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CDA bezorgd over beddensluiting Zuwe Hofpoort

KORT NIEUWS:

Marathonkaarten in de
Amstelhoek
Amstelhoek - Buurtvereniging Amstelhoek houdt zaterdag 7 november weer haar klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van 10 uur ’s ochtends
tot 10 uur ’s avonds, waarbij er
mooie prijzen zijn te winnen; de
zaal is open vanaf ca. 9.30 uur.
Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes. De entree bedraagt slechts
8 euro, waarbij inbegrepen een
kopje koffie, ’s middags een
broodje en ’s avonds een heerlijke kop soep met een broodje.
Om deze kaartdag vloeiend te
kunnen laten verlopen, dient u
zich uiterlijk woensdag de 4de
op te geven bij mevrouw Leny Jansen, tel: 06-50282282,
e-mail:
jansenleny@hotmail.
com. Meld u zich snel aan,
want vol is vol.
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Stationslocatie Mijdrecht:
opnieuw in de verkoop

Regio - De bedden van Zuwe Hofpoort worden opgeheven. Dat is vorige week via de landelijke pers bekendgemaakt. Toestemming is verleend aan Zuwe Hofpoort ziekenhuis om te gaan fuseren met het St.
Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.
Ria de Korte, CDA woordvoerder zorg, zegt: “Deze beddensluiting heeft enorme consequenties
voor de inwoners uit De Ronde Venen, vooral voor de bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de
spoedeisende zorg”. Juist mensen
die kwetsbaar zijn, kunnen of mogen geen auto rijden en dan is het
Antonius ziekenhuis zeer slecht bereikbaar. Vanaf Mijdrecht kan een
reistijd met het openbaar vervoer al
gauw oplopen tot meer dan een uur.
Hoe zou een oudere die geen auto
kan rijden dan zijn of haar partner
moeten bezoeken? Het CDA vindt
dit onacceptabel en heeft gevraagd
aan de wethouder om actie te ondernemen om het openbaar ver-

voer te verbeteren voordat de beddensluiting in werking treedt. Naast
het openbaar is er de mogelijkheid
om gebruik te maken van de regiotaxi. Een taxi waar niet iedere oudere graag gebruik van maakt omdat
zij omwegen mag maken om meerdere cliënten op te halen. Onduidelijk is of de gebruikers van de regiotaxi op extra kosten worden gejaagd
als zij naar het Antoniusziekenhuis
gaan. Naast het vervoer komt de
spoedeisende hulp onder druk.
Het CDA kan zich goed voorstellen dat inwoners zich zorgen maken over de gevolgen van de beddensluiting van Zuwe Hofpoort. Het
lijkt er op dat dit fusieproces onomkeerbaar is. De gevolgen van beddensluiting zullen voor de inwoners
in De Ronde Venen echter minimaal
moeten zijn. Goede communicatie
naar iedere inwoner is daarom van
groot belang. Ook daartoe heeft het
CDA bij de wethouder een oproep
gedaan

Verkoopronde blijkt grote mislukking
Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

CARTEAM
UITHOORN
Voor betaalbaar
auto onderhoud

Mijdrecht - De Stationslocatie in
Mijdrecht moet aan de zijde van de
Rondweg een hoogwaardige uitstraling krijgen. Dat weinig verrassende idee heeft de gemeente al jaren geleden opgenomen in een zogeheten nota van uitgangspunten.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken, die afgelopen week plaatsvond, is duidelijk
geworden dat er in ieder geval een
plek gevonden is voor alle eerdere plannen. Die plek is de oud-papier container. Al vele jaren is het
ene onderzoek na het andere uitgevoerd, steeds met dure of onmogelijke uitkomsten. Het enige dat
gebeurde was het in werking stellen van het bekende automatisme
om alsnog aanvullend onderzoek
te doen op kosten van de gemeenschap. Steeds zonder resultaat: de
Stationslocatie raakt maar niet verkocht.

Coffeeshop
De gemeente worstelt al vele jaren
met het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de weinig verheffende invulling van het grote terrein in de directe omgeving van het
Mijdrechtse koopcentrum.
De winkeliers van Mijdrecht zijn
doodsbang voor een detailbestemming op de Stationslocatie en het is
geen geheim dat de Aldi, die op termijn zal vertrekken uit het winkelcentrum Adelhof, zich graag wilde
vestigen op die locatie.
Gelet op het aantal verkeersbewegingen bij de Stationslocatie is
slechts in één opzicht sprake van
een succesvolle invulling. Dat betreft de vestiging van de coffeeshop,
want ter plekke blijkt voor de verkoop van softdrugs al jaren een grote belangstelling te bestaan. Of dat
de hoogwaardige uitstraling is die
de gemeente beoogt, valt ernstig te
betwijfelen. Maar het is daar wel de

enige activiteit die al jaren bijdraagt
aan inkomsten in de gemeentekas.
Uitstraling
Blikvanger is het voormalige Stationsgebouw, waarvan alleen al
de buitenkant verval doet vermoeden. Het gebouw moet 600.000 euro opbrengen. Op de naastliggende, enorme zandvlakte bevindt zich
een bouwsel van golfplaten. Daaronder bevinden zich de resten van
een aantal plashokjes van weleer,
die op herstel van een monumentale uitstraling wachten. Potentiële
kopers zullen daarvoor in de buidel
moeten tasten. Over de verkoop van
de grote zandvlakte, waar vroeger
treinen van de NS werd gesloopt, is
nooit serieus onderhandeld, omdat
de gemeente eerst af wilde van het
voormalige Stationsgebouw en directe omgeving.
Vervolg elders in deze krant.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

‘Grootste
fietsonderzoek
ooit’ geeft inzicht
in fietsgedrag

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

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Opening Kinderboekenweek ‘Raar maar Waar!’
Vinkeveen – Woensdagmorgen 7
oktober werd op de Pijlstaartschool
in Vinkeveen de kinderboekenweek
door Tante Til geopend. Net als de
voorgaande jaren was ze ook dit
jaar weer uitgenodigd om de opening te verzorgen. Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek Natuur, Wetenschap en Techniek, ‘Raar
maar Waar’.
Speciaal daarvoor had Tante Til
twee mensen uitgenodigd, professor Raar en professor Waar. Een
beetje ‘Raar maar Waar’. Zij lieten
de kinderen drie proefjes zien die
je met azijn, afwasmiddel, een plastic handschoen en bakpoeder kunt
doen. Professor Raar pakte een glas,
professor Waar deed er afwasmiddel in en vervolgens goot professor Raar er azijn bij. Het afwasmiddel veranderde van kleur ‘Raar maar
Waar’. Daarna werd er bakpoeder in

een glas gestrooid, daarna de azijn
en het bakpoeder begon te bruisen
en stroomde over het glas. De laatste proef was een handschoen opblazen met bakpoeder en azijn. Het
was ‘Raar maar ook nu weer Waar’.
Professor Raar goot azijn in de
handschoen, deed er bakpoeder bij
en professor Waar mocht schudden.
De handschoen werd inderdaad opgeblazen. Alle kinderen waren verbaasd, dat was knap!
Tot slot kregen alle kinderen van
professor Raar een opdracht mee
voor de kinderboekenweek. Met de
klas, een groepje of alleen moet er
een robot gemaakt worden. Volgende week vrijdag na de voorleeswedstrijd wordt de winnaar bekendgemaakt. Na het kinderboekenweeklied ‘Raar maar Waar’ gingen alle
kinderen terug naar de klas en werd
het thema nog een keer besproken.

