovenliggen-
de partij was, zonder dat dit tot veel 
scoringsmogelijkheden leidde. Na 
een klein kwartier kwam de eerste, 
toen Dion Gerritsen na een steek-
pass van Patrick Lokken opdook 
voor doelman van der Giezen, die 
de inzet echter met de voet wist te 
keren, waarna hij door zijn verdedi-
gers werd geholpen bij de rebound 
van Patrick Lokken. Nadat de gas-
ten halverwege de eerste helft voor 
het eerst in de buurt van het doel 
van Romero Antonioli wisten te ko-
men en de Ridder zijn klutsbal naast 
het doel zag verdwijnen, was het bij 
de volgende aanval van Argon raak: 
Patrick Lokken werd op de linker-
vleugel aangespeeld en bracht de 
bal scherp voor het doel, waar de 
naar de bal toekomende Dion Ger-

ritsen het leer met binnenkant voet 
keurig verlengde in de verste hoek, 
1-0.

Gesterkt
Gesterkt door deze voorsprong 
kwamen er een aantal goede aan-
vallen van Argon, maar het vizier 
stond hierbij niet zuiver en bij een 
kansrijke voorzet van Patrick Lok-
ken bleek geen ploeggenoot voor 
het doel aanwezig om dit in een 
treffer om te zetten. In de laatste 
minuten voor rust drong EDO plots 
even aan en wist enkele corners te 
krijgen, waarbij de laatste bijna een 
treffer opleverde: de inzet werd ech-
ter door Robin Muller van Moppes 
voor de lijn weggewerkt, zodat toch 
met een voorsprong de thee werd 
opgezocht.

Ook na de wisseling van helft was 
het voornamelijk Argon, dat de kan-
sen wist te creëren: Patrick Lok-
ken schoot de eerste echter over 
en raakte de bal bij de tweede (na 
een prima voorzet van Dion Gerrit-
sen) half bij een poging de bal in-
eens op de pantoffel te nemen. Met 
een klein uur op de klok kwam dan 
de uitbreiding van de voorsprong: 
een vrije trap werd door Nicolai Ver-
biest scherp indraaiend in het straf-
schopgebied gebracht, zowel verde-
digers als aanvallers sprongen maar 
raken niets en daardoor was doel-
man van der Giezen te verrast om de 
stuitende bal te kunnen keren, de-

ze verdween in de verste hoek voor 
de 2-0.

Pogingen
Twee pogingen van Jorn van Lunte-
ren in de minuten, die volgden, de-
den vermoeden dat Argon door wil-
de drukken. Maar omdat resultaat 
uitbleef, was een slippertje in het 
hart van de defensie na 70 minu-
ten spelen voldoende voor Zwiebel, 
om de 2-1 langs Romero Antonioli 
te werken en toen bleek het vertrou-
wen van de jonge thuisploeg nog 
broos. Men liet zich teveel inzakken 
en dat gaf de gasten de kans, om 
meer en meer aanvallend te gaan 
denken. Dat leverde met name in de 
laatste 10 minuten enkele mogelijk-
heden op, maar in deze fase liet Ro-
mero Antonioli zien terecht het ver-
trouwen van trainer Alain Hijman te 
hebben gekregen. Met een tweetal 
sterke reddingen hield hij zijn doel 
schoon, al leverde een van deze ac-
ties hem wel een blessure op, die 
hem gelukkig niet noodzaakte om 
de strijd te staken. Zeker gezien het 
feit dat alle wissels al waren ingezet 
een prettige bijkomstigheid. 
Het laatste fluitsignaal werd met ge-
juich en hier en daar een zucht van 
verlichting begroet, de eerste zege 
op eigen grond was binnen en kan 
een basis worden voor meer ver-
trouwen. Met een bezoek aan de 
nieuwe koploper Leonidas voor de 
boeg geen onbelangrijk iets. 
Foto’s: sportinbeeld.com
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Argon pakt thuiswinst tegen EDO

Atlantis A1 verslaat Vinken A2
Mijdrecht - Met 2 van de 3 gewon-
nen wedstrijden, ging Atlantis A1, 
mede door het mooie weer, deze 
dag positief de wedstrijd in. De eer-
ste helft verliep moeizaam. Het Van 
Dam-team had veel kansen, maar 
benutte deze niet. Uiteindelijk ging 
Atlantis met een 0-2 voorsprong de 

rust in dankzij doelpunten van Cis-
ka en Matthijs. De 2e helft verliep 
beter. Al snel vielen er doelpunten 
van Eva en Matthijs. De Vinken rea-
geerde met 2 tegendoelpunten: 2-4. 
Door een aantal goede acties liep 
de Mijdrechtenaren uit tot een 2-9 
voorsprong. Doelpunten van: Sterre, 

Eva 2x, Ciska en Matthijs. De Vin-
ken scoorde nog een doelpunt maar 
de wedstrijd was eigenlijk al ge-
speeld. Ciska vond dat blijkbaar niet 
en schoot er nog 2 in. Atlantis boek-
te een ruime overwinning van 3-11.
Volgende week speelt Atlantis A1 
thuis tegen ESDO A1 om 14.45 uur.

Geslaagd toernooi tennis-
vereniging De Ronde Vener
Mijdrecht - Op zondag 23 septem-
ber was het weer tijd voor het HE-
MA tennistoernooi. Het was heerlijk 
tennisweer. Om 9.30 uur werd ge-
start en het duurde tot 13.00 uur.
Het HEMA-toernooi is een ouder/
kind toernooi: een jeugdlid speelt 
samen met een vader/moeder/opa/ 
oma/neef/nicht etc. Ook nemen al 
deze koppels wat lekkers mee voor 
op de buffettafel. Van appeltaart, 

kwarktaart, cake en soesjes tot pan-
nenkoeken, stokbrood met lekkers, 
blokjes kaas en gevulde eieren en 
nog véél meer. Tussen de partijtjes 
tennis door kon iedereen heerlijk 
van dit buffet genieten.
TV De Ronde Vener wil dan ook al-
le ouders hiervoor hartelijk bedan-
ken. Het was weer een gezellige 
drukte op het tennispark, met veel 
toeschouwers om iedereen aan te 

moedigen. Aan het eind van het 
toernooi was de prijsuitreiking. Het 
leuke van dit toernooi is, dat ze nooit 
weten wie er een prijs krijgt. Soms 
de 1e en 2e plaats, de andere keer 
juist de laatste. Deze keer had de 
vereniging besloten om iedereen 
een prijs te geven.
Alle kinderen kregen een beker vol 
met snoepjes en de volwassenen 
lekkere chocolaatjes.

Argon UEFA Cup: Glasgow 
strijdend ten onder tegen Borussia

Mijdrecht - Na de eerste wedstrijd 
verloren te hebben van Atletico Ma-
drid moesten de mannen van Glas-
gow Rangers zondag 30 septem-
ber de strijd aangaan tegen Borus-
sia Dortmund, in de interne UEFA 
Cup competitie van Argon. Het werd 
een wedstrijd om de eerste pun-
ten van het seizoen. Nadat beide 
teams de eerste minuten aan het af-
tasten waren, werd de score door 
Glasgow Rangers geopend door 
een mooie goal van Roy Zwaneveld. 
Niet lang daarna werd het weer ge-
lijk door een goede aanval van Bo-
russia Dortmund en werd ook snel 
de 1-2 in het voordeel van Borussia 
Dortmund op het score bord neer-
gezet. Met deze stand waren bei-
de teams goed aan elklaar gewaagd 
en werd er veel strijd geleverd met 
Brooklyn van Breukelen en Mats Kui-
per op het middenveld van Glasgow 
Rangers. Borussia Dortmund kwam 
beter in de wedstrijd en liep door 
mooi en aanvallend voetbal uit naar 
7-1. De mannen van Glasgow Ran-

gers herpakte zich in de slotfase van 
de wedstrijd en na een mooie aanval 
over de rechter flank met Roy Zwa-
neveld en Boris Langelaar werd Sven 
van Dijk in staat gesteld om te sco-
ren, 7-2. Het krachtverschil was he-
laas te groot en Borussia Dortmund 
liep in de laatste minuten uit naar 

