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www.rossum-mijdrecht.nl

 

Dorpsstraat 14 Mijdrecht
Tel. 0297-212987
www.vidamakelaars.nl

Open huis
Zaterdag 27 OktOber

van 11.00 tot 14.00 uur

De Baan 11, Wilnis
Nu in prijs verlaagd!

€ 220.000,- k.k.
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 

EN vErGadErINGEN vaN 
GEMEENTE dE roNdE vENEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Qua Kunst en
Ambacht 2012
zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

En... daar ging weer een 
prachtige boom!
Mijdr echt - Boos, nee, eerder 
woest zijn de bewoners van de 
Grutto in Twistvlied. Jarenlang heb-
ben 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 ho-
ge blinde muur aankeken. Maar 
wat gebeurt er: zo van het ene mo-

ment op het andere moment geeft 
de gemeente een noodkapvergun-
ning aan de aannemer en binnen 
een kwartier is een van de prach-
tige bomen om. Alles blijkbaar tot 
in de puntjes voorbereid. We kon-
den niets meer doen. Er liep een 
ambtenaar rond, de heer Leeuwe-
rik, en hij vertelde ons doodleuk 
dat ‘het niet anders kon. Het wa-
tertje voor de woningen moest bre-
der worden dan gepland, dus moest 
de boom eraan geloven’. Wat heb je 
toch nog aan het woord van amb-
tenaren? Beloftes van de gemeen-

te? Een uitspraak van de kroon? 
Niets. Niemand is hier nog te ver-
trouwen. Ze geven zomaar een ver-
gunning en weg boom. En wat is er 
nu nog aan te doen? Een boete voor 
de aannemer? Hij heeft toch ver-
gunning! De ambtenaar een stand-
je? Wat helpt dat die boom. Her-
planten? Waar haal je een 32 jarige 
boom vandaan die net zo mooi ca-
moufl eert als de andere. Nee, het is 
ons nu heel duidelijk, deze gemeen-
te is onbetrouwbaar. Zelfs 100% be-
loftes zijn niets waard”, aldus heel 
boze bewoners.

Wiln is  - Bij ‘Echt Waar?’, de hilari-
sche zaterdagavondshow op RTL 4 
met Jack Spijkerman, Tijl Beckand 
en Ruben van der Meer kan niet al-
leen 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 ont-
vangen! Mirelle Valentijn uit Wilnis 
mocht als woordvoerster van deze 
landelijke stichting het geld in ont-
vangst nemen. Het was zo span-
nend 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 inge-
zet voor een project, waarbij de STA 
STERK-training wordt ingezet in bo-
venbouwgroepen op basisscholen. 
Jack, Tijl, Ruben en alle andere Echt 
Waar-medewerkers van producent 
Talpa, heel hartelijk bedankt na-
mens alle OMP-ers en alle gepes-
te kinderen!

Stichting Omgaan met Pesten 
ontvangt een vette cheque

Mirelle Valentijn, Jack Spijkerman, Tijl Beckand en Ruben van der Meer

De waarschuwingsborden en versperringen worden persoonlijk opgeruimd 
door (van links naar rechts) wethouder Pieter Palm en Femke Kaptein van de 
gemeente en Sofi e van Schaik en Joost Drubbel van aannemer Dura Vermeer. 
Bewoonster mevrouw Gorris fi etst weer veilig naar huis en in de Volvo zit eind-
verantwoordelijk ambtenaar Rob Grashoff.

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

Baambrugse Zuwe vandaag open
aan de reconstructie van de eerste 
880 meter vanaf de Herenweg. Deze 
is nu duurzaam bestand tegen ver-
zakking. Wethouder Pieter Palm blikt 
trots terug op het proces: ‘De recon-
structie is een ingrijpende operatie 
geweest. Niet alleen een technische 
uitdaging voor Dura Vermeer maar 
betekende ook een periode van aan-
zienlijke overlast voor omwonenden 
en andere weggebruikers. Wij heb-
ben als gemeente ons uiterste best 
gedaan om voor maximale resulta-
ten te gaan. En ik durf te zeggen dat 
we woord hebben gehouden. Inmid-
dels rust een ingenieus betonnen 

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

Mijdr echt - Vijf teams van de 
deelnemende Fit4Kids-basisscho-
len hebben op woensdag 10 ok-
tober meegedaan aan het twee-
de Fit4Kids-voetbaltoernooi. Teams 
van zes spelers speelden wedstrij-

den van tien minuten. De Molen-
landschool was maar liefst met drie 
teams aanwezig. Daarnaast deden 
ook teams van de Fonteinschool en 
de Hofl andschool mee aan het toer-
nooi.

Mijd recht - Met een caravan, cam-
per of vouwwagen is een vakantie 
altijd 100% op uw eigen smaak in-
gericht. U combineert het ultieme 
gevoel van vrijheid met de gezelli-
ge 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 vakantiemogelijkhe-
den? Kom dan van aanstaande vrij-
dag 19 t/m dinsdag 23 oktober naar 
de Kampeer & Caravan Jaarbeurs 
in Utrecht. Hier vindt u het groot-
ste aanbod nieuwe caravans, cam-
pers, 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 work-
shops, presentaties en lezingen te 
volgen. Dit alles gaat natuurlijk ver-
gezeld van deskundig advies. 

Praktisch
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 
19 t/m 23 oktober aanstaande in 
Jaarbeurs Utrecht. Open: dage-
lijks van 10.00-18.00 uur. Kaar-
ten aan de kassa kosten 16,25 eu-
ro. 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.

De Nieuwe Meerbode geeft gratis kaarten weg

Kampeer & Caravan 
Jaarbeurs 2012

gaan achteruit en hij wordt steeds 
somberder. Dan is het toch heer-
lijk als u iemand kunt bellen? Ie-
mand die uw kind met een prakti-
sche STA STERK-training helpt om 
zich weer weerbaar te  leren gedra-
gen, waardoor het pesten vermin-
dert en stopt?
In tien lessen krijgen deelnemers 
praktische handvatten om hun ge-
drag te veranderen. Geen lange uit-
leg, maar kort en krachtig en vooral 
veel spellen en oefening. De afwis-
selende huiswerkopdrachten zorgen 
ervoor dat het geleerde beter be-
klijft.  De resultaten zijn verbluffend: 
na tien lessen zitten de kinderen be-
ter in hun vel; weten ze wat ze kun-
nen zeggen en doen als anderen on-
aardig 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 bui-
ten De Ronde Venen actief als trai-
ner Omgaan met Pesten. Zij start 
op woensdag 7 november weer met 
nieuwe STA STERK-groepen in Wil-
nis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
U kunt haar bereiken op (0297) 
274605 of  via  praktijkvoorlevensge-
luk@kpnplanet.nl.

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 col-
lega-trainers in het land staan graag 
klaar om beroepskrachten, ouders 
en kinderen te helpen bij het om-

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

Molenlandschool wint het 
Fit4Kids voetbaltoernooi

Gezond en sportief spel
Onder begeleiding van enthousi-
aste ouders en vele toeschouwers 
zoals klasgenootjes, meesters, juf-
fen en familieleden werd gestre-
den 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 zel-
den te fl uiten. Nadat alle teams te-
gen elkaar hadden gespeeld, bleek 

het tweede team van de Molenland-
school het beste tegen de druk be-
stand en ging met het kampioen-
schap aan de haal.   

Fit4Kids
In september tot november kunnen 
kinderen tien weken lang stempels 
verzamelen in hun Fit4Kids-pas-
poort door ‘sportief’ naar school te 
komen: met de fi ets, lopend of op 
skeelers. 

Ook door mee te doen aan sportie-
ve 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 samen-
werking met verschillende sport-
verenigingen uit De Ronde Venen 
en gezondheidsorganisaties Careyn 
en Vialente. Het project wordt me-
de mogelijk gemaakt door gemeen-
te De Ronde Venen.
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Verkeersoverlast door 
renovatie Tolhuissluis
Regio - De komende 6 maanden 
moet het verkeer dat gebruikmaakt 
van het Nieuwveens Jaagpad reke-
ning houden met enige vertraging. 
Omdat de Tolhuissluis een grote op-
knapbeurt krijgt is de weg ter plaat-
se voor een gedeelte afgezet. Het 

verkeer wordt met tijdelijke ver-
keerslichten om beurten langs de 
werkzaamheden geleid.

De laatste renovatie is vijftig jaar 
geleden gedaan en de houten sluis-
deuren beginnen steeds meer te 

lekken. Ook het onderkomen van de 
sluiswachter wordt vernieuwd. Aan 
het begin van het nieuwe vaarsei-
zoen zijn de werkzaamheden klaar 
en kan ook het verkeer weer onge-
hinderd langs de nieuwe sluis rij-
den.

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 profes-
sional. In november 1927 werd mu-
ziekvereniging Viribus Unitis opge-
richt en dat betekent dus dat de fan-
fare nu 85 jaar wordt. Dat wordt ge-
vierd met een groots lustrumcon-
cert op zaterdag 27 oktober a.s. in 
de sporthal van dorpscentrum Wil-
lisstee aan de Pieter Joostenlaan in 
Wilnis. 

Hein Gijzen uit Vinkeveen 
Hoe ging het nou in de begintijd toen 
de leden voor het eerst een blaas-
instrument in handen kregen? Er 
was iemand nodig die je muziekno-
ten 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 muzi-
kale man met veel ervaring. In 1898 
was hij betrokken bij de oprichting 
van de fanfare (nu brassband) Cor-
cordia in Vinkeveen. Twee jaar later 
werd de fanfare VIOS uit Mijdrecht 
opgericht en Hein Gijzen werd de di-
rigent. Er is wel iets bekend uit die 
begintijd en blijkbaar is dat belang-
rijk genoeg geweest om daarover 
iets in de notulen op te nemen. Op 
H.Gijzen sr. nu berustte de bijzonde-
re taak – men zou het gerust een uit-
daging kunnen noemen – het muzi-
kale enthousiasme van de eerste le-
den in goede banen te leiden. Na ve-
le binnen- en tentconcerten en suc-
cesvolle 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 op-
richter coöp. groenten- en fruitvei-
ling in Vinkeveen, lid gemeenteraad) 
een koninklijke onderscheiding.

