De overheid verleent regelmatig
subsidie voor energiebesparende
maatregelen. Door een grote vraag,
kan het subsidiepotje snel leeg zijn.
Maar ook zonder subsidie is het
aanbrengen van spouwmuurisolatie verstandig. U verdient de investering namelijk snel weer terug.

Tel: 0297-581698

we met een soepele slang met mini-came
ledverlichting door het gaatje de spouwmu
en inspecteren alles dat van belang is vo
materiaalkeuze en uitvoering van de opd
straks.
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Stap 3. Een vrijblijvende prijsopgave
Aan de hand van de uitslag van het gedeta
de onderzoek, ontvangt u van ons een ra
met een vrijblijvende prijsopgave.

Lagere energiekosten in
5 doordachte stappen
10 oktober 2012
Editie: Mij drecht, Wiln is, Vinkev een
Voor u met spouwmuurisolatie begint, is het van belang te weten
waarom u het gaat doen. Dat kan
namelijk invloed hebben op de materiaalkeuze. Wilt u bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het milieu,
Zeker voor uw hypotheek.
koude en/of vochtige muren voorkomen of besparen op uw energierekening. We helpen u graag.

WWW.MEERBODE.NL

Investeren in
sterke dijken

Lees In de provincie

2

Financiële Diensten Mijdrecht

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

GEVELTECHNIEK BV
www.geveltechniek.nl
Het nu nog afbuigend fietspad naar de Groenlandsekade, wordt rechtdoor getrokken achter het geluidsscherm langs

Fietspad Groenlandsekade wordt
doorgetrokken naar N201
Vinkev een - Het fietspad langs de
Groenlandsekade krijgt eindelijk
een eigen aansluiting op dat langs
de N201 nabij het kruispunt met de
A2. Het fietspad is eerder onderwerp van discussie geweest omdat
het precies op het grensgebied ligt
van de gemeenten Stichtse Vecht
en De Ronde Venen. Voordat de A2
werd omgelegd was het grondgebied van Abcoude, maar door de
gemeentelijke herindelingen is die
situatie veranderd. De Provincie
bleek bij navraag destijds geen partij te (willen) zijn in het doortrekken
van het fietspad, Rijkswaterstaat zei
dat het haar taak niet was en de gemeenten hadden geen geld voor het
doortrekken van het fietspad, dat
tot nu toe met een ‘slingertje’ aan
het einde van de Groenlandsekade
ter hoogte van Jachthaven De Wilgenhoek daarop aansluit. De vaak
drukke en smalle Groenlandsekade
is ter plaatse voor fietsers geen pretje om hun weg te vervolgen en ‘veilig’ al helemaal niet. Het is pakweg
een stukje van 200 meter dat ontbreekt om naar het fietspad Vinkeveen-Vreeland langs de N201 te komen. Bovendien is het hier ook een
kruispunt voor fietsers die v.v. via de
Oukoopse polder, Nieuwe ter Aa en

Oud-Aa naar Breukelen rijden. Het
vormt bovendien de hoofdfietsroute
van Amsterdam via Abcoude naar
De Vechtstreek en Utrecht en omgekeerd. Een bewoner van de Vinkenkade, Pieter Boele, is al twee
jaar bezig het laatste stukje fietspad
gerealiseerd te krijgen omdat zijn
kinderen veelvuldig de route fietsen
naar school in Breukelen en terug.
Het huidige stuk is vooral onoverzichtelijk, slecht te berijden en rommeling langs een uitstekende betonrand (valpartijen) op de weg en
over het voormalige parkeerterrein
van Hotel Bilderberg De Residence.
Al met al niet ideaal voor fietsers.
Vroeger reden die door een tunneltje, maar dat is er niet meer. Kortom,
vooral fietsers zijn de dupe geworden van de aanleg van de verbrede
A2 en het nieuwe kruispunt. Maar
daarin schijnt nu verandering te komen. Met name Pieter Boele verdient alle waardering voor zijn niet
aflatende inspanningen het voor elkaar te krijgen.
Betaald uit grondopbrengst
Het stuk fietspad wordt vanaf de
Groenlandsekade rechtdoor doorgetrokken achter het ronde deel
van het geluidsscherm langs naar

de N201. Het steekt op de helft
de weg vanaf en naar de rotonde haaks over. De verkeersdeelnemers kunnen elkaar daar goed zien.
Het fietspad ligt wat verder af van
het braakliggende terrein waar de
bouw van een nieuw hotel staat gepland (Caransa), maar dat nog altijd op zich laat wachten. De realisering van het laatste deel van het
fietspad is mogelijk geworden doordat Jachthaven De Wilgenhoek een
stuk grond van de gemeente Stichtse Vecht gaat kopen om er een parkeerterrein aan te leggen. Volgens
een woordvoerder van De Wilgenhoek is vorige week daartoe met
Stichtse Vecht een intentieovereenkomst getekend. Het stuk grond van
ruim 800 vierkante meter is gelegen
tussen de Groenlandsekade en het
geluidsscherm van de A2. Met de
opbrengst van de grond kan het
stukje fietspad worden aangelegd,
ook al omdat Rijkswaterstaat heeft
toegezegd hieraan eveneens een
bijdrage te willen verlenen. Voorwaarde is wel dat het geheel voor
1 januari 2013 klaar moet zijn. Als
de gemeente Stichtse Vecht haar fiat geeft aan de aanleg van het parkeerterrein, kan een en ander van
start gaan.

Elf huurders moeten voor 1 mei 2014 hun woning verlaten

Duidelijkheid voor tijdelijke
bewoners Weth. van Damlaan

Wilnis -Deze week hebben de bewoners van de Wethouder van Damlaan in Wilnis van de gemeente een
brief ontvangen waarin staat wat er
met hun woning gaat gebeuren, nu
deze niet meer gesloopt gaat worden voor de nieuwbouwwijk Marickenzijde. De gemeente, die eigenaar is van de woningen, beëinWethouder David Moolenburgh

digt de tijdelijke verhuur per 1 mei
2014 en verkoopt de koopwoningen
die vrij van huur zijn. De voormalige huurwoningen gaan over naar
GroenWest.

Voor de uitvoering van het nieuwbouwproject Marickenzijde heeft
de gemeente 25 woningen in de
Wethouder van Damlaan verworven, met de bedoeling dat deze gesloopt zouden gaan worden om een
brede doorsteek te creëren voor de
ontsluiting van de nieuw te bouwen
wijk Marickenzijde. Zolang er nog
niet gebouwd werd verhuurde de
gemeente deze woningen aan tijdelijke huurders. Deze huurders tekenden dan ook een contract waarin duidelijk stond aangegeven, dat
zij een lagere huur betaalden, maar
dat dit inhield dat zij, zodra de gemeente de woningen nodig had, deze binnen drie maanden moesten
verlaten. Alle tijdelijke huurders gingen hiermee akkoord.
Te duur
De bomen groeiden ook voor de gemeente De Ronde Venen niet meer
tot in de hemel en de grootse dure
plannen voor deze ontsluiting werd
door de gemeenteraad in maart
van dit jaar van tafel geveegd. Gevolg, deze woningen hoeven niet te
worden gesloopt, dus hebben deze
woningen geen belang meer voor
de gemeente en zullen de tijdelijke
huurders hun woning moeten ver-

laten. Dus in feite over drie maanden eruit.
Wethouder David Moolenburgh:
“Maar zo wilden we toch ook niet te
werk gaan. Toen ontstond natuurlijk de vraag wat nu. Er staat daar
een aantal woningen. Er is nog een
aantal mensen eigenaar van die
woningen. Die mensen kunnen eigenaar blijven. Die hebben ooit een
aanbod gehad van de gemeente
om die huizen te kopen, maar wilden blijven zitten. Er zitten reguliere
huurders van GroenWest, daar verandert ook niets voor, maar we zaten natuurlijk wel met een groep tijdelijke huurders.
(Vervolg elders in deze krant)
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Communicatieweg 9-5, 3641 SG Mijdrecht, 0297
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• 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

Bezoek de gratis Gezondheidsmarkt
van Zorg en Zekerheid in Mijdrecht
Op 17 oktober vanaf 13.30 uur in Partycentrum de Meijert,
Dr. J. v/d Haarlaan 6, Mijdrecht.

www.vderwilt.nl
www.zorgenzekerheid.nl/braderie
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EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Bewonersavond leidt tot goed basisidee
inrichting hofjes Baambrugse Zuwe
Vin keveen - Nu de werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe in
Vinkeveen een einde naderen zal de
gemeente de hofjes opnieuw met
groen inrichten.
Omwonenden hebben dinsdag 2
oktober tijdens een bewonersavond
meegedacht over het ontwerp. Ideeenschetsen vormden de basis voor
een levendige discussie en leidden tot een basisidee waar iedereen enthousiast over is. Wethouder Pieter Palm opende de avond
en onderstreepte daarmee het belang dat hij hecht aan bewonersparticipatie. Wijkcomité Oud-Vinkeveen
en Vereniging voor Milieu- en Natuurbescherming De Groene Venen
zijn partners in de herinrichting van
de hofjes. Door gezamenlijke wensen en ideeën te inventariseren binnen de financiële en ruimtelijke mogelijkheden, kan een optimaal ontwerp worden gerealiseerd waar bewoners nog jarenlang plezier van
hebben. ‘Ik zie heel veel mensen
met honden lopen.

Maak er een groene hondenspeelplaats van’, opperde een bewoner
vooraf. ‘Graag zien wij een speeltoestel geplaatst, zodat onze kleine hier vrolijk kan spelen’, aldus een
jong gezin. Verschillende direct omwonenden hebben overlast ondervonden van de moerascipressen die
in het verleden in de hofjes stonden.
‘Wat ons betreft mogen ze wegblijven’, zeggen deze mensen. ‘Maar
houd het wel groen.’ Landschapsarchitect Melle Wierper van Groenpartners had vooraf omwonenden
gesproken en kon daardoor ideeenschetsen presenteren met mogelijke oplossingen. Zo stelde ze voor
een hondenpaadje aan te leggen,
met een heg afgescheiden van het
overige groen van het hofje; lange
perken als legakkers met inheemse
bloeiers; een picknickset voor lange zomeravonden; een avontuurlijke speelhoek en zelfs een jeu-deboulesbaan.
Bekijken
Het is nu aan de gemeente om te

kijken naar financiële en ruimtelijke mogelijkheden en deze met de
terugkoppeling van de bewoners
uit te laten werken in een toepasbaar ontwerp. De onderhoudssituatie van de nabijgelegen speeltuin
en het voetbalveldje worden hierin meegenomen. Over deze bijeenkomst wordt een verslag opgesteld
dat wordt opgestuurd naar alle genodigden en gepubliceerd op www.
derondevenen.nl onder leven en
werken, Reconstructie Baambrugse Zuwe. De ideeënschets kan op
het gemeentehuis worden bekeken. Omwonenden kunnen tot uiterlijk 9 oktober 2012 reageren naar
f.kaptein@derondevenen.nl of telenisch (0297)291768. In de komende weken wordt een ontwerp uitgewerkt dat schriftelijk en via internet
zal worden gepresenteerd. Op vrijdag 9 november om 15.00 uur wordt
de afronding van de reconstructiewerkzaamheden feestelijk gevierd
met het planten van een eerste
boom. Binnenkort wordt hiervoor
een uitnodiging gestuurd.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Plaatsen van uitbouw aan de
achterzijde van de woning

- Bouwen

W-2012-0508

3-10-2012

Plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak

- Bouwen

W-2012-0504

1-10-2012

vinkeveen
Arkenpark
De Plashoeve 8

Vervangen/vergroten van een
woonark

- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0502

27-9-2012

waverveen
Cliffordweg 13

Bouwen van bijgebouwen

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0505

2-10-2012

afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

abcoude
Gein-Noord 75
mijdrecht
Briljant 27

wilnis
Dorpsstraat 36/38
Dr. Mees ten
Oeverlaan 12
Timotheegras 36

Vervangen van de vergunde uitrit - Inrit/uitweg
aan de Dorpsstraat door een uitrit
aan de Wilnisse Zuwe
Vergroten van een dakkapel op
- Bouwen
het voorgeveldakvlak v/d woning
Plaatsen van een dakkapel op
- Bouwen
het achterdakvlak

W-2012-0503

28-9-2012

W-2012-0500

28-9-2012

W-2012-0501

29-9-2012

aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen die verGunninGvrij zijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
vaststelling

baambrugge
Kleiweg 36

Kappen van een boom

- Kappen

W-2012-0442

28-9-2012

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 12 oktober 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

abcoude
Oude Dijk 4

Realiseren van groot onderhoud

W-2012-0216

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Aasdomstraat 23
de hoef
De Hoef Westzijde 10

mijdrecht
Genieweg 34-G1

waverveen
Waverdijk 11
wilnis
Pieter Joostenlaan 24

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning

- Bouwen

W-2012-0481

2-10-2012

Bouwen van een schuur

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0472

4-10-2012

Plaatsen van een trap langs de
gevel en een deur en raam

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0386

2-10-2012

Wijzigen van een opbouw
van een mestopslag kelder

- Bouwen

W-2012-0447

1-10-2012

Realiseren van 2 gevelkozijnen
- Bouwen
en een kleine interne verbouwing

W-2012-0438

28-9-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Met ingang van 12 oktober 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage:
straatnaam
abcoude
Voetangelweg 9

datum

evenement

locatie

activiteit

Za. 24 november
Rond 15.00 uur

Intocht Sinterklaas

Raadhuisplein voormalige
gemeentehuis, 1391 CJ Abcoude

Versterkt geluid

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297 29 16
71 en/of T. 0297 29 18 35.
verGunninG drank- en hOrecawet
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 10 oktober tot en met 21 november 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal
van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30
tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Hofland 26, 3641 GE Mijdrecht.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de terinzagelegging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
verlenGinG tijdelijke bOuwplaats

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

- Bouwen
- Monument

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

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Brandveilig gebruiken
van de opstallen

- Brandveilig
gebruik
(vergunning)

W-2012-0151

1-10-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 oktober 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouwbedrijf Robu B.V.
toestemming hebben verleend om de periode van de tijdelijke bouwplaats aan de Vinkenkade in Vinkeveen te
verlengen. Dit in verband met opslag bouwmateriaal voor werkzaamheden aan Plaswijk 33 in Vinkeveen. Deze
materialen zullen over het water worden vervoerd (op ponton) naar Plaswijk 33. De vergunning geldt nu voor
de periode van maandag 1 oktober 2012 tot en met maandag 31 december 2012. Het werkadres is: Plaswijk
33, 3645 AS Vinkeveen. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is: Vinkenkade, 3645 AP Vinkeveen. Eenieder
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de
vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 18 OktOber 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 oktober 2012.
agenda
NB aangegeven tijden zijn indicatief
1. Opening (19.30 uur)
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Vernieuwbouw Dorpshuis De Vijf Bogen, raadsvoorstel 0200/12 (19.45 uur)
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Baambrugge heeft een alternatief projectplan uitgewerkt voor uitbreiding
en renovatie van het dorpshuis. Nu een nieuwe meerjarenbegroting 2012-2017 voor ligt, wordt de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de verstrekking van de investeringssubsidie en de jaarlijkse subsidie
naar aanleiding van het raadsbesluit en amendement van 31 maart 2011.
5. Eenmalige subsidie RTV Ronde Venen 0051/12 (20.15 uur)
Aan de Stichting RTV Ronde Venen wordt een éénmalige subsidie verstrekt van maximaal e 25.000. Met deze
subsidie worden kosten gedekt die te maken hebben met de fusie van Midpoint FM en TV en RosaFM. Aan
de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze uitgave ten laste te brengen van de bestemmingsreserve voor
Cultuur en media.
6. Ontwikkelingen Herenweg 112 Vinkeveen, raadsvoorstel 201/12 (20.30 uur)
OMB heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van acht woningen en
zes appartementen op het perceel Herenweg 112 in Vinkeveen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is slechts mogelijk nadat de raad een zogenaamde verklaring
van geen bedenkingen heeft afgegeven.
7. Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0054/12 (21.15 uur)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenregeling, waarbij zij nadrukkelijk rekening
houdt met de belangen van de gesprekspartners: een ondernemersvertegenwoordiging per winkelgebied, de
supermarktorganisaties en de kerkbesturen. De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen hebben elk hun eigen winkeltijden. In het kader van de harmonisatie ligt bijgaand raadsvoorstel voor aanpassing
van de winkeltijdenverordening voor. Daarnaast is er per 1 januari 2011 aangescherpte wetgeving waardoor
de toerismebepaling in Vinkeveen gemotiveerd dient te worden.
8. Sluiting (22.15 uur)
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 18 OktOber 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 12 oktober 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 20 september 2012
4. Akkoordstukken
4a. Lokale media-instelling, raadsvoorstel 0052/12
De gemeenteraad besluit om aan het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de Stichting Publieke
Lokale Media Instelling Ronde Venen voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61 tweede lid stelt.
4b. 2e financiële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e financiële rapportage 2012.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting
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10 oktober, Dag van
de Duurzaamheid
Duurzaamheid is iets waar we
allemaal bij stil moeten staan.
Op woensdag 10 oktober
is het daarom Dag van de
Duurzaamheid. In heel het land
worden interessante activiteiten
georganiseerd om het thema
‘Duurzaamheid’ onder de
aandacht te brengen. Ook in uw
gemeente! Zo wordt er op tal

van basisscholen voorgelezen en
gediscussieerd over dit thema.
Ook kunt u worden bijgepraat
over energiebesparing, wordt in
Zeist getoond hoe nuttig afval
nog kan zijn en wordt in Bunnik
een nieuwe fietsstraat geopend.
Benieuwd wat er bij u in de buurt
wordt georganiseerd? Kijk op:
www.dagvandeduurzaamheid.nl

Deltaprogramma: samenwerken in waterbeheersing
Utrecht is een aantrekkelijke
provincie en rijk aan verschillende
watersystemen. Belangrijke factor
is de centrale ligging die de
provincie inneemt in Nederland,
op de grens van hoog en laag.
Omdat de provincie Utrecht laag
ligt, kan het bij een dijkdoorbraak
via de Nederrijn en de Lek dus

PS

of verlegd moeten worden.
Op http://www.provincieutrecht.nl/onderwerpen/alleonderwerpen/waterplan/
kunt u interactief zien wat
de gevolgen zijn voor uw
leefomgeving bij een eventuele
dijkdoorbraak in de provincie
Utrecht.

‘Dijken niet altijd verhogen’

Niels Hoefnagels, statenlid
voor D66: “D66 werkt aan een
waterveilige provincie. Dat doen
we niet alleen, dat doen we samen
met gemeenten en waterschappen.
Veiligheid betekent echter niet altijd
gigantische dijkverhogingen. Als een
dijk sterk genoeg is, mag het water
bij extreem hoog water enigszins
over de dijk stromen. Als er weinig
mensen achter de dijk wonen, kun

GS

overstromen. Waterveiligheid is
dan natuurlijk van het grootste
belang. Zeker in de gebieden
waar veel mensen wonen of
waar economisch grote belangen
liggen.
Zo houdt de provincie Utrecht
in haar plannen rekening met de
mogelijkheid dat dijken verstevigd

je daar grote ruimtelijke ingrepen
mee voorkomen. Wel natte voeten,
maar geen gevaar.
Waterveiligheid betekent ook dat
je zo min mogelijk moet gaan
bouwen in een gebied waar de
kans op wateroverlast groot is.
Zo probeert D66 niet alleen de
veiligheid te borgen, maar ook
onze mooie open provincie te
behouden.”

‘Zekerheid door te investeren’

Ralph de Vries, gedeputeerde
Water: “Het Deltaprogramma,
waarin de provincie Utrecht
deelneemt, staat voor een veilig
en aantrekkelijk Nederland. Nu
en in de toekomst. Het water
brengt welvaart en levendigheid,
maar kan ook onberekenbaar
zijn en veel narigheid veroorzaken. Nederland is sinds de bouw
van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld, maar
alleen door te blijven investeren

in onze waterkeringen, houden
we de zekerheid dat wij en onze
kinderen veilig kunnen blijven
wonen en werken. De kadebreuk
in Wilnis in 2003 heeft duidelijk
gemaakt dat voor goed inzicht in
de toestand van een kering ‘kijken’
alleen niet altijd voldoende is.
Daarom participeert de provincie
Utrecht in het project LiveDijk; dit
project biedt een unieke kans om
voorop te lopen in de ontwikkeling
van innovatieve techniek.”