9-2. De eerste punten zijn nog niet 
binnen, maar met de strijd en ener-
gie waarmee gevoetbald word, zal dit 
niet lang meer duren. Volgende week 
wacht Fiorentina derhalve een zeer 
gemotiveerd Glasgow Rangers. Goed 
gedaan jongens, super gespeeld! 
Foto’s: sportinbeeld.com

Judoschool Blaauw start in Wilnis



Mijdrecht - Na het verlies van vori-
ge week tegen Roda JC, wachtte de-
ze wedstrijd NEC, een ploeg die vo-
rige week zijn eerste punt haalde en 
er op gebrand was om nu de punten 
in Nijmegen te houden. Daar tegen-
over Argon, dat nog iets goed had 
te zetten na de wedstrijd van vorige 
week. Kortom, het kon wel eens een 
leuke wedstrijd worden. NEC nam al 
snel het initiatief en kon makkelijk 
de vrije spelers vinden en zo de bal 
van voet naar voet laten gaan. Ar-
gon was aan het zoeken in de op-
stelling en beperkte zich tot tegen-
houden. Tot kansen leidde het bal-
bezit van NEC niet, maar de druk 
werd langzaam opgevoerd en Ar-
gon moest terug. Het was dan ook 
niet meer dan terecht dat NEC op 
voorsprong kwam, toen de midden-
velder vrij op mocht komen en met 
een steekpass de spits alleen voor 
Axel zette en hem kansloos liet, 1-0. Binnen een minuut werd de stand weer op gelijke hoogte gebracht, 
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Vera en John Melkman gaan ervoor:

“Laat onze wielen draaien! 
Doe mee! Als sponsor!”
De Ronde Venen - Net als vo-
rig jaar zetten Vera en John zich in 
voor het Alyn-kinderziekenhuis in 
Jerusalem. Het Alyn-hospital is een 
non-profit kinderziekenhuis, wel-
ke lichamelijk gehandicapte kinde-
ren van alle gezindten zonder uit-
zondering van politieke of etnische 
achtergrond behandelt en revali-
deert. John: “Elk kind krijgt de ver-
zorging en begeleiding, die het no-
dig heeft; hiermee wordt getracht 
ze een zelfstandige, onafhankelij-
ke plek in de maatschappij te ge-
ven”. John is raadslid voor de SVAB 
in de gemeenteraad van De Ronde 
Venen. Hij geeft deze keer prioriteit 
aan de sponsorfietstocht, de Wheels 
of Love. Vera en John bereiden 
zich voor op deze zware 5-daagse 
fietstocht, die start in het heuvel-
achtige zuidelijke woestijngedeel-
te van Israël en eindigt bij het zie-
kenhuis in Jerusalem. “Deze zomer 

hebben wij gefietst vanaf Abcou-
de tot Malmö. Een lange tocht. Wij 
zijn er klaar voor”, zo verklaart Vera 
haar inzet. Vera is directeur van de 
OBS Piet Mondriaan te Abcoude en 
vindt haar deelname aan dit unie-
ke evenement belangrijk. De Alyn-
fietstocht is van 11 tot 15 novem-
ber en Vera en John vragen u hen 
te sponsoren. “Elke sponsorbijdra-
ge, elke cent, komt volledig ten goe-
de aan de kids van Alyn”, zegt John. 
Alle onkosten betalen Vera en John 
zelf. Help Vera en John met uw ex-
tra sponsoring voor dit goede doel. 
Vera: ”Wij danken de gevers bij 
voorbaat voor hun bijdrage.” 
Donaties aan: Stichting “Vrien-
den van het Alyn-Hospital” te 
Soest – bankrekening ABN AM-
RO 60.82.47.529 – met vermelding 
“sponsor Vera/John Melkman”. De 
stichting is ANBI geregistreerd.
Meer informatie www.alynride.org

Fantastische overwinning 
Hertha F1 tegen Argon F1

Vinkeveen - Na de recordscore van 
vorige week met 15-0 tegen Altius 
F2 moest Hertha het opnemen te-
gen Argon. Enige weken geleden 
in de voorbereiding werd al tegen 
elkaar met 3-3 gelijk gespeeld. De 
jongens van Hertha begonnen goed 

aan de wedstrijd. Door goed over te 
spelen werd Hertha gevaarlijk voor 
het doel van Argon,maar tot doel-
punten leidde dit nog niet. Aan de 
andere kant van het veld werd goed 
verdedigd waardoor keeper Andy 
Theijsmeijer niet hoefde in te grij-

pen. Na 10 minuten werd het 0-1 
voor Hertha. Daan Plevier werd 
stond vrij bij een corner en werd 
aangespeeld door Sander de Vries 
en Daan schoot met zijn sterke lin-
kerbeen hoog in het doel van Ar-
gon. Kort daarna stond het al 0-2. 

Niels Schoonderbeek schoot rechts 
onder de keeper door van Argon. 
De keeper van Argon speelde een 
goede wedstrijd en voorkwam een 
grotere voorsprong van Hertha. Na 
rust werd het direct 0-3 door Cay-
den Hoekman. Met een enorme ver-
snelling liep hij de verdedigers van 
Argon voorbij en scoorde beheerst 
0-3. Argon kwam terug in de wed-
strijd en scoorde 1-3 na een goede 
aanval. Na 10 minuten in de tweede 
helft scoorde Mats Klinkhamer. Zijn 
corner verdween in één keer over 
de keeper in het doel van Argon. 
1-4. Hierna ging het snel en Hertha 
kreeg de ene kans na de andere. Via 
snelle aanvallen en door goed over 
te spelen werd de ene na de ande-
re kans afgedwongen en de sco-
re uiteindelijk groter. Michel Passet 
maakte 1-5 en weer Cayden Hoek-
man maakte 1-6.

De kleinste en zeer technische spe-
ler Tijn Eekhoudt maakt 1-7 en al-
weer Michel Passet maakte 1-8. Het 
laatste doelpunt werd door Nick 
Verweij gemaakt. Deze overwinning 
van 1-9 werd uitbundig gevierd. 
Leider Jeroen Passet en trainer Vit-
to Graziani zijn enorm trots op hun 
jongens en hebben in een korte tijd 
al een hecht team van Hertha F1 ge-
maakt. Op de foto viert Hertha F1 de 
overwinning.

Derde competitiezege op 
rij voor jongens Argon D2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
behaalde Argon D2 een ruime ze-
ge op eigen terrein tegen RODA 23.

Een heel spannende wedstrijd was 
het niet afgelopen zaterdag, binnen 
5 minuten konden zij 3-0 noteren. 

Roda 23 was wel wakker geworden 
maar inmiddels zat de flow er lekker 
in bij de jongens en was het voor de 

rust 7-0. Na de rust probeerden de 
jongens op dezelfde voet verder te 
gaan maar Roda 23 stond iets ste-
viger in hun schoenen en werd de 
druk iets groter bij de jongens me-
de om het feit dat er bij 10 pun-
ten verschil op patat wordt getrak-
teerd door de ouders (een hele ou-
de weddenschap...die lang is blijven 
staan maar deze wedstrijd eindelijk 
dik verdiend!). 
Zes minuten voor het einde wed-
strijd is de 10-0 een feit. Na de eind-
uitslag 11-0 werd er een smakelijk 
feestje gevierd en maakten de jon-
gens zich klaar voor het volgende 
feestje. 
Aan het eind van de middag ver-
trokken zij richting FC Utrecht om 
hun plaatsgenoot Mark van der 
Maarel toe te juichen tegen Vites-
se. In de eerste helft was FC Utrecht 
superieur aan een afwachtend en 
traag spelend Vitesse, maar wist 
niet te scoren. In de tweede helft 
maakte Vitesse kort achter elkaar 
twee doelpunten. 
FC Utrecht trok daarna met het pu-
bliek achter zich fanatiek ten aan-
val, maar wist slechts een keer te 
scoren. Ondanks het verlies van FC 
Utrecht  was dit een supergezellig 
team uitje voor de Argon D2: 
Auke, Casper, Cas, Dion, Donny, Er-
kelly, Jim, Jordy, Jordy Z, Martijn, 
Mathis, Niels, Tobias, Tom, Xavier en 
hun trainers Wouter en Stefan.