Willem Vogel uit Amstelveen 
Een vervanger vinden voor zo’n mu-
zikale grootheid als Hein Gijzen is 
geen sinecure. Om niet te lang zon-
der 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 repeteer-
de. Willem Vogel, een jongeman van 
26 jaar, was musicus en kerk-orga-
nist. Later is hij betrokken geweest 
bij de totstandkoming van het Lied-
boek voor de Kerken, waarin een 
twintigtal composities van zijn hand 
is opgenomen. Ook schreef hij orgel- 
en beiaardmuziek. Omdat een foto 
van hem ontbrak in het verenigings-
archief werd hij door de toenmali-
ge 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 om-
dat de vereniging, kort na WOII, een 
heel moeilijke periode heeft doorge-
maakt. Een paar jaar voor zijn over-
lijden in 2010 werd hij uitgenodigd 

een middag-concertje van ‘zijn’ VU 
bij te wonen in de monumentale Jo-
hannes de Doperkerk op de grens 
Mijdrecht-Wilnis. Op hoge leeftijd, 
midden tachtig, kwam hij met de au-
to, naar Wilnis. Na het spelen van 
één van zijn composities uit het lied-
boek, stond hij luid applaudiserend 
op in de banken en had Viribus Uni-
tis 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 diri-
gent van koren en orkesten. In 1948 
werd hij de nieuwe dirigent van Viri-
bus Unitis. Zo vader, zo zoon, klopte 
bij hem helemaal. Hij leidde de jon-
ge muzikanten zelf op en ‘hamerde’ 
op zijn manier de maat erin. Werd 
uit de maat gespeeld, dan tikte Gij-
zen met zijn dirigeerstokje de maat 
voor, eerst op de lessenaar. Bleef het 
fout gaan, dan tikte hij op het boven-
been van de leerling. Hoe slechter 
de maat werd gehouden, des te har-
der 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 mu-
zikanten opgeleid en het fanfareor-
kest gedirigeerd. 

Leen van Berkel uit Amstelveen 
Deze aimabele man van middel-
bare leeftijd uit Amstelveen trad in 
1966 aan. In zijn dirigeerperiode bij 
Viribus schreef hij veel eenvoudige 
composities voor Viribus, waaron-
der de beroemde Rondevener mars. 
Het meeste materiaal van zijn hand 
is helaas verloren gegaan. In zijn tijd 
ontstond uit de vereniging boeren-
kapel Vribus Kwibus, die een gro-
te bloei meemaakte en menig feest 
heeft opgeluisterd. Leen fungeerde 
als kapelmeester en speelde vaak in 
de kapel op sopraansax zijn partij-
tje mee. De fanfare bleef jammerge-
noeg steken en de resultaten bleven 
achter. Na vijftien jaar trouwe dienst 
nam Viribus in 1981 afscheid van de-
ze innemende verenigingsman.

Hans van Hees uit Zoelen 
In januari 1982 trad de jong getalen-
teerde 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 mu-
ziek werd professioneel aangepakt, 
evenals de opleiding. Dit resulteer-
de in de loop der jaren tot grote suc-
cessen voor de fanfare. De fanfare 
groeide uit tot een korps met zes-
tig muzikanten. Op de laagste sport 
van de muzikale ladder begonnen 
in 1982 (3e afdeling), promoveer-
de de fanfare in 1996 naar de hoog-
ste 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 leerlin-
genorkest. Dankzij zijn relaties in de 
muziekwereld heeft hij o.a. contact 
gelegd met de dirigent Ernst Oes-
treicher van het Jugendblasorches-
ter uit Unterpleichfeld. Dit heeft ge-

leid tot meerdere reizen naar en op-
tredens 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 gevon-
den totdat in 1998 het nieuwe onder-
komen aan de Joostenlaan officieel 
in gebruik kon worden genomen. Tij-
dens deze moeilijke tijd bleef muziek 
een bindende factor waaraan Hans 
meer dan een steentje heeft bijge-
dragen. Het afscheid in 1982 werd 
gevierd met een grootse receptie, 
waar o.a. gemeentebestuur, pastoor, 
oud-muzikanten en heel veel dorpe-
lingen dé dirigent van Viribus en zijn 
vrouw Anneke de hand hebben ge-
schud. Hans is de enige nog in leven 
zijnde dirigent van Viribus maar zal 
jammergenoeg niet op het lustrum-
concert aanwezig kunnen zijn.

Ruud Pletting uit Beverwijk 
‘Ruud werd in 2002 Hans´. Zijn op-
leiding heeft hij gevolgd aan het 
Sweelinck Conservatorium in Am-
sterdam. Vervolgens heeft hij HA-
FA/directie gedaan bij Jan Schaap 
en directielessen gevolgd bij Sef Pij-
pers sr., Arie van Beek, Danny Oos-
terman en Jan Cober, muziek groot-
heden van deze tijd. Een bijna veer-
tiger die reeds zijn sporen op muzi-
kaal gebied heeft verdiend en nog 
steeds op zoek is naar nieuwe uitda-
gingen. Hij is beroepsmusicus, ver-
bonden als docent aan de muziek-
school in Hoofddorp en Heemskerk 
en daarnaast dirigent bij een aan-
tal 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 lad-
der staat. En met dat gegeven is Viri-
bus, onder leiding van Ruud, inmid-
dels tien jaar in de weer. Enkele za-
ken 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, uit-
komend in de 2e divisie, tweede tij-
dens de Nederlandse Fanfare Kam-
pioenschappen in Drachten. Drie 
jaar later werd Viribus in de mooie 
concertzaal van Musis Sacrum in 
Arnhem, Nederlands fanfare kampi-
oen in de 2e divisie. Het jaar daar-
op, in 2009, promoveerde de fanfare 
naar de 1e divisie (vroeger vaandel-
afdeling). Een gedreven man, die al-
tijd met muziek bezig is maar ook ei-
sen stelt aan ‘zijn’ muzikanten en die 
garant wil staan voor hetgeen ‘naar 
buiten’ wordt gebracht.
De muziek moet gewoon goed uit-
gevoerd 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 dorpscen-
trum Willisstee aan de Pieter Joos-
tenlaan 24 in Wilnis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Kaar-
ten voor het lustrumconcert zijn 
in de voorverkoop te bestellen via  
www.viribusunitis.nl of telefonisch 
bij mevrouw Atty Rijkmans, op werk-
dagen tussen 17.00 en 20.00 uur, te-
lefoon 0297/289174. 

Vlinderstichting zoekt 
vrijwilligers
De Ronde Venen - De Vlinderstich-
ting is dringend op zoek naar vrij-
willigers in De Ronde Venen en Am-
sterdam-Amstelland en omgeving 

die een paar keer per jaar de Vlin-
derstichting op evenementen wil-
len vertegenwoordigen en daar een 
kraam willen bemensen met ver-

koop- en foldermateriaal. Ook wor-
den mensen gezocht voor veldwerk 
in de regio door middel van het lo-
pen van een monitoringroute. Leef-
tijd en ervaring zijn niet belangrijk. 
De enige vrijwilliger die de stichting 
had in de regio voor dit werk emi-
greert binnenkort.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met de heer Stark op 06-16484841 

Geslaagde actiedag van ‘De Morgenster’
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 13 
oktober hield de zendingscommis-
sie van ‘De Morgenster’, de Protes-
tantse Gemeente te Vinkeveen, haar 
jaarlijkse oliebollenactie voor het 
goede doel. 

Dit jaar werd er gebakken voor 
Stichting Compassion, een organi-
satie die zich inzet voor de verwees-
de 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 Mat-
thijn Buwalda, ambassadeur van 
Compassion, gaf ‘s avonds ter af-
sluiting 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 ver-
lichting de uitstraling van een in-
tieme concertzaal. Matthijn werd 
begeleid door gitarist Rutger Ver-
hoek, waardoor er een harmonieus 
geheel ontstond. Hij zong over za-
ken die hem bezighouden en die zet 

hij dan, zoals hij het noemde ‘in het 
perspectief van Gods grote verhaal’. 
Ieder liedje werd op een persoon-
lijke, eerlijke manier van een inlei-
ding 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 hou-
ten keukentafel waar nog steeds 
voor één persoon te veel wordt ge-
dekt. Naast zijn eigen werk werd 
ook een liedje van Acda en de Mun-
nick en van Johnny Cash ten geho-
re gebracht.

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 contract-
basis waarbij voor de keuze van de 
betreffende krant bepaalde crite-
ria worden gehanteerd. Die hebben 
betrekking op de prijs, wekelijkse 
verschijning en een dekkingsgraad 
van 95 procent in de huis-aan-huis-
bezorging. Aangezien er al gerui-
me tijd klachten van inwoners wa-
ren/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 we-
gens vermeende wanprestatie. Te-
vens de ‘informatiepagina’ te publi-
ceren in een van de andere locale 
kranten met wel een adequate be-
zorging. Begin deze maand heeft 
de gemeente een gesprek gehad 
met de uitgever van het WW (Hol-
land Combinatie) en een vertegen-
woordiger van de nieuwe bezorg-
dienst De Schakel. Tijdens dit over-
leg is de slechte bezorging bespro-
ken en heeft de gemeente aange-
kondigd het contract per 1 janua-
ri 2013 te zullen beëindigen. Toege-
zegd is echter dat indien de bezor-
ging van het WW de komende pe-
riode alsnog aan het criterium van 
95 procent bezorgingsdekking vol-
doet, 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 ont-
binden van het contract en welke al-
ternatieven er voorhanden zijn. Daar 
komt bij dat de gemeenten met in-
gang van 1 januari 2014 bij de wet 
verplicht zijn om bekendmaking van 
hun besluitvorming en andere aan-
kondigingen langs elektronische 
weg te doen. Anders gezegd: de in-
formatiepagina via internet te tonen.

Gedwongen actie
Inmiddels is er maandag jl. een brief 
van de gemeente aan alle huishou-
dens in De Ronde Venen gestuurd. 
Daarin worden bewoners geïn-
formeerd langs welke weg de ge-
meente haar informatie naar buiten 
brengt en in de nabije toekomst wil 
brengen. Bewoners worden daar-
in uitgenodigd ook hun zienswij-
ze kenbaar te maken hoe zij de ge-
meentelijke informatie het liefst 
zouden willen ontvangen. Het pro-
duceren en het versturen van de 
brief waren voor Ronde Venen Be-
lang (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 (gemeente-
lijke) inzet van mensen kost, maar 
ook ‘out of pocketkosten’ met zich 
meebrengen, is het niet meer dan 
logisch dat de partij die deze wan-
prestatie pleegt, voor deze kos-
ten opdraait.’ Aldus een citaat uit 
de schriftelijke reactie op de memo 
door RVB, waarin tevens werd be-
cijferd 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 zou-
den zijn geweest bij een adequate 
bezorging van de krant’, zo laat RVB 
weten.