Slimme dijken meten
eigen stevigheid
Een dijk die
zelf aangeeft
wanneer hij
verzwakt is. Sinds
vorige maand
liggen er in de
provincie Utrecht
twee van zulke
exemplaren. In
de Voorhavendijk
(Nieuwegein)
en de Grechtdijk
(Woerden) zijn
– onder de noemer LiveDijk
Utrecht - sensoren ingegraven
die continu de waterspanning
gemeten. Hoe meer water een
dijk bevat, hoe meer de zand- en
kleikorrels kunnen bewegen en
hoe slapper de dijk wordt. De
waterspanning in de dijk is dus
een maat voor de stabiliteit van
de dijk.
In de Grechtdijk wordt daarnaast
ook de temperatuur in de dijk
gemeten. Dat gebeurt met
temperatuursensoren, die in een
speciale mat over een lengte van
350 meter ingegraven zijn in de
dijk. Water en grond

reageren anders op
temperatuurverschillen. Een
scheur in de dijk, levert een
afwijkende dijktemperatuur op.
Hierdoor kunnen we de zwakke
plekken van een dijk vroegtijdig
opsporen en aanpakken.
LiveDijk Utrecht is een
experiment. De waterbeheerders
onderzoeken hiermee of een
systeem van ‘slimme’ dijken
zinvol is en in de toekomst geld
kan besparen. Als dit zo is, kan
geld voor dijkverbetering beter
en gerichter worden besteed.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
24 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp

10-daagse
profiteer tot en met 13 oktober
van stapels voordeel
kijk op www.morpheus.nl/matrassen10daagse

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

dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

www.morpheus.nl

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Mijmeringen

STICHTING dE bAAT

zORG &
dIENSTvERLENING
careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): tel. 0900-2359893.
Hulp bij het huishouden, tel. 0348437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

STICHTING
THuIS STERvEN
dE RONdE vENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
in de thuissituatie. 7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar, tel. 0651451130.

dak- en thuislozen in de stad. Ze zijn
afhankelijk van een beperkt aantal
voorzieningen die voor een belangrijk deel steunen op vrijwilligers van
het Leger des Heils en andere kerkelijke instellingen. Elke maandagochtend is er in de Jacobikerk een
inloopspreekuur.
Het belooft een interessante avond
te worden. U bent van harte welkom! De avond start om 20.00 uur
en de koffie/thee staat vanaf 19.45
uur klaar.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater. Odie is 4 jaar
oud en heeft een zwart met wit befje en wit plekje bij lies.
- Uithoorn, Marijnenlaan: Rood-witte kater; Timmie draagt een
bandje met oranje vlaggetje; Hij is van balkon gevallen.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in
nek; hij is gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte poes met wat witte haartjes onder de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje;
hij heeft een witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar
oud, hij heet Tarzan.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met 1 rechtopstaand
en 1 hangend oor.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat. Heeft een cyperse rug en
staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn, Amsterdamseweg: Cyperse poes; wit-zwart-grijs; staart
helemaal cypers; linkervoorpoot helemaal wit.
- Wilnis, Burgemeester Padmosweg: Rex konijn, egaal donkerbruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katerje; hij is cypers met
grijze-zwarte strepen en stipjes; zwart onder de voetjes en zwart
puntje aan zijn staart.
- Uithoorn, Kuifmees: Cypers zwarte-bruine cyperse kat met witte
voor- en achterpoten; witte bef en wit puntje aan de staart.
- De Hoef, Westzijde: Kittens; bruin-roodkleurig met witte teentjes
en wit befje.

Gezellige zwemdiscotheek
voor de jeugd in Veenweidebad

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Vrijdag 26 oktober a.s.:

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Straatpastor op bezoek bij
De Christenvrouw
Aalsmeer - De Ronde Venen - Kennismaken met het werk van Bart van
Empel als straatpastor?
Dat kan op donderdag 18 oktober
a.s. in gebouw ’t Kruispunt aan de
Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht
Bart van Empel mocht met de VUT,
maar had nog geen zin om achter
de geraniums te gaan zitten. Inmiddels is hij uit Vleuterweide al weer
vijf jaar straatpastor in Utrecht.
Het werk van de straatpastor richt
zich in Utrecht vooral op de 150

matrassen

Is uw huisdier zoek?

Door Flavoring

MUDMASTERS
Vorige week schreef ik over de week van de opvoeding en als ik zou willen dan kon ik nu weer over een andere week schrijven, namelijk de Kinderboekenweek. Volgens mij zijn alle 52 weken van het jaar bezet met
een thema, wat dan weer heerlijk is voor een schrijfster zoals ik. Altijd
een kapstok om een verhaal aan vast te hangen, maar wellicht ook wat
voorspelbaar.
Het is mooi dat er voor diverse belangrijke thema’s aandacht word gevraagd middels een speciale week, maar op een gegeven moment krijg
je een overkill. En op dat moment ben ik nu gekomen, geen themaweken meer voor mij. Ik wil gewoon om me heen kijken en doen waarvan
ik denk dat goed is, genieten van alles en mij verwonderen over allerlei dingen.

De Ronde Venen - Op vrijdag 26
oktober zal Optisport De Ronde Venen-Veenweidebad voor het eerst
het hele zwembad omtoveren tot
zwemdiscotheek. Alle kinderen tot
en met vijftien jaar uit Mijdrecht en
omstreken zijn uitgenodigd voor
deze avond. Tijdens de zwemdisco
hangen er veel discolampen voor
een echte discosfeer en worden de
laatste hits door DJ Axel & Bas gedraaid waarop gezwommen en gedanst kan worden in het recreatiebad, doelgroepenbad en wedstrijdbad.
De zwemdisco begint om 19.00
uur en is om 22.00 uur afgelopen.
De entree voor de zwemdisco bedraagt 7,50 euro inclusief een hapje
en drankje. Tijdens de gehele avond

kan je boven en onder water op de
foto bij onze fotograaf Jasper. Je kan
natuurlijk ook jouw verzoeknummer
laten weten via het gastenboek of
hyves. Jullie bepalen wat de DJ op
de zwemdiscoavond draait, dus laat
jouw favoriete nummer weten en
dans er lekker op los met al je vrienden en vriendinnen!
Als ouder bent u ook van harte welkom in de zwemdiscotheek. Op het
moment dat u mee gaat zwemmen
betaalt u het zwemdisco tarief. Wilt
u vanaf de kant uw kind in de gaten
houden dan kan dit vanuit de horeca onder het genot van een hapje en
een drankje.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.

Toen ik dan ook vroeg thuis waar ik deze week weer over zou schrijven,
riep mijn oudste luidkeels uit ‘over de loop van papa natuurlijk’. En dat
vond ik best wel een goed idee. Je kunt het een willekeurige zaterdag
noemen bij een gemiddeld gezin, maar de loop waar de man des huizes
aan meedeed was beslist niet gemiddeld. Het was namelijk geen hardloopwedstrijd, maar een zogenaamde obstakelloop, genaamd de MUDMASTERS.
Dus zaterdag reed ik van huis weg met mijn 2 kinderen al babbelend
achterin. In de auto draaide een luister cd waarin een mooi piratenverhaal werd verteld en piratenliedjes werden gezongen. Het was meer een
hoorspel dan iemand die een kinderboek voorlas. En zo zie je dat je eigenlijk geen Kinderboekenweek nodig hebt, regelmatig de bibliotheek
bezoeken is al geweldig om zo van alles uit te proberen. Dit boek met cd
was een schot in de roos. Zelfs ik vond het leuk, wetende dat ik het minstens nog 100 keer zal horen.
Op die zaterdagmorgen reden we dus over de N201 (de oude weg nog),
zongen we mee met de piraten en scheen het zonnetje heerlijk door de
autoruiten. Net voorbij Aalsmeer kwam ik mijn eigen obstakel tegen, de
MacDonald’s. De meeste kinderen zijn totaal geïndoctrineerd door de
grote gele M van de restaurantketen, dus die van mij ook. Ruim voordat
je de keten passeert, is het teken al gezien door de kinderen en wordt er
luidkeels gegild op de achterbank “MACCIE MAC!!!” Hierna volgen diverse pleidooien waarom ik moet stoppen bij de Mac, waar ze allemaal
wel niet trek in hebben en ontvang ik luid boegeroep omdat ik niet stop.
Dat ze een uurtje geleden nog hebben ontbeten, dat zijn ze alweer vergeten. Niet zo lang geleden was er weer een onderzoek over hoe slecht
dit eten wel niet is voor de gezondheid, dus reed ik er snel voorbij.
In Hoofddorp aangekomen gingen we op zoek naar de modderloop in
het Haarlemmermeerse Bos en hadden we die snel gevonden. Een duidelijk parcours met sloten, obstakels, heel veel modder en het mooiste van alles: zeer veel enthousiaste deelnemers. Ik heb nog nooit een
loop gezien waarbij iedereen er zo smerig bijliep en met zo’n ontzettende grote smile op de gezichten. Het is dan ook een loop waarbij je niet
op tijd loopt maar de prestatie gewoon is: lol hebben, vies worden en finishen! Dus zagen we een hele groep mensen Big spotters Hill op rennen en vervolgens via een modderbaan deze megaheuvel weer afglijden. Een reuze glijbaan over gras en modder voor volwassenen, dat is
de toon van de Mudmasters, een die ik wel kan waarderen. Op de valreep zagen we ook nog diegenen voor wie we kwamen en konden we
ze luidkeels aanmoedigen.
Einde van het liedje waren twee hele moeie maar voldane Mudmasterfinishers, 2 kinderen slapend op de achterbank in hun autostoeltje en 4
paar hele vieze modderschoenen. Volgend jaar doe ik ook gewoon mee
met die loop, als er dan tenminste iemand is die daarna alle modderschoenen wil poetsen voor mij.

Proostdijschool loopt
NME-herfstnatuurpad
Mijdrecht - De groepen 4, 5 en 6
van de Proostdijschool hebben deze week het herfstnatuurpad gelopen dat het NME heeft uitgezet in
het Meijert-park in Mijdrecht. De
kinderen kregen allemaal een werkboekje waarin opdrachten stonden.
In het park hingen de nummers
van bijbehorende opdrachten aan
de bomen of struiken waarover de
vragen gingen. Onder begeleiding
van ouders werden de verschillende opdrachten uitgevoerd. Alle kinderen waren heel enthousiast en
zij wisten de vragen samen goed
op te lossen. Hierbij werd een beroep gedaan op hun waarnemingsvermogen. Zij moesten de bladeren,

takken en vruchten van de bomen
gedetailleerd bekijken om tot een
goed antwoord te komen. Een heel
leuke en vooral leerzame ochtend
voor de kinderen.
Natuurlessen zijn een basisvak binnen het basisonderwijs. Naast theoretische lessen is het belangrijk om
de kinderen ook echt te midden van
de natuur te onderwijzen (praktijkonderwijs). Deze natuurlessen worden ontwikkeld door het NME en
daardoor is het mogelijk om de kinderen op deze manier met de natuur
in aanraking te laten komen. Dus
hierbij namens kinderen, ouders en
leerkrachten veel dank aan de medewerkers van het NME in Wilnis.
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Elf huurders moeten vóór 1 mei 2014 hun woning verlaten

Duidelijkheid voor tijdelijke
bewoners Wethouder van Damlaan
Vervolg van de voorpagina:
Geen woningverhuurder
Nu moet ik er nog bij vertellen, dat
wij als gemeente ook de afspraak
hebben met GroenWest, dat wanneer wij die woningen niet meer nodig hebben - wij zijn als gemeente
geen woningverhuurder – wij deze
overdragen aan GroenWest. Uit gesprekken met de bewoners is gebleken dat zij een lange inschrijfduur hebben voor een sociale huurwoning. In die gesprekken hebben wij afgesproken dat de tijdelijke huurders in hun zoektocht naar
een andere woning, hulp krijgen van
GroenWest”, aldus de wethouder.
“Nu is het ons bekend”, zo vervolgt
David Moolenburgh, “dat het vinden van een andere huurwoning in
deze regio zeker niet eenvoudig is.
Vandaar dat wij besloten hebben
als college, om de opzegtermijn van
drie maanden te verlengen naar anderhalf jaar. Zo hebben de tijdelijke huurders meer tijd om te zoeken.
Voor een vijftal tijdelijke huurders
met de zorg voor kinderen hebben
we de hardheidsclausule toegepast,
zodat deze huurders in de woning
kunnen blijven wonen. Ze gaan dan
wel de huur betalen aan GroenWest
en ze gaan de reguliere huur betalen. Dat zal zo’n honderd euro per
maand meer zijn.

Duidelijkheid
Wat ook moet gebeuren is, dat als
deze woningen weer bij GroenWest
ondergebracht zijn, weer de normale regels gaan gelden. Nu wonen er bijvoorbeeld alleenstaanden
in een eengezinswoning, met een
hoger inkomen dat de sociale huur
norm van 33.000 per jaar. Zij hebben nu ook anderhalf jaar om iets
nieuws te zoeken. Wij als gemeente
vinden echt dat we er het maximale voor deze tijdelijke huurders hebben uitgehaald.
Wij zijn ons er van bewust dat alle
besluitvorming over de Wethouder
van Damlaan vanaf 2007 tot heden
voor alle bewoners een grote impact
heeft gehad. Dit geldt zowel voor de
oorspronkelijke bewoners als voor
de tijdelijke huurders. Wij vertrouwen erop dat dit besluit nu duidelijkheid geeft voor alle bewoners”,
aldus David Moolenburgh
Geblunder
Maar de bewoners van wie de huur
nu is opgezegd, zijn niet blij, zo lieten zij ons gisterenmorgen vroeg
weten: “De tijdelijke huurders hebben ruim 6 maanden moeten wachten op duidelijkheid.
Diverse keren heeft wethouder
Moolenburgh laten weten dat hij
zorgvuldig met de zaak om zou gaan
en dat wij, de bewoners, goed geïn-

formeerd zouden worden. Maar ook
op dit dossier is weer volop geblunderd door de gemeente in de informatievoorziening. Zo zouden wij na
een informatieavond in mei binnen
enkele weken een verslag ontvangen. Ruim vier maanden later hadden we nog niets ontvangen.
Blijkbaar zat de wethouder toch niet
zo goed op dit dossier om te merken
dat het verslag maanden was blijven
liggen. We hebben begrepen dat de
betreffende ambtenaar er goed van
langs heeft gekregen. Ook zouden
er individuele gesprekken volgen,
waarbij de gemeente en Groenwest
gezamenlijk met de huurders om tafel zouden gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken. In praktijk bleken die gesprekken weinig
voor te stellen.
Binnen enkele minuten stonden we
weer buiten op straat, van echte
communicatie was nauwelijks sprake”, aldus de woordvoerder van de
huurwoningen van de Wethouder
van Damlaan.
Schimmig spel
De tijdelijke huurders lijken de dupe
te zijn geworden van een schimmig
spel tussen de gemeente en woningcorporatie GroenWest. De gemeente nam de woningen in 2007
over van GroenWest, om deze tijdelijk te verhuren tot ze gesloopt zouden gaan worden. Nu de sloop niet

Elf bewoners van deze laan zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de wethouder en zijn plannen
doorgaat, wil de gemeente de woningen weer kwijt. GroenWest wil
de woningen wel overnemen, maar
wil ze graag leeg (dus zonder huurders) weer in haar bezit krijgen. Op
die manier kunnen ze de woningen
renoveren en tegen een veel hogere huurprijs weer in de markt zetten. Om tegemoet te komen aan de
wens van GroenWest heeft wethouder Moolenburgh nu dus de tijdelijke huurcontracten opgezegd. De
bewoners die wij gesproken hebben vinden het zeer teleurstellend
dat het zo is gegaan.
Wat hen betreft had de wethouder
best wat meer moeite kunnen doen

voor de bewoners. “Niet alleen de
wethouder, maar ook de gemeenteraad laat ons in de kou staan. In juni stuurden wij nog een brief aan de
gemeenteraad. Het is schrijnend dat
slechts 3 raadsleden de moeite namen om hierop te reageren, en alleen Mirjam Verbruggen (RVB) is ter
plekke komen kijken naar de situatie in Wilnis. Het zou toch niet meer
dan fatsoenlijk zijn dat raadsleden
een reactie sturen op een brief die
aan hen is geadresseerd?
Blijkbaar moet je met spandoeken
in het gemeentehuis gaan zitten om
serieus aandacht te krijgen?”, aldus
de huurders. De grote vraag is: wis-

ten de raadsleden toen zij in maart
jl. de grondexploitatie van Marickenzijde vaststelden dat ze daarmee ook de bewoners van deze woningen op straat zouden zetten? In
het raadsvoorstel stond daar destijds niets over vermeld.
Nu wethouder Moolenburgh heeft
gekozen voor het opzeggen van de
huurcontracten, zullen de bewoners
dit ongetwijfeld juridisch aan gaan
vechten. En zo belandt Gemeente De Ronde Venen (weer) in een
rechtszaak met haar inwoners. Je
zou toch zeggen dat dat voorkomen
had kunnen worden. Wij houden u
op de hoogte...

ling worden gezellige meezingers
gespeeld op feesten, braderieën en
festivals. Het dweilorkest brengt altijd vrolijkheid en als de stemming
er op 3 november een beetje inzit
kunnen de vrijwilligers en andere
gasten meezingen op de bekende
melodieën van Bella Italia, Het Kleine Café en Als de morgen is gekomen...

Robbie Williams op trompet
en gitaar bij concert KnA
Uithoorn - Deze week het tweede
deel uit een reeks van artikelen over
de voorbereidingen voor de verschillende onderdelen van Muziekvereniging KnA Uithoorn voor een
concert op zaterdag 3 november
waarin klassieke en moderne muziek elkaar ontmoeten. Deze week
kijken we naar de manier waarop de
Drumfanfare van KnA zich voorbereidt op een concert waaraan vele
mensen uit Uithoorn en omstreken
veel plezier zullen beleven.
Night of the Proms in onze regio
Een drumfanfare is een combinatie
van een drumband en een fanfare.
Een fanfare is een muziekensemble
dat bestaat uit koperblazers en ongestemd slagwerk, aangevuld met
saxofoons.
De vertegenwoordigde koperblazers zijn onder andere trompetten,
cornetten, hoorns, bassen en trombones. Waar de drumfanfare tot enkele jaren geleden vooral marcherend op straat speelde, zie je tegenwoordig steeds meer fanfares als
volwaardig orkest muziek maken.
De afgelopen weken is de drumfanfare van KnA druk in de weer geweest met de repetities voor “A Music Night Out: Classic meets Rock”.
Een muzikaal evenement dat niet
eerder in deze vorm is georganiseerd in deze regio. Alle geïnteresseerden uit de regio De Ronde Ve-

nen, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen worden getrakteerd op een
avond muziek, gecombineerd met
een diner-arrangement in een uitstekende ambiance. De muziek die
avond bestaat zowel uit klassieke
werken, marsen en walzen, maar
ook uit herkenbare popmuziek en
rockmuziek.
Elektrische gitaren
met trompetten?
Alle instrumenten in de fanfare spelen onversterkt. Nu kan er behoorlijk
hard worden gespeeld op een trompet en slagwerkers kunnen zeer
veel geluid produceren als ze een
beetje hard slaan, maar het wordt
natuurlijk pas mooi als een balans
wordt gevonden in het volume van
de verschillende instrumenten die
samen een orkest moeten vormen
en samen een muziekstuk ten gehore moeten brengen. De dirigent
van de drumfanfare besteedt hier
tijdens de repetities zeer veel aandacht aan. Alleen als de verschillende instrumenten qua volume in balans zijn, komt het totale orkest volledig tot z’n recht.
Voor een combinatie van versterkte gitaren en onversterkte blaasinstrumenten is het noodzakelijk dat
extra gerepeteerd wordt. Veel van
de muzikanten in de drumfanfare
spelen ook mee in het leerlingenorkest. Daar spelen ze hetzelfde in-

strument, alleen het orkest kent een
andere samenstelling. Dit jaar worden zelfs enkele nummers ten gehore gebracht samen met een heuse rockband. Meer over de voorbereidingen van het leerlingenorkest
kunt u in de komende weken lezen
in deze krant.
Dweilen met vrijwilligers
Zoals vorige week ook gemeld
heeft KnA in overleg met een aantal sponsoren kunnen regelen dat
dit jaar een matineevoorstelling
wordt georganiseerd speciaal voor
vrijwilligers, zorgverleners en zorgbehoevende mensen. De sponsors
van KnA hebben geld bij elkaar gebracht waardoor 50% korting kan
worden gegeven op de kaarten voor
het concert. Alle vrijwilligers en medewerkers en bewoners van zorginstellingen in Aalsmeer, De Ronde
Venen, Uithoorn en Aalsmeer kunnen kaarten bestellen voor dit unieke concert speciaal voor deze doelgroep.
De veelzijdigheid van de muzikanten van de drumfanfare wordt nog
eens benadrukt als men weet dat
de muzikanten ook als jeugddweilorkest optreden. In deze samenstel-

Slagwerk onmisbaar
in de muziek
U kent ze wel, vrienden of familie die altijd overal op zitten te tikken: jampotjes, autostuur, wijnglazen, of als echte Bokito’s gebruiken
ze hun eigen borst, benen en andere ledematen om ritmes ten gehore te brengen. Grote kans dat het
om slagwerkers gaat. Slagwerkers
zijn er in vele soorten. De meeste slagwerkers zijn ooit begonnen
op een scherpe trom in een drumband, maar leren in de loop der jaren ook spelen op triangel, bongo’s,
conga’s, timp-toms, drumstel, fingercymbals en ga zo maar door. Het
slagwerk in een drumfanfare dient
niet alleen om de maat te kunnen
houden. Het slagwerk in een wals is
onmisbaar onderdeel van de sfeer
van de muziek. De drumfanfare
speelt op 3 november een Waltz van
Johan Strauss. Maar ook voor een
typische mars is het slagwerk op
een typerende wijze aanwezig. Gezamenlijk maken de slagwerkers en
de blazers een prachtig geheel van
de drumfanfare van KnA. Het plezier
straalt van de muzikanten van alle
leeftijden af, maar er wordt ook serieus gerepeteerd om een sprankelende invulling te geven aan de ingestudeerde stukken.
Volgende week: Rockband
en dwarsfluit
Alle leden van de drumfanfare zijn
druk aan het studeren om een
prachtige waltz en een feilloze mars
ten gehore te gaan brengen. De
nummers van het dweilorkest klinken al lekker in het gehoor en meezingen is bijna niet meer aan te ontkomen.
Maar met de Harmonie vorige week
en de Drumfanfare deze week is
Muziekvereniging KnA zeker nog
niet klaar met de voorbereidingen. Volgende week komt een ander onderdeel van KnA aan de orde in de voorbereidingen voor het
concert. Wilt u ook het concert “A
Music Night Out” bezoeken op zaterdag 3 november aanstaande?
U kunt kaarten bestellen via www.
amusicnightout.nl.

Workshop Babymassage
De Ronde Venen - Babymassage is een bijzondere manier om elkaar te leren kennen. Baby’s worden
rustiger en slapen regelmatiger. De
massage heeft veelal een positieve
uitwerking bij met name onrustige,
gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s met de neiging tot overstrekken
en baby’s met veel darmkrampjes.
Babymassage is heerlijk ontspannend voor zowel ouder als kind. De
massage is bedoeld voor baby’s van
6 weken tot ongeveer 9 maanden.
De workshop wordt gegeven in sociaal cultureel centrum De Boei aan
de Kerklaan 32 in Vinkeveen op 26
oktober en op 2, 9 en 16 november.