Kinderen mochten er soms bij zijn als de dieren werden gevoerd

Hertenkamp gewilde plek
die herinneringen oproept

Veel inwoners oneens met het wegbezuinigen door de gemeente
Mijdrecht - De lokale gemeenschap heeft zich afgelopen week in
deze krant ten volle geuit in woord
en geschrift over het mogelijk verdwijnen van het bij velen zo populaire hertenkamp tussen de Anselmusstraat en de Johannes van Lochemstaart in Mijdrecht, sinds 2005
beter bekend als het Wahlenplantsoen. Dat laatste is genoemd naar
de familie Wahlen die sinds het ontstaan van het hertenkamp in 1970
op die plaats het onderhoud en de
liefdevolle verzorging van de dieren
op zich heeft genomen. Weliswaar
‘in dienst’ van de gemeente, maar
met passie en zeven dag per week
als dat nodig was en nog steeds is.
Harry Wahlen, in het dagelijks leven
hovenier, verzorgt sinds acht jaar

de levende have. Momenteel zijn
dat vijf damherten (vier hindes en
een bok, plus flink wat kippen, een
haan en af en toe een zwaan). Als
het moet is hij ook degene die reparaties aan de houten stal, het brugje en een stukje onderhoud aan het
groen uitvoert. Voor die tijd deden
zijn vader Cor en moeder Ria dat.
“Ik doe het met passie voor de dieren. Het terrein is gedraineerd zodat de herten niet met hun pootjes
in een modderig nat terrein staan,”
vertelt Harry. “Het is alle dagen een
uitnodigende locatie, want je wilt
niet weten hoeveel ouderen er overdag graag komen, waaronder opa’s
en oma’s met hun kleinkinderen en
vaders en moeders met hun kinderen. Zelf zijn ze destijds met hun

ouders ook vaak bij de hertjes geweest. Maar ook jongeren hebben
er hun vaste plekje gevonden net
zoals veel allochtone mannen en
vrouwen die er graag even rust zoeken. Het is voor iedereen in de wijk
en zelfs van daarbuiten een bijzondere locatie die uniek is in De Ronde Venen. Het is een onderdeel geworden van het sociaal-maatschappelijk gebeuren in deze Mijdrechtse
woonwijk. Dat moet zo blijven! Aan
mij zal het niet liggen.” Deze maand
bestaat het hertenkamp precies 40
jaar en als ‘jubileumcadeautje’ krijgt
het een bezuinigingsmaatregel van
de gemeente opgelegd waardoor
het uit Mijdrecht dreigt te verdwijnen.
Vervolg elders in deze krant.

Politie zoekt doorgereden bestuurder
Mijdrecht - De politie wil weten
wie de bestuurder is geweest van
een (bestel)auto die op vrijdag 9
oktober op de Raadhuislaan tegen een personenauto merk Daihatsu is gebotst. De bestuurder van de (bestel)auto is weggereden zonder een briefje achter te laten op de aangereden auto met naam, adres en telefoonnummer. De bestuurster parkeerde de Daihatsu daar om 18.15 uur
en kwam rond 21.15 uur terug bij
de auto. Zij zag dat de rechterachterzijde flink in elkaar was gereden. Door de aanrijding was de
Daihatsu naar voren geschoven

en was met de voorzijde tegen de
achterzijde van een geparkeerde
Volvo gebotst. Volgens de eigenaar van die Volvo moet de botsing tussen 20.00 en 20.30 uur
zijn gebeurd. De politie roept de
verantwoordelijke bestuurder op
zich alsnog bekend te maken en
te melden op het politiebureau in
Mijdrecht of kontakt op te nemen
via het telefoonnummer 09008844. Ook mensen die informatie hebben en mogelijk de aanrijding hebben gezien, worden gevraagd dit te melden via bureau
Mijdrecht en/of via het telefoonnummer 0900-8844.

‘Grootste fietsonderzoek ooit’ geeft inzicht in fietsgedrag
De fietstelweek in september was een groot
succes. Landelijk deden
ruim 56.000 fietsers mee,
in Utrecht stond de teller
op 6.736. Ruim 2 miljoen
gefietste kilometers zijn
in kaart gebracht, waarvan
304.948 afgelegd in de
provincie Utrecht. Met dit
‘grootste fietsonderzoek
ooit’ is meer inzicht verkregen in de routes van fietsers,
hoe lang zij erover doen en
waar vertragingen zijn.

De resultaten worden
komende maand verwerkt.
Op basis hiervan gaat de
provincie Utrecht het eerste fietsverkeermodel ontwikkelen. Hiermee wordt in
kaart gebracht wat het nut
en de gevolgen zijn voor
fietsers van aanpassingen
aan wegen en fietspaden.
De provincie is blij met het
grote aantal deelnemers
in Utrecht, want hoe meer
mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de gegevens.

daarbij kunnen helpen, is
dat meegenomen. Ikzelf
zie vooral verbeterpunten

En des te gerichter de
provincie er dus mee aan
de slag kan.

Op de fiets ben ik vaak net
zo snel ter plekke. Ik heb
er dus belang bij dat de

Rob van Rijnsoever was
één van de deelnemers
aan de fietstelweek, en
bovendien winnaar van één
van de 20 verlote fietsen.
“Ik ben eigenaar van bouwkundig buro-030, en heb
vooral klanten in Utrecht
en omgeving. Ik merk dat
ik de laatste jaren steeds
vaker de auto laat staan.

Het fietsverkeermodel brengt
de gevolgen in kaart van
aanpassingen aan wegen en
fietspaden
verkeersomstandigheden
voor fietsers goed geregeld
zijn. Als mijn fietsdata

in de afstemming van de
verkeerslichten, en meer
verantwoordelijkheid voor

Wat ligt er onder onze voeten?

Plakkie Asfalt in de klas

Wil je weten welke verhalen
in de Nederlandse bodem
verstopt zitten? Kom dan
naar de Archeologiedagen
op 16, 17 en 18 oktober. Deuren die normaal
gesloten zijn gaan open,
zoals die van het provinciaal archeologisch depot
in Utrecht. Op verschillende plaatsen kun je zelf
aan het werk, zoals in het
Archeolab van het Universiteitsmuseum. Of bekijk het

Weet je al wat je later wil
worden? Dokter, politievrouw of wegwerker?

