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Mijdrecht - Met grote regelmaat
krijgen de peuters van Klein Duimpje bezoek van leerlingen uit groep
6 van OBS De Eendracht. Meestal beginnen de 6e-groepers met
het uitkiezen van een boekje dat ze
voorlezen aan de liefhebbers. Dat is
voor beide partijen een heerlijk en
rustgevend moment. Uiteraard krijgen de leerlingen begeleiding van
hun leerkracht en van de peuterspeelzaalleidster. De leerlingen van
groep 6 hebben geleerd om ‘interactief’ voor te lezen en woorden te
verklaren die misschien moeilijk zijn
voor de kleintjes. Ze geven gelegen-
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De Ko n i n g m a ke l a a r s

U bent van harte welkom!
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Zaterdag open
dag bij Kringloopwinkel
Mijdrecht - Bij zo’n 150 kringloopwinkels, aangesloten bij
de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, is
het feest op zaterdag 3 oktober. Nederland gaat schat zoeken bij de kringloop tijdens de
zevende Nationale Kringloopdag. Het belooft een dag vol
met leuke acties en activiteiten te worden. Het thema van
Nationale Kringloopdag 2015
is ‘Schatzoeken’. Jaarlijks verwerkt de branche circa 120
miljoen kilo goederen en daar
zitten heel veel bijzondere
schatten tussen. En op 3 oktober zijn er extra veel schatten te
vinden in de winkels. Naast het
schatzoeken is er bij Kringkoop
in Mijdrecht de gehele dag live
muziek en kun je een mooie fotoshoot laten maken in de jaren 60 stijl. Er zijn verkleedkleren en een ingerichte woonkamer in de stijl van de jaren 60
en 70. Tevens zijn de magazijnen en sorteerafdelingen open
voor het publiek van 10.00 tot
14.30 uur. Kom een kijkje nemen achter de schermen en
ontdek wat er allemaal moet
gebeuren voordat de artikelen
de winkel in kunnen.

facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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heid aan de peuters om tussen het
voorlezen door vragen te stellen en
te reageren. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die van jongs
af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn
gemotiveerder om te leren lezen,
zijn taalvaardiger en begrijpen teksten beter. Kennismaken met boeken prikkelt de fantasie en de allerjongsten van Klein Duimpje maken
op een aangename manier kennis
met de wereld van de boeken. De
6e-groepers van de Eendracht weten het al lang: lezen is heerlijk en
samen lezen is nog veel leuker!

Gaat het Mijdrechtse
hertenkamp verdwijnen?
Mijdrecht – Deze week ontvingen
we de volgende mail: “Is het u bekend dat er na 2016 geen hertenkamp in Mijdrecht meer is? De gemeente De Ronde Venen stopt vanaf 2017 met de gemeentelijke bijdrage aan het hertenkamp. Het gaat
om een jaarlijks bedrag van 7500.
Dit staat te lezen in de programmabegroting 2016. De gemeente gaat
ervan uit dat het hertenkamp dan
groengebied wordt. Kennelijk zijn
met de aanleg en het onderhoud
daarvan geen kosten gemoeid.
Niet alleen betreur ik als inwoner

van Mijdrecht in hoge mate deze
ontwikkeling. Ook is het in deze tijd
van interactieve beleidsvorming en
actieve betrokkenheid van de burger bij beleidsontwikkelingen onbestaanbaar dat dit soort beslissingen op deze wijze tot stand komt.
Het staat zonder nadere toelichting
in de begroting. Uit nadere informatie van de gemeente blijkt dat dit
beleidsvoornemen aangepast kan
worden als er alternatieve financieringsbronnen gevonden kunnen
worden. De gemeente zelf neemt
hierin echter geen initiatieven”, al-

dus Gerard Bouwman uit Mijdrecht.
Wat vindt u hiervan? Is 7500 euro per jaar te veel voor dit hertenkamp? Een hertenkamp waar dagelijks vaders en moeders en opa
en oma’s met hun (klein)kinderen
hertjes gaan voeren. Laat onze redactie even weten wat u van deze plannen vindt. Graag per mail of
per brief. Mail: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of per brief: redactie
Mijdrecht, Anselmusstraat 19, 3641
AM in Mijdrecht. Graag met vermelding van naam en adres, aan anonieme meningen hebben we niets.

Gemeenteraad wil in
gesprek met de zorgvragers
De Ronde Venen - Op zaterdag
7 november a.s. organiseren de
raadsfracties van de gemeente De
Ronde Venen wederom een ‘Dag
van de Zorgvrager’. De raadsleden willen deze dag in gesprek met
zorgvragers en horen graag uw ervaringen met de veranderingen in
de Jeugdzorg, WMO en Participatie.
Welke tips heeft u voor de raadsleden. Waar kunnen en moeten zij rekening mee houden bij het eventueel bijstellen van het beleid en de
uitvoering.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
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Leesplezier bij Groep 6 De
Eendracht en Klein Duimpje
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Zonnehuisgroep Amstelland
positief gestemd
De Ronde Venen - Het onderwerp blijft actueel: de zorg voor
de ouderen in onze samenleving.
De huidige ontwikkelingen worden
vaak niet als positief ervaren. Zoals enerzijds kostenstijgingen en
anderzijds bezuinigingen. De Zonnehuisgroep Amstelland met bewoners in haar zorgcentra Gerardus Majella in Mijdrecht en Zuiderhof in Vinkeveen, doet er echter alles aan om binnen betaalbare grenzen en mogelijkheden zorg en aandacht te bieden. Zo is men recent
gestart met het aanbieden van een

dagbesteding in Gerardus Majella vanuit de WMO. “Dat is bedoeld
voor mensen die thuis wonen, maar
er een of meerdere dagen wel eens
even uit willen en met andere ouderen gezellige dingen willen doen”,
legt Netty van der Kaa uit. Zij is locatiemanager zorgcentra De Ronde Venen voor de Zonnehuisgroep
Amstelland. “Dus vanuit WMO-indicatie, maar ook op vrijwillige basis als men niet gebonden is aan de
WMO regels. Ook dan kan men intekenen voor een gezellig dagje in
het zorgcentrum. Een echte opkik-

ker! Ideaal tijdens herfst- en najaarsdagen”, aldus Netty. Wie daarvoor geen vervoer heeft of er niet
kan komen kan dat kenbaar maken bij een van de servicepunten in
de woonkernen. De kosten van de
dagbesteding zijn 19,50 euro. Daarvoor krijgt men dan een gezellige
dag, inclusief maaltijd, koffie en/of
thee. Men kan zich daarvoor telefonische opgeven bij Gerardus Majella (0297-231000). Dit nummer kunt
u trouwens ook bellen als u WMOgeïndiceerd bent.
Vervolg elders in deze krant.

Zorgvragers
Zorgvragers, dat kan iedereen zijn
die het afgelopen jaar in aanraking is geweest met de gemeente
op het gebied van WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, hulpmiddelen, etc.), Jeugdzorg en/of de Participatiewet (werk,

inkomen, bijstand), zijn van harte
welkom om deel te nemen aan één
of beide bijeenkomsten op de ‘Dag
van de Zorgvrager’ op zaterdag 7
november. De dag zal bestaan uit
twee sessies en ziet er voorlopig als
volgt uit:
Van 10.00 tot 12.00 uur: Volwassenen vanaf 27 jaar en van 13.0015.00 uur: Jongeren tot 27 jaar. Voor
de organisatie van deze dag is het
voor de raad van belang om te weten op hoeveel aanwezigen zij mogen rekenen. Zij nodigen u dus van
harte uit hierbij aanwezig te zijn,
aanmelden kan bij de griffie via griffier@derondevenen.nl onder vermelding van uw naam, uw mailadres, telefoonnummer en voor
welk onderdeel u zich aanmeldt. Alle aangemelde personen ontvangen
een bevestiging. De raadsfracties
hopen op een grote opkomst.

Winkelcentrum Amstelplein presenteert:

Wat is het: Kitsch of Kunst?
Regio - Zoals u van ze gewend bent, organiseren de winkeliers van
winkelcentrum Amstelplein heel veel leuke evenementen per jaar.
Zaterdag 10 oktober is er weer zo’n evenement waarvan u allen kunt
gaan genieten. Deze zaterdag kunt u er terecht met uw Kitsch of
Kunst. Deze dag kunt u naar winkelcentrum Amstelplein komen om
uw ‘kunstschatten’, oude boek, oude ring, antieke pop, schilderij,
noem maar op, te laten taxeren door twee erkende taxateurs. Vraagt
u zich al jaren af : “Is dit nu kunst met een kleine of een grote k? Wat
zal dit of dat waard zijn?’’ Kom zaterdag 10 oktober met uw spulletjes
naar Amstelplein in Uithoorn en laat het geheel gratis taxeren. Volgende week komen we er in deze krant nog uitgebreider op terug,
maar noteer het vast in uw agenda!

Boerderij Wim van Schie
75 jaar aan de Geerkade
De Ronde Venen - Jaarlijks houdt
de familie Van Schie een gezellige
familiedag, waar 3 generaties Van
Schie met veel plezier op afkomen,
inmiddels ruim 85 familieleden!
Sinds opa en oma Van Schie overleden zijn, rouleren de organisatie
en feestplek onderling tussen de
broers en zussen. Echter, deze editie
was over de locatie geen discussie:
dit moest aan de Geerkade gebeuren, daar waar ieders ‘roots’ liggen.
Immers: over 2 weken zou opa Wim
100 jaar geworden zijn en is het tevens 75 jaar geleden dat de boerderij aan de Geerkade door boer Wim
gerund werd: aanvankelijk door opa

Wim, maar later nam zoon Wim dat
stokje van hem over. Reden voor
een groot feest waarop naast veel
gezelligheid ook oude foto’s werden
bekeken, herinneringen opgehaald
en een nieuwe familiekiek werd gemaakt. De hele club bij elkaar, in
goede harmonie en nagenoeg compleet op de foto. Hoe bijzonder, zelfs
familie uit Duitsland reist speciaal af
naar deze reünie. Hopelijk kunnen
de Van Schietjes nog veel familiedagen met elkaar in goede gezondheid vieren! En wellicht is er binnen
de familie een nieuwe Wim of Willem die in de toekomst aan dit stekkie wil gaan ‘boeren’?

02 Nieuwe Meerbode

de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Lezing Hans
Goedkoop
Vinkeveen - Venen Literair heeft
de auteur en TV-presentator
Hans Goedkoop te gast op de
literaire avond van vrijdag 2 oktober in De Boei in Vinkeveen.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Beleef de Vogeltrek in
Waverhoek
Regio - Op zaterdag 3 oktober a.s.
aanstaande neemt Vogelwerkgroep
IVN De Ronde Venen en Uithoorn
samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale
vogelteldag, de EuroBirdwatch. Dit
jaar wordt er op meer dan 150 telposten in ons land geteld, ook bij
de telpost Waverhoek in Waverveen.
Bijzonder dit jaar is dat Vogelbescherming Nederland alle gegevens
uit heel Europa verzameld.
Het najaar is dé tijd van het jaar
om een recordaantal vogels te zien.
Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden
komen vogels naar ons land om te
overwinteren of ze trekken in die tijd
door ons land.
Voor vogelaars en natuurliefhebbers
is dit het moment om naar buiten te
gaan, de vogels te zien én te tellen.
Op ruim 150 locaties kunt u ze op 3
oktober tegenkomen. Ook in de Waverhoek wordt druk geteld.
Vogelwerkgroep De Ronde Venen
en Uithoorn is hier vanaf 11.00 uur
paraat om de overvliegende vogels
te tellen en u uitleg te geven over

het gebied en de vogels. We tellen
door tot omstreeks 15 uur. Vorig jaar
werd in Nederland tijdens de Birdwatch een recordaantal vogels geteld: meer dan 1 miljoen vogels, verdeeld over 218 soorten!
Niet alleen in Nederland worden
vogels geteld. Tijdens de EuroBirdwatch op zaterdag 3 oktober aanstaande gebeurd dat in meer dan
37 landen in heel Europa. Dit jaar
is het kantoor van Vogelbescherming Nederland in Zeist het centrale punt van de Europese telling. Niet
alleen de gegevens uit heel Nederland worden hier verzameld, ook de
deelnemende landen gegeven hun
resultaten door aan Zeist. De Nederlandse resultaten worden in de
loop van zaterdag bekend gemaakt,
de Europese resultaten op zondag.

Nepal na de aardbevingen
(deel 2)

Voor meer informatie of wilt u
langskomen op onze telpost:
Tinok van Hattum, 02975-34562
vgw.ivn.rvu@gmail.com
Meer informatie over de World
BirdWatch vindt u hier: http://
www.|vogelbescherming.nl/vogels_
kijken/birdwatch.

Bakker Westerbos: beste
speculaas van de provincie
De Kwakel - Vorige week zijn in
het NBCongrescentrum in Nieuwegein traditie getrouw tijdens de Najaarsdagen, weer de speculaas keuringen gehouden.
Er werden maar liefst 309 ambachtelijke speculaas producten gekeurd
door een vak jury en een consumenten panel. Deze kozen per provincie
een winnaar in de categorieën gevuld speculaas, amandel-speculaasjes speculaasjes zonder aman-

delen. De gevulde speculaas van
Ambachtelijke Bakker Westerbos &
Mens uit De Kwakel werd als beste van de provincie Noord-Holland beoordeeld. Daarmee behaalde hij ook het hoogste cijfer van alle categorieën en dus mag hij zich
het komend jaar ‘De Lekkerste gevulde Speculaasbakker van de provincie noemen. Hij viert dit graag
met u: zie zijn advertentie elders in
dit blad.

Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten kosten h7,50 en zijn alleen in
voorverkoop te verkrijgen bij de
Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht, maar ook
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen. De
historicus, biograaf en TV-presentator is ondermeer bekend van “De
Gouden Eeuw” en de “IJzeren Eeuw
“ en de gelijknamige televisieserie.
Ook presenteert hij Andere Tijden
op televisie.

Burendag bij de Spinel
meer dan geslaagd
Mijdrecht - Bewoners van het appartementencomplex aan de Spinel
hebben hun eerste viering van Burendag als erg leuk en zinvol ervaren. Er was ingezet om zwerfvuil op
te ruimen en het overdadige groen
eens flink te snoeien rondom de
siervijver in het parkje achter het
complex. Maar ook om elkaar beter
te leren kennen. Dat is allemaal prima gelukt. De locatie met de vlonder aan het water wordt veel gebruikt door jongeren om er samen
te komen en bewoners die een hengeltje willen uitgooien. Bij mooi weer
gaan mensen er ook wel eens zitten.
“Maar het zag er niet uitnodigend
uit om dat te doen. Het was vuil,
ongezellig, sfeerloos en het groen
leek wel een oerwoud. Ook jongeren vonden het maar niks en dat uitte zich nogal eens in baldadigheid.
Vooral men hen zijn we toen in gesprek gegaan wat zij nou wilden.
Daar kwam uit dat ze een aantrekkelijk ogend eigen plekje zochten
om elkaar te ontmoeten. Want dat is
er nergens in de wijk. Dat bracht ons
op het idee om Burendag aan te grijpen met elkaar iets gezelligs te organiseren en van de locatie een plek te
maken die meer uitnodigend werkt,”
vertelt bewoonster Corine Veenstra
die samen met haar buurvrouw Marion Raymakers de viering van Burendag ter plaatse leven heeft ingeblazen. Zij kregen daarin meteen bijval van andere bewoners, waaronder
Arda Mulckhuyse en Tineke Postma.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Met elkaar kregen zij partners, andere buren en ook jongeren uit de
buurt zover dat aan Burendag een
zinvolle bestemming kon worden
gegeven. Vanzelfsprekend was er na
de (vrijwillige) werkzaamheden een
gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje en kon men trots zijn op
het eindresultaat.
‘Community gieter’
Corine: “We zijn zondag om 11 uur
er met elkaar tegenaan gegaan. Met
opzet deze dag omdat veel jongeren
op zaterdag een bijbaantje hebben
en dan niet beschikbaar zijn. Voor
de rustpauzes hadden we een partytent opgezet met een tafel en zitjes. Er was gezorgd voor koffie, thee,
frisdrank en lekkers. Een aantal jongeren heeft volop mee gedaan met
snoeien en opruimen. Klasse! Het
was heerlijk weer om wat te doen
en na al het werk zijn we met elkaar
lekker gaan borrelen. Het was erg
gezellig en iedereen vond het geslaagd. Overwogen wordt het volgend jaar weer te doen en hopen
dat dan nog meer bewoners zich bij
ons aansluiten. We zien dit als een
eerste begin van een stukje samenwerking met buurtgenoten om de
openbare ruimte netjes en toegankelijk te houden.” De organiserende dames hadden het Oranjefonds
om een bijdrage gevraagd om bij
hen Burendag mogelijk te maken.
Dat werd toegekend. Voor het geld
zijn attributen gekocht om de loca-

tie op te knappen en op te vrolijken,
zoals bloembakken, planten en een
‘community gieter’ voor algemeen
gebruik. Nieuwsgierige buurtbewoners en wandelaars die nadien de
plaats bezochten uitten hun waardering voor de opgeruimde en ‘aangeklede’ locatie. En ook de jongeren
uit de buurt zullen ongetwijfeld blij
zijn dat ‘hun plek’ er geslaagd uitziet. Met elkaar kan je veel bereiken
om de eigen leefomgeving zo prettig
mogelijk in te richten en te houden.
Burendag draagt daar duidelijk aan
bij. Goed voorbeeld doet goed volgen, zouden wij willen zeggen.