De cursuskosten bedragen 20,00
euro. U dient mee te nemen een
aankleedkussen, hydrofiele luiers,
babymassage-olie en schone luiers.
Inschrijven kan via de Rabobank
of via internet op www.cursusproject.nl . Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betaling,
kan bellen naar (0297)261849 of
mailen naar auwert@casema.nl
Nieuws vindt u ook op cursusproject.hyves.nl of volg Cursusproject
op Twitter: @Cursusproject .
Bij de Rabobank, het VVV-kantoor
en steunpunten en bibliotheken is
het programma ook te bekijken.

Tamara eerste bij dressuur
Mijdrecht - Afgelopen zondag was
het weer wedstrijdrijden bij Manage
Stal Zadelpret.
Tweemaal per jaar worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd
waarbij men kan laten zien wat men
zoal geleerd heeft. Tamar Niekus

(8) deed voor de eerste keer mee
bij de dressuurwedstrijden voor beginners. Op haar pony reed zij haar
kuur bijna vlekkeloos en behaalde hiermee 129 punten, hetgeen de
eerste plaats betekende. Tamara gefeliciteerd!!!

Bacu en de bridgeles
Regio - In 2009 werd door Bacu gestart met bridgelessen. Les volgens
de leerboekjes van een beroemde
Nederlandse bridger van wereldformaat Berry Westra. Allemaal in klassikaal verband. Binnenkort wil Bacu
echter starten met een modernere
vorm in een kleine groep van maximaal vijf personen en in huiskamerstijl. Doel daarvan is om binnen 2 tot
3 maanden te kunnen gaan bridgen,

vooral door veel te oefenen en minder theorie. Met als basis de twee
studie-uren thuis per week en het
vele oefenen in de huiskamer kunt
u snel tot de praktijk overgaan. Natuurlijk leert u de fijnere kneepjes
pas later. Meld u aan voor een kennismaking. Lees ook op www.bacuweb.nl/cursus Meld u aan bij Cor
Hendrix, telefoon 0297-531674 of per
e-mail aan bacu@bacuweb.nl

Amvé Diensten net een
maatje te groot
Mijdrecht - Vrijdag 5 oktober stond
er een ontmoeting in poule A van de
bedrijfscompetitie van Tennishal De
Ronde Venen op het programma.
Rabobank 1 moest het opnemen tegen Amvé Diensten. De teams hebben nog nooit eerder tegen elkaar
gespeeld, omdat Amvé Diensten
voor het eerst dit jaar meedoet aan
de bedrijfscompetitie. Rabobank 1
speelt al een aantal jaren in de bedrijfscompetitie. In deze jaren heeft
Rabobank altijd een sterk team op
de been weten te krijgen. Het zou
voor de spelers van Amvé Diensten geen gemakkelijke 1e ontmoeting worden tegen een solide team
als Rabobank. Het 1e uur was niet
te merken dat Amvé Diensten voor
het eerst meedeed. Het team startte erg overtuigend en van zenuwen
was al helemaal geen sprake. Binnen korte tijd stond het team van
de Rabobank op beide banen tegen een achterstand aan te kijken.
Rabobank vocht zich met een aantal goede services en smashes terug. De achterstand werd door deze
mooie punten kleiner maar het was
niet genoeg om het verschil te dichten. Amvé Diensten won beide wedstrijden met 13-3 en 12-5. Om de

ontmoeting in evenwicht te houden
was het zaak voor Rabobank om tijdens het 2e uur punten te gaan halen. In het 1e uur was al gebleken
dat Amvé Diensten een sterk team
heeft met goede spelers. Mooie slagenwisselingen wisselden elkaar in
hoog tempo af. Vooral het team van
Amvé Diensten wist het tempo in de
rally’s erg hoog te houden. Het was
duidelijk zichtbaar dat Rabobank 1
moeite had om dit hoge tempo te
kunnen volgen. Toch wist Rabobank
op karakter een aantal games te halen. Uiteindelijk was dit niet genoeg
voor de overwinning.
Deze gingen met ruime cijfers naar
Amvé Diensten. Door deze 16-2
en 15-3 overwinningen won Amvé
Diensten de gehele ontmoeting. Na
de ontmoeting werd er nog gezellig
met een hapje en een drankje geevalueerd over de wedstrijden.
Vrijdag 19 oktober De volgende ontmoetingen in de bedrijfscompetitie staan vrijdag 19 oktober gepland. Voor meer informatie over de bedrijfscompetitie of wilt u zich als bedrijf aanmelden voor de bedrijfscompetitie
kunt u de website raadplegen op
www.tennishalderondevenen.nl
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Dierendag in
Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht
Mijdrecht - Donderdag 4 oktober was er in de koepelzaal van Nieuw Avondlicht
een hondenshow. Medewerkers, vrijwilligers en collega´s
van andere locaties waren allen met de trouwe viervoeter in de ring. Elke hond werd
door de jury eerst op zijn uiterlijke verzorging getoetst,
hierna mocht de hond met
zijn baas enkele commando´s
laten zien zoals liggen, zitten en pootje geven. Enkele honden konden nog meer
commando´s waarmee dan
ook extra punten te verdienen
waren.
Er waren deze middag wel 18
honden, alle van een ander
ras, in de ring. Van een Amerikaanse Staffordshireterriër ,
labrador tot een echt Boomer
hondje. Uiteindelijk ging de
labrador met de eerste prijs
naar huis, een heerlijk snoeppakket en een rozet waarop
stond ‘Beste hond van 2012’.
Als toegift kwam er een minipony in de ring om deze geslaagde middag tot een vrolijk
einde te brengen.
Dierendag kwam zo goed in
beeld en geluid: woef, woef,
woef. De bewoners hebben
genoten.

Volgende week in Crown Theater in Aalsmeer:

Sneeuwwitje en de zeven
dwergen en cabaretier Ali B
Aalsmeer - Volgend weekend opent
het Crown Theater in Aalsmeer haar
deuren voor het tweede seizoen. Het
nieuwe seizoen wordt geopend met
de prachtige sprookjesvoorstelling
Sneeuwwitje en de 7 dwergen en dit
wordt uitgebreid gevierd met een
openingsfeest. Op zaterdag volgt
het cabaretprogramma van Ali B,
winnaar van de cabaretprijs Neerlands Hoop.
Vrijdag 19 oktober
Sprookjesballet Sneeuwwitje en
de 7 dwergen door het Nationaal
Opera- en Ballettheater van Kharkiv. Het sprookjesballet Sneeuwwitje en de zeven dwergen is geschikt
voor iedereen van zes jaar en ouder.
Op muziek van Bogdan Pawlowski
danst het Nationaal Opera- en Ballettheater van Kharkiv uit de Oekraine de sterren van de hemel. Verteller Marc Krone en het Ballet van het
Nationaal Opera- en Ballettheater
van Kharkiv nemen het publiek (6+)
in dit beroemde sprookje van de gebroeders Grimm mee naar een land
hier ver vandaan.
‘Sneeuwwitje’: vrijdag 19 okto-

ber, aanvang 20.00 uur. Toegang
26,50 euro. Verkoop kaarten online:
www.crowntheateraalsmeer.nl, tel.:
0900-1353 (See Tickets, 0,45 euro p/m). Kaarten kunnen ook aan
de zaal gekocht worden vanaf 19.00
uur.
Zaterdag 20 oktober
Ali B geeft antwoord
Ali B heeft zeer recentelijk de cabaretprijs Neerlands Hoop gewonnen.
Deze prijs wordt uitgereikt aan een
cabaretier die een opvallende ontwikkeling heeft doorgemaakt waarbij vernieuwing en originaliteit belangrijke elementen zijn. Benieuwd
naar deze prijswinnaar? Bezoek zijn
voorstelling dan op 20 oktober!
Bijna dagelijks wordt Ali gebeld
door de media of hij wil reageren op
de actualiteit. Hij houdt zijn lippen
stijf op elkaar, maar niet in het theater! Tijdens zijn 2e seizoen geeft hij
antwoord op nieuwe vragen. Eerlijk,
ongezouten en met de humor die
zijn mening nog eens onderstreept.
Want om de waarheid mag gelachen worden, als je hem maar serieus neemt. Tegenstrijdig? Ook dat

is Ali B. Mede door de samenwerking met regisseur Titus Tiel Groenestege is ‘Ali B geeft antwoord’ een
volwaardige en kwalitatief hoogstaande cabaretvoorstelling geworden. ‘Ali B’: zaterdag 20 oktober, aanvang 20.00 uur. Toegang
24,50 euro. Verkoop kaarten online:
www.crowntheateraalsmeer.nl, telefonisch: 0900-1353 (See Tickets,
0,45 euro p/m). Kaarten kunnen ook
aan de zaal gekocht worden vanaf
19.00 uur.
Crown Theater Aalsmeer
Het Crown Theater is een gezellig
theater dat volledig gerund wordt
door enthousiaste vrijwilligers. Het
programma aanbod is het goedkoopste in de regio waardoor iedereen kan genieten van prachtige voorstellingen. Het publiek
kan ruim op tijd SPRINTprijzen kopen en het theater biedt aantrekkelijke groepskorting. Het Theater
is gevestigd in Studio’s Aalsmeer,
waar men terecht kan voor een
complete avond uit. Crown Theater, Van Cleeffkade 15 Aalsmeer,
www.crowntheateraalsmeer.nl .

98% van Lintbewoners is
tegen een hoge bebouwing
Vinkeveen - Enkele bewoners van
het Lint van Vinkeveen zijn van
deur tot deur gegaan om hun buren te vragen wat zij van de hoge
bebouwing vinden, die in het concept-bestemmingsplan wordt toegestaan. 98% was tegen en tekende de ‘zienswijze’ (protestbrief) om
daar bezwaar tegen te maken.
De initiatiefnemer, Herwin van den
Berg, merkte op dat vrijwel niemand
eigenlijk wist dat er een bestemmingsplan ter inzage lag, laat staan
wat daar in stond. “Bijna iedereen
was blij dat we langskwamen en onze buurt is duidelijk heel eensgezind
over wat we niet willen.”
Van deur tot deur
Ouderwets langs de deuren gaan
bleek een mooie gelegenheid om
de contacten met buren weer eens
aan te halen. Bij 140 van de 160 woningen die zich aan de Vinkeveense Herenweg, tussen het viaduct en

de IJsbeer bevinden, deed men de
deur open voor Van den Berg en zijn
kornuiten: 99 bewoners gaven (direct of later) een reactie: 97 van hen,
98% van de respondenten tekende
de zienswijze tegen hogere bebouwing, zoals die in het concept bestemmingplan staat. Of, met een andere statistiek: 70% van alle bezochte bewoners heeft een zienswijze tegen de beoogde bouwhoogtes ingediend. Van den Berg leverde de 97
zienswijzen (plus talloze andere van
mensen die elders in Vinkeveen wonen) in bij de gemeente: “Ik heb er
alle vertrouwen in dat de gemeente het bestemmingsplan zal aanpassen. Het is zo’n massale tegenstem
die hier wordt uitgebracht; dat zullen het College en de Raadsleden
toch niet terzijde schuiven? We zijn
blij dat ook de gemeente een ‘conserverend beleid’ wil voeren, dus
wellicht is het opnemen van die 9
meter bouwhoogte een vergissing.”

Wat gebeurt er hierna?
De gemeente laat weten dat het
College van B&W een vergadering
zal organiseren (eind november–
begin december) waarin iedereen
zijn bezwaren kan toelichten. In december wordt definitief over het bestemmingsplan besloten. We vroegen Van den Berg wat hij gaat doen
als de gemeente vasthoudt aan hun
plan: “Dan gaan we ook alle huizen
aan de Noordkant van het viaduct
af. De mensen aan die kant van het
Lint zijn net zo hard tegen de hoge
bebouwing als wij. Nog steeds stromen de zienswijzen binnen op het
inleveradres (Schildersbedrijf Van
Asselen), ook al is de deadline al
gesloten: Daar zitten veel mensen
bij die verderop in het Lint wonen.
We blijven die formulieren doorsturen naar de gemeente, totdat ze
daar echt begrijpen dat vrijwel geen
enkele bewoner van het Lint dit plan
wil!”

Roadie’s een gezellig muziekcafé met nieuw concept
Uithoorn - Afgelopen zaterdagavond 6 oktober is aan de Koningin
Julianalaan 18 de voormalige The
Pool Shack officieel onder de nieuwe naam ‘Roadie’s’ gepresenteerd
en geopend. Letterlijk een ‘Grand
Opening’ met live muziek van de
huisband en met medewerking van
DJ’s. De eigenaar, van wie ook The
Pool Shack was, vond het na ruim
twee jaar tijd om opnieuw te investeren in zijn zaak, er binnen en buiten een andere uitstraling aan te
geven met een nieuwe naam en het
concept te veranderen. ‘Roadie’s’ is
door hem bedacht en een woordspeling op zijn naam (Rowdy). Een
roadie is iemand die meereist met
een band of artiest op tournee om
alle praktische werkzaamheden te
verrichten die noodzakelijk zijn om
een liveoptreden mogelijk te maken.
Zoals het opstellen van de instrumenten, versterkers en luidsprekers
en die na afloop van een concert alles ook weer afbreekt. De term is afgeleid van het Engelse road (weg)
wat aangeeft dat roadie’s een groot
deel van hun werkzame leven reizend doorbrengen. Muziekcafé Roadie’s heeft een link met dit
gegeven. “Het concept van alleen
maar een biljart-, dart- en sportcafé
hebben we verlaten en we gaan ons
nu meer richten op het thema muziek. Een muziek- maar ook sportcafé voor jong en oud, waar poolbiljarten of darten overigens nog

steeds mogelijk is”, laat Rowdy weten. “En op zondag kan er in principe al vanaf half een ’s middags op
een groot scherm naar voetbalwedstrijden worden gekeken. Maar zoals gezegd richten wij ons voornamelijk op muziekthema’s in verschillende uitvoeringen met onder andere live muziek, Bijvoorbeeld met onze eigen huisband, Maar ook zullen er vaak DJ’s zijn die een muzikale avond verzorgen. Daarnaast houden we open podia en jamsessies,
voornamelijk bedoeld voor degenen die zelf een instrument bespelen en bij ons de kans krijgen dat
te doen. Er zijn thema-avonden en
dansfeesten, zoals 70’s-80’s, Halloween, Hollandse avonden, Karaokeavonden, Après-ski en zogenoemde Proton-avonden, waarbij de hele avond beachclub muziek ten gehore wordt gebracht. Om maar wat
te noemen. Kortom, we hebben heel
veel te bieden en er zijn nog meer
ideeën die we willen gaan uitwerken. Wij gaan ons bovendien richten
op programma’s voor verschillende
doelgroepen; behalve jongeren van
16 tot 18 jaar zijn we er ook voor de
wat oudere jeugd en volwassenen
(milfs) die we bijvoorbeeld een plezier kunnen doen met het organiseren van een echte Hollandse avond.”
Aldus Rowdy.
Waken over welzijn
In technische zin is er eveneens een

en ander veranderd. Zo is er voor
het pand een nieuwe en rolstoelvriendelijke toegang gemaakt met
een bewaakte garderobe en er is
camerabewaking met het oog op
de veiligheid en het welzijn van de
bezoekers. Eventuele klanten die
de sfeer verstoren of lastig zijn krijgen een duidelijke waarschuwing of
worden uit het etablissement gezet.
De twee poolbiljarts kunnen opzij
worden gereden waardoor een grote dansvloer ontstaat en er is een
DJ-podium met draaitafel. De bar is
opnieuw ingericht en heeft erboven
een glasplafond. Al met al doet de
inrichting intiem en gezellig aan. Via
de trap komt men op de eerste verdieping. Deze sfeervol aangeklede
en verlichte ruimte heeft een eigen
bar en een loungehoek. Deze locatie kan op verzoek apart gehuurd
worden om er een (privé) feestje te
houden.
Roadie’s is dagelijks geopend vanaf 17.00 tot 01.30 uur; vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 tot 04.00 uur en
zondag van 14.00 (12.30 u bij voetbal) tot 01.30 uur.
Meer weten over de thema’s? Kijk
op de website: www.roadies.nu, email: info@roadies.nu. Of bel: 0297540490. Ook te vinden op Facebook.
Het Roadie’s team heet u van harte welkom en nodigt u uit voor een
beleving van een sfeervolle muzikale avond.
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Julianaschool heel blij
met Fair Play Prijs

Melissa en Ferhan winnen
bij geschiedenisopdracht

Wilnis - Vrijdagochtend werd groep
7 van de Koningin Julianaschool
verrast door de wethouder van sport
David Moolenburgh en sportcoördinator Bas Bokkes.

De Ronde Venen - Bij de afsluiting van de ‘dag van de geschiedenis’ afgelopen zaterdag bleek dat
Melissa Willemsen het mooiste verhaal en Ferhan Balci de mooiste tekening had gemaakt. De Mijdrechtse meisjes waren hiermee de trotse
hoofdprijswinnaressen van de door
de historische vereniging De Proosdijlanden uitgeschreven teken- en
verhalenwedstrijd rond het thema
‘arm en rijk’.
Het was zaterdag een bijzonder gezellige bedoening in het Vinkeveense Dorpshuis. Aldaar waren ‘s morgens en ’s middags al diverse lezingen en een aantal regionale instellingen presenteerden hun historische activiteiten. Een lezing over de
herkomst van families uit Duitsland
leverde veel helderheid over de mogelijkheden om hier onderzoek naar
te doen. Een mooi vervolg hierop organiseert de werkgroep genealogie elke eerste maandagavond van
de maand in de Oudheidkamer in
het Vinkeveense Dorpshuis. Maar
ook de workshop pijpenkoppen determineren had gretig aftrek alsook
het oral history project rond de Gagelweg en de openstelling van het
documentatiecentrum van de vereniging.

Bas vertelde dat sportiviteit bij sport
het belangrijkste is. Daarin blonk
groep 7 uit en daarom wonnen zij de
Fair Play Prijs van het Cruijf Courttoernooi. De eerste wedstrijd tijdens

het toernooi werd met 8-0 verloren
en de tweede met 3-0. Maar de derde wedstrijd werd gewonnen met
2-1. Dus kregen de leerlingen nog
een plekje in de verliezersfinale. Die
wedstrijd ging best wel goed, maar
ondanks dat werd er verloren. En nu
hebben ze toch een beker gewonnen, omdat ze zo sportief gespeeld
hebben. De leerlingen zijn er heel
blij mee!

Kinderen op reis in de
bibliotheek

Volg een EHBO opleiding!
De Ronde Venen - Een ongeluk zit in een klein hoekje, er gaat
geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen
wonder dat we bij het woord ‘ongeluk’ meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van
de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, op de sport, tijdens het
werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een
verstuikte enkel: niets griezeligs
of bloederigs. De meeste mensen
staan er vaak niet bij stil, maar iedereen kan te maken krijgen met
een ongeluk. Iedereen kan helpen,
als hij maar weet wat hij moet doen.
Of iemand verslikt zich of krijgt een
hartaanval: geen bloed te zien maar
er moet wel snel worden ingegrepen. Tijdens de EHBO opleiding leer

je alle vaardigheden om letsels te
behandelen en erger te voorkomen.
Tijdens de opleiding leer je ook verbanden aanleggen en reanimeren
en wordt ook de training AED (Automatische Externe Defribilatie) gegeven. De AED-apparaten kom je
steeds vaker in je omgeving tegen.
Kijken helpt niet. Juist daarom is het
goed om een complete EHBO opleiding (inclusief reanimatie en AED)
te volgen. Meer weten?
De opleiding wordt gegeven op de
donderdagavond en begint op donderdag 25 oktober aanstaande.
U kunt hierover informatie inwinnen bij de EHBO-vereniging Lucas
inVinkeveen, Reanimatiepartner van
de Nederlandse Hartstichting tel.
0297-263713, e-mail: k.blomvliet@
casema.nl of ehbolucas@casema.nl

Bijzondere dierendag voor
groep 7/8 St Jozefschool
Vinkeveen - Dit jaar vierde een
aantal kinderen van de Sint Jozefschool dierendag op een héél speciale manier...
De familie van Mats, een jongen
uit groep 7/8, werd een tijdje geleden verblijd met de wijkprijs van
de Postcodeloterij. De prijs was een
vrijkaartje voor een bezoek aan de
Apenheul en Mats mocht die kaartjes hebben! Mats bedacht dat het
wel leuk zou zijn, om wat vriendjes
mee te nemen. En dus verzamelde
de familie van Mats nog wat extra
kaarten... Het werden er maar liefst
32! Op 4 oktober nam Mats zijn hele klas mee op reis. Een zeer toe-

De Ronde Venen - Op 3 oktober
zijn er veel kinderen op reis gegaan
in de bibliotheek. In Mijdrecht waren er ruim 60 kinderen om mee te
doen aan het uitgebreide reisprogramma. Veel kinderen namen deel
aan de workshops en natuurlijk waren er vele vlaggenlijnen te bewonderen van leerlingen van verschillende scholen. Het was zoeken of
je de slinger van je eigen klas kon
vinden!
De middag startte met de workshop
Djembé. Iedereen kon onder leiding
van Harry van de Djembikkels leren spelen op een Afrikaanse djembé. Daarna stond er een verdieping
lager voor iedereen wat lekkers uit
de internationale keuken. Het was
moeilijk kiezen uit de bijzondere
en soms onbekende hapjes, maar
de meeste kinderen kozen wel voor
één of meer stukjes koek. Sommigen durfden ook wel een glaasje thee te drinken. Het smaakte erg
lekker allemaal!
Met hun paspoort konden de kinderen verder naar Italiaanse les van
Maria Elena Fauci, de knutseltafel of
meedoen aan de speurtocht door de
bibliotheek. Als je alles had gedaan,
kreeg je een leuke verrassing, door
speelgoedwinkel Blik Op Hout verzorgd.
Wilnis
Buitenlandse hapjes proeven in de
bibliotheek in Wilnis
Tijdens de Kinderboekenweek met
het leuke thema ‘Hallo wereld’ heeft
de bibliotheek van Wilnis de kinderen verrast met buitenlandse hapjes
gesponsord door de lokale middenstand. Zo konden de kinderen ge-

rechten proeven uit onder andere
Griekenland, China, Mexico, Indonesië, Spanje, Turkije en Irak. Daarnaast konden ze ook Engelse cupcakes versieren naar eigen smaak.
Om mee te reizen door de bibliotheek kregen de kinderen een bibliotheekpaspoort waarin vol enthousiasme stempels verzameld werden.
De bibliotheek in Wilnis blikt terug
op een gezellige start van de Kinderboekenweek en ze verwachten woensdag weer veel kinderen
tijdens de wereldmuziek djembé
workshop.
Vinkeveen
Bibliotheek Vinkeveen omgebouwd
tot ‘Tropenmuseum’ voor kinderen
Hallo wereld, hallo bibliotheek! Afgelopen woensdag was de bibliotheek in Vinkeveen omgebouwd tot
het Tropenmuseum van Vinkeveen.
Naast de talrijke versieringen uit
de verre landen, konden de kinderen zich uitleven bij de verschillende workshops zoals: de sirtaki leren
dansen, begeleid door een Griekse
dansdocent, leren tellen en schrijven in het Chinees, gerechten proeven en raden uit welk land ze kwamen. Daarnaast konden de kinderen ook nog een piñata knutselen
of een Mexicaanse pop maken. De
opkomst was geweldig!! De stempels in hun paspoorten werden verzameld en na afloop kregen ze een
mooie puntenslijper in de vorm van
een wereldbol mee.
Kortom, het was echt groot feest in
de bibliotheek, mede dankzij de medewerking van de middenstand uit
De Ronde Venen.

passelijke dag om de aapjes te bezoeken! De kinderen vertrokken met
een flinke regenbui maar gelukkig
werd het in de loop van de ochtend
droog. Er waren bijna geen mensen
in het park. De aapjes kwamen in
grote getalen heel dicht bij de kinderen. Menigeen heeft zo’n aapje
op de schouders, armen of knieën
gehad. De meest ondeugende aapjes kropen zelfs op de hoofden van
de kinderen.
Het werd een bijzondere dierendag met veel plezier, voor zowel de
doodskopaapjes van de Apelheul
als de apenkoppen van groep 7/8
van de Sint Jozefschool!