Romeins schip in museum
Hoge Woerd in de Meern.
Op tal van plaatsen zijn
bijzondere rondleidingen
en lezingen, zoals een

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in de
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N224 Woudenberg: plaatsen nieuwe wegverlichting in
oktober en november
N237/N412 De Bilt: plaatsen bewegwijzering Universiteitsweg op 14 en 15 oktober
N237 Soesterberg: 1e fase aanleg verdiepte ligging.
Werkzaamheden 26 oktober – 1 december
N411 Utrecht/Bunnik: groot asfaltonderhoud tussen
Mereveldseweg en Rhijnauwenselaan. Werkzaamheden
12-15 oktober
N458 Woerden: groot onderhoud en wegaanpassingen.
Werkzaamheden tot eind november

ondergrondse rondleiding
in DomUnder. Voor alle
activiteiten en locaties:
www.archeologiedagen.nl.

Om te weten of werken
aan de weg leuk is,
kunnen kinderen naar
www.plakkieasfalt.nl. Plakkie Asfalt is een lespakket
voor leerlingen van groep
7 en 8, en voor hun ouders
en leerkrachten. Je maakt
kennis met verschillende

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt
u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij
u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het
Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. Belt u
daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
@ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, @InvestUtrecht,
@werkaandewegutr, @Ucultuur, @ULoopbaan, @
RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040

aspecten van wegbeheer,
zoals onderhoud, aanleg
en veiligheid. Met filmpjes,
een bouwplaat en info voor
een spreekbeurt, willen de
wegbeheerders meer aandacht voor het werken aan
wegen en in de openbare
ruimte. Want hoe meer
belangstelling bij jonge
kinderen, hoe groter de
kans op goed geschoold
personeel in de toekomst.

de verkeersdeelnemer. Kijk
naar het kruispunt bij het
Neude, daar hebben ze
een aantal jaren geleden
de verkeerslichten uitgegooid. Het verkeer stroomt
nu beter door en het
aantal ongevallen is niet
toegenomen. Ik denk dat
dit op meer kruispunten
wenselijk is. Ik ben benieuwd of het onderzoek
ook dit soort resultaten
gaat opleveren.”

LEES ONS MAGAZINE!
De beste achtergrondverhalen uit de provincie
Utrecht lezen? Meld u
gratis aan voor ons digitale
magazine en ontvang als
eerste bericht over
nieuwe artikelen.
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
Nu geopend: Waterliniemuseum Fort bij Vechten in
Bunnik. Kijk voor openingstijden en activiteiten op
www.waterliniemuseum.nl
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten: vergaderingen
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
2 november 2015, 09:30 uur: Provinciale Staten
16 november 2015, 13:00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen
van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de
meest actuele informatie op: www.provincie-utrecht.nl/
stateninformatie. U kunt Provinciale Staten ook volgen op
Twitter: @PSUtrecht.
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Hoelang zullen ze er nog wonen?

Hertenkamp gewilde plek die
herinneringen oproept
kken
altijd sterk betro
ahlen zijn nog
Harry en Ria Wamp.
bij het hertenk

Reacties bewoners
overduidelijk (2)
Mijdrecht - Vorige week berichtten we over de reacties die wij
ontvingen van inwoners die reageerden op het voornemen van
het college om het hertenpark in
Mijdrecht te sluiten omdat het niet
zou gaan om een kerntaak van
de gemeente. In onze vorige editie plaatsten we al een selectie van
de ontvangen reacties en wij beloofden u op de hoogte te houden.
Daarom ook deze week weer een
greep uit de commentaren die ons
werden toegestuurd.

Geen bobo’s maar Bambi’s!
Wat ik er van vind dat de gemeente
hiermee wil stoppen? Totale waanzin. Is er nu niet eens meer 7500
euro per jaar beschikbaar voor zoiets Unieks in Mijdrecht? En zeg
nou zelf, wat heeft Mijdrecht verder nou echt te bieden als het gaat
om natuur en cultuur. Ik kan me
niet voorstellen dat de gemeente dit besluit kan onderbouwen
op een juiste en fatsoenlijke manier. Dit mag wat mij betreft echt
niet gaan gebeuren. Op de barricades zou ik zeggen. Ik houd de ontwikkelingen goed in de gaten, hopelijk via jullie krant, zodat wij er
voor kunnen zorgen dat die ambtenaren ons geld nou eindelijk eens
een keer fatsoenlijk besteden. Ik
zou zeggen: geen Bobo’s maar
Bambi’s!
Nils Hoogland

Geniet er elke dag van
Het hertenkamp mag echt niet
weg!!! Ik geniet er elke dag van als
ik naar huis rijd. Mijn kinderen vinden het ook geweldig!!!
Julie Bodegom

Foute beslissing besparen
Ik snap werkelijk niet waar de gemeente (overheid) mee bezig is.
Mijdrecht is een groeiende “dorp”
gemeente waar juist plekjes moeten blijven bestaan zoals het hertenkamp! Nu heb ik zelf geen kinderen maar loop graag zo nu en
dan even naar het hertenkamp! De
gemeente moet eens beter gaan
luisteren naar de bewoners van
de gemeente in plaats van alleen
maar plannen typen/schetsen achter een computer! De kosten van
7500 euro zouden toch voor de gemeente geen moeite mogen zijn,
ze gooien immers veel geld weg
doordat ze veel foute beslissingen
nemen! (Ik bespaar deze!) Ik hoop
van harte dat het hertenkamp zijn
bestaan nog jaren kan en mag
voortzetten.
Debbie Timm

Rustpunt
Het zou erg jammer zijn als het
hertenkamp verdwijnt. Het is in
de wijk Proostdijland een rustpunt tussen de bebouwing. Als het
groengebied wordt ben ik bang dat
er gras gezaaid wordt en het maaien in onze wijk wordt dikwijls erg
slordig gedaan: maaien na regenval en daardoor diepe sporen in de
graskant en veel gras op de weg.
G. de Jong

Een “besparing” die geld
kost
Het hertenkamp weg?? Het uit-

gaansgebiedje voor alle kinderen met papa, mama, opa, oma
en kinderoppasjes. Wij gingen er
voor naar Mijdrecht. Hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers, wat
een dankbaarheid van de gemeente. En de kosten? Let wel 7500 euro per jaar. Om te besparen ga je
het gebied ombouwen naar park
(voorlopig) kosten grofweg 50.000
tot 100.000 euro. Plus jaarlijkse
maai- en onderhoudskosten van
het groen???? Wat is de besparing? Hoeveel onderhoud van het
hertenkamp is dat wel niet? Niet
goed onderhouden groen van de
gemeente hebben we al genoeg.
Echt een “besparing” die geld kost
en niets anders oplevert dan kosten en ergernis van de inwoners.
Mag hopen dat de raad tot inzicht
komt.
G. de Kuijer

