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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
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GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

En... daar ging weer een
prachtige boom!
Mijdr echt - Boos, nee, eerder
woest zijn de bewoners van de
Grutto in Twistvlied. Jarenlang hebben ze geprotesteerd tegen de
bouw van woningen voor hun deur.
Dat verloren ze, maar wel werd hun
verzekerd dat de twee prachtige, 32
jaar oude platanen voor hun deur
zouden blijven staan.
“Punt een zijn het prachtige mooie
bomen en punt twee zorgden zij
ervoor dat we niet tegen een hoge blinde muur aankeken. Maar
wat gebeurt er: zo van het ene mo-

ment op het andere moment geeft
de gemeente een noodkapvergunning aan de aannemer en binnen
een kwartier is een van de prachtige bomen om. Alles blijkbaar tot
in de puntjes voorbereid. We konden niets meer doen. Er liep een
ambtenaar rond, de heer Leeuwerik, en hij vertelde ons doodleuk
dat ‘het niet anders kon. Het watertje voor de woningen moest breder worden dan gepland, dus moest
de boom eraan geloven’. Wat heb je
toch nog aan het woord van ambtenaren? Beloftes van de gemeen-

te? Een uitspraak van de kroon?
Niets. Niemand is hier nog te vertrouwen. Ze geven zomaar een vergunning en weg boom. En wat is er
nu nog aan te doen? Een boete voor
de aannemer? Hij heeft toch vergunning! De ambtenaar een standje? Wat helpt dat die boom. Herplanten? Waar haal je een 32 jarige
boom vandaan die net zo mooi camoufleert als de andere. Nee, het is
ons nu heel duidelijk, deze gemeente is onbetrouwbaar. Zelfs 100% beloftes zijn niets waard”, aldus heel
boze bewoners.

Stichting Omgaan met Pesten
ontvangt een vette cheque
Wiln is - Bij ‘Echt Waar?’, de hilarische zaterdagavondshow op RTL 4
met Jack Spijkerman, Tijl Beckand
en Ruben van der Meer kan niet alleen het publiek in de studio geld
winnen. Het geld dat ‘overblijft’ in
de prijzenpot bij Echt Waar? gaat
naar het goede doel. En dit seizoen
dus naar de Stichting Omgaan met
Pesten.
De stichting Omgaan met Pesten
heeft maar liefst 32.500 euro ontvangen! Mirelle Valentijn uit Wilnis
mocht als woordvoerster van deze
landelijke stichting het geld in ontvangst nemen. Het was zo spannend vertelt zij, want we wisten dat
het om een groot bedrag zou gaan.
Dat het zo groot was hadden we niet
durven dromen. Dit geld wordt ingezet voor een project, waarbij de STA
STERK-training wordt ingezet in bovenbouwgroepen op basisscholen.
Jack, Tijl, Ruben en alle andere Echt
Waar-medewerkers van producent
Talpa, heel hartelijk bedankt namens alle OMP-ers en alle gepeste kinderen!

De trainers van de stichting Omgaan
met Pesten zetten zich al jaren in om
het pestprobleem uit de wereld te
helpen. Mirelle Valentijn en haar collega-trainers in het land staan graag
klaar om beroepskrachten, ouders
en kinderen te helpen bij het om-

Mirelle Valentijn, Jack Spijkerman, Tijl Beckand en Ruben van der Meer
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gaan achteruit en hij wordt steeds
somberder. Dan is het toch heerlijk als u iemand kunt bellen? Iemand die uw kind met een praktische STA STERK-training helpt om
zich weer weerbaar te leren gedragen, waardoor het pesten vermindert en stopt?
In tien lessen krijgen deelnemers
praktische handvatten om hun gedrag te veranderen. Geen lange uitleg, maar kort en krachtig en vooral
veel spellen en oefening. De afwisselende huiswerkopdrachten zorgen
ervoor dat het geleerde beter beklijft. De resultaten zijn verbluffend:
na tien lessen zitten de kinderen beter in hun vel; weten ze wat ze kunnen zeggen en doen als anderen onaardig tegen hen doen; en passen ze
die kennis in steeds meer situaties
toe. Het pesten stopt of wordt sterk
verminderd.
Mirelle Valentijn is binnen en buiten De Ronde Venen actief als trainer Omgaan met Pesten. Zij start
op woensdag 7 november weer met
nieuwe STA STERK-groepen in Wilnis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
U kunt haar bereiken op (0297)
274605 of via praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl.

De Nieuwe Meerbode geeft gratis kaarten weg

Kampeer & Caravan
Jaarbeurs 2012
Mijd recht - Met een caravan, camper of vouwwagen is een vakantie
altijd 100% op uw eigen smaak ingericht. U combineert het ultieme
gevoel van vrijheid met de gezellige sfeer van thuis. U kunt gaan en
staan waar u wilt. Vakantie vieren is
nog nooit zo relaxed geweest. Bent
u op zoek naar meer informatie over
deze ideale vakantiemogelijkheden? Kom dan van aanstaande vrijdag 19 t/m dinsdag 23 oktober naar
de Kampeer & Caravan Jaarbeurs
in Utrecht. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe caravans, campers, vouwwagens en voortenten,
allemaal onder één dak. Daarnaast
vindt u er een volledig aanbod aan
accessoires en toebehoren om van
uw kampeervakantie op wielen een

succes te maken. Ook zijn er workshops, presentaties en lezingen te
volgen. Dit alles gaat natuurlijk vergezeld van deskundig advies.
Praktisch
Kampeer & Caravan Jaarbeurs,
19 t/m 23 oktober aanstaande in
Jaarbeurs Utrecht. Open: dagelijks van 10.00-18.00 uur. Kaarten aan de kassa kosten 16,25 euro. Kijk voor meer informatie +
voordelig online kaarten kopen:
www.kampeerencaravanjaarbeurs.
nl. De Nieuwe Meerbode heeft 8
toegangsbewijzen voor de eerste
8 lezers die zich morgenochtend
(donderdag 18 oktober tussen 9 en
10 uur) melden bij ons kantoor aan
de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht.

Baambrugse Zuwe vandaag open
Vi nkeveen - De Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is weer open voor
doorgaand verkeer. Vandaag is het
asfalteringswerk afgerond en de belijning aangebracht. Daarmee komt
de gemeente haar belofte na om
de weg in oktober 2012 te openen.
Vanaf oktober 2011 is hard gewerkt

Molenlandschool wint het
Fit4Kids voetbaltoernooi
Mijdr echt - Vijf teams van de
deelnemende Fit4Kids-basisscholen hebben op woensdag 10 oktober meegedaan aan het tweede Fit4Kids-voetbaltoernooi. Teams
van zes spelers speelden wedstrij-

gaan met pesten. Zij geven voorlichting, ouderavonden, workshops en
studiedagen en de STA STERK-training. Stelt u zich eens voor: uw zoon
wordt gepest; komt regelmatig boos
en verdrietig thuis; heeft buikpijn als
hij naar school gaat; zijn prestaties

ADVERTEREN?

O pe n h u is

den van tien minuten. De Molenlandschool was maar liefst met drie
teams aanwezig. Daarnaast deden
ook teams van de Fonteinschool en
de Hoflandschool mee aan het toernooi.

Gezond en sportief spel
Onder begeleiding van enthousiaste ouders en vele toeschouwers
zoals klasgenootjes, meesters, juffen en familieleden werd gestreden om het kampioenschap. Terwijl
elk team er met de felbegeerde titel
vandoor wilde gaan, stonden plezier
en sportiviteit duidelijk voorop. De
scheidsrechter hoefde dan ook zelden te fluiten. Nadat alle teams tegen elkaar hadden gespeeld, bleek

het tweede team van de Molenlandschool het beste tegen de druk bestand en ging met het kampioenschap aan de haal.
Fit4Kids
In september tot november kunnen
kinderen tien weken lang stempels
verzamelen in hun Fit4Kids-paspoort door ‘sportief’ naar school te
komen: met de fiets, lopend of op
skeelers.
Ook door mee te doen aan sportieve activiteiten en fruit te eten en/of
melk te drinken kunnen stempels
worden verzameld. Kinderen die
genoeg stempels hebben verzameld
ontvangen tijdens de gezamenlijke
afsluiting een sportieve verrassing.
Meer informatie
Fit4Kids wordt georganiseerd door
Sport in De Ronde Venen in samenwerking met verschillende sportverenigingen uit De Ronde Venen
en gezondheidsorganisaties Careyn
en Vialente. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente De Ronde Venen.

aan de reconstructie van de eerste
880 meter vanaf de Herenweg. Deze
is nu duurzaam bestand tegen verzakking. Wethouder Pieter Palm blikt
trots terug op het proces: ‘De reconstructie is een ingrijpende operatie
geweest. Niet alleen een technische
uitdaging voor Dura Vermeer maar
betekende ook een periode van aanzienlijke overlast voor omwonenden
en andere weggebruikers. Wij hebben als gemeente ons uiterste best
gedaan om voor maximale resultaten te gaan. En ik durf te zeggen dat
we woord hebben gehouden. Inmiddels rust een ingenieus betonnen

dek op 1.400 heipalen. En bewoners
spreken hun tevredenheid uit over
de wijze waarop overlast tot een minimum is beperkt. Dit onderstreept
het belang van continue aandacht
voor de omgeving.’ Binnenkort vindt
de definitieve oplevering van de weg
plaats. Op vrijdag 9 november a.s.
wordt het ingrijpende werk officieel afgerond met omwonenden door
het planten van een eerste boom in
de hofjes aan de Baambrugse Zuwe.
Een ontwerp dat samen met omwonenden tot stand komt. Met de herinrichting van deze hofjes wordt dit
project afgerond.

De waarschuwingsborden en versperringen worden persoonlijk opgeruimd
door (van links naar rechts) wethouder Pieter Palm en Femke Kaptein van de
gemeente en Sofie van Schaik en Joost Drubbel van aannemer Dura Vermeer.
Bewoonster mevrouw Gorris fietst weer veilig naar huis en in de Volvo zit eindverantwoordelijk ambtenaar Rob Grashoff.
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Lustrumconcert van Viribus
Unitis en haar dirigenten
Wilnis - Bij een muziekvereniging
hoort een dirigent. Opvallend is dat
in de beginjaren het fanfareorkest
werd geleid door mensen die een
liefde voor muziek hadden maar
geen specifieke opleiding daarvoor
hadden gevolgd. Dit werd in de jaren
tachtig van de vorige eeuw anders
met de benoeming van een professional. In november 1927 werd muziekvereniging Viribus Unitis opgericht en dat betekent dus dat de fanfare nu 85 jaar wordt. Dat wordt gevierd met een groots lustrumconcert op zaterdag 27 oktober a.s. in
de sporthal van dorpscentrum Willisstee aan de Pieter Joostenlaan in
Wilnis.

Verkeersoverlast door
renovatie Tolhuissluis
Regio - De komende 6 maanden
moet het verkeer dat gebruikmaakt
van het Nieuwveens Jaagpad rekening houden met enige vertraging.
Omdat de Tolhuissluis een grote opknapbeurt krijgt is de weg ter plaatse voor een gedeelte afgezet. Het

verkeer wordt met tijdelijke verkeerslichten om beurten langs de
werkzaamheden geleid.
De laatste renovatie is vijftig jaar
geleden gedaan en de houten sluisdeuren beginnen steeds meer te

Vlinderstichting zoekt
vrijwilligers
De Ronde Venen - De Vlinderstichting is dringend op zoek naar vrijwilligers in De Ronde Venen en Amsterdam-Amstelland en omgeving

die een paar keer per jaar de Vlinderstichting op evenementen willen vertegenwoordigen en daar een
kraam willen bemensen met ver-

lekken. Ook het onderkomen van de
sluiswachter wordt vernieuwd. Aan
het begin van het nieuwe vaarseizoen zijn de werkzaamheden klaar
en kan ook het verkeer weer ongehinderd langs de nieuwe sluis rijden.

koop- en foldermateriaal. Ook worden mensen gezocht voor veldwerk
in de regio door middel van het lopen van een monitoringroute. Leeftijd en ervaring zijn niet belangrijk.
De enige vrijwilliger die de stichting
had in de regio voor dit werk emigreert binnenkort.
Voor meer informatie kunt u bellen
met de heer Stark op 06-16484841

Gemeentelijke informatievoorziening
onderwerp van discussie
De Ronde Venen - Sinds jaar en
dag publiceert de gemeente haar
nieuwsberichten in de vorm van
de bekende ‘informatiepagina’ in
een van de (locale) kranten. Op dit
moment is dat het Witte Weekblad
(WW).
Een en ander gebeurt op contractbasis waarbij voor de keuze van de
betreffende krant bepaalde criteria worden gehanteerd. Die hebben
betrekking op de prijs, wekelijkse
verschijning en een dekkingsgraad
van 95 procent in de huis-aan-huisbezorging. Aangezien er al geruime tijd klachten van inwoners waren/zijn over de slechte bezorging
van de betreffende krant, was dit
voor de gemeenteraad aanleiding
om op 24 september jl. het college
middels een motie op te dragen het
contract met het WW op een zo kort
mogelijke termijn op te zeggen wegens vermeende wanprestatie. Tevens de ‘informatiepagina’ te publiceren in een van de andere locale
kranten met wel een adequate bezorging. Begin deze maand heeft
de gemeente een gesprek gehad
met de uitgever van het WW (Holland Combinatie) en een vertegenwoordiger van de nieuwe bezorgdienst De Schakel. Tijdens dit overleg is de slechte bezorging besproken en heeft de gemeente aangekondigd het contract per 1 januari 2013 te zullen beëindigen. Toegezegd is echter dat indien de bezorging van het WW de komende periode alsnog aan het criterium van
95 procent bezorgingsdekking voldoet, de ontbinding van het contract
overwogen kan worden. Aldus staat
in de memo van het college aan de
raad. Tevens wordt in de komende
maanden onderzocht wat de conse-

quenties zijn van een eventueel ontbinden van het contract en welke alternatieven er voorhanden zijn. Daar
komt bij dat de gemeenten met ingang van 1 januari 2014 bij de wet
verplicht zijn om bekendmaking van
hun besluitvorming en andere aankondigingen langs elektronische
weg te doen. Anders gezegd: de informatiepagina via internet te tonen.
Gedwongen actie
Inmiddels is er maandag jl. een brief
van de gemeente aan alle huishoudens in De Ronde Venen gestuurd.
Daarin worden bewoners geïnformeerd langs welke weg de gemeente haar informatie naar buiten
brengt en in de nabije toekomst wil
brengen. Bewoners worden daarin uitgenodigd ook hun zienswijze kenbaar te maken hoe zij de gemeentelijke informatie het liefst
zouden willen ontvangen. Het produceren en het versturen van de
brief waren voor Ronde Venen Belang (RVB) aanleiding om maandag
jl. daarover schriftelijke vragen te
stellen aan het College. Met name
welke kosten hiermee gemoeid zijn.
‘De achtergrond van deze vraag is
eenduidig. Door wanprestatie wordt
de gemeente gedwongen tot acties.
Aangezien deze acties (gemeentelijke) inzet van mensen kost, maar
ook ‘out of pocketkosten’ met zich
meebrengen, is het niet meer dan
logisch dat de partij die deze wanprestatie pleegt, voor deze kosten opdraait.’ Aldus een citaat uit
de schriftelijke reactie op de memo
door RVB, waarin tevens werd becijferd dat alleen de briefproductie
en bezorging de gemeente al zo’n
4.500 euro kosten. Nog afgezien van
de ambtelijke inzet in capaciteit en
tijd waarmee ook kosten gemoeid

zijn. ‘Kosten die vermijdbaar zouden zijn geweest bij een adequate
bezorging van de krant’, zo laat RVB
weten.
Publicatie zonder kosten
De ‘informatiepagina’ van de gemeente is al vaker onderdeel van
discussie geweest. Telkens weer
gaat het over de kosten die publicatie met zich meebrengt en de bezorging. Een wat overbodige discussie zoals die zich nu voordoet. Immers, naast het WW zijn er andere
locale media in De Ronde Venen die
wél goed bezorgd worden. Verder
worden de officiële mededelingen
van de gemeente De Ronde Venen
(agenda, bouwaanvragen en officiele berichtgeving) wekelijks kosteloos gepubliceerd in deze krant. Deze uitgever stelt zich namelijk ten
doel dat de lezers van de Nieuwe
Meerbode hoe dan ook recht hebben op kennisneming van de gemeentelijke besluitvorming. Als het
over digitale presentatie gaat, is er
ook geen nieuws onder de zon. Hij
staat al op de gemeentelijke website en ook onze krant heeft hem wekelijk op haar site staan. Per 1 januari 2014 verplicht ‘digitaal gaan’
blijkt dan ook een achterhaald gegeven. Het is immers al een feit! De
hedendaagse commotie over het
weergeven van gemeentelijke berichtgeving, in welke vorm dan ook,
lijkt daarom op niets anders te zijn
gestoeld dan uitsluitend op het gegeven dat het medium waarmee de
gemeente een afspraak heeft gemaakt, slecht wordt bezorgd. Kortom, het moet daarom niet zo moeilijk zijn om op korte termijn met een
oplossing op de proppen te komen
voor dit toch niet zo moeilijke communicatieprobleem.