”Iedereen kan zijn/haar steentje bijdragen”

Zonder vrijwilligers is het
Johannes Hospitium nergens!
De Ronde Venen – Een vrijwilliger
van het Johannes Hospitium heeft
de redactie van onze krant gevraagd
de volgende dringende oproep te
mogen doen: “Met 130 vrijwilligers
zou je toch denken dat we onze zorg
optimaal zouden moeten kunnen inzetten. Maar u zult het niet geloven,
we redden het niet, we komen nog
steeds vrijwilligers tekort! Wij hebben u dus nodig. Vooral mensen die
willen helpen bij de dagelijkse verzorging van de bewoners en mensen die in onze keuken de maaltijden willen bereiden. Allerlei andere
talenten zijn natuurlijk ook welkom.
Laat u informeren. Jong of oud, man
of vrouw, iedereen kan zijn/haar
steentje bijdragen.
Men denkt vaak dat het werken in
een hospice alleen maar zwaar is,
maar er zijn ook leuke en fijne kanten aan. Daarom houden wij een
tweetal presentaties waarin wij juist
het dagelijkse leven in het Johannes Hospitium aan u uitleggen. Die
avonden zijn er ook vrijwilligers aanwezig, waardoor u al uw vragen en

twijfels beantwoord kunt krijgen.
Wanneer u besluit bij ons te komen
werken, wordt u goed begeleid. U
heeft een inwerkperiode en krijgt
een training. Ook daarna proberen
wij iedereen te ondersteunen wanneer dat nodig blijkt te zijn.
De sfeer in het hospice is er één van
samenhorigheid, waarbij het gevoel
van met elkaar zorgen voor de bewoners en familie centraal staat,
welke bijdrage je ook levert. Na een
dagdeel ‘werken’ kom je vaak met
nieuwe energie weer thuis.
Informatieavonden
De informatieavonden worden gehouden op 29 oktober om 19.30 uur
in de Boei in Vinkeveen en op 1 november om 19.30 uur in de Meijert
in Mijdrecht. U kunt zich natuurlijk
vooraf aanmelden via info@johanneshospitium.nl of op 0297230290,
maar gewoon zomaar binnenlopen
kan ook.
We hopen op een grote opkomst
en daarna veel mensen die er zin in
hebben zich bij ons aan te sluiten.
Zonder u kunnen we niet!

Volle zaal
Het hoogtepunt van de dag was on-

getwijfeld de bekendmaking van de
prijswinnaars van de teken- en verhalenwedstrijd. Alle genomineerde winnaars van de deelnemende
basisscholen waren uitgenodigd,
waardoor de Demmerikzaal van De
Boei overvol raakte met kanshebbers op de hoofdprijs en hun vaders, moeders en vele andere belangstellenden.
Een heuse lakei, entertainer Hans
van Veen, liet op ludieke wijze de
kinderen hun verhalen en tekeningen toelichten. De ontknoping volgde nadat alle genomineerden hun
oorkonde en prijs in ontvangst hadden genomen.
De Mijdrechtse Ferhan Balci van
de Trekvogel had met haar kasteeltekening de hoofdprijs gewonnen,
terwijl Melissa Willemsen, leerlinge van de Hoflandschool, het beste verhaal had geschreven. Naast
een tastbare prijs is publicatie van
Melissa’s verhaal, samen met de tekening van Ferhan in het kwartaalblad ‘De Proosdijkoerier’ van de historische vereniging een extra leuke
prijs. De geanimeerde bijeenkomst
werd afgesloten met een eigentijdse dansdemonstratie door de kinderen van Build Ya Skillz.
Meer informatie over regionale geschiedenis vindt u op www.proosdijlanden.nl

Aanstaande zondag 14 oktober:

Opstaan!! IVN-natuurontbijt bij de boer
De Ronde Venen - In De Ronde
Venen kun je komende zondagochtend 14 oktober de natuur zien wakker worden tijdens een heerlijk biologisch IVN natuurontbijt. Het IVN
organiseert namelijk activiteiten inclusief ontbijt op de mooiste plekken in Nederland. In De Ronde Venen is dat aan de Gagelweg nr. 1 bij
boer Samson die onder andere aan
biologische landbouw, weidevogelbeheer en natuurontwikkeling doet.
Na het vroege-vogel-ontbijt laten
gidsen van het IVN zien wat groeit
en bloeit langs de slootkanten. En
de boer kan boeiend vertellen over
Brutus, zijn onkruidbestrijdende robot en over de ecosluizen in het gebied.
Steun IVN, word lid voor maar een
paar tientjes per jaar. Kom naar het
natuurontbijt. Dat is als je lid wordt
helemaal gratis. Je moet alleen op
tijd je bed uit. Want de tafel staat
gedekt om 8.00 uur in een wel heel
speciale ruimte met veel raam bovenin de koeienstal. Daar zie je
melkvee en wat nog meer woont en
rondscharrelt op zo’n biologische
boerderij. Dus word lid. Behalve het
natuurontbijt biedt het IVN nog veel
meer: natuureducatie, een clubblad,
lezingen, fietstochten, wandelingen
enz. Meld je aan via www.natuurontbijt.nl Het natuurontbijt en aansluitende activiteiten op zondagochtend 14 oktober duren van 8.00 uur

tot 11.00 uur. Zeker weten, dat het
leuk wordt en lekker. Weet je nog
niet of je lid wilt worden, maar wil je
wel deelnemen aan het natuurontbijt, informeer dan bij Cindy Raaphorst, tel. (0297)562138 of Ria Waal,
tel. (0297)256089. Zij kunnen je vertellen of er plek is. De kosten zijn
dan 7,50 euro.

Excursie rond
het Zijdelmeer
Uithoorn - Aanstaande zondag
14 oktober verzorgt het IVN Uithoorn en De Ronde Venen een excursie rond het Zijdelmeer. Elk jaargetijde heeft zijn charmes en ook
in de herfst is er van alles te zien
in dit prachtige natuurgebied. Gids
en deelnemers maken een wandeling rond het meer en gaan op zoek
naar typische herfstverschijnselen. Verder zal Elza Vis van Binnenste-Buiten Verhalen onderweg een
passend verhaal vertellen. Het is op
sommige plaatsen erg nat. Goede
wandelschoenen of laarzen zijn aan
te bevelen. Heb je zin om mee te
gaan ? Vertrekpunt: gemeentehuis
Uithoorn om 10.00 uur, duur circa
twee uur.Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij Carola van der
Meer, tel. 0297-540853.

Dinsdag 16 oktober:

Informatieavond over
eucharistie en kerk
Mijdrecht - Op dinsdag 16 oktober organiseert Katholiek Alternatief de Ronde Venen een informatieavond over de relatie tussen eucharistie en kerk. Dr. Mattijs Ploeger,
rector van het Oud-Katholiek Seminarie en priester van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, zal hierover spreken.
De kernvraag is: ‘Wat maakt kerk tot
Kerk?’
Daarbij hoort ook de vraag naar
‘kerkstructuren’. Zo kunnen we ons

afvragen ‘Kan een katholieke kerk
toch democratisch zijn?’ Dat zijn
spannende zaken!
Voor de aanwezigen is er ruimschoots gelegenheid om over dit
actuele onderwerp van gedachten
te wisselen en vragen te stellen.
De avond wordt gehouden in de
‘Molenlandschool’ aan Molenwiek
48 in Mijdrecht en begint om 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Iedereen is welkom en de toegang
is gratis.
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Zaterdag 27 oktober in de Willisstee

Lustrumconcert Viribus Unitis

Kinderboekenweek bij De Pijlstaartschool met ‘dieren’ geopend
Vinkeveen - Woensdagmorgen 3
oktober stond OBS De Pijlstaart in
het teken van de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is ‘Hallo wereld! – over
verschillende culturen’.
Om half negen kwamen alle 320
leerlingen naar de aula en zij wachtten in spanning af wat er ging gebeuren. Net als de afgelopen twee
jaar was ook dit jaar Tante Til weer
uitgenodigd om het kinderboekenweekboek ‘Hallo’ voor te lezen.
Het boek ‘Hallo’ gaat over verschillende dieren in de dierentuin en het
meisje Joni.
Joni kan ’s avonds niet slapen, ze
kijkt uit het raam naar de nacht.

‘Hallo’ zegt ze zachtjes. ‘Hallo’ ik
kan niet wachten. Bijna is het zover.
Morgen gaat Joni op schoolreisje
naar de dierentuin. Ook voor de dieren wordt het een spannende dag.
De kleine leeuwtjes mogen voor het
eerst naar buiten, de wasberen krijgen een groter hok en twee dieren
ontdekken een gat in het hek… Het
wordt een dag om nooit te vergeten.
Terwijl ‘Tante Til’ het verhaal voorlas werd het verhaal door de leerkrachten gespeeld; 0de leeuwtjes
ontwaakten, de vlinders ontpopten
zich en de wasbeer begon te wassen. Terwijl enkele leerkrachten het
maar niets vonden om voor 320 kinderen een toneelstukje op te voeren

Wilnis - Dit jaar bestaat muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis al
weer 85 jaar. De vereniging wil dit
graag vieren door middel van een
spetterend lustrumconcert op zaterdag 27 oktober a.s. Inmiddels zijn
de voorbereidingen in volle gang en
is er gekozen voor het thema Muzikale Grootheden. Dit thema houdt
in dat grote componisten als Bach,
Beethoven, Mozart en Verdi niet
mogen ontbreken. Het bijzondere
van deze muziek is ook nog dat vrijwel iedereen de ‘oude’ muziek meteen zal herkennen en kunnen meeneuriën. Deze oude meesters hebben de muziek niet voor fanfareorkest geschreven, dus zijn het altijd bewerkingen geworden die niet

altijd even eenvoudig zijn. Voor de
muzikanten een extra uitdaging om
de muziek zo te laten klinken zoals het zou moeten. Naast composities uit lang vervlogen tijden reist
de muziek door de tijd naar 2012.
De keuze is daarin zo groot, dat het
publiek de doorslag heeft gegeven.
Viribus is ervan uitgegaan dat toch
de voorkeur uitgaat naar muziek die
men direct herkent. Wat te denken
van muziek uit de film ‘Once upon a
time in the West’ en ‘The Good, the
Bad and the Ugly’, of de overbekende nummers van Phil Collins, Queen
en Marco Borsato. Natuurlijk mag
een origineel fanfarewerk niet ontbreken en daarom is gekozen voor
een gekroonde compositie van de

hedendaagse componist en oud-lid
van Viribus Unitis, Leon Vliex. Om
het geheel nog mooier te maken,
werken aan het concert het bekende Rondeveense regionale- en operettekoor en de dansschool Nicole
uit Mijdrecht mee. Niet alleen aan
het oor is gedacht maar ook het oog
wordt niet vergeten.
Het lustrumconcert wordt gehouden op zaterdag 27 oktober a.s. in
de sporthal van dorpscentrum ‘Willisstee’ aan de Pieter Joostenlaan 24
in Wilnis. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via www.viribusunitis.nl of telefonisch bij mevrouw
Atty Rijkmans (op werkdagen tussen 17.00 en 20.00 uur), tel.0297289174.

genoten de kinderen met volle teugen. Tot morgen, donderdag 11 oktober, krijgen de kinderen de tijd om
een mooie ansichtkaart te maken en
zullen ze in de klassen stilstaan bij
de verschillende landen en culturen.
Komende vrijdag 12 oktober wordt
de kinderboekenweek op de Pijlstaartschool afgesloten met de traditionele voorleeswedstrijd onder begeleiding van een vakkundige jury. Het is voor het eerst dat alle leerlingen bij deze voorleeswedstrijd aanwezig zijn. Extra spannend
dus voor de kinderen uit groep 7 en
8 die met deze voorleeswedstrijd
meedoen. We wensen ze veel succes!

Brandweer Mijdrecht kan
ook finale goed organiseren

Twistvliedschool krijgt
dansles van Build Ya Skillz

Mijdrecht - Zaterdag 6 oktober
mocht VRU brandweer Mijdrecht
de landelijke finale jeugdbrandweerwedstrijden organiseren. En
dat ging hen meer dan goed af. Realistische scenario’s, enthousiaste
toeschouwers, maar vooral gemotiveerde jeugdbrandweerlieden waren de perfecte ingrediënten voor
geslaagde finales. In totaal hebben 244 ploegen aan de voorronden meegedaan, afkomstig uit de
circa 150 jeugdkorpsen in Nederland. De ploegen die aan deze fina-

Van onze speciale verslaggevers
Cheryl en Quinty uit groep 8:

les mee mochten doen, hadden dus
al bewezen hun hoofd koel te kunnen houden tijdens een ingewikkelde toets.

Mijdrecht - Op vrijdag 5 oktober
kregen de groepen 4 t/m 8 van de
Twistvliedschool dansles van Sylvian Veldkamp van dansschool Build
Ya Skillz. Verschillende dansstijlen kwamen langs: Hiphop, Breakdance, Popping, Locking en House.
Er werd veel uitgelegd over de soor-

Finale aspiranten
Bij de aspiranten Lage Druk ontstond brand in een scoutingboerderij. De ploegen hadden een grote uitdaging omdat ze buiten een
brand moesten blussen, binnen
in de boerderij twee brandhaarden moesten bestrijden en ook nog
een slachtoffer moesten redden. Dit

vergde voor veel ploegen behoorlijk wat improvisatievermogen. Lelystad mag zich landskampioen noemen. Hagestein werd tweede, Zwolle derde.
Finale junioren
De junioren Lage Druk kregen een
automatisch brandalarm in een
groothandel voor horecabenodigdheden. Bij aankomst was een medewerker al binnen geweest en had
gezien dat het echt brandde. De
deelnemende ploegen konden door
goed uithoren een kortere weg naar
binnen vinden en de brand gaan
bestrijden. Zwolle behaalde de
landskampioentitel, Oud-Beijerland
werd tweede, Hoorn derde.
Jeugdbrandweer
Mijdrecht zoekt jou!
De jeugdbrandweer Mijdrecht bestaat 40 jaar. Het doel van de jeugd-

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - In de maand oktober starten bij de Stichting ‘Paraplu’ nog enkele cursussen waarvoor nog plaatsen vrij zijn en men zich dus kan inschrijven.
Super Quantum Touch
“Quantum Touch, het genezen met
handen, is een makkelijke en uitzonderlijke techniek die het zelf helende vermogen van je lichaam aanspreekt. Het is eenvoudig te leren en
je kunt er wonderen mee verrichten.
Het werkt met ademhalingstechnieken en visualisatie: hiermee leer je
je levenskracht-energie te verhogen om daarna met behulp van een
lichte aanraking bij jezelf of anderen het zelfhelend vermogen van
het lichaam te versnellen. Het is een
prachtige aanvulling op Reiki en andere vormen van healing”. Aan het
woord is docente Marja Bijlhouwer.
Zij verzorgt deze cursus gedurende
vijf donderdagen van 09.30 tot 11.30
uur, te beginnen op donderdag 25
oktober a.s.
Marja vult nog aan: “Bij Super
Quantum Touch wordt dieper inge-

gaan op de technieken van Quantum Touch. De cursusprijs - 54,00
euro - is inclusief twee kopjes koffie of thee of flesjes water per dagdeel. In de derde les is een tweede
docent aanwezig, terwijl In de laatste les de deelnemers een gast kunnen meenemen.”
Plantaardige Vormgeving:
‘Najaarsdecoratie’
“Deelnemers nemen op deze herfstmiddag een schaal mee waarin ze
een compositie gaan maken in najaarssfeer. De docent zorgt voor ruim
voldoende materiaal zodat men iets
kan maken dat bij het eigen interieur past. Zowel modern, klassiek als
traditioneel of abstract”, zegt Marles
Schouten, die deze workshop verzorgt op vrijdag 26 oktober a.s. van
13.30 tot 16.00 uur.
Deelnemers nemen zelf een scherp
mesje, snoeischaar, allesknipper en
een schaal of bord van minim. 30
cm. doorsnede mee. Cursuskosten
10,00 euro en materiaalkosten 15,00
euro aan de docent te voldoen. Dit is
het basisbedrag van materiaal, vol-

doende voor een mooie decoratie.
Meerprijs is mogelijk.
Cursus Reike 1
“Reiki is een genezende, rustgevende, harmoniserende en liefdevolle energie, die via de handen doorgegeven kan worden door iedereen
die een Reiki cursus heeft gedaan.
Vele eeuwen geleden kon iedereen
van nature Reiki geven. Door onze
manier van leven en denken hebben in de loop der tijd de Reiki kanalen zich gesloten. Tijdens de cursus worden bij de cursisten deze
kanalen weer geopend en schoongemaakt, waardoor de Reiki energie
weer kan stromen.” Docente Margriet Castrikum vertelt heel enthousiast over deze korte cursus die zij
samen met Anette Borsboom verzorgt op de zondagen 28 oktober en
11 november a.s. van 10.30 tot 15.30
uur. “Met Reiki 1 kun je heel goed
andere personen, dieren en planten etc. behandelen. Het is echter
ook uitermate geschikt voor zelfbehandeling. Na met goed resultaat de cursus gevolgd te hebben,
wordt een certificaat uitgereikt”, vult
zij nog aan.
De cursuskosten bedragen 70,00

ten dansen en daarna leerden de
kinderen allerlei passen. Het hoogtepunt van de les was een freestyle
dans waarin alle kinderen hun talent konden laten zien en natuurlijk
een demonstratie van Sylvian zelf.
Het was een zeer geslaagde les
waarin veel kinderen enthousiast
geworden zijn.
Sylvain, dank je wel voor deze vetcoole lessen!

brandweer is om jongeren enthousiast te krijgen voor het brandweervak. Aan enthousiasme ontbreekt
het de jongeren in Mijdrecht niet.
De jeugdbrandweer Mijdrecht zoekt
enthousiaste jongens en meisjes
vanaf 12 jaar.
Vind je het leuk iets anders te doen
dan voetballen of paardrijden én
zie je jezelf wel in een brandweerauto stappen om samen met collega jeugdbrandweerleden een klus
te klaren? Kom dan kennismaken
met de wereld van de jeugdbrandweer! Voor meer informatie, mail
naar: mijdrecht@jeugdbrandweernederland.nl.
Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een
samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten. De VRU coordineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

euro en dat is inclusief 4 kopjes
thee of koffie of flesjes water per
lesdag. Men neemt zelf een luchpakket mee.Het lesboek kost 7,50
euro dat aan de docenten moet
worden voldaan.

gemaakt van zelf hardende poppenklei op papierbasis, waarna zij
met acrylverf vrolijk beschilderd en
glanzend afgelakt wordt. Het Bolvrouwtje is ongeveer 22 cm. hoog
en 16 cm. breed.

Workshop ‘Bolvrouwtje’
Tijdens deze workshop wordt het
gezellige Bolvrouwtje in twee lessen

Cursisten brengen zelf een doosje
of kratje mee om het werkstuk veilig
in te vervoeren. De materiaalkosten
van 17,50 euro worden aan de docente, Ineke Makkink, voldaan.
De cursus vindt plaats op de maandagen 29 oktober en 5 november
a.s. van 19.30 tot 22.00 uur. De cursusprijs bedraagt 17,00 euro.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online
inschrijven of een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan de
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via
e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Opbrengst
boekenverkoop
Wilnis - De afgelopen zaterdag gehouden verkoop van
tweedehandsboeken in De
Roeping was een groot succes en heeft 1080 euro opgebracht.
De opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor
Stichting Lighthouse De Ronde Venen.
Deze stichting, die werkzaam
is in Wilnis, biedt hulp in de
vorm van (crisis)opvang aan
vrouwen die in uiterst moeilijke situaties zijn terechtgekomen.
Het opvanghuis is een plaats
van herstel waar vrouwen tot
rust kunnen komen en geholpen worden om weer koers
in, en grip op het leven te krijgen.
Verdere informatie over deze stichting kunt u lezen op
www.stichtinglighthouse.nl.
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Leerlingen Antoniusschool
gaan niet roken!
De Hoef - De afgelopen 3 weken
hebben de leerlingen van groep 7/8
op de Antoniusschool les gekregen
van een voorlichter van de GGD.
Deze lessen werden kosteloos aangeboden door de gemeente met als
doel voorkomen dat leerlingen uit
groep 7 en 8 tabak en alcohol gaan
gebruiken. Het Programma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’
bestond behalve uit lessen ook uit
het betrekken van de ouders.
In de eerste les kregen de leerlingen informatie over de gevolgen van
roken en meeroken. Dat roken niet
goed voor je gezondheid is, wisten
de meesten wel, maar wat precies
de mogelijke gevolgen kunnen zijn,
werd in deze les goed duidelijk gemaakt. De tweede les ging over het
gebruik van alcohol. De leerlingen
schrokken erg van het filmpje over

een meisje dat in coma raakte en
daardoor hersenbeschadiging opliep. In beide lessen leerden ze ook
door middel van een rollenspel hoe
je ‘nee’ kunt zeggen als anderen je
proberen over te halen om te roken
of drinken.
Voor de derde les waren de ouders
uitgenodigd en hadden de leerlingen in groepjes een presentatie voorbereid. Die varieerde van toneelstukjes en powerpointpresentaties tot zelfgemaakte posters.
Van de vele aanwezige ouders rookte er niemand en was iedereen het
erover eens dat de alcoholgrens
verhoogd moet worden naar 18 jaar.
De leerlingen spraken met zichzelf
af nooit te gaan roken en als ze al
zouden gaan drinken dit met mate
te doen. De ouders beloofden hun
kinderen hierin te steunen.