Hertenkamp is een uitkomst!
Hertenkamp moet open blijven,
leuk voor iedereen en prachtig
stukje groengebied met prachtige dieren! Als ik om me heen kijk
worden groengebieden en plantsoenen slecht bijgehouden en hertenkamp wordt bijgehouden door
vrijwilliger! Je kan ook overal op
bezuinigen, maar voor burgers die
dierenparken niet meer kunnen
betalen, is dit een uitkomst!
Frouke Schuurman-Schel

Omgerekend
Als het gaat om 7500 euro en omgerekend dit per inwoner 0,40 euro per jaar kost, laat ze dan maar
de gemeentebelasting verhogen
voor dit bedrag. Heb ik totaal geen
moeite mee, maar het hertekamp
moet blijven!
Hennie Stevens

Bakken met geld over de
balk
Ik vind het schandalig dat het hertenkamp weg moet en dat voor
7500 euro per jaar. Er gaan bakken met geld over de balk en voor
een beetje plezier voor die kindjes
en ouders en grootouders is geen
ruimte meer. Bezuinigen op andere
zaken lijkt me beter.
Hans van Schuijlenburg

Officiële petitie
Ik ben sinds vorig jaar oktober in
de gemeente komen wonen en onder andere hiervoor gekozen in
verband met kindvriendelijkheid
want wij verwachten deze maand
onze eerste kleine. Ik teken dus
bezwaar aan en stel voor dat er
een officiële petitie komt die aangeboden kan worden bij de gemeente. Desnoods collectebus
langs de deuren en bus bij de winkeliers voor donatie.
Charda van Kouwen

Iets soberder op gemeentehuis
Het hertenkamp weg om 7500
euro te besparen? Gaat het al zo
slecht met de gemeente? Er is niet
een afscheid, excursie, training of
jubileum op het gemeentehuis dat
iets soberder kan om dit begrip te
behouden? En inderdaad, de kosten voor aanleg en onderhoud van
groen zullen de jaarlijkse besparing nog kleiner maken dan die

Vervolg van de voorpagina
7500 euro. Het hertenkamp mag
niet verdwijnen. Al woon ik er niet
naast en kom ik er niet vaak, zoiets
is belangrijk voor kinderen om dieren te kunnen zien. Mocht het echt
allemaal niet passen in de begroting dan moet dit toch gemakkelijk
op te halen zijn? Zet er een bord
neer hoe mensen een vrijwillige
donatie kunnen doen of maak een
brievenbus voor flessenbinnetjes.
Rosco Steffen

Belachelijk als het gebeurt
Ik wil graag reageren op het bericht dat het hertenkamp moet
verdwijnen. Ik en met mij mijn
man, kind en hond vinden het
belachelijk als dit gebeurt. Het
is heerlijk om even naar het hertenkamp te lopen, een broodje,
groente en fruit te voeren aan de
hertjes, kippen en eenden. Het is
belangrijk voor kinderen om lekker buiten te zijn en zo stimuleer
je dit. Ook leren kinderen zo deze
dieren (dichtbij huis) kennen, delen van eten en (contacten) aangaan met andere kinderen. Mijn
dochter gaat het liefst iedere
dag naar het hertenkamp de dieren voeren en even spelen op de
speeltoestellen. Zou echt zonde
zijn als dit verdwijnt.
Naómi Slof

In plaats van huizenblokken
Het hertenkamp moet zonder twijfel blijven. Op de eerste plaats is
het een mogelijkheid om daar even
uit te resten, met of zonder (klein)
kinderen en het verfraait de omgeving. De mensen brengen nu hun
groenteafval naar de hertjes en dat
geeft, buiten het kijkplezier, ook de
nodige afleiding. Als er in 2017 24
appartementen worden gebouwd
in de Gosewijn van Aemstelstraat
(deze straat kijkt uit op het hertenpark) is het voor het dorpsbeeld
helemaal belangrijk dat het hertenkamp blijft. Het is toch heerlijk om dan een plek in de buurt
te hebben, waar je je even kan terugtrekken en kan genieten van de
herten, in plaats van dat je overal
tegen huizenblokken aan moet kijken. Bovendien is het erg vreemd
dat de gemeente geen initiatieven neemt om het geld op de een
of andere manier binnen te krijgen. Volgens ons zijn er best vrijwilligers die een handje mee willen helpen. Hopelijk zijn er meer
Mijdrechtenaren die er ook zo over
denken.
Familie Van de Vliet

Alleenstaande moeder
Zo zonde om het hertenkamp weg
te halen. Ik ben een alleenstaande moeder met drie kleine kinderen en heb geen rijbewijs om dus
makkelijk ergens naar toe te kunnen. Dit is het enige in Mijdrecht
wat voor de kindjes leuk is om
even naar toe te gaan: hertjes kijken en voeren! Zou onwijs zonde
zijn als dit er straks niet meer is. Ik
zie er best veel mensen even naar
toe gaan dus ik zal vast niet de enige zijn die graag zou zien dat de
hertjes blijven.
Naam bij de redactie bekend

Onderhoud door
ringsontvangers

uitke-

Ik ben in eerste instantie helemaal niet tegen het stoppen van
de subsidie aan het hertenkamp.
Dit is een uitstekend stukje groen
wat prima beheerd kan worden
door burgers, al dan niet gepensioneerd. Ook kunnen uitkeringsontvangers hier onderhoud plegen. Als de gemeente stopt met
die 7500 euro per jaar subsidie,
dan moet ook de boer recht achter het Wickelhofpark gekort worden op zijn subsidie voor een wandelroute door zijn weilanden, waar
hij 5000 euro per jaar voor krijgt en
bovendien geen extra kosten voor
heeft want het betreft weilanden
waar gewoon zijn koeien (toch al)
lopen. Overigens wil ik wel opmerken dat er bij het hertenkamp nooit
een bezoeker te zien is, dus dat de
gemeente hiermee stopt, is wel te
begrijpen. Ik denk alleen dat op
een miljoenenbegroting die 7500
euro een druppel op een gloeiende plaat is en dus net zo goed behouden kan worden.
RemcoHopm an

Zo wordt ons dorp doods
Het hertenkamp is een heel belangrijke plek voor mensen. Tijdens
mijn slechte huwelijk, scheiding,
ziekte maar ook met mijn kleine
kinderen heb ik daar veel gezeten en genoten van de dieren en
de plek. Ik ga er heen om even van
een moment te genieten. Ik denk
dat dat voor heel veel mensen zo
is! Deze bijzondere plekjes mogen
niet verdwijnen! Zo wordt ons dorp
doods! Laat het bestaan ….
Naam bij de redactie bekend