Publicatie zonder kosten
De ‘informatiepagina’ van de ge-
meente is al vaker onderdeel van 
discussie geweest. Telkens weer 
gaat het over de kosten die publi-
catie met zich meebrengt en de be-
zorging. Een wat overbodige discus-
sie zoals die zich nu voordoet. Im-
mers, 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 offici-
ele berichtgeving) wekelijks koste-
loos gepubliceerd in deze krant. De-
ze uitgever stelt zich namelijk ten 
doel dat de lezers van de Nieuwe 
Meerbode hoe dan ook recht heb-
ben op kennisneming van de ge-
meentelijke besluitvorming. Als het 
over digitale presentatie gaat, is er 
ook geen nieuws onder de zon. Hij 
staat al op de gemeentelijke websi-
te en ook onze krant heeft hem we-
kelijk op haar site staan. Per 1 ja-
nuari 2014 verplicht ‘digitaal gaan’ 
blijkt dan ook een achterhaald ge-
geven. Het is immers al een feit! De 
hedendaagse commotie over het 
weergeven van gemeentelijke be-
richtgeving, in welke vorm dan ook, 
lijkt daarom op niets anders te zijn 
gestoeld dan uitsluitend op het ge-
geven dat het medium waarmee de 
gemeente een afspraak heeft ge-
maakt, slecht wordt bezorgd. Kort-
om, het moet daarom niet zo moei-
lijk zijn om op korte termijn met een 
oplossing op de proppen te komen 
voor dit toch niet zo moeilijke com-
municatieprobleem.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGENOPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

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

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
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 offi ciële feestdagen 
en op zaterdag tijdens 
de feestweek gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Botshol 12a Plaatsen van 6 containers en  - Bouwen W-2012-0513 5-10-2012
 verwijderen van een asbest dak 
Gein-Zuid 15 Verbreden van een rundveestal - Bouwen W-2012-0520 10-10-2012
Winkeldijk 3 Renoveren en voorzien van een  - Bouwen W-2012-0519 8-10-2012
 nieuwe fundering bestaand 
 zomerhuis 

Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 57 Realiseren van een dagopvang  - RO (afwijken W-2012-0510 5-10-2012 
 voor mensen met dementie bestemming) 

De Hoef
Kromme Mijdrecht 38 Bouwen van een woning - Bouwen W-2012-0518 5-10-2012
  - RO (afwijken 
     bestemming) 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141-H Verlagen van een brug - Bouwen W-2012-0514 4-10-2012
Demmerik 68 Uitbreiden van voormalig  - Bouwen
 stationsgebouw - Monument W-2012-0517 4-10-2012

Waverveen
Botsholsedijk 20 Gedeeltelijk herbouwen  - Bouwen W-2012-0522 10-10-2012
 van een woning 
Botsholsedijk 20 Slopen van een deel  - Slopen W-2012-0524 10-10-2012
 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 alge-
mene bepalingen omgevingsrecht.

Straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten Aanvraagnr.

Baambrugge
De Horn 8 Realiseren van een opbouw  - Brandveilig W-2012-0366 
 van een woonark    gebruik 

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 1a Intrekken van de  - Milieu W-2012-0406
 omgevingsvergunning milieu 
Proostdijerdwarsweg 5 Het gedeeltelijk intrekken van  - Milieu W-2012-0407
 de omgevingsvergunning milieu 

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 monde-
ling 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 Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Baambrugge
Rijksstraatweg 139 Realiseren van een stal naar een - Bouwen  W-2012-0295 9-10-2012
 verblijfsruimte voor dagopvang - Milieu 
 voor ouderen    (neutraal)
  - RO (afwijken 
     bestemming) 

Mijdrecht
Rondweg 1a Wijzigen van de gevel - Bouwen W-2012-0464 8-10-2012

Vinkeveen
Scholeksterlaan 92 Vestigen van een - RO (afwijken  W-2012-0492 10-10-2012
 hondentrimsalon    bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET 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 omgevings-
vergunning te verlenen voor het bouwen van een woning Herenweg 108, 3645 DS Vinkeveen. Het betreft de 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken bestemmingsplan’.

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 > bekendmakin-
gen > 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 afde-
ling 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 ontheffi ng 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 griffi erecht geheven. 

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats 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 recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 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 griffi er 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 gemeen-
teraad 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 bestem-
mingsplan. 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 heb-
ben elk hun eigen winkeltijden. In het kader van de harmonisatie ligt bijgaand raadsvoorstel voor aanpassing 
van de winkeltijdenverordening voor. Daarnaast is er per 1 januari 2011 aangescherpte wetgeving waardoor 
de toerismebepaling in Vinkeveen gemotiveerd dient te worden. 

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 fi nanciële rapportage 2012, raadsvoorstel 0053/12
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 2e fi nan-

ciële 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

KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

lOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN



 

INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): tel. 0900-2359893. 
Hulp bij het huishouden, tel. 0348-
437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

STICHTING 
THuIS STERvEN 
dE RONdE vENEN

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 
in de thuissituatie. 7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar, tel. 06-
51451130.

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- 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 on-

der 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 lap-

jeskat.
- 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.

Mijmeringen

Door Flavoring

SPAREN
Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Ik ben in ieder geval opge-
voed 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 klei-
ne, suffe, plastic poppetjes? En de vraag om Gogo’s is niet zomaar ver-
dwenen, 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 kinde-
ren. 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, om-
dat 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. 

Soms komt dan alles samen te vallen, want hij bedacht zelf dat als hij el-
ke dag goed geoefend had met lezen, dat de beloning dan wel het die-
renspaarboek 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 al-
leen 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, klan-
ten lokken die anders niet komen. En wat werkt beter dan de kinde-
ren in het algemeen die op verschillende manieren hun ouders attende-
ren 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 onge-
schonden 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 kinder-
hand 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! 

Sri Lanka (2)

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 ge-
zondheidsposten, één mobiele kliniek, honderden toiletten en water-
putten, de opleiding van 50 blote voeten dokters, 50 fietsen voor de 
blote voetendokters, zodat ze sneller van het ene dorp naar het ande-
re dorp kunnen peddelen om spreekuur te houden. Het laatste door 
OntwikkelingsSamenwerking DRV gefinancierde project was een lo-
catie 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 heb-
ben. 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

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. Inmid-
dels 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 

zijn afhankelijk van een beperkt 
aantal voorzieningen die voor een 
belangrijk deel 
steunen op vrijwilligers van het Le-
ger des Heils en andere kerkelijke 
instellingen. Elke 
maandagochtend is er in de Jacobi-
kerk een inloopspreekuur.
Het belooft een interessante avond 
te worden. U bent van harte wel-
kom!
De avond start om 20.00 uur en de 
koffie/thee staat vanaf 19.45 uur 
klaar.
Voor inlichtingen: Janneke Kranen-
burg-Bluemink, tel. (0297)281882.

Beatrixschool maakt een 
reis rond de wereld
Wilnis - Het thema van de Kinder-
boekenweek is dit jaar ‘Hallo We-
reld!’ De Prinses Beatrixschool had 
daarom het idee met de leerlingen 
een reis rond de wereld te maken. 
Op maandagmiddag 8 oktober gin-
gen de kinderen van groep 4 tot en 
met 8 op reis. Tijdens een tocht door 
de wijk kwamen zij in 4 verschillen-
de 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 Indi-
aan 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 geïn-
teresseerd naar alle mooie verhalen. 
Terug van hun reis werden zij door 
de ouderraad verwelkomd met een 
Hollandse lekkernij: stroopwafel-
tjes 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 afgeslo-
ten met een boekenmarkt voor de 
hogere groepen. De kinderen ver-
kochten voor kleine bedragen lees-
boeken aan elkaar. Het team hoopt 
dat er veel kinderen met een leuk 
leesboek naar huis zijn gegaan, zo-
dat ze tijdens de herfstvakantie lek-
ker kunnen lezen.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons bete-
kent 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 werk-
vloer niet de leidinggevende maar de mensen van 
de sw zelf, die worden daar gedrild, er wordt te-
gen ze geschreeuwd, mensen worden van stoelen 
af geduwd. Als de werkleiding tegen de mensen 
zegt, (voorbeeld) van spring maar in de sloot, zul-
len 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 men-
sen op te halen en weg te brengen, is niet nage-
komen enz. Een zeer slechte informatie naar de 
mensen toe. Mensen die daar hun verleden heb-
ben 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 ont-
slag 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 over-
stag 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.

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 bedank-
ten voor hun medewerking voor de bruiloft van on-
ze oom en tante, oom Wilfred en tante Marijke.
We hebben met elkaar een geweldige dag gehad, 
en het afgesloten met ons spel waarbij de verschil-
lenden 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 meede-
den: Hema-kringkoop-Rendez-vouz- keurslager-
Karwei-Jamin-de Viskraam- Loods-Boni- Groente-
man Versteeg en de Nieuwe Meerbode BEDANKT

Behoud ons unieke dorpsgezicht
Stichting Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht Uit-
hoorn zet zich al veel jaren in voor het behoud van 
de kerk van St. Jan de Doper aan de Schans te Uit-
hoorn. Na het inspreken bij de monumentencom-
missie heeft zij, samen met StudioRaak het initiatief 
genomen om subsidie aan te vragen voor een her-
ontwikkelingsplan. Hiervoor is subsidie mogelijk bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 1 ok-
tober 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 aan-
vraag 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 sloop-
vergunning. 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.

Nieuwe plaats en langere openingstijden

Pizzawagen op Mijdrechtse 
markt tot zeven uur open
Mijdrecht - Bezoekers van de 
Mijdrechtse donderdagmiddag-
markt hebben hem vast al ontdekt, 
de pizzawagen waar je overheerlij-
ke pizza’s kan eten uit de houtoven. 
Sinds een paar maanden heeft de-
ze pizzawagen een plaatsje op de 
Mijdrechtse markt op het Raad-
huisplein 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 parkeer-
terrein aan het Burgemeester Haits-
maplein 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 van-
af deze week staat de pizzakar er 
tot 19.00 uur. Heeft u de pizza nog 
niet geprobeerd? Ga morgen, don-
derdag 18 oktober, even langs en 
proef een stukje. U bent echter ge-
waarschuwd, als u een echte pizza-
kenner bent, bent u verkocht, ze zijn 
overheerlijk!

Muzikanten KnA doen 
ervaring op in het theater
Regio - Deze week het derde deel 
uit een reeks van artikelen over de 
voorbereidingen van de verschillen-
de onderdelen van Muziekvereni-
ging KnA Uithoorn voor een con-
cert op zaterdag 3 november waarin 
klassieke en moderne muziek elkaar 
ontmoeten. Deze week komt het op-
leidingsorkest aan de beurt. De mu-
ziekvereniging kent verschillen-
de niveaus aan muzikanten en ie-
dereen heeft de mogelijkheid om in 
een orkest mee te spelen naar eigen 
kunnen. Het concert is een prachti-
ge 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 wor-
den van de vereniging is de stap van 
leerling naar dit orkest vaak groot 
en het duurt bovendien lang voor-
dat die stap gemaakt kan worden. 
Om die reden kent KnA ook een op-
leidingsorkest. 

Dit opleidingsorkest speelt zo-
wel klassieke als moderne muziek, 
maar op een iets toegankelijker ni-
veau dan het gevorderde harmo-
nie orkest. Dit maakt het mogelijk 
voor beginnende muzikanten om 
al heel snel in een groep te musi-
ceren. 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 ongeloof-
lijke kick als muzikant! Eenvoudige 
muziek of complexe muziek maakt 
dan eigenlijk niet uit. Samen mu-
ziek maken heeft iets magisch. Het 
is als een puzzel waarin meerdere 
mensen tegelijk allemaal een stuk-
je neerleggen. Als dat goed gerepe-
teerd wordt, krijgt de toeschouwer, 
of aanhoorder nooit een los stukje 
te zien, alleen het prachtige totaal-
plaatje.