Presentatieconcert van
stichting ‘Xing uit het hart’
Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag heeft de nieuw opgerichte stichting ‘Xing uit het hart’ zich
in de sfeervolle grote zaal van danscentrum Colijn aan het publiek gepresenteerd. De penningmeester
van de stichting vertelde aan het
aanwezige publiek wat de doelstelling en werkwijze van deze stichting is. ‘Xing uit het hart’ organiseert
zangoptredens bij zorginstellingen
zoals verzorgingshuizen, ziekenhuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten en zoekt ook actief naar fondsen, sponsors en donateurs om deze optredens tegen
een laag tarief te kunnen aanbieden. De stichting start met 2 zangeressen. Later kan het artiestenbestand van de stichting zo nodig uitgebreid worden.
De twee zangeressen openden het
muzikale gedeelte van de middag
met een prachtig musicalduet. Zangeres Ireen van Bijnen vertelde vervolgens hoe een optreden van ‘Xing

uit het hart’ eruit ziet, en zong daarna 3 stukken, in zeer verschillende genres. Ireen heeft als zangeres
een klassieke achtergrond, maar liet
horen ook het lichtere genre te beheersen. Hierna liet zangeres Corinne Albers in 3 heel verschillende
liedjes de mogelijkheden van haar
warme, aangename stem horen. De
twee zangeressen wier stemmen
ook heel mooi bij elkaar passen,
sloten af met een heel bijzonder duet waarbij 2 liedjes door elkaar heen
gezongen werden, en met een toegift: het meezingnummer ‘M’n opa’
uit de musical ‘Ja zuster Nee zuster’.
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om aan de bar van Colijn nog even samen na te praten.
Bij dit optreden is er gefilmd en over
een paar weken zal op de site van
de stichting een impressie van deze
middag te zien zijn.
Wilt u meer informatie over ‘Xing uit
het hart’, kijk dan even op de site
www.xinguithethart.nl

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Succesvol afvallen met
blijvend resultaat bij Deli Line
Regio - Na de zomer starten er veel
mensen met lijnen. De extra vakantiekilo’s moeten er weer af. Met de
kerst weer slank is vaak het doel.
Als het gaat om slechts een paar
extra kilo´s dan zijn deze er meestal weer snel af zodra u weer uw normale voedingspatroon volgt. Maar
als overgewicht voor u een structureel probleem vormt kan persoonlijke begeleiding uitkomst bieden. Deli Line checkt bij alle klanten hoe het
voedingspatroon is, wat de valkuilen
zijn en hoe ze dit kunnen verbeteren
en vasthouden.Zij maken een plan
op maat met recepten die u lekker
vindt en naar wens een beweegschema.
Toch zijn er ook klanten die gezond
eten en bewegen maar bij wie de
overtollige kilo’s er niet af gaan. Dat
kan zijn door bijvoorbeeld medicijnen, lage stofwisseling, door blessure niet kunnen sporten, hormonaal
of nog een andere oorzaak. Bij deze
klanten adviseert Deli Line vaak het
eiwitdieet Prodimed.
Met Prodimed lukt het wel. De
meeste klanten die dit gaan doen
hebben al eindeloos veel geprobeerd. Een belangrijk voordeel van
het programma is dat in één keer alle oude patronen aan de kant worden gezet. Het snel zichtbare resultaat werkt zeer motiverend. En tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een

gezondere levenswijze. Je voelt al
snel dat je weer lekker in je vel zit,
met meer zelfvertrouwen, energie
en een mooie huid.
Prodimed is kwalitatief een zeer
goed eiwitdieet, met een ruim assortiment dat u volledig op uw
smaak kunt afstemmen. Dat het dieet zo succesvol is komt ook vanwege de deskundige begeleiding die u
zowel tijdens als na het dieet krijgt.
Goedkopere eiwitproducten die via
internet worden aangeboden en
waarmee je zelf aan de slag moet,
zijn lang niet zo effectief. Het is dan
ook geen toeval dat Prodimed van
alle afslankmethodes als beste uit
de bus kwam bij Vara´s Kassa.
Voor de klanten die in oktober starten heeft Deli Line een speciale actie:
Gratis intakegesprek
10% korting op alle producten
Speciale actietarieven voor het nabegeleidingstraject, vasthouden van
het nieuwe gewicht is namelijk de
moeilijkste fase
De consulten worden bij de meeste
verzekeraars vergoed in het aanvullende pakket.
Wilt u meer informatie kijk dan op
www.deli-line.nl of, voor specifieke informatie over hun Prodimedmethode, op www.hoeraikvalaf.nl.
Bellen voor vrijblijvende informatie:
(0297)522824 of 06-10095999.

Personeel Lidl… haal die
karren weg!
Voor zover bij mij bekend is er niets gebeurd, maar het is toch te gek voor
woorden dat er op vrijdagmiddag, zo rond de klok van vijf, tot zeker zeven
uur, op deze manier boodschappenkarretjes van de Lidl worden gestald.
Levensgevaarlijk. Als je of met de fiets, of de auto of de scooter de bocht
om komt en je knalt tegen die karren aan is het leed niet te overzien. Dus
personeel van de Lidl, haal die karren eerder weg. En klanten, als u ziet
dat je je kar op de openbare weg stalt, moet je toch ook even nadenken
dat dat niet de bedoeling is. Dit gebeurde in Mijdrecht, bij winkelcentrum
Adelhof om de hoek.
Nicolien Bouwmeester uit Mijdrecht

Eendrachtig Veilig Verkeer!
Mijdrecht – Het was weer tijd voor
de jaarlijkse verkeerslessen op het
schoolplein van basisschool De
Eendracht. Tijdens de ‘op voeten en
fietsendag’ werd flink geoefend op
de eigen fiets in allerlei nagebootste
verkeerssituaties die ze buiten in het

echte verkeer ook tegen kunnen komen. De kinderen moesten op hun
fiets twee verschillende parcours afleggen. Een leerzame en leuke ervaring die de kinderen nog wat bewuster wil maken van veilig deelnemen aan het drukke verkeer.

Twistvliedschool kreeg
bezoek van olifant

Zazi speelt in Thamerkerk
Uithoorn - Zondagmiddag 21 oktober om 14.30 uur presenteert de
SCAU een luchtig programma in
de Thamerkerk. Zazi, een muzikaal
drietal dat bestaat uit Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet
Planting, zal een afwisselend programma, in diverse talen, aanbieden met een verscheidenheid aan
instrumenten en stemmen. Zij presenteerden dat programma al in
binnen- en buitenland en met veel
succes, zo was hun eerste single
‘Turn Me On’ al een succesnummer
op de radio.
Eigenzinnige pop-folk, met een
vleugje chanson en soms een jazzy randje. Zo omschrijft het drietal
hun muzikale stijl. Sabien speelt accordeon en piano, Dafne piano en
ukelele, Margriet cello en mandoline. Daarnaast wisselen zij elkaar af
in leadzang en weten zij met hun
unieke samenzang het publiek te
pakken.
De fundering voor Zazi werd in Parijs gelegd. Op een schooltrip ontmoetten Sabien en Dafne Margriet.
Via een wederzijdse vriend belandden zij op de trappen van de Sa-

cre-Coeur, waar zij voor de camera gezamenlijk een Frans drinkliedje zongen. Samen ontwikkelden zij
daarna een eigen stijl waarbij zij bestaande nummers in een compleet
nieuw jasje staken. Zij schreven zich
in voor het Concours de la Chanson
van de Alliance Française – en wonnen. Op dat moment besloten zij
echt voor de muziek te gaan.
Zazi besloot zich niet te beperken
tot Franstalige nummers en breidde het repertoire uit naar liedjes in
Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands en zelfs Noors. In rap tempo
vergaarden de dames een imponerend cv. Ze traden op voor de koningin, Cirque de Soleil nodigde ze
uit in Canada te spelen en ze deden
drie tournees langs de westkust van
Amerika.
Het zal een bruisend optreden worden van drie dames die snel in bekendheid groeien.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- euro
bij de boekhandels Ten Hoope aan
het Zijdelwaardplein en Bruna aan
het Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats is.

Het is een werelds feest
bij boekhandel Mondria
Mijdrecht - Op de Twistvliedschool
is de Kinderboekenweek begonnen.
Het onderwerp is dit jaar: Hallo Wereld! Elke klas maakt de komende
weken kennis met een land of werelddeel. De kleuters leren de komende weken veel over allerlei verschillende dieren die op de wereld
voorkomen.
Tot grote verbazing van de kinderen

stond er vorige week woensdag een
olifant voor het raam van de klas. Hij
vertelde dat hij de Dansende Wereldolifant is, en was speciaal naar
de Twistvliedschool gekomen om de
werelddierendans aan de kleuters te
leren. Op de klanken van de wereldhit Gangbam Style, dansten de kinderen samen met de olifant de sterren van de hemel.

Kunstroute Qua Kunst en
Ambacht De Kwakel
De Kwakel - Voor de negende keer
wordt de kunstroute Qua Kunst en
Ambacht De Kwakel georganiseerd
en ook ditmaal kunt u weer een verrassend palet aan kunst bewonderen op de diverse locaties in De
Kwakel en directe omgeving. Maar
liefst 10 lokale ondernemers openen
op zaterdag 27 en zondag 28 oktober a.s. van 12.00 uur tot 17.00 hun
deuren om u te laten genieten van
diverse kunstuitingen. Zo is er schilderkunst, keramiek, sieraden, mandala’s, bijzondere hartjes gemaakt
van stof en nog veel meer, te bezichtigen onder het genot van een hapje en drankje.
Er is een speciale brochure gemaakt die de route duidelijk weergeeft. U kunt die vinden op meerdere locaties in de gemeente waaronder het gemeentehuis in Uithoorn. U

kunt de deelnemers ook vinden op
de speciale website www.kunstindekwakel.nl. Mocht u een brochure vooraf opgestuurd willen krijgen
dan kunt u deze opvragen bij De
Inlijsteraar op tel. 06-81053830 of
(0297)523797. Uiteraard ligt de routemap ook gereed op iedere individuele locatie, zodat u deze ook daar,
op de dag zelf, mee kunt nemen om
uw route te bepalen.
Er is op iedere locatie parkeergelegenheid aanwezig of in ieder geval in de directe nabijheid. De locaties zijn te herkennen aan het speciale Qua Kunst en Ambacht vaandel dat iedere deelnemer beide dagen in top heeft hangen. Iedereen
hoopt uiteraard op mooi weer waarbij de route prima op de fiets is af
te leggen.

Mijdrecht - Vanuit alle delen van
de wereld zijn er mensen naar
Mijdrecht gekomen.
Als u in de boekhandel aan de Lindeboom 11 loopt moet u niet gek
opkijken als er ineens een Spaanse
danseres achter de toonbank staat.
Ook een Chinese dame, een cow-

girl of een Indiaanse kunt u deze
dagen bij boekhandel Mondria aantreffen.
Zelfs Zuid-Afrika is vertegenwoordigd en ook ons eigen Volendammer meisje ontbreekt niet. En waarom ???? Het is Kinderboekenweek
met als thema: Hallo Wereld!
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veense helden was hoog en bloedstollende rally’s resulteerden in een
gelijk spel. Oradi was de laatste tegenstander en de Heroes kregen
pass en vangballen steeds beter onder de knietjes. Ook hier werden de
punten verdeeld. Met al de gelijke
spelen zijn ze keurig 2e geworden.

Eerste competitiedag voor
jongste volleybalteams Atalante
Vinkeveen - Eindelijk mochten de
jongste teams van Atalante op zaterdag 6 oktober hun eerste toernooi spelen in de Spaarnehal in
Haarlem en ze hadden er zin in!
Op het hoogste niveau 6 en in de
hoogste poule 6A speelden wel
twee teams van Atalante. De ervaren Atalante Toppers (Chanel, Claudia, Leonie, Lucia en Roos) en de
wat jongere Atalante Mega mini’s
(Anouk, David, Lisanne, Maaike en
Mark). Meteen de eerste wedstrijd
speelden ze tegen elkaar. De eerste
set waren de Toppers het meest solide en wonnen ruim. De tweede set
vochten de Mega mini’s pittig terug en wonnen het tweede bedrijf:
gelijk spel dus! Een andere tegenstander in deze poule, Spaarnestad
uit Haarlem, bood veel tegenstand
met keiharde bovenhandse services
en harde smashes. De Megamini’s
hadden daar wat meer moeite mee
dan de Toppers. Uiteindelijk zijn de
Toppers heel mooi 1e geworden en
de Megamini’s 3e. Beide teams blijven heel knap in de hoogste poule 6A.

Mooie rally
Twee velden verder trapten de Long
Ladies af met Annefloor, Eva, Jade,
Noa en Rosalie. Ook zij spelen op
het hoogste niveau 6 maar dan een
poule lager 6B. Met drie teams in
deze poule speelden ze een dubbele
competitie tegen VCH Hoofddorp en
Spaarnestad Haarlem. De meiden
hebben een sterke service waarmee
ze veel punten scoorden. Spaarnestad met vooral jongens smashten
veel en ze hadden een harde bovenhandse serve, daar hadden de
lange meiden meer moeite mee dan
het team uit Hoofddorp. Die speelde meer het spelletje zoals Atalante.
Met mooie rally’s - wel veel in 2-en wisten ze VCH te verslaan. Spaarnestad is eerste geworden, Atalante 2e
en VCH 3e. Keurig gedaan!

den, Kevin, Sander en Sander) konden erg goed meekomen in de
hoogste poule 3A. De eerste partij tegen Amstelveen eindigde met
hulp van invaller Isa in een gelijk
spel. Wel bleef het in- en doordraaien nog even wennen. De tweede
partij tegen Spaarnestad was nog
spannender. De inzet van de Vinke-

Poule
De Atalante Guppies (Daan, Iris, Isa,
Jikke en Tessa) speelden in de andere poule 3B. Het begin was wel
even wennen en dan meteen tegen Smashing Velsen, de sterkste
meer ervaren tegenstander, deze
partij werd ruim verloren. De tweede wedstrijd ging stukken beter met
passen en afvangen, wel net verloren, maar de stijgende lijn zat er
in. De laatste partij was duidelijk de
beste partij. De tegenstander was
aardig gelijkwaardig en met veel
enthousiasme werden mooie punten gescoord! De eerste set was een
gelijk stand, de twee nipt verloren.
Ze zijn 4e geworden maar de stijgende lijn belooft veel goeds!
De Atalante Kanjers (Fabienne, Ilse,
Nathalie, Noura, Thomas en Zoey)
speelden in de middag op niveau
4B. Vaak het leukste niveau omdat hier de meeste rally’s te zien
zijn: alles moet in 3-en moet met
een vangbal ertussen. Veel nieuwe gezichten hier, maar de nieuwe spelers haakten makkelijk aan.
De eerste partij was een opwarmer,
de Kanjers waren veel sterker dan
hun opponent, en dat resulteerde
in een serveerpartij. In de volgende twee wedstrijden begon het echte werk. Het team redde veel ballen
en ging steeds slimmer de bal over
het net spelen. Deze tweede partij
tegen Smashing Velsen werd gewonnen. De laatste wedstrijd tegen
VCH werd gelijk gespeeld (tweede
set nipt verloren). En een 1e plek als
resultaat! Volgende keer een poule
omhoog naar 4A. Wat een kanjers!!

Jongste
De twee jongste teams komen uit op
niveau 3. Een extra uitdaging is er
nu bij gekomen ten opzichte van vorig seizoen: alle eerste ballen moeten gepasst worden, dus niet meer
vangen). De Atalante Heroes (Cay-

mene aan. Maar Hertha hield stand.
Door twee goals van Emily en twee
van Roxy werd de eindstand bepaald op 3 – 4. Er werd door de meiden van Zuidvogels nogal eens gesandwicht en dat leverde een blessure op bij Milou. Ook Lisa en Cassandra kwamen niet ongeschonden
uit de strijd. Blessures kan Hertha
MB1 eigenlijk niet gebruiken want
er staat helaas al een aantal dames
op deze blessurelijst en het is niet
de bedoeling dat die langer wordt.
Maar dat hoort helaas wel bij het
voetbal. Als neutrale toeschouwer
zou je geweldig hebben genoten
van deze pot maar als fan van Hertha meisjesvoetbal, ging je met een
glimlach van oor tot oor het veld af.
Wat een geweldige goede en ongelofelijk spannende wedstrijd. Nu
kunnen deze meisjes wel versterking gebruiken, dus ben jij tussen
de 12 en 16 jaar oud en wil je voetballen bij de gezelligste club van De
Ronde Venen, die in Vinkeveen op
de Molmhoek zijn faciliteiten heeft?
Meld je dan nu aan via de site, van
Hertha of kom eens kijken bij één
van de pittige trainingen die deze meiden krijgen. Op maandag en
woensdag van 19.00 tot 20.30 uur
trainen ze onder leiding van professionele trainers. Hertha heeft natuurlijk ook teams voor meisjes en
dames in andere leeftijdscategorieen.
Kom langs, Hertha ziet je graag!

Wilnis - Op woensdag 3 oktober
was het zover, de sponsorloop stond
op het programma bij CSW.
Om 17.30 uur stonden alle vrijwilligers al klaar, om alles gereed te zetten voor het programma. De sponsorloop zelf ging van start om 18.30
met de E-F teams als eerste, daarna
volgde de andere teams. Het startschot werd gegeven door Adriaan
Vis, hij was uiteindelijk de hoogste bieder van het biedspel met €
999,00, hiervoor bedanken wij hem
hartelijk. Tijdens de loop werd er
door de vrijwilligers de ingeleverde
sponsorformulieren opgeteld van de
deelnemers. Het totale bedrag van

deze loop heeft voor CSW het mooie
bedrag van ruim 5.600,- euro opgeleverd. Dit bedrag wordt door CSW
gebruikt voor de jeugdafdeling.
Hierbij moet u denken aan alle faciliteiten die nodig zijn om de jeugd
op een mooi verzorgd park met de
juiste materialen te laten voetballen.
Binnenkort zal worden bekendgemaakt wat er met de opbrengst van
de sponsorloop is gedaan. CSW wil
alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdrage en
inzet om dit resultaat te behalen,
maar de grootste dank gaat uit naar
de voetballers die zo ontzettend hun
best hebben gedaan.

Badminton Heren De
Kwinkslag blijven winnen
Vinkeveen - Na de eerste 2 ongeslagen wedstrijden van Kwinkslag M1 staat op 29 september tegenstander Castellum op het programma. De jonge ploeg wordt bijgestaan door de ervaren Marco van
Putten wie de plek als vierde heer
overneemt van Tristan Frese in deze
wedstrijd. Een vooraf op papier sterke tegenstander, met als invaller bij
Castellum hoofdklasse speler Ronny, het belooft een pittige avond te
worden in Vleuten. Na 5 minuten in
de eerste dubbel van Bjorn en Jasper wordt dit vermoeden bevestigd
en kijken de heren dan ook tegen
een omgewende achterstand aan.
Dit loopt door tot een score van 2014 waarop de jongens met een sterk
slot offensief komen en de set met
21-23 binnenslepen. Met een betere start in de tweede set weten ze
ook de tweede set te winnen en is
het eerste punt alvast verdiend. Dan
is het de beurt aan Leon Bunschoten en Marco om nog een punt binnen te slepen, een moeilijke eerste set wordt afgesloten met een
nipte overwinning voor de mannen uit Vinkeveen. In de tweede set
laat Castellum echter zien de punten niet cadeau te willen geven en
wordt ook de derde set binnengehaald door de thuisploeg. Hierop volgens de enkel spelen waarin
Bjorn de sterke invaller weerstand
moet gaan bieden, echter tegen de
rust van deze ervaren hoofdklasser
kan er niet worden gewonnen, een
nederlaag in vorming?
Dat is zeker niet wat de equipe van
Kwinkslag in gedachten heeft en de
overige drie enkel wedstrijden worden dan ook met relatief gemak gewonnen. Afsluitend moeten op deze avond nog twee dubbel spelen
de laatste punten worden verdeeld
en ook deze gaan mee terug naar
Vinkeeen. Achteraf gezien een geslaagde avond met een 6-2 overwinning voor Kwinkslag M1.