Haal lelijke kunst weg
Vreselijk als dit gaat verdwijnen!
Het is centraal gelegen waar al
zo vele jaren ouders en opa’s en
oma’s komen. Als dit een open
parkje gaat worden, wordt het
weer een hangplek voor jongeren
met alle zooi van dien. De herten,
reeën, ganzen en kippen geven
aan dit plekje met z’n mooie bomen er om heen een prachtig rustpunt. Haal dan dat gruwelijke gele kunstwerk weg, de halve maan
in Molenland die elke keer onderhouden moet worden of dat idiote
verroeste ding op de rotonde bij de
brandweerkazerne, Immens zonde
om het hertenkamp voor 7500 euro te laten schieten. Kan het niet
gesponsord gaan worden door bedrijven?
Naam bij de redactie bekend

Waar gaat het over? De gemeente
moet sterk bezuinigen en schrapt
daarvoor ook in zaken die het
leven voor veel mensen in de
woonwijken aangenaam maken.
In de komende begroting is er
alvast melding van gemaakt dat
er in 2017 geen mogelijkheid meer
is om 7.500 euro op te hoesten als
‘subsidie’ die het voortbestaan van
het hertenkamp garandeert. Dit tot
groot verdriet en teleurstelling van
Harry Wahlen en niet in de laatste
plaats zijn moeder Ria WahlenOudshoorn, ook wel de ‘oma van
het hertenkamp’ genoemd. “Ik heb
het 22 jaar met alle liefde verzorgd
nadat mijn man Cor overleden was.
Ik krijg er slapeloze nachten van
nu ik hoor dat het weg moet. Het is
het mooiste plekje in Mijdrecht en
dat gaat straks zomaar verloren?
Dat zal ons toch niet overkomen?
Alleen maar omdat het wat geld
kost. Als ze er een ander park
van willen maken kost dat toch
ook geld om het in te richten en
het te onderhouden?” Aldus Ria
die haar stukje levenswerk straks
wellicht in rook ziet opgaan en
het besluit vooralsnog niet snapt.
Zelf zegt ze met het vele werk
aan het hertenkamp al die jaren
enorm veel plezier te hebben
beleefd. “Met elkaar deden we het
vroeger en doet Harry dat nu nog
steeds graag voor al die mensen
die er ook plezier aan hebben
beleefd en nog hebben. Na veertig
jaar houdt het dus misschien
op,” vertelt een aangeslagen
Ria die strijdlustig meedeelt dat
ze hoe dan ook erbij zal zijn als
tijdens de raadsvergadering het
onderwerp aan de orde komt.
Ze heeft inmiddels de leeftijd
der allersterksten bereikt, maar
draait nog volop mee in de
samenleving en rijdt zelfs nog
geregeld auto. Zij was net als
haar man destijds ambtenaar bij
toen nog de gemeente Mijdrecht.
Met dat verschil dat zij de oudste
ambtenaar ooit is geweest.
Want ze heeft tot haar 84e (!) als
zodanig gefunctioneerd en was
belast met de verzorging van de
dieren in het hertenkamp. Zij stak
overigens ook de handen uit de
mouwen als er iets geverfd moest
worden of als er onkruid tussen
de stenen weggehaald moest
worden. Voor haar niet aflatende
inspanning, maar ook omdat zij
jarenlang vrijwilliger is geweest
bij Gerardus Majella, kreeg zij
door de toenmalige burgemeester
Marianne Burgman in 2008 een
Koninklijke Onderscheiding als
Lid in de Orde van Oranje Nassau
uitgereikt. Haar man Cor heeft het
hertenkamp vanaf de oorsprong in
1970 onder zijn hoede gehad. Na
zijn overlijden, nu al weer meer
dan 30 jaar geleden, nam Ria het
over. Nu doet zoon Harry dat, in
principe 365 dagen per jaar, maar
in de ‘overgangsfase’ deed hij een
poosje samen met zijn moeder
de verzorging en voor zover
noodzakelijk het onderhoud.

In 2015 kreeg het hertenkamp de
naam Wahlenplantsoen. Daar is Ria
nog steeds trots op.

Wijlen Cor Wahlen kreeg in 1970 als
eerste de zorg voor het hertenkamp
toebedeeld.

‘Bungelen’ in de begroting
Al in 1959 werd in Mijdrecht
gesproken over de aanleg van een
hertenkamp. Het was ene mijnheer
P.J.Gasse, voormalig directeur
Openbare Werken in Mijdrecht,
die destijds contact had gezocht
met de directeur van Artis. Deze
had op zijn verzoek een advies
uitgebracht met betrekking tot de
voorwaarden waaraan een goed
hertenkamp zou moeten voldoen.
Het terrein zou niet te laag mogen
liggen en moest ook droog zijn
omdat anders de grasmat vertrapt
zou worden. Na meer dan 10 jaar
plannenmakerij kwam het er dus
in 1970 en omvatte 2.700 vierkante
meter. De aanleg kostte destijds
40.000 gulden. De firma Fronik
uit Mijdrecht schonk toen twee
reetjes; een bedrijf uit Zaandam
een reebok en het nachtverblijf en
Gebr. Veerhuis het bruggetje. Een
firma uit Best (NBr.) heeft destijds
voor de afrastering gezorgd.
“Toen
het
hertenkamp
er
kwam woonden wij in een
hoekhuis aan de Gijsbrecht van
Stoutenborchstraat vlak bij de
locatie van het hertenkamp. Mijn
vader Cor werkte bij de gemeente
hij werd aangewezen om het
hertenkamp te gaan verzorgen en