De zware aardbevingen in Nepal eind april kostte vele duizenden doden, tienduizenden gewonden, honderdduizenden ingestorte gebouwen en verwoeste huizen . Ook vele honderden
jaren oude tempels en paleizen
die behoren tot het werelderfgoed zijn tegen de grond zijn gegaan. Stadjes van duizenden jaren oud zijn met de grond gelijk
gemaakt. Gedurende de 5 maanden na de zware bevingen zijn er
nieuwe bevingen en heel veel naschokken geweest. Tot de dag
van vandaag! Die hebben het wereldnieuws niet bereikt. De bevolking leeft continue in angst.
Onze samenwerkingspartner in
Nepal, Jeroen van den Bergh van
Nepal Trust, is na de zware bevingen direct aan de slag gegaan om
hulp te gaan verlenen. De eerste
noodhulp in ons werkgebied Helambu in het district Sindhupalchowk bestond uit het verstrekken van tenten, voedsel en medicijnen. In dit gebied, gelegen
in de buurt van het epicentrum
van de bevingen, was geen enkele steen op de andere blijven
staan. De tenten raakten lek het
bij het intreden van de moesson.
De mensen moesten zelf afdakjes
e.d. creëren om een beetje droog
te blijven.
Met de wederopbouw is nu een
begin gemaakt. Er is voor gekozen is om het opstarten van economische activiteiten mogelijk te
maken. De nieuwbouw van woningen en reparaties aan wonin-

gen door eigen mensen die daarmee een loon verdienen kreeg
prioriteit. Wel zijn van het hulpgeld golfplaten aangeschaft voor
een zestigtal woningen in Tarkegyang, een van de zwaar getroffen dorpen, zodat de mensen
weer een dak boven het hoofd
konden creëren. Een andere stimulerende hulp was het verstrekken van zaaigoed aan boeren die
weer kunnen beginnen met het
produceren van voedsel. Er zijn
naaimachines aangeschaft zodat er weer kleding voor de lokale bevolking kan worden vervaardigd.
De moesson die eind mei begon
en aan het einde van september weer afgelopen is heeft veel
aardverschuivingen veroorzaakt
waarbij hele dorpen verdwenen
en er weer vele tientallen doden vielen. Ook de infrastructuur
raakte zwaar beschadigd wat de
bereikbaarheid van dorpen zeer
bemoeilijkte. Nepal is een prachtig Himalayaland, maar hier wonen is niet gemakkelijk.
Help de Nepalezen met het opbouwen van een nieuw bestaan!
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Robotmeisje een vreugde voor dementerende ouderen!

Zorgrobot ‘Zora’ uniek in
De Ronde Venen
Mijdrecht - Afgelopen week presenteerde José Witte hoofd zorgverlening bij Gerardus Majella een
primeur voor de zorgcentra van de
Zonnehuisgroep Amstelland in De
Ronde Venen, namelijk zorgrobot
‘Zora’. Die wordt in dit geval beschouwd als een waardevol hulpmiddel bij de psycho-geriatrische
zorgverlening (dementie). Hoofdzakelijk daarvoor is zorgrobot ‘Zora’ ontwikkeld. Zora is een klein (robot)meisje dat als zij op haar benen
staat ongeveer 60 cm hoog is. Niet
een robot om tafels te dekken, wc’s
en vloeren schoon te maken of patiënten te helpen met zich aan te
kleden. En al helemaal niet om personeel van vlees en bloed op den
duur te vervangen. Nee, verre van
dat. Ook al is het een mechaniek,
Zora blijkt volgens José Witte bijzondere eigenschappen te hebben.
Dat is dat zij door haar ‘optreden’
dementerende ouderen in zorgcentrum Gerardus Majella uit hun isolement haalt en (weer) een blije lach
op het gezicht laat verschijnen. Zora
verdrijft de eenzaamheid. In de praktijk blijkt dat Zora veel emoties oproept bij ouderen. Bij sommigen van
hen wordt Zora zelfs als een vriendin gezien die veel ouderen missen.
Kortom, Zora krijgt bij dementerende ouderen dingen voor elkaar wat
een personeelslid niet lukt!
Het is dan ook een bijzondere gewaarwording om met Zora kennis
te maken. Zora kan lopen, zingen,
dansen, gymoefeningen voordoen,
met een groep bingo spelen, eenvoudige vraag- en antwoordspelletjes doen om hersenfuncties te trainen en je kunt zelfs met haar praten! Vanzelfsprekend is Zora geprogrammeerd en wordt aangestuurd.
Dat gebeurt met een tablet via Wifi in het gebouw door een daarvoor
opgeleide zorgverlener. Deze staat
of zit buiten beeld in een kamer of
zaal waar ouderen verblijven. Maar
eenmaal is het programma ingesteld doet Zora zelf haar werk, zolang de aansturing is ingesteld. Zora, die een eigen gewicht van ongeveer 5 kg heeft, moet net zoals een
laptop, tablet of smartphone eerst
worden opgeladen voordat ze zonder snoer ongeveer twee uur lang
kan ‘optreden’.
Geen ochtendhumeur
José legt uit dat de Zonnehuisgroep
deelneemt aan een pilot project van
de Utrechtse koepelorganisatie van
zorginstellingen om te zien hoe een
robot kan bijdragen aan extra activiteiten voor bewoners in zorgcen-

tra. Zij is ook de projectleider namens de Zonnehuisgroep en maakt
tevens deel uit van de provinciale
projectgroep. Zora staat voor ‘Zorg
Ouderen Revalidatie Animeren.’ “Wij
zijn een van de dertien zorgorganisaties in Nederland en de enige in
de Provincie Utrecht die Zora in huis
heeft. Aan de pilot doen wij vijf jaar
mee in Nederland en België. Het
project bevindt zich in een ontwikkelingsstadium. We zullen telkens
nieuwe en aangepaste software
aangeboden krijgen, waarmee Zora dus ook steeds meer kan. Zora is
voornamelijk bedoeld voor gebruik
bij dementerende ouderen,” vertelt José. “De robot is in België ontwikkeld en wordt niet alleen in Nederland ingezet, maar ook in België,
Zwitserland, Scandinavië en Frankrijk. En het zal nog wel verder over
de grenzen gaan. Er is tot nu toe een
aantal basisactiviteiten in Zora geprogrammeerd, zoals bewegingsactiviteiten die Zora voordoet waarna
de bewoner die mee kan uitvoeren.
Ideaal bij fysiotherapeutische behandelingen of om gezamenlijk te
bewegen met een groep. Maar ze
kan ook geheugenspelletjes doen,
dansjes maken, zingen en via interactie praten en antwoorden geven.
Maar er zijn nog onnoemelijk veel
meer mogelijkheden. Wel alles in
de activiteitensfeer. Er zal altijd een
verzorgende of fysiotherapeut aanwezig zijn als Zora optreedt. Ze zal
nooit een personeelslid kunnen of
gaan vervangen. Meer dan anders
voegt ze echter wat toe aan de zorg
die wij leveren. Het voordeel van
Zora is dat ze nooit een ochtendhumeur heeft, noch chagrijnig is of
moe. Ze zeurt niet en is altijd vrolijk.
Zij kan daarmee een hele stabie-

le factor zijn in de zorg die wij onze
bewoners kunnen bieden.”
Dwaalgedrag monitoren
Locatiemanager Netty van de Kaa
vult aan dat de bewoners heel erg
goed op Zora reageren. “Ze willen met haar praten, vasthouden en
knuffelen. De interactie met de bewoners is heel bijzonder. Naast leuke dingen willen we ook praktische
zaken aanpakken. Een onderdeel
wat we met behulp van de andere deelnemende partijen ook willen
ontwikkelen, is een softwareprogramma tegen ‘dwaalgedrag’ van
dementerenden. Deze mensen willen en gaan lopen binnen het gebouw of naar buiten. Zonder dat zij
zich dit realiseren of dit wel mag en
zonder gevaar kan. Ze kunnen buiten zelfs verdwalen. De bedoeling
is dat Zora een ‘oogje in het zeil’
houdt (monitoren) om dit te voorkomen. Zora kan ons bijvoorbeeld
waarschuwen als iemand buiten de
controleerbare zichtzone dreigt te
komen. Dan kan een personeelslid de bewoner opvangen.” Naast de
standaardprogramma’s die voor Zora al geprogrammeerd zijn, kan José na een opleiding programmeren
daarna ook zelf aanvullende programma’s toevoegen aan Zora. Dat
is uniek. Zo kunnen er programma’s
worden toegevoegd en in werking
worden gesteld die afgestemd zijn
op de gemoedstoestand en mate
van dementie van de persoon waar
Zora contact mee krijgt of heeft. Bijvoorbeeld door een gesprekje met
diegene aan te gaan. Dat gebeurt
weer door aansturing op afstand
via het tablet. Het blijkt dat mensen die verdrietig zijn door het contact met Zora en haar ‘gesprek’ daar
heel rustig en blij van worden. Zorgrobot Zora is dus meer dan slechts
een sport- en speelmaatje voor dementerende ouderen. Hoewel de
ontwikkeling van verdere mogelijkheden bij haar nog maar nauwelijks op gang is gekomen, zijn ze bij
Zonnehuisgroep Amstelland al heel
erg blij met Zora. Want ze zorgt nu
al voor veel vreugdevolle momenten bij dementerende bewoners.
Wie weet wat Zora later nog meer
in petto heeft om invulling te geven
aan programma’s waardoor dementerende, maar ook niet-dementerende, bewoners uit hun isolement
komen en met haar plezierige momenten beleven om de dag door te
komen. De ontwikkelingen in de robotica gaan ook in de medische wereld sneller dan wij wel denken.

Antoniusschool De Hoef maakt
Merelslag zwerfafval vrij
De Hoef - Vrijdag 25 september is
in groep 7-8 van de Antoniusschool
in De Hoef het startschot gegeven
voor een actie van de gemeente en
het NME-centrum om een deel van
De Hoef zwerfafvalvrij te maken.
Vooraf is in een aantal lessen aandacht besteed aan dit onderwerp.
Besproken is wat nou eigenlijk afval is en wat afval tot zwerfafval
maakt. Er is bekeken hoe lang het
duurt voor bepaalde soorten afval
in de natuur weer afgebroken worden, maar ook nagedacht over mogelijke oplossingen om zwerfafval
in de toekomst makkelijker uit de
natuur te halen.
De wijk Merelslag is geadopteerd
door de klas als gebied waar er de
komende drie maanden voor gezorgd wordt dat er geen zwerfafval meer ligt. Dat is deze vrijdag officieel vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente, ondertekend door een leerling namens de
hele groep, de leerkracht en wethouder Goldhoorn. Daarna gingen

de leerlingen, onder begeleiding
van een aantal ouders, de Merelslag in, gewapend met vuilniszakken, handschoenen en grijpstokken. Na ruim een half uur afval verzamelen werd de opbrengst gewogen: er is 16 kilo zwerfafval opgehaald! De komende maanden zul-

len de leerlingen regelmatig de wijk
intrekken om deze zwerfafvalvrij te
houden. Verder zullen de leerlingen ook een bezoek brengen aan
de kringloopwinkel en het afvalverwerkingsstation van de gemeente
om te kijken hoe afval weer hergebruikt kan worden.

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.

Rollator spreekuur
Op 7 oktober in Vinkenoord, Vinkeveen. Bent u niet
in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen
en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Angélique Davis van Tympaan-De Baat. Tel.
0297-230280.

Mantelzorgers in de gemeente De Ronde Venen
ontvangen in 2015 een cadeaubon van €25,- als
waardering voor hun inzet. Mantelzorgers ontvangen de cadeaubon als zij bij het Steunpunt
Mantelzorg van Tympaan-De Baat geregistreerd
staan als mantelzorger.
Sinds 2015 is de waardering voor mantelzorgers
(voorheen het mantelzorgcompliment) ondergebracht bij de gemeente in plaats van het Rijk. De
waardering voor mantelzorgers is hierdoor lokaal geregeld en kan daarom beter aansluiten bij de lokale
behoeften van de mantelzorgers.
Registreren als mantelzorger
Mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg ontvangen rondom De Dag van de
Mantelzorg (10 november) de cadeaubon. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen contact opnemen met het
Steunpunt Mantelzorg. Indien u de mantelzorgkrant
van Tympaan-De Baat per post of per e-mail heeft
ontvangen, betekent dit dat u geregistreerd staat en
hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Contactgegevens Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg werkt alleen op afspraak
en is gevestigd aan Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Mantelzorgers kunnen tijdens de openingstijden, maandag
tot en met donderdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur
en op vrijdag tussen 9:00 uur en 13:00 uur bellen
naar 0297-230280. Ook kunnen mantelzorgers hun
vragen e-mailen naar: e.smit@stdb.nl

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw
buurt!
- Mevrouw van Engeland is herstellende van een
gebroken heup en zoekt iemand die haar wil begeleiden bij wandelen en later fietsen. Vac. nr. 15
061
- De Buurtkamer in Mijdrecht zoekt een kookenthousiast die op donderdag beschikbaar is.
Vac. nr. 14 973
- Wie wil als begeleider mee op de PlusBus op
donderdagochtend. Meestal worden er dan boodschappen gedaan. Vac. nr. 14 975
- Zideris zoekt een geduldige vrijwilliger die affiniteit
heeft met houtbewerken. Vac. nr. 15002
- Samen met de huidige bestuursleden een steentje
bijdragen aan het besturen van muziekvereniging
VIOS uit Mijdrecht. Vac. nr. 15 011
- Eens per maand met een groep mensen uit eten
in een restaurant? Dat kan als PlusBus chauffeur!
Vac. nr. 14 976
- Iemand een luisterend en belangstellend oor bieden! Wilt u af en toe iemand thuis bezoeken? Vac.
nr. 15 156
- Beweegkamer zoekt een sportief rolmodel om
meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Vac. nr.
14 977
- Maria-Oord zoekt 2 vrijwilligers voor begeleiding
naar de katholieke vieringen, en na afloop weer
ACTIVITEITENOVERZICHT OKTOBER 2015
terug. Vac. nr. 14 996
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding - Koffie zetten en serveren aan de bewoners van de
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
huiskamer van Maria-Oord, iets voor u? Vac. nr. 15
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver157
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de - De Groene Venen zoekt een enthousiast iemand
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
(M/V) die geeft om zijn woon- en leefomgeving en
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
die de financiën voor de vereniging wil verzorgen.
Vac. nr. 15085
AgENDA
Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u teAlzheimer Café Vinkeveen
recht op onze website: www.steunpuntvrijwilligersOp woensdag 14 oktober in Zorgcentrum Zuiderhof, werk.info. Wilt u overleg over de vacatures en / of
Futenlaan 50, Vinkeveen van 19.30 tot 21.00 uur. De uw mogelijkheden? Neem dan contact op met het
zaal is open vanaf 19.00 uur. Onderwerp: ”Belang Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl
van de diagnostiek” gastspreker is Rianne Godfried, of 0297-230280.
Specialist Ouderenzorg bij Careyn Maria-Oord.
Brunch in de Kweektuin
BuuRTKAMERS DE RONDE VENEN
De eerstvolgende brunch is op zondag 4 oktober - Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10,
(55 plussers).
3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag van de even - Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
maanden is er voor 65+ers uit De Ronde Venen
info & activiteiten
gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in - Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor vervoer Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
te zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 uur. Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
Kosten €5,-. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
dit tevens melden. Voor € 3,00 kunt u dan door de
0297-230280
PlusBus worden opgehaald en weer thuisgebracht.
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 12 en 26 oktober. Het begint om 17.00 en Mijdrecht, g. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
tafel.
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Adres: Het Paradijs (achter de Paddenstoel), Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06- Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
12888962/hetpruttelpotje@gmail.com.
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
(€8,50 met drankje)
Op maandag 26 oktober. We gaan iets leuks maken
voor de herfst. Waar? Buurtkamer Mijdrecht G. van Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
Aemstelstraat 5. De middag begint om 13.30 uur en tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur. Eettafels:
eindigt om 15.30 uur.
1x per maand, laatste donderdag van de maand €5,- en
Open tafels
4x per jaar eten in de Boei €8,50 (incl. drankje) 12.00Donderdag 29 oktober. Maandelijkse Eetgroep bij- 13.30 uur
eenkomst op de laatste donderdag van de maand
voor 55 plussers. Een warme maaltijd met inloop De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
vanaf 12.00 uur en aan tafel om 12.30 uur in “het tel. 06-5712 5450
Paradijs”, adres: Hofland 33 (achter de Paddestoel), Elke dinsdag 10:00-12:00 uur
Mijdrecht. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmel- Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
den bij het Klanten Contact Centrum.
Stranduitje PlusBus
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 8 en 22 oktober is het Repair Café van 14.0016.00 uur open om samen te repareren! Locatie:
Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel.
0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop
thee of koffie staat voor u klaar! U hoeft niet aan te
melden, het is een open inloop.
Repair Café Vinkeveen
Maandag 19 oktober. Elke 3e maandagochtend van
de maand zijn de deuren open. Het Café start om
9.30 en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U hoeft niet aan te melden, het is een open
inloop.