Voetbalmeiden van
Hertha MB1 laat op pad
Vinkeveen - De meisjes van Hertha
MB1 mochten deze wedstrijd aantreden tegen Zuidvogels MB2 één
van de twee voetbalclubs uit Huizen.
De wedstrijd startte pas om 16.15
uur, het werd dus een latertje. Op
het immense complex van Zuidvogels, met drie kunstgrasvelden, werden ze ingedeeld op veld 6. Een veld
achterop het complex tussen de bomen, met vele gaten en kuilen en
plekken die met zand waren gevuld.
Geen Dug-Out, maar een plekje in
de zon maakte wel veel goed. Het
had natuurlijk de hele dag geregend waardoor er veel wedstrijden
waren afgelast. In Huizen hadden
ze daar geen last van, een vol programma dus. Om deze wedstrijd in
twee woorden samen te vatten; ongelofelijk spannend. Hertha stond al
kort na aanvang op 1-0 achterstand.
De achterstand werd groter door
een afstandsschot van één van de
meiden van Zuidvogels, een boogbaal over Cassandra de keepster
van de MB1, onhoudbaar 2–0. Maar
toen kwam het vuur los in de meiden van Hertha. Je zag aan het spel
dat ze veel van de trainingen opsteken, prachtige passes, overspeelballen, driehoekjes en zelfs kappen
en draaien. De pittige trainingen die
de meiden krijgen gaat zijn vruchten
nu al afwerpen. Doordat Hertha een
tandje bijschakelde gingen de meiden van Zuidvogels een stuk agressiever spelen, bijna tegen het ge-

Sponsorloop van CSW
een groot succes

Veilig
Vijf dagen later mag het team opnieuw de baan betreden, ditmaal in
een thuiswedstrijd tegen OSM Badminton M1. Met kindsgemak weten
Bjorn en Jasper de openingsdubbel
van de avond te winnen, een veelbelovend beeld echter een zware
tweede dubbel voor Leon en Tristan,
waarin allebei de sets met de kleinste marge van 2 punten worden gewonnen door de gasten. Bjorn lijkt
een makkelijke speelavond tegemoet te zien waarin hij zijn tegenstander geen punt hoeft te gunnen, er wordt dan ook ruim gewonnen met 21-6 en 21-5. Tegelijkertijd
is Jasper ook bezig met een sterke wedstrijd en weet hij het derde punt van de avond te verdienen. Een uiterst moeilijke wedstrijd
voor Leon vervolgt de avond en ondanks al het mogelijke weet OSM
hier het tweede punt veilig te stellen. De spannendste wedstrijd sluit
de enkels af, Tristan moet proberen het vierde punt voor Kwinkslag
te verdienen. De eerste set loopt
lang door en wordt uiteindelijk in
de diepe verlenging van 25-23 gewonnen. Hier laat zijn tegenstander
het echter niet bij zitten en de tweede set welke ook uitloopt in de verlenging beslist dan ook dat er nog
een derde set gespeeld moet gaan
worden. De ervaring van de tegenstander komt in de beslissende set
tot uiting en zorgt dan ook voor een
3-3 verdeling in de punten met nog
de laatste dubbels te gaan. Jasper
en Leon weten deze naar de hand
te zetten evenals Bjorn en Tristan
wat de avond dan toch nog afsluit
met een 5-3 overwinning. Dit zorgt
na vier wedstrijden voor een koppositie van Kwinkslag M1 met 27 van
de 32 punten verdiend gevolgd op
21 punten door Castellum. 28 Oktober is de volgende wedstrijd, deze
zal gespeeld worden tegen Doorn
M3 die de derde plek op de ranglijst bekleed.

Zondag 4 november aanstaande:

Zilveren Turfloop
Regio - Op 4 november 2012 organiseert de Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht voor de
22e keer De Zilveren Turfloop. Ook
dit jaar zal de De Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2012/2013. Aan
dit circuit, dat tot de grootste van
het land behoort, doen acht regionale lopen mee. Bij elke loop krijgen de deelnemers het aantal punten dat gelijk is aan hun plaats op
de ranglijst. De punten worden bij
elkaar opgeteld en degene met het
laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid
Circuit 2012/2013. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl Nabij sporthal De Phoenix
kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd
is er de Rabo Kinderloop over een
afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert. De
deelname hieraan is gratis. Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop

die kan worden gelopen als 5 en 10
km. De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm. Het parcours voert de
deelnemers zoals elk jaar door het
polderlandschap van Mijdrecht, De
Hoef en langs de Kromme Mijdrecht.
Vele vrijwilligers zullen zorgdragen
voor een veilige route.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de
bereikbaarheid, het prijzengeld, het
parcours etc. kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 13 oktober organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan
het Legmeerplein. De zaal is open
vanaf 19.00 uur en er zal om 20.15
uur worden gestart met kienen.
Op deze avond kunt u weer vele

mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van de Uithoornse missionarissen.
Komt allen. U heeft een gezellige
avond en ww geld is goed besteed.

Nieuw marathon schaatsseizoen met Kevin Regelink
Regio - Aanstaande zaterdag start
het nieuwe schaatsmarathon seizoen om de KPN marathon cup. De
start van het seizoen is altijd op de
Jaap Edenbaan in Amsterdam. De
avond begint met de dames om
19.00 uur en om 20.00 uur start de
Topdivisie. Als laatste start de eerste
divisie om 21.45 uur. Kevin Regelink
had vorig seizoen een buitengewoon goed seizoen met een eerste
plaats in Breda en een derde plek
tijdens het NK in Heerenveen. Tevens behaalde Kevin nog een viertal podiumplekken. In het algemeen
klassement werd Kevin vorig seizoen zesde en is met deze goede
resultaten gevraagd om van de eerste divisie team Romex Restate over
gegaan naar de Topdivisie team Pay
Roll Group. Deze aanbieding heeft
Kevin met twee handen aangepakt.
Afgelopen zomer heeft Kevin goed
getraind en een aantal trainingskampen gedraaid met de teams van

Romex Restate en Pay Roll Group.
De mannen hebben er zin in! Er zijn
een paar nieuwe rijders bijgekomen waaronder de uit Abcoude afkomstige Robin Snoek. Robin rijdt
voor team Romex Restate. De Zwitser, Roger Schneider, die rijdt voor
team Pay Roll Group. Nieuw in de
begeleiding is de vader van Kevin,
Henk Regelink. Henk is ploegleider
geworden van team Romex Restate. Er zit weer een mooi seizoen aan
te komen met veel uitdagingen en
mooie verwachtingen en misschien
weer dat mooie natuurijs in Nederland. Zo gaan de twee teams sowieso naar de Weissensee in Oostenrijk,
de Rechensee in Italië en naar Falun
in Zweden. Maar het mooiste is Nederland met misschien een Elfstedentocht, dat zou helemaal fantastisch zijn. Op de site van de KNSB
www.knsb.nl staan de marathonkalender en de uitslagen van alle wedstrijden.
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Geslaagd CSW Sponsorsixentoernooi
Wilnis - Voor de 5e keer werd
woensdag 26 september jongstleden het CSW sponsorsixentoernooi
gespeeld. De dag ervoor was het
nog even spannend of dit wel doorgang kon vinden in verband met de
regen die was gevallen, maar gelukkig klaarde het dinsdag en woensdag op en kon er gespeeld worden.
Een recordaantal deelnemers van
14 teams hadden zich aangemeld
en speelden op het hoofdveld in 2
poules. De catering was dit jaar in
handen van De Meijert en nadat de
beginnende teams hadden gegeten
begon om 19.00 uur de 1e wedstrijd.

In het begin werd er nog gespeeld
met een zonnetje, daarna was de organisatie al blij dat het droog bleef.
Er hing een gezellig sfeer in de kantine en op het terras onder de toeschouwers en de voetballers speelden een sportief toernooi.
Wie zou er uiteindelijk de finale
gaan spelen? Werd het Stieva, BvCM, Field Vision of toch Van Walraven? Dit waren mooie potjes om
naar te kijken en uiteindelijk werd
de finale rond 22.30 uur gespeeld
door Field Vision en BvCM. Ze waren zeer aan elkaar gewaagd en na

een penalty-reeks werd de finale
gewonnen door nieuwkomer Field
Vision en gingen zij er met de grootste beker vandoor.
Na afloop werd er in de kantine nog
wat gedronken en nagepraat en kan
de organisatie met zijn vrijwilligers
terugkijken op een geslaagd toernooi. De populariteit van dit toernooi blijft groeien bij de sponsoren,
dus wellicht dat we volgend jaar
meer teams kunnen inschrijven en
gaan spelen op 2 velden. Heeft u interesse of vragen aangaande sponsoring bij CSW dan kunt u mailen
naar sponsorcommissie@cswilnis.nl

Julianaschool wint Fair Play Award
van Cruyff Court Toernooi
De Ronde Venen - Vrijdag 28
september jl. werden de jongens
uit groep 7 verrast door wethouder Sport (de heer David Moolenburgh) en de sportcoördinator van
gemeente De Ronde Venen (de
heer Bas Bokkes). Zij kwamen de

Fair Play Award uitreiken. Deze prijs
is verbonden aan het Cruyff Court
Toernooi en is bedoeld voor het
team dat zich - op én buiten het veld
- het sportiefst gedraagt.
De jongens van de Julianaschool
hadden zich zeker ingezet om net-

jes en sportief te spelen. En dat ze
hiervoor beloond werden met een
prijs was helemaal mooi!
Ook de school was trots op haar
leerlingen. Goed dat de gemeente
aandacht besteed aan sportief gedrag!

J-sportleraar John bij
Driehuisschool
Mijdrecht - Twee kinderen uit
groep 3 van de Driehuisschool volgen zumbalessen bij J-sports leraar
John.
Zij vinden dit zo leuk dat zij vroegen of John op school een zumbales wilde geven. Zo gezegd zo ge-

daan. Op donderdagmiddag kwam
John op school. In de speelzaal kregen de kinderen les. Er werd op verschillende nummers fanatiek meegedanst.
Zowel de jongens als de meisjes vonden het erg leuk om mee te

doen. De twee meiden konden het
goed voordoen, ze hadden een mooi
shirt aan van J-sports. Ze hopen nu
natuurlijk dat er meer kinderen uit
hun klas mee gaan doen met zumba! John, namens de kinderen bedankt voor je zumbales!

Kleine nederlaag voor Argon
A1 tegen FC Groningen A1

Atlantis 1 neemt punten mee naar huis
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 nam het deze
week op tegen de degradatiekandidaat Dso Alkmaar. Na de overwinning van vorige week wilde Atlantis daar een vervolg aan geven en
dat heeft het ook gedaan door met
5-10 van Dso te winnen.Atlantis begon goed door eerst de voorsprong
te pakken 2-0. Dso was wakker en
antwoordde daarop door de 2-1 te
scoren. De ploeg uit Mijdrecht ging

door met scoren en bracht de stand
op 4-1. Daarna wist Dso via een
rommelballetje de stand op 4-2 te
brengen. Toen was het weer de Rabobankformatie die nog vier doelpunten maakte en ook Dso maakte er nog één voor rust, waardoor er
gerust werd met een stand van 3-8.
Na de rust kwam Dso scherp uit de
kleedkamer door een doelpunt te
maken, maar het bleef bij één doelpunt. Atlantis scoorde nog twee-

maal na rust en heeft de wedstrijd
rustig uitgespeeld. Tegen het einde
scoorde Dso nogmaals, dit bracht
de eindstand op 5-10. Atlantis is de
tweede helft niet meer in gevaar geweest en heeft, naar eigen zeggen,
de wedstrijd netjes uitgespeeld.Het
door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 speelt volgende week de laatste competitiewedstrijd thuis tegen
VZOD uit Kudelstaart om half vier
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Mijdrecht - Groningen A1 thuis
was de 3e wedstrijd in de bekerpoule van Argon A1. Na de 2 boeiende
wedstrijden tegen FC Den Bosch en
PSV, nu de thuiswedstrijd tegen de
groen-witten uit Groningen. De A1
was uitgeweken naar het kunstgras,
hevige regenval had ervoor gezorgd
dat het hoofdveld onbespeelbaar
was. Gelukkig was inmiddels de zon
gaan schijnen, met prima voetbalweer. De start was er 1 van aftasten,
we speelden met een andere opstelling en het was even wennen, maar
de jongens pakten het goed op.
Groningen had wel een licht overwicht, maar konden niet veel creëren. Hetzelfde gold voor Argon: de
beide verdedigingen waren de baas
en dan wordt het moeilijk.
De eerste kans was voor Groningen,

over de rechterkant werd een mooie
aanval opgezet, maar gelukkig voor
ons was het schot te slap. Groningen bleef de gevaarlijkere ploeg en
het werd voor Argon steeds moeilijker om de bal vast te houden. Het
leek erop dat we met 0-0 de rust in
zouden gaan, maar een ongelukkige handsbal van Sefa leverde een
strafschop op voor Groningen en
deze werd onberispelijk binnengeschoten, 0-1.
De 2e helft werden er wat wissels
doorgevoerd, hopelijk zou het tij keren. Niets bleek minder waar. Groningen hield het overwicht en was
de betere ploeg. Argon wilde wel,
maar het lukte niet om gevaar te
stichten. Aan de andere kant werd
het bijna 2-0, maar de linkerspits
wachtte te lang en Donny redde

goed. Om toch op gelijke hoogte te
komen werden er risico’s genomen,
meer druk naar voren, hetgeen een
paar vrije trappen opleverde. Helaas
voor Argon leverden deze niets op
en zo blijft de 1-0 op het scorebord
staan. Bijna krijgen we nog een
kans als Aron goed doorgaat, maar
net niet de vrije man kan vinden.
Het is het laatste wapenfeit, als de
scheidsrechter fluit is een kleine nederlaag een feit tegen 1 van de betere ploegen uit de eredivisie. Goed
nieuws is ook dat we weinig kansen
hebben weggegeven. Als we het
laatste volgende week ook doen en
gewoon onze kansen benutten dan
moet het goed komen. Hard werken en met vertrouwen spelen, dan
komt het goed tegen Zwolle. Succes! Foto: sportinbeeld.com

Tenniskids bij Tennisvereniging Mijdrecht
Mijdrecht
Tennisvereniging
Mijdrecht gaat haar jeugdspelers
opleiden volgens het nieuwe Tenniskids programma. Alle trainers
hebben de workshops gevolgd,
waardoor het hele team klaar is om
de kinderen van Mijdrecht en omstreken tennis te leren volgens deze
nieuwe methode.
Het Tenniskids programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van
circa 4 tot 10 jaar.
Tenniskids wil kinderen op een leuke manier kennis laten maken met
tennis. De ballen, de rackets en de
baanlengte worden aangepast aan
de lengte en de leeftijd van het kind.
Hierdoor zijn zij sneller in staat om
het spel te gaan spelen en stimuleert het de kinderen om zelf veel te
oefenen. Een van de dingen die het
extra leuk maakt is het gebruik van
een stickerboekje, waarin de ontwikkeling van de speler verdeeld is
in kleine stapjes.
Met ieder stapje verdien je
een sticker in je boekje
Om kinderen kennis te laten maken

met deze methode wordt binnenkort gestart met kennismakingslessen voor kinderen vanaf ca. 4-5 jaar.
Meer informatie kunt u opvragen
bij Auke Ykema, tel. 06 5135 7723
of per e-mail aukeykema@hotmail.
com
Gratis tennisworkshop
voor jouw kla s
Ter promotie van de Tenniskids
methode waar Tennisvereniging
Mijdrecht haar jeugdleden mee gaat

opleiden, biedt de tennisvereniging
het hele najaar (oktober/november)
gratis een leuke tennisworkshop
aan voor basisscholen in Mijdrecht.
De workshop kan bijvoorbeeld gehouden worden in plaats van een
gymles. De lessen worden gegeven
op de buitenbanen van Tennisvereniging Mijdrecht (achter De Meijert en de bibliotheek) en zijn bedoeld voor de groepen 3, 4 en 5.
Aanmelden kan via aukeykema@
hotmail.com
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Atlantis B1 de absolute kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde de Roebeson expertises &
taxaties equipe al weer de laatste
wedstrijd van de eerste helft van het
veldseizoen. Vooraf was de doelstelling: ongeslagen kampioen worden
om na de zaalcompetitie promotie naar de eerste klasse af te dwingen. En dat hebben ze gedaan: zes
wedstrijden gespeeld en de volle
twaalf punten. En dan het doelsaldo:
108 doelpunten gemaakt en maar
28 tegen gekregen. Dan zal iedereen aangeven dat je terecht kampioen bent. Deze zaterdag stond
de wedstrijd tegen EKVA uit Almere op het programma. Wanneer de
tegenstander onderaan staat en jij
zelf al kampioen bent, moet je maar
zelf doelstellingen gaan bedenken.
Atlantis B1 wilde minimaal achttien doelpunten maken en maximaal zes tegen krijgen. Vooraf werd
de ploeg door de coaches gewezen op de gebruikelijke aandachtspunten, maar specifiek ook op de
verdedigende fouten in de paalzone. Hierdoor zou het team onnodige strafworpen tegen kunnen krijgen en dat zou zonde zijn. De start
van de wedstrijd was gelijk super.
Met een mooie beginbal werd meteen de 1-0 aangetekend. Helaas
maakte de tegenstander uit hun
eerste aanval ook gelijk een doelpunt via een mooi afstandschot. In
de fase daarna kwam gelijk de groei

van de ploeg uit Mijdrecht aan het
licht. Er werden geen onnodige fouten gemaakt in de verdediging en
het team profiteerde van de zwakke punten van de tegenstander. EKVA maakte gelijk een serie fouten
waardoor er veel strafworpen voor
Atlantis kwamen. Dat kwam ook
omdat de tegenstander geen antwoord wist te geven op de lange en
goede aanvallen van de Mijdrechtenaren. Hierdoor zaten er veel afwisselingen en tempoversnellingen
in de aanvallen. Het gat werd gelijk gemaakt naar 3-1 door twee benutte strafworpen. Hierna denderde
de ploeg door en via korte kansen,
doorloopballen en afstandschoten
werd de rust opgezocht met een 151 tussenstand. Dit kwam niet alleen
door een Scherpuitstekende aanval,
maar ook dankzij de strakke verdediging op de juiste momenten.
Scherp houden
De rust werd door de coaches vooral gebruikt om de ploeg scherp
te houden, want er was geen reden tot klagen. Maar coaches weten natuurlijk altijd punten te vinden die nog beter zouden kunnen
en die werden dan ook besproken.
De start van de tweede helft was
slordig en ook de concentratie was
even weg. Kansen werden niet goed
afgemaakt en verdedigend was het
niet scherp, waardoor na tien minu-

ten de stand nog ‘maar’ 17-3 was.
Gelukkig werd snel het honderdste
doelpunt gemaakt en de ploeg begon weer te draaien. Ook buiten de
doelpunten werd er weer goed gespeeld. Fouten werden afgedwongen en verdedigend werd er niet
veel meer weggegeven. In de laatste fase scoorde Atlantis er weer
driftig op los en uiteindelijk werd de
wedstrijd afgesloten met een winst
van 26-5. Aan de kant stonden twee
heel trotse coaches te genieten van
de prestatie van deze groep en natuurlijk ook de invallers. De ploeg
wil naast de sponsor Roebeson ook
nogmaals de INVALLERS, de ouders, het enthousiaste publiek, en
iedereen binnen de club bedanken. Zij maken dit allemaal voor het
team mogelijk. Nu gaat Atlantis B1
nog even genieten van het succes,
maar snel gaat de blik ook weer op
de zaalcompetitie. Daarin mag de
ploeg een klasse hoger gaan spelen na het kampioenschap van vorig seizoen. Ze gaan uitkomen in de
eerste klasse, de op een na hoogste
klasse in de B-jeugd, wat toch een
mooie prestatie is van deze ploeg.
U kunt op de site www.kvatlanis.nl
het speelschema bekijken en Atlantis B1 ziet u graag verschijnen in de
Phoenix hal aan de Hoofdweg. Want
hoe meer toeschouwers, hoe leuker het wordt voor deze talentvolle
groep. Tot snel!

vlnr Bart Weitjens-voorzitter Golfclub Veldzijde, Tom Blasse-manager Golfpark Wilnis, Anneke Kool-eigenaar Golfpark
WiInis, Willem Vork-NGF

Golfpark Wilnis en Golfclub Veldzijde
krijgen nieuwe afslagplaatsen
Wilnis - Golfpark Wilnis en Golfclub Veldzijde hebben op 4 oktober uit handen van Robert Hage van
de NGF (Nederlandse Golf Federatie) de nieuwe zogeheten course ratings ontvangen. Vanaf dit moment
mogen de spelers per ronde kiezen vanaf welke afslag (tee) ze gaan
spelen. Golfpark Wilnis is de eerste
baan in Nederland die deze officiële rating ontvangt na invoering van
nieuwe bepalingen.
De feestelijke overhandiging vond
plaats op hole 1 van de zonnige
golfbaan aan de Bovendijk in Wilnis.
Het golfspel kent vele regels. Een
daarvan is de plaats waar de eerste
slag gemaakt wordt. Tot voor kort
was dat bij gele aanduidingstekens
voor de heren, of witte voor heel
goed spelende heren. En de dames
beginnen per hole bij de rode afslag, of bij de blauwe als ze bijna als
een pro door de baan gaan. Vanaf
vandaag is dat dus anders: voorafgaand aan een rondje golf besluit je
of je vanaf de rode, blauwe, gele of
witte afslagplaats je bal in het spel

brengt. Dat zegt nog niet zo veel,
maar een ronde golf is het langst als
vanaf de backtees gespeeld wordt.
Ook is er verschil in de afstand tussen de voorheen voor dames en heren gemarkeerde afslagplaats: op
Golfpark Wilnis is het verschil ruim
700 meter. De verwachting is dat
gemengde paren bij een rondje spelen voor de gezelligheid zullen beslissen van dezelfde afslagplaats te
slaan. Dan sta je bij elkaar en ben
je sneller gestart. Het kan ook voorkomen dat de ene dag van rood, de
andere dag van geel gespeeld wordt
door dezelfde speler. Een ander vertrekpunt, slechter weer, wat minder
tijd. Voor een gezin en beginnende
golfers biedt het ook meer kansen.
Het nieuwe systeem biedt meer vrijheid voor het bepalen van de afslagplaats van alle holes die in die ronde
gespeeld worden.
Controle
Voor het zover was, zijn de afstanden in de baan gemeten en gecontroleerd. Dat meten is gedaan door
Willem Vork , Mark Weitjens en Mar-

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 12
oktober is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café De Merel aan Arkenpark Mur 43.
U dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn, want uiterlijk om 20.15 zal gestart worden met kaarten. Er wor-

den vier maal zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar
opgeteld en de winnaar of winnares
is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde

tijn Vermei, drie jonge goede golfspelers. Hun bevindingen zijn door
de Commissie Course Rating van de
NGF in nieuwe ratings voor de verrekening van het aantal slagen verwerkt. Die zijn voor Golfpark Wilnis
als eerste gereed en werden om die
reden officieel overhandigd. Het zal
even wennen worden voor de spelers. Vanaf een andere kleur tellen
andere aantallen slagen. Golfpark
Wilnis en Golfclub Veldzijde juichen de nieuwe mogelijkheden toe.
Het kan de snelheid in het spel bevorderen, maar geeft ook weer een
nieuwe dimensie aan het spel voor
diegenen die heel regelmatig een
ronde lopen op hun ‘home course’.
En voor de wedstrijden die georganiseerd worden voor de leden, bestaan al snode plannen om de keuze voor de te gebruiken afslagplaats
als nieuwe dimensie aan de toch al
uitdagende golfsport toe te voegen.
De eigenaar van de baan en de
voorzitter van de vereniging die er
zijn thuisbasis heeft, zijn verguld
met de primeur .

prijsklaverjasavond:
1 Pleun Vis
2 Martien de Kuijer
3 Loes Verbruggen
4 Cees Lof
5 Greet Koot

7187 punten
6877 punten
6750 punten
6714 punten
6606 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Riet Gulbay met 5334 punten.
Voor meer info: tel. (0297)263562.