te beheren. De tonnen met voer
voor de dieren werden bij ons
in de schuur gezet en vandaar
uit brachten wij het naar het
hertenkamp,” vertelt Harry die de
aanleg en het ‘familiebeheer’ van
het hertenkampje in opdracht
van de gemeente van kindsbeen
aan heeft meegemaakt. “Het
komend jaar bungelen we nog in
de begroting, maar in 2017 schijnt
het over en uit te zijn, tenzij de
inwoners en de gemeenteraad
van zich laten horen dat dit niet zo
moet en het kan blijven bestaan.”
Alle dieren in het hertenkamp
vallen onder verantwoording en
verzorging van Harry. Ook als
er zieke dieren zijn worden die
verzorgd, indien nodig door een
dierenarts. Harry staat ook paraat
als er door weersomstandigheden
losse takken in de bomen hangen
die in het hertenkamp dreigen te
vallen. Ook dan zorgt hij voor een
stukje veiligheid door ze weg te
halen, waar dit overigens de taak
van het gemeentelijk groenbeheer
is. Harry zegt uitstekend met die
mensen te kunnen samenwerken.
Er wordt dus altijd naar een
passende oplossing gezocht.
Harry is overigens niet in dienst
van de gemeente zoals zijn
ouders dat waren. Naast het
werk voor zijn eigen bedrijf heeft
hij de zorg voor het hertenkamp
op zich genomen waarvoor de
subsidie bestemd is. Harry: “Ik
werd een week of twee geleden
op een dag door iemand van het
gemeentehuis gebeld of ik maar
even langs wilde komen. Ik dacht:
dat is vast geen goed bericht.
Dat klopte ook. Mij werd verteld
dat de zorg voor het hertenkamp
om bezuinigingsredenen uit de
begroting was gehaald. Geen
leuk bericht dus en mijn humeur
was meteen tot een dieptepunt
gedaald.”
Tijd voor particulier initiatief?
Veel mensen uit Mijdrecht zeggen
volop plezier te hebben van het
hertenkamp. Het is een stukje
Mijdrechtse geschiedenis dat
in hun beleving moet blijven.
Talloze opa’s en oma’s met
hun kleinkinderen, maar ook
de tegenwoordige ouders die
vroeger met hun vader en moeder
het hertenkampje vaak hebben
bezocht, willen dat het blijft. Moet
vanwege het schrappen van een
simpel bedrag uit de begroting
ineens een einde komen aan dit
unieke parkje? ‘Er zijn genoeg
zaken waarbij geld over de balk
wordt gesmeten en waarop
bezuinigd kan worden’ en ‘je kunt
wel zien dat de wethouder die ook
zeggenschap over het hertenkamp
heeft, er gevoelsmatig niets mee
heeft want hij woont niet eens
in de gemeente die hij met zijn
andere collega’s moet besturen.
Het interesseert ze niks,’ zo hoor
het om je heen. ‘Te hopen is dat
inwoners van zich laten horen als
een debat komt over de begroting.
Ze moeten van zich laten horen
dat men dit niet wil,’ valt in
gesprekken te beluisteren.
Wethouder Aldrik Dijkstra (CU/
SGP) die het wel en wee van
het hertenkamp kennelijk in
zijn portefeuille heeft, laat
desgevraagd het volgende weten:
“Het is duidelijk dat dit onderwerp
leeft bij een deel van de inwoners
in Mijdrecht. Dat biedt ook goede
perspectieven voor andere vormen
van financiering. We gaan als
college eerst de discussie met de
raad aan. Van heroverweging is op
dit moment geen sprake.”
Hoewel er nu al veel commotie
is, betekent het nog niet dat de
maatregel er door komt. Komend
jaar is er nog geld beschikbaar
voor het hertenkamp. Daarnaast
gaat ook de gemeenteraad zich
nog buigen over de begroting
en krijgt het college opdracht
eventuele aanpassingen door
te voeren. Mocht in het meest
ongunstige geval de zorg voor
het hertenkamp toch worden
afgeschaft kan het wellicht worden
bijeengebracht via een particulier
initiatief. Bijvoorbeeld door het
opstarten van een stichting waarin
donateurs en sponsors financieel
kunnen participeren. En of Harry
Wahlen zich dan ook beschikbaar
wil stellen hangt van de dan
geldende voorwaarden en eisen
af. Wel is het zo dat er iemand
behalve met kennis van zaken
over de natuurlijke habitat van de
dieren, ook nagenoeg alle dagen
beschikbaar moet zijn om op
bepaalde tijdstippen de dieren met
passie te verzorgen. Misschien kan
die taak over meerdere personen
worden verdeeld. Er komt een
moment dat ook Harry dit zal gaan
overdragen. Het is nog niet zover,
maar laten we er wel rekening
mee houden dat dit tijdstip een
keer aanbreekt. Kortom. de
discussie over het onderwerp
is pas op gang gekomen en zal
ongetwijfeld worden voortgezet.
Wordt vervolgd dus!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

Leesplezier op de Schakel
Vinkeveen - Dinsdag 30 september
was RTV De Ronde Venen te gast
op basisschool de Schakel te Vinkeveen. Reden voor dit bezoek was het
project “Bibliotheek op school” waar
de Schakel aan mee doet. RTV De
Ronde Venen filmde het lied ‘leesvirus’wat door groep 5/6a werd gezongen, hierna ging deze groep
voorlezen aan de kleuters. Het vervolg van de opnames bestond uit
interviews met een paar kinderen, een ouder en de leescoördinator van school. Hierna vertrok groep
6b/7 naar de bibliotheek om nieuwe boeken te gaan uitzoeken. Dit
werd ook gefilmd en hier vond ook
het interview plaats met Marlon van
Rijn, zij coördineert het project vanuit de bibliotheek. Al met al een leuke promotie voor het project en een
nog grotere stimulans voor de kinderen om plezier te krijgen/houden
in het lezen. Op woensdag 7 Oktober start de kinderboekenweek. Uiteraard doet basisschool de Schakel hier ook aan mee. Er is een gevarieerd programma samengesteld
om samen met de kindeen te lezen.
Woensdag 7 oktober beginnen alle kinderen de dag met 20 minuten
lezen. Dat zullen we deze week iedere dag doen. Leeskilometers maken, met als doel beter lezen en

meer leesplezier. We sluiten ook iedere dag af met 15 minuten voorlezen door de leerkracht. Na de pauze zullen we met alle kinderen op
de tribune de week feestelijk openen. Maandag 12 oktober van 13.15
tot 13.45. Voorlezen door (groot)ouders. Dinsdagmiddag 13 oktober.
We gaan met de hele school robots
maken met beweegbare onderdelen. Donderdag 15 oktober organiseren we een boekenmarkt. Vanaf 14.45 kunnen kinderen en ouders hun boeken op school verkopen. Alle boeken worden verkocht
voor een euro per stuk, van de opbrengst gaan we nieuwe boeken
kopen. Donderdagavond 15 oktober zullen we in samenwerking met
Marlon van Rijn, onze leesconsulent, een ouderavond organiseren
over het belang van lezen en over
ons project met de bibliotheek. De
tussenliggende dagen wordt er in
alle groepen op allerlei manieren
ook nog aandacht aan lezen en kinderboeken besteed. Vanaf woensdag 7 oktober is ook de film over lezen die deze week op school is gemaakt te zien. U kunt deze film op
twee manieren bekijken; op YouTube; nieuwsronde 34 of op kanaal 36
of 41 RTV Ronde Venen elk heel uur
een week lang.