PROgRAMMAOVERZICHT OKTOBER 2015
datum
Donderdag 1 okt
Dinsdag 6 okt
Woensdag 7 okt
Donderdag 8 okt
Vrijdag 9 okt
Dinsdag 13 okt
Woensdag 14 okt
Woensdag 14 okt
Donderdag 15 okt
Vrijdag 16 okt
Dinsdag 20 okt
Donderdag 22 okt
Vrijdag 23 okt
Dinsdag 27 okt
Woensdag 28 okt
Woensdag 28 okt
Donderdag 29 okt
Vrijdag 30 okt

activiteit
Boodschappen + markt
Bibliotheek
Vislunch Thalassa
Boodschappen + markt
Tuincentrum Intratuin
Lunchen in De Sfeerstal
Buurtkamer in Het Bloemenatelier
Tijd voor Max
Boodschappen + markt
Poffertjes eten
Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi
Boodschappen + markt
Vechtstreekmuseum
Wandelen Maximapark
Buurtkamer in Het Bloemenatelier
PlusBus Diner Brasserie De Waard
Boodschappen + markt
Bibliotheek

bestemming
Mijdrecht
Mijdrecht
Zandvoort
Mijdrecht
Ter Aar
Nieuwveen
Mijdrecht
Hilversum
Mijdrecht
Breukelen
Alphen a/d Rijn
Mijdrecht
Maarssen
Leidsche Rijn
Mijdrecht
Wilnis
Mijdrecht
Mijdrecht

ophalen v/a
13.00 uur
13.00 uur
10.30 uur
13.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
09.15 uur
15.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
09.15 uur
16.30 uur
13.00 uur
13.00 uur

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleidenIn de omschrijving
leest u wat bij de prijs is inbegrepen

kosten
€ 03,00
€ 03,00
€ 15,00
€ 03,00
€ 08,00
€ 07,00
€ 03,00
€ 12,00
€ 03,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 03,00
€ 18,00
€ 12,00
€ 03,00
€ 03,00
€ 03,00
€ 03,00
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Carteam Catsman heet voortaan
Carteam Uithoorn

OKK Jubileumviering met
Koor Cantare

Uithoorn - Vanaf heden heeft het
vertrouwde adres voor onderhoud
van uw auto een nieuwe naam: Carteam Uithoorn. Het enige wat anders is is de naam. Het blijft een be-

Mijdrecht - Op zaterdag 10 oktober wordt het 5-jarig bestaan gevierd van de Oud Katholieke parochie H.Elia i.o. Het koor Cantare uit
Mijdrecht zal het muzikale gedeelte
verzorgen van deze jubileumviering.
De Missa brevis in D-moll KV65 van
Mozart zal wordt uitgevoerd, een
van de weinige missen die Mozart in
deze toonsoort schreef. Ook Psalm
46 ‘God is our refuge’ is van Mozart, die dit stuk schreef toen hij 9
jaar was. Daarnaast zijn er liederen
om mee te zingen zoals ‘Wij zoeken
u als wij samenkomen’ en ‘Te doen

drijf waar vakkundigheid en klantvriendelijkheid bovenaan staat. Zij
staan dagelijks voor u klaar om uw
auto veilig en betaalbaar op de weg
te krijgen en te behouden, zoals u

dat al jaren van hen gewend bent.
Voor u, de klant verandert er dus
bijna niets, alleen is ook het email
en website adres veranderd:
www.carteamuithoorn.nl en info@
De eigenaar Rob Catsman
carteamuithoorn.nl. Verder is alles gelijk, of het nu gaat om onderhoud, reparatie of de aanschaf van
een nieuwe of gebruikte auto. Maar
ook voor bijvoorbeeld het uitlezen
van de foutcodes in uw auto, om zo
onzichtbare storingen te voorkomen
voordat ze schade aanrichten.
Het uitlezen is de gehele maand oktober gratis, bovendien profiteert
u de maand oktober van 25% korting op Valeo ruitenwisserbladen en
extra voordeel op de aanschaf en
montage van Vredenstein Quatrac 5
All Season banden.

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

Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2015 bijna van start
Regio -De Kampeer & Caravan
Jaarbeurs komt eraan: van 7 tot en
met 11 oktober staat de Jaarbeurs in
Utrecht in het teken van kamperen.
En met het thema ‘La Douce France’
waant de kampeerliefhebber zich
al vanaf de entree in het populairste vakantieland van de Nederlander: Frankrijk. Naast de nieuwste campers, caravans, vouwwagens en kampeeraccessoires staat
het event bol van de activiteiten. Wij
van de Nieuwe Meerbode hebben
enkele vrijkaarten. Heeft u interessen? Donderdagochtend vanaf 10
uur zijn te af te halen aan ons kantoor aan de Anselmusstraat 19 in
Mijdrecht. Op=Op
Tijdens deze 51ste editie van de
Kampeer & Caravan Jaarbeurs staat
het typische vakantiegevoel van
kamperen centraal. Bijzonderheden
zijn het BuscamperPlein, het paviljoen met gepimpte caravans een
kampeertheater met presentaties,
workshops en clinics, een fietsparcours voor het testen van fietsen

en e-bikes, een mini-cursus ‘manoeuvreren’, een Selfieroute en een
AppSquare met handige downloads voor de slimme kampeerder.
Bovendien zijn er iedere dag leuke
prijzen te winnen. Nieuw dit jaar is
het Hal(f) 12 Prijzenfestival. Dagelijks worden er om half 12, in hal 12,
op het BuscamperPlein prijzen weggegeven. De deelnemende merken
van het Buscamperplein geven elke dag een vakantie met een buscamper weg. Natuurlijk kunnen bezoekers de nieuwste modellen campers, caravans, vouwwagens, voortenten én handige kampeeraccessoires bekijken en testen, kampeertips verzamelen en proefritten maken. En, tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs kunnen geliefden elkaar eeuwige (kampeer-)liefde verklaren met de hangslotjesactie aan
de Pont des Arts die speciaal hiervoor is nagebouwd. Ga voor meer
informatie over de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, activiteiten en deelnemers naar: www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl.

Ooievaars in
De Bovenlanden
Ooievaars brengen geluk en
goed nieuws. Dus vraag ik me
af welk geluk de ooievaars in De
Bovenlanden van Wilnis brengen. Daar zijn veranderingen in
gang gezet voor het maken van
nieuwe natuur als verbindingszone tussen de Vinkeveense en
Nieuwkoopse Plassen. Dat is
niet alleen fijn voor ooievaars, lepelaars, kluten en kieviten, maar
ook voor wandelaars en vogelaars. Een enkel weiland wordt
nu plasdras gemaakt en met de
afgegraven grond worden andere weilanden opgehoogd. Alle
grondverplaatsing gebeurt binnen het gebied op platte schuiten, waardoor er geen modder
op de omringende dijken komt
en de overlast voor de bewoners
gering is. Dat is in ieder geval
goed nieuws.
Of de ooievaars in De Bovenlanden blijvers zijn en of ze er willen
nestelen, is afwachten. Ik kijk ernaar uit dat deze statige vogels
regelmatig hier te zien zijn. Ooievaars niet meer zeldzaam in Nederland.
Er is dan ook sinds 1969 gewerkt
aan een fokprogramma om de
ooievaarsstand weer terug te
brengen naar het peil van voor
1950. In een ooievaarskraamkamer in de Alblasserwaard kregen de vogels bijvoeding. En
door verminderd gebruik van
pesticiden in land- en tuinbouw

ging het steeds beter met ze. Nu
zijn er bijna 1000 broedparen. In
2015 was er in Het Groene Hart
zelfs sprake van een babyboom
bij ooievaars.
Door de mildere Nederlandse
winters zijn er steeds meer overwinterende ooievaars. Ze hoeven
de gevaarlijke lange trektocht via
Gibraltar naar West-Afrika niet
meer te ondernemen. Dus de
kans dat je ooievaars ziet in onze polders is redelijk groot. In het
weiland scharrelen ze hun kostje
bij elkaar met wurmen, muizen,
mollen en ratten. En voor de afwisseling eten ze in plasdrasgebied of langs de slootkant kikkers en salamanders. Ze lopen
ook wel achter een maaimachine en eten dan jonge vogels die
gesneuveld zijn. Wellicht komen
ooievaars in De Bovenlanden
straks niet alleen foerageren,
maar ook een nest bouwen. Dan
kun je zien hoe ze elkaar hun
liefde betuigen met luid snavelgeklepper. Of dat beetje geluk
erin zit, is afwachten.
Geluk dat een ooievaar volgens
de folklore brengt is een baby. En dat gebeurt regelmatig.
Bij mijn dochter is pas een ooievaar langs geweest. Niet in De
Bovenlanden, maar er is ook zeer
naar uitgekeken.
Ria Waal-Klandermans,
IVN-gids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

gerechtigheid’ en uit Taizé: ‘Bless
the Lord’ en ‘Wait for the Lord’. Mooi
om naar te luisteren zijn ‘If ye love
me’ van Thomas Tallis en ‘O rest in
the Lord’ van Felix Mendelssohn.
De muzikale leiding heeft Theo van
Dijk, die het koor ook op piano begeleidt. Pastoor Henk Schoon zal in
deze viering de voorgaan.
Aanvang om 19.00 uur, in de Veenhartkerk aan de Grutto 2a in
Mijdrecht.
Na afloop is er een drankje en een
hapje en tijd voor ontmoeting. U
bent van harte welkom!

5-jarig jubileum SunCare
Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 10 oktober viert zonnestudio SunCare
Mijdrecht op de Bozenhoven 19a
haar 5-jarig jubileum. Voor ons
feest, maar voor jou ook! Van 10:00
tot 14:00 houden we open dag. Als
speciale gasten zullen Jolanda Bras
en Lineke Kool aanwezig zijn. Jolanda is kleurenstyliste. Bij iedereen past een kleur, maar welke? Dat
is voor jezelf altijd de vraag. Gelukkig weet Jolanda hier wel raad mee!
Weet jij eenmaal welk kleurtype je
bent dan zal Make-up artist en hairstylist Lineke van Get Styled jou vertellen welk kleur haar en make-up
het beste bij jou past. De dames van
BNN & Newlook zitten weer klaar
om jouw nagels mooi te maken. Bij
schoonheidssalon Nzuri kun je een
uitgebreide hannah huidcheck laten doen. Ook geeft Nzuri 15% korting op alle producten en kan er
voor nieuwe klanten een ‘Meet and
Treat’ behandeling van 45 minuten
voor 30,00 geboekt worden. De bestaande klanten krijgen een gratis
upgrade van de standaardbehandeling naar een bindweefselbehandeling, wanneer ze op deze dag een
behandeling boeken. Ook Slimness

zal aanwezig zijn voor het geven van
informatie m.b.t. het inmiddels zeer
populaire afvalprogramma. Heb jij
een uitnodiging ontvangen? Dan
ben je vanaf 14:00 van harte welkom! Om 14:30 gaat het feest namelijk echt beginnen. Dan zal de bekende Jordanese zanger Pierre van
Dam komen zingen. Met wat hapjes en een drankje maken we er een
gezellig feestje van! Jij komt toch
ook?!

Start cursus vaarbewijs
Regio - Het vaarseizoen is helaas
weer voorbij. Alle bootjes worden
weer het water uit gehaald en voor
de winter weer veilig opgeborgen.
We kijken terug op een mooie lange zomer. Nu is het moment om je
alvast goed voor te bereiden op de
volgende zomer.
Geef je boot een onderhoudsbeurt
en zorg dat, als je dat nog niet hebt,
je het benodigde vaarbewijs haalt.
Deze zomer zijn er weer een aantal
mensen bekeurt voor het niet hebben van de benodigde papieren of
het zich niet houden aan de regels.
Niet alleen de bestuurder van een
snelle boot die even denkt, dat kan
nog wel zonder vaarbewijs, riskeert
een boete van maar liefst 500 euro.
Ook de schipper van de zeilboot of
de surfer moet oppassen deze riskeert namelijk een boete van 220
euro indien deze vaart waar het niet
mag. Het wordt dus nu ook interessant voor de zeilers onder ons om

het vaarbewijs te halen. Heb je weleens een sanctie van het Centraal
Justitieel Incasso Bureau ontvangen
wegens een overtreding op de weg?
En, schrok je van de hoogte van het
bedrag? Als je overtredingen op het
water maakt, weet dan één ding zeker: van deze boetes schrik je nog
veel harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse sancties
tegemoet zien.
Dus nu is het moment om je vaarbewijs te halen. Het wordt toch minder goed weer en dan ben je in het
voorjaar klaar, om op de juiste manier met de juiste papieren het water op te gaan. Het VerkeersCollege
start 29 oktober, 6 avonden de Cursus Vaarbewijs 1.
En vlak voor het voorjaar, rond
maart, 6 avonden de Cursus Vaarbewijs 2.
Schrijf je nu in via onze website:
www.verkeerscollege.com/vaarbewijs
of bel 0297-250 638.