Hein Gijzen uit Vinkeveen
Hoe ging het nou in de begintijd toen
de leden voor het eerst een blaasinstrument in handen kregen? Er
was iemand nodig die je muzieknoten leerde lezen en als je een mooie
toon kon produceren, dan kwam
het samenspelen in beeld. Wie zou
voor deze baan het meest geschikt
zijn? Het oog viel op groentekweker
Hein Gijzen uit Vinkeveen, een muzikale man met veel ervaring. In 1898
was hij betrokken bij de oprichting
van de fanfare (nu brassband) Corcordia in Vinkeveen. Twee jaar later
werd de fanfare VIOS uit Mijdrecht
opgericht en Hein Gijzen werd de dirigent. Er is wel iets bekend uit die
begintijd en blijkbaar is dat belangrijk genoeg geweest om daarover
iets in de notulen op te nemen. Op
H.Gijzen sr. nu berustte de bijzondere taak – men zou het gerust een uitdaging kunnen noemen – het muzikale enthousiasme van de eerste leden in goede banen te leiden. Na vele binnen- en tentconcerten en succesvolle concoursen zette hij een
jaar na de Tweede Wereldoorlog een
punt achter zijn muzikale loopbaan
in Wilnis. In 1939 ontving hij voor zijn
vele verdiensten (dirigent van koor
en orkesten, kerkorganist, mede oprichter coöp. groenten- en fruitveiling in Vinkeveen, lid gemeenteraad)
een koninklijke onderscheiding.
Willem Vogel uit Amstelveen
Een vervanger vinden voor zo’n muzikale grootheid als Hein Gijzen is
geen sinecure. Om niet te lang zonder muzikale leiding te zitten, heeft
men in de dirigentloze periode een
beroep gedaan op Willem Vogel,
die al dirigent was van het Wilnisse
zangkoor Cantate Deo, welk koor in
dezelfde ruimte als Viribus repeteerde. Willem Vogel, een jongeman van
26 jaar, was musicus en kerk-organist. Later is hij betrokken geweest
bij de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken, waarin een
twintigtal composities van zijn hand
is opgenomen. Ook schreef hij orgelen beiaardmuziek. Omdat een foto
van hem ontbrak in het verenigingsarchief werd hij door de toenmalige secretaris benaderd, wat Vogel
de opmerking ontlokte, dat hij zich
de tijd bij Viribus Unitis niet meer
kon herinneren. “Blijkbaar stelde de
muziek niet zo veel voor”, merkte hij
nog op. Dit laatste klopte wel omdat de vereniging, kort na WOII, een
heel moeilijke periode heeft doorgemaakt. Een paar jaar voor zijn overlijden in 2010 werd hij uitgenodigd

een middag-concertje van ‘zijn’ VU
bij te wonen in de monumentale Johannes de Doperkerk op de grens
Mijdrecht-Wilnis. Op hoge leeftijd,
midden tachtig, kwam hij met de auto, naar Wilnis. Na het spelen van
één van zijn composities uit het liedboek, stond hij luid applaudiserend
op in de banken en had Viribus Unitis er een fan bij.
Henk Gijzen jr. uit Vinkeveen
Hij was één van de acht kinderen uit
het gezin van Hein en Pietje Gijzen.
Hij heeft in zijn jeugd meegewerkt
op de tuinderij van zijn vader maar
ging later helemaal voor de muziek
als muziekleraar (o.a. orgel) en dirigent van koren en orkesten. In 1948
werd hij de nieuwe dirigent van Viribus Unitis. Zo vader, zo zoon, klopte
bij hem helemaal. Hij leidde de jonge muzikanten zelf op en ‘hamerde’
op zijn manier de maat erin. Werd
uit de maat gespeeld, dan tikte Gijzen met zijn dirigeerstokje de maat
voor, eerst op de lessenaar. Bleef het
fout gaan, dan tikte hij op het bovenbeen van de leerling. Hoe slechter
de maat werd gehouden, des te harder tikte/sloeg hij. Dan te bedenken
dat het dragen van een korte broek
in die tijd heel normaal was. Hij heeft
bij Viribus Unitis zeventien jaar muzikanten opgeleid en het fanfareorkest gedirigeerd.
Leen van Berkel uit Amstelveen
Deze aimabele man van middelbare leeftijd uit Amstelveen trad in
1966 aan. In zijn dirigeerperiode bij
Viribus schreef hij veel eenvoudige
composities voor Viribus, waaronder de beroemde Rondevener mars.
Het meeste materiaal van zijn hand
is helaas verloren gegaan. In zijn tijd
ontstond uit de vereniging boerenkapel Vribus Kwibus, die een grote bloei meemaakte en menig feest
heeft opgeluisterd. Leen fungeerde
als kapelmeester en speelde vaak in
de kapel op sopraansax zijn partijtje mee. De fanfare bleef jammergenoeg steken en de resultaten bleven
achter. Na vijftien jaar trouwe dienst
nam Viribus in 1981 afscheid van deze innemende verenigingsman.
Hans van Hees uit Zoelen
In januari 1982 trad de jong getalenteerde dirigent Hans van Hees aan,
die zijn opleiding had afgerond aan
het Utrechts conservatorium. Naast
dirigent was hij ook docent aan de
Utrechtse muziekschool. De muziek werd professioneel aangepakt,
evenals de opleiding. Dit resulteerde in de loop der jaren tot grote successen voor de fanfare. De fanfare
groeide uit tot een korps met zestig muzikanten. Op de laagste sport
van de muzikale ladder begonnen
in 1982 (3e afdeling), promoveerde de fanfare in 1996 naar de hoogste sport (vaandelafdeling). In 1991
werd zelfs de kampioenstitel in de
basisklasse behaald. Hans viste in
‘zijn’ eigen Viribus muziek-vijver. Hij
gaf de leerlingen, via de stichting
opleiding amateur musici, les en was
daarnaast dirigent van het leerlingenorkest. Dankzij zijn relaties in de
muziekwereld heeft hij o.a. contact
gelegd met de dirigent Ernst Oestreicher van het Jugendblasorchester uit Unterpleichfeld. Dit heeft ge-

leid tot meerdere reizen naar en optredens in Duitsland. In 1995 stond
Hans er ook toen de oefenruimte van
Viribus door brand werd verwoest.
Dankzij ‘lion’ Piet Homan konden de
repetities plaatsvinden in een loods
aan de Padmosweg. Drie jaar heeft
Viribus bij anderen onderdak gevonden totdat in 1998 het nieuwe onderkomen aan de Joostenlaan officieel
in gebruik kon worden genomen. Tijdens deze moeilijke tijd bleef muziek
een bindende factor waaraan Hans
meer dan een steentje heeft bijgedragen. Het afscheid in 1982 werd
gevierd met een grootse receptie,
waar o.a. gemeentebestuur, pastoor,
oud-muzikanten en heel veel dorpelingen dé dirigent van Viribus en zijn
vrouw Anneke de hand hebben geschud. Hans is de enige nog in leven
zijnde dirigent van Viribus maar zal
jammergenoeg niet op het lustrumconcert aanwezig kunnen zijn.
Ruud Pletting uit Beverwijk
‘Ruud werd in 2002 Hans´. Zijn opleiding heeft hij gevolgd aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Vervolgens heeft hij HAFA/directie gedaan bij Jan Schaap
en directielessen gevolgd bij Sef Pijpers sr., Arie van Beek, Danny Oosterman en Jan Cober, muziek grootheden van deze tijd. Een bijna veertiger die reeds zijn sporen op muzikaal gebied heeft verdiend en nog
steeds op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Hij is beroepsmusicus, verbonden als docent aan de muziekschool in Hoofddorp en Heemskerk
en daarnaast dirigent bij een aantal fanfares en een harmonieorkest.
Er wordt wel eens beweerd, dat het
moeilijker is om het niveau vast te
houden en te verbeteren als je op de
hoogste sport van de muzikale ladder staat. En met dat gegeven is Viribus, onder leiding van Ruud, inmiddels tien jaar in de weer. Enkele zaken die hij wilde aanpakken zijn het
verbeteren van de orkestbalans, de
bezetting en de fanfareklank. Ook
vond hij het niveau bij zijn aantreden
een sport te hoog en is gestart in de
ereafdeling of 2e divisie. Zijn aanpak
resulteerde in opmerkelijke concert
successen. In 2005 werd Viribus, uitkomend in de 2e divisie, tweede tijdens de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Drie
jaar later werd Viribus in de mooie
concertzaal van Musis Sacrum in
Arnhem, Nederlands fanfare kampioen in de 2e divisie. Het jaar daarop, in 2009, promoveerde de fanfare
naar de 1e divisie (vroeger vaandelafdeling). Een gedreven man, die altijd met muziek bezig is maar ook eisen stelt aan ‘zijn’ muzikanten en die
garant wil staan voor hetgeen ‘naar
buiten’ wordt gebracht.
De muziek moet gewoon goed uitgevoerd worden want dan is het
pas fijn om naar te luisteren. Dat is
ook zijn inzet zaterdag 27 oktober
a.s. in de sporthal van dorpscentrum Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Aanvang 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur. Kaarten voor het lustrumconcert 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, telefoon 0297/289174.

Geslaagde actiedag van ‘De Morgenster’
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 13
oktober hield de zendingscommissie van ‘De Morgenster’, de Protestantse Gemeente te Vinkeveen, haar
jaarlijkse oliebollenactie voor het
goede doel.
Dit jaar werd er gebakken voor
Stichting Compassion, een organisatie die zich inzet voor de verweesde en in armoe levende kinderen
op diverse plaatsen in de wereld.
Zij zetten sponsorprogramma’s op
waardoor vele kinderen en families
hulp en scholing kunnen ontvan-

gen. Zanger/liedjesschrijver Matthijn Buwalda, ambassadeur van
Compassion, gaf ‘s avonds ter afsluiting van deze actie in het kerkje
aan de Herenweg een concert. In de
pauze nam hij de cheque van 1300
euro, de opbrengst van deze dag, in
ontvangst. De kerk kreeg voor deze
gelegenheid met uitgekiende verlichting de uitstraling van een intieme concertzaal. Matthijn werd
begeleid door gitarist Rutger Verhoek, waardoor er een harmonieus
geheel ontstond. Hij zong over zaken die hem bezighouden en die zet

hij dan, zoals hij het noemde ‘in het
perspectief van Gods grote verhaal’.
Ieder liedje werd op een persoonlijke, eerlijke manier van een inleiding voorzien, waarbij het de zanger
niet ontbrak aan zelfspot en humor.
De onderwerpen liepen uiteen: van
een zwerfster in Utrecht naar Jozef.
Van een koude kerk naar een houten keukentafel waar nog steeds
voor één persoon te veel wordt gedekt. Naast zijn eigen werk werd
ook een liedje van Acda en de Munnick en van Johnny Cash ten gehore gebracht.

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 6 containers en
verwijderen van een asbest dak
Verbreden van een rundveestal
Renoveren en voorzien van een
nieuwe fundering bestaand
zomerhuis

- Bouwen

W-2012-0513

5-10-2012

- Bouwen
- Bouwen

W-2012-0520
W-2012-0519

10-10-2012
8-10-2012

Realiseren van een dagopvang
voor mensen met dementie

- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0510

5-10-2012

Bouwen van een woning

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0518

5-10-2012

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141-H Verlagen van een brug
Demmerik 68
Uitbreiden van voormalig
stationsgebouw

- Bouwen
- Bouwen
- Monument

W-2012-0514

4-10-2012

W-2012-0517

4-10-2012

Waverveen
Botsholsedijk 20

- Bouwen

W-2012-0522

10-10-2012

- Slopen

W-2012-0524

10-10-2012

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.

Abcoude
Botshol 12a
Gein-Zuid 15
Winkeldijk 3

Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 57
De Hoef
Kromme Mijdrecht 38

Botsholsedijk 20
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

Gedeeltelijk herbouwen
van een woning
Slopen van een deel
van de woning

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.
VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 19 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
Baambrugge
De Horn 8
Waverveen
Proostdijerdwarsweg 1a
Proostdijerdwarsweg 5

Aard van het project/inrichting Activiteiten

Aanvraagnr.

Realiseren van een opbouw
van een woonark

- Brandveilig
gebruik

W-2012-0366

Intrekken van de
omgevingsvergunning milieu
Het gedeeltelijk intrekken van
de omgevingsvergunning milieu

- Milieu

W-2012-0406

- Milieu

W-2012-0407

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij 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. Op afspraak kunt u ook 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
Baambrugge
Rijksstraatweg 139

Mijdrecht
Rondweg 1a
Vinkeveen
Scholeksterlaan 92

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Realiseren van een stal naar een
verblijfsruimte voor dagopvang
voor ouderen

- Bouwen
- Milieu
(neutraal)
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0295

9-10-2012

Wijzigen van de gevel

- Bouwen

W-2012-0464

8-10-2012

Vestigen van een
hondentrimsalon

- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0492

10-10-2012

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.
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING
HERENWEG 108 IN VINKEVEEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid
1, onder a, onder 1º en onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning Herenweg 108, 3645 DS Vinkeveen. Het betreft de
activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken bestemmingsplan’.

lOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage vanaf vrijdag 19 oktober 2012
voor een periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in
Mijdrecht. De openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30
tot 12.30 uur. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > voorbereidingsbesluiten). Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning in te
zien op de website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB015herenweg108-0w01.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar
worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640
AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via tel. 0297-291781.
TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 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 Muijzerbouw Bouw
en Aannemersbedrijf ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Plevierenlaan
3-5 in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing aan de Plevierenlaan 3-5 in Vinkeveen. Het werkadres
en het adres van de tijdelijke plaatsing container is: Plevierenlaan 3-5, 3645 GN in Vinkeveen. De vergunning
geldt voor de periode maandag 29 oktober 2012 tot en met dinsdag 30 oktober 2012.
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.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kastelein 5,
3648 KN Wilnis.
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 18 oktober 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

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 € 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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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.

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Sri Lanka (2)

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe 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

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.

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

Stichting Ontwikkelings

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 inlichtingen: Janneke Kranenburg-Bluemink, tel. (0297)281882.