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON

Koorreis cov Amicitia naar Parijs

sinds 1888

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

Regio - Op 21 oktober vertrekt cov
Amicitia met 2 bussen voor een 4
daagse reis naar Parijs. Daar zingt
het koor op vrijdag 23 oktober in
de Madeleine kerk het Requiem en
Cantique de Jean Racine, beide van
Gabriel Fauré en Psalm 150 van César Franck. De keuze van het Requiem van Fauré in de Madeleine
is een bewuste keuze. In de Madeleine werd het Requiem voor de allereerste keer ten gehore gebracht
onder leiding van Fauré zelf. Nu gebeurt dat onder de inspirerende leiding van dirigent Toon de Graaf en
repetitor Eric Jan Joosse op het or-

gel, gebouwd door de beroemde orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll.
Het is de eerste keer dat cov Amicitia in Parijs zingt. Andere reizen
gingen naar o.a.Praag, Leipzig en
de laatste reis dateert van mei 2009
waar in Berlijn een concert gegeven
werd. Het werd tijd voor een nieuwe reis en zo is gekozen voor Parijs.
Het koor verheugt zich op het concert in de prachtige Madeleine, de
kerk met het uiterlijk van een Griekse tempel naast het gebouw van de
Opéra.
Op 20 november is het jaarlijkse concert van cov Amicitia in De

Burght te Uithoorn. Het programma bestaat uiteraard uit het Requiem en Cantique de Jean Racine van
G.Fauré en daarbij Ode on St. Cecilia’s Day van G.F. Händel.
In 2016 wordt op vrijdag 18 maart
de Johannes Passion van Bach uitgevoerd in de R.K.kerk Johannes de
Doper in Mijdrecht/Wilnis, traditioneel een week voor Pasen.
Volgend jaar bestaat cov Amicitia 60
jaar. Nu naar Parijs voor een gezellige reis met o.a. een boottocht en
lichtjestour door de stad en natuurlijk het prachtige concert in de Madeleine.
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verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Nel van der Pol
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op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Gezocht: enthousiaste
bestuursleden
Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen wil zich
opnieuw profileren en efficiënter organiseren en zoekt hiervoor
een nieuw bestuur.
De stichting is actief in zes ontwikkelingslanden: Ecuador, Guatemala, Kenia, Tanzania, Nepal en
Sri Lanka en richt zich primair op
projecten op het gebied van onderwijs. De stichting houdt nauw
contact met lokale, zeer betrouwbare, samenwerkingspartners die
regelmatig in Nederland komen
en verslag uitbrengen over de
projecten. Samen met Stichting
Mayaschool Guatamala organiseert de stichting jaarlijks Chazz
(charity jazz) in De Hoef.
Het bestuur van de stichting
vindt het tijd voor een nieuwe
koers, die aansluit bij de huidi-

ge maatschappij. Van het nieuwe bestuur wordt - naast affiniteit met ontwikkelingswerk - visie, daadkracht en enthousiasme verwacht. Affiniteit met online en social media is daarnaast
zeer welkom!
Interesse? Mail ons via inge.
hafkamp@planet.nl en/of margreet@kokshoorn.nl

Passage Mijdrecht en
‘De Zorg’
De Ronde Venen - Op donderdag
22 oktober 2015 komen Ria de Korte en Simone Borgstede, beide CDA
raadsleden een presentatie bij de
Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage afdeling
Mijdrecht over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning – WMO. Vanaf 01 januari 2015 is deze wet van
het Rijk overgeheveld naar de Ge-

meente. Vroeg of laat kunt zou het
kunnen zijn dat u ook van deze wet
gebruik moet maken en dan is het
handig indien u er al iets van weet.
Introducees zijn van harte welkom
ad 2,50 euro.
Locatie: Gebouw Irene, naast de
Janskerk – Kerkstraat 9 te Mijdrecht
Aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf
19.45 uur.

Mad Science is daar dan ook weer
aanwezig. Wilt u hierover meer we-

ten kunt u naar www.dewoudreus.nl
om uw kind in te schrijven.

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
128e jaargang
oplAgE: 16.100
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, telefoon of
e-mailadres. 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 toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

OBS De Eendracht gaat naar Mad Science
Wilnis - De groepen 5 t/m 8 van
OBS De Eendracht gaan deze week
Mad Science bezoeken bij het NME
in Wilnis. Ook de Kinderboekenweek
staat in het teken van techniek en
optische illusies dus wat is er mooi-

er dan daar onder leiding van een
professor mee aan de slag te gaan?
De leerlingen vallen van de ene verbazing in de andere en mogen buiten de ‘proefjes’ ook nog even écht
proeven van rare blauwe en groene

drankjes. Veel te snel is deze leuke
les weer voorbij, maar gelukkig kunnen alle kinderen van 8-11 jaar nog
op woensdagmiddag 14 oktober terecht voor meer proefjes en experimenten bij de Woudreus in Wilnis.
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Verboden voor Ouders is unieke voorstelling
voor opa’s, oma’s en kleinkinderen!
Regio - ‘Verboden voor Ouders’ is
de allereerste theatervoorstelling,
speciaal voor kinderen.. mét hun
grootouders. Jochem van Gelder,
bekend van onder andere Praatjesmakers, maar tegenwoordig druk
bezig voor SBS6 met ‘Bonje met de
Buren’, ‘Het Beste Idee van Nederland’ en sinds kort de nieuwe serie ‘Waarom Wachten’, heeft deze
heerlijke show geschreven samen
met Ron Bons. Ron is net als Jochem, begonnen als bandparodist
en veelvuldig in het theater te aanschouwen. Meer achter dan voor de
schermen. Hij is een rasartiest; dagvoorzitter, acteur en noemt zichzelf
sferemoniemeester. “Ik maak graag
mensen blij.” Aldus Ron in een interview dat deze krant had na de
voorstelling in de kleedkamer van
een ander theater. “Ik heb graag interactie met het publiek. Ik ben tevens dramadocent en regisseur van
jeugdtheater en goed met kinderen
en bovenal vader. En ja sfeer creë-

ren vind ik belangrijk.” Jochem is
ook vader van volwassen kinderen,
maar hoopt voorlopig nog geen opa
te worden. “Dat mag nog wel een
jaar of zeven duren.” Zegt hij. “Dan is
de oudste rond de dertig.” Toch is de
voorstelling specifiek bedoeld voor
opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Hoe is dat idee zo ontstaan? Jochem: “Omdat het gewoonweg nog
niet bestond voor die doelgroep. We
gaan in op de mooie, speciale band
tussen grootouders met hun kleinkinderen. Dit is onze eerste theatervoorstelling samen. We beleven er
heel veel plezier aan en halen energie uit de zaal. Ik heb ook wel zin in
Aalsmeer. Heb onze poster daar al
zien hangen, want ik ben de laatste
maanden veelvuldig voor opnames
in de studio geweest.”
Herinneringen ophalen
In de voorstelling ‘Verboden voor
Ouders’ worden herinneringen opgehaald en vertellen Jochem en Ron

over hun eigen bijzondere opa’s en
oma’s. Het geeft een nostalgisch
gevoel. Kinderen kunnen meedoen
en meezingen. De verhaallijn is zeer
begrijpelijk voor de kleintjes, maar
ook zeer vermakelijk voor de ouderen. Ron vertelt over zijn opa die
drummer was en Jochem mocht
als klein manneke op opa z’n koffer staan om naar het voetballen te
kunnen kijken vanuit het dakraam.
Die koffer speelt een rol in het stuk,
want wát zit daar nou precies in?

terd en daarom krijgen de kinderen
aan het einde nog een leuke verrassing mee. Dus lieve opa’s, oma’s
en kleinkinderen van Aalsmeer en
omstreken; Bij deze een meer dan
hartelijke uitnodiging om te komen
naar onze voorstelling voor de speciale doelgroep, maar.. móchten de
ouders geen oppas kunnen regelen, nou ja, dan mogen ze wel mee
hoor. Komt dat zien! Mijn opa, mijn
opa, mijn opaaaa, in heel Europa is
er niemand zoals hij!!”