De Vinken B2 kampioen

Vinkeveen Het Vinken B2 kofbal-
team bestaat dit seizoen uit 9 spe-
lers. De heren Bart Eenennaam, Jo-
ris Klokkers en William Leeflang en 
de 6 dames Dieuwertje Mulckhuyse, 
Lilian Prins, Lisa van Diemen, Lotte 
Bouwman, Melissa Hartsink en Me-
lissa van Vliet. Als coaches Kelvin 
Hoogeboom en Rebecca Strubbe. 
Zaterdag 29 september trad de B2 
aan tegen ESDO uit Kockengen. 
De 1e veldwedstrijd speelde het 
team tegen ESDO en won met 4–10. 
Daarna gingen de scores maar door 
van het fanatieke team. Tegen Tem-
po wisten ze de korf vaak te vinden 
en De Meervogels maakten ze een 
kopje kleiner. Het doelsaldo voor de 
wedstrijd was 56 voor De Vinken 
en 13 tegen, met 4 wedstrijden ge-
speeld te hebben. 
De wedstrijd begon met een heer-
lijk zonnetje. De eerste 10 minuten 

moesten beide teams inkomen maar 
algauw kwamen de kansen. Na een 
doorloopbal van Lisa kwamen ze 
geleidelijk tot meederde scores, Jo-
ris scoorde een mooi afstandschot 
achter de korf. Het team kreeg ver-
trouwen in hun spel waardoor Lilian 
op afstand scoorde. Door haar snel-
heid benutte Lotte een mooie door-
loopbal. De ruststand werd 5-0.

Na de rust scoorde Melissa al vrij 
snel een afstandsschot. De Vinken 
ging te gehaast spelen en maak-
te een aantal plaatsfouten. ESDO 
deed een duit in het zakje en het 
heeft lang op 6–1 gestaan.
Door aanmoediging van het publiek 
en coaches benutte Dieuwertje een 
terechte strafworp en maakte Willi-
am een mooie doorloopbal af.
De Vinken B2 is welverdiend kampi-
oen met een 8-1 uitslag. 

Argon A1 laat punten aan 
NEC A1 in Nijmegen

toen een aanval over de linkerzij-
de werd afgeslagen, en Soner Ge-
dik met een fraaie krul de bal ach-
ter de keeper plaatste, 1-1. NEC liet 
zich niet van de wijs brengen en het 
duurde dan ook niet lang voordat ze 
weer op voorsprong kwamen. Dit 
keer mocht de spits vrij binnen kop-
pen bij de 2e paal en de stand op 
2-1 brengen. Het werd voor de rust 
nog erger, toen de bal aan de rech-
terkant in de voet van de tegenstan-
der belandde en zijn voorzet fraai 
werd binnengekopt, 3-1. Een flinke 
tegenvaller, maar met nog een helft 
te gaan niet onmogelijk. 

Loodzwaar
Het lijkt een loodzware tweede helft 
te worden, als wederom uit een cor-
ner Argon op 4-1 achterstand wordt 
gezet. Maar niets is minder waar. 
Argon recht de rug en toont karak-
ter. Het begint de duels te winnen, 
vooruit te verdedigen en NEC moet 
terug. Mathijs Coenradi neemt de 
regie in handen achterin, er wordt 
niets meer weggegeven. Als Jesse 
van Nieuwkerk de bal op het mid-
denveld onderschept, Jesse Stan-
ge voor de keeper zet en deze ver-
volgens prima afmaakt, 4-2, is het 
geloof terug met nog een half uur 
te gaan. Even later mag Jesse Loe-
nen op de 16 meter een vrije trap 
nemen, die helaas voor Argon niets 
oplevert. Even later is het wel 4-3 als 
Jesse van Nieuwkerk opnieuw Jes-
se Stange vindt, die met deze kans 
wel raadt weet, 4-3. Even later moet 
de linksback van NEC het veld ver-
laten, nadat hij voor de 2e keer geel 
krijgt voor een grove tackle op Ri-
chie. Argon zet aan voor een slot-
offensief en krijgt een aantal moge-
lijkheden, waarvan de laatste 1 mi-
nuut voor tijd nog bijna de gelijk-
maker oplevert, maar Jesse Loe-
nen kan net geen richting meer ge-
ven aan de voorzet. Helaas, de tijd 
is tekort om de gelijkmaker op het 
scorebord te krijgen en zo kunnen 
de handen bij NEC omhoog, als de 
scheidsrechter voor het einde van 
de wedstrijd fluit.

Volgende week voor de beker tegen 
FC Groningen, als we met de instel-
ling van de 2e helft spelen, kan het 
wel eens een leuke wedstrijd wor-
den.  Foto’s: sportinbeeld.com

Tino Winter derde in eindklassement 
Nederlands kampioenschap
Regio - Dit seizoen deed Tino Win-
ter mee aan het Nederlands kam-
pioenschap motorcross in de klas-
se mx3. De competitie bestaat uit 11 
wedstrijden die door heel het land 
worden verreden van Friesland tot 
onderin Brabant. Na de eerste wed-
strijden bleek dat Tino goed mee 
kon draaien voorin en hij behaal-
de diverse dagprijzen. In het klas-
sement schommelde Tino tussen de 
eerste 6 en was er al hoop om bij de 
eerste 3 te eindigen.

De laatste wedstrijd voor de vakan-
tie was in Markelo en ging voor Tino 
perfect. Hij reed de eerste manche 
naar een mooie 3de plaats en ging 
met een goed gevoel naar de start
van de 2de manche. Hij had een re-
delijke start en werkte zich verder 
naar voren en eindigde op een 4de 
plek, totaal 3 derde die dag. Tino 
stond nu 3de in het kampioenschap
En kon in de vakantie zijn knie la-
ten opereren. Na de operatie had hij 

nog 4 weken om weer op kracht te 
komen voor de laatste 2 wedstrijden 
en zijn plek proberen te behouden.
De laatste 2 wedstrijden waren in 
Emmen en in Holten.
In Emmen behaalde hij een 6de 
plaats en een 4de plaats. Tino had 
nu 31 punten voorsprong op de 
nummer 4 en hoefde de laatste 
wedstrijd allen maar te finishen
De eerste manche behaalde Tino 
een 5de plaats en in de 2de man-
che een 6de plaats, die hem in het 
eindklassement om het Nederlands 
kampioenschap een 3de plek ople-
verde.
Aldus een geslaagd jaar voor de 
motorcrosser uit De Kwakel
Tino wil hierbij ook zijn sponsors en 
fans bedanken voor de steun in dit 
seizoen:
Spelt bv, Emiel Kuilboer, van der 
Veldt, Kwekerij Amstelkant, E&B 
bellettering, De Witt vof, Autobedrijf 
Klinkhamer, Betolux, Roké Motors, ‘t 
Trefpunt.
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Boys Argon F2 goed begonnen
Mijdrecht - De F2 van Argon kent 
een goede start in de beker en de 
competitie. De negen spelertjes 
worden getraind en gecoacht door 
Michiel Zeldenthuis en Stefan Sterk.