Door Flavoring

SPAREN
Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Ik ben in ieder geval opgevoed met de norm dat je eerst moet sparen, voordat je iets kunt kopen
en dat lenen alleen een optie is als het gaat om een hypotheek voor een
huis. Maar sparen heb je natuurlijk in vele verschillende vormen. Menig
huisvrouw heeft zegeltjes gespaard bij diverse winkels en tegenwoordig
laten we onze spaarpunten op een klantenkaart zetten of gebruiken we
onze airmiles of freebeeskaart.
Er is gewoon altijd wel wat om te sparen! Jaren geleden, wat zeg ik, in de
vorige eeuw, waren het de flippo’s van dat ene chipsmerk die gespaard
konden worden. Later zijn er nog vele rages gevolgd, maar recentelijk
waren het de Gogo ‘s die in waren bij ons thuis. Het verlangen naar meer
Gogo‘s is gelukkig afgekoeld. Wat moet je in godsnaam met al die kleine, suffe, plastic poppetjes? En de vraag om Gogo’s is niet zomaar verdwenen, maar vervangen door iets anders om te sparen. Namelijk de
dierenkaartjes van de andere supermarkt. En eigenlijk ben ik daar heel
blij mee, het is een van de weinige spaaracties waar ik als ouder achter
kan staan. Het is namelijk informatief en dus leerzaam voor de kinderen. In ons geval is er nog een extra pluspunt en dat is dat onze oudste
het leuk vindt om de kaartjes te lezen. Lezen is een belangrijk item, omdat hij waarschijnlijk dyslexie heeft. Alles wat te maken heeft met letters,
woorden, verhalen wordt door ons aangegrepen om met hem te lezen.
Het is immers moeilijk voor hem, dus moet je veel oefenen, herhalen, en
het allerbelangrijkste: het ook leuk houden voor hem.

Het allereerste grote project van SOS De Ronde Venen (negentiger
jaren vorige eeuw) was in het heel arme noordoosten van Sri Lanka.
Het was een heel succesvol gezondheidsproject bestaande uit 6 gezondheidsposten, één mobiele kliniek, honderden toiletten en waterputten, de opleiding van 50 blote voeten dokters, 50 fietsen voor de
blote voetendokters, zodat ze sneller van het ene dorp naar het andere dorp kunnen peddelen om spreekuur te houden. Het laatste door
OntwikkelingsSamenwerking DRV gefinancierde project was een locatie voor beroepsonderwijs om jonge teruggekeerde vluchtelingen
(gevlucht voor de burgeroorlog) een opleiding te laten volgen en
daarmee hun leven weer op de rails te zetten.
De projecten van onze organisatie zijn gespaard gebleven in de 20
jaar burgeroorlog en de tsunami. Dat is ongelofelijk veel geluk hebben. Met uw hulp willen we in de komende periode in het geteisterde
noordoosten van Sri Lanka een kleuterschool herbouwen. Onderwijs:
het belangrijke begin van de ontwikkeling van een land.
Nel Bouwhuijzen

Soms komt dan alles samen te vallen, want hij bedacht zelf dat als hij elke dag goed geoefend had met lezen, dat de beloning dan wel het dierenspaarboek kon zijn. Ik kon me daar wel in vinden. Hoeveel kinderen
zullen dat boek wel niet als vanzelfsprekend krijgen en die van mij wilde
het verdienen. Zo gezegd, zo gedaan en na een week oefenen was het
zover, het boek der boeken (o nee, dat is het boek van Sinterklaas en die
is er nog niet!) werd aangeschaft. Hoe blij kun je zijn met iets kleins als
je het echt graag wilt en er ook wat voor hebt gedaan. Nu komt dan alleen het addertje onder het gras en dat is dat ik niet regelmatig in deze
supermarkt kom. Er is niets mis met de supermarkt, maar ik kom daar
niet voor mijn dagelijkse boodschappen.
Dit is dan ook het punt waar deze acties precies om draaien, klanten lokken die anders niet komen. En wat werkt beter dan de kinderen in het algemeen die op verschillende manieren hun ouders attenderen waar de boodschappen gedaan moeten worden? Vragen, smeken,
zeuren, klagen, onderhandelen en alle tussenvormen van voorgaande
werkwoorden worden in de strijd gegooid en kom dan maar eens ongeschonden uit de strijd! Gelukkig zijn daar dan de mensen om ons heen.
Familie, kennissen en collega’s die de dierenkaartjes krijgen, maar er
niets mee doen en dan graag weer weggeven. Heerlijk dat een kinderhand dan snel gevuld is. En achter die gevulde kinderhand staat dan een
blije ouder. Dus mocht u dierenkaarten in de supermarkt krijgen, u weet
vast wel wie u daar blij mee kunt maken en is dat niet het geval? Dan
hou ik me aanbevolen!

Beatrixschool maakt een
reis rond de wereld
Wilnis - Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Hallo Wereld!’ De Prinses Beatrixschool had
daarom het idee met de leerlingen
een reis rond de wereld te maken.
Op maandagmiddag 8 oktober gingen de kinderen van groep 4 tot en
met 8 op reis. Tijdens een tocht door
de wijk kwamen zij in 4 verschillende landen en maakten daar kennis
met een bewoner van dat land. Een
godin uit het oude Griekenland, een
Tibetaanse monnik, een tovenaar uit
het vroegere Engeland en een Indiaan uit Amerika kwamen zij op hun
reis tegen. Allemaal lazen zij een
verhaal aan de kinderen voor over
hun eigen cultuur. De kinderen von-

den het erg leuk en luisterden geïnteresseerd naar alle mooie verhalen.
Terug van hun reis werden zij door
de ouderraad verwelkomd met een
Hollandse lekkernij: stroopwafeltjes en speculaasjes. De kleuters en
groep 3 gingen niet zelf op reis. Zij
kregen bezoek van een reiziger, die
een mooi prentenboek voorlas.
De Kinderboekenweek is afgesloten met een boekenmarkt voor de
hogere groepen. De kinderen verkochten voor kleine bedragen leesboeken aan elkaar. Het team hoopt
dat er veel kinderen met een leuk
leesboek naar huis zijn gegaan, zodat ze tijdens de herfstvakantie lekker kunnen lezen.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater van 4 jaar oud;
Odie is zwart met wit befje en wit plekje bij lies.
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in
nek; 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 witte buik en op de rug heeft hij witte met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte Main-Coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
- Mijdrecht, Constructieweg: Rood cyperse kater; hij is 3 jaar oud en
heet Red.

Gevonden:
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Cyperse poes met witte voetjes.
- Uithoorn, bij brug over Amstel: Grijs konijn met een rechtopstaand
en een hangend oor.
- Uithoorn, Goudlijster: Cypers-witte kat; hij heeft een cyperse rug
en staart; buik, bef en kop zijn wit.
- Uithoorn. Amsterdamseweg: Cyperse poes; wit-zwart-grijs, staart
is helemaal cypers; linkervoorpoot is helemaal wit.
- Wilnis, Burgermeester Padmosweg: Rex konijn; egaal d.bruin.
- Wilnis, Veenweg: Jong niet-gecastreerd katertje;hij is Cypers met
grijs zwarte strepen en stipjes, zwart onder de voetjes en zwart
puntje aan zijn staart.
- Uithoorn, Kuifmees: Zwart-bruine cyperse kat met witte voor- en
achterpoten; hij heeft een witte bef en heeft wit puntje aan de
staart.
- De Hoef, Westzijde: Kittens, ze zijn bruin-rood kleurig met witte
teentjes en befje.
- Uithoorn, Bieslook: Grijze kat met witte pootjes en bef.
- Abcoude, Achter de Kerken: Witte kat.
- Uithoorn/De Kwakel, Noorddammerlaan: Oranje-zwart-witte lapjeskat.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Zwart-witte kat met zwarte rug en witte
buik; hij heeft een zwarte staart.
- Uithoorn, Wilhelminakade: Jonge zwart kat; hij draagt bandje van
de dierenbescherming.
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Nieuwe plaats en langere openingstijden
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Mensen worden er gedrild
Graag zou ik een stuk willen inzenden, dat gaat
over de Sociale Werkvoorziening Pauw Bedrijven
in Breukelen.
Vooral hoe ze daar met de mensen omgaan, ik
heb er zelf gewerkt. De mensen daar op de werkvloer niet de leidinggevende maar de mensen van
de sw zelf, die worden daar gedrild, er wordt tegen ze geschreeuwd, mensen worden van stoelen
af geduwd. Als de werkleiding tegen de mensen
zegt, (voorbeeld) van spring maar in de sloot, zullen velen gehoorzamen uit angst. Er worden keer
op keer beloftes gemaakt, en niet nagekomen. Zo
zou ik zelf op een busje komen te rijden om mensen op te halen en weg te brengen, is niet nagekomen enz. Een zeer slechte informatie naar de
mensen toe. Mensen die daar hun verleden hebben leggen soms meer dan 35 jaar tegen hun wil in
over te plaatsen naar andere bedrijven. Ik weet wel

het zijn slechte tijden, maar zo ga je niet met deze
mensen om, die een handicap hebben lichamelijk
of geestelijk. Ik zelf werk er per 1 oktober niet meer,
ik kan me gelukkig nog wel verdedigen, door al dit
soort zaken kon ik er niet meer werken. Ik heb dan
mijn agressie niet onder controle, ik heb om ontslag gevraagd in beginsel durfden ze dat niet te
geven, ze weten heel goed waar ik toe in staat ben.
Na maanden geknokt te hebben zijn ze toch overstag gegaan, en hoe zet je mensen in de WAO op
deze wijze, ik ben er zelf een van. Op deze wijze
ben je totaal je motivatie kwijt om te gaan werken.
Redactie ik roep u op, om dit te plaatsen, niemand
die het durft te vermelden. Mijn dank is groot net
als vele anderen.

Pizzawagen op Mijdrechtse
markt tot zeven uur open
Mijdrecht - Bezoekers van de
Mijdrechtse
donderdagmiddagmarkt hebben hem vast al ontdekt,
de pizzawagen waar je overheerlijke pizza’s kan eten uit de houtoven.
Sinds een paar maanden heeft deze pizzawagen een plaatsje op de
Mijdrechtse markt op het Raadhuisplein en nu krijgt hij zijn vaste
stek aldaar. Iedereen is blij met deze

aanwinst voor de markt die nu een
plaats aan de zijde van het parkeerterrein aan het Burgemeester Haitsmaplein naast Rendez Vous krijgt.
Als u dan uw pizza besteld heeft,
loopt u even gezellig over de markt
en haalt hem daarna versgebakken
op. Wilt u de pizza als avondeten?
Ook dat kan. Of u warmt ‘m daarna
even op in de oven (hij blijft heer-

lijk) of u haalt ‘m net voor het eten
op. Dat kan namelijk, want vanaf deze week staat de pizzakar er
tot 19.00 uur. Heeft u de pizza nog
niet geprobeerd? Ga morgen, donderdag 18 oktober, even langs en
proef een stukje. U bent echter gewaarschuwd, als u een echte pizzakenner bent, bent u verkocht, ze zijn
overheerlijk!

Met vriendelijke groet,
Martin de Kruijf uit Mijdrecht

Winkeliers bedankt….

Wilnis - Wij, Lianne, Esther en Lydia, willen d.m.v.
dit stukje, nogmaals alle winkels hartelijk bedankten voor hun medewerking voor de bruiloft van onze oom en tante, oom Wilfred en tante Marijke.
We hebben met elkaar een geweldige dag gehad,
en het afgesloten met ons spel waarbij de verschillenden winkels hebben mee gewerkt, onze tante

moest raden aan de hand van foto’s welke winkel
het was en wanneer dit goed was kon zij een bon
winnen, ze had alles goed geraden! Onze oom en
tante vonden het super! Alle winkels die meededen: Hema-kringkoop-Rendez-vouz- keurslagerKarwei-Jamin-de Viskraam- Loods-Boni- Groenteman Versteeg en de Nieuwe Meerbode BEDANKT

Muzikanten KnA doen
ervaring op in het theater

Behoud ons unieke dorpsgezicht
Stichting Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht Uithoorn zet zich al veel jaren in voor het behoud van
de kerk van St. Jan de Doper aan de Schans te Uithoorn. Na het inspreken bij de monumentencommissie heeft zij, samen met StudioRaak het initiatief
genomen om subsidie aan te vragen voor een herontwikkelingsplan. Hiervoor is subsidie mogelijk bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 1 oktober 2012 moest de aanvraag worden ingediend
tot een maximaal bedrag van 25.000,00. Hiervan
wordt 70% vergoed en Stichting B.O.U.D. Uithoorn
wilde de ontbrekende 30% betalen. Voor deze aanvraag was het nodig dat de eigenaar van het object
toestemming zou geven.
Wat schetst onze verbazing? Het parochiebestuur
stelt het initiatief niet op prijs en houdt vast aan

sloop. Nu is het College van B en W van Uithoorn
aan zet om te besluiten over de gevraagde sloopvergunning. Uiteraard houdt de Stichting B.O.U.D.
Uithoorn de hoop dat het College de vergunning
zal weigeren, want zelfs het gratis ontwikkelen van
een herbestemming vindt het parochiebestuur niet
nodig.
Na zo veel jaren is er voor de kerk dus nog steeds
geen toekomst. Slopen is geen optie. Er is geen
enkele projectontwikkelaar met voldoende geld
om de plek, die de gesloopte kerk zal achterlaten,
evenwaardig in te vullen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met Ans van Muijen, voorzitter Stichting B.O.U.D.
Uithoorn, T: 0297 525556. U kunt ook de website
bezoeken: www.kerkdeschans.

Tentoonstelling ‘Onze Langoren’
Wilnis - Komende vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober houdt kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ haar
jaarlijkse tentoonstelling. Voor de
77st keer zullen er verschillende
soorten dieren geshowd worden
door leden uit de wijde omtrek. Deze tentoonstelling wordt weer gehouden in de Willisstee. U kunt
de Willisstee vinden aan de Pieter
Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden konijnen, cavia’s, grote- en dwerghoenders, watervogels en ganzen
en duiven. De leden, waaronder ook
jeugdleden, brengen tegen de 300
dieren van verschillende rassen en

Verkeerscontrole

Mijdrecht/Wilnis - De politie heeft
op donderdagochtend een grote verkeerscontrole gehouden. De
controle vond van 09.15 uur tot
12.15 uur op de Provincialeweg
N201 in Mijdrecht en de Provincialeweg N212 in Wilnis plaats. Aan de
controle werd onder andere meegewerkt door de Verkeerspolitie en te-

kleurslagen in de kooien in de Willisstee. Op vrijdag zullen er 6 nationaal bekende keurmeesters druk
bezig zijn alle dieren te keuren op
hun specifieke eigenschappen. Dit
zijn voor de konijnen: G.E.A. Grooten, A.L.F de Vos en Th.L. van ‘t End.
De cavia’s worden ook gekeurd door
G.E.A. Grooten, de hoenders door B.
Vingerhoed, de watervogels door G.
Jansen en de duiven door J. van de
Siepkamp. In de loop van de middag
zullen de keurmeesters de prijswinnaars aanwijzen. Voor de liefhebber
van kleindieren is een bezoek aan
deze tentoonstelling dus zeer zeker de moeite waard. Als u interes-

se heeft voor bepaalde rassen of erover denkt om bijvoorbeeld een konijn of cavia aan te schaffen lopen
er genoeg mensen rond die u antwoord kunnen geven op uw vragen.
In de kooien zult u bekende maar
ook minderbekende rassen aantreffen. Ook is er weer voor de kinderen
een knuffelhoekje ingericht waar ze
met een aantal dieren kunnen spelen en knuffelen. De te knuffelen
dieren zijn ook te koop!
De toegang is net zoals altijd gratis!
De tentoonstelling is geopend komende vrijdag 19 oktober van 17.00
tot 22.00 uur en zaterdag 20 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur.

vens werd met onopvallende videovoertuigen gesurveilleerd.

zij twee dozen met hennepplanten
in hun kofferbak hadden. Tevens
schreven agenten meerdere bekeuringen uit voor onder andere: niet
handenvrij bellen (220 euro), niet
dragen autogordel (120 euro), lekke
uitlaat (240 euro), gladde band (120
euro) en overschrijden doorgetrokken streep (220 euro). Een Engelsman moest een openstaande boete van 127 euro betalen en een Belg
een openstaande boete van 330 euro.