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. Herken-
bare muziek is vaak voor luisteraars 
naar concerten leuker en begin-
nende muzikanten vinden herken-
bare muziek ook snel leuker omdat 
het eerder bekend klinkt. Om die re-
den speelt het opleidingsorkest zo-
wel klassieke werken als moderne-
re 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 waar-
deren. Dan klinkt het voor de muzi-
kant, door het oefenen, namelijk ook 
bekend in de oren en ga je de mu-
ziek in al haar fi nesses echt waarde-
ren. Als muzikant ga je dan ook he-
lemaal ‘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 mu-
ziek 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 mu-
zikanten zitten maakt enorme in-
druk. De muziek wordt gevoeld door 
de toeschouwer op een manier die 
nooit bereikt wordt met het luiste-
ren naar de radio of kijken van een 
DVD.

Muziek verbroedert 
meer dan sport
Men zegt wel eens dat sport ver-
broedert, maar in feite verbroedert 
muziek veel meer. Het komt in de 
sport nauwelijks voor dat begin-
ners en zeer ervaren mensen sa-
men 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 zo-
wel intelligent maakt als jong houdt. 
Wat wil je nog meer? Het maken van 
muziek stimuleert zowel de linker- 
als de rechterhersenhelft en stelt 
ouderdomsklachten die te maken 
hebben met het achteruitgaan van 
de hersenfuncties uit. Voor jonge-
ren is gebleken dat het maken van 
muziek zowel de creatieve geest sti-
muleert 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 com-
binaties: een bandje of een orkest. 
Tijdens het fantastische muzikale 
evenement op 3 november worden 
beide soorten gecombineerd. Het 
opleidingsorkest van KnA gaat na-
melijk samen met Rockband Alice 
Good enkele nummers ten gehore 
brengen. Het typische karakter van 
dergelijke combinaties van rock- 
en 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 klassie-
ke/rock klanken van Within Tempta-
tion (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 tus-
sen nu en 3 november passeren al-
vorens de show kan beginnen. Mu-
ziek is leven, muziek geeft ener-
gie en muziek brengt mensen sa-
men. Voor een vereniging als KnA 
is het creëren van een mogelijk-
heid 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 belang-
rijkst. Volgende week komt een an-
der onderdeel van KnA aan de orde 
in de voorbereidingen voor het con-
cert.  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 zorginstel-
ling, dan krijgt u zelfs 50% korting 
voor de middagvoorstelling! U kunt 
kaarten bestellen via www.amusic-
nightout.nl. Voor vragen kunt u een 
e-mail sturen naar info@amusic-
nightout.nl.

Koor Cantare te gast bij KADRV
Mijdrecht - Op zaterdagavond 
27 oktober zal het Christelijk Ge-
mengd koor Cantare meewerken 
aan de eucharistieviering van Ka-
tholiek 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 jubile-
um. Deze viering is de feestelijke af-
sluiting van dit jubileumjaar.
Het koor geeft medewerking aan 
vieringen in verschillende Katho-
lieke en PKN kerken in de omge-

Tentoonstelling ‘Onze Langoren’
Wilnis - Komende vrijdag 19 en za-
terdag 20 oktober houdt kleindier-
vereniging ‘Onze Langoren’ haar 
jaarlijkse tentoonstelling. Voor de 
77st keer zullen er verschillende 
soorten dieren geshowd worden 
door leden uit de wijde omtrek. De-
ze tentoonstelling wordt weer ge-
houden in de Willisstee. U kunt 
de Willisstee vinden aan de Pieter 
Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden  ko-
nijnen, cavia’s, grote- en dwerg-
hoenders, watervogels en ganzen 
en duiven. De leden, waaronder ook 
jeugdleden, brengen tegen de 300 
dieren van verschillende rassen en 

kleurslagen in de kooien in de Wil-
lisstee. Op vrijdag zullen er 6 nati-
onaal bekende keurmeesters druk 
bezig zijn alle dieren te keuren op 
hun specifi eke eigenschappen. Dit 
zijn voor de konijnen: G.E.A. Groo-
ten, 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 prijswin-
naars aanwijzen. Voor de liefhebber 
van kleindieren is een bezoek aan 
deze tentoonstelling dus zeer ze-
ker de moeite waard. Als u interes-

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 ontmoe-
ten onder het genot van een kopje 
koffi e of thee met een versnapering. 
Voor de kinderen is er limonade.

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

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

vens werd met onopvallende video-
voertuigen gesurveilleerd. 

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

zij twee dozen met hennepplanten 
in hun kofferbak hadden. Tevens 
schreven agenten meerdere bekeu-
ringen uit voor onder andere: niet 
handenvrij bellen (220 euro), niet 
dragen autogordel (120 euro), lekke 
uitlaat (240 euro), gladde band (120 
euro) en overschrijden doorgetrok-
ken streep (220 euro). Een Engels-
man moest een openstaande boe-
te van 127 euro betalen en een Belg 
een openstaande boete van 330 eu-
ro.
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Hoflandschool sluit 
de kinderboekenweek af met 

een voorstelling op wereldniveau

Mijdrecht - Op donderdag 11 oktober 
sloot de Hoflandschool in sporthal de Een-
dracht 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 ontdekkingsreizi-
ger, om de kinderen aan de ouders te la-
ten zien wat ze de afgelopen weken had-
den ontdekt. Met het thema ‘ontdekken 
van de wereld om je heen’  kon heel wat 
gepresenteerd worden. Er werden zowel 

nationaal als internationale liedjes gezon-
gen. (Als je andere talen leert kun je ande-
re mensen beter leren kennen). Er werden 
toneelstukjes gespeeld, gedichten voorge-
lezen en er werd een ware liefdesquiz ge-
speeld. 
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 nieuwe- 
en tweedehands boeken gekocht kon-
den worden. Dit werd dan ook volop ge-
daan zodat veel kinderen tevreden aan hun 
herfstvakantie konden gaan beginnen.



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

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

sion in de categorie 18+. Na audi-
ties vorig jaar oktober zijn deze drie 
demoteams samengesteld en is er 
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Piet Koster toont foto’s 
van Oud Vinkeveen
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 ou-
de ansichtkaarten van Vinkeveen en 
Waverveen. Natuurlijk voorziet hij 
de plaatjes daarbij van een boeien-
de toelichting.
Piet Koster is de kleinzoon van de 
dorpsfotograaf van Vinkeveen in de 
jaren twintig en dertig van de vori-
ge eeuw. Hij maakte foto’s van trou-
werijen, 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 schoe-
nendozen 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 afge-
beeld en dat is netjes beschreven. 

Dit vormt het eerste deel van de col-
lectie.
In de jaren zestig van de vorige 
eeuw verzorgde Piet Koster al regel-
matig 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 hou-
den. Zo breidde de collectie zich uit. 
Later heb ik via internet het nog ver-
der uit kunnen breiden.” De comple-
te, nu ook gedigitaliseerde, collectie 
van Piet Koster omvat inmiddels een 
kleine duizend kaarten. Vanuit de-
ze verzameling krijgt u de 24ste ok-
tober in het Hervormd Verenigings-
gebouw aan de Herenweg in Vinke-
veen vele tientallen prachtige voor-
beelden te zien. Aanvang 20.00 uur, 
de toegang is gratis.

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 dansles-
sen 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 vrij-
dag peuter- en kleuterdans, klassiek 
ballet en urban-jazz. 
Zowel Aino als Karin is afgestu-
deerd aan de HBO dansacademie 
‘Arte’ in Arnhem. Na haar opleiding 
heeft Aino eerst een aantal jaren 
gedanst bij een aantal dansgroe-
pen. Daarna heeft ze zich toegelegd 
op het geven van danslessen aan 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen. Ze heeft op verschillende cen-
tra voor de kunsten gewerkt als do-
cent en als leidinggevende van de 
dansafdeling. Karin is afgestudeerd 
in 1998 en geeft sindsdien op ver-
schillende 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 kun-
nen 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 sti-
muleren, 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 trai-
nen, 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, Wa-
genmaker 99 in Wilnis.

VBW-middag in De Roeping
Wilnis - Komende zaterdag 20 ok-
tober 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 ge-
bouw De Roeping (achter de Her-
vormde Kerk). Er is een poppenkast, 
je kunt zingen met de muziekband 

en de uitslag van de ballonwed-
strijd 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 ge-
zellig iemand mee!

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 con-
tact op te nemen met de Dierenbescherming: (0297)343618.

Expositie in bieb Vinkeveen
Vinkeveen - Vanaf afgelopen 
maandag 15 oktober is er in de bi-
bliotheek van Vinkeveen een expo-
sitie 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 fo-
to’s gemaakt in de natuur. De mees-
te werken hebben een realistische 
vormgeving, gemaakt in acrylverf op 
doek in verschillende afmetingen in 
felle kleuren. Tijdens de lessen wor-
den ook andere technieken toege-

past, zoals het werken met palet-
mes in plaats van het penseel. Ver-
der wordt er soms gewerkt met bis-
ter in diverse kleuren en het werken 
met schuurpapier, tissues en ecoci-
de levert mooie resultaten op. Hier-
bij ontstaat meestal een abstrac-
te afbeelding. Nadat zij eerder ex-
poseerde 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 tij-
dens de openingstijden van de bi-
bliotheek aan het Tuinderslaantje 4 
tot en met 31 december a.s.

Cursus digitale camera
Wilnis – “De Moderne digitale ca-
mera, uitgerust met technische 
hoogstandjes, vele menu’s, knop-
jes en afkortingen. Het kan ingewik-
keld zijn om de juiste instellingen 
voor een bepaalde situatie te vin-
den.” 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 toepas-
sen, geven een foto nét dat verschil 
bij speciale situaties en momenten. 
De automatische stand van uw ca-
mera geeft vaak een ander resul-
taat dan u zou willen. Bij deze cur-
sus leert u de functies van uw ca-
mera kennen, zoals witbalans, slui-
ter-snelheid, belichting, kleurcor-
recties, flitsen, het verschil tussen 
bv. JPG- of RAW-bestanden en wel-
ke simpele voorzorgsmaatregelen 
ervoor zorgen dat u zich zeker voelt 
over uw camera en uw foto’s meer-
waarde geven. Om foto’s naar uw 
hand te zetten zijn de onderwerpen 
van deze cursus een verhelderende 

aanvulling op de gebruikers-hand-
leiding van uw camera”, vult Bjorn 
nog aan.
Neem uw camera, aansluitsnoer, 
handleiding, usb-stick met een se-
lectie van foto’s die u al gemaakt 
heeft mee naar de cursus. Deze be-
staat uit 5 lessen op de vrijdagavon-
den (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 an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboek-
je, 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 in-
fo@stichtingparaplu.nl .