Beker.
De eerste wedstrijd van de boys was 
meteen voor de beker. Uit werd er 
gespeeld tegen Breukelen F2, een 
zeer spannende wedstrijd waar-
bij de Argonauten de rust in gingen 
met een 1-3 voorsprong. Maar vlak 
na rust wist Breukelen goed gelijk te 
komen. Argon beschikte echter over 
de langste adem en wist de 3-4 te 
scoren. De eerste overwinning was 
binnen.

Competitie
Ook de competitie werd gestart met 
een uitwedstrijd. De boys mochten 
naar Hilversum reizen om het op te 
nemen tegen Altius F3. Argon was 
fel op de bal en er werd mooi sa-
mengespeeld, met een 0-14 over-
winning reden ze dan ook weer te-
rug naar Mijdrecht. 
Hier wachtte een week later La-
ren’99 F3 op de boys. Men zag weer 
een goed samenspelend Argon en 
veel doelpunten. 12-1 was de over-
winning ditmaal.
Afgelopen zaterdag stond de derby 
op het programma, uit tegen CSW 
F2. Argon was nu minder fel maar 
er werd lekker getikt. De eerste 

helft ging het spel op en neer zon-
der dat de beide ploegen echt een 
goede kans kregen. Na de rust werd 
er hard gezocht naar een doelpunt, 
na een goede corner van Tim kwam 
de bal voor de voeten van Milan en 
deze aarzelde niet, 0-1. CSW ging 
op zoek naar de gelijkmaker, een 
schot vanuit de tweede lijn werd 
goed door Pablo gered, maar de bal 
kwam voor de voeten van een CSW-
er en de gelijkmaker lag erin, 1-1. 
Een mooie wedstrijd en uitslag.

Op de foto: Milan, Daan, Daniel, Le-
vi, Tim, Zeppe, Achraf, Romijn en 
Pablo heel veel plezier en succes 
met de rest van het seizoen.

Argon staat opnieuw met lege handen
Mijdrecht - Na afloop van de der-
by tegen Zevenhoven stond Argon 
opnieuw met lege handen, alleen de 
eerste competitiewedstrijd uit tegen 
VRC werd een punt gesprokkeld. 
Daarna snoepten IJFC, Beursben-
gels en Woudenberg ook de punten 
af van de formatie van coach Jack 
Honsbeek. Tien minuten voor tijd 
leek het op een remise uit te draaien 
maar vlak voor tijd bracht een ver-
diende strafschop Zevenhoven de 
volle winst, de eerste voor deze te-
genstander in dit nog prille seizoen. 
Vorig seizoen behaalde Zevenhoven 
de nacompetitie, maar Spijkenis-
se pakte de rood-gele de promotie 
naar de eerste klasse af. 

Weinig kansen
De eerste helft waren er voor bei-
de ploegen maar weinig echte sco-
ringskansen, veel duels werden op 
sportieve wijze uitgevochten op het 
middenveld. Bij Argon bleek de bal 
van blauw naar blauw te spelen een 
hele opgave en de schoten van Ar-
gon die richting doel van ex-Argo-
naut Martijn Brouwer werden ge-
lanceerd ontbraken de goede rich-
ting. De eerste aanvallende actie 
namens Argon kwam van Ali Eren, 

na een solo ging de bal naast. Ver-
volgens twee mogelijkheden voor 
de gasten uit Zevenhoven. Eerst 
was er een vrije trap van rand zes-
tien, deze bal kon nog worden weg-
gewerkt. Ook een inzet van Plaisier 
kon nog door doelman Wens wor-
den gestopt. Maar halverwege de 
eerste helft was het toch raak voor 
Zevenhoven, via een aanval over 
rechts kwam de bal bij de nog niet 
geheel fitte vrijstaande Marco Pel-
legrom die vervolgens de hoek voor 
het uitzoeken had. Dat deed hij niet, 
hij schoot gewoon rechtdoor tegen 
het net, 0-1. Even daarna weer een 
kans voor Jens van Zon namens Ze-
venhoven maar, gelukkig voor Ar-
gon, belandde de bal op het dak van 
het doel. Argon deed nog wel po-
gingen om daar iets tegenover te 
stellen maar een poging van Rode-
rick Röling ging naast en Ali Eren 
knalde voorlangs.

Strafschoppen
De tweede helft was een vlakke 
vertoning en konden er geen ech-
te kansen worden genoteerd al had 
Argon wel een licht veldoverwicht. 
Er was wel een mogelijkheid voor 
Roderick Röling toen hij op aange-

ven Groenen de bal ontving maar 
zijn inzet was te zacht om doelman 
Brouwer maar enigszins te veront-
rusten. Halverwege de tweede helft 
mocht Vincent van Hellemondt wat 
speelminuten maken, hij verving Ali 
Eren, om het tij voor Argon te ke-
ren. Dat gebeurde dan ook, tien mi-
nuten voor tijd werd bij een aan-
vallende actie Lesley Groenen ge-
haakt, scheidsrechter Barrales wees 
resoluut naar de stip. Stefan Tiche-
laar had vanaf die afstand geen 
twijfel, 1-1. Een puntendeling leek 
toen voor Argon het enige haalba-
re, maar Zevenhoven ging door. Een 
laatste aanval waarin Jens van Zon 
op avontuur ging, hij passeerde Adil 
Kamil en vond vervolgens Christi-
aan Winkel op z’n weg die bal en 
voet raakte van Van Zon. Vanaf de 
andere zijde van het veld was dui-
delijk te zien dat het een verdiende 
strafschop was. Goaltjesdief Pelle-
grom had ook vanaf elf meter geen 
moeite en schoot Zevenhoven naar 
z’n eerste overwinning. In de korte 
tijd die resteerde kreeg Argon geen 
kans meer om alsnog een punt bin-
nen te halen.
Aanstaande zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Desto in Utrecht.  

Volleybaldames Atalante 1 roeit 
met de riemen die ze heeft
Vinkeveen - Afgelopen donder-
dagavond speelde de Krijn Verbrug-
gen/Haaxman equipe haar tweede 
wedstrijd van het seizoen. Na een 
voortvarende start in de wedstrijd, 
moest het team het initiatief aan het 
Amsterdamse Netzo laten. De da-
mes herpakten zich prima en wisten 
uiteindelijk met de overwinning naar 
huis te gaan.
Atalante dames 1 moest het de-
ze keer doen zonder Mirjam van 
der Strate en Allie Koekoek. Daar-
entegen mocht het team een nieu-
we speelster verwelkomen, Saskia 
van Sligtenhorst en was Annemarie 
Bakker van dames 2 bereid gevon-
den mee te gaan.
De eerste set werd gestart met de 
debuteerde spelverdeelster Wilma 
van der Schaft, op diagonaal Mar-
lieke Smit, op buiten Natalie van 
Scheppingen en Jana Chatrnuchova 
en op midden Daniëlle van der Horst 
en Carin van Tellingen. De start van 
de wedstrijd was fantastisch. Er was 
vooral veel servicedruk, waardoor 
Netzo in de problemen kwam. He-
laas moet Carin wederom afhaken 
met een blessure en werd haar plek 
overgenomen door Nancy Lijten. Dit 
kostte even wat gewenning, maar 
Atalante herpakte zich snel. De eer-
ste set ging uiteindelijk eenvoudig 
naar Atalante met 15-25.
De tweede set was Netzo duidelijk 
op scherp gezet door hun fanatieke 
coach. Er vond een wisseling plaats 
in de spelverdeling en het ging bij 