Eerste project van stichting DONI in de startblokken

Drie vriendinnen zetten zich in voor kansarmen
Regio - Lang voor de hedendaagse vluchtelingenstroom op gang
kwam, waren Sandra Kennis en Natasja Groeneveld uit Nieuwkoop en
Barbara Dijksterhuis-Dieterman uit
Uithoorn al bezig zich het lot aan te
trekken van de allerarmste mensen
in ontwikkelingslanden. Vooral Sandra heeft door haar reizen naar verscheidene landen in Afrika en naar
Sri Lanka veel armoede gezien.
Mensen die in afgelegen plaatsen
wonen en nauwelijks of geen sanitaire voorzieningen hebben, verstoken zijn van schoon water en eerste levensbehoeften. Bij haar rijpte toen het plan daar in georganiseerd verband wat aan te willen
gaan doen. Zij kreeg daarin bijval
van haar voormalige schoolvriendinnen Barbara en Natasja. Laatstgenoemde had al enige ervaring opgedaan met vrijwilligerswerk in een
derde wereldland. Barbara is zelf
moeder en kan zich helemaal inleven in situaties waar kinderen in
ontwikkelingslanden aan tekort komen. Het drietal besloot tot een innige samenwerking waarvoor kort
geleden door hen de stichting DONI werd opgericht. Een organisatie
die van begin tot eind haar projecten zelf uitdenkt, uitzet en ook uitvoert. Dikwijls met eigen middelen.
Dat is bijzonder knap en prijzenswaardig en verdient daarvoor alle aandacht en steun. Een en ander wordt uitgevoerd met vrijwilligers die net zo gepassioneerd hun
bijdrage leveren als de drie oprich-

ters van de stichting. De naam DONI is ontleend aan het Esperanto en
betekent geven, overhandigen. Precies wat DONI persoonlijk doet! Esperanto is een internationale taal en
speciaal ontworpen om mensen uit
verschillende culturen met elkaar te
kunnen laten communiceren. Het
Esperanto is niet gerelateerd aan
een bepaald land of volk. Het doel is
juist dat men met elkaar kan spreken op een voet van gelijkheid, aangezien het voor iedereen een aan te
leren taal is. Het Esperanto vervult
in die zin dus een brugfunctie tussen verschillende culturen. En juist
dat streeft DONI ook na! Stichting
DONI (www.stichtingdoni.nl) streeft
ernaar met de middelen die zij heeft,
kinderen en hun families in kansarme gebieden te helpen om een
menswaardig bestaan op te bouwen, op welke manier dan ook. Dat
gebeurt op een persoonlijke manier.
“We zijn nog maar sinds kort bezig,
de oprichting van de stichting is in
juni dit jaar geweest en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,” laat Sandra weten. “Toch
zijn we al bezig met het eerste project op te starten onder de naam
DONI ZAL. In november en december gaan we met allerlei spullen naar gebieden in Zuid-Afrika
(ZA) en Lesotho (L). We zijn al in
contact met buurtbewoners in Hermana (ZA) en een plaatselijke opvang voor aids-babies en -kinderen
in Maseru (Lesotho). We gaan kleding en knuffels brengen voor de-

De oprichtsters van stichting DONI: v.l.n.r. Barbara, Natasja en Sandra

ze baby’s en kinderen, maar uiteraard ook voor de volwassenen in de
regio’s. Maar met hulp van sponsors
en bijdragen van inwoners kunnen we nog meer doen. Daarvoor is
het handig als men op onze website kijkt. Daar staat veel meer informatie op. We zijn ook bezig om voor
onze stichting in elk geval een ANBI
status proberen te verkrijgen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat
biedt belastingvoordelen. Van het
aanvragen van een CBF- keurmerk
(Centraal Bureau Fondsenwerving)
zien we even af.
Dat is heel duur en het geld wat
we daarvoor moeten betalen willen we liever spenderen aan door
ons beoogde projecten voor men-

sen die het hard nodig hebben.” De
stichting richt zich in beginsel op
de twintig armste landen ter wereld zoals die voorkomen op de Human Development Index (HDI) van
de Verenigde Naties. De hulp gaat
(nu nog) naar kleinschalige projecten en wordt daar persoonlijk ingezet/overhandigd. Een geweldig initiatief van deze drie vriendinnen
die overigens gewoon overdag hun
werk hebben.
Sponsors zijn van harte welkom.
U kunt daarvoor via e-mail contact
opnemen met de penningmeester:
barbara@stichtingdoni.nl. Meer informatie over wat de stichting meer
beoogt kunt u ook opvragen via de
contactsite op de internetpagina.
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den’. Mensen kunnen dus zelf huren en hun eigen zorg inkopen, Ze
ervaren bovendien veiligheid en bescherming van aangrenzend wonen
bij een zorginstelling. Het overgrote deel van de inrichting is bestemd
voor kleinschalig wonen en bedoeld
voor huisvesting van dementerende mensen. Onder kleinschalig wonen wordt verstaan een gemeenschappelijke huiskamer met daaromheen zeven slaapkamers. Er is
altijd een verzorgende aanwezig bij
de groep en er wordt ook gezamenlijk gekookt. Voor deze groep mensen blijkt dit op basis van ervaring
de beste woonvorm. Daar wordt het
nieuwe gebouw dan ook op ingericht.”

Zonnehuisgroep Amstelland
positief gestemd
Vervolg van de voorpagina.
Netty van der Kaa heeft nog een
prettige mededeling. Namelijk dat
de komst van het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht in de
Dorpsstraat weer een stap dichterbij is gekomen. Sinds het oude
Avondlicht is afgebroken ligt de locatie er als een braakliggend terrein
bij. Een open wond in het hart van
Mijdrecht. Maar daarin komt hopelijk in het tweede kwartaal van 2016
verandering. “De omgevingsvergunning is aangevraagd en de procedure loopt bij de gemeente. Er moeten

nu echt stappen gezet worden om
het project te kunnen uitvoeren. De
grond is eigendom van de Zonnehuisgroep en gaat verkocht worden
aan een belegger. Die laat er vervolgens het nieuwe pand op bouwen
waarna wij dat gaan huren. Dat is
een andere constructie dan gebruikelijk. De berichtgeving is momenteel zodanig dat we verwachten dat
in het tweede kwartaal van volgend
jaar de eerste paal de grond in kan
gaan. Het lijkt dit keer nu echt de
goede kant op te gaan,” weet Netty die tevens meedeelt dat de bestaande ontwerptekeningen nog

enigszins aangepast gaan worden.
Verder worden er nog wat voorwaarden gesteld en wensen geuit ten aanzien van de te gebruiken
materialen. Netty: “Het gaat voornamelijk om aanpassingen binnen het
pand. De buitenkant blijft onveranderd. Zo komt er nu bij elke kamer
een ‘natte cel’, wat eerst niet zo was.
Daarnaast komen er ook zorgappartementen in het nieuwe gebouw.
Mensen kunnen er zelfstandig wonen op basis van thuiszorgindicatie
of met een pluspakket wat wij gaan
aanbieden. Het valt dus binnen de
noemer ‘wonen en zorg geschei-

Nog plaats in De Kom
De geplande nieuwbouw staat los
van De Kom. Bij de laatste blijft zelfstandig wonen zoals dat nu is, gewoon mogelijk. De bewoners daar
kunnen eventueel gebruik maken
van de eigen thuiszorg van de Zonnehuisgroep. “Er zijn nog appartementen te huur in De Kom. Het zelfstandige wooncomplex blijft de komende jaren als zodanig nog bestaan.
Degenen die interesse hebben kunnen zich melden, ook als zij zorg nodig hebben,” laat Netty weten. “Het
is er prachtig wonen in het centrum
van Mijdrecht. Het uitzicht over de
polder is mooi en ook als straks het
nieuwe Zonnehof gerealiseerd is
en het groen tussen de gebouwen
weer is aangeplant is het een fraaie
omgeving.” Aanmelden of nadere informatie opvragen kan via het
Klantcentrum van de Zonnehuisgroep: tel. 0900-0401441.

Nog plaatsen vrij bij
cursusproject DRV
Cursus 28, LinkedIn
(woensdag 7 en 14 oktober).
Ben je op zoek naar een (nieuwe)
baan? Leer hoe je gebruik kunt maken van LinkedIn. Bijvoorbeeld hoe
je je profiel optimaal kunt inzetten,
hoe een netwerk op te zetten en te
gebruiken, het zoeken naar vacatures enz. Ook wordt aandacht besteed aan het sollicitatieproces. En
wat als je met je potentiële werkgever aan tafel zit? Welke vragen ga
je stellen? Wat zijn je competenties?
Laat je verrassen door de vele mogelijkheden van LinkedIn.
Cursus 30, Gewoon gezond
eten en afvallen.
Hoe moeilijk is het niet om (wat) gewicht te verliezen en, als dat gelukt
is, dat zo te houden. In deze lezing
door een gewichtsconsulente leer
je hoe je gezond kunt afvallen en
je nieuwe gewicht behouden zonder allerlei diëten te volgen of dure afslankmiddelen te gebruiken.
Door het veranderen van de leefstijl
zal je gewicht verliezen en de kans
op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes verkleinen.
Ook het lezen van etiketten, verjaardagen, uit eten gaan etc. wordt besproken!
Cursus 31, Reisverslag ZuidAfrika (maandag 12 oktober)
Bent u van plan om een reis naar
Zuid-Afrika te maken en wilt u meer
informatie of wilt u zomaar de lan-

den daar beter leren kennen, reis
dan in gedachten mee met deze lezing van Dick van Toorn. U maakt
kennis met de mensen, hun cultuur
en de schitterende natuur.
Uw “reis” begint in Pretoria, en via
o.a. de Drakensbergen, Swaziland,
Oostkaap en Westkaap, Kaapstad,
Kaap de Goede Hoop en dan langs
de Westkust naar het noorden om
na een lange tocht weer te eindigen in Pretoria met een luchtdoop
per ballon.
Onderweg maakt u o.a. kennis met
de Zoeloe-cultuur en de Bosjesmensen, u reist een stuk per antieke
stoomtram, bezoekt prachtige wilden natuurparken, en u kunt genieten van unieke natuurbeelden en
nog veel meer!
Cursus 32, basiscursus
wijn en wijnproeven
Is het niet leuk en interessant om
meer te weten van wijn, de belangrijkste wijngebieden, de verschillende druivenrassen, en hoe wijn gemaakt wordt? Dan is deze cursus
iets voor u. U leert ook specifieke
eigenschappen en kenmerken van
een aantal druivenrassen te onderscheiden met behulp van de docent,
die u iedere avond laat proeven van
rode en witte wijnen uit diverse delen van de wereld.
Ook heeft hij voor u uitgebreide documentatie over de behandelde onderwerpen.

Senioren Informatie Markt trok veel belangstelling
Regio - Het is door de initiatiefnemers een goede zet geweest om in de
restaurantruimte van het Hoge Heem voor de eerste keer een informatiemarkt op te zetten. Afgelopen zondag bleek hoe goed dat uitpakte. Na
de officiële opening door wethouder Ria Zijlstra konden senioren op hun
eigen ‘beursvloer’ vanaf 11.00 tot 16.00 uur laagdrempelig vertegenwoordigers van instanties en bedrijven ontmoeten die alle iets te bieden hadden (en hebben) voor mensen van hun leeftijdscategorie. Veel ouderen,
maar zelfs ook de wat jongere garde, hebben deze informatiemarkt bezocht. Men kon kennis opdoen van onder meer wonen, zorg, sport- en
beweging, lifestyle, reizen en verdere vrijetijdsbesteding, maar ook advies
krijgen over gezondheid en voeding, alles in de breedste zin van het woord.
Er was tevens gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes. Cateringbedrijf Het
Oventje en Apetito lieten zich daarbij van hun smaakvolste kant zien. Meer
dan 25 bedrijven en instanties, waaronder ook het Hoge Heem zelf en Amstelring namen aan deze informatiemarkt deel. Er waren talloze kramen
en statafels met de nodige documentatie en wie verdere informatie wilde
werd daarin welwillend en duidelijk te woord gestaan. Rondom waren tevreden geluiden te horen van zowel de deelnemende partijen maar meer
nog van de talloze bezoekers die ondanks het mooie najaarsweer toch de
moeite hadden genomen om de informatiemarkt te bezoeken. Zij werden
daarin niet teleurgesteld. Op de vraag of dit vaker moet worden georganiseerd werd van beide kanten volmondig beantwoord met ‘ja’.
Prima presentatie
De opzet van deze informatiemarkt is goeddeels ontleend aan de ‘Wooninspiratiedag’ van Bontekoe Verkoopstyling uit Uithoorn die jaarlijks met
succes in maart wordt gehouden. Geraldine Bontekoe was er vanzelfsprekend ook met haar aanbod aan dienstverlening. Goed bedacht was ook de
presentatiemogelijkheid die de deelnemende bedrijven en instanties kregen om zich met een beeldschermpresentatie in een afzonderlijk zaaltje
aan belangstellenden kenbaar te maken wat zij voor producten en diensten te bieden hadden. Ook daarin lieten nieuwsgierige bezoekers zich niet
onbetuigd, Wie het even had gehad en iets wilde eten of drinken kon zich
aan een van de vele tafels scharen in de restaurantruimte om uit te rusten.
Kortom, het was allemaal goed georganiseerd. Initiatiefnemers van deze
toch wel erg geslaagde eerste informatiemarkt voor senioren zijn Van der
Wurff Makelaars en De Beij Comfort Installateurs uit Uithoorn.
Samen met alle andere deelnemers en de welwillende medewerking van
het Hoge Heem past hen een woord van dank voor de goede organisatie
en prima presentatie waaraan veel senioren ongetwijfeld iets hebben gehad. Dat smaakt naar meer, dus volgend jaar weer? Graag tot ziens!

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE
IS...

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

...EEN KIJKJE IN
EEN ANDERE WERELD

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking een onvergetelijke
vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers
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obs molenland vierde haar
dertig jarig bestaan

Mijdrecht - OBS Molenland bestaat 30 jaar en dat is uitbundig
gevierd. Van woensdag 23 september tot en met vrijdag 25 september vierden leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners dit jubileum met een spetterende feestweek.
Opening
Op woensdag 23 september werden de jubileumactiviteiten geopend door directeur Annet Nap.
Met veel trots vertelde de circusdirecteur over de school, over de
samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders en de visie en missie van school ‘Samen
voor resultaat, waarbij ieder kind
gezien wordt’.
Jeroen de Boer verzorgde als
‘éénmanscircus’ de opening met
goocheltrucs en zijn vuurspuwact.
Hierna klonk het startsein voor de
vossenjacht. Kinderen uit de bovenbouw haalden kinderen op in
de middenbouw. In kleine groepjes liepen zij door de wijk bij
school op zoek naar acht ‘vossen’.
Leerkrachten en ouders hadden
zich op de meest originele manier
verkleed.
Bij elke vos ontvingen zij een letter of puzzelstuk. Na even puzzelen werd de oplossing gevonden.. De beloning wachtte op het
schoolplein; een lekker ijsje verzorgd door de IJsbeer uit Vinkeveen.
Na de vossenjacht volgde de
knutselochtend. In de school
stonden tafels klaar met verschillende materialen. Ook hier werd
er samengewerkt door alle groepen, jong en oud lieten hun creativiteit aan elkaar zien. De saamhorigheid was dan ook groot, de
sfeer was gezellig en gemoedelijk.
Schoolreis
Op donderdag stond de schoolreis op het programma. Voor de
kinderen toch altijd weer een
spannende reis. Alleen de busreis
is al een feest op zich.
De groepen 1 en 2 vertrokken om
09.00 uur richting de Linaeushoff.
Daar aangekomen genoten de
kinderen in kleine groepjes van
alle speeltoestellen. De kleinschaligheid in het park biedt voor kinderen in deze leeftijdsgroep een
veilige omgeving om samen met
elkaar van deze dag te genieten.
De groepen 3 tot en met 8 ver-

trokken in alle vroegte richting
De Efteling om daar de meest
spectaculaire attracties te trotseren. Daar niet iedereen van snelle attracties houdt hebben de kinderen van te voren in de groep
overlegd dat ze heel goed rekening moeten houden met elkaars
wensen voor deze dag en respect
moeten hebben voor elkaars keuze. De dag werd afgesloten met
een lekker ijsje, waarna de kinderen moe maar voldaan weer huiswaarts gingen.
Afsluiting
Deze dag stond in het teken van
het Circus. Circusgezelschap
“Kristal” was aanwezig om deze dag onvergetelijk te maken. In
de ochtend stonden verschillende workshops op het programma; goochelen, bellen blazen en
schminken. De kinderen maakten een goocheltruc en leerden
hoe zij de truc thuis op een spannende manier kunnen presenteren. Bij het bellen blazen was de
verwondering groot. Een bel blazen op een spiegel met een rietje en zelf in een grote bel staan
is een hele belevenis! Ook het
schminken was een feest, de kinderen mochten namelijk zichzelf schminken. Dan komen er de
mooiste creaties tevoorschijn, zo
liepen er een hulk, een Spiderman
en een clown door school.
In de middag stond er een echt
circus op het schoolplein. Na een
korte uitleg van de onderdelen,
mochten de kinderen zelf aan de
slag. Er werd geoefend met balanceren, fietsen op een 1-wieler,
bordjes draaien, diabolo, lopen
een bal etc. Het was heel mooi
om te zien hoe de oudere kinderen hun hulp aanboden aan de
jongere kinderen. Na het oefenen
waren alle ouders, opa’s, oma’s en
kennissen welkom om te kijken
naar de prestaties van de kinderen. Nadat de truc was volbracht,
werden de vaders, moeders en alle aanwezigen uitgedaagd om de
truc na te doen. Dat viel niet mee
zonder oefening vooraf. Het jubileum werd afgesloten met een
woordje van directeur Annet Nap.
Voldaan kijken wij met alle kinderen en ouders terug op een superleuke feestweek. Iedereen ontzettend bedankt voor zijn inzet, mede
dankzij de hulp van ouders is deze week onvergetelijk geworden!