Een 58-jarige man uit Vinkeveen
bleek een auto te besturen, terwijl
zijn rijbewijs al in 2006 ongeldig was
verklaard. Een 53-jarige automobilist uit Waverveen werd aangehouden omdat hij in een auto met een
Frans kenteken reed, die als gestolen stond gesignaleerd. Tevens hielden agenten twee mannen van 20
en 26 jaar uit Woerden aan omdat

Regio - Deze week het derde deel
uit een reeks van artikelen over de
voorbereidingen van de verschillende onderdelen van Muziekvereniging KnA Uithoorn voor een concert op zaterdag 3 november waarin
klassieke en moderne muziek elkaar
ontmoeten. Deze week komt het opleidingsorkest aan de beurt. De muziekvereniging kent verschillende niveaus aan muzikanten en iedereen heeft de mogelijkheid om in
een orkest mee te spelen naar eigen
kunnen. Het concert is een prachtige gelegenheid aan alle bekenden
te laten zien hoe het gesteld is met
de muzikale capaciteiten.
Herkenbare muziek en
klassieke klanken
Het harmonieorkest van KnA speelt
op een behoorlijk gevorderd niveau
in de amateurmuziek in Nederland.
Als beginnende muzikanten lid worden van de vereniging is de stap van
leerling naar dit orkest vaak groot
en het duurt bovendien lang voordat die stap gemaakt kan worden.
Om die reden kent KnA ook een opleidingsorkest.
Dit opleidingsorkest speelt zowel klassieke als moderne muziek,
maar op een iets toegankelijker niveau dan het gevorderde harmonie orkest. Dit maakt het mogelijk
voor beginnende muzikanten om
al heel snel in een groep te musiceren. Muziek maken is leuk als je
dat alleen doet op een instrument,
maar echt 100 keer leuker als je dat
in een groep doet. Het meespelen
in een orkest geeft een ongelooflijke kick als muzikant! Eenvoudige
muziek of complexe muziek maakt
dan eigenlijk niet uit. Samen muziek maken heeft iets magisch. Het
is als een puzzel waarin meerdere
mensen tegelijk allemaal een stukje neerleggen. Als dat goed gerepeteerd wordt, krijgt de toeschouwer,
of aanhoorder nooit een los stukje
te zien, alleen het prachtige totaalplaatje.
Wat is leuker: klassiek of rock?
Echte muzikanten vinden het leuk
om muziek te maken… Het maakt

niet uit wat voor een muziek, als het
maar leuk is om te spelen. Herkenbare muziek is vaak voor luisteraars
naar concerten leuker en beginnende muzikanten vinden herkenbare muziek ook snel leuker omdat
het eerder bekend klinkt. Om die reden speelt het opleidingsorkest zowel klassieke werken als modernere pop- en rockmuziek. Toch zie je
dat muzikanten na een aantal keren
een muziekstuk te hebben gespeeld
dat ze nog nooit hebben gehoord,
ook die muziek enorm gaan waarderen. Dan klinkt het voor de muzikant, door het oefenen, namelijk ook
bekend in de oren en ga je de muziek in al haar finesses echt waarderen. Als muzikant ga je dan ook helemaal ‘in de muziek’ zitten. Je wordt
bijna één met het instrument. Op die
manier is klassiek of rock dus niet
leuker. Het is allemaal erg leuk. De
uitwerking van live gespeelde muziek is enorm. Het zal de bezoeker
van het concert op 3 november ook
niet ontgaan: fysiek aanwezig zijn
bij een concert en dicht bij de muzikanten zitten maakt enorme indruk. De muziek wordt gevoeld door
de toeschouwer op een manier die
nooit bereikt wordt met het luisteren naar de radio of kijken van een
DVD.
Muziek verbroedert
meer dan sport
Men zegt wel eens dat sport verbroedert, maar in feite verbroedert
muziek veel meer. Het komt in de
sport nauwelijks voor dat beginners en zeer ervaren mensen samen kunnen spelen, maar ook van
heel jong tot heel oud spelen samen
in een orkest, iets wat niet snel zal
gebeuren in een voetbalteam. Er is
overigens ook in meerdere studies
aangetoond dat muziek maken zowel intelligent maakt als jong houdt.
Wat wil je nog meer? Het maken van
muziek stimuleert zowel de linkerals de rechterhersenhelft en stelt
ouderdomsklachten die te maken
hebben met het achteruitgaan van
de hersenfuncties uit. Voor jongeren is gebleken dat het maken van
muziek zowel de creatieve geest stimuleert als de redenerende. Opval-

lend genoeg heeft muziek maken
ook een zeer logisch en wiskundig
karakter.
Symphonica in Aalsmeer
Samen muziek maken gebeurt over
het algemeen in twee soorten combinaties: een bandje of een orkest.
Tijdens het fantastische muzikale
evenement op 3 november worden
beide soorten gecombineerd. Het
opleidingsorkest van KnA gaat namelijk samen met Rockband Alice
Good enkele nummers ten gehore
brengen. Het typische karakter van
dergelijke combinaties van rocken klassieke muzikanten kennen
we wel van concerten van Night of
the Proms of Symphonica in Rosso.
Daar waar Doe Maar deze week in
Arnhem staat, kunt u op de eerste
zaterdag van november in Aalsmeer
genieten van gecombineerd klassieke/rock klanken van Within Temptation (Mother Earth) en Rammstein
(Ohne Dich).
Volgende week:
dansen op muziek
Het opleidingsorkest van KnA is de
laatste hand aan het leggen aan de
voorbereidingen voor het concert.
Menig uurtje repeteren zal nog tussen nu en 3 november passeren alvorens de show kan beginnen. Muziek is leven, muziek geeft energie en muziek brengt mensen samen. Voor een vereniging als KnA
is het creëren van een mogelijkheid om samen met muziek bezig
te zijn het allerbelangrijkst. Goede
of minder goede muzikanten, oud
of jong, het maakt niet uit. Samen
met muziek bezig zijn is het belangrijkst. 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? Bent u (als
vrijwilliger) werkzaam in de zorg, of
bent u bewoner van een zorginstelling, dan krijgt u zelfs 50% korting
voor de middagvoorstelling! U kunt
kaarten bestellen via www.amusicnightout.nl. Voor vragen kunt u een
e-mail sturen naar info@amusicnightout.nl.

Koor Cantare te gast bij KADRV
Mijdrecht - Op zaterdagavond
27 oktober zal het Christelijk Gemengd koor Cantare meewerken
aan de eucharistieviering van Katholiek Alternatief De Ronde Venen
in de Veenhartkerk aan Grutto 2a in
Mijdrecht.
Aanvang 19.00 uur. Voorganger zal
zijn Henk Schoon, Oud-Katholiek
priester.

Cantare is destijds opgericht door
Theo van Dijk en zingt nog steeds
met veel plezier onder leiding van
deze dirigent/organist. Het koor
vierde dit jaar haar 12,5 jarig jubileum. Deze viering is de feestelijke afsluiting van dit jubileumjaar.
Het koor geeft medewerking aan
vieringen in verschillende Katholieke en PKN kerken in de omge-

ving en zingt ook in het Antonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis.
Het belooft een sfeervolle viering
te worden met bekende en minder
bekende liederen. Na de viering is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee met een versnapering.
Voor de kinderen is er limonade.
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Mijdrecht - Op donderdag 11 oktober
sloot de Hoflandschool in sporthal de Eendracht de tweeweekse kinderboekenweek
af. Een volle tribune met ouders, opa's en
oma's zaten vol spanning te wachten wat
de kinderen hen zouden gaan presenteren.
De voorstelling opende met het lied ‘Hallo
wereld!’ waarop vrolijk gedanst werd door
de kinderen van groep 7 en 8.
Toen kwam Bob, de ontdekkingsreiziger, om de kinderen aan de ouders te laten zien wat ze de afgelopen weken hadden ontdekt. Met het thema ‘ontdekken
van de wereld om je heen’ kon heel wat
gepresenteerd worden. Er werden zowel
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nationaal als internationale liedjes gezongen. (Als je andere talen leert kun je andere mensen beter leren kennen). Er werden
toneelstukjes gespeeld, gedichten voorgelezen en er werd een ware liefdesquiz gespeeld.
Hoe weet je dat je van iemand houdt? was
de vraag. Dat iedereen dat op zijn eigen
manier doet was de ontdekking.
Na afloop van de voorstelling was er in de
school een boekenmarkt waar nieuween tweedehands boeken gekocht konden worden. Dit werd dan ook volop gedaan zodat veel kinderen tevreden aan hun
herfstvakantie konden gaan beginnen.

Hoflandschool sluit
de kinderboekenweek af met

een voorstelling op wereldniveau
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Drie demoteams Dance Centre Jolanda
van Beek Nederlands kampioen

sion in de categorie 18+. Na audities vorig jaar oktober zijn deze drie
demoteams samengesteld en is er

Regio - De drie demoteams van
Dance Centre Jolanda van Beek zijn
afgelopen zondag 14 oktober alle

een jaar lang keihard gewerkt met
dit prachtige resultaat. In eerdere wedstrijden behaalden de groepen al 14 bekers in 4 wedstrijden,
afgelopen zondag werd al het harde
werken beloond met de titel Nederlands Kampioen! Met Maaike van
Agteren als choreografe en Danielle van Beek als repetitor bleken de
teams onverslaanbaar.
“Lieve meiden van onze demoteams! Wat hebben jullie allemaal
staan knallen! We hebben genoten van jullie en hoe mooi is het dat
we allemaal beloond zijn met de 1e
Prijs! We hebben gewerkt, we hebben gecleaned, we hebben aangepast, we hebben veel opzij gezet, we
hebben soms gevloekt maar vooral
veel gelachen. We vonden het heerlijk om met zoveel gemotiveerde en
getalenteerde meiden te werken.
Dank jullie wel voor jullie ‘bloed,
zweet en tranen’ het was een TOP
jaar! Dank, dank, dank.“ Aldus de
trotse coaches.
Open auditie
Zondag 28 oktober zullen er nieuwe
audities gehouden worden voor de
demoteams die het komende seizoen uiteraard hun landstitel willen behouden. Heb je interesse in
deze demoteams? Meld je dan aan
voor deze open auditie via info@
dancecentrejolandavanbeek.nl.

Die horen daar niet thuis en blijken, bij navraag, er in gezet door
de kleinkinderen die, via de computer van oma, apps in hun iPad hebben proberen te laden. Kortom: SeniorWeb gaat nog even op de oude
voet door met lesgeven. Basiscursus Windows 8 lessen van 2 uur, Internetcursus 7 lessen en Opfriscursus 4 lessen. Het programma voor
Mijdrecht en Uithoorn is als volgt:
Mijdrecht:
Basiscursus
begint
maandagmiddag 29/10 en woensdagmiddag 31/10; Opfriscursus vrijdagmorgen 2/11; Internetbankieren
1 les op vrijdagmorgen 30/11.
Uithoorn: Basiscursus dinsdagmiddag 30/10 en donderdagmiddag
13/12; Fotobewerken maandagmiddag 10/12; Internet kort (4 lessen) maandagmiddag 5/11; Opfriscursus woensdagmiddag 7/11; Kennismaken 1 les op donderdagmiddag 15/11.
Voor vragen en aanmelden 0297272720 b.g.g. 0297-282938.

Verrassend concert van Amicitia
Uithoorn - Op vrijdag 16 november a.s. geeft de Christelijk Oratorium Vereniging Amicitia weer haar
najaarsconcert in de R.-K. kerk ‘De
Burght’ in Uithoorn.
Dit keer niet alleen heel bekende werken, maar naast de geweldige ‘Krönungsmesse’ van Mozart
het minder bekende, maar zeker
niet minder majestueuze werk van
Louis Spohr: ‘Die letzte Dinge’. Een
oratorium gebaseerd op de Openbaringen van de apostel Johannes,
het laatste bijbelboek. Spohr is een
tijdgenoot van Mendelssohn, Schubert en Schumann, allen componisten van de romantische muziek.
Naast Ruzanna Nahapetjan werken

verder mee: de mezzosopraan Ellen
Smit, de tenor Rein Kolpa en bariton Ronald Dijkstra. Eric Jan Joosse
uit Ouderkerk aan de Amstel begeleidt zoals gewoonlijk op het orgel
natuurlijk samen met het begeleidingsconcert Continuo. De dirigent
Toon de Graaf staat borg voor een
geweldige en emotionele uitvoering
van beide werken. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Inlichtingen kunt u krijgen bij mevrouw G. Bijlsma, tel. 0297-567257
of mevrouw E. de Boer, tel. 0297562727. Op de website van Amicitia
vindt u verder informatie. www.Amicitia-uithoorn.nl .

Derde prijs voor speculaas
van bakker Westerbos
Mijdrecht/De Kwakel - Bij bakker
Westerbos in Mijdrecht en De Kwakel weten ze hoe ze een speculaas
moeten bakken.
Zij wonnen de 3e prijs amandelspeculaas bij de vakwedstrijden speculaas tijdens de Najaarsdag van Backershuys en Back Beko IJsselstreek.
Naast gevuld speculaas konden de
bakkers hun speculaas klein zonder
en met amandelen laten keuren.
180 speculaasproducten werden ingeleverd bij de consumenten- en
vakjury. Opmerkelijk was het ver-

Vinkeveen - Op de eerstvolgende
foto/filmavond van de historische
vereniging De Proosdijlanden op 24
oktober a.s. in Vinkeveen laat Piet
Koster een indrukwekkende reeks
foto’s zien uit zijn verzameling oude ansichtkaarten van Vinkeveen en
Waverveen. Natuurlijk voorziet hij
de plaatjes daarbij van een boeiende toelichting.
Piet Koster is de kleinzoon van de
dorpsfotograaf van Vinkeveen in de
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Hij maakte foto’s van trouwerijen, kinderen en gezinnen e.d.
in opdracht.
De foto’s met ‘een vlekje’ konden
niet worden afgeleverd en werden
door grootmoeder bewaard. Piet’s
moeder ‘erfde’ zodoende schoenendozen vol met foto’s van toen
al weer oude Vinkeveners. Zij heeft
van veel van die foto’s nog kunnen
achterhalen wie er op waren afgebeeld en dat is netjes beschreven.

Dit vormt het eerste deel van de collectie.
In de jaren zestig van de vorige
eeuw verzorgde Piet Koster al regelmatig diavoorstellingen. Dia’s, die
waren gemaakt van die oude foto’s
en de bewaarde ansichtkaarten.
Piet Koster: “Ik kende veel oudere
mensen in Vinkeveen, die hadden
vaak nog oude ansichtkaarten. Die
mocht ik gebruiken om dia’s van te
maken. Het kwam regelmatig voor
dat ik de oude kaarten mocht houden. Zo breidde de collectie zich uit.
Later heb ik via internet het nog verder uit kunnen breiden.” De complete, nu ook gedigitaliseerde, collectie
van Piet Koster omvat inmiddels een
kleine duizend kaarten. Vanuit deze verzameling krijgt u de 24ste oktober in het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Herenweg in Vinkeveen vele tientallen prachtige voorbeelden te zien. Aanvang 20.00 uur,
de toegang is gratis.

drie Nederlands kampioen geworden. Young Dynamics t/m 13 jaar,
Free Spirit 14 t/m 17 jaar en D-Fu-

Nieuws van SeniorWeb
De Ronde Venen
Regio - Onlangs organiseerden wij
in Mijdrecht en Abcoude een aantal
workshops om de belangstelling bij
onze senioren voor tablets te peilen.
Tablets zijn de waarschijnlijke opvolgers van de desktop en de laptop waar alles met de vinger moet.
Het gaat dan om de wat dure iPad
van Apple, de goedkopere van Google en straks die van Microsoft. In
Mijdrecht een verrassend hoge opkomst. Voor veel mensen was geen
plaats meer in het leslokaal. Vol was
vol.
We telden die twee dagen totaal
zo’n 66 belangstellenden! We leerden dat de belangstelling bij tablets vooral uitgaat naar internetten, e-mailen, foto’s bekijken, spelletjes spelen en dat de prijs een rol
speelt. Veel senioren hebben thuis
al een computer en hebben geleerd
er mee om te gaan. Sterker nog. We
worden nu al tijdens de inloopochtenden geconfronteerd met Apple
bestanden in Windows computers.