de Amsterdamse ploeg steeds beter 
lopen. Bij Atalante ging het stukken 
minder; de foutjes slopen in het spel 
en de ploeg liep hierdoor constant 
achter de feiten aan. Tot halverwe-
ge de set ging het gelijk op, waarna 
Netzo een paar punten voorsprong 
pakte. Atalante herstelde goed, 
maar was uiteindelijk niet bij mach-
te om langszij te komen. De over-
winning in deze set ging naar Net-
zo met 27-25.
De derde set maakte ook Sas-
kia haar debuut voor dames 1. Zij 
nam de plek over van Marlieke. He-
laas liet Atalante een beetje de kop-
pies hangen. Er werd veelvuldig ge-
scoord door de middenaanvalster 
van Netzo en Atalante maakte veel 
onzorgvuldige fouten in de aanval. 
Tel daarbij de overige individuele 
fouten en het team had het duide-
lijk moeilijk. Aan het eind van de set 
kwam een opleving toen Marlieke 
binnen de lijnen kwam om te serve-
ren. Met haar moeilijke service wist 
Atalante bijna Netzo in te halen. He-
laas was de achterstand te groot en 
pakte Netzo ook de derde set met 
25-22.
De vierde set was het tijd om orde 
op zaken te stellen. Saskia wissel-
de van plek met Jana en Marlieke 
kwam terug op de diagonaal. Nan-
cy nam de plek op midden voor haar 
rekening. Een compleet nieuwe op-
stelling zorgde voor nieuw elan. Met 
een opzwepende Annemarie langs 
de lijnen stevende dames 1 in rap 

tempo op haar doel af; winst in de 
vierde set. Door een onsportief truc-
je van Netzo kwam dames 1 nog bij-
na in de problemen, maar door slim-
me ballen van Natalie en Marlieke 
werd de winst in de vierde set vei-
lig gesteld. Met 22-25 was de basis 
voor een goede vijfde set gelegd.
Vijfde set
De vijfde set ging dames 1 ver-
der waar het gebleven was. Dani-
elle was los op midden en bewees 
dat door o.a. een prachtig killblock. 
Saskia scoorde lekker op buiten en 
ook Nancy wist haar puntjes mee 
te pakken op midden. Het liep als 
een trein en Atalante vocht voor elk 
punt. Er viel bijna geen bal meer op 
de grond en bij een 4-8 voorsprong 
werd gewisseld van kant. Nata-
lie sloeg vervolgens een deuk in de 
grond in de Amsterdamse sporthal 
en het plezier was zichtbaar terug 
bij de Vinkeveners. De sneltrein ver-
minderde nimmer vaart en zo werd 
de vijfde set met 8-15 gewonnen 
door Atalante.
Met deze overwinning behoudt da-
mes 1 haar eerste plaats in het klas-
sement. Er is helaas wel duidelijk 
gebleken dat het team over een be-
perkte selectie beschikt en alle zei-
len moeten worden bijgezet om 
het hele seizoen stabiel te kunnen 
draaien.
De dames mogen een weekje uit-
rusten en spelen hun volgende 
wedstrijd op 10 oktober in Hoofd-
dorp tegen VCH D2.

Fantastische sluitings-
wedstrijden Bon Bokaal
Vinkeveen - Zondag 23 septem-
ber zijn de laatste zeilwedstrijden 
gehouden van de woensdagavond 
Bonwedstrijden op de Vinkeveense 
plassen. Het was prachtig zeilweer 
met een windkracht 3 à 4 Beaufort 
uit het noordoosten en af en toe een 
zonnetje. Om 11.30 uur werd ge-
start voor de eerste manche en om 
14.15 uur, na een gezellige lunch op 
het starteiland, loste men het start-
schot voor de tweede manche. De 
wedstrijden betroffen de 10e en 11e 
wedstrijd van een reeks van 11 wed-
strijden, die gedurende het zeilsei-

zoen gevaren worden op de woens-
dagavonden. De deelnemende bo-
ten zijn van alle soorten en klassen, 
zoals een laser en een 36 feet ka-
juitjacht, en zeilen middels een han-
dicap tegen elkaar.
In totaal deden het afgelopen sei-
zoen gemiddeld 22 schepen mee 
aan deze wedstrijden.
De organisatie van deze wedstrijden 
ligt bij Jan Bon, van het welbeken-
de café-restaurant Jan Bon aan de 
Winkeldijk te Abcoude en hij wordt 
zeer enthousiast geassisteerd door 
Fred en Theo Prins en hun echtge-

notes (zij doen al het werk) als wed-
strijdcommissie.
Zowel de 10e als de 11e wedstrijd 
werd gewonnen door Manja Bun-
schoten en overallwinnaar over de 
11 wedstrijden werd Maarten Knep-
per met zijn kajuitzeiljacht Puck.
De prijsuitreiking werd gehouden 
na een fantastisch buffet, die Vin-
cent Bon en zijn crew hadden ge-
maakt voor de zeilers en hun be-
manningen.
Heeft u interesse om ook eens mee 
te varen volgend jaar, neem dan ge-
rust contact op met Jan.

Voetbalmeiden van Hertha 
doen het weer uitstekend
Vinkeveen - Zaterdagmorgen 08.00 
uur verzamelen bij Hertha, maar wat 
een drukte op deze vroege morgen, 
bijna geen parkeerplaats meer vrij, 
wat was er toch aan de hand?? Nou, 
de meiden van Hertha MF1 moes-
ten thuis spelen tegen SV De Vecht. 
De prestaties van de afgelopen we-
ken zijn niet onopgemerkt gebleven. 
Op een uitverkocht Hertha-terrein 
begon de wedstrijd onder de prima 
leidende scheidsrechter Martijn van 
der Horst.

Er stond wel iets op het spel, bij 10 
doelpunten verschil zouden er cup-
cakes gebakken gaan worden door 
de moeder van Femke J. Het mas-
saal opgekomen publiek kreeg 
waar voor hun geld. Met mooie aan-
vallen werd SV de Vecht terugge-
drongen op eigen helft, tsjonge, wat 
een strijd leverden de dames weer. 
Er was geen houden aan voor De 
Vecht, mooie combinaties waren er 
te zien en de doelpunten waren erg 

mooi, bij rust stond de teller op 8-0. 
Ja, als trainer hoef je dan weinig te 
zeggen tegen de meiden in de rust. 
Gewoon lekker doorgaan waar ze 

mee bezig waren, en dat was met 
uitstekend voetbal. 
Na rust scoorde de meiden er nog 3 
en dat bracht de uitslag naar 11-0.

Klaverjassen in de Amstelhoek
Amstelhoek - Ook dit seizoen kunt 
u weer komen klaverjassen in Buurt-
huis Ons Streven aan de Engellaan 
3A. De eerste avond is komende za-
terdag 6 oktober. Deze prijsklaver-

jasavond wordt georganiseerd door 
de Buurt Vereniging Amstelhoek. Ie-
dereen die gezellig kan en wil kla-
verjassen is van harte welkom.
Er wordt gekaart om leuke prijzen en 

er bestaat de mogelijkheid om loot-
jes te kopen. De entree bedraagt 
slechts 2,50 (en hierbij is het eerste 
kopje koffie tijdens het kaarten in-
begrepen). Iedereen die gezellig wil 
komen kaarten is welkom!
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf half acht.