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

Bloedrode supermaan
goed te zien in DRV

Bouwplan “De Rietkraag
In deze brief wil ik andermaal onderstrepen hoe groot het belang
is van de verbreding van Schattekerkerweg en de Tuinderslaan.
De reden waarom ik schrijf is
omdat ik zojuist wederom getuige ben geweest van een dramatisch bijna-ongeluk op de Schattekerkerweg. Het had niet veel
gescheeld of een vrachtwagen
had een argeloze fietser aangereden. Dit had fataal af kunnen lopen als de fietser niet op het laatste moment de berm in was gedoken. Dit was geen eenmalig incident, bijna dagelijks spelen zich
er levensgevaarlijke toestanden
af. Onlangs is het fietspad vanaf
de hoek Oosterlandweg/Schattekerkerweg naar de Hoef gerenoveerd. Dit is een zeer aantrekkelijk fietspad geworden. Er is dus
nu een situatie ontstaan waarin er langs de Kerkvaart en langs
de Oosterlandweg een prachtig fietspad ligt en er op met verbindingsstuk tussen die de fietspaden een levensgevaarlijke fuik
ligt, namelijk de Schattekerkerweg en de Tuinderslaan. Tiental-

len wandelaars, fietsers, auto’s en
vrachtwagens persen zich dagelijks door een weggetje van
nauwelijks twee meter breed. Ik
kan het niet genoeg benadrukken: het is een kwestie van tijd
voordat daar een dramatisch ongeluk gebeurt en dat is een situatie de de gemeente niet langer
kan negeren. Zoals je weet liggen er plannen om aan de Schattekerkerweg een rietvergister te
bouwen tbv één van de glastuinders. Dat zou een verdere intensivering van het verkeer met zich
meebrengen. De noodzaak voor
verbreding wordt steeds dringender. In het overleg dat we ruim
een jaar geleden op het gemeentehuis over dit onderwerp hadden
is toegezegd dat de mogelijkheden tot verbreding onderzocht
zouden worden. Ik ben bang dat
deze toezegging in een la is verdwenen. Ik wil er hierbij op aandringen met spoed tot actie over
te gaan. Waar een wil is, is een
weg!
Jacco Keyzer

De Ronde Venen - De eerste berichten van het KNMI waren: jam-

mer teveel bewolking om de Boedmaan te zien. Maar zoals zo vaak zaten ze er naast en trok de bewolking
op en was de maansverduistering in
de nacht van zondag op maandag
zelfs heel goed te zien.
Ook in De Ronde Venen was het
aardig helder en was het mooi te
volgen. De maansverduistering begon om 02.11 uur.
De totale verduistering was rond
04.48 uur, op dat tijdstip stond de
aarde precies tussen de zon en de
maan in. Rond half acht uur was alles weer voorbij. Jan Willem Koedam
maakte bijgaande foto.
De laatste keer dat de eclips van begin tot eind te zien was in Nederland was in 2008. De volgende keer
is in 2029.

Continurooster op de
Hofland nu al succes
Er zijn per dag twee geschoolde
overblijfkrachten, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Zij worden bijgestaan door
vrijwillige pleinwachtouders. Tijdens
het buitenspelen hebben de leerkrachten de mogelijkheid om ook
een half uur pauze te houden.
Door met het continurooster te starten wilden wij de rust en continuïteit van een schooldag verbeteren.
Na de eerste weken school kunnen wij alleen maar trots zeggen
dat zowel leerkrachten, kinderen als
ouders dit nu al ervaren.

Schoolplein 14 daagt
leerlingen uit om te sporten

De Ronde Venen - De Stichting ‘Paraplu’ organiseert binnenkort een informatieve en educatieve
dagtocht op donderdag 15 oktober
a.s. naar de stad Middelburg in Zeeland. Ze vertrekken om 08.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij de ‘Paraplu’ en rijden naar Middelburg. Bij
aankomst staat de koffie/thee met
wat lekkers klaar.
Daarna kunt u op eigen gelegenheid de mooie historische stad Middelburg gaan bekijken. U kunt o.a.
een rondvaart maken, wat zeer de
moeite waard is, de binnenstad bezoeken of gewoon lekker shoppen.

Om 15.30 uur vertrekken ze weer
richting Wilnis. Men dient zelf zorg
te dragen voor een eventuele reisen annuleringsverzekering. Mogelijke extra uitgaven (shoppen) zijn
voor eigen rekening.
De kostprijs is slechts €35,00. Inschrijving kan plaatsvinden door
middel van het invullen en inleveren van een inschrijfformulier dat is
te downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl. of af te halen in
het gebouw van de Stichting ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Ook is het mogelijk om online in te
schrijven via de website.

Het ROM-koor rommelt
geld bij elkaar
Mijdrecht - Op zaterdag 10 oktober aanstaande tussen10.00 uur en
15.00 uur, organiseert het ROMkoor weer een ROMmelmarkt.
U bent van harte welkom bij van
Walraven aan de Indstrieweg in
Mijdrecht waar de ROMmelmarkt
mag worden houden. (t.o. de Brandweerkazerne). Op deze ROMmelmarkt is er weer van alles te koop
en er is zéker iets van uw gading bij.
U vindt er boeken, CD’s, DVD’s, porselein en glaswerk. Maar ook huishoudelijke apparaten, technische
apparatuur, kleding, speelgoed.
Kortom, u gaat vast niet met lege
handen de deur uit. Wat voor de één
waardeloos is, kan voor de ander
een waardevolle aanvulling zijn van
de eigen verzameling. En wanneer u
even wilt uitrusten dan kan dat in de
koffie- en theehoek waar u even op
verhaal kunt komen met een kopje
koffie of thee met een heerlijk vers
stuk eigengebakken taart. Maar ook
voor een kop lekkere soep kunt u
daar terecht. Niet uit blik natuurlijk,
maar een kop heerlijke op groot-

moeders wijze gemaakt soep. Ook is
een verloting met mooie prijzen. Er
wordt niets over de (noten) balk gegooid, maar uw kansen hangen er
wel aan. Voor de kinderen is er een
grabbelton met allemaal leuke prijsjes. De opbrengst van de ROMmelmarkt komt weer ten goede aan de
volgende productie in het jubileumjaar 2016.
U weet, subsidie kan niet meer verstrekt worden, dus moeten zij op
een andere manier aan middelen komen om de nieuwe uitvoering te bekostigen. En dat doen zij
dus met deze ROMmelmarkt. Voor
de mensen onder u die graag eens
wat meer van het ROM-koor willen
weten en over hun plannen, ga dan
eens op een donderdagavond kijken en luisteren in de Joh. Van Renessestraat in Mijdrecht waar zij repeteren in “De Fontijn”. Projectleden zijn ook welkom. U kunt zich
tijdens de ROMmelmarkt opgeven,
maar bezoek ook eens de website:
www.romkoor.nl

Mijdrecht - Op maandagavond 5
oktober a.s. bent u weer van harte
welkom in de “Oudheidkamer” van
verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen met uw vragen over genealogie. De leden van de werkgroep
Genealogie binnen onze Historische
Vereniging willen u weer graag van
dienst zijn om richting te geven in
de zoektocht naar het verleden van
uw dierbaren. Zij weten zich daar-

bij altijd weer gesteund door een
groepje vaste bezoekers die dan
hun steentje bij dragen aan overdracht van hun kennis en ervaringen met stamboom onderzoek.
U bent vanaf 19.30 uur weer hartelijk welkom. Het enthousiasme voor
deze avonden is zo groot, dat vooraf melden dat u komt, wenselijk is.
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@
gmail.com

Skin & lifestyle event

Mijdrecht - “Het lijkt elke dag
wel woensdag. We hoeven nu altijd maar één keer naar school!” Zomaar een uitspraak van een leerling
uit groep 2.
Vanaf 24 augustus jl. wordt er op
de Hoflandschool gewerkt met een
continurooster. De kinderen eten in
het eigen lokaal, er heerst dan een
gezellige rustige sfeer. Na het eten
gaan de kinderen, onder begeleiding, lekker een half uur buitenspelen. Volgens de kinderen is het vooral leuk dat nu alle kinderen er zijn
om mee te spelen.

Dagtocht shoppen in
Middelburg

Hulp bij
stamboomonderzoek

De Ronde Venen - De scholen Sint
Antonius in De Hoef, Driehuisschool
in Mijdrecht en de CNS in Abcoude uit de gemeente De Ronde Venen hebben hun schoolplein omgetoverd tot een Schoolplein14. Een
initiatief van de Johan Cruyff Foundation en de gemeente met als doel
alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen met elkaar te spelen én te sporten. Met een paar aanpassingen op het schoolplein worden leerlingen structureel meer uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten.
Schoolplein 14 leert kinderen ook
respect te hebben voor elkaar en
versterkt het initiatief de verbinding
tussen de school en de wijk.
Wethouder Dijkstra: ‘Ik ben erg blij
met Schoolplein 14. Het plein wordt
niet alleen vrolijker door alle kleuren, maar heeft echt een positieve invloed op het beweeggedrag
van de kinderen. Er zijn allerlei beweegvormen mogelijk, waardoor er
voor iedereen kind leuks bij zit. Het
is aan de school om dit multifunctionele gebruik te stimuleren en de
kinderen te blijven uitdagen. Wij zijn
blij dat wij dit als gemeente mogelijk
hebben kunnen maken”.
Voor en door leerlingen
Op het schoolplein worden lijnen
en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur,
een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. De kinderen beslissen zelf

mee bij het kiezen van de coatings.
Welke coatings passen het beste op het plein en op hun school?
En wat is de beste plek? Zij tekenen mee op een professionele plattegrond, geven presentaties en beslissen zelf over de invulling van hun
schoolplein.
Na het maken van de aanpassingen
kan het schoolplein nog beter worden gebruikt voor gymlessen of andere activiteiten. Naast de aanpassingen krijgen de scholen ook materialen en een spellenboek met inspiratie voor het gebruik van de
coatings.
Drie scholen in De Ronde Venen
De aanleg van een Schoolplein14 is
duur. Een motto van Johan Cruijff is
“Alleen kan je niets, je moet het samen doen”. De gemeente, de foundation en de scholen hebben er
dan ook samen voor gezorgd dat
Schoolplein14 gerealiseerd kon
worden. De gemeente heeft een oproep gedaan bij alle scholen en aangegeven dat zij geld beschikbaar wil
stellen voor de uitvoering van het
project.
Het eerste Schoolplein 14 is voor
de zomervakantie geopend bij de
r.k.b.s. St. Antonius in De Hoef. Inmiddels zijn ook de pleinen van de
Driehuisschool in Mijdrecht en van
de CNS in Abcoude geopend en
door de kinderen in gebruik genomen.

Mijdrecht - Instituut Périne, Total
Skin Improvement & Advice, is al
ruim 23 jaar gevestigd in Mijdrecht
en is in de wijde omgeving bekend
om haar huidverzorgende behandelingen en specialisme in huidverbetering, anti-aging en acne voor
lichaam en gezicht. Door de onderscheidende kijk op een gezonde en
stralende huid, ervaart iedere klant
waar het omgaat, n.m. inspelen op
de unieke huidbehoefte en een goede samenwerking tussen klant en
specialist. Want kies je voor huidverbetering, dan kies je voor een holistische benadering, d.w.z. behandelingen, al dan niet ondersteund
met hightech apparatuur, met bijbehorende producten en adviezen
op maat. Focus, kwaliteit en professionaliteit staat centraal bij Périne. Niet voor niets is het instituut 2
jaar geleden winnaar geworden van
de Beauty Award; uitgeroepen tot
nummer 1 en beste salon van Nederland.

stituut heeft “Périne” alle noviteiten
van dit intensief werkend merk en
worden de specialistes voordurend
getraind op het gebied van natuurlijke anti-aging. Pascaud heeft anti-aging behandelingen met apparatuur en wordt ondersteund door
innoverende producten. Pascaud
vult de ruimte tussen de chirurgie
en cosmetisch. Ook aan het lichaam
wordt deze dag aandacht besteed.
Door kennis te maken met de So-up
reloaded, ervaar je huidverstrakking
met de nieuwste technieken van
Radiofrequentie. De finishing touch
wordt verzorgd door Top make-up
artist Bas Hokke. Hij laat zien en adviseert over Youngblood; Minerale make-up van de bovenste plank.
Ervaar en zie meteen het verschil.
De voorwaarden en aanmeldingen
voor al bovengenoemde behandelingen gaan via de website www.
eenjongehuid.nl. Om teleurstellingen te voorkomen wordt er aangeraden om tijdig te reserveren.

40 dames gezocht
Op zaterdag 3 oktober a.s. wordt
voor de vierde keer het Skin & Lifestyle event georganiseerd. Een jaarlijks terugkomend event dat ieder
jaar een ander thema heeft. Dit jaar
staat in het teken van huidverbetering. Voor dit event zoekt “Périne” 40
vrouwen tussen de 30 en 60 jaar die
hun huid willen verjongen en laten
stralen. Er is keuze uit verschillende behandelingen c.q. merken voor
zowel lichaam als gezicht, die speciaal voor deze dag worden gegeven
door de specialistes van de merken zelf. Zo kan men kennismaken
met Murad. Een merk dat ontwikkeld is door dermatoloog en apotheker dr. Murad en werkt op basis van zeer actieve stoffen volgens
de Inclusive Health filosofie: hydraterend, ontstekingsremmend en anti-oxidanten. Het merk Hydropeptide staat voor een combinatie van
fruitzuren met meer dan 60 verschillende peptides. Deze complete, maar compacte lijn zorgt ervoor
dat elke valere of doffe huid gaat
stralen. Uiteraard wordt Pascaud
ook volledig onder de aandacht gebracht. Als Pascaud Experience In-

Ook zonder afspraak
Niet alleen voor mensen die kennis willen maken met het instituut
d.m.v. een behandeling is deze dag.
Ook voor dames en heren die kennis willen maken met alles wat instituut Périne te bieden heeft, of die al
bekend zijn met “ Périne”, is veel te
beleven. Er zijn de hele dag acties
en iedere bezoeker maakt kans op
verschillende prijzen w.o. een producten en een gratis behandeling.
Tevens is de specialist van het franse aromatische merk Decléor aanwezig voor een heerlijk “1 minuut
verwenmomentje’ om de handen te
verwennen, de huidtherapeut vertelt
alles over de nieuwste behandeltechnieken en mogelijkheden met
laser m.b.t. (acne)littekens, overbeharing, striae en pigmentvlekken en
kan iedere dame gratis een makeup touch-up laten doen..
Kortom, stap op 3 oktober in de wereld van huidverbetering! Geniet, ervaar en beleef onder het genot van
een hapje en drankje de mogelijkheden. U bent tussen 10.00 en 16.00
uur van harte welkom op Genieweg
8 te Mijdrecht. Meer info op; www.
perine.nl.

Blaas maar Raak bij
Viribus Unitis
Wilnis - Afgelopen woensdag 23
september is er een nieuwe cursus gestart bij muziekvereniging Viribus Unitis: ‘Blaas maar Raak’. Deze 6-weekse cursus is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen
4 t/m 8 om de basis van het muziek
maken te leren. Wat is een orkest,
wat doet een dirigent precies, welke
ritmes zijn er, hoe kun je noten lezen? Al deze vragen worden behandeld in deze cursus.
De cursus wordt gegeven door Pascale van der Velde, de nieuwe koperdocent van Viribus Unitis. Na

het voltooien van deze cursus is de
leerling in staat om simpele ritmes
te begrijpen en een goede keuze te
maken welk instrument het beste bij
hem of haar past. Tijdens de laatste les, die op 4 november a.s. om
19:00u wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Viribus Unitis,
kunnen de kinderen tevens aan ouders, opa’s en oma’s en alle andere
belangstellenden laten horen wat zij
alemaal hebben geleerd.
Voor meer informatie over muzieklessen van Viribus Unitis, ga naar
www.viribusunitis.nl. 0º
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Uithoorn - Zaterdag jl. was het winkelcentrum Amstelplein tussen 12.00 en 16.00 uur
een enorme, maar geweldig gezellige drukte. Het winkelcentrum werd deze middag bevolkt door jongens en meisjes tussen de 2/3
en 12/13 jaar. Allemaal liefhebbers van lego
bouwen. Zaterdag was het lego feest. Er kon
een enorm hoge lego toren worden gebouwd
waar je op een gegeven moment alleen nog
aan kon bouwen als je ging klimmen. En hoe
geweldig leuk kan het niet zijn als je kunt lego
bouwen en echt klimmen in een steiger. Het
evenement heeft ook de naam: ‘The Sky is the
Limit’, en gebouwd werd er. De toren werd
gebouwd van een soort steentjes en wel de
achtjes. De steiger was 5.5 meter en in Uithoorn kwam het bouwwerk aan het eind van

de middag tot ruim 4.5 meter, wat inhoud dat
er maar liefst 40.500 blokjes waren gebouwd
deze middag.
‘Gewoon’ bouwen
Maar er was meer. Er stonden tafels vol
lego. Lego in alle maten en kleuren waar
iedereen zich kon uitleven en iets moois in
elkaar kon zetten. Er waren zelfs nog mooie
prijzen mee te winnen. En de kinderen waren
er. Heel, heel veel kinderen hebben genoten
en ook de aanwezige vaders, moeders, opa’s
of oma’s genoten van het enthousiasme van
hun kids. Het evenement was zeer geslaagd
en zeker voor herhaling vatbaar. Bijgaande
foto’s geven u een klein beetje een beeld van
het plezier van de kinderen.
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Johannes Hospitium ontvangt 750,van Golfclub Veldzijde

Cora Jonkers (wedstrijdcommissie Golfclub Veldzijde) overhandigt een
cheque aan Rob Kerkhoven van Stichting Vrienden van Johannes Hospitium
De Ronde Venen

Wilnis - Tijdens een diner in het
clubhuis van Golfpark Wilnis werd
zondag een cheque voor een bedrag van 750,- overhandigd aan Rob
Kerkhoven, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Johannes
Hospitium De Ronde Venen. Eens
per jaar biedt Golfpark Wilnis het
gebruik van de baan aan zodat leden van Golfclub Veldzijde met een
vriend, vriendin, broer, zus, collega
of andere relatie mee kunnen doen
aan een invitatietoernooi. De opbrengst van dit toernooi is voor het
goede doel. Dit jaar is deze wedstrijd gespeeld op een mooie nazomerse dag.
Het goede doel waarvoor gespeeld
werd was het Johannes Hospitium
in Wilnis. Met financiële ondersteuningen zoals deze zorgt de stichting
dat de randvoorwaarden (inrichting van de kamers, hoog-laag bed
etc.) goed zijn waardoor de cliënten comfortabel de laatste levensfase afsluiten. De zorg van de hulpver-

leners en vrijwilligers van het hospitium is daarin cruciaal. Door de
vele bezuinigingen in de gezondheidszorg blijft het lastig om datgene dat het hospitium wil doen, te realiseren. Daar richt Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen zich op. Gelukkig hebben de spelers van de wedstrijd een
steentje kunnen bijdragen. De spelers hebben genoten van hun ronde
door de baan en van het diner in het
restaurant in het clubhuis van Golfpark Wilnis.
Winnaars van de wedstrijd waren Ed
ter Laare uit Wilnis (3e plaats) met
gast Trees Hofstee, Anique Jansen,
ook uit Wilnis, (2e plaats) met gast
Hans Hofstee en Tineke van ’t Hoog
uit Harmelen won de eerste prijs samen met haar echtgenoot als gast.
Een bijzondere wedstrijd voor een
bijzonder goed doel. En tevens een
prachtige afsluiting van het wedstrijdseizoen; op naar 2016 voor
weer veel wedstrijden!