Piet Koster toont foto’s
van Oud Vinkeveen

schil in waardering van de consumenten- en vakjury.
De jury is van mening dat de bakker
een goede mix moet zien te vinden
in wat de consument wenst en wat
vaktechnisch nodig is om een kwalitatief goed product te maken. De
consument kiest in eerste instantie ‘op het oog’ en hoe het product
en de verpakking eruit zien. Bakker
Westerbos won een prachtige derde prijs.
Wilt u ook eens genieten van deze
speculaas, zie advertentie elders in
deze krant.

Vermist in Mijdrecht
Mijdrecht – Red, deze rood cyperse kater met zijn lichtgroene ogen, is als
vermist opgegeven door zijn baas. Hij is 3 jaar oud en wordt vermist vanaf
de Constructieweg in Mijdrecht. Wie Red heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming: (0297)343618.

Cursus digitale camera

Expositie in bieb Vinkeveen
Vinkeveen - Vanaf afgelopen
maandag 15 oktober is er in de bibliotheek van Vinkeveen een expositie ingericht met schilderijen van
Tiny Mens-van Rijn.
Tiny Mens schildert sinds 2006 en
volgt lessen bij Marijke Zwart in
Mijdrecht. Haar ideeën haalt zij uit
haar omgeving, tijdschriften en foto’s gemaakt in de natuur. De meeste werken hebben een realistische
vormgeving, gemaakt in acrylverf op
doek in verschillende afmetingen in
felle kleuren. Tijdens de lessen worden ook andere technieken toege-

past, zoals het werken met paletmes in plaats van het penseel. Verder wordt er soms gewerkt met bister in diverse kleuren en het werken
met schuurpapier, tissues en ecocide levert mooie resultaten op. Hierbij ontstaat meestal een abstracte afbeelding. Nadat zij eerder exposeerde met medecursisten, is dit
haar eerste solo expositie van de
werken die zij in de loop der jaren
gemaakt heeft.
De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek aan het Tuinderslaantje 4
tot en met 31 december a.s.

Wilnis – “De Moderne digitale camera, uitgerust met technische
hoogstandjes, vele menu’s, knopjes en afkortingen. Het kan ingewikkeld zijn om de juiste instellingen
voor een bepaalde situatie te vinden.” Aan het woord is Bjorn Goud,
deskundig fotograaf en docent van
de cursus ‘Hoe haal ik meer uit mijn
camera’.
“Kennis van de mogelijkheden en
weten wanneer je die kunt toepassen, geven een foto nét dat verschil
bij speciale situaties en momenten.
De automatische stand van uw camera geeft vaak een ander resultaat dan u zou willen. Bij deze cursus leert u de functies van uw camera kennen, zoals witbalans, sluiter-snelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil tussen
bv. JPG- of RAW-bestanden en welke simpele voorzorgsmaatregelen
ervoor zorgen dat u zich zeker voelt
over uw camera en uw foto’s meerwaarde geven. Om foto’s naar uw
hand te zetten zijn de onderwerpen
van deze cursus een verhelderende

aanvulling op de gebruikers-handleiding van uw camera”, vult Bjorn
nog aan.
Neem uw camera, aansluitsnoer,
handleiding, usb-stick met een selectie van foto’s die u al gemaakt
heeft mee naar de cursus. Deze bestaat uit 5 lessen op de vrijdagavonden (van 20.00 tot 22.00 uur) van 2
november tot en met 30 november
aanstaande. De kosten bedragen
46,00 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 .

Dansen met Aino en Karin
bij Kunstencentrum De Hint
De Ronde Venen – Graag stellen
zij zich aan u/jou voor: Aino Merits
en Karin Dieters. Ze geven danslessen voor Kunstencentrum De Hint
in Wilnis. Aino geeft sinds januari
2012 op de maandag klassiek ballet
aan kinderen en jongeren en Karin
geeft sinds twee weken op de vrijdag peuter- en kleuterdans, klassiek
ballet en urban-jazz.
Zowel Aino als Karin is afgestudeerd aan de HBO dansacademie
‘Arte’ in Arnhem. Na haar opleiding
heeft Aino eerst een aantal jaren
gedanst bij een aantal dansgroepen. Daarna heeft ze zich toegelegd
op het geven van danslessen aan
kinderen, jongeren en volwassenen. Ze heeft op verschillende centra voor de kunsten gewerkt als docent en als leidinggevende van de
dansafdeling. Karin is afgestudeerd
in 1998 en geeft sindsdien op verschillende dansscholen door heel
Nederland les. Beiden vinden het

nog steeds heerlijk om te dansen en
op te gaan in de bewegingen en de
muziek. Karin: ‘Ik ben heel blij dat ik
van mijn passie mijn vak heb kunnen maken. Maar het geeft mij nog
meer plezier om dit over te kunnen
brengen op dansleerlingen van alle
leeftijden. Aino en ik zien het als een
grote uitdaging om dansers te stimuleren, te coachen zodat ze steeds
blijven groeien in dans. Daarnaast
is dans ook een team’sport’. De
groepsdynamiek bepaalt voor een
groot gedeelte het succes van een
les en choreografie. Samen trainen, samen leren en genieten. Het
is heerlijk om met je lichaam en ziel
op te gaan in de dans...’
Vind je het heerlijk om te dansen?
Wil je graag de techniek beter onder
de knie krijgen?
Geef je dan op voor een proefles!
admin@dehint.nl
Adres: voorheen b.s. Veenzijde, Wagenmaker 99 in Wilnis.

VBW-middag in De Roeping
Wilnis - Komende zaterdag 20 oktober is er een nieuwe VBW-middag
in Wilnis. Alle kinderen die in groep
2 t/m 8 zitten, zijn van 14.00 uur tot
16.00 uur hartelijk welkom in gebouw De Roeping (achter de Hervormde Kerk). Er is een poppenkast,
je kunt zingen met de muziekband

en de uitslag van de ballonwedstrijd zal bekendgemaakt worden.
De kinderen die afgelopen zomer in
de tent zijn geweest ontvangen een
persoonlijke uitnodiging. Maar kon
je er in de tent niet bij zijn, dan ben
je ook van harte welkom! Neem gezellig iemand mee!
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Kinderboekenweek op de Fontein
Mijdrecht - In de twee weken rond
de Kinderboekenweek is er veel
werk verzet door de kinderen van
basisschool de Fontein. De kinderen hebben verschillende activiteiten gedaan die te maken hadden
met het thema waarin ‘Ontdekken’
centraal stond. Zo ruilden de leerkrachten van groep, en kregen de
kinderen een andere juf of meester
die voorlas uit een boek. Een mooie
ervaring voor de kinderen (en leer-

krachten!). En ook maakten de kinderen de mooiste creaties.
Net als ieder jaar was er weer een
feestelijke afsluiting van de kinderboekenweek. Alle ouders en kinderen werden op woensdagavond op
school verwacht. Door middel van
een puzzeltocht konden zij alle tentoongestelde werkjes van de kinderen bekijken.
Hierbij was ook boekwinkel Mondria weer aanwezig met veel kinder-

boeken. Zo kregen de ouders de
mogelijkheid om gelijk boeken te
kopen, waarbij een deel van de opbrengst voor de school was.
Aan het eind van de avond haalde juf Annemarie, de directeur, de
hoofdprijs van de puzzeltocht uit
een hoge hoed. En natuurlijk kreeg
het winnende gezin een boekenbon!
De kinderen, ouders en leerkrachten kunnen weer terugkijken op een
geslaagde avond.

Streetwise verkeersdag én
herijking Verkeersveiligheidslabel
Wilnis - Maandag 8 oktober stond
geheel in het teken van verkeer op
Vlinderbos. De hele dag zijn de kinderen in de weer geweest met het
programma van ANWB Streetwise.
De groepen 1 en 2 hebben (gevaarlijke) verkeersgeluiden leren herkennen en ze hebben geoefend met
oversteken. Ook het belang van een
kinderzitje en de autogordel is onder de aandacht gebracht.
De groepen 3 en 4 hebben voornamelijk geleerd wat ze zèlf kunnen
doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten. En ook zij hebben
geleerd waarom het zo belangrijk is

om een kinderzitje en de autogordel
te gebruiken.
De kinderen van groep 5 en 6 konden plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mochten zelf remmen. Ze hebben
daardoor veel geleerd over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg.
Groep 7 en 8 zijn bezig geweest met
de fietsvaardigheid. Ze mochten
fietsen over een uitdagend parcours
en ze hebben geoefend met moeilijke manoeuvres. En vooral een rondje op de elektrische step vonden ze
fantastisch! Maar de kroon op deze

Nieuwe brandweerauto voor
brandweerpost Vinkeveen
Vinkeveen - Vorige week vrijdag 12
oktober heeft de VRU brandweerpost Vinkeveen en Waverveen officieel een nieuwe brandweerauto van het type Mercedes Sprinter in gebruik genomen. VRU staat
voor Veiligheidsregio Utrecht en is
een samenwerkingsverband van 26
Utrechtse gemeenten. De VRU coordineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.
De overdracht gebeurde in een
feestelijke ambiance. Talloze leden
van de brandweer, burgemeester
Maarten Divendal, genodigden en
andere belangstellenden woonden
het feestje bij. Daarbij werden verschillende leden van de brandweer
in het zonnetje gezet. Onder meer
de werkgroep die de wensen en eisen heeft verwoord en aangegeven

bij de detaillering en inrichting van
de nieuwe wagen. Een en ander in
samenwerking met de firma Ziegler
Brandweertechniek. Rond half zes
werden de sleutels van de nieuwe
brandweerwagen door Frans Greive
van Mercedes Nederland overhandigd aan de postcommandant Vinkeveen, Aldo van Kouwen. Vervolgens werd na een buitenoptreden
van ‘Hans Klok’, hilarisch gespeeld
door een van de aanwezige brandweerlieden, de nieuwe brandweerwagen uit de kazernegarage naar
buiten gereden. Dat gebeurde met
veel rook – geproduceerd door enkele rookgenerators – en wolken
confetti.
Smaller voertuig
VRU Brandweerpost

Vinkeveen

trekkracht, geringe breedte en lichter gewicht worden de langgerekte akkers in het plassengebied nu
(ook) goed bereikbaar.

beschikt(e) over twee voertuigen.
Een daarvan is alweer 17 jaar oud en
voldoet niet meer aan de eisen om
de veiligheid van de inwoners van
Vinkeveen en Waverveen te waarborgen.
Dat voertuig was dus aan vervanging toe en om die reden werd geopteerd voor een nieuwe en modernere versie. Die is nu beschikbaar, te weten een tankautospuit
van het type Mercedes Sprinter met
een vermogen van 190 pk. Met deze wagen kunnen onder meer materieel en personeel worden vervoerd
bij grotere of bijzondere incidenten.
Maar het voertuig kan ook worden
ingezet bij zoekacties naar vermiste
personen op de Vinkeveense Plassen. Door intensiever gebruik van

het plassengebied krijgt de brandweer steeds vaker te maken met calamiteiten, waaronder die op langgerekte legakkers en plassen, zoals
brand op een boot of een persoon
die te water is geraakt. Om effectief
op deze incidenten te kunnen rea-

Vandaag, woensdag 17 oktober:

Samen eten in De Waver
Regio - Op donderdag 18 oktober
is het maandelijkse seniorenrestaurant in Buurthuis De Waver aan de
Waver 10 in Ouderkerk aan de Amstel. Voor vervoer kan worden gezorgd. Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een drankje en de maal-

demonstratie bijwonen over eerste hulp bij ongelukjes in en om het
huis en u krijgt tips van de fysiotherapeut over gezond bewegen.
De Gezondheidsmarkt van Zorg en
Zekerheid is vandaag, woensdag 17
oktober, in Mijdrecht van 13.30 tot
17.30 uur. Er staan koffie, thee en
een gezonde snack voor u klaar in
Partycentrum de Meijert aan de Dr.
J. van der Haarlaan 6.
Wilt u verzekerd zijn van een plekje
bij de workshop ‘sandwich maken’
en/of ‘cupcakes versieren’? Meld u
dan aan via www.zorgenzekerheid.
nl/markt.

leider en deelnemers. De gastgever
fungeert tijdens zo’n dagdeel als de
gastvrouw of gastheer namens de
stichting, onderhoudt de contacten
met deelnemers en lost eventuele
problemen op.
Een prachtige functie derhalve voor
degenen die gedurende een dagdeel per week zich - tegen een kleine vergoeding - dienstbaar willen
maken en het leuk vinden om met
mensen om te gaan.
De Stichting ‘Paraplu’ heeft behoefte aan uitbreiding van het team
gastgevers en degenen die er wel
iets voor voelen kunnen nadere informatie vragen en zich eventueel
aanmelden als gastgever(m/v) bij
mevrouw Rita Salceda, coördinator
gastgevers en huishoudelijke zaken,
tel. 0297-283908, e-mail: rita.salceda@stichtingparaplu.nl .

tijd begint om 17.30 uur. De maaltijd
kost 8,50 euro, inclusief koffie na afloop. Voor vervoer heen en weer betaalt u 2,00 euro. U kunt zich voor
de maaltijd opgeven bij Welzijnswerk in Ouder-Amstel Coherente,
tel. (020)4963673.

’Leerlingen Thamen solliciteren
bij het bedrijfsleven’
Regio - De afgelopen week hebben leerlingen van de afdeling Handel/Verkoop van Scholengemeenschap Thamen geoefend met sollicitatiegesprekken. De interviews werden afgenomen door mensen uit het
bedrijfsleven. Zij kwamen hiervoor
speciaal naar Thamen toe om deze gesprekken af te nemen. Voor de
leerlingen was dit een unieke kans
om te ervaren hoe het is om te solliciteren. Zo konden de leerlingen de
lesstof van de eerste weken mooi in
de praktijk brengen. De leerlingen

Stichting ‘Paraplu’ zoekt
gastvrouwen/mannen
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ is een
echte vrijwilligersorganisatie die in
haar eigen gebouw in Wilnis gedurende vijf dagen per week en drie
dagdelen per dag in drie verschillende lokalen activiteiten organiseert.
Tijdens elk dagdeel is er een gastgever (m/v) aanwezig. Gastgevers
zijn het visitekaartje van de ‘Paraplu’
en bieden service aan de docenten
en de cursisten tijdens de activiteiten en cursussen. Ze zijn ook het
aanspreekpunt voor eventuele vragen van cursisten en docenten.
De gastgever zorgt er voor dat de
cursusruimte tijdig voor de aanvang
van een cursus of activiteit geopend
is en hij of zij ontvangt de deelnemers, wijst hen de weg, serveert op
bestelling koffie, thee of een andere consumptie voor de docent, spel-

geren is snelheid van levensbelang.
Door de breedte van de huidige
voertuigen is het vaak niet mogelijk
om dicht in de buurt van deze calamiteiten op en rondom de plassen
te komen. Om die reden is gekozen
voor een smaller voertuig. Door zijn

Juiste hulp
De nieuwe tankautospuit is voorzien
van de modernste snufjes. Naast
een mobiele pomp met voldoende
slangen beschikt de auto over extra C 2000 portofoons, plassenkaarten met zoekpatronen, extra zwemvesten en materialen ten behoeve
van eerste medische hulp. Op het
dak ligt een rek waarmee mensen
die te water zijn geraakt of door het
ijs zijn gezakt, kunnen worden bereikt. Naast een achteruitrijcamera
beschikt het voertuig over een 190
pk sterke motor met een zeventraps
automatische transmissie. Daarmee
is het in staat om een 2.000 kilo wegende boot en/of een motorspuitaanhanger goed te kunnen trekken. Met dit nieuwe materieel is de
brandweer vanaf heden nog beter in staat om binnen en buiten de
(natte) regio de juiste hulp te kunnen verlenen.