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 op-
volgers van de desktop en de lap-
top waar alles met de vinger moet. 
Het gaat dan om de wat dure iPad 
van Apple, de goedkopere van Goo-
gle en straks die van Microsoft. In 
Mijdrecht een verrassend hoge op-
komst. Voor veel mensen was geen 
plaats meer in het leslokaal. Vol was 
vol.
We telden die twee dagen totaal 
zo’n 66 belangstellenden! We leer-
den dat de belangstelling bij ta-
blets vooral uitgaat naar internet-
ten, e-mailen, foto’s bekijken, spel-
letjes 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 inloopoch-
tenden geconfronteerd met Apple 
bestanden in Windows computers. 

Die horen daar niet thuis en blij-
ken, bij navraag, er in gezet door 
de kleinkinderen die, via de compu-
ter van oma, apps in hun iPad heb-
ben proberen te laden. Kortom: Se-
niorWeb gaat nog even op de oude 
voet door met lesgeven. Basiscur-
sus Windows 8 lessen van 2 uur, In-
ternetcursus 7 lessen en Opfriscur-
sus 4 lessen. Het programma voor 
Mijdrecht en Uithoorn is als volgt: 
Mijdrecht: Basiscursus begint 
maandagmiddag 29/10 en woens-
dagmiddag 31/10; Opfriscursus vrij-
dagmorgen 2/11; Internetbankieren 
1 les op vrijdagmorgen 30/11. 
Uithoorn: Basiscursus dinsdagmid-
dag 30/10 en donderdagmiddag 
13/12; Fotobewerken maandag-
middag 10/12; Internet kort (4 les-
sen) maandagmiddag 5/11; Opfris-
cursus woensdagmiddag 7/11; Ken-
nismaken 1 les op donderdagmid-
dag 15/11.
Voor vragen en aanmelden 0297-
272720 b.g.g. 0297-282938. 

Drie demoteams Dance Centre Jolanda 
van Beek Nederlands kampioen

een jaar lang keihard gewerkt met 
dit prachtige resultaat. In eerde-
re wedstrijden behaalden de groe-
pen al 14 bekers in 4 wedstrijden, 
afgelopen zondag werd al het harde 
werken beloond met de titel Neder-
lands Kampioen! Met Maaike van 
Agteren als choreografe en Daniel-
le van Beek als repetitor bleken de 
teams onverslaanbaar. 
“Lieve meiden van onze demote-
ams! Wat hebben jullie allemaal 
staan knallen! We hebben geno-
ten van jullie en hoe mooi is het dat 
we allemaal beloond zijn met de 1e 
Prijs! We hebben gewerkt, we heb-
ben gecleaned, we hebben aange-
past, we hebben veel opzij gezet, we 
hebben soms gevloekt maar vooral 
veel gelachen. We vonden het heer-
lijk 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 sei-
zoen uiteraard hun landstitel wil-
len behouden. Heb je interesse in 
deze demoteams? Meld je dan aan 
voor deze open auditie via info@ 
dancecentrejolandavanbeek.nl.

Verrassend concert van Amicitia
Uithoorn - Op vrijdag 16 novem-
ber a.s. geeft de Christelijk Orato-
rium Vereniging Amicitia weer haar 
najaarsconcert in de R.-K. kerk ‘De 
Burght’ in Uithoorn.
Dit keer niet alleen heel beken-
de werken, maar naast de gewel-
dige ‘Krönungsmesse’ van Mozart 
het minder bekende, maar zeker 
niet minder majestueuze werk van 
Louis Spohr: ‘Die letzte Dinge’. Een 
oratorium gebaseerd op de Open-
baringen van de apostel Johannes, 
het laatste bijbelboek. Spohr is een 
tijdgenoot van Mendelssohn, Schu-
bert en Schumann, allen componis-
ten van de romantische muziek.
Naast Ruzanna Nahapetjan werken 

verder mee: de mezzosopraan Ellen 
Smit, de tenor Rein Kolpa en bari-
ton Ronald Dijkstra. Eric Jan Joosse 
uit Ouderkerk aan de Amstel bege-
leidt zoals gewoonlijk op het orgel 
natuurlijk samen met het begelei-
dingsconcert Continuo. De dirigent 
Toon de Graaf staat borg voor een 
geweldige en emotionele uitvoering 
van beide werken. Noteer deze da-
tum alvast in uw agenda.

Inlichtingen kunt u krijgen bij me-
vrouw G. Bijlsma, tel. 0297-567257 
of mevrouw E. de Boer, tel. 0297-
562727. Op de website van Amicitia 
vindt u verder informatie. www.Ami-
citia-uithoorn.nl .

Derde prijs voor speculaas 
van bakker Westerbos
Mijdrecht/De Kwakel - Bij bakker 
Westerbos in Mijdrecht en De Kwa-
kel weten ze hoe ze een speculaas 
moeten bakken.

Zij wonnen de 3e prijs amandelspe-
culaas bij de vakwedstrijden specu-
laas tijdens de Najaarsdag van Bac-
kershuys en Back Beko IJsselstreek. 
Naast gevuld speculaas konden de 
bakkers hun speculaas klein zonder 
en met amandelen laten keuren.
180 speculaasproducten werden in-
geleverd bij de consumenten- en 
vakjury. Opmerkelijk was het ver-

schil in waardering van de consu-
menten- 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 kwa-
litatief goed product te maken. De 
consument kiest in eerste instan-
tie ‘op het oog’ en hoe het product 
en de verpakking eruit zien. Bakker 
Westerbos won een prachtige der-
de prijs. 
Wilt u ook eens genieten van deze 
speculaas, zie advertentie elders in 
deze krant.
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Vandaag, woensdag 17 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 bles-
sures?’ En natuurlijk kunt u terecht 
met vragen over zorgverzekerin-
gen. U kunt uw fitheid testen, een 

demonstratie bijwonen over eer-
ste hulp bij ongelukjes in en om het 
huis en u krijgt tips van de fysiothe-
rapeut 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.

Morgen, donderdag 18 oktober:
Samen eten in De Waver
Regio - Op donderdag 18 oktober 
is het maandelijkse seniorenrestau-
rant in Buurthuis De Waver aan de 
Waver 10 in Ouderkerk aan de Am-
stel. Voor vervoer kan worden ge-
zorgd. Vanaf 17.00 uur bent u wel-
kom voor een drankje en de maal-

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

Stichting ‘Paraplu’ zoekt 
gastvrouwen/mannen
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ is een 
echte vrijwilligersorganisatie die in 
haar eigen gebouw in Wilnis gedu-
rende vijf dagen per week en drie 
dagdelen per dag in drie verschil-
lende lokalen activiteiten organi-
seert.
Tijdens elk dagdeel is er een gast-
gever (m/v) aanwezig. Gastgevers 
zijn het visitekaartje van de ‘Paraplu’ 
en bieden service aan de docenten 
en de cursisten tijdens de activitei-
ten en cursussen. Ze zijn ook het 
aanspreekpunt voor eventuele vra-
gen 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 deelne-
mers, wijst hen de weg, serveert op 
bestelling koffie, thee of een ande-
re consumptie voor de docent, spel-

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 dag-
deel per week zich - tegen een klei-
ne vergoeding - dienstbaar willen 
maken en het leuk vinden om met 
mensen om te gaan.
De Stichting ‘Paraplu’ heeft be-
hoefte aan uitbreiding van het team 
gastgevers en degenen die er wel 
iets voor voelen kunnen nadere in-
formatie vragen en zich eventueel 
aanmelden als gastgever(m/v) bij 
mevrouw Rita Salceda, coördinator 
gastgevers en huishoudelijke zaken, 
tel. 0297-283908, e-mail: rita.salce-
da@stichtingparaplu.nl .

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 kinde-
ren hebben verschillende activitei-
ten gedaan die te maken hadden 
met het thema waarin ‘Ontdekken’ 
centraal stond. Zo ruilden de leer-
krachten 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 kin-
deren de mooiste creaties. 
Net als ieder jaar was er weer een 
feestelijke afsluiting van de kinder-
boekenweek. Alle ouders en kinde-
ren werden op woensdagavond op 
school verwacht. Door middel van 
een puzzeltocht konden zij alle ten-
toongestelde werkjes van de kinde-
ren bekijken.
Hierbij was ook boekwinkel Mond-
ria weer aanwezig met veel kinder-

boeken. Zo kregen de ouders de 
mogelijkheid om gelijk boeken te 
kopen, waarbij een deel van de op-
brengst voor de school was. 
Aan het eind van de avond haal-
de 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 leerkrach-
ten kunnen weer terugkijken op een 
geslaagde avond.

Voorleeswedstrijd op de 
Driehuisschool
Mijdrecht - Er is op de Driehuis-
school heel veel gelezen in het ka-
der van de Kinderboekenweek. In 
elke klas werden er voorrondes ge-
houden voor de grote finale van de 
voorleeswedstrijd. Een stukje uit je 
boek lezen of iets over je boek ver-
tellen en plaatjes laten zien voor de 
hele klas is best spannend! Uitein-
delijk werd er in elke klas een kind 
kampioen. Vrijdag werd er een gro-
te 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 the-
ma ‘Hallo Wereld!’. De ouders, opa’s, 
oma’s en overige belangstellenden 
konden op vrijdag de tentoonstel-
ling per klas bekijken en een boek 
kopen bij de stand van boekwinkel 
Mondria. 
Het was weer een geweldige week 
met een mooie afsluiting!

Streetwise verkeersdag én 
herijking Verkeersveiligheidslabel
Wilnis - Maandag 8 oktober stond 
geheel in het teken van verkeer op 
Vlinderbos. De hele dag zijn de kin-
deren in de weer geweest met het 
programma van ANWB Streetwise. 
De groepen 1 en 2 hebben (gevaar-
lijke) verkeersgeluiden leren her-
kennen en ze hebben geoefend met 
oversteken. Ook het belang van een 
kinderzitje en de autogordel is on-
der de aandacht gebracht.

De groepen 3 en 4 hebben voorna-
melijk geleerd wat ze zèlf kunnen 
doen om hun veiligheid in het ver-
keer 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 kon-
den plaatsnemen op de bijrijders-
stoel van een ANWB lesauto en 
mochten zelf remmen. Ze hebben 
daardoor veel geleerd over de rem-
weg 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 moeilij-
ke manoeuvres. En vooral een rond-
je op de elektrische step vonden ze 
fantastisch! Maar de kroon op deze 

dag was toch wel het door het UVL 
uitreiken van het herijkingscertifi-
caat van het Utrechts Verkeersvei-
ligheidslabel. Twee jaar na het be-
halen van het label is Vlinderbos 
nog steeds actief bezig met verkeer 
en verkeersveiligheid. Dit betekent 
dat Vlinderbos voldoet aan de crite-
ria van het UVL voor goed verkeer-
sonderwijs, 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 superge-
slaagde, gezellige, maar vooral leer-
zame verkeersdag!