Hertha wint van koploper
Vinkeveen - Hertha moest afge-
lopen weekend uit tegen koploper 
Waterwijk. Op papier een moeilijke 
wedstrijd maar niets is minder waar. 
Hertha begon goed aan deze wed-
strijd en zette de tegenstander ge-
lijk vast op hun eigen helft. En in de 
2e minuut ook de eerste kans van 
de wedstrijd maar het schot van Mi-
ka ging net naast. Niet veel later na 
een mooie aanval over links ging Mi-
ka alleen op doel af en brengt Hert-
ha op een 1–0 voorsprong. Na de 8e 
minuut de eerste speldenprik van 
Hertha’s tegenstander, maar invaller-
keeper Cooper die de te laat geko-
men Enzo prima verving en met een 
uitstekende redding Hertha op de 
been hield. Maar ook nu bleven ze 
prima voetballen met mooi positie-

spel waarbij Hertha genoeg kansen 
kreeg via Mark en Björn maar hun 
schoten gingen maar rakelings naast 
het doel. Zo in de 15e minuut komt 
Hertha na een hoekschop van rechts 
van Boaz op Jacob en hij bracht de 
stand op 2–0. En zo gingen de man-
nen rusten met een verdiende voor-
sprong. Na rust begon Hertha ook 
goed want in de 26e minuut na weer 
zo’n prachtige aanval over veel schij-
ven (ala barcalona) brengt Tibor de 
stand na 3–0. Nu liet Hertha de touw-
tjes even vieren en zo kon Waterwijk 
weer terugkomen in de wedstrijd. En 
zo bracht Waterwijk in de 29e minuut 
de stand terug na 3–1. Niet veel later 
kreeg Hertha weer een goede mo-
gelijkheid maar het schot van Tibor 
werd uitstekend gepakt door de kee-

per. In de 33e minuut komt na slap 
verdedigen van onze kant Waterwijk 
op 3–2. Na wat aanwijzingen van de 
kant ging het weer een stuk beter en 
zo kwam Hertha na de 35e minuut 
na een prima passé van Mark op Ti-
bor en bracht hij de stand op 4–2. Nu 
was de wedstrijd gespeeld een kreeg 
Hertha nog genoeg kansen om de 
wedstrijd definitief op slot te gooi-
en maar kansen van Mark en Mika 
gingen net over of naast. Zo na weer 
een goede passé, nu van Tibor, ging 
Mark alleen op doel af en zo bracht 
hij de stand op 5–2. Het slotakkoord 
was voor hun tegenstander want in 
de 42e minuut kwamen ze weer te-
rug op 5–3. Verder liet Hertha het 
niet meer komen en zo kon het, na-
dat de scheidsrechter voor het einde 
van de wedstrijd had gefloten feest 
gaan vieren. En kan hertha E3 terug 
kijken op een prima team prestatie. 
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Atalante dames 2 wint 
eerste wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag 29 septem-
ber volleybalden de dames van 2 
hun eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen in Huizen tegen het vierde 
damesteam van Prima Donna Kaas 
Huizen. Eind vorig seizoen redde D2 
het net niet om buiten de P/D te blij-
ven, na de teleurstelling is de moti-
vatie nu groot om weer terug te ko-
men in de eerste klasse. Dit seizoen 
speelt de Haaxman ploeg niet in 
Haarlem maar meer in het Utrechtse 
met Amersfoort als verste punt. Dit 
district is wat sterker dan de Haar-
lemse poule en deze eerste wed-
strijd op zaterdag 11 uur was dan 
ook onverwacht leuk.
 
Aanwijzingen
Een aantal wijzigingen in het Haax-
man team: Natalie van Scheppingen 
speelde vorig seizoen al een paar 
keer mee met D1 en dat ging lek-
ker. Ondanks het gemis nu al van de 
snelste vrouwelijke verdediger van 
de club, een zeer terechte stap. Ver-
der zou ook talent Annike van Kou-
wen een stap omhoog gaan maken 
maar door de fikse knieblessure bij 
de laatste P/D wedstrijd eind vorig 
seizoen, herstelt ze dit seizoen van 
de knieoperatie. Verder is Marjan 
Fares in blijde verwachting. Nieuw 
is terug van veel te lang weg ge-
weest dames 1 coryfee Loeps Kuij-
per, en dat is een groot genoegen. 
Beide eerste teams blijken nu al wat 
dun in de spelers dus vaak zullen in-
vallers helpen. Verder spelen in het 
tweede: middens Joke Ruizendaal 
en Debbie van der Hoorn, aanvallers 
Inge Bakker, Annemarieke Wijnands 
en Tineke Vellekoop, aangevuld met 
Loes Kuijper, en verdelers Jet Fed-
dema en Annemarie Bakker, een 
zeer geroutineerde mix.

Fanatiek
De jonge meiden uit Huizen met 
lange staarten, lange benen en lan-

ge kniekousen startten fanatiek. 
Duidelijk was dat ze hard hadden 
getraind om de mooie 1-2-3 pa-
tronen netjes uit te voeren. De Vin-
keveense dames begonnen ietwat 
rommelig, maar dat was genoeg om 
een gelijk opgaande strijd te heb-
ben, en met lichte voorsprong was 
daar de eerste setwinst: 22-25. De 
ploeg bleef in de tweede set staan 
en allengs kwam er meer lef en 
lol en begon het lekker te draaien. 
Nog steeds geen uitgemaakte zaak, 
maar de basis was gezet en de geel-
groene equipe wist elkaar steeds 
beter te vinden, er werd goed ge-
passt en gecommuniceerd. Het tot 
scoren komen was lastiger, de Hui-
zen stonden ver naar voren waar-
door kleine prikballen in het mid-
den maar moeilijke grond konden 
vinden, bovendien door hun lengte 
ook een aardig blok. Echter de Vin-
keveense mood en werklust zat er 
goed in, daar waar de thuisploeg 
toch wat onderling vertrouwen ver-
loor: 18-25 winst. De derde set werd 
dat nog duidelijker: 12-25. Met na-
me Tineke Vellekoop nam vele ser-
vicepunten voor haar rekening, zij is 
deze eerste wedstrijd onze woman 
of the match. In de laatste set mis-
te de tot dan niet al te moeilijke ser-
vicepass wat scherpte en het team 
gaf de voorsprong wel erg makke-
lijk uit handen. De ontspannen fo-
cus zakte weg en in feite niet meer 
dan terecht dat deze set naar de 
jonge meiden ging (25-23). Een leuk 
spontaan compliment kwam van de 
tribune dat het een mooie wedstrijd 
was geweest, men had genoten van 
het geelgroene spel.
Nou dat is toch ook een mooi punt. 
In lengte zijn ze meestal de minde-
re maar in vastbijten en samenwer-
ken gaan ze nog steeds lekker door, 
goed gezien! Vrijdag 5 oktober is de 
tweede wedstrijd thuis in de Boei in 
Vinkeveen.

Overtuigende overwinning 
voor korfballers Atlantis 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
29 september mocht het door De 
Rabobank gesponsorde Atlantis 2 
aantreden tegen Kesteren 2. Atlan-
tis wist dat er punten te halen wa-
ren, Kesteren had dit seizoen name-
lijk nog geen punten behaald. Het 
was aan Atlantis de taak om de-
ze verwachting waar te maken. At-
lantis begon in de aanval met Ber-
ry de Jong, Kristian Geerdinck, Sop-
hia van der Horst en Melissa van der 
Stap. Dit aanvalsvak begon offensief 
met diverse mooie aanvallen. Helaas 
leidde dit niet altijd tot doelpunten. 
Mede dankzij de verdediging, kon 
Atlantis toch snel een voorsprong 
pakken van twee doelpunten; 2-0. 
De verdediging bestond uit Pe-
ter van der Wel, Robin van ‘t Schip, 
Megan van Aken en Joyce Gorten-
mulder. Het kwaliteitsverschil werd 
daarna steeds duidelijker. Atlantis 

bouwde de voorsprong uit naar ze-
ven doelpunten verschil. De ploeg 
uit Mijdrecht ging de rust in met 
een 8-1 voorsprong. De coach, Ta-
mira Breedijk, attendeerde de spe-
lers erop scherp te blijven ondanks 
de voorsprong. Het was aan Atlantis 
de taak om deze voorsprong te ver-
dubbelen. In de tweede helft ging 
Atlantis weer verder met scoren. Er 
werden echter ook veel kansen ge-
mist; vele mooie acties leidden niet 
tot doelpunten. Desondanks kwam 
de ploeg dichtbij een verdubbeling 
van de voorsprong; het werd uit-
eindelijk 16-3 voor Atlantis. Na het 
laatste fluitsignaal kon het door de 
Rabobank gesponsorde team tevre-
den het veld verlaten; er was 70 mi-
nuten lang hard gevochten voor de 
verdiende overwinning. Zowel de 
spelers als de coach waren nadat er 
werd afgefloten euforisch.