Morgen, donderdag 18 oktober:

Versier cupcakes op de
Gezondheidsmarkt!
Mijdrecht - Hoe eet ik gezond en
lekker? Bezoek vandaag, woensdag
17 oktober van 13.30 tot 17.30 uur de
gratis Gezondheidsmarkt van Zorg
en Zekerheid in partycentrum De
Meijert en krijg antwoord op deze
vraag. Maak een sandwich en krijg
tips over gezonde voeding van de
voedingsadviseur. Kinderen kunnen
tegelijkertijd cupcakes versieren.
Op deze Gezondheidsmarkt krijgt
u ook antwoord op de vragen ‘hoe
blijf ik fit? en ‘hoe voorkom ik blessures?’ En natuurlijk kunt u terecht
met vragen over zorgverzekeringen. U kunt uw fitheid testen, een

dag was toch wel het door het UVL
uitreiken van het herijkingscertificaat van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. Twee jaar na het behalen van het label is Vlinderbos
nog steeds actief bezig met verkeer
en verkeersveiligheid. Dit betekent
dat Vlinderbos voldoet aan de criteria van het UVL voor goed verkeersonderwijs, ouderbetrokkenheid en
aandacht voor de veiligheid van de
schoolomgeving. Ook kregen zij de
verkeersmethode ‘verkeerskunsten’,
die voor alle groepen te gebruiken
is. Kortom: het was een supergeslaagde, gezellige, maar vooral leerzame verkeersdag!

Voorleeswedstrijd op de
Driehuisschool
Mijdrecht - Er is op de Driehuisschool heel veel gelezen in het kader van de Kinderboekenweek. In
elke klas werden er voorrondes gehouden voor de grote finale van de
voorleeswedstrijd. Een stukje uit je
boek lezen of iets over je boek vertellen en plaatjes laten zien voor de
hele klas is best spannend! Uiteindelijk werd er in elke klas een kind
kampioen. Vrijdag werd er een grote finale gehouden. Groep 1,2 en
3 moesten strijden tegen elkaar,

groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8. In
iedere categorie werd er een kind
de winnaar, die kreeg een mooie
oorkonde en een prijs. Daarnaast
is er veel geknutseld over het thema ‘Hallo Wereld!’. De ouders, opa’s,
oma’s en overige belangstellenden
konden op vrijdag de tentoonstelling per klas bekijken en een boek
kopen bij de stand van boekwinkel
Mondria.
Het was weer een geweldige week
met een mooie afsluiting!

hebben verder geoefend met het invullen van hun sollicitatieformulieren. Deze formulieren bevatten voor
leerlingen die nog nooit gesolliciteerd hebben soms lastige vragen.
Op Thamen krijgen de leerlingen
les in een praktijkgerichte leeromgeving. Binnen de afdeling Handel/Verkoop worden de leerlingen
geconfronteerd met ‘levensechte’
praktijklessen. Door het bedrijfsleven in de school te halen konden
de leerlingen oefenen in een betekenisvolle praktijkgerichte situatie.
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Gezellig samenzijn van diverse
sportverenigingen bij De Amstel
Regio - Zoals altijd op de laatste
donderdagavond voor een schoolvakantie organiseerde zwem- en
polovereniging ook deze keer voor
de herfstvakantie weer een uurtje
vrij zwemmen in het Veenweidebad
in Mijdrecht. Voor deze gelegenheid
worden alle drie de baden gehuurd
en wordt het een en ander opgetuigd om gezamenlijk op een leuke
manier de vakantie in te luiden.
Deze keer had De Amstel de piratenboot weer te water gelaten in
het wedstrijdbad en kon men gebruik maken van alle aanwezige attributen, zoals o.a. de glijbaan en de

duikplank. Het is gebruikelijk dat
hierbij niet alleen alle eigen leden
maar ook hun vriendjes, vriendinnetjes, vaders, moeders, opa’s oma’s
etc. van de partij zijn.
Afgelopen donderdag waren er ruim
honderd mensen aanwezig om kennis te maken met de Amstel, o.a. een
volledig jeugdelftal van Argon en
een jeugdteam van Atlantis. Na een
gezellig en ontspannen samenzijn in
het Veenweidebad werd het gebeuren afgesloten met drankje en een
zakje snoep. Kortom een leuk initiatief om de verbroedering binnen de

sport in de Ronde Venen te stimuleren! Zwem- en polovereniging De
Amstel, een reeds 50 jaar oude- op
en top levende en 50 jaar oude vereniging, biedt voor elk wat wils: Diplomazwemmen (zwemvaardigheid
e.d.), waterpolo, wedstrijdzwemmen
en masters/conditiezwemmen. Dit
alles onder deskundige leiding maar
zeker ook in een gezellige sfeer!
Wil je meer weten? Kijk eens op de
vernieuwde website www.zpv-deamstel.nl of kom eens langs tijdens
één van de trainingen in het Veenweidebad.

Argon wint verdiend van AH ‘78
Mijdrecht - Argon heeft thuis met
3-1 gewonnen van AH ’78. Hoewel
het spel van de gasten uit Huizen
verzorgder oogde werd Argon in het
zadel geholpen door een snel doelpunt, al na een minuut stond er een
voorsprong en die werd halverwege uitgebouwd naar 2-0. AH kwam
wel terug in de wedstrijd door tegen
te scoren, maar na rust zette Argon
met een derde treffer de wedstrijd
naar z’n hand. Bij AH ontbrak het de
eerste helft aan enig geluk: het trof
tot tweemaal toe de lat.
Snelle goal
De snelle voorsprong (na een minuut) kwam van Nathan van Aken,

de lange verdediger ging mee naar
voren met de eerste hoekschop. De
bal kwam hoog in het strafschopgebied en Van Aken kopte zuiver binnen. 1-0. Argon kwam na een goede combinatie zelfs op 2-0, de ijverige Kevin Blom gaf de bal aan Vincent van Hellemondt die vervolgens
inschoot. Daarna was er een overwicht van AH, maar de tegentreffer kwam tot stond via een afstandschot. Vanaf zo’n 35 meter schoot
Hans Barmentlo de bal in de kruising en deed AH weer helemaal
mee. Het ontbrak de gasten wel aan
enig geluk, tot twee maal toe kwam
de lat doelman Jordy Wens van Argon uitkomst.

Overwicht
De tweede helft startte Argon fel en
kreeg enkele goede mogelijkheden
om de zege veilig te stellen. Eerst
verscheen Vincent van Hellemondt
alleen voor doelman Roomer maar
de goalie wist met enig geluk de bal
uit het doel te werken.
Een goede poging van Stefan Tichelaar, een vrije trap van twintig meter, ging maar net naast. AH kon er
in die fase weinig tegenover stellen, Schildt leverde een slap schot
af en andere pogingen werden door
defensie van Argon in de kiem gesmoord. Met nog twintig minuten te
gaan gooide Argon de wedstrijd op
slot, een mooie steekpas van Tichelaar, recht door het midden, bracht
de snelle Lesley Groenen alleen
voor doelman Roomer, op het gerichte schot had de sluitpost geen
kans 3-1. Vlak daarna ging een poging van Roderick Röling net naast.
Coach Jack Honsbeek bracht vervolgens twee verse spelers in, Robin
Muller en Adil Kamil namen de
plaats in van Wouter Winters en Roderick Röling.
In de slotfase stond Argon enigszins onder druk maar een inzet
van Campbell werd door doelman
Wens uit de lage hoek getikt en een
schot van Tim Renes ging voorlangs
het Argondoel. De laatste mogelijk om tot scoren te komen kwam
van Lesley Groenen maar z’n voorzet/schot werd door Jacob Heinen
keurig tot hoekschop verwerkt. Een
verdiende overwinning voor Argon
in een sportieve wedstrijd tegen
een technisch verzorgd spelend AH
dat vorig seizoen vierde werd in de
eindrangschikking van 2B. Komende zaterdag is Argon vrij van kompetitie verplichtingen.

Hertha MD1 ongeslagen koploper
Vinkeveen - De meiden van Hertha MD1 zijn het seizoen sterk begonnen. Afgelopen zaterdag was
de streekderby tegen en bij CSW.
De Herthanen waren oppermachtig
tegen dit team van CSW. Het werd
uiteindelijk 0-13!. De verdediging
stond, onder aanvoering van laatste
meisje Sadie Girigorie, als een huis
en sloot goed aan bij het middenveld. De beide keepers Irina de Koning en Nikki de Kuiper hadden niet
veel te doen en konden oplopen tot
aan de middenlijn. Voorstopper Tysha te Beest stond goed op lijn met
de beide backs Sanne van den Biggelaar en Sumirë Iwasaki Het middenveld, acteerde als semi-aanval-

lers. Midmid Lakeysha van Spankeren scoorde zelfs 2x. Maar ook linkshalf Anne van der Linden scoorde
een fraai doelpunt, terwijl rechtshalf
Nikki Blomvliet er twee in pegelden.
Voorin leek het soms op prijsschieten, maar niets is minder waar. De
CSW-ers deden er alles aan om de
Herthanen tegen te houden, maar
waren niet opgewassen tegen onze
voorhoede. Lisa Smelik scoorde 2x,
waarvan één na een prachtige assist
van Anouk Kroon. Onze één-tweetje
specialist Valerie Scheffer gaf een
paar keer onze Melissa Brandenburg de gelegenheid te scoren. Deze topscoorder schoot uiteindelijk 6
keer raak.

Ook de vorige wedstrijden zijn gewonnen zodat de MD1 aan kop
staat met 22 doelpunten voor en
maar één tegen. Een mooi resultaat,
maar we juichen niet te vroeg. Volgende week zaterdag komt de nummer 2, Loosdrecht, op bezoek en
moeten we laten zien of we de koppositie echt wel waard zijn.
Het is leuk om te zien dat het beleid van Hertha om het meidenvoetbal meer op de kaart te zetten zijn
vruchten gaat afwerpen. Goed en
leuk voetbal wordt gecombineerd
met gezelligheid en sportiviteit. Via
deze wijze halen de meiden steeds
meer plezier uit hun spel.
Wordt vervolgd!

Foto’s: sportinbeeld.com

Doelpuntrijk duel van Jong
Argon tegen de vogels
Mijdrecht - In de tweede ronde van
de beloftencompetitie was IJsselmeervogels te gast aan de Hoofdweg. In een doelpuntrijk gebeuren
wisten zij via een 0-1 ruststand uiteindelijk met 3-4 te zegevieren en
dat was gezien het overwicht dat zij
in de eerste helft hadden zeker niet
onverdiend te noemen.
Onnodig misschien wel, want na de
doelwisseling werden er aan Argonzijde enkele kansen gemorst, die
voor een geheel ander aanzien hadden kunnen zorgen. Met name in
de eerste helft was goed te merken,
dat er een mix van jeugd-, zaterdagen zondagspelers op het veld stond,

die niet samen had gespeeld of getraind, hierdoor was er vaak ruis op
de lijn en hier wist het beter combinerende IJsselmeervogels van te
profiteren. Zij vonden in Noah Zuidwijk echter een opponent, die hen
lang van scoren afhield, maar ook
hij moest kort voor rust toestaan dat
de gasten profiteerden van onnodig
balverlies in het centrum van de verdediging. Na rust enkele verse spelers en dat zorgde er voor, dat het
beeld kantelde en naast wat gemiste mogelijkheden leverde dit treffers op van Erik Mulder en Vincent
van Hellemondt, waardoor een 2-1
voorsprong werd genomen. De regel, dat een gele kaart ook een tijd-

straf oplevert, zorgde er voor dat de
gasten in overtal op het veld kwamen en dit leverde middels een heel
fraaie vrije trap en een miscommunicatie in de defensie weer een
voorsprong op voor de gasten. Snel
werd dit door een treffer van Riad
Lilipaly werd hersteld (3-3) en kwamen er kansen op een nieuwe voorsprong. Maar die kwam er voor de
vogels, toen over de rechtervleugel
twee man voorbij werden gelopen
en de voorzet van dichtbij kon worden binnen gewerkt voor de 3-4, die
uiteindelijk ook als eindstand werd
genoteerd.
Foto’s: sportinbeeld.com

Algemene ledenvergadering van
de gezellige Bridgeboei
Vinkeveen – Vorige week donderdagavond 11 oktober vond de ALV
plaats van de Bridgevereniging de
Bridgeboei, die in De Boei speelt.
Het hoogtepunt van de vergadering
is ieder jaar de bekendmaking van
de kampioenen van het afgelopen
seizoen. Ook dit jaar weer werden
Bep Schumacher en Dirk Klinkhamer kampioen. Zij kregen uit handen van Ans Goezinne de wisselbeker, bloemen en een attentie. Op de
tweede plaats eindigden Karla Scmidt en Theo de Cocq van Delwijnen met een klein verschil.
De beste B spelers van het afgelopen seizoen waren Truus Overmars
en Klaas Verrips. Zij speelden het
hele jaar in de B-lijn en behaalden
de meeste punten. Zij gaan nu door
naar de A-lijn. Ook zij kregen bloemen. Verder werden de vrijwilligers
van de club die helpen met opruimen, met een fles wijn bedankt.
Ook werden de dames van De Boei
bedankt voor hun inzet.

De Bridgeboei is een recreatieve
vereniging en speelt in een A- en
B-lijn. Na zes speelrondes wordt
bekendgemaakt wie promoveert
en wie degradeert. Ieder jaar is er

een kerstbridgedrive met diner. Wilt
u kennismaken met deze gezellige club dan kunt u bellen naar tel
241562. U mag dan een paar keer
meespelen.
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Atlantis 1 wint derde
wedstrijd op rij

Argon D2 wint derby
tegen FC Abcoude D2
Mijdrecht - De weergoden zijn de
voetballers van Argon D2 en Abcoude D2 gunstig gezind. Het is
DROOG! De boys mogen aantreden
op het hoofdveld van Argon. De jongens van Abcoude zijn van gelijke
hoogte en hebben er net zo veel zin
in als de jongens van Argon, dat belooft een leuke pot te worden. Abcoude staat in de poule op nummer vier en Argon deelt hun eerste
plaats met Legmeervogels, waarbij
het puntensaldo gelijk is, allebei alles gewonnen: 9 punten, maar het
doelsaldo van de Uithoorners hoger is. Wij missen vandaag Tobias, die geniet van een welverdiende vakantie. Onder toeziend oog van
scheidsrechter Mitch van der Logt
(prima gefloten, bedankt!!) wordt de
aftrap genomen door Abcoude D2.