Nieuwe brandweerauto voor 
brandweerpost Vinkeveen
Vinkeveen - Vorige week vrijdag 12 
oktober heeft de VRU brandweer-
post Vinkeveen en Waverveen of-
ficieel een nieuwe brandweerau-
to van het type Mercedes Sprin-
ter in gebruik genomen. VRU staat 
voor Veiligheidsregio Utrecht en is 
een samenwerkingsverband van 26 
Utrechtse gemeenten. De VRU co-
ordineert de veiligheid van alle in-
woners 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 ver-
schillende leden van de brandweer 
in het zonnetje gezet. Onder meer 
de werkgroep die de wensen en ei-
sen 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 overhan-
digd aan de postcommandant Vin-
keveen, Aldo van Kouwen. Vervol-
gens werd na een buitenoptreden 
van ‘Hans Klok’, hilarisch gespeeld 
door een van de aanwezige brand-
weerlieden, de nieuwe brandweer-
wagen uit de kazernegarage naar 
buiten gereden. Dat gebeurde met 
veel rook – geproduceerd door en-
kele rookgenerators – en wolken 
confetti.

Smaller voertuig
VRU Brandweerpost Vinkeveen 

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 waar-
borgen.

Dat voertuig was dus aan vervan-
ging toe en om die reden werd ge-
opteerd voor een nieuwe en mo-
dernere versie. Die is nu beschik-
baar, te weten een tankautospuit 
van het type Mercedes Sprinter met 
een vermogen van 190 pk. Met de-
ze wagen kunnen onder meer mate-
rieel en personeel worden vervoerd 
bij grotere of bijzondere incidenten. 
Maar het voertuig kan ook worden 
ingezet bij zoekacties naar vermiste 
personen op de Vinkeveense Plas-
sen. Door intensiever gebruik van 

’Leerlingen Thamen solliciteren 
bij het bedrijfsleven’
Regio - De afgelopen week heb-
ben leerlingen van de afdeling Han-
del/Verkoop van Scholengemeen-
schap Thamen geoefend met sollici-
tatiegesprekken. De interviews wer-
den afgenomen door mensen uit het 
bedrijfsleven. Zij kwamen hiervoor 
speciaal naar Thamen toe om de-
ze gesprekken af te nemen. Voor de 
leerlingen was dit een unieke kans 
om te ervaren hoe het is om te solli-
citeren. Zo konden de leerlingen de 
lesstof van de eerste weken mooi in 
de praktijk brengen. De leerlingen 

hebben verder geoefend met het in-
vullen van hun sollicitatieformulie-
ren. Deze formulieren bevatten voor 
leerlingen die nog nooit gesollici-
teerd hebben soms lastige vragen.
Op Thamen krijgen de leerlingen 
les in een praktijkgerichte leerom-
geving. Binnen de afdeling Han-
del/Verkoop worden de leerlingen 
geconfronteerd met ‘levensechte’ 
praktijklessen. Door het bedrijfsle-
ven in de school te halen konden 
de leerlingen oefenen in een bete-
kenisvolle praktijkgerichte situatie.

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

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

trekkracht, geringe breedte en lich-
ter gewicht worden de langgerek-
te akkers in het plassengebied nu 
(ook) goed bereikbaar.

Juiste hulp
De nieuwe tankautospuit is voorzien 
van de modernste snufjes. Naast 
een mobiele pomp met voldoende 
slangen beschikt de auto over ex-
tra C 2000 portofoons, plassenkaar-
ten met zoekpatronen, extra zwem-
vesten 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 be-
reikt. 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 we-
gende boot en/of een motorspuit-
aanhanger goed te kunnen trek-
ken. Met dit nieuwe materieel is de 
brandweer vanaf heden nog be-
ter in staat om binnen en buiten de 
(natte) regio de juiste hulp te kun-
nen verlenen.



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 doel-
punt, al na een minuut stond er een 
voorsprong en die werd halverwe-
ge 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 mi-
nuut) kwam van Nathan van Aken, 

de lange verdediger ging mee naar 
voren met de eerste hoekschop. De 
bal kwam hoog in het strafschopge-
bied en Van Aken kopte zuiver bin-
nen. 1-0. Argon kwam na een goe-
de combinatie zelfs op 2-0, de ijve-
rige Kevin Blom gaf de bal aan Vin-
cent van Hellemondt die vervolgens 
inschoot. Daarna was er een over-
wicht van AH, maar de tegentref-
fer kwam tot stond via een afstand-
schot. Vanaf zo’n 35 meter schoot 
Hans Barmentlo de bal in de krui-
sing 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 Ar-
gon uitkomst.
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Gezellig samenzijn van diverse 
sportverenigingen bij De Amstel
Regio - Zoals altijd op de laatste 
donderdagavond voor een school-
vakantie 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 opge-
tuigd om gezamenlijk op een leuke 
manier de vakantie in te luiden.
Deze keer had De Amstel de pira-
tenboot weer te water gelaten in 
het wedstrijdbad en kon men ge-
bruik maken van alle aanwezige at-
tributen, zoals o.a. de glijbaan en de 

duikplank. Het is gebruikelijk dat 
hierbij niet alleen alle eigen leden 
maar ook hun vriendjes, vriendinne-
tjes, vaders, moeders, opa’s oma’s 
etc. van de partij zijn.

Afgelopen donderdag waren er ruim 
honderd mensen aanwezig om ken-
nis 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 gebeu-
ren afgesloten met drankje en een 
zakje snoep. Kortom een leuk initia-
tief om de verbroedering binnen de 

sport in de Ronde Venen te stimu-
leren! Zwem- en polovereniging De 
Amstel, een reeds 50 jaar oude- op 
en top levende en 50 jaar oude ver-
eniging, biedt voor elk wat wils: Di-
plomazwemmen (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-de-
amstel.nl of kom eens langs tijdens 
één van de trainingen in het Veen-
weidebad.

Argon wint verdiend van AH ‘78

Hertha MD1 ongeslagen koploper
Vinkeveen - De meiden van Hert-
ha MD1 zijn het seizoen sterk be-
gonnen. 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 midden-
veld. De beide keepers Irina de Ko-
ning en Nikki de Kuiper hadden niet 
veel te doen en konden oplopen tot 
aan de middenlijn. Voorstopper Ty-
sha te Beest stond goed op lijn met 
de beide backs Sanne van den Big-
gelaar en Sumirë Iwasaki Het mid-
denveld, acteerde als semi-aanval-

lers. Midmid Lakeysha van Spanke-
ren scoorde zelfs 2x. Maar ook links-
half Anne van der Linden scoorde 
een fraai doelpunt, terwijl rechtshalf 
Nikki Blomvliet er twee in pegelden.
Voorin leek het soms op prijsschie-
ten, 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 Branden-
burg de gelegenheid te scoren. De-
ze topscoorder schoot uiteindelijk 6 
keer raak.

Ook de vorige wedstrijden zijn ge-
wonnen zodat de MD1 aan kop 
staat met 22 doelpunten voor en 
maar één tegen. Een mooi resultaat, 
maar we juichen niet te vroeg. Vol-
gende week zaterdag komt de num-
mer 2, Loosdrecht, op bezoek en 
moeten we laten zien of we de kop-
positie echt wel waard zijn.
Het is leuk om te zien dat het be-
leid van Hertha om het meidenvoet-
bal 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!

Doelpuntrijk duel van Jong 
Argon tegen de vogels
Mijdrecht - In de tweede ronde van 
de beloftencompetitie was IJssel-
meervogels te gast aan de Hoofd-
weg. In een doelpuntrijk gebeuren 
wisten zij via een 0-1 ruststand uit-
eindelijk 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 Argon-
zijde enkele kansen gemorst, die 
voor een geheel ander aanzien had-
den kunnen zorgen. Met name in 
de eerste helft was goed te merken, 
dat er een mix van jeugd-, zaterdag- 
en zondagspelers op het veld stond, 

die niet samen had gespeeld of ge-
traind, hierdoor was er vaak ruis op 
de lijn en hier wist het beter com-
binerende IJsselmeervogels van te 
profiteren.  Zij vonden in Noah Zuid-
wijk 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 ver-
dediging.  Na rust enkele verse spe-
lers en dat zorgde er voor, dat het 
beeld kantelde en naast wat gemis-
te mogelijkheden leverde dit tref-
fers op van Erik Mulder en Vincent 
van Hellemondt, waardoor een 2-1 
voorsprong werd genomen. De re-
gel, dat een gele kaart ook een tijd-

straf oplevert, zorgde er voor dat de 
gasten in overtal op het veld kwa-
men en dit leverde middels een heel 
fraaie vrije trap en een miscom-
municatie in de defensie weer een 
voorsprong op voor de gasten. Snel 
werd dit door een treffer van Riad 
Lilipaly werd hersteld (3-3) en kwa-
men er kansen op een nieuwe voor-
sprong. Maar die kwam er voor de 
vogels, toen over de rechtervleugel 
twee man voorbij werden gelopen 
en de voorzet van dichtbij kon wor-
den 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 donder-
dagavond 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 Klinkha-
mer kampioen. Zij kregen uit han-
den van Ans Goezinne de wisselbe-
ker, bloemen en een attentie. Op de 
tweede plaats eindigden Karla Sc-
midt en Theo de Cocq van Delwij-
nen met een klein verschil.
De beste B spelers van het afgelo-
pen 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 bloe-
men. Verder werden de vrijwilligers 
van de club die helpen met oprui-
men, 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 gezelli-
ge club dan kunt u bellen naar tel 
241562. U mag dan een paar keer 
meespelen.

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 Tiche-
laar, een vrije trap van twintig me-
ter, ging maar net naast. AH kon er 
in die fase weinig tegenover stel-
len, Schildt leverde een slap schot 
af en andere pogingen werden door 
defensie van Argon in de kiem ge-
smoord. Met nog twintig minuten te 
gaan gooide Argon de wedstrijd op 
slot, een mooie steekpas van Tiche-
laar, recht door het midden, bracht 
de snelle Lesley Groenen alleen 
voor doelman Roomer, op het ge-
richte schot had de sluitpost geen 
kans 3-1. Vlak daarna ging een po-
ging van Roderick Röling net naast. 
Coach Jack Honsbeek bracht ver-
volgens twee verse spelers in, Robin 
Muller en Adil Kamil namen de 
plaats in van Wouter Winters en Ro-
derick Röling.

In de slotfase stond Argon enigs-
zins 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 moge-
lijk om tot scoren te komen kwam 
van Lesley Groenen maar z’n voor-
zet/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. Komen-
de zaterdag is Argon vrij van kom-
petitie verplichtingen. 

Foto’s: sportinbeeld.com



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 17 oktober 2012

Atlantis 1 wint derde 
wedstrijd op rij
Mijdrecht - Op zaterdag 13 ok-
tober stond Atlantis 1, door Rabo-
bank gesponsord, tegen VZOD 1 op 
het programma. VZOD stond met 
slechts twee verliespunten een aan-
tal plekken boven Atlantis en om bij 
de top aan te kunnen haken moest 
het eerste team de winst pakken 
tegen VZOD. Na twee winstpar-
tijen 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 vlag-
genschip van de Mijdrechtse ver-
eniging het veld in. Het eerste doel-
punt van de wedstrijd was voor At-
lantis. Het tweede doelpunt, dit-
maal voor VZOD, volgde snel; 1-1. 
Daarna wist de thuisploeg lang-
zaam maar zeker een sterke voor-
sprong op te bouwen. Na 4-1 maak-
te VZOD een tegendoelpunt, maar 
daarna was het Atlantis dat zijn kan-
sen goed afmaakte en zo’n 10 mi-
nuten 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 voor-
sprong werd echter tot aan de rust 
behouden; 9-4.
In de beginfase van de tweede helft 
leek het nog even spannend te wor-
den. 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 Kor-
ver 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 weder-
om 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 gespon-
sorde Atlantis 1 terug kijken op een 
goede laatste fase van het veldsei-
zoen en kan het zich met vertrou-
wen storten op het kampioenschap 
in de vierde klasse in de zaal.