Atlantis 4 wint verdiend van 
Tempo uit Alphen a/d Rijn 
Mijdrecht - Zaterdagmiddag 29 
september mocht het Atlantis 4 
korfbalteam, gesponsord door Flo-
rist Holland, aantreden tegen Tem-
po 8 in Alphen a/d Rijn. De omstan-
digheden waren prima en het jeug-
dige Atlantis-team kon voor het 
eerst in weken weer een basisop-
stelling neerzetten met voorname-
lijk eigen spelers. Anouk Röling be-
gon in de basis ter vervanging van 
Manon van Scheppingen, Nancy 
Kroese en Saskia Kraan, allen ge-
blesseerd. Trainer/coach Mark Go-

verse kon niet mee, maar gaf dui-
delijke instructies mee waardoor de 
Mijdrechtse formatie de wedstrijd 
scherp kon beginnen. Het begin 
van de wedstrijd was geheel voor 
Atlantis 4; schot na schot viel door 
de korf en de Alphense tegenstan-
der wist er maar weinig tegenin te 
brengen. Atlantis 4 (Niels & Lisan-
ne Reurings, Sjors Warmer, Kariem 
Khalifa, Maarten van Diemen, Ilona 
Pauw en Christa Zeldenthuis) kon 
op deze manier uitlopen naar een 
0-8 stand, de helft van deze doel-

punten kwam op naam van Maarten 
van Diemen die keer op keer van af-
stand de korf wist te vinden. Tem-
po 8 was zeker niet de mindere par-
tij, maar de ploeg draaide in de be-
ginfase niet goed. De 0-8 stand kon 
gerust geflatteerd genoemd wor-
den en het duurde niet lang voordat 
ook de thuisploeg wist te scoren. 
Door de enigszins onverwacht grote 
voorsprong werd Atlantis soms wat 
gemakkelijk en slordig, hierdoor 
kwam Tempo beter in zijn spel en 
wist de ploeg nog twee keer te sco-

Meisjesvoetbal 1ste klasse: 
Eerste winst CSW ME1 
tegen Hertha ME1
De Ronde Venen - Het team van 
CWS ME1 bestaat uit 9 meisjes van 
9 en 10 jaar oud, die allemaal al een 
paar jaar met veel plezier bij CSW 
voetballen. Deze meisjes kwamen 
vorig jaar nog allemaal uit in andere 
competities en moesten bij de start 
van dit voetbal jaar nog wel aan el-
kaar wennen. Ook de positieveran-
deringen voelden nog wat onwen-
nig. Tijdens de twee trainingen per 
week werd hier hard aan gewerkt, 
maar desondanks werden de eerste 
wedstrijden verloren. Het spel werd 
echter met de week beter en de bal 
ging steeds makkelijker rond. Zater-
dag 28 september stond alweer de 
3de spelronde voor de competitie in 
de 1ste klasse op de agenda.
De tegenstander kwam dit keer uit 
de buurt; Hertha ME1 kwam name-
lijk op bezoek. Hertha had bij aan-
vang van deze competitie al flink 
wat keer gescoord, dus was het 

zaak voor CSW om de verdediging 
goed neer te zetten. Maar winnen 
lukt niet zonder te scoren en daar-
om moest er ver van eigen doel ge-
speeld worden. Met die opdracht 
gingen de meisjes het veld op. Al 
vroeg in de wedstrijd was het Zara 
die de bal hard inschoot en zo CSW 
op een 1-0 voorsprong bracht. Met 
kunst en vliegwerk kon Dewi het 
doel schoonhouden en werd daar-
bij geholpen toen Quincy een cor-
nerbal van de doellijn wist weg te 
werken.
Gelukkig bleven Janiek en Char-
lotte rustig en hield de verdedi-
ging stand. Nu was het belangrijk 
om ook in de tweede helft lekker te 
blijven voetballen. Met kansen over 
en weer was het Mariëlle die aan de 
basis stond van een goede aanval 
en Lucy in scoringspositie bracht: 
2-0. Hertha knokte terug en kwam 
tot 2-1. Met Rozemarijn en Shannon 

Een zaterdagvoetbaldag 
met een Hertha-meisje
Vinkeveen - Zaterdagmorgen 07.45 
uur, de wekker gaat al vroeg bij Ro-
my, nee vandaag niet naar school, 
maar vandaag een voetbaldag. 
Om 08.30 start deze met het flui-
ten van jongens F7 van Hertha te-
gen De Vecht F7. Scheidsrechters 
zijn er altijd te weinig en als je net 
zo veel van voetbal houdt als Romy 
is het niet zo moeilijk om ja te zeg-
gen als ze je vragen te scheidsrech-
teren. Binnenkort gaat ze daar ook 
nog een KNVB scheidsrechterscur-
sus voor volgen die door Hertha 
wordt aangeboden. Dan is ze er he-
lemaal klaar voor. Vandaag dus flui-
ten bij die kleine mannetjes, 6 à 7 
jaar zijn ze en dan met z’n twaalven 
achter de bal aan rennen, wat moe-
ten die kids een conditie krijgen. Bij 
de Vecht F7 hadden ze één meisje, 
Eva, die heeft één van de twee goals 
van deze wedstrijd gescoord. Leuk 
als meisjes al op zo’n jonge leef-
tijd met voetballen beginnen. Romy 
heeft pas veel later de keuze voor 
voetbal gemaakt. Eerst 4 jaar Hoc-
key en pas op haar 11e overgestapt 
naar voetballen bij Hertha. Een goe-
de keuze vindt ze zelf. Hertha is een 
gezellige club waar sportiviteit en 
gezelligheid hand in hand gaan. Het 
meidenvoetbal was in opbouw toen 
Romy daar kwam. Nu hebben ze bij-
na 100 meisjes, zo’n 25% van het le-
denaantal bij Hertha. 

Opfrissen
Toen het werk er als scheidsrech-
ter op zat had Romy nog even tijd 
om zich thuis op te frissen en om te 
kleden voor haar eigen wedstrijd; 
Hertha MB1 tegen SDO MB1 uit 
Bussum. Dit was haar eerste wed-
strijd in de MB1, best wel spannend 
dus. Doordat de MC1 veel te weinig 
meisjes had en ook nog een aan-
tal blessures is de MC1 opgegaan 
in de MD1 en MB1. De MB1 heeft 
nu wel veel meisjes, maar hoeft niet 
bang te zijn dat ze geen elftal op de 
been kan krijgen. Romy gaat meest-
al al vroeg naar Hertha toe, lekker 
kletsen met vriendinnen of kijken bij 
de jongens. Je komt altijd wel be-
kenden tegen op de Molmhoek, de 
thuisbasis van Hertha. Om 11.15 
uur was het team compleet en met 
de coaches Kevin en trainers Gre-
gory en Jason werd de tactiek be-
sproken. Hierna was het tijd voor de 
warming-up. Hiervoor trekken de 
trainers flink veel tijd uit. Dit is om 
de meiden in de wedstrijdmodus te 
krijgen. Want net als bij Romy spo-
ken allerlei zaken door het hoofd 
van deze meiden en eigenlijk moe-
ten ze alleen maar even aan voetbal 
denken. Na 30 minuten was het tijd 
om de opstelling bekend te maken. 
Omdat Romy ook op maandag nog 
danst, kan ze dus één keer per week 
niet trainen bij Hertha, dat houdt in 
dat je op de bank begint. Geen punt 
natuurlijk voor Romy want dan kun 
je eerst eens kijken wat de andere 
meiden doen en observeren waar 
de sterke en zwakke punten van de 
tegenstander liggen. 