Argon begint gelijk sterk en weet de
bal te onderscheppen om vervolgens flink druk te zetten.
Er wordt meteen goed gecommuniceerd binnen het team en met een
prachtig opgezette aanval mag Argon binnen 2 minuten de eerste
goal noteren. Abcoude vecht zich
gelijk terug en hun tegenaanval belandt in de handen van onze keeper
Martijn. De bal wordt netjes vanuit
onze achterhoede langs de zijlijnen
naar voren gespeeld. De voorhoede
maakt zich klaar en zoekt een weg
door de verdediging van Abcoude.
Als het gat valt in hun verdediging
wordt dat prima gezien door Argon
en na 10 minuten is ook het tweede
doelpunt een feit. Argon houdt Abcoude flink onder druk en ook het

volgende doelpunt is voor Argon.
Voorsprong
Met een voorsprong van 3-0 worden de jongens iets makkelijk in
hun spel en worden er toch wat
kansen gecreëerd voor Abcoude.
De verdediging van Argon weet deze aanvallen toch prima te onderscheppen en alle ballen weer naar
voren te spelen. Het vierde doelpunt laat iets langer op zich wachten, de jongens van Argon proberen
het wel maar dit kost wel wat meer
moeite. In de laatste minuut van de
eerste helft gebeurt toch waar de
jongens geen rekening meer mee
hadden gehouden. Abcoude speelt
snel en scoort voor de rust. Ruststand 4-1. Beide teams trekken zich

terug in de kleedkamer en na een
beker limonade, speladviezen van
de trainers Wouter en Stephan verschijnen de Rondeveense teams
weer op het veld. Abcoude begint
meer fysiek te spelen en weet van
hun kant ook meer druk te zetten op
onze jongens. Argon mag een paar
keer een hoekschop nemen en krijgen nog wel wat kansen, maar helaas lukt het de jongens niet meer
om te scoren. Een snel genomen
vrije trap van Abcoude deed de
bal achter onze verdediging belanden, waar Abcoude snel van profiteerde en nog een doelpunt wist te
scoren. Na een doelpuntrijke eerste
helft wist Argon via een 4-1 ruststand gelukkig nog met 4-2 te zegevieren en dat was gezien het overwicht dat Auke-Cas-Casper-Dion-Donny-Erkelly-Jim-JordyZ-Jordy-Mathis-Martijn-Niels-Tom-Xavier in de eerste helft hadden zeker
niet onverdiend te noemen. Volgende week spelen zij een bekerwedstrijd in Laren en op 27 oktober tegen Legmeervogels.
Foto’s: sportinbeeld.com

Bloedstollende derby Argon B4-CSW B4
Mijdrecht - Al weken keken de
jongens van Argon B4 en CSW B4
uit naar deze onderlinge confrontatie. De meeste jongens kennen elkaar van school of hebben ooit voor
de andere vereniging gespeeld. Ook
de ranglijst gaf aan dat dit een leuke en interessante wedstrijd kon
worden. Argon stond 3e met 7 uit
3 en CSW stond 4e met 6 uit 3. In
de voorbespreking hadden de jongens van Argon besloten om het
4-4-2 systeem te hanteren om zodoende overwicht op het middenveld te krijgen en vandaar uit te profiteren van de snelle buitenspelers.
Van het begin af aan werd er door
beide teams fel maar fair gestreden voor elke bal, met verscheidene kansen over en weer. Halverwege de eerste helft kreeg de middenvelder van CSW te veel ruimte en
kon daardoor van afstand een hard
schot op het doel vuren. De keeper
kon de bal nog wel met de vingertoppen beroeren maar dat was niet
genoeg om een doelpunt te voorkomen: 0-1 voor CSW. In de loop van
de eerste helft gebeurde er verder
weinig meer. In de rust werden de
“puntjes nog even op de i gezet en
besloten werd om via het 4-4-3-systeem meer druk op het CSW doel
te zetten. Echter al naar een paar
minuten in de tweede helft werd het
plan doorkruist door een razendsnelle uitbraak van de buitenspeler van CSW De keeper werd omspeeld en de 0-2 was een feit. Nu
werd het alles of niets voor Argon.
Na wat positionele wisselingen zette Argon druk op het CSW doel. Dit
leidde tot diverse kansen maar de
keeper van CSW stond zijn mannetje. D.w.z. tot Argon 5 minuten voor
tijd een corner kreeg die vervolgens
door de spits mooi werd ingekopt:
1-2. De laatste 5 minuten waren
bloedstollend spannend met 100%
kansen voor Argon. Maar, zoals eerder vermeld; de keeper van CSW
verkeerder in grote vorm en zorgde
dat zijn club de punten mee kon nemen naar Wilnis. Eindstand 1-2. Al
met al een zeer spannende en sportieve wedstrijd mede door de goed
leidende scheidsrechter.
Foto’s: sportinbeeld.com

Atalante H4 pakt mooie overwinning
Vinkeveen - Na twee mooie 3-1
winstpartijen en een nipte 3-2 nederlaag, mocht Atalante H4 afgelopen vrijdag weer aan de bak in de
Boei.
Voor het eerst dit seizoen op volle sterkte, dus de verwachtingen
waren hoog gespannen. De mannen van Atalante, gesponsord door
Electroworld Bunschoten te Abcoude, hadden de eerste set erg veel
moeite met hun opslag en moesten

duidelijk ook even wennen aan een
iets gewijzigde opstelling. De 1e set
ging dan ook verloren met 22-25. De
tweede set verliep zonder al te veel
onnodige fouten en werd binnen
gehaald met 25-21. VCH en Atalante waren duidelijk aan elkaar gewaagd en elk foutje werd aan beide kanten afgestraft. De derde werd
door VCH binnen gehaald dankzij een snelle middenaanval die regelmatig scoorde. Stand 25-27. Niet

van plan om deze wedstrijd weg te
geven werden de ruggen nog eens
gerecht voor de 4e set.
Ondertussen weer gewend aan de
opstelling en met de vaste set-upper helemaal warm gedraaid ging
de 4e set naar Atalante met een
mooie 25-20. Een 5e set was een
feit. Met de verloren 5e set van de
vorige wedstrijd nog in gedachten
was Atalante niet van plan dit weer
weg te geven. Redelijk superieur

werd de tegenstander overklast en
werd de beslissende set binnengehaald met 15-6.
Wederom een mooie zwaar bevochten overwinning. Volgende wedstrijd
is de streekderby tegen Veenland in
Wilnis. Die wedstrijden staan altijd op zich en hebben iets extra’s in
zich. Maar met de huidige mooie 3e
plek wordt ook deze wedstrijd met
vertrouwen tegemoet gezien!

Mijdrecht - Op zaterdag 13 oktober stond Atlantis 1, door Rabobank gesponsord, tegen VZOD 1 op
het programma. VZOD stond met
slechts twee verliespunten een aantal plekken boven Atlantis en om bij
de top aan te kunnen haken moest
het eerste team de winst pakken
tegen VZOD. Na twee winstpartijen tegen THOR 1 en Kesteren 1
moest korfbalvereniging Atlantis
volgens coach Frits de schroom van
zich afgooien en vol voor de winst
gaan. “Aanhaken is niet genoeg”
en met die woorden ging het vlaggenschip van de Mijdrechtse vereniging het veld in. Het eerste doelpunt van de wedstrijd was voor Atlantis. Het tweede doelpunt, ditmaal voor VZOD, volgde snel; 1-1.
Daarna wist de thuisploeg langzaam maar zeker een sterke voorsprong op te bouwen. Na 4-1 maakte VZOD een tegendoelpunt, maar
daarna was het Atlantis dat zijn kansen goed afmaakte en zo’n 10 minuten voor rust een 7-2 voorsprong
op het scorebord zag staan. Beide
ploegen wisten een aantal kansen

te verzilveren in laatste fase van de
eerste helft. De opgebouwde voorsprong werd echter tot aan de rust
behouden; 9-4.
In de beginfase van de tweede helft
leek het nog even spannend te worden. VZOD kwam met frisse moed
de kleedkamer uit en maakte de 9-5
en 9-6. Deze terugknokactie was
van korte duur; na 15 minuten in de
tweede helft schoten Jeroen Korver en Jelmer Steen de voorsprong
naar zes doelpunten; 12-6. De sfeer
werd grimmiger en VZOD kon nog
eenmaal dichterbij komen, maar bij
een stand van 12-8 was het wederom Atlantis dat de korf vaker wist te
vinden. Jimmy de Koning werd in de
eindfase ingezet in plaats van Mark
Goverse en met een prachtscore
van 16-9 klonk het eindsignaal.
Met deze derde winstpartij op rij
kan het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 terug kijken op een
goede laatste fase van het veldseizoen en kan het zich met vertrouwen storten op het kampioenschap
in de vierde klasse in de zaal.

Jeugdschaaktoernooi
bij Denk en Zet
Vinkeveen - Ook dit jaar organiseert schaakvereniging Denk en
Zet voor de achtste keer het jeugdschaaktoernooi voor schakers en
schaaksters tot 18 jaar. Iedereen is
weer van harte welkom op zaterdag
3 november in dorpshuis de Boei te
Vinkeveen, ook om te kijken.
Deelname aan dit toernooi is gratis, Stieva Metaalbewerking bv te
Aalsmeer is de sponsor die ook dit
jaar alle mooie bekers en medailles
ter beschikking stelt. Er is voor iedereen prijs dus niemand gaat met
lege handen naar huis.
De eerste ronde wordt ingedeeld
op leeftijd, bij de volgende ronden
wordt er ingedeeld naar speelresultaat. Aan het einde van het toernooi
worden alle deelnemers ingedeeld
in groepen op leeftijd zodat iedereen kans maakt op een mooie beker of medaille.
Het toernooi begint om 13.00 uur en
de prijsuitreiking is rond 17.00 uur.
Aanmelden kan tot vrijdag 2 november via de website www.svdenkenzet.nl of telefonisch bij Evert Kronemeijer: 0297-283477. Er geldt dit jaar
een maximum aantal deelnemers.
De inschrijving sluit automatisch bij
56 aanmeldingen.
De organisatie van dit jeugdschaaktoernooi ligt geheel in handen van
schaakvereniging Denk en Zet.

.Jeugdschaak
Onze jeugdafdeling heeft op vrijdagavond zijn speelavond van 19.00
tot 20.00 uur.
Het eerste halfuur bestaat uit theorie met spelregels, schaakoefeningen en spelletjes.
Daarna kunnen ze de geleerde theorie in de praktijk brengen tijdens
de interne competitie.
En er is een mogelijkheid om mee
te spelen, in leeftijdsgroepen, met
de externe competitie tegen andere jeugdschaak verenigingen. Hoe
meer theoriekennis en gespeelde
partijen, hoe hoger je schaakniveau
wordt.
Er zijn momenteel 29 jeugdleden.
En er volgen 4 nieuwe deelnemers
de eerste 3 gratis proeflessen om
zo kennis te maken met de schaakclub en te kijken of je schaken ook
leuk vindt
Vrijwilligers die ons team willen ondersteunen met het begeleiden van
de schaakjeugd, zijn van harte welkom. Kom eens vrijblijvend kijken of
neem contact op met Kees Kentrop
0297-264169 of E-mail: kees@kentrop.com Het is maar voor 1 uurtje
per week op vrijdagavond van 19.00
tot 20.00 uur.

Argon A1 neemt punt
mee uit Zwolle
Mijdrecht - Terwijl de weersvoorspellingen onweer en regen aangaven, mocht de A1 van Argon vandaag naar PEC Zwolle. Hoewel ver
weg, een vereniging waar we graag
tegen spelen en graag naar toe
gaan. Moeilijke tegenstander ook
voor Argon, vorig jaar werden we
twee keer geklopt door de groen
witten. Opstelling was duidelijk, tactiek helder, benieuwd naar de uitvoering. Begin was duidelijk voor
Argon, dat van de aftrap het initiatief nam en een paar keer gevaarlijk
doorkwam over de rechterzijde. Helaas was de laatste bal en/of de bijbehorende loopactie niet ok, waardoor de kans in de kiem gesmoord
werd. Langzaam kwam Zwolle wat
meer uit de schulp, geholpen door
Argon, dat wat aarzelend acteerde en niet resoluut handelde. Opeens was de 0-1 daar, nadat de bal
niet goed werd weggewerkt, de bal
werd voorgezet, de spits vrij mocht
aannemen, die vervolgens fraai afrondde, 1-0 voor Zwolle. Een fikse
tegenvaller voor de Argonauten en
een beetje onnodig. Argon was van
slag en bijna was de 2-0 daar, toen
de bal keihard achter Axel werd geschoten, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Argon
herpakt zich en zoekt het doel van
Zwolle, maar de vele corners en vrije

trappen missen precisie en gogme,
waardoor er te weinig gevaar uit
komt. Met 1-0 voor Zwolle gaan we
dan ook de rust in en hebben we
nog een helft om de zaken recht te
zetten. Na rust komt er een heel ander Argon uit de startblokken, er
wordt gecoached, druk gezet en duels gewonnen. Zwolle moet terug,
Argon jaagt op de gelijkmaker. Deze
valt dan ook na een kwartiertje in de
2e helft, als Richie zijn tegenstander de hielen laat zien, de achterlijn op zoekt, de bal voor geeft, waar
Guido staat en die weet met dit buitenkansje wel raad, 1-1. Argon gaat
door op zoek naar de 2-1, maar deze
valt niet. Zwolle neemt het initiatief
over en Argon moet weer terug. Met
name de rechtsbuiten van Zwolle is gevaarlijk en weet met zijn acties Argon in verlegenheid te brengen. 2 Geweldige reddingen van de
uitblinkende Axel behoeden Argon
voor een achterstand, en zo wachten ons nog een paar spannende
minuten, maar bijna is de 2-1 voor
Argon daar als Jesse Stange zijn tegenstander te vlug af is, voorgeeft,
waar Richie net zijn been niet meer
tegen de bal kan krijgen. Het is en
blijft 1-1 in Zwolle, als de uitstekende scheidsrechter affluit. Volgende
week ontvangen we Feyenoord aan
de Hoofdweg in Mijdrecht.
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maakte een mega hoge kopbal
en Fouad trapt hem bijna het doel
in,maar helaas was daar weer die
keeper….hij probeert het nogmaals
en schiet net naast.Er werd genoeg
druk gezet,maar de bal wil er niet in
en was het tijd voor de rust.

Argon E1 wint vijfde zege op rij
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag moest Argon E1 tegen Altius E2.Dit beloofde een spannende
wedstrijd te worden,dus de jongens
stonden op scherp!Dit liet Tim gelijk blijken,want de keeper was niet
bal vast en hij greep zijn kans voor
de 1-0.De verdediging stond als een
huis door Jelle,Stan en Mika waar-

door het voor Altius maar moeilijk was om te scoren.Een tijd lang
werd er over en weer op het veld
gespeeld,maar echte kansen kwamen niet.Uiteindelijk kreeg Altius
een vrije trap die hoog in het doel
terecht kwam,Lucien kon hem niet
houden en de stand werd
1-1.Lucien kreeg nog een schot op

doel,maar weet hem keurig uit het
doel te houden.Mika probeert dit
aan de andere kant,maar ook hier
is de keeper die redt.In de wedstrijd is de strijd weer terug en Mika schiet net naast het doel.Stanley laat mooie trucjes zien en speelde Altius voorbij,maar wordt geraakt
en wordt gewisseld voor Boaz.Matts

Goed gesprek
Na een goed gesprek met trainer
Ronald,waren ze er klaar voor.De
jongens voelde dat winst mogelijk
was,maar moesten zich wel waar
maken.Matts deed dit door twee
keer over een super schot te geven
die op de paal belandde.Mika gaf
Boaz een mooie voorzet waardoor
hij hem geweldig in kopte 2-1!Stan
was samen met Jelle vel in de verdediging en maakte menig slijding en
bleven zich op de bal richtten.Altius
heeft een speler met een blessure
die van het veld wordt getild.Stanley
en Tim komen in het veld,maar Tim
wordt gelijk flink onderuit gehaald
en moet het veld verlaten,waardoor
Matts er weer in moet. Voorin
speelde Fouad,Boaz,Stanley en Mika goed over,waardoor de winst in
zicht leek te zijn maar Altius vecht
terug.Zij schieten op de paal en uiteindelijk in het doel 2-2.Een schot
van Tim is dreigend en de keeper
onder de indruk,Boaz maakte hier
gebruik van en maakt de 3-2.Een
geweldige overwinning en de vijfde zege voor de mannen op rij!!De
blijdschap was groot bij de jongens
en de toeschouwers tevreden met
zo’n spannend potje voetbal.

WLCombatics sluit fanatieke sportzomer nat en modderig af

een mooi doel om volgend jaar weer
naartoe te werken!
Mudmasters Obstacle Run
Na de grote teleurstelling van de
Men’s Health Urbanathlon stond
het team te trappelen aan de start
van de Mudmasters Obstacle Run.
De dag begon goed met veel regen
en wind voor de echte Mudmasters!
De run bestond uit een parcours
van 12 kilometer met 20 obstakels
gebouwd door mariniers. De locatie
was het oude Floriade terrein met
de big spotters hill, die voor meerdere obstakels het toneel was. Bij
de Mudmasters Obstacle Run ging
het om de persoonlijke uitdaging,
kameraadschap en doorzettingsvermogen. Iedereen van WLCombatics
kwam lachend, nat en modderig de
finish over gerend!
WLCombatics Team
WLCombatics is een jong dynamisch sportbedrijf opgestart in Vinkeveen dat afgelopen zomer de
overstap heeft gemaakt naar Amsterdam.