Jeugdschaaktoernooi 
bij Denk en Zet
Vinkeveen - Ook dit jaar organi-
seert schaakvereniging Denk en 
Zet voor de achtste keer het jeugd-
schaaktoernooi 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 gra-
tis, Stieva Metaalbewerking bv te 
Aalsmeer is de sponsor die ook dit 
jaar alle mooie bekers en medailles 
ter beschikking stelt. Er is voor ie-
dereen prijs dus niemand gaat met 
lege handen naar huis. 
De eerste ronde wordt ingedeeld 
op leeftijd, bij de volgende ronden 
wordt er ingedeeld naar speelresul-
taat. Aan het einde van het toernooi 
worden alle deelnemers ingedeeld 
in groepen op leeftijd zodat ieder-
een kans maakt op een mooie be-
ker of medaille.
Het toernooi begint om 13.00 uur en 
de prijsuitreiking is rond 17.00 uur. 
Aanmelden kan tot vrijdag 2 novem-
ber via de website www.svdenken-
zet.nl of telefonisch bij Evert Krone-
meijer: 0297-283477. Er geldt dit jaar 
een maximum aantal deelnemers. 
De inschrijving sluit automatisch bij 
56 aanmeldingen. 
De organisatie van dit jeugdschaak-
toernooi ligt geheel in handen van 
schaakvereniging Denk en Zet. 

.Jeugdschaak 
Onze jeugdafdeling heeft op vrij-
dagavond zijn speelavond van 19.00 
tot 20.00 uur. 
Het eerste halfuur bestaat uit the-
orie met spelregels, schaakoefenin-
gen en spelletjes. 
Daarna kunnen ze de geleerde the-
orie in de praktijk brengen tijdens 
de interne competitie. 

En er is een mogelijkheid om mee 
te spelen, in leeftijdsgroepen, met 
de externe competitie tegen ande-
re 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 schaak-
club en te kijken of je schaken ook 
leuk vindt 

Vrijwilligers die ons team willen on-
dersteunen met het begeleiden van 
de schaakjeugd, zijn van harte wel-
kom. Kom eens vrijblijvend kijken of 
neem contact op met Kees Kentrop 
0297-264169 of E-mail: kees@ken-
trop.com Het is maar voor 1 uurtje 
per week op vrijdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur. 

Argon D2 wint derby 
tegen FC Abcoude D2
Mijdrecht - De weergoden zijn de 
voetballers van Argon D2 en Ab-
coude D2 gunstig gezind. Het is 
DROOG! De boys mogen aantreden 
op het hoofdveld van Argon. De jon-
gens van Abcoude zijn van gelijke 
hoogte en hebben er net zo veel zin 
in als de jongens van Argon, dat be-
looft een leuke pot te worden. Ab-
coude  staat in de poule op num-
mer vier en Argon deelt hun eerste 
plaats met Legmeervogels, waarbij 
het puntensaldo gelijk is, allebei al-
les gewonnen: 9 punten, maar het 
doelsaldo van de Uithoorners ho-
ger is. Wij missen vandaag Tobi-
as, die geniet van een welverdien-
de 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  vervol-
gens flink druk te zetten.

Er wordt meteen goed gecommuni-
ceerd binnen het team en met een 
prachtig opgezette aanval mag Ar-
gon binnen 2 minuten de eerste 
goal noteren. Abcoude vecht zich 
gelijk terug en hun tegenaanval be-
landt 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 Ab-
coude flink onder druk en ook het 

Argon A1 neemt punt 
mee uit Zwolle
Mijdrecht - Terwijl de weersvoor-
spellingen onweer en regen aanga-
ven, mocht de A1 van Argon van-
daag 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, tac-
tiek helder, benieuwd naar de uit-
voering. Begin was duidelijk voor 
Argon, dat van de aftrap het initia-
tief nam en een paar keer gevaarlijk 
doorkwam over de rechterzijde. He-
laas was de laatste bal en/of de bij-
behorende loopactie niet ok, waar-
door de kans in de kiem gesmoord 
werd. Langzaam kwam Zwolle wat 
meer uit de schulp, geholpen door 
Argon, dat wat aarzelend acteer-
de en niet resoluut handelde. Op-
eens was de 0-1 daar, nadat de bal 
niet goed werd weggewerkt, de bal 
werd voorgezet, de spits vrij mocht 
aannemen, die vervolgens fraai af-
rondde, 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 ge-
schoten, maar de goal werd afge-
keurd 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 an-
der Argon uit de startblokken, er 
wordt gecoached, druk gezet en du-
els gewonnen. Zwolle moet terug, 
Argon jaagt op de gelijkmaker. Deze 
valt dan ook na een kwartiertje in de 
2e helft, als Richie zijn tegenstan-
der de hielen laat zien, de achter-
lijn op zoekt, de bal voor geeft, waar 
Guido staat en die weet met dit bui-
tenkansje 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 Zwol-
le is gevaarlijk en weet met zijn ac-
ties Argon in verlegenheid te bren-
gen. 2 Geweldige reddingen van de 
uitblinkende Axel behoeden Argon 
voor een achterstand, en zo wach-
ten ons nog een paar spannende 
minuten, maar bijna is de 2-1 voor 
Argon daar als Jesse Stange zijn te-
genstander 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 uitsteken-
de scheidsrechter affluit. Volgende 
week ontvangen we Feyenoord aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht.

volgende doelpunt is voor Argon. 

Voorsprong
Met een voorsprong van 3-0 wor-
den de jongens iets makkelijk in 
hun spel en worden er toch wat 
kansen gecreëerd voor Abcoude. 

De verdediging van Argon weet de-
ze aanvallen toch prima te onder-
scheppen en alle ballen weer naar 
voren te spelen. Het vierde doel-
punt laat iets langer op zich wach-
ten, 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. Rust-
stand 4-1. Beide teams trekken zich 

terug in de kleedkamer en na een 
beker limonade, speladviezen van 
de trainers Wouter en Stephan ver-
schijnen 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 krij-
gen nog wel wat kansen, maar he-
laas lukt het de jongens niet meer 
om te scoren. Een snel genomen 
vrije trap van Abcoude  deed de 
bal achter onze verdediging belan-
den, waar Abcoude snel van profi-
teerde en nog een doelpunt wist te 
scoren. Na een doelpuntrijke eerste 
helft  wist Argon via een 4-1 rust-
stand gelukkig nog met 4-2 te zege-
vieren en dat was gezien het over-
wicht dat Auke-Cas-Casper-Di-
on-Donny-Erkelly-Jim-JordyZ-Jor-
dy-Mathis-Martijn-Niels-Tom-Xa-
vier  in de eerste helft hadden zeker 
niet onverdiend te noemen. Volgen-
de week spelen zij een bekerwed-
strijd in Laren en op 27 oktober te-
gen Legmeervogels. 

Foto’s: sportinbeeld.com

Bloedstollende derby Argon B4-CSW B4

Atalante H4 pakt mooie overwinning
Vinkeveen - Na twee mooie 3-1 
winstpartijen en een nipte 3-2 ne-
derlaag, mocht Atalante H4 afgelo-
pen vrijdag weer aan de bak in de 
Boei.
Voor het eerst dit seizoen op vol-
le sterkte, dus de verwachtingen 
waren hoog gespannen. De man-
nen van Atalante, gesponsord door 
Electroworld Bunschoten te Abcou-
de, 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 Atalan-
te waren duidelijk aan elkaar ge-
waagd en elk foutje werd aan bei-
de kanten afgestraft. De derde werd 
door VCH binnen gehaald dank-
zij een snelle middenaanval die re-
gelmatig 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-up-
per 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 binnenge-
haald met 15-6.

Wederom een mooie zwaar bevoch-
ten overwinning. Volgende wedstrijd 
is de streekderby tegen Veenland in 
Wilnis. Die wedstrijden staan al-
tijd 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 - Al weken keken de 
jongens van Argon B4 en CSW B4 
uit naar deze onderlinge confronta-
tie. De meeste jongens kennen el-
kaar van school of hebben ooit voor 
de andere vereniging gespeeld. Ook 
de ranglijst gaf aan dat dit een leu-
ke 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 jon-
gens van Argon besloten om het 
4-4-2 systeem te hanteren om zo-
doende overwicht op het midden-
veld te krijgen en vandaar uit te pro-
fiteren van de snelle buitenspelers. 
Van het begin af aan werd er door 
beide teams fel maar fair gestre-
den voor elke bal, met verscheide-
ne kansen over en weer. Halverwe-
ge de eerste helft kreeg de midden-
velder 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 vinger-
toppen beroeren maar dat was niet 
genoeg om een doelpunt te voorko-
men: 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-sy-
steem meer druk op het CSW doel 
te zetten. Echter al naar een paar 
minuten in de tweede helft werd het 
plan doorkruist door een razend-
snelle uitbraak van de buitenspe-
ler van CSW De keeper werd om-
speeld en de 0-2 was een feit. Nu 
werd het alles of niets voor Argon. 
Na wat positionele wisselingen zet-
te Argon druk op het CSW doel. Dit 
leidde tot diverse kansen maar de 
keeper van CSW stond zijn manne-
tje. 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 eer-
der vermeld; de keeper van CSW 
verkeerder in grote vorm en zorgde 
dat zijn club de punten mee kon ne-
men naar Wilnis. Eindstand 1-2. Al 
met al een zeer spannende en spor-
tieve wedstrijd mede door de goed 
leidende scheidsrechter.
Foto’s: sportinbeeld.com
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Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdag-
avond 20 oktober is er prijsklaver-
jassen in de kantine van S.V. Hert-
ha 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 kaar-
ten. Het eerste kopje koffie/thee is 
gratis.

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, ” al-
dus Jos Kooijman, voorzitter en do-
cent bij Spel en Sport. Het voordeel 
van sporten bij Spel en Sport is, dat 
je meedoet in een groep. Dat is ge-
zellig 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 uur-
tje 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 ei-
gen 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 in-
formatie op www.spelensportdrv.nl. 
Voor vragen kunt u ons ook bellen: 
tel. 06 21 918 353.Argon E1 wint vijfde zege op rij

Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag moest Argon E1 tegen Alti-
us E2.Dit beloofde een spannende 
wedstrijd te worden,dus de jongens 
stonden op scherp!Dit liet Tim ge-
lijk 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 moei-
lijk was om te scoren.Een tijd lang 
werd er over en weer op het veld 
gespeeld,maar echte kansen kwa-
men 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 wed-
strijd is de strijd weer terug en Mi-
ka schiet net naast het doel.Stan-
ley laat mooie trucjes zien en speel-
de Altius voorbij,maar wordt geraakt 
en wordt gewisseld voor Boaz.Matts 

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.