Wedstrijd
Om 12.00 uur begon de wedstrijd en 
SDO ging razend van start, binnen 
15 minuten twee goals. SDO had ei-

genlijk dezelfde problemen als Hert-
ha, te weinig meisjes in de MB1 en 
te veel blessures, hierdoor hadden 
ze geleend en dan leen je natuur-
lijk niet de slechtste speler van een 
ander team. Gelukkig hervond Hert-
ha zich en kon druk gaan zetten op 
SDO. Dit resulteerde in een tegen-
doelpunt 1 – 2. SDO die zag dat 
Hertha zich had hervonden ging op 
de counter spelen. Bijna alle meiden 
van SDO stonden op eigen helft en 
zelfs bijna alleen maar in hun eigen 
16 meter gebied. Maar wat Hertha 
ook probeerde ze kregen de bal er 
niet in. Romy was aan het einde van 
de eerste helft ingevallen en stond 
eerst als voorstopper, niet haar fa-
voriete plek, maar in dienste van het 
team. De tweede helft bleef de druk 
erop staan en met Romy in de spits 
kreeg Hertha de bal ook niet in het 
net van de tegenstander. Maar ook 
de tegenstander kreeg geen enkele 
kans meer, met Nanou achterin zat 
alles op slot en Cassandra hield het 
doel van Hertha verder schoon.
Zo dit was het eerste deel van de 
voetbaldag van vandaag. Romy zou 
eigenlijk nog meespelen met de Da-
mes 1, die om 15.00 uur moesten 
spelen, maar die wedstrijd was ver-
plaatst omdat de tegenstander CSW 
niet voldoende dames had. Overal 
hetzelfde probleem lijkt wel. Dus nu 
had ze even tijd om met haar team-
genootjes te chillen en de wedstrijd 
na te bespreken, ja dat zal wel. Ze 
had ook nog even tijd tot aan de 
volgende wedstrijd namelijk die van 
Ajax tegen Twente in de Arena. Niet 
zelf voetballen maar wel lekker kij-
ken. Volgens Romy lopen er een 
paar leuke jongens bij Ajax rond, 
ja het oog wil ook wat. Na de 1 – 
0 overwinning van Ajax op Twen-
te lekker naar huis. Volgende week 
vrijdag gaat Romy met een aantal 
teamgenootjes van Hertha naar de 
dames van Ajax, op De Toekomst, 
die spelen daar dan tegen de dames 
van PSV. Op de weg naar huis gin-
gen de oogjes even dicht, ach ja wat 
wil je ook na zo’n enerverende voet-
baldag. Zal Romy ook van voetbal-
len dromen? Misschien leest u dat 
de volgende keer. Denk je nu, dat 
wil ik ook! Nou dan ben je meer dan 
van harte welkom bij Hertha. Wil je 
alleen voetballen bij de meiden van 
Hertha, meld je dan aan via de web-
site www.hertha.nl Voor alle leef-
tijdsklassen heeft Hertha een pas-
send team, maar ze zoeken met na-
me meisjes van 12 tot 16 jaar of da-
mes vanaf 18 jaar. Kom anders eens 
meetrainen op maandag en woens-
dag van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Mannenwedstrijd met 
barbecue bij PSV Troje
De Ronde Venen - Zondag 30 
september stond Paardensportver-
eniging Troje volledig in het teken 
van ‘De Mannenwedstrijd’. De rol-
len werden tijdens deze wedstrijd 
eens omgedraaid; de mannen op 
het paard en de vrouwen langs de 
bak. Er had zich vooraf al een flink 
aantal deelnemers opgegeven en 
tijdens de wedstrijd zelf werd er ook 
nog een aantal mannen enthousi-
ast. Gelukkig waren er nog enkele 
plekken vrij en konden ook zij deel-
nemen. Voor sommigen was het erg 
spannend en zelfs de eerste keer 
op de rug van een paard. Ande-
ren hadden vooraf een paardrijles 
genomen en konden zo hun voor-
sprong laten zien. Er werd door een-
ieder een proef gereden, welke be-
stond uit verschillende onderde-
len; het rijden van diverse figuren, 
het lopen van balkjes en het paard 
door een slalom manoeuvreren. De 
proef werd afgesloten met het halt-
houden, groeten naar de jury en 
een ‘rondje om de wereld’ oftewel 
het ronddraaien in het zadel waarbij 
het vooral aankomt op de zit en de 
balans op het paard. De vakkundi-
ge jury beoordeelde de deelnemers 
op diverse criteria en er mocht tij-
dens de proef zowel gestapt als ge-
draafd worden. Voor het tonen van 
een drafje werden extra punten ge-
geven en daarom werd dit door veel 
personen in ieder geval geprobeerd, 
wat veel lef en inspanning vergde. 
Nadat iedereen zijn proef had gere-
den, ging de jury in beraad. 

Hierna was het tijd voor de prijs-
uitreiking en konden de protocol-
len, rosetten en bekers in ontvangst 
worden genomen. De jury voorzag 
eenieder nog van tips voor de vol-
gende wedstrijd, zodat hier het ko-
mende jaar goed op geoefend kan 
worden. 
De mannen met de best gereden 
proef tijdens deze dag en welke met 
een beker naar huis gingen:
Jarin van Wijk met zijn pony Melrose
Emile Scholten met zijn pony Lady
Bert van der Plas met zijn paard 
Meint

in de spits werden mooie aanvallen 
opgezet en ook de paal nog geraakt.
Uiteindelijk zette Lucy de einduit-
slag op het bord: 3-1! Met deze 
overwinning zijn de eerste punten 
binnen en wie weet wat deze com-

petitie nog meer te brengen heeft. 
Deze week staat behalve de training 
ook de CSW Sponsorloop voor de 
jeugd op het programma en zater-
dag wacht weer een nieuwe wed-
strijd.

ren. Zo stond er bij het klinken van 
het rustsignaal een 3-8 stand op het 
scorebord.

Wissels 
Na de rust had Atlantis significant 
meer moeite om de korf te vinden. 
Dit kwam niet alleen door meer 
druk van Tempo, maar ook een aan-
tal spelerswisselingen aan Alphen-
se zijde bracht het niveau omhoog.  
De verdediging van de Mijdrecht-
se ploeg stond, net als in de eerste 
helft, nog steeds solide. Het eerste 
doelpunt na rust was voor Atlantis-
speler Kariem Khalifa (3-9), maar 
daarna was het Tempo dat meer 
kansen wist te creëren en vooral 
meer doelpunten wist te maken dan 
Atlantis. Zo werd het onverwacht 
nog spannend; Tempo kwam lang-
zaam maar zeker dichterbij en At-
lantis wist een tijd lang niet te sco-
ren ondanks een aantal goede kan-
sen. Bij 7-9 wist Atlantis de ban te 
breken en scoorde Niels Reurings 
voor Atlantis, 7-10. Thomas Boog-
aard kwam hierna in de ploeg voor 
Niels en tot aan het einde van de 
wedstrijd bleef de 7-10 stand op het 
scorebord staan. Miranda Vousten-
Faasen zou aanvankelijk Anouk ver-
vangen, maar met wederzijdse in-
stemming is daar vanaf gezien. Het 
door Florist Holland gesponsorde 
Atlantis 4 kon dus de twee welver-
diende punten mee naar Mijdrecht 
nemen met dank aan solide verde-
digend spel en, vooral in de eerste 
helft, zuivere schoten.
Komende zaterdag 6 oktober speelt 
Atlantis 4 om 16.15 uur een thuis-
wedstrijd. Op het sportpark aan de 
Hoofdweg wordt dan Fiducia 4 ont-
vangen.