Regio - Na het succes van het WLCombatics team bij de Fishermans
Friend Strongman run stonden er
nog 2 grote en uitdagende races
voor de sporters op het programma; de Dam tot Damloop en Mudmasters Obstacle Run. Het team van
WLCombatics bestaat uit enthousiaste sporters, maar ook de trainers
zelf doen mee.

het niet verstandig om de 10 engelse mijl te rennen, helemaal niet met
het oog op Mudmasters. Natuurlijk sta ik langs de kant om iedereen
aan te moedigen en ben ik er de vol-

gende keer weer bij.” Alle teamleden
hebben de 10 mijl in een mooie tijd
uitgerend, maar de snelste tijd staat
op naam van Hrvoja Malbasic met
1.11 uur. Dat is een prachtige tijd en

Door middel van deelname met een
WLCombatics team aan uitdagende sportevenementen wil Willem
Lindeboom laten zien dat je met de
juiste trainingen veel kan bereiken.

“Dit zijn de momenten waarop wij
als trainers kunnen laten zien dat
we zelf ook beschikken over een
goede conditie, onszelf tot het uiterste pushen en niet alleen maar
langs de kant staan. We weten allemaal heel goed dat sport soms pijn
doet en vervelend is, maar dat je altijd lachend de finish haalt met elkaar!” Aldus bootcamp trainster
Saskia Bakker.
Dam tot Damloop
De Dam tot Damloop is het hardloopevenement waar elke renner
een keer aan mee moet hebben gedaan. Willem Lindeboom, de oprichter van WLCombatics, had sterke renners in zijn team, maar bleef
deze keer zelf aan de kant staan.
“Door een blessure aan mijn knie is

Luidruchtige bridgeochtend
bij Bridgeclub ABC

Uithoorn - Donderdag 11 oktober
was de derde competitieronde in ‘t
Buurtnest bij bridgeclub ABC. Vorige week werd melding gemaakt van
een stille bridgeochtend, deze week
was het toch wel wat luidruchtiger
voor aanvang van de bridgedrive.
Het kwam waarschijnlijk omdat er
twee nieuwe leden begroet konden worden. De voorzitter van ABC
had er zelfs zijn zondagse pak voor
aangetrokken, met stropdas om de
nieuwe leden welkom te heten. Zij
hebben het ook goed gedaan, want
een zevende plaats in een vereniging waar je voor het eerst komt is

toch wel een zeer goed resultaat te
noemen. Ook waren er nog enkele
mededelingen van bestuurlijke aard,
die ter kennisgeving werden aangenomen. Er werd aan 13 tafels gebridged. Er werd in twee lijnen gebridged, er waren zes tafels in de Alijn en zeven in de B-lijn. Het is voorzover bekend de eerste keer dat er
meer tafels in de B-lijn waren dan in
de A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met 57,92%, dit is een paar dat hoor
je niet, maar het pakt wel de punten. Tweede werd het paar Addie

de Zwart en Jeannet Vermey met
57,50%, na vorige week een tweede plaats nu weer, zij grossieren in
tweede plaatsen. Derde werd het
gelegenheidsduo Hetty Houtman en
Arnold van Dijk met 55,42%, het is
opvallend dat de gelegenheidsduo’s
het steeds goed doen, verandering
van spijs doet eten.
In de B-lijn werd het echtpaar Ans
en Joop Zoethout eerste met maar
liefst 60,07%, gelukkig zijn zij weer
helemaal terug en nemen hun plaats
hoog in de competitie ranglijst weer
in. Tweede werden CorryH Snel en
Netty Walpot met 58,33%, na de eer-

ste plaats vorige week nu een tweede, waar halen zij het vandaan. Derde werden Beb Soppe en Ria Wezenberg met 57,99%, een nieuw paar
dat blijkbaar snel een eenheid is
gaan vormen en op weg is naar de
A-lijn.
Competitiestand
Na de derde ronde is het nog niet zo
interessant om een stand te geven,
volgende week zal gestart worden
met het weergeven van de competitiestand. Bridgeclub ABC heeft haar
speelochtend op de donderdagmorgen. Zij starten om 9.00 uur in ‘t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Geïnteresseerden kunnen op de speelochtend
langskomen om nader kennis te maken en misschien trekt de voorzitter
wel weer zijn zondagse pak aan met
stropdas. Volgende week wordt de
vierde competitieronde gespeeld.

Spel en Sport voor alle
volwassenen
De Ronde Venen - Misschien
denkt u bij Spel en Sport: “Dat is
niets voor mij, daar ben ik nog veel
te jong voor.” Maar dat is de laatste
tijd wel veranderd: “Spel en Sport
richt zich nu op iedereen, die op een
prettige manier regelmatig wat wil
doen aan zijn of haar conditie, ” aldus Jos Kooijman, voorzitter en docent bij Spel en Sport. Het voordeel
van sporten bij Spel en Sport is, dat
je meedoet in een groep. Dat is gezellig en dat werkt motiverend, je
blijft niet zo gauw een keer weg. En
er zitten verder geen verplichtingen
als wedstrijden en kantinediensten
aan vast. Je sport en je werkt aan je
conditie, dat is het.
“Veel mensen hebben het druk, dan
komt het er niet van om wat te gaan
fietsen of lopen. Maar een vast uurtje in de week is meestal wel moge-

lijk. Daarom zijn er ook op maandag,
woensdag en donderdag ’s avonds
lessen”, vertelt Jos.
“Er zijn drie Sportiefgroepen op
woensdagavond in de Willistee in
Wilnis, een op donderdagavond in
De Springbok in De Hoef en een
in De Eendracht in Mijdrecht op
maandagavond. Hier kan iedereen
terecht, je kunt meedoen op je eigen niveau en in de loop van het
seizoen je conditie flink verbeteren.
En wie al een heel goede conditie
heeft, is welkom bij Super Sportief,
op donderdag in de Willisstee, waar
nog steviger gewerkt wordt. Ook op
donderdagavond is sinds kort de
volleyballes in de Brug in Mijdrecht.
U vindt de lestijden en verdere informatie op www.spelensportdrv.nl.
Voor vragen kunt u ons ook bellen:
tel. 06 21 918 353.

Hertha MF1 wint in
uitwedstrijd van Abcoude
Vinkeveen - Met regenachtig weer
en veel ontzag voorde tegenstander
begonnen de Hertha girls om 12.30
uur aan de wedstrijd tegen Abcoude, één van de sterkste tegenstanders uit de poule. Hertha begon met
handicap aan deze wedstrijd in verband met het ontbreken van Sienna en hun,coach Leo. De verrassing
was daarom groot toen we op 3-0
voorsprong kwamen door doelpunten van Mo, Daniek en Mandy.
Alle speelsters hebben super hard
gewerkt voor deze voorsprong. Zowel aanvallend als verdedigend
hebben de meiden alles uit de kast

gehaald en een belangrijke bijdrage
geleverd. Met elkaar werd er goed
samengespeeld en enorm hard gevochten voor de doelpunten. Twee
tegendoelpunten van Abcoude
brachten de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Dankzij
de aanmoedigingen van de meegereisde ouders, broers, zusters, neven
en opa’s bleven de meiden knokken,
zodat na een mooi doelpunt van Ismene de stand op 2-4 werd gebracht.
In de slotfase kwam Abcoude terug
tot 3-4. Maar Hertha behield haar
voorsprong

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 20 oktober is er prijsklaverjassen in de kantine van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in
Vinkeveen.

Er zijn fraaie prijzen te winnen. De
zaal is open om 19.30 uur; om 20.30
uur zal er gestart worden met kaarten. Het eerste kopje koffie/thee is
gratis.

Gentlemanrace
Ad Fiege Memorial

Regio - Op zondag 14 oktober is de
gentlemanrace weer gehouden als
afsluiting van het wielerseizoen van
de UWTC. Een licentiehouder en
een gentleman (niet-licentiehouder)
rijden samen een tijdrit over 12 km.

Er zijn 3 categorieën, ouder-jeugd,
dame-heer en licentiehouder-gentleman. In totaal stonden er 19 koppels aan start op de Bovenkerkerweg in Uithoorn. Via de Nesserlaan
en Amsteldijk-Zuid was de finish op
de Hollandse Dijk. Zonder valpartijen kwamen alle koppels tussen de
17 en 26 minuten weer over de finish. De broodjes en warme soep
gingen er daarna bij de nat geregende renners goed in. Bij de jeugd
ging de overwinning naar Menno en Peter van Capel, voor Lorena
en René Wiebes en Stijn en George
Ruijter. De pas 8-jarige Youri Janzing reed met zijn vader ook naar
een hele nette tijd toe. Bij de dameheer hadden Bas, Luuk en Henk een
weddenschap wie het snelste was.
Ze hadden echter geen rekening
gehouden met de snelle Marit Plat
die met koppelgenoot Hylke Sietzema de snelste tijd van de dag neer
zette. De strijd bij de licentiehouder-gentleman was erg spannend.
Op 1 seconde voorsprong gewonnen door Frans van der Does met
Peter Hoogenboom voor de jeugdige Koen de Best met vader Hans. De
volledige uitslag en veel foto’s staan
op de website www.uwtc.nl/wielren
Start Amsterdamse cross competitie

Op zaterdag 13 oktober is de Amsterdamse cross competitie weer
van start gegaan.
Bij de jongste jeugd reed Tristan Geleijn uit Rijsenhout in een spannende strijd met Finn Akkermans naar
de zege. Broer Owen had zware
concurrentie bij de categorie oudere jeugd. Hier was Victor Broex (de
Amstel) een maatje te groot. Owen
reed naar de 5e plaats. Bij de nieuwelingen moest Bart de Veer Brendan Berendse al in de eerste ronde
laten gaan, maar reed onbedreigd
naar de 2e plaats. Bij de 40+ werd
René Kaslander 8e. Bij de 50+ een
7e plaats voor Henk van Laar en Gijs
Kostman moest door materiaalpech
opgeven. In Lierop reden Dennis
Moolhuijzen en Michael van Meerland een nationale cross. Dennis
30e en Michael 38e. Op zondag 14
oktober reden Tristan en Owen Geleijn een nationale veldrit in Rijswijk.
Tristan werd 13e in categorie 4 en
Owen knap 5e in categorie 5.
Cyclo en cross Nieuwveen
Zondag 21 oktober is de tweede
wedstrijd in de Amsterdamse crosscompetitie in Nieuwveen. Naast
de cyclocross wordt in Nieuwveen,
rondom zwembad Aarweide, ook
een veldloop en staprace gehouden. Publiek is van harte welkom.
Programma: 09.30 veldrijden jeugd,
10.30 uur veldloop, 11.30 uur stepcross, 13.30 mtb race, 14.45 uur
veldrijden nieuwelingen, dames, 40en 40+ licentiehouders.
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Zorgcentrum Careyn Maria-Oord viert

75-jarig

bestaan

Vinkeveen - Afgelopen week vierde zorgcentrum Careyn Maria-Oord
haar 75-jarig bestaan.
In het zorgcentrum wonen ongeveer
300 mensen. Die waren tijdens de
festiviteiten op maandag, woensdag
en vrijdag veelvuldig op de been, al
dan niet in gezelschap van hun partner, familieleden of begeleider. De
meeste inwoners van De Ronde Venen kennen Maria-Oord voornamelijk nog onder de naam Zuwe Zorg.
Dat dateert uit de tijd dat er in het
jaar 2000 nauw werd samengewerkt
met verpleeghuizen in de regio. Dit
leidde in januari 2005 tot een fusie,
waarbij ook de thuiszorgorganisatie
Weidesticht zich aansloot. Vanaf dat
moment droegen deze organisaties
en Maria-Oord de naam ‘Zuwe Zorg’.
In datzelfde jaar ging ook de eerste
paal de grond in voor een grootschalige verbouwing van Maria-Oord.

Inmiddels is Zuwe Zorg gefuseerd
met Aveant en Careyn. Daarom is
de naam van het zorgcentrum gewijzigd. Vanaf januari dit jaar is de
naam dan ook officieel ‘Careyn Maria-Oord’.
Huiselijke sfeer
Maar de zorginstelling kent nog een
langere voorgeschiedenis die dateert van 1937. In dat jaar vestigden
de Zusters Franciscanessen zich in
Vinkeveen. Dit op verzoek van het
RK-kerkbestuur om de bejaarden
van Vinkeveen en omgeving liefdevol
te verzorgen in hun laatste levensjaren. Van ‘gesticht’ voor ouderen van
dagen ontwikkelde Maria-Oord zich
tot een gerenommeerd verpleeg- en
verzorgingshuis. In 1979 werd besloten het verpleeghuis en het verzorgingshuis in twee afzonderlijke stichtingen onder te brengen.

Stichting Verpleeghuis Maria-Oord
met een afdeling somatisch zieken plus een afdeling psychogeriatrie en stichting Verzorgingshuis Maria-Oord, die sinds 1985 Vinkenoord
heet. In 75 jaar is er veel veranderd,
maar de goede huiselijke sfeer binnen Maria-Oord is en blijft bestaan.
Voor zowel de bewoners als voor
klanten, bezoekers, medewerkers en
vrijwilligers! Inmiddels is Maria-Oord
uitgegroeid tot een moderne organisatie waar verschillende zorgvormen
worden aangeboden. Van slaapzalen naar eenpersoonskamers en van
grote afdelingen naar kleinschalig wonen. Er is een moderne kliniek
geopend met een goed behandelcentrum, waar naast verblijf ook revalidatie mogelijk is. In 2006 opende Amerpoort een mooi paviljoen op
het terrein van Maria-Oord. Er wonen mensen met een verstandelijke

beperking en er is een dagprogramma.
Genieten
Nadat maandag 8 oktober alle bewoners waren getrakteerd op gebak en een bloemstukje op de kamer hadden gekregen, opende locatiemanager Matthijs Kloek samen met een bewoner de feestweek
in ‘Restaurant Brinkzicht’ (dagrecreatiezaal). Daar werd op een groot
scherm een prachtige foto-expositie getoond met foto’s van het zorgcentrum vroeger en nu. Vrijwilligers
van Fotoclub Careyn Maria-Oord/
Vinkenoord hadden de collectie samengesteld. Verhalenvertelster Joke
Dekker zorgde voor een passende
omlijsting met het vertellen van leuke
verhalen. De volgepakte zaal genoot
zichtbaar, niet in de laatste plaats
vanwege een hapje en een drankje

die mede geserveerd werden door
nonnen in hun typische kledij. Onder leiding van muziektherapeute Ellen Hack werd de middag afgerond
met het zingen van een jubileumlied
door een bewonerskoor. Woensdag
10 oktober had een deel van Careyn
Maria-Oord het aanzien van een oude ambachtenmarkt. De aankleding bestond uit tal van kraampjeswaar men kon zien hoe bijvoorbeeld
leer wordt bewerkt, klompen worden
gemaakt, maar ook sieraden, borduurwerk, poppen in klederdracht,
glas-in-lood, mandenvlechten enzovoort. Er was een poffertjeskraam,
een ‘Van Nelle’ snoepkraam en een
kaaskraam waar iedereen kaas kon
proeven en zo meer. Talloze bewoners maakten met hun familie een
‘rondje’ om het allemaal te zien en
te ervaren. Vrijdagmiddag 12 oktober werd de feestweek ‘zingend en

swingend’ afgesloten met medewerking van karaokezanger Joppe de
Ree, huiszanger Berry Verkuil en Arie
Hazes (broer van volkszanger André
Hazes). Careyn Maria-Oord kan terugzien op een geslaagde feestweek
met een gevarieerd aanbod waar alle
bewoners met hun familieleden en/
of begeleiders volop van hebben genoten.
Het feestprogramma is mede mogelijk gemaakt door Vinkeveen Promotion met bijdragen van Rabobank
Dichtbijfonds, AH Vinkeveen, de firma Plomp uit Woerden, de bedrijven Kwakkebos, Fortron, Doorduyn,
Dolman en Meander. Waarvoor hartelijk dank! Niet in de laatste plaats
is ook grote dank verschuldigd aan
de talloze vrijwilligers en verdere
medewerk(st)ers voor hun onbaatzuchtige inzet om er een bijzondere
happening van te maken.