Goede tweede helft
onvoldoende voor winst
Vinkeveen - Het onlangs verbouwde team van coaches René Westdorp en Fred Straatman is er niet in
geslaagd om de wedstrijd in Gouda
tegen Gemini winnend af te sluiten.
Na een magere eerste helft kwam
het Vinkeveense vlaggenschip met
een ommekeer, maar zag in de slotminuut de zege toch naar de thuisploeg gaan: 15-14.

Atlantis B2 behaalt
kampioenschap
De Ronde Venen - Zaterdag 26
september speelde Atlantis B2 de
voorlaatste wedstrijd thuis tegen
ESDO B1. Tot nu toe was het team
ongeslagen en had alle wedstrijden gewonnen. Tegenstander ESDO B1 stond op 4 punten achterstand en had alleen bij winst nog
kans op een gedeeld kampioenschap. De spelers van Atlantis waren uitermate gemotiveerd om deze
wedstrijd ook te winnen of minimaal
gelijk te spelen zodat zij alleen kampioen zouden worden. Er werd wederom gestart met de basisvakken
zoals die in alle wedstrijden werden
gehanteerd; in de aanval Trevor de
Waal, Nina van Schaick, Nina Versteeg en Sam van den Beitel. In de
verdediging stonden Luuk Gortenmulder, Thimo Burggraaf, Demi Klijn
en Ilse van Kempen. Coach Hans en
trainer Richard hadden vooraf gezorgd dat het team klaar was voor
deze wedstrijd.
Blijkbaar was de spanning bij de
teams groot want er werd in de eerste helft door beide teams maar één
maal gescoord. Atlantis kwam op
voorsprong door een mooie doorloopbal van Trevor, maar binnen een
minuut maakte ESDO weer gelijk
door een onoplettendheid in de verdediging.
Blessure
Halverwege de eerste helft werd
Luuk vanwege een blessure vervangen door Mark de Waal. Er waren
wel kansen voor beide teams maar

er werd niet gescoord, waardoor
een ruststand werd bereikt van 1-1.
Ook de eerste 15 minuten na rust
werd er niet gescoord. Halverwege de tweede helft werd Demi vervangen door Jennifer Veenboer. Zij
stond koud in het veld of zij scoorde
met een mooi afstandsschot. Atlantis had nu de voorsprong te pakken
die zij wilde; 2-1.
Helaas kreeg ESDO vijf minuten
voor tijd een strafworp door een
fout in de verdediging van Atlantis.
Deze strafworp werd benut waardoor de stand weer gelijk werd getrokken . In de eerstvolgende aanval werd door Atlantis gescoord;
Trevor zorgde met een doorloopbal
voor de 3-2. De laatste minuten waren zeer spannend en ESDO wist
wederom gelijk te maken De verdediging hield verder stand, waardoor een eindstand van 3-3 bereikt
werd. Hiermee was het kampioenschap een feit.

Wisselingen
De ABN-amroformatie is gewijzigd
op twee plaatsen. In de aanval startten naast Masha Hoogeboom en
Annick Stokhof de uit De Vinken 2
komende heren Jelle Mul en Gideon Leeflang. In de verdediging staan
vertrouwelingen Eva Hemelaar,
Emese Kroon, Kelvin Hoogeboom
en Rutger Woud. Op het grasveld
van Gemini had dit achttal het lastig om staande te blijven, ondanks
een resoluut benutte strafworp van
Gideon Leeflang 1-0. Gemini kon
door het lengteoverwicht, lang balbezit houden en meerdere doelpogingen per aanval creëren. Jelle Mul overliep zijn tegenstander en
bracht daarmee de tussenstand op
4-2. Het was vooral Gemini dat de
wedstrijd bepaalde. De Vinken miste op cruciale momenten strafworpen en schoot onzuiver om dichterbij te sluipen. Met een 6-2 achterstand dook de ploeg uit Vinkeveen
de kleedkamer in.

Huldiging
Na afloop werd het team, onder het
toeziend oog van de vele toeschouwers, op het terras gehuldigd met
dit mooie kampioenschap. De spelers ontvingen de kampioensmedaille en bloemen.
Volgende week speelt Atlantis B2
haar laatste wedstrijd uit bij SDO in
Kamerik.
Het is zaak de ongeslagen status te
handhaven, zodat met een goed gevoel vooruit gekeken kan worden
naar de zaalcompetitie,

Veerkracht
Na de nodige harde woorden boog
De Vinken de achterstand om naar
een gelijke stand. Gideon Leeflang
(strafworp), Annick Stokhof (vrije
bal) en met twee scores van Emese
Kroon (schot en doorloopbal) gloorde er hoop op een goede afloop. Zeker na een voorsprong van 6-7 door
een doorloopbal van Jelle Mul, leek
het tij te keren. Gemini bleek een
taaie tegenstander en volhardde
door de lange dames uit te spelen
9-7. Annick Stokhof gaf haar tegenstandster geen kans en tekende zelf
voor 9-8.
De ploegen bleven aan elkaar gewaagd en de doelpunten vlogen
letterlijk om de oren. Na een doorloopbal van Emese Kroon op 10-9,
sloeg Gemini opnieuw toe met een
afstandsschot 11-9. Om het gat te
dichten kwam Mark de Haan voor
Rutger Woud in het veld. Masha
Hoogeboom haalde haar gram met
een afstandsschot voor 11-10. Maar
een afstandsschot en een fraaie
vrije bal bleken voer voor het thuispubliek 13-10. Kelvin Hoogeboom
verzilverde zijn vrije bal en zus Masha verschalkte haar tegenstander
opnieuw: 13-12.
Wederom boorde een dame van
Gemini een afstandsschot door de
plastic mand 4-12. Normaal gesproken was de genadeklap hiermee uitgedeeld, maar de equipe van ABNAMRO zette nog een extra tandje
bij. Eva Hemelaar bracht de spanning terug door een afstandstreffer
en een verworven strafworp (verzilverd door Emese Kroon). Mila Kroon
kwam binnen de lijnen, om in de
verdediging meer afvallende schoten te kunnen afvangen. Helaas viel
de stuiver aan de verkeerde zijde en
kon Gemini alsnog de twee wedstrijdpunten binnen harken 15-14.
Vooruitkijken
Na vijf gespeelde wedstrijden lijkt
De Vinken mee te doen in de onderste regionen. Met enkel de gewonnen thuiswedstrijd tegen Huizen is de oogst zeer mager. Desalniettemin speelt geen enkele ploeg
in de poule superieur en staan de
ploeg nog binnen bereik van elkaar.
De volgende wedstrijd in Hilversum
tegen De Corvers zal bepalen waar
het vlaggenschip zich op kan focussen na afloop van het zaalseizoen.

TTC de Merel fietst de Herfsttintentoer
De Ronde Venen - De herfst is begonnen. De natuur gaat langzaam
maar zeker verkleuren. Daarom organiseert Fietsvereniging de Me-

rel op zondag 4 oktober weer de
prachtige Herfsttintentoer. Het is
onze laatste grote tocht van dit seizoen waaraan alle racefietsers kun-

nen meedoen. Er wordt in 2 groepen gefietst achter ervaren voorrijders over 2 geheel verschillende
routes van 125 of 100 km.

De tocht van 125 km gaat door het
Groene Hart naar de waterleidingduinen en slingert over de fietspaden door de duinen van Noordwijk naar Bloemendaal waarna via
het Amsterdamse Bos en de Ronde
Hoep weer terug gefietst wordt. De
gemiddelde snelheid van deze rit is
28 km/uur. De pauze halverwege is
in Zandvoort.
De tocht van 100 km gaat via het
Diemerbos en Muiden naar Naarden Vesting waarna we door de
bossen van het Gooi gefietsen en
we via de Lage Vuursche en Breukelen terug gaan naar Vinkeveen.
De gemiddelde snelheid van deze rit is 26 km/uur. De pauze halverwege deze rit is midden in de
bossen bij Laren. De Herfsttintentoer wordt gehouden op zondag a.s.
4 oktober. De start is in Eetcafé de
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Gestart wordt om 8.30 uur.
Voor niet-leden is het inschrijfgeld
3,00.Voor NTFU-leden 2,00. Het dragen van een valhelm is verplicht.

Hardwerkende E1’ers
komen net te kort
Vinkeveen - Je kunt gekscherend
zeggen dat de E1 qua ontwikkeling
lijkt op de club Hertha zelf. Waar de
club een stap naar voren maakt met
de bouw van de nieuwe kantine en
kleedkamers, heeft de E1 dit seizoen de stap gemaakt naar de eerste klasse. En dat gaat beide gepaard met hard werken en doen wat
er binnen de mogelijkheden past.
Iets wat aardig lukt en de progressie
is duidelijk te zien: de kantine staat
al mooi bovenop de oude kleedkamers, de E1 gaat steeds lekkerder
voetballen. Spelersvader Krelis van
der Linden werkt hard aan het dak,
waar Melle van der Linden 2x25 minuten de beuk erin gooit binnen de
lijnen, om maar een voorbeeld te
geven.
Zaterdag 26 september was de
tweede thuiswedstrijd in de competitie, tegen. De eerste helft en een
groot gedeelte van de tweede was
het allemaal nét niet van Herthazijde. De eindpass van Hertha was
niet op maat, terwijl de E1 qua spel
ogenschijnlijk overwicht had. Mike
van Boxtel, de van blessure-teruggekeerde Daan van Rossum en
aanvoerder Alfie Irving werkten allen hard, maar konden net niet hun
stempel drukken. Daan wist een
paar keer goed door te komen, Mike
wist bijvoorbeeld goed rechtsback
Tygo Woudstra in scoringspositie te
zetten, maar dus allemaal nét niet.
Achterin hielden afwisselend Melle,
Sander van Senten, Tijn Eekhoudt
en Tygo het redelijk goed op orde, al
was Nederhorst met continue lange
ballen wel een plaag. De spits van
Nederhorst speelde goed en scoorde twee keer uit zo’n lange bal van
de keeper. 0-2 achterstand met rust.

Net niet
In de rust werd besloten om de
mouwen nog meer op te stropen,
want in 25 minuten kan een hoop
gebeuren. Vorige week was er bewezen dat er liefst vijf keer gescoord
kan worden, dus waarom nu niet.
En hoe frustrerend is dan die 0-3?
Een afgeslagen corner wordt ingeschoten, topkeeper Rens van der
Moolen duikt naar de rechterhoek,
maar zeer ongelukkig gaat de bal
via de voet van Tygo de linkerhoek
in. Maar Tygo herstelde zich uitstekend, verdedigend maar ook opbouwend droeg hij goed zijn steentje bij. Waar er genoeg kansen waren op 1-3 en er veel verkeerde keuzes werden gemaakt door Hertha,
werd het dus gewoon 0-4. Tygo verloor werkelijk één duel (onrechtmatig of niet) van zijn directe tegenstander en die schoot acht minuten
voor tijd direct binnen. Ja, het was
écht zo’n wedstrijd dat veel nét niet
de Vinkeveense kant op viel.
Maar tekenend voor de mannen,
was opnieuw de veerkracht die getoond werd en werd er volle bak
voor een punt gespeeld. Nog geen
minuut later was het uit een prima
corner van Daan Alfie die feilloos
binnen kopte. Toen begon er echt
wat te leven en Nederhorst wist zich
geen raad met de ontketende Vinkeveners. Weer een minuut later
was het Daan zelf die scoorde en de
goedgevulde Molmhoek ging achter
de thuisploeg staan. Met nog twee
minuten te gaan was het de tot dan
toe onzichtbare Jaydi Smit die gewoon even een bal in de linkerbenedenhoek schoof. Zou het dan toch?
Nee, de eindsprint kwam net te laat
en 3-4 was het eindresultaat.

Hertha D1 blijft ongeslagen
Vinkeveen - Deze zaterdag stond
de polderderby tegen Nederhorst
op het programma. Hertha begon
wat nerveus aan de wedstrijd. Maar
na vijf minuten kregen de Vinkeveners steeds meer grip op de wedstrijd. Het was een open wedstrijd
met goed voetbal en heel veel strijd
van beide kanten. Zo waren Ciaran,
Vince, Yanick en Tibor dicht bij een
doelpunt maar dat lukte (nog) net
niet. En op andere momenten vergat
Hertha op doel te vuren.
Nederhorst had wel succes en met
een fraai afstandschot werd het 1-0
voor de thuisploeg. Tevens ruststand maar“de Hertha-site en side”
geloofde net als de spelers absoluut
nog in een goede afloop!!
Hertha hield Nederhorst de volledige tweede helft in de tang.
De Vinkeveners wonnen alle duels en met name captain Daan, Tibor, Jaiden, Sander, Vince en Lucas kwamen steeds goed voor hun
mannetje en waren vandaag “heer
en meester”. Aanvallend waren de
tweede helft Mees, Yanick, en Sem
de grote gangmakers. Niet alleen
vanwege hun individuele acties en
snelheid maar vooral ook door hun
samenspel en het opjagen van de
tegenstander!!