Korfballers Atlantis C3 sluiten
veldseizoen af met winst
Mijdrecht - Zaterdag 6 oktober
speelde de C3 van korfbalvereniging Atlantis zijn laatste wedstrijd
van dit veldseizoen.

Atlantis D2 kampioen
Mijdrecht - De ochtend begon regenachtig op zaterdag 6 oktober,
maar al gauw kwam de zon weer
door. De D2 van Atlantis was helemaal klaar voor zijn kampioenswedstrijd. Als er werd gewonnen
betekende dit dat de D2 één wedstrijd voor het einde al kampioen
was. De tegenstander was Zaandam Zuid D1. Hier was in de uitwedstrijd met 15 – 3 van gewonnen, maar toch waarschuwden de
coaches Jesper en Ciska dat er niet
te gemakkelijk over gedacht moest
worden. Atlantis begon zenuwachtig aan de wedstrijd en na 5 minuten stond het nog 0-0. Dit was niet
iets wat de coaches van de D2 gewend zijn. Gelukkig schoot Niels in
de zevende minuut een mooi schot
erin. Dit was het startschot voor veel

meer mooie aanvallen. Jim en nog
een keer Niels schoten raak na mooi
aangeefwerk van Nina V. en Cathelijne. Er werd gewisseld van functie.
Verrassend schoot de tegenstander
ook raak waardoor de stand op 4 –
1 kwam. De aanval liet dit niet zomaar gebeuren en Nina S. en Marjolein (2x) maakten hun korte kansen mooi af. Toen was het rust met
een stand van 7 – 1 in het voordeel
van Atlantis.
De doelstelling van de D2 dit seizoen was om de 20 doelpunten te
halen in één wedstrijd. De D2 had
er al aantal keer dicht tegen aan
gezeten (twee keer 15 en eenmaal
18 doelpunten) maar nu moest het
dan echt gaan gebeuren. De eerste aanval met Isa op de plaats van

Nina V. begon gelijk goed. Met drie
knappe doelpunten van Jim, één
van Niels en een goed afgemaakte strafworp van Isa kwam de stand
op 12 – 1. Zaandam deed nog wel
wat terug met een strafworp: 12 –
2. De tweede aanval had er ook zin
in. De ene mooie aanval na de andere was het gevolg. Met doelpunten van Lars (4x), Vince (2x), Nina S.
(2X) en Marjolein eindigde de wedstrijd in 21 – 2. De doelstelling was
gehaald en de D2 was overtuigend
kampioen.
Er volgde een leuke huldiging op
het terras in het zonnetje. Volgende
week moet Atlantis D2 nog een keer
op het veld spelen tegen VZOD.
Komt u allemaal kijken om 10:00 uur
om dit team te zien schitteren!

De tegenstander die deze zaterdag
op bezoek kwam in Mijdrecht was
Luno C2. Een ploeg waar de vorige
keer ruimschoots van werd verloren
(9-2). De C3 had dus nog iets goed
te maken. Atlantis C3 is een team
wat dit jaar voor het eerst met elkaar
korfbalt in de huidige samenstelling.
Het is samengesteld uit spelers van
3 verschillende teams dus hier en
daar moet men nog een klein beetje aan elkaar wennen. Door keihard te trainen zijn er al een aantal
mooie wedstrijden neergezet en begint men steeds meer op elkaar ingespeeld te raken. Helaas moet de
C3 het enkele weken stellen zonder
Luuk Gortenmulder, die in het gips
zit, maar gelukkig is hij er altijd bij
om zijn team aan te moedigen. Het
eerste aanvalsvak van afgelopen zaterdag, bestaande uit Max van Vliet,
Trevor de Waal, Demi Klijn en Esme
van Straaten ging voortvarend van
start. Op aangeven van Esme wist

Max een mooie doorloopbal te scoren, 1-0. De eerste verdediging bestaande uit Jamaico Lamers, Thimo
Burggraaf, Latifa Metalsi en Felice
van der Schaft had wat moeite met
de concentratie en kon helaas niet
voorkomen dat Luno snel op gelijke
hoogte kwam, 1-1. Hierna was Atlantis wakker geschud en volgden
mooie aanvallen elkaar in rap tempo
op. Thimo zette met een mooi schot
van afstand de 2-1 op het scorebord. Thimo had de smaak te pakken en gaf vervolgens Latifa een
doorloopbal aan die zij beheerst af
wist te maken, 3-1. Hierna was het
Max die nog een korte kans wist te
verzilveren. Vervolgens bracht Luno de spanning nog een klein beetje terug in de wedstrijd door eenmaal te scoren. Dit liet de C3 echter niet op zich zitten en nog voor
rust was het nogmaals Latifa die
wist te scoren, ditmaal middels een
schot. Met een mooie en verdiende 5-2 voorsprong ging de C3 de
rust in. Tijdens de rust benadrukten
de coaches Nathalie Valentijn en
Hans Klijn dat de C3 vooral zo door
moest gaan. Rustig hun kansen blij-

ven pakken in de aanval en gefocust
blijven in de verdediging zodat deze voorsprong niet meer uit handen
zou worden gegeven. Na rust kwam
Denise Duikersloot in het veld voor
Jamaico Lamers en ging Atlantis C3
op zoek naar nog een doelpunt. Luno gaf zich echter niet zomaar gewonnen, kwam net iets scherper
uit de startblokken en bracht hiermee de stand op 5-3. De C3 was inmiddels ietwat moegestreden en
had meer moeite om de kansen af
te ronden. Gelukkig bleef men wel
heel scherp verdedigen wat ervoor
zorgde dat Luno niet meer tot scoren kon komen. Max scoorde nog
een heel mooi schot van afstand en
bracht hiermee de eindstand op 6-3.
Een dikverdiende overwinning voor
de C3 waarin ze hebben laten zien
dat als men bereid is om te werken
voor elkaar een mooie teamprestatie neergezet kan worden. Met vier
overwinningen en slechts twee verliespartijen dit veldseizoen heeft de
C3 een goede prestatie geleverd en
hopelijk lukt het dit team deze stijgende lijn door te trekken komend
zaalseizoen.
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VARIOgroep
Opvang tussen 15.00 en 15.30 uur; De kinderen krijgen wat te drinken en een
biscuitje. Ze kunnen een spelletje aan tafel doen, met het constructiemateriaal
bouwen, tekenen of een stripblad lezen. Daarna gaan ze nog even een frisse
neus halen op het schoolplein. En dan kan de Vario-groep van start.

Moleculair koken. De kinderen leren van alles over moleculen, hygiëne, de schijf
van 5, smaakpapillen, E-nummers e.d. Maar ook over carameliseren, opstijven,
pocheren etc!

Bij het koken verrassen en verbazen de kinderen zich door zelf proefjes te doen
met het eten. Ze leren ontdekkend en oplossend aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten. Na afloop mogen ze alles zelf opeten!

De kinderen hebben veel lol tijdens het Moleculair Koken. Ze leren alles over wat
gezonde voeding is en hoe je eten zo optimaal mogelijk kan bereiden.

Naast moleculair koken, dat een uitdagende activiteit is, worden er ook ondersteunende activiteiten aangeboden. De kinderen krijgen in kleine stapjes de belangrijkste spellingregels nog eens uitgelegd en daarna gaan ze er in spelvorm
mee aan de slag (zie volgende foto).

ontwikkelt
talent in nieuw
educatief
naschools
concept op OBS
Willespoort.

Wilnis - Ooit met eigen ogen gezien hoe een
gyroscoop werkt? Geëxperimenteerd met een
schuimraket? Of iets begrepen van de natuurkundige Wet van Bernoulli? Een aantal kinderen van OBS Willespoort weet er binnenkort alles van, omdat zij na schooltijd kunnen proeven aan techniek en wetenschap in de spectaculaire lessen van ‘Mad Science’. Enkelen van
hun klasgenoten zijn al echte experts op het
gebied van koken en de chemische en natuurkundige processen die daarbij komen kijken.
Zij snappen wat er gebeurt als er iets smelt of
juist stolt en waarom al die E-nummers aan ons
eten worden toegevoegd. En her en der klinkt
op het schoolplein ‘hola’, ‘bonjour’ en ‘how are
you?’. Deze taalgevoelige kinderen volgen na
schooltijd Spaanse of Franse les (bovenbouw)
of ‘Speaking English’ (vanaf groep 3).
Spelenderwijs
Al deze uitdagende, educatieve en ondersteunende naschoolse activiteiten vallen onder de
zogenoemde VARIO(VARiatie In Ontwikkeling)groep. OBS Willespoort is onlangs begonnen
met een proefperiode van de VARIO-groep,
omdat een enquête had uitgewezen dat zowel de ouders als de kinderen van deze basisschool daar behoefte aan hebben. Er kwamen
meer dan honderd aanmeldingen binnen.
De VARIO-groep biedt tegen een redelijk betaalbaar bedrag twaalf verschillende naschoolse activiteiten, waaronder dus ‘Mad Science’,
vreemde talen en moleculair koken, maar bijvoorbeeld ook keramiektechnieken. In alle lessen worden de kinderen spelenderwijs uitgedaagd en geprikkeld. Zij hebben volop mogelijkheden om te ontdekken waar hun talenten
liggen en wat ze leuk vinden. Daarnaast zijn er
zijn er leuke, uitdagende en interactieve lessen
voor de leerlingen die juist een steuntje in de
rug kunnen gebruiken, met name op het gebied van rekenen en spelling.

De kinderen doen een taal/spelling memory en oefenen op deze wijze de verschillende spellingsregels in. Naast memory, kwartet, mix-en-ruil heeft de Rt-er
spelling legio leuke spelletjes om te kunnen oefenen op dit gebied.

De kinderen krijgen hier Spaanse les. Spaans is een van de wereldtalen en erg
leuk om te leren. Kinderen krijgen dit niet vaak aangeboden op een middelbare
school en de kinderen van groep 7/8 vinden dit een heel leuke uitdaging!

Hierbij het groepje kinderen in de middenbouw dat Engels les krijgt. Met dobbelstenen spel leren ze in het Engels tellen. Ze leren zinnetjes door kleine toneelstukjes met elkaar te spelen en ze zingen Engelstalige kinderliedjes.

De kinderen krijgen uitleg over zwaartekracht, luchtdruk etc. Via proefjes kunnen ze ontdekkend leren.

Toegenomen voorkennis
“De kinderen vinden het spannend en super leuk”, vertelt intern begeleider Suzanne ’t
Hart van OBS Willespoort. “Wat is er nou mooier dan spelenderwijs zo onderwijs te volgen. Je
eet en drinkt wat op school, hebt daarna een
uur lang plezier en leert ongemerkt een heleboel bij.” Dat laatste is natuurlijk ook weer goed
voor het gewone lesaanbod in de klas. “Op een
aantal gebieden neemt de voorkennis van kinderen door deze activiteiten behoorlijk toe en
dat is precies wat OBS Willespoort op dit gebied graag wil bereiken”, geeft directeur Jos
van der Jagt aan.
De proefperiode met de VARIO-groep duurt
nog tot en met december. Op basis van hoe de
kinderen en hun ouders de activiteiten hebben
ervaren, zal het aanbod voor de volgende periode worden vormgegeven.
De kinderen krijgen uitleg en luisteren aandachtig
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Argon Champions League: Arsenal
vecht zich terug tegen Barcelona
Mijdrecht - In de kleedkamer van
Arsenal werd er al over gesproken,
het zou een belangrijk duel worden
tegen concurrent Barcelona. Maar
het werd met vertrouwen tegemoet
gezien want de spelersgroep mocht
deze wedstrijd Shayni als versterking in het team verwelkomen. Barcelona stond tot dit weekend gelijk
met Arsenal en AC Milan, dus de
opdracht voor de spelers was dan
ook goed verdedigen en proberen
openingen te vinden naar het doel
van Barcelona. Maar gelijk na de aftrap nam Barcelona het heft in hand
en wist 0-1 te scoren. Door hard te
blijven knokken scoorde Barcelona
0-2. Toch wist Danny het doel een
paar keer goed te verdedigen waar-

Foto’s: sportinbeeld.com

door de score niet veel groter werd.
Maar de scoringsdrang van Barca is
groot en het loopt uit naar 0-3. Ook
na dat doelpunt wisten jongens van
Arsenal gemotiveerd te blijven en
door een doelpunt van Arnout ontstond er weer aansluiting. Arsenal
deed het uiterste, maar Barcelona
liep toch weer uit naar 1-4. Vervolgens was het een splijtende pass
van Arnout waardoor Rob een vrije
loop richting doel kreeg en met een
mooie goal de stand op 2-4 bracht.
Gewisseld
In de 2e helft werden de keepers
gewisseld en bij Arsenal kwam Milan Sprengers op doel. Na de aftrap en een pass van Arnout wist

Korfbalteam Vinken E3 sleept
kampioenschap binnen
Vinkeveen - Hoewel het de hele
nacht en het begin van de ochtend
geregend had ging Vinken E3 toch
vol goede moed op weg naar Velsen–Zuid.

Sommige overwinningen werden
door het Jumbo team met maar een
paar doelpunten verschil gewonnen
maar andere wedstrijden lieten ruime overwinningen zien.

Na een nipt verlies tegen het altijd
lastig TOP/Wereldtickets werden er
alleen maar overwinningen geboekt.

Op deze laatste wedstrijd kwam het
dus aan. Zouden ze winnen dan
werden ze kampioen.

Hertha E4 zet zegetocht voort
Vinkeveen – In een regenachtig
Vinkeveen boekten de jongens van
de Hertha E4 een overwinning op
Kockengen E2. Dat de herfststormen inmiddels waren losgebarsten
was duidelijk uit de grote hoeveelheden water die op de Molmhoek
naar beneden waren gekomen en
hadden geleid tot een grote hoeveelheid afgelastingen. Hertha E4
speelde echter op kunstgras dus
de wedstrijd ging gewoon door – al
was het een hele kunst om met droge schoenen te kleedkamer te bereiken.
De beginopstelling was deze keer:
Rowan Kroon, Lucas Wielink en Sebastiaan van Eijk in de voorhoede
en Jim Bakker, Vincent Fernhout en
Vincent van Eijck in de verdediging,
met Mika Gankema als keeper. Omdat Mitch niet mee kon spelen waren Boris Janssen en Ryan Ruimschoot geleend van Hertha E5.
Ondanks het slechte weer werden
de jongens gesteund door een in
grote getale opgekomen thuispubliek. De supporters werden echter verbaasd door een snelle te-

ook Wesley te scoren en met deze aansluitingstreffer kwam Arsenal
weer dichter bij Barcelona: 3-4. Vervolgens wordt er door beide teams
aangevallen en om en om gescoord:
4-5. Het blijft spannend, de spelers
raken wat vermoeid en dat opent de
mogelijkheid voor meer doelpunten.
Barca denkt veilig te zijn door op
4-6 te komen, maar met een verre
pass over de verdediging van Barcelona komt de bal bij Arnout en die
benutte deze mooie kans met een
fraaie goal waardoor het verschil
weer op 1 doelpunt komt.
De vermoeidheid bij de spelers
neemt verder toe, de wedstrijd
gaat de laatste fase in, foutjes aan
weerszijden sluipen erin en Barca
gaat naar 5-7. Het einde komt dan in
zicht en op de valreep weet Arnout
de keeper van Barcelona te passeren en te scoren. De eindstand van
6-7 in het voordeel van Barcelona wordt bereikt en de spelers van
beide teams kunnen terugkijken
op een mooie en spannende wedstrijd. De 2 teams zijn aan elkaar gewaagd en dat zal in de return nog
een mooie strijd opleveren.
Voor nu worden de spelers van Arsenal: Wesley, Arnout, Milan S, Danny, Kilian, Rob, Samir, Milan G en
Shayni , bedankt voor de spannende
pot en de felicitaties gaan uit naar
de winnaar van vandaag: Barcelona.

gentreffer in de tweede minuut. Gesteld kan wordendat de organisatie
van de verdediging een zwak punt
blijft van Hertha E4. Het thuispubliek moet toen nog bijna een kwartier wachten op de gelijkmaker, die
op naam van Sebastiaan van Eijk
geschreven werd. Al snel volgden in
de eerste helft meer doelpunten van
Vincent van Eijk (na een mooi uitgespeelde combinatie) een afstandsschot van Sebastiaan en 2 minuten
voor rust de 4-1 door Vincent Fernhout. Het begin van de tweede helft
was duidelijk voor Hertha.
Met een prachtige harde knal van
afstand maakte Rowan Kroon zijn
eerste doelpunt van het seizoen en
na een handsbal vlak vooor het doel
van de tegenstander benutte Vincent Fernhout een penalty. Na de
7-1 door Ryan lieten de Herthanen
de wedstrijd een beetje op zijn beloop. Er werd niet meer met overtuiging gespeeld en met name in
de verdediging vielen grote gaten.
Zo zag Kockengen nog kans om in
de laatste 10 minuten drie keer te

Rond de klok van half tien kwam het
door Jumbo gesponsorde Vinken E3
in Velsen–Zuid aan.
Ze begonnen in de opstelling Nieko,
Tessa, Sanne en Ellen.
Het spel gingen behoorlijk heen en
weer waarbij zowel Nieko als Tessa
een paar mooie kansen kreeg, maar
ze wilden er nog niet in. Ook DKV

scoren. Maar toen bij een doorbrekend zonnetje scheidsrechter Levi
van Boksel affloot stond er 7 – 4 op

liet zich niet zomaar wegspelen. Ze
hadden ook het een en ander geleerd op de training.
Na een korte pauze na de eerste
tien minuten van de wedstrijd te
hebben gespeeld gingen ze weer
verder. De wissels Joas en Floortje
werden ingezet en Sanne en Ellen
gingen even naar de kant. Dit gaf
meteen al een wat ander beeld van
de wedstrijd. De ene na de andere
bal werd nu onderschept en naar de
korf van DKV gebracht.
Een voorsprong kon dan ook niet
uitblijven voor het Jumbo viertal.
Het was Joas die na een schijnbeweging voorbij zijn tegenstander
flitste, de bal omhoogbracht en het
ronde gevaarte door de mand liet
vallen. Het was 0-1 voor de Vinken.
Binnen tien minuten regende het
doelpunten. De regen was opgehouden zodat ze de volgende doelpunten konden noteren. 0-3 afstandschot door Joas, 0-3 mooi
schot van Nieko en 0-4 opnieuw
een doorloopbal van Joas.
In de tweede helft ging Vinken E3
weer met een ander viertal starten.
Joas en Floortje weer aan de kant.
Nieko, Ellen, Sanne en Tessa in het
veld. Opnieuw kregen ze behoorlijk wat kansen, maar ook de oranje-zwarte equipe van DKV liet zien
dat ze konden schieten. Zo werd het
eerst 1-4 voordat de Vinken weer
verder kon bouwen aan de voorsprong. Het was allereerst Sanne
die een bal raak schoot en vervolgens was het opnieuw Joas met een
paar doorloopballen. Zo werden ze
kampioen met een 1-6 overwinning.
het scoreborrd en kon Hertha E4 de
derde competitiewedstrijd van dit
seizoen bijschrijven.

Atlantis 2 houdt stijgende
lijn vast
Mijdrecht - Na de ruime overwinning van vorige week, stond er
voor de door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 een uitwedstrijd tegen
DSO 2 in Alkmaar op het programma. DSO had nog geen wedstrijd
gewonnen, de opdracht voor de
Mijdrechtse ploeg was dus om vanaf de eerste minuut scherp te beginnen want de punten lagen voor
het oprapen. Atlantis was op deze
zaterdag 6 oktober de betere ploeg
en nam de twee punten mee terug
naar Mijdrecht; DSO werd verslagen met 2-9.
Het team begon scherp aan de wedstrijd. Het eerste aanvalsvak zocht
naar de juiste kans, die er genoeg
waren. In de derde minuut werd de
score door Atlantis geopend met
een doorloopbal. DSO maakte nog
gelijk maar de bezoekers lieten zich
niet kennen en liepen verder uit op
DSO. Met een stand van 1-5 gingen

de ploegen de rust in.Na de peptalk
van coach Tamira Breedijk ging Atlantis er weer tegenaan. Het goede
veldspel was er wel, er moest alleen
nog gezocht worden naar de juiste
kans. Beide aanvalsvakken van Atlantis creëerde genoeg kansen, ze
wilden alleen niet door het mandje
vallen. Toch kon de ploeg verder uitgelopen naar 1-8 en DSO wist nog
een strafworp te scoren. De ploeg
uit Mijdrecht verzilverde ook een
strafworp wat de eindstand op 2-9
bracht.Door deze overwinning is Atlantis een plekje opgeschoven op de
ranglijst. De ploeg staat nu op een
vierde plek. Zaterdag 13 oktober
staat er in Mijdrecht de streekderby gepland tegen VZOD 2. VZOD
is al jaren een bekende tegenstander van Atlantis. De wedstrijd begint om 14.00 in het sportpark aan
de Hoofdweg. Kom allemaal Atlantis
2 aanmoedigen naar de derde overwinning op rij!