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 verde-
diging 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 Mi-
ka goed over,waardoor de winst in 
zicht leek te zijn maar Altius vecht 
terug.Zij schieten op de paal en uit-
eindelijk 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 vijf-
de zege voor de mannen op rij!!De 
blijdschap was groot bij de jongens 
en de toeschouwers tevreden met 
zo’n spannend potje voetbal.

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 Abcou-
de, één van de sterkste tegenstan-
ders uit de poule. Hertha begon met 
handicap aan deze wedstrijd in ver-
band met het ontbreken van Sien-
na en hun,coach Leo. De verrassing 
was daarom groot toen we op 3-0 
voorsprong kwamen door doelpun-
ten van Mo, Daniek en Mandy.
Alle speelsters hebben super hard 
gewerkt voor deze voorsprong. Zo-
wel 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 ge-
vochten voor de doelpunten. Twee 
tegendoelpunten van Abcoude 
brachten de spanning weer hele-
maal terug in de wedstrijd. Dankzij 
de aanmoedigingen van de meege-
reisde ouders, broers, zusters, neven 
en opa’s bleven de meiden knokken, 
zodat na een mooi doelpunt van Is-
mene de stand op 2-4 werd ge-
bracht.
In de slotfase kwam Abcoude terug 
tot 3-4. Maar Hertha behield haar 
voorsprong

WLCombatics sluit fanatieke sport-
zomer nat en modderig af

Regio - Na het succes van het WL-
Combatics team bij de Fishermans 
Friend Strongman run stonden er 
nog 2 grote en uitdagende races 
voor de sporters op het program-
ma; de Dam tot Damloop en Mud-
masters Obstacle Run. Het team van 
WLCombatics bestaat uit enthousi-
aste sporters, maar ook de trainers 
zelf doen mee. 

“Dit zijn de momenten waarop wij 
als trainers kunnen laten zien dat 
we zelf ook beschikken over een 
goede conditie, onszelf tot het ui-
terste pushen en niet alleen maar 
langs de kant staan. We weten alle-
maal heel goed dat sport soms pijn 
doet en vervelend is, maar dat je al-
tijd lachend de finish haalt met el-
kaar!” Aldus bootcamp trainster 
Saskia Bakker. 

Dam tot Damloop
De Dam tot Damloop is het hard-
loopevenement waar elke renner 
een keer aan mee moet hebben ge-
daan. Willem Lindeboom, de op-
richter van WLCombatics, had ster-
ke renners in zijn team, maar bleef 
deze keer zelf aan de kant staan. 
“Door een blessure aan mijn knie is 

het niet verstandig om de 10 engel-
se mijl te rennen, helemaal niet met 
het oog op Mudmasters. Natuur-
lijk 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 

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 meer-
dere obstakels het toneel was. Bij 
de Mudmasters Obstacle Run ging 
het om de persoonlijke uitdaging, 
kameraadschap en doorzettingsver-
mogen. Iedereen van WLCombatics 
kwam lachend, nat en modderig de 
finish over gerend!

WLCombatics Team
WLCombatics is een jong dyna-
misch sportbedrijf opgestart in Vin-
keveen dat afgelopen zomer de 
overstap heeft gemaakt naar Am-
sterdam. 

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

Luidruchtige bridgeochtend 
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 11 oktober 
was de derde competitieronde in ‘t 
Buurtnest bij bridgeclub ABC. Vori-
ge 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 kon-
den 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 vereni-
ging 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 aan-
genomen. Er werd aan 13 tafels ge-
bridged. Er werd in twee lijnen ge-
bridged, er waren zes tafels in de A-
lijn en zeven in de B-lijn. Het is voor-
zover 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 pun-
ten. Tweede werd het paar Addie 

de Zwart en Jeannet Vermey met 
57,50%, na vorige week een twee-
de 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 twee-
de, waar halen zij het vandaan. Der-
de werden Beb Soppe en Ria We-
zenberg 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 competi-
tiestand. Bridgeclub ABC heeft haar 
speelochtend op de donderdag-
morgen. Zij starten om 9.00 uur in ‘t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan in Uithoorn. Geïnteresseer-
den kunnen op de speelochtend 
langskomen om nader kennis te ma-
ken en misschien trekt de voorzitter 
wel weer zijn zondagse pak aan met 
stropdas. Volgende week wordt de 
vierde competitieronde gespeeld.

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-gent-
leman. In totaal stonden er 19 kop-
pels aan start op de Bovenkerker-
weg in Uithoorn. Via de Nesserlaan 
en Amsteldijk-Zuid was de finish op 
de Hollandse Dijk. Zonder valpartij-
en kwamen alle koppels tussen de 
17 en 26 minuten weer over de fi-
nish. De broodjes en warme soep 
gingen er daarna bij de nat gere-
gende renners goed in. Bij de jeugd 
ging de overwinning naar Men-
no en Peter van Capel, voor Lorena 
en René Wiebes en Stijn en George 
Ruijter. De pas 8-jarige Youri Jan-
zing reed met zijn vader ook naar 
een hele nette tijd toe. Bij de dame-
heer 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 Sietze-
ma de snelste tijd van de dag neer 
zette. De strijd bij de licentiehou-
der-gentleman was erg spannend. 
Op 1 seconde voorsprong gewon-
nen door Frans van der Does met 
Peter Hoogenboom voor de jeugdi-
ge 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 Am-
sterdamse cross competitie weer 
van start gegaan. 
Bij de jongste jeugd reed Tristan Ge-
leijn uit Rijsenhout in een spannen-
de strijd met Finn Akkermans naar 
de zege. Broer Owen had zware 
concurrentie bij de categorie oude-
re jeugd. Hier was Victor Broex (de 
Amstel) een maatje te groot. Owen 
reed naar de 5e plaats. Bij de nieu-
welingen moest Bart de Veer Bren-
dan 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 Meer-
land een nationale cross. Dennis 
30e en Michael 38e. Op zondag 14 
oktober reden Tristan en Owen Ge-
leijn 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 cros-
scompetitie in Nieuwveen. Naast 
de cyclocross wordt in Nieuwveen, 
rondom zwembad Aarweide, ook 
een veldloop en staprace gehou-
den. Publiek is van harte welkom. 
Programma: 09.30 veldrijden jeugd, 
10.30 uur veldloop, 11.30 uur step-
cross, 13.30 mtb race, 14.45 uur 
veldrijden nieuwelingen, dames, 40- 
en 40+ licentiehouders.
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Vinkeveen - Afgelopen week vier-
de 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 part-
ner, familieleden of begeleider. De 
meeste inwoners van De Ronde Ve-
nen kennen Maria-Oord voorname-
lijk 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 grootscha-
lige verbouwing van Maria-Oord.

Inmiddels is Zuwe Zorg gefuseerd 
met Aveant en Careyn. Daarom is 
de naam van het zorgcentrum ge-
wijzigd. Vanaf januari dit jaar is de 
naam dan ook officieel ‘Careyn Ma-
ria-Oord’.

Huiselijke sfeer
Maar de zorginstelling kent nog een 
langere voorgeschiedenis die da-
teert 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 levensja-
ren. Van ‘gesticht’ voor ouderen van 
dagen ontwikkelde Maria-Oord zich 
tot een gerenommeerd verpleeg- en 
verzorgingshuis. In 1979 werd be-
sloten het verpleeghuis en het ver-
zorgingshuis in twee afzonderlij-
ke stichtingen onder te brengen. 

Stichting Verpleeghuis Maria-Oord 
met een afdeling somatisch zie-
ken plus een afdeling psychogeria-
trie en stichting Verzorgingshuis Ma-
ria-Oord, die sinds 1985 Vinkenoord 
heet. In 75 jaar is er veel veranderd, 
maar de goede huiselijke sfeer bin-
nen 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 organi-
satie waar verschillende zorgvormen 
worden aangeboden. Van slaapza-
len naar eenpersoonskamers en van 
grote afdelingen naar kleinscha-
lig wonen. Er is een moderne kliniek 
geopend met een goed behandel-
centrum, waar naast verblijf ook re-
validatie mogelijk is. In 2006 open-
de Amerpoort een mooi paviljoen op 
het terrein van Maria-Oord. Er wo-
nen mensen met een verstandelijke

beperking en er is een dagprogram-
ma.

Genieten
Nadat maandag 8 oktober alle be-
woners waren getrakteerd op ge-
bak en een bloemstukje op de ka-
mer hadden gekregen, opende lo-
catiemanager Matthijs Kloek sa-
men met een bewoner de feestweek 
in ‘Restaurant Brinkzicht’ (dagrecre-
atiezaal). Daar werd op een groot 
scherm een prachtige foto-exposi-
tie getoond met foto’s van het zorg-
centrum vroeger en nu. Vrijwilligers 
van Fotoclub Careyn Maria-Oord/
Vinkenoord hadden de collectie sa-
mengesteld. 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. On-
der leiding van muziektherapeute El-
len 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 ou-
de ambachtenmarkt. De aankle-
ding bestond uit tal van kraampjes-
waar men kon zien hoe bijvoorbeeld 
leer wordt bewerkt, klompen worden 
gemaakt, maar ook sieraden, bor-
duurwerk, poppen in klederdracht, 
glas-in-lood, mandenvlechten en-
zovoort. Er was een poffertjeskraam, 
een ‘Van Nelle’ snoepkraam en een 
kaaskraam waar iedereen kaas kon 
proeven en zo meer. Talloze bewo-
ners maakten met hun familie een 
‘rondje’ om het allemaal te zien en 
te ervaren. Vrijdagmiddag 12 okto-
ber werd de feestweek ‘zingend en 

swingend’ afgesloten met medewer-
king van karaokezanger Joppe de 
Ree, huiszanger Berry Verkuil en Arie 
Hazes (broer van volkszanger André 
Hazes). Careyn Maria-Oord kan te-
rugzien op een geslaagde feestweek 
met een gevarieerd aanbod waar alle 
bewoners met hun familieleden en/
of begeleiders volop van hebben ge-
noten.
Het feestprogramma is mede mo-
gelijk gemaakt door Vinkeveen Pro-
motion met bijdragen van Rabobank 
Dichtbijfonds, AH Vinkeveen, de fir-
ma Plomp uit Woerden, de bedrij-
ven Kwakkebos, Fortron, Doorduyn, 
Dolman en Meander. Waarvoor har-
telijk dank! Niet in de laatste plaats 
is ook grote dank verschuldigd aan 
de talloze vrijwilligers en verdere 
medewerk(st)ers voor hun onbaat-
zuchtige inzet om er een bijzondere 
happening van te maken.

Zorgcentrum Careyn Maria-Oord viert 

75-jarig 
bestaan