Tja en direct daar achter nog Ciaran (Manchester), Rens (de kapper)
en de grote uitblinker van vandaag
Mats (Koetje) Klinkhamer met de
absolute wil om te winnen.
Het tempo was enorm en het begon kansen te (stort)regenen voor
de Vinkeveners. Maar ze gingen er
nog niet in… Tot dat de andere uitblinker van vandaag; Daan de Boer
een bal van zeker 25 meter op zijn
pantoffel nam.
Vergelijkbaar met die ene goal van
Arie Haan; WK 1978 halve finale tegen Italïe. Zo iets…. 1-1. Hertha voerde de druk verder op en na
een prima aanval via de linkerkant
(Race-Mees) kwam de bal voor de
voeten van Mats gerold…
En die schoot hem met andrenaline-stoom uit zijn oren bijna door het
net. 1-2.
Daarna d’r op en d’r over en zo
scoorde Mats (Koetje) Klinkhamer
ook nog eens heel “boelkoelig” 1-3.
De vreugde was enorm. En toen
moesten er nog 10 minuten...
Nederhorst stootte nog een keer terug. 2-3. Maar maar uit de aftrap die
volgde maakte Sem Werneke aan
alle onzekerheid een einde en werkte een fraaie actie af met een keurige schuiver in de korte hoek. 2-4.
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De Merel en Stieva-Aalsmeer stijgen met stip
Regio - Wedstrijden waarbij je 10
jaar ouder wordt, het gebeurd! Stieva – Aalsmeer stond onderaan de
ranglijst en had wat goed te maken
tegen De Springbok 1.
Er werd die avond van laag naar
hoog gespeeld hetgeen ook meestal spanning opvoerend werkt. Lucia

Burger was de enige van Stieva die
niet in haar doen was, tegenstander
Hans Bak maakte de 50 puntjes in
28 beurten en Lucia strandde op 10
van de 31 te maken.
Bernard Enthoven kwam tegen een
ontketende Michel Bak uit. In 14
beurten had Michel de finish al in

het vizier met 46 caramboles, maar
Bernard bleef zichtbaar kalm. Op de
score had Bernard slechts 12 caramboles van de 31, niet eens de
helft. Michel veranderde van tij en
kon de resterende 14 beurten geen
bal meer aan.
Die 28e beurt stond Michel op 61
van de 62 te maken terwijl Bernard
zichtbaar rustig langszij kwam en
het uit maakte. De partij tussen Peter Stam en Derk Bunders was er
een van 37 beurten. Bij beide spelers speelden de zenuwen parten
want de spanning was te snijden.
Derk kon met een slotserie van 5
opgelucht winnend afsluiten. Peter
die nog een poging in de nabeurt
kreeg haakte met 11 caramboles
tekort af. Het werd onderhand een
laat avondje en de partij met 290
caramboles moest nog beginnen.
Kees de Bruijn tegen Ton Bocxe. In
3 beurten 42 caramboles op de score in het voordeel van Kees. Ton antwoorde met 22 en in de 5e beurt
met 15, de stand: 46 om 44. Het liep
gelijk op en in de 10e beurt was het
120 om 94. Omdat Kees er 170 moet
en Ton 120 had Ton een ligt voordeel. De 16e beurt was bevrijdend,
voor beiden “goed spel” Kees 146,

Ton 120! Het was inmiddels 20 minuten na middernacht! Het was tevens de kortste partij van de week !
De Springbok 1 – Stieva-Aalsmeer:
2-7
De Merel-Heerenlux 3 onder leiding
van kopman Dorus kwam tegen
collegateam 2 tot 9-0. Dorus was in
slechts 18 beurten uit. Wim Berkelaar, Caty Jansen en Cor van Wijk
volgde Dorus met een volle winst.
Bar Adelhof 2 won met 5-4 van collegateam 3. ASM 2 verloor met 4-5
van De Springbok 2. Hen Kandelaar
van De Springbok behaalde in die
wedstrijd de hoogste serie van de
week, 10 caramboles = 34.38%.
The Peanut Bar speelde tegen Dé
Biljartmakers, het werd: 2-7.
Lutis Ventilatietechniek-De Springbok tegen Bar Adelhof 1: 4-5
Dio – De Kuiper-Stee Inn: 7-2
De Kromme Mijdrecht 3 – Cens: 4-5
De Kromme Mijdrecht 1 – De Kromme Mijdrecht 2: 5-4
Voor 10 en 11 oktober staan de eerste persoonlijke kampioenschappen
voor de deur. Het gaat om de spelsoort driebanden. De finale is in de
Lachende Ruiter en begint beide
dagen om 11.00 uur.

De Zilveren Turfloop is jarig! Kom je ook?
De Ronde Venen - Op zondag 1
november viert de Zilveren Turfloop
zijn 25e verjaardag. Het feestje voor
de kinderen begint om 10.15 uur.
Dan start de Rabo GeZZinsloop.
Doe je ook mee? De Rabo

GeZZinsloop is een sportieve loop
door het sportpark aan de Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best doen
om de eerste prijs te halen, maar we
zijn trots op alle kinderen die over
de finish komen na een kilometer

hardlopen. Daarom is voor iedereen
een aandenken. Je kunt al meedoen
als je vier jaar oud bent. Er wordt
gelopen in zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar,
meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens t/m

6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het nog
spannend vindt, om alleen te lopen,
mag een van je ouders natuurlijk
gezellig met je meelopen.
Direct na de finish van de jongste
kinderen is de prijsuitreiking in de
sporthal. Tijdens de prijsuitreiking
worden er leuke (sport)prijzen verloot, dus kom zeker even kijken bij
de prijsuitreiking. Je ouders kunnen
ook meelopen met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km.
Voor meer informatie zie de website:
www.zilverenturfloop.nl
De start is om 10.15 uur, maar er
komen veel kinderen op ons feestje,
dus kom iets eerder.
Vraag je ouders de auto thuis te laten, en op de fiets of lopend te komen.
Je kunt je inschrijven in sporthal de
Phoenix of een mailtje sturen naar:
GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl.
Dan ligt je startnummer al voor je
klaar in de sporthal.

Weer winst voor HVM M6E3
Mijdrecht - De meisjes van HVM
M6E3 (Bo de Beer, Kenzy van Dijk,
Roos Dinant, Kiara Noteboom,
Koosje Susijn, Eva van Teeffelen,
Jasmijn van der Vlist en Elodie de
Zwart) zijn het seizoen goed begonnen. Afgelopen zaterdag speelden

zij in Mijdrecht hun derde wedstrijd.
Dit keer tegen De Terriërs ME5 uit
Heiloo. Net zoals de twee voorgaande wedstrijden wisten de meiden
van HVM weer een mooie wedstrijd
neer te zetten, met als resultaat een
5-1 overwinning.

Sven van Dijk is pupil van de week
De Ronde Venen - Sven is een vrolijke jongen van net 9 jaar en voetbalt al vanaf zijn 5e jaar bij Argon.
Eerst was het kijken bij zijn grote broer Wesley die nu in de D6 zit
en toen Sven zelf mocht voetballen begon hij op zondagmorgen
bij de interne competitie. Nu speelt
Sven als eerste jaars E-pupil in de
E5. Daar zit hij in een leuk team en
maakt hij een prima start met 4 gewonnen wedstrijden op rij! Het valt
Sven alleen niet altijd mee om vroeg
zijn bed uit te komen op de zaterdagochtend. Vorige week zater-

dag werd er al om 7:15 verzameld,
maar met succes, want uit tegen DIOS E9 (Nieuw-Vennep) werd er met
5-0 gewonnen. Zijn strijdlust en inzet zijn altijd zeer goed en zijn favoriete positie is linksvoor. Naast voetballen, speelt Sven graag op de WII
en op de I-Pad. Sven vond het ontzettend leuk om pupil van de week
te zijn, zeker tegen CSW. Hij genoot
ervan om in de dug out te zitten en
keek er wel een beetje tegenop,
want het was natuurlijk wel spannend allemaal.
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken B1 komt centimeters tekort
Vinkeveen - Na twee overwinningen tegen Tempo B2 en DOS B1, liet
de jonge ploeg uit Vinkeveen steekjes vallen tegen het fysiek sterke
Fortissimo. Met vier uit vier was een
(gedeeld) kampioenschap nog wel
binnen handbereik. Daarvoor dienden nog wel de resterende twee
wedstrijden gewonnen te worden.
Afgelopen zaterdag kwam DOS
B1 uit Westbroek op bezoek. In de
heenwedstrijd hadden de Vinkeveners, die gesponsord worden door
Sport Medisch Centrum De Bron,
na een spannende wedstrijd aan
het langste eind getrokken. Daarbij
dient wel vermeld te worden dat de
beste en langste heer van DOS op
dat moment geblesseerd was. Dit
keer was hij er wel bij en dat betekende dat er in beide vakken twee
‘kerels’ bovenuit staken. Aan De
Vinken de taak om het die twee heren zo moeilijk mogelijk te maken.
Met Zoë van Dasler, Femke Vous-

ten, Max de Haan en Ravi Brockhoff
in de aanval en Lieke van Scheppingen, Iris de Boer, Finn Kroon en
Robin Troost in de verdediging trok
De Vinken ten strijde. Al snel bleek
hoe het spel van DOS in elkaar zat.
De beide heren werden in de aanval
zoals verwacht veelvuldig onder de
paal gezet. Nagenoeg elke bal was
voor hen. De Vinken had het daar
zowel in de aanval als in de verdediging zeer moeilijk mee. Desondanks kwam het via Femke Vousten
op een 1-0 voorsprong. Binnen een
minuut was het echter 1-1. Een redelijk gelijk opgaande strijd ontspon
zich. Beide aanvallen hadden moeite met scoren en misten een aantal mooie kansen. Na doelpunten
van Finn Kroon en Lieke van Scheppingen werd er gerust bij een stand
van 3-4.
Tweede helft
Met Tom Vis op de plaats van Robin

Troost kwam de Vinken na 10 minuten in de tweede helft weer op
gelijke hoogte (doelpunten Femke
Vousten en Ravi Brockhoff). De Vinken had op dat moment ook het iets
betere van het spel. Maar net op het
moment dat het publiek dacht ‘d’r
op en d’r over’ viel het kwartje toch
de andere kant op. Binnen twee
minuten benutten de lange heren
drie kleine kansjes onder de korf:
5-6, 5-7 en 5-8. Desondanks liet
de thuisploeg zich niet uit het veld
slaan en via doelpunten van Femke Vousten en Lieke van Scheppingen kwam het op 7-8. Hoewel DOS
gelijk de 7-9 aantekende kreeg het
publiek wederom een spannende
wedstrijd voorgeschoteld. Er was
nog een kwartier te spelen, dus
zou nog kunnen? Maar juist op het
moment dat De Vinken haar beste
spel zou moeten laten zien, ging het
meer en meer plaatsfouten maken.
Dat gaf de bezoekers kans om weer

in het ritme te komen. Vijf minuten
voor tijd bracht Femke Vousten nog
meer hoop in de Vinken-harten: 8-9.
Maar DOS deed wat het deze wedstrijd al vaker had gedaan’ gelijk in
de eerste de beste aanval daarop
scoren: 8-10. Dat bleek de genadeklap. Zeker nadat de bezoekers snel
daarop uitliepen naar 8-12. Dat Ravi Brockhoff de stand nog op 9-12
bracht, was slechts voor de statistieken.
De Vinken B1 had gestreden voor
wat het waard was, maar kwam
gewoon centimeters tekort. Volgende week de laatste wedstrijd
van het veldseizoen tegen het onderaanstaande Tempo B2. Dat is
geen garantie voor success, want
in de heenwedstrijd leverde het
een mooie spannende pot op, met
De Vinken uiteindelijk als winnaar.
Maar voor hetzelfde geld had Tempo die wedstrijd naar zich toegetrokken.

De Vinken F1 kampioen!
Vinkeveen - Zaterdag was een
spannende dag voor het jongste
team van KV De Vinken. Er stond
een uitwedstrijd tegen de F1 van
ESDO in Kockengen op het programma en gelijkspel of winst was
voldoende om kampioen van de najaarscompetitie te worden.
Het team, bestaande uit Valentina
van Eenennaam, Eva Haveman, Lotte Kortz, Elske van Kreuningen, Lisa
Vousten, Sem Berkelaar en Jeroen
de Rooij en getraind en gecoacht
door Zoë van Dasler en Mark de
Rooij, startte de wedstrijd dan ook
enthousiast.
De F speelt monokorfbal wat betekent dat er maar één vak is met
twee korven waarbij de vier spelers
zowel moeten aanvallen als verdedigen. De start van De Vinken was
overtuigend en na tien minuten

was er al een voorsprong van 1-3.
Maar ESDO liet zich niet kennen en
bracht de stand voor rust terug tot
3-4. Na rust ging het scoren bij De
Vinken even moeizaam en werd het
nog spannend want ESDO kwam
terug tot 4-4.
De spelers van de F1 hielden echter
het hoofd koel en door goed samenspelen kwamen ook de doelpunten
weer. Bij een stand van 4-7, drie
doelpunten verschil, mocht ESDO
een extra speler inbrengen, de zogenaamde superspeler. Helaas voor
ESDO mocht dat niet meer baten,
de door Jumbo Vinkeveen gesponsorde F1 weet overtuigend te winnen, eindstand 5-8. Het kampioenschap is een feit en komende zaterdag zal het team tijdens haar laatste
wedstrijd buiten op het thuishonk
van De Vinken worden gehuldigd.

Jeugd Clubkampioenschappen TV Wilnis
Wilnis - Van maandag 14 september tot en met zondag 20 september
hebben de jeugdleden van TV Wilnis in allerlei categorieën gestreden
om de clubkampioen van TV Wilnis
te worden.
Ondanks de nattigheid hebben we
bijna alle wedstrijden volgens schema kunnen spelen.
Zondag 20 september stond in het
teken van de finales en gelijk ook
de clubkampioenschappen voor onze jongste jeugd in rood en oranje.
Door die wedstrijden op middag te
spelen bleef alles overzichtelijk en
was er veel gezelligheid op het park.
Clubkampioen bij de jongens in
de hoogste categorie is Timo Vossestein geworden en bij de meisjes
in de hoogste categorie Donna Straver. Volgend jaar gaan ze natuurlijk
proberen deze titel te verdedigen.
Alle clubkampioenen
op een rijtje:

Rood:
1e: Sterre van Bemmel
2e: Sandra Looij
Oranje enkel:
1e: Floor van Loon
2e: Madelon Rispens
Oranje dubbel:
1e: Floor van Loon/Bodine Verheul
2e: Mischa van Scheppingen/Rony
Gerkes
Groen enkel:
1e: Floor van Loon
2e: Rony Gerkes
Meisjes t/m 14 enkel:
1e: Donna Straver
2e: Eva Turk
Meisjes dubbel t/m 14:
1e: Donna Straver/Eva Turk
2e: Robbin Dekker/Charlotte Steen
Jongens t/m 14 enkel:
1e: Timo Vossestein
2e: Richard Gaiser
Jongens dubbel t/m 17:
1e: Tim Dressel/Hidde Goossens
2e: Timo Vossestein/Bart Roling

Bingo bij O.K.K.

Mijdrecht - Dinsdagavond 6 Oktober is er weer bingo bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met natuurlijk weer
een hoofdprijs welke deze keer een verrassing is. U komt toch ook gezellig een avondje bingo spelen? De bingo zal gehouden worden in het
veenweidebad,Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 eurocent per lot.
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• Nieuwe Meerbode

Atlantis 2 speelt met veel
strijdlust

Argon en CSW delen de
punten

Mijdrecht - Op 26 september jl.
speelde het door Florist gesponsorde team van Atlantis 2 de wedstrijd in Nieuw-Vennep tegen KIOS
2. Een spannende wedstrijd waarbij aan beide kanten goed verdedigd werd en er een hoop strijd was
tussen de teams. Om 17.00 uur werd
er een start gemaakt met een wedstrijd die gelijk op zou gaan. Atlantis 2 speelde in de eerste aanval met
de volgende spelers: Timo Jongerling, Mark Kruiswijk, Joyce Roodenburg en Chantal Poolman. In het
begin van de wedstrijd duurde het
zowel aan de kant van Atlantis als
aan de kant van KIOS lang totdat er
een doelpunt viel. Dit kwam doordat aan beide kanten sterk en fanatiek verdedigd werd. Na veel onderscheppingen aan de kant van Atlantis konden er ook veel aanvallen gedraaid worden. Dit resulteerde in een felle start met een mooi
openingsdoelpunt van Timo Jongerling. Al snel volgde een 2-0 voorsprong door een doelpunt van Mark
Kruiswijk. Er werd veel rust gehouden in het spel en verdedigend werd
er goed druk gegeven. Na een felle
start zakte Atlantis even in en kwam
het team achter (2-3). Het andere
vak met daarin Jacco van Koeverden-Brouwer, Koen van Wermerskerken, Joy Trompert en Tamara
Gortenmulder scoorde twee schitterende doelpunten! De stand liep in
deze fase lange tijd gelijk op. Beide

De Ronde Venen - Na een paar
maal een wedstrijd tegen onze
buurman CSW gespeeld te hebben
kan de conclusie getrokken dat Argon niet thuis geeft als het een derby moet spelen. De eerste helft had
Argon de mogelijkheden om tenminste een paar maal te scoren
maar deed dat maar één maal. In
het vervolg ‘vergat’ Argon zijn eigen spel te spelen en dat kwam de
ploeg duur te staan. CSW stroopte
de mouwen op Argon kon mee met
het karaktervoetbal en was fysiek en
verbaal duidelijk de mindere.
Dat er uiteindelijk een gelijkspel uitrolde, daar hadden de meeste van
de in grote getale opgekomen supporters vrede mee.

teams waren aan elkaar gewaagd.
Atlantis had moeite met de lengte van KIOS, maar liet dit niet blijken en de spelers bleven positief
naar elkaar. Toch nam KIOS aan het
einde van de eerste helft een kleine
voorsprong doordat hun kansen beter werden afgerond. De rust werd
ingegaan met een nadelige stand
van 9-6. In de rust werd door coach
Serge Kraaikamp benoemd dat het
spel van Atlantis verdedigend erg
sterk stond en dat het team aanvallend de beste kansen moest kiezen
in plaats van alle kansen.
Na de rust was de openingstreffer voor Atlantis door Jacco. Al snel
volgden er meer doelpunten aan de
kant van Atlantis gemaakt door opnieuw Jacco en Chantal Poolman.
Een wissel bij de heren resulteerde
erin dat de tweelingbroers Jelle en
Koen van Wermerskerken samen in
een vak kwamen te staan. Deze heren speelden goed samen en brachten een hoop verwarring bij de heren van KIOS.
De gehele wedstrijd liep de stand
gelijk op, beide teams bleven doelpunten scoren en doorlaten wat uiteindelijk resulteerde in een eindstand van 17-14 in het nadeel van
Atlantis.
In deze wedstrijd liet Atlantis zien
dat dit jonge jeugdteam goed aan
het groeien is en dat de spelers
steeds beter op elkaar ingespeeld
raken.