Atlantis 5 pakt koppositie
Mijdrecht - Zaterdag 6 oktober
stond voor het vijfde team van korfbalvereniging Atlantis de wedstrijd
tegen koploper Kleine Sluis 1 op het
programma. Het team, wat in Roebeson Expertises & Taxaties een
trouwe sponsor heeft, stond op de
tweede plek en wilde graag de koppositie overnemen van Kleine Sluis.
Het eerste aanvalsvak van Atlantis,
bestaande uit aanvoerster Nathalie
Valentijn, Anouk Röling, Joeri Keevel en Rogier van der Horst, wist vrijwel direct tot scoren te komen. Rogier wist door middel van een doorloopbal zijn heer het nakijken te geven. Door een schot van Nathalie
verscheen de 2-0 vervolgens op het
scorebord.
Dit betekende dat het vak wat in de
verdediging was gestart, bestaande
uit Anita Wolvers, Miranda Vousten,
Carel Beijeman en Remco Schouten, mocht gaan aanvallen. Zij hadden echter beduidend meer moeite om de korf te vinden. Kleine Sluis
profiteerde handig van deze dip van
Atlantiszijde en wist de stand weer
gelijk te trekken: 2-2.
Door een doorloopbal van Anouk en
een schot van Joeri werd de marge
weer vergoot naar twee doelpunten.
Kleine Sluis wist echter nogmaals
te scoren en met een krappe voorsprong van 4-3 ging de Roebeson
equipe de rust in.
Na rust kwam Nicole Both in het veld
voor Miranda Vousten en dit zorgde
direct voor een frisse wind in het vak
wat tot dan toe niet tot scoren was
gekomen. Remco wist een strafworp

te verzilveren wat de stand op 5-3
bracht. Kleine Sluis toonde zich een
tegenstander die zich niet zomaar
gewonnen wilde geven en bracht de
stand weer op 5-4.
Dit was echter hun laatste poging
om aansluiting te vinden. Het Roebeson team wist door rake schoten van Remco, Nicole en tweemaal
Joeri uit te lopen naar een 9-5 voorsprong. Nu beide vakken de smaak
te pakken hadden, was men niet
meer van plan deze voorsprong uit
handen te geven. Kleine Sluis kwam
nog wel tweemaal tot scoren, maar
gevaarlijk werden ze geenszins. Carel, Anouk en Joeri wisten allen nog
te scoren middels een schot en in
de laatste seconden wist Remco
nog een korte kans te verzilveren en
was de dik verdiende 13-6 overwinning een feit. Een teamprestatie van
formaat waar men trots op mag zijn.
Het Roebeson team, wat een mix
is van ervaring en jong talent, nam
met deze spectaculaire winst de
koppositie over en is vastbesloten er
vol voor te gaan om deze ook te behouden. Het vijfde opereert als een
echt team zonder vedettes waarin
men bereid is om keihard voor elkaar te werken en waarin iedereen
tot scoren kan komen. Deze combinatie levert aantrekkelijke wedstrijden op voor het pubiek. Wilt u dit
leuke team ook eens in actie zien?
Op zaterdag 27 oktober spelen zij
hun laatste veldwedstrijd bij ZKC in
Zaandam. Vanaf november zijn zij
echter te bewonderen in sporthal
De Phoenix en bent u uiteraard van
harte welkom!

Atlantis C1 wint van
De Vinken C1
Mijdrecht - Zaterdag 6 oktober
kreeg de C1 van korfbalvereniging
Atlantis de C1 van lokale concurrent
De Vinken op bezoek. In de aanval
van de thuisploeg stonden Sander,
Dennis, Amy en Saskia en in de verdediging stonden Rick, Sven, Yara
en Lynn.
De wissels waren Joelle en Sander
van de Sluis. Kevin kon helaas niet
mee spelen vanwege een gekneusde vinger. Sander opende de score
voor Atlantis met een mooi afstandschot. Een paar minuten later werd
het 1-1. Na het wisselen van vak
kwam de ploeg uit Mijdrecht met
1-2 achter, maar Rick scoorde met
een schot de 2-2.
Na een tijdje werd het 2-3 voor de
Vinken. Amy maakte 3-3 met een
doorloopbal. Hierna volgde nog drie
doelpunten voor de thuisploeg uit
doorloopballen, namelijk van Sven,
Yara en Sander en de stand was inmiddels 6-3. Dennis werd gewisseld voor Sander van de Sluis om-

dat Dennis last kreeg van zijn knie.
Daarna scoorde Sander de 7-3 met
een mooi afstandschot. De Vinken C1 scoorde weer maar Atlantis stond nog drie punten voor. Rick
bracht de voorsprong weer op vier
doelpunten; 8-4. Een paar minuten voor de rust scoorden Sander
van de Sluis nog een mooi schot.
Een paar minuten in de tweede helft
scoorde de Vinken 9-5, maar Atlantis-speelster Yara scoorde de 10-5
met een afstandschot en ook Rick
schoot raak van afstand.
Zo stond het 11-5. Saskia scoorde een korte kans en Amy scoorde
met een mooi afstandschot, gevolgd
door een doelpunt van De Vinken en
zo stond het inmiddels 13-6 in het
voordeel van Atlantis.
In de laatste tien minuten van de
wedstrijd scoorde Lynn een mooie
doorloopbal en samen met nog een
doelpunt van de Vinken bracht dit
de eindstand op 14-7 in het voordeel van Atlantis C1.
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Boeiende confrontatie van
Argon in Rotterdam

Atlantis D1 terecht kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 6 oktober
2012 was er de laatste wedstrijd
van het najaarsseizoen voor het
door TTC Projecten B.V. gesponsorde Atlantis D1. Natuurlijk waren de
spelers een tikkeltje gespannen: er
moest deze zaterdag wel gewonnen
worden van concurrent De Vinken
D1 uit Vinkeveen.

het eerste gedeelte van de wedstrijd
kon Atlantis D1 goed laten zien dat
ze weten hoe de bal in de korf moet:
het stond al snel 3-0. Robin scoorde twee keer en Jurjen had een afstandschot wat een punt opleverde.
Ook De Vinken wisten de weg naar
de korf te vinden, want vlak voor
rust stond het 4-3.

Bij winst was Atlantis alleen kampioen. Als De Vinken wonnen, zou van
een gedeeld kampioenschap sprake
zijn. De eerdere gespeelde wedstrijd
tegen De Vinken werd door Atlantis D1 gewonnen met 8-6, maar dat
het wellicht best lastig kon worden
wisten de spelers ook. Om 12.00 uur
begon de wedstrijd en zoals bij veel
wedstrijden van dit mooie team waren er nu ook weer veel supporters
langs de lijn om aan te moedigen. In

Dat was niet de bedoeling en na de
rust, war het team een goede peptalk van coaches Kristian Geerdinck
en Mark Goverse kreeg, kwam Atlantis D1 goed op dreef en wist nog
ze keer de korf te vinden. Robin
scoorde aan de lopende band, want
hij wist nog drie doelpunten te maken. Sam scoorde ook drie keer en
Sanders doorloopbal verliep erg
mooi. Ook De Vinken scoorde nog
een keer, maar dat mocht de pret

niet drukken; Atlantis D1 was kampioen! Het was dus tijd voor een
feestje. Op het dakterras van Atlantis werden mooie woorden gesproken door Wilco Kuilenburg, kregen
de spelers een heerlijk stukje taart
met wat drinken, bloemen en niet te
vergeten… een welverdiende medaille!
Namens de sponsor TTC Projecten B.V. overhandigde Dirk Bakker
de kinderen en coaches een mooie
handdoek met opdruk ‘Atlantis D1
Kampioen’ en met ieders naam erop Een leuk aandenken voor een
superseizoen dat erg gewaardeerd
werd door de spelers en coaches.
Nog een paar weken en dan gaat dit
superteam naar binnen. In de zaal
gaat Atlantis D1 hopelijk op weg
naar een volgend kampioenschap!

Mijdrecht - Op bezoek bij koploper
Leonidas heeft Argon laten zien, dat
de ploeg tot heel behoorlijk voetbal
in staat is, de ongeslagen koploper
slaagde er pas in blessuretijd in de
(eigenlijk niet verdiende) gelijkmaker binnen te werken.
In de openingsfase had Argon het
betere van het spel. Op het hier en
daar door de regenval moeilijk bespeelbare veld slaagden de bezoekers er in, om Leonidas van het doel
weg te houden, terwijl de aanvallen
zeker niet ongevaarlijk bleken. Zo
was Patrick Lokken al na 5 minuten
gevaarlijk, maar zijn inzet werd door
een verdedigende voet geblokt,
terwijl na ruim een kwartier doelman Homoet de bal maar net voor
de instormende Houssain el Zeryouh wist te raken, toen een inzet
van Patrick Lokken smoorde. Even
later een scherp indraaiende vrije
trap van Nicolai Verbiest, die door
een ieder inclusief de doelman werd
gemist, maar de bal belandde juist
naast het Rotterdamse doel. In deze fase mocht Argon enkele keren
achtereen een hoekschop nemen,
waarbij Chiel Kok met een kopbal
dicht bij de openingstreffer was, terwijl Patrick Lokken na een inzet van
Robin Muller van Moppes de bal in
het strafschopgebied wist te onderscheppen en uit de draai in schoot,
maar via de voet van de vallende
doelman ging de bal met een fraai
boogje precies langs de buitenkant
van de paal over de achterlijn.
Gevaarlijk
In de laatste fase van de eerste helft
kwam de thuisploeg wat meer aan
spelen toe en daarbij bleek, dat ze
met name via de snelle buitenspelers tot gevaarlijke acties wisten te
komen. Opmerkelijke genoeg wisten ze slechts eenmaal voor echt

gevaar te zorgen, topscorer Zimmerman mikte de bal met het hoofd
echter over de dwarsligger.
Na rust wist Argon toch weer het
heft in handen te nemen en dat leverde doelpogingen op. Een hard
afstandsschot van Lorenzo Lassooij
werd door doelman Homoet fraai tot
hoekschop verwerkt, Patrick Lokken kopte na een voorzet van Robin
Muller van Moppes net voor de eerste paal langs en Dion Gerritsen had
bepaald pech, toen hij de door Patrick Lokken voorgekopte bal ineens
uit de draai op zijn schoen nam en
verdediger Stolk de bal op de buitenkant van de enkel kreeg, waardoor ook nu het leer net voor de
paal langs over de achterlijn rolde.
In het kader van deze kansen was
het zeker tegen de verhoudingen in
te nomen, dat Leonidas na een uurtje op voorsprong wist te komen.
Een snel genomen vrije trap deed
de bal achter de Mijdrechtse defensie belanden, waar Zimmerman profiteerde van het feit, dat Romero Antonioli wel uit zijn doel kwam, maar
de bal niet tijdig kon bereiken, 1-0.
Domper
Deze domper werd echter al binnen
een klokrondje rechtgezet, want uit
een indraaiende vrije trap van Nicolai Verbiest kon de mee opgekomen
Rob Overvliet de bal langs de Rotterdamse doelman koppen voor de
1-1. Deze snelle treffer gaf Argon de
moraal om door te gaan en dat had
een kwartier voor tijd tot de voorsprong moeten leiden. Balwinst van
Jorn van Lunteren op het middenveld bracht invaller Samir Jebbar in
balbezit, hij zette Patrick Lokken in
kansrijke positie voor de doelman,
die het schot dat volgde alweer met
de voet wist te keren, waarna de
bal opnieuw voor het doel werd ge-

bracht en de doorgelopen Jorn van
Lunteren vanaf 12 meter vrij kon uithalen, maar hij raakte de bal volkomen verkeerd en zag de bal richting de voorbij razende Rotterdamse trolley gaan.
Toch kwam de Mijdrechtse voorsprong op het bord, want in minuut
80 knikte Patrick Lokken de bal (na
alweer een vrije trap van Nicolai
Verbiest) langs de tevergeefs uitvallende Homoet voor de 1-2. En twee
minuten later leek een achterwaartse kopbal van de Mijdrechtse aanvoerder voor een volgende treffer te
zorgen, maar het leer schampte de
verf van de buitenkant van de paal
en dus bleef de lijstaanvoerder nog
in leven. In de laatste minuten gooide de thuisploeg alles op de aanval door twee extra aanvallers in te
brengen en alles lang naar voren te
spelen. Hierdoor ontstond toch de
druk, waar Argon zich tot dan toe
onderuit had weten te voetballen
en moest de stormbal gehesen worden. Nadat Zimmerman in minuut
90 een open mogelijkheid had laten liggen door de bal in een scrimmage vanaf drie meter over de gapende doelmond heen te jagen, leek
de buit toch binnen gehaald te kunnen worden.
Maar in de extra tijd ging het toch
nog mis, toen weer een scrimmage
ontstond, waaruit uiteindelijk oudprof van den Ouweland er in slaagde, om de bal langs Romero Antonioli in de verre hoek te krijgen, 2-2.
Het eindsignaal, dat 30 seconden
later klonk, kwam voor Argon dus
even te laat voor de volle buit, gelukkig heeft de ploeg in de wedstrijd
tegen de koploper wel laten zien,
dat voetballend stappen gemaakt
worden en dat biedt perspectief
voor de komende tijd.

Bilj arter Henk Doornekamp
slaat dubbelslag

Fietsclub De Merel heeft
een nieuwe sponsor

De Ronde Venen - In biljartweek 7
was Henk Doornekamp (zie foto) de
man van de kortste partij in 14 beurten en om het succes compleet te
maken scoorde hij ook de procentueel hoogste serie van de week met
27 caramboles = 41,54% van zijn te
maken punten. Door het goede resultaat van Henk haalde zijn team
van De Schans weer eens een ruime
overwinning. In de 1e divisie heeft
DIO ruim afstand genomen van zijn
belagers. DIO zag zonder te spelen
de concurrentie punten verliezen. In
de 2e divisie is de spanning te snijden. De Merel/Heerenlux 1, ASM
Mijdrecht 2 en Stieva Aalsmeer geven elkaar geen duimbreed toe.

Vinkeveen - Eetcafé De Schans aan
de Uitweg 1 in Vinkeveen is sinds
deze maand sponsor van TTC De
Merel. Café De Schans was vroeger
al jarenlang sponsor van deze fietsclub. Vorig jaar is het café in handen gekomen van vader en zoon
van Nood. Na een zeer grondige
verbouwing is er een totaal nieuw
modern caféconcept ontstaan. Op
mooie dagen wordt er door de leden uitgebreid gebruikgemaakt van
het grote zonterras en de uitsteken-

de keuken. Veel recreatieve fietsers
en racefietsers weten inmiddels De
Schans ook te vinden. TTC de Merel
is erg verheugd dit prachtige nieuwe onderkomen zijn thuisbasis te
mogen noemen.
De samenwerking tussen vader en
zoon van Nood en TTC de Merel is
vanaf het begin bijzonder plezierig
verlopen. TTC de Merel is dan ook
bijzonder verheugd om zich vanaf
nu financieel ondersteund te weten
door Eetcafé De Schans.

Vlak voor tijd kwam Thom Fokker
door een scherpe pass van Mats
Kaas vrij voor de doelman, maar
werd door deze ten val gebracht.
Hij nam de strafbal zelf, die door de

keeper goed werd gestopt. De wedstrijd bracht voor het talrijke publiek
wel een aardig kijkspel, maar HVM
had tegen deze tegenstander meer
doelpunten kunnen maken.

1e Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 verloor met
2-7 van De Vrijheid/Biljartmakers.
Een hoogstaand duel. Paul Huzemeier won in 22 beurten van Cor
van Wijk. Fred van Eijk had ook
slechts 22 beurten nodig om Caty Jansen te verslaan. Bert Loogman was in 27 beurten Wim Berkelaar te snel af. De spannendste pot
was voor Hans Levy die met één carambole verschil Nick van de Veerdonk versloeg.
De Kuiper/van Wijk werd met 4-5
verrast door De Merel/Heerenlux 4.
Wim Roest was te sterk voor Kees
de Zwart. Wim van der Linden had
geen moeite met Pieter Coenen. Nico Koster en Hero Janzing zorgden voor de punten van De Kuiper/
van Wijk. ASM Mijdrecht 3 kwam
met 3-6 tekort tegen De Springbok
1. Hans van Eijk en Roy Leemreize
zorgden voor de beste partij van deze wedstrijd. Met een geweldig slot
stond er een verdiend gelijkspel op
het scorebord. De Paddestoel 2 won
nipt met 5-4 van Bob’s Bar. Ondanks
de brand van zondagavond kon er in
het Café gespeeld worden. Jim van
Zwieten veegde in 17 beurten Ri-

chard Schreurs van het biljart. Robert Daalhuizen was enkele maten
te groot voor Bob Hubenet. Richard
van Kolck en Erik Spiering namen
de punten mee voor Bob’s Bar. ASM
Mijdrecht 4 verloor met 3-6 geflatteerd van De Schans. Henk Doornekamp speelde de sterren van de hemel door in slechts 14 beurten van
een goed spelende Teus Dam te
winnen. Pieter Stokhof was iets te
sterk voor Laura van der Graaf. John
Beets en Willem van der Graaf deelden de punten na een sterk slot van
John Beets.
2e Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 werd 4-5
voor Cens 2. Gijs Rijneveld versloeg
in een spannende wedstrijd na 22
beurten Chris Esser. Frank Witzand
had maar 23 beurten nodig tegen
Zweder van Dalen. Edwin van der
Schaft en Gerrit Vis haalden met
overwinningen het extra punt voor
Cens 2. De topwedstrijd tussen Stieva Aalsmeer en De Merel/Heerenlux
1 werd een 5-4 voor Stieva Aalsmeer.
Ton Bocxe en Derk Bunders pakten
de winst voor de Wilnissers. Aria
Dolmans kwam maar één punt tekort tegen Walter van Kouwen. De
Kromme Mijdrecht liet met 2-7 de
eer aan ASM Mijdrecht 1. Jacques
de Leeuw, Cor Ultee en Dirk Roeleveld haalden de winst voor ASM
Mijdrecht 1 binnen. Lanette Engels redde de eer en de enige punten van De Kromme Mijdrecht. De
Springbok 2 moest met 2-7 diep
door het stof voor ASM Mijdrecht 2.
Hendrik Versluis, Wijnand Strijk en
Rohan Janmaat namen de punten
mee naar Nieuwer ter Aa. Hans Brozius was goed voor de enige punten
van de Springbok 2 na winst in een
goede partij van slechts 18 beurten.
Cens 1 verloor nipt met 4-5 van De
Paddestoel 1. Evert Driehuis won na
21 beurten van Michel Bak.

Volleybaldames 2 wint
ruim tweede wedstrij d
Vinkeveen - Vrijdag 5 oktober
speelde Atalante dames 2 tegen
Smashing D1 uit Laren, een nieuwe
club net gepromoveerd uit de derde klasse. Dat wisten de Vinkeveense dames vooraf nog niet, andersom was de degradatie uit de eerste klasse in Laren ook niet bekend.
De eerste set ging voortvarend van
start. In rap tempo stond het 12-1,
de Vinkeveense service liep als een
trein en de ploeg uit Laren had duidelijk moeite met de snelle harde
ballen en hoge tempo. Het was een
heel andere wedstrijd dan een week
eerder tegen Huizen, met mooie
in drieën patronen. De groengele ploeg reageerde echter alert op
de soms wat onverwachte ongecontroleerde ballen retour en het denderde door tot de 25-12 op het telbord stond.

Set twee ging dito voort, het was
zaak het tempo hoog te houden. Afwisseling in de aanval maakte het
leuk en attractief. De vaste aanvalsposities op buiten, midden, en
achterover werden leuk gevarieerd
met snelle golfaanvallen, 3m ballen en korte snelle balletjes achterover. Het lukte lang niet altijd, maar
was mooie focus om zo goed mogelijk uit te voeren, en maakte het ook
boeiender dan de cijfers doen vermoeden. De ploeg uit Laren had er
niet veel van terug: 25-14. Ook set
3 en 4 eindigden met 2x 25-11. Tijdens de laatste twee punten was er
een publiekswissel, Marjan Fares
gaat zich helemaal richten op de
gezonde groei van de twins in haar
buik. Zet ‘m op Jannie! De volgende wedstrijd is vrijdag 12 oktober in
Amersfoort.

Winst voor matig HVM
Mijdrecht - Zondag speelde HVM
tegen Tempo ’34 uit Rotterdam. De
wedstrijd begon met een offensief van HVM, dat de hele wedstrijd bleef voortduren. In de vierde minuut kreeg HVM de eerste van
twaalf strafcorners.

rust kreeg HVM in de eerste drie minuten vier strafcorners op rij. Mats
Kaas verzilverde de vierde, 3-0. In de
volgende vijf minuten kregen de fanatiek aanvallende Mijdrechters er
nog drie te nemen, maar de stand
veranderde daardoor niet.

Deze leverde geen doelpunt op. Pas
in de 7e minuut viel de eerste kans
voor de Rotterdammers te noteren. Uit de afgeslagen corner brak
Tempo uit en dwong keeper Redmar Stienstra tot een actie ver buiten zijn doel, waardoor hij de aanval
onschadelijk maakte. In de volgende acht minuten scoorde HVM twee
veldgoals, eerst via Thom Fokker,
en vervolgens trof Casper Slot doel.
Kort voor tijd was er nog een spectaculaire redding van Stienstra nodig, omdat HVM in zijn aanvalsdrift
het achterin vaak te open liet. Ruststand 2-0, ondanks een Rotterdamse strafcorner in de extra tijd. Na

Het aanvalsspel van HVM was haastig en bij tijden te slordig om de vele
kansen in doelpunten om te zetten.
De ruimte achter bleef groot, waardoor keeper Stienstra nog een aantal keer de kans kreeg zich te onderscheiden. In de 23e minuut liep
een speler van Tempo ’34 tegen een
rode kaart aan, wegens het beledigen van een van de scheidsrechters.
Met elf tegen tien kon HVM vervolgens uitlopen naar 5-0, door doelpunten van Daniël de Graaf en een
tweede goal van Casper Slot, die
voor zijn vele werk op het veld werd
uitgeroepen tot man van de match.