HVM M6E2 onverslaanbaar!
Mijdrecht - Zaterdag werd de derde wedstrijd competitie wedstrijd
gespeeld. De competitie is goed begonnen voor deze fanatieke meiden,
want eerder wonnen zij al met 6-0
en 9-0.
Met een volledig team werd de
wedstrijd gespeeld op het vertrouwde zandveld van HVM. De tegenstander was deze keer HC Bloemendaal. Er werd goed samenge-

speeld en de bal bleef voornamelijk
aan de hockeysticks van de HVM
meiden kleven. Dit resulteerde in
een eindstand van 9-0. Aanstaande
zaterdag spelen ze tegen de Reigers
in Hoofddorp en dan zullen we zien
of ze de 0 doelpunten tegen kunnen
volhouden.
Aan de mentaliteit van de groep en
hun coaches Dagmar Ort en Thijs
Gasse zal het niet liggen.

Dames Atalante 1 pakt een punt
Vinkeveen - Dames 1 Atalante mocht afgelopen vrijdag haar 2e
wedstrijd thuis spelen tegen Prima
Donna Kaas. De eerste set gingen
de Haaxman dames vliegend van
start. Gevarieerd spel waarbij gaatjes goed opgezocht werden maakte dat de Prima Donna dames niet
in hun spel konden komen. Resultaat een welverdiende 25-20 winst.
De tweede set werden de rollen omgedraaid. Vooral door enkele foutservice van Atalante tegenover een
sterke service van de tegenpartij kon
het tij niet gekeerd worden. Zelfs de
positieve peptalks van Loes, optredend als coach/invaller, kon een 1425 setstand niet voorkomen. De 3e
set een frisse start met Malou op de
buiten. De ietwat grieperige Nicolle
werd even rust gegund. Weer werden gaten opgezocht bij de kaasmeisjes, in de hoop gatenkaas te
kunnen maken. Helaas hadden de
tegenstanders de taktiek wat meer

door en waren gaten moeilijker te
vinden. Atalante begon steeds meer
tegen zichzelf te spelen. Passes lagen niet lekker, waardoor de set-up
van de kersverse tante Lianne ook
niet lekker gebracht kon worden om
de punt te maken. Enige onsportiviteit door het niet vlot aangeven van
de bal als het spel stil lag werd door
de scheidsrechter opgemerkt. De
toon was gezet, echter de set was
al verloren en werd met 20-25 afgesloten. De laatste set werd Loes
als geheim wapen in de plaats van
Marjan op de midden ingezet. Haar
lekkere service was aanleiding voor
het gehele team om goed te serveren. Enkele harde klappen van Annike en gevarieerd slim spelen waren ingredienten die de laatste set
nog tot een spannende strijd maakte. Mede door de genadeloze service van een van de tegenspelers
was echter ook nu de setstand 2225 niet te voorkomen.

Start jongste Basketballers
is begonnen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
zijn de jongste Basketballers in de
leeftijdscategorie onder 14 jaar van
start gegaan. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal de Phoenix en
de Argonauten gingen voortvarend
van start. Geert Jan Dierickx, Ruben Rechtuijt en Marijn Kop maakten de eerste punten. Daarna zag je
toch dat de BVA Tigers uit Alphen
aan den Rijn al eerder in deze leeftijdscategorie hadden gespeeld. In
deze oudere leeftijdscategorie is
de verdeling van het aantal speelminuten over de wedstrijd, namelijk nieuw voor deze jonge groep
en dat gaf best wel wat spanning

bij SV Argon. Het lengteverschil bij
Alec Heijnemans, Patrick Burger
en Eric de Koning zorgt daarbij ook
nog eens voor onevenwichtige spel.
Al wordt dit wel gedeeltelijk goedgemaakt door de wilskracht van deze jongens. In de rust was de achterstand dan ook maar 8 punten.
Luc van Dijk, Calvin de Koning en
Adne Limburg scoorden na de rust
een aantal mooie punten en in de
laatste kwart scoorden zij zelfs nog
meer dan de Tigers.
Toch was de overmacht van de BVA
Tigers te groot en ondanks af en toe
mooi spel, werd de wedstrijd met
56-70 verloren.

Atlantis C1 lekker op dreef
Mijdrecht - Zaterdag 26 september heeft het team van Atlantis
C1, dat door Mollers waterwerken
wordt gesponsord, gespeeld tegen
hun concurrent de Vinken C1. Vorige keer, toen beide ploegen elkaar
troffen in Vinkeveen, ging Atlantis C1 met een winst van 1-15 naar
huis, dus er was veel vertrouwen.
De wedstrijd begon met het aanvalsvak: Jennifer Veenboer, Fay
Trompert, Lars v.d. Sluijs en Marc
de Waal en met het verdedigingsvak: Anouk Mollers, Tessa Verweij,
Olav Kuppens en Max Nobel. Ruben
Gortenmulder, die helaas geblesseerd is, moedigde zijn team vanaf
de zijkant aan.
Na een paar minuten gespeeld te
hebben, scoorde Jennifer Veenboer met een mooi schot voor Atlantis C1 de 1-0, maar daarna kreeg
de Vinken C1 met een paar schoten ook de kans, waardoor ze met
1-2 voor kwamen te staan. Atlantis
C1 maakte snel weer gelijk met een
strafworp van Tessa Verweij. Vinken C1 vocht snel terug, waardoor

Snelle treffer
In de eerste minuten werd doelman
Jordy Wens van CSW al behoorlijk
op de proef gesteld, een vrije trap
van Floris Mulder werd door Wens
tot hoekschop verwerkt en een
goede mogelijkheid van Jesse van
Nieuwkerk werd door Wens gepakt.
Toen na twaalf minuten Lorenzo
Zorn slordig naast schoot was het
in dezelfde minuut wel raak toen
Morrison op de bal jaagde en vervolgens Van Nieuwkerk in de gelegenheid stelde om af te drukken
1-0. Jesse van Nieuwkerk kreeg vijf
minuten later weer een goede mo-
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gelijkheid maar hij stuitte op ver
uitgekomen doelman Wens. CSW
kreeg de eerste helft maar één mogelijkheid en dat was een vrije trap
op de rand van de zestien meter,
de bal van Kunkeler ging over de
muur maar ook over het doel. Daarna nog deelde Argon nog een paar
speldenprikjes uit, een poging van
Morrison over links ging over, Wouter Winters schoot voorlangs en Van
Nieuwkerk schoot naast en over.
Evenwicht
De tweede helft kwam Argon niet
meer in zijn spel, CSW kletste er
flink tegenaan en kreeg een paar
hoekschoppen waarin het behoorlijk gevaarlijk werd maar doelman
Antonioli maakte de uiteindelijk
de laatste kopbal onschadelijk. Argon deed nog wel wat terug maar
Marlin Bot en ook Syrano Morrison
mikten naast. Nadat Antonioli een
schot van Cornelisse gekeerd had
moest hij met nog een kwartier op
de klok toch buigen voor een inzet
van Vincent van Hellemondt 1-1. In
de slotfase scoorde Argon nog wel
maar scheidrechter Berg annuleerde het doelpunt vanwege buitenspel. Daarna bleef het wel spannend
maar echt gevoetbald werd er niet
meer. Zaterdag gaat Argon op bezoek in Volendam.
Foto: sportinbeeld.com

ze met 2-4 voor kwamen te staan.
Net voor de rust maakte Tessa Verweij het met een doorloopbal goed
door te scoren (3-4). Na een peptalk
van de vervangende coaches Mark
en Koen, ging Atlantis C1 er vol goede moed tegenaan.
Atlantis C1 ging er weer voor en
maakte gelijk door een korte kans
van Fay Trompert (4-4). De Vinken
C1 scoorde nogmaals waardoor ze
toch weer voor kwamen te staan (45). Hierna liet Atlantis C1 zien waarom ze kampioen geworden zijn. Ze
vochten zich terug met een doorloopbal van Anouk Mollers (5-5) en
daarna scoorde Tessa Verweij twee
schoten (7-5).
Met nog ongeveer een kwartier op
de klok werd Jennifer Veenboer gewisseld voor Lisanne Troost, die gelijk in de aanval aan de bak mocht.
Fay Trompert maakte een paar minuten voor tijd een mooi schot, waardoor de eindstand op 8-5 kwam te
staan. De coaches Joyce Rodenburg
en Jelle van Wermeskerken kunnen
weer trots zijn op deze toppers.

Strafworpen te moeilijk
voor Vinken D1
Vinkeveen - fgelopen zaterdag
moest het door JUMBO gesponsorde achttal van Vinken D1 haar
laatste thuiswedstrijd spelen. Dit
maal was EKVA D1 de tegenstander, uit werd er nipt gewonnen, dus
de blauw-witten uit Almere waren gebrand op revanche. Het begin was voor de Vinkeveense formatie. Na een paar kleine kansjes was
het Joas Leeflang die middels een
in de diepte aangegeven doorloopbal de 1-0 scoorde. Binnen 15 seconden was het alweer gelijk. Vinken bleef fanatiek aanvallen. Soms
wat onrustig. Het was Tessa Fokker
die een kansje vlakbij de korf benutte en de 2-1 liet noteren. Toen kon
er al een gaatje worden geslagen,
maar helaas. Vinken mist de eerste
toegekende strafworp.
Na wissel van vak en functie is het
Sanne Fokker, die via een doorloopbal de 3-1 op het scorebord liet zetten. EKVA probeerde via ingestudeerde aanvallen tot scoren te komen, maar het JUMBO achttal ontregelde dit met strak voorverdedigen. Toch kwamen ze terug. Via een
afstandsschot en na slecht uitverdedigen een kansje vlakbij de korf

werd de ruststand 3-3. De tweede
helft begonnen de gasten zeer sterk.
Ze waren effectiever met hun schoten en liepen in tien minuten tijd uit
tot 3-5. Via een doorloopbal scoorde opnieuw Tessa Fokker en konden
we dichterbij komen. Echter ook deze keer werd een strafworp gemist.
Vlak voor de laatste wissel werd nog
twee keer gescoord. Bud van der
Vliet scoort uit een door Joas Leeflang aangegeven dieptebal. EKVA
scoort tegen zodat we met 5-6 het
laatste kwart ingaan.
EKVA krijgt het lastig, de vermoeidheid slaat toe, de blauw-witte Vinkenformatie gaat er nog eens flink
tegenaan. Er zijn veel kansen, niet
al te zorgvuldig maar wel fanatiek gaan we op zoek naar de gelijkmaker. Het is Nieko Dankelman
die de 6-6 scoort via een doorloopbal. Helaas mist Isabel van der Horst
nog een paar leuke kansen. En dan.
In de laatste minuut opnieuw een
strafworp. Opnieuw gaat deze mis.
Er wordt afgefloten met 6-6 eindstand. Het JUMBO achttal eindigt
op de 3e plaats en houdt EKVA achter zich. Nog een wedstrijd en dan
gaan we de zaal in.

Geslaagd Hema jeugd evenement bij tV De Ronde Vener
Mijdrecht - Afgelopen zondag
27 september was het weer zover
en werd het HEMA jeugd evenement georganiseerd. Dit evenement
wordt twee keer per jaar gehouden
en hierbij tennist ieder jeugdlid samen met een volwassene. Het eten
wordt door de ouders verzorgd.
Naast het tennissen, kan er lekker
gegeten worden van alle hapjes die
zijn gemaakt. Wij willen graag alle
ouders bedanken voor het maken
van de hapjes. Alle kinderen die
mee hebben gedaan kregen een
prijs welke beschikbaar zijn gesteld
door de sponsor Hema. Lijkt tennis
je leuk kom dan een keer kijken op
ons park. Op onze website kan je
alles vinden over onze vereniging,
www.tvdrv.nl Heb je nog vragen?
Dan kun je altijd even mailen naar
jeugd@tvdrv.nl

Stroeve start
Atalante heren 1
Vinkeveen - Atalante heren 1 is het
nieuwe seizoen in de promotieklasse volleybal moeizaam begonnen
met twee thuisnederlagen. Vorige
week bleek Almere Buiten met 2-3
net aan te sterk, afgelopen vrijdag
moesten de Vinkeveense heren in
De Boei met 1-3 buigen voor Zaanstad 4. Helemaal onverwacht waren de nederlagen niet. Na het vertrek van Frans Roos en Iwan Hendriks heeft het team flink wat aan
ervaring ingeboet. Daar staan de terugkeer van Sven Pothuizen en de
komst van de jeugdige Remco Vrinzen uit Heren 4 tegenover. Regi Pothuizen uit heren 2 zal als tweede
spelverdeler een groot deel van het
seizoen het door A-side media gesponsorde team versterken.
In de voorbereiding op het nieuwe
seizoen speelde Atalante twee oefenwedstrijden (VSTS en VCH) en
verlegden de mannen, samen met
Unitas heren 1, hun grenzen in een
echte bootcamp aan de Toolenburgerplas in Hoofddorp. De oefenwedstrijden werden vooral gebruikt
voor het zoeken naar de optimale
nieuwe opstelling.
Voorsprong
Tijdens de eerste competitiewedstrijd moest Atalante het echter
stellen zonder vaste waarde Bas
van der Lubbe. Atalante nam nog
wel een 1-0 en een 2-1 voorsprong,
maar in de laatste twee sets deed
het gemis van Bas zich gelden. Een
toch nog ‘knappe’ nederlaag tegen
een sterke tegenstander.
Ook in de tweede wedstrijd waren de A-side Media mannen niet
compleet. Ditmaal ontbraken Leroy Kuipers en Remco. Gelukkig
waren Martijn de Vries en Rick de
Groot uit heren 2 bereid de selectie aan te vulllen. Aanvankelijk leek
er geen vuiltje aan de lucht. Via 8-4

nam Atalante een 12-9 voorsprong.
Maar halverwege de eerste set nam
de foutenlast toe. Zaanstad rook zijn
kans en liep uit naar 20-24. Twee
sterke blocks van Bas en Erik maakten het nog even spannend, het was
echter niet genoeg, 23-25.
De tweede set startte redelijk dramatisch, 0-6. Teveel stopfouten en
zelf te weinig servicedruk. Zaanstad
bleek een zeer solide team te zijn en
gaf die voorsprong niet meer weg,
19-25. Typerend was dat het laatste
punt met een foutservice aan de tegenstander werd gegeven.
Herpakken
Met Regi voor Jeroen op de spelverdelerspositie, herpakte Atalante zich
na de tweede set. Er was meer servicedruk, al bleef het moeilijk met
de eigen aanval de bal bij de gasten
aan de grond te krijgen. Tot 19-19
ging het gelijk op, maar mede door
enkele slimme aanvallen van Martijn wist de thuisploeg in de slotfase toch een beslissend gat te slaan,
25-21.
Met een puntje in de tas, werd met
hoop op meer aan de vierde set begonnen. Maar het zat er niet in afgelopen vrijdag. Het gemis aan slagkracht van Leroy en teveel eigen
fouten braken de thuisploeg wederom op. Toen bij 13-15 ook de
scheidsrechterlijke beslissingen niet
in Vinkeveens voordeel uitvielen en
Zaanstad nog een ijzersterke aanvaller achter de hand bleek te hebben, was het pleit snel beslecht, 1925 en dus een 1-3 nederlaag.
De heren hebben nu een weekje
rust, en Leroy en Bas zijn weer terug. De volgende wedstrijd staat op
10 oktober gepland, in Huizen tegen Prima Donna. Dan moet Atalante voor enkele weken Sven missen,
maar er is weer even tijd om verder
te werken aan een vaste basis.