Ook speelt er een boze buurman
mee, dubbelrol van Van Gelder, die
via videobeeld wordt neergezet. De
voorstelling duurt een uur en een
kwartier en is zonder pauze. De
twee enthousiaste toneelspelers tot
slot: “Het is een feestje voor opa’s,
oma’s met hun kleinkinderen. Ze
mogen lekker ongedwongen genieten van elkaar en de speciale band
die ze hebben. Wij vinden het zo belangrijk dat die band wordt gekoes-

Wilt u met uw kleinkinderen naar
deze unieke voorstelling? Of is het
misschien leuk om ze kaartjes van
de theatershow cadeau te doen?
Ga dan naar www.crowntheateraalsmeer.nl. Er worden op zondag
15 november twee voorstellingen
gespeeld. Om 11.00 uur en om 14.00
uur. De reguliere prijs is 16 euro vijftig, maar in combinatie met een familiepakket slechts 14 euro. Kijk op
de website naar de voorwaarden.

Vijf dagen lang creatieve
inspiratie op KreaDoe
Regio - KreaDoe is hét event voor
iedereen die houdt van handgemaakt en DIY. Veel fijne shops bomvol creatief materiaal, verrassende ideeën, duizenden enthousiaste
bezoekers en tientallen superleuke
workshops. De nieuwste trends op
het gebied van haken, breien, paper crafts, home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & cupcakes, fashion, tekenen
en schilderen, sieraden maken en
meer. Hoe maak ik dat? En wat heb
ik er voor nodig? Honderden experts staan vijf dagen lang klaar om
deze vragen te beantwoorden en
hun kennis met jou te delen.
Nieuw
op
KreaDoe
2015
zijn: Home & Outdoor, Het
Taart&Cupcaketheater en het Fashionplein. Bij Home & Outdoor vind
je dé specialisten op het gebied van
hippe DIY’s, zodat je je huis, tuin of
balkon naar de laatste trends inricht. Het Taart&Cupcaketheater is
speciaal voor feestbeesten die houden van zoet. En op het Fashionplein
bewijzen wij dat DIY-fashion, borduren, naaien, haken, breien en textiel

verven überhip is. KreaDoe vindt
plaats van woensdag 28 oktober tot
en met zondag 1 november. Locatie:
Jaarbeurs, Utrecht. Openingstijden:
dagelijks 10.00-17.00 uur. Kaarten
aan de kassa kosten 12,50. Zie voor
meer informatie + voordelig online
kaartjes kopen: www.kreadoe.nl.
Onze redactie heeft voor deze beurs
weer wat kaarten. Donderdagochtend kunt u per persoon 1 toegangskaart ophalen bij onze redactie aan
de Anselmusstraat 19 in Mijdrecht.
Dit kan tussen 9 en 10 uur. OP=OP

De Ronde Venen - De Kinderboekenweek 2015 gaat over natuur, wetenschap en techniek. Over op onderzoek uitgaan en ontdekken hoe
de wereld in elkaar zit. Dat kun je
doen door boeken te lezen maar
ook door zelf te ontdekken en experimenteren. Zo leer je hoe dingen
in elkaar zitten. De Bibliotheek heeft
een programma vol experimenten,
techniek en muziek

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - In deze workshop behandelen we hoe u Skype kunt downloaden en installeren, contactpersonen kunt toevoegen, instellingen
aanpassen en bellen via de computer, tablet of smartphone.
De workshop wordt verzorgd door
een docent van Seniorweb op
woensdag 28 oktober van 09.3011.30 uur. Kosten 12,50 euro. Breng
uw laptop, tablet en / of smartphone mee.
Italiaans Beginners vervolg
Deze cursus is voor diegenen die al
een cursus Italiaans voor beginners
hebben gevolgd of al enige kennis
van het Italiaans hebben. Docente
Nadescha Lindenbergh verzorgt deze cursus gedurende 20 dagdelen,
op woensdag van 19:30-20:45 uur,
te beginnen op 28-10-2015 t.m. 3003-2016. Kosten 62 euro.
Opfriscursus Verkeer en
Veiligheid en Rijtest
De cursus is bestemd voor bestuurders die (al) geruime tijd hun rijbewijs hebben. In de loop der jaren is veel gebeurd en vernieuwd
in de Wegenverkeerswet waarvan
de meeste bestuurders nauwelijks
afweten. In de cursus worden de
laatste ontwikkelingen van de verkeersregels uitgelegd. De opfriscursus wordt geleid door een instructeur van Alblas verkeersschool. Tijdens of aansluitend aan de Opfriscursus bestaat de mogelijkheid voor
een vrijblijvende rijtest met een instructeur, waarin gekeken wordt of
iemand aan de norm van het CBR
voldoet in geval van een verplichte
rijtest. Dit kan zijn voor het verlengen van het rijbewijs na het 75e jaar,
of bij een lichamelijke beperking of
medicijngebruik. Of u doet het gewoon als herhalingstest. De rijtest
duurt 20 minuten. Kosten rijtest 17
euro aan de docent/rij-instructeur
te voldoen. De rijtest start vanuit de

locatie van de ‘Paraplu’. De cursus
vindt plaats op woensdag 28 oktober van 18:00-20:00 uur. Kosten: 25
euro.
Cultuurgeschiedenis
van de oudheid
Deze korte cursus geeft een inzicht
van de basis waarop onze samenleving is gebouwd. De samenhang
tussen staat, religie, cultuur, economie en oorlogsvoering. De cursus
wordt gepresenteerd met veel dia’s,
want dan alleen wordt het boeiender en inzichtelijker. De cursus bestaat uit drie onderdelen: Staatsvorming, Cultuur e Religie. De cursus
is gebaseerd op het boek: Cultuurgeschiedenis van de oudheid van
Nathalie de Haan en Stephan Mols
en wordt verzorgd door Martin van
der Voort gedurende 3 dagdelen, op
woensdag van 20:00-22:00 uur, te
beginnen op 28 oktober 2015. Kosten 24 euro.
Het Moderne Stilleven
in Acrylverf
In deze korte cursus oefenen we in
het schilderen van moderne stillevens met behulp van kleurrijke onderwerpen. Tijdens deze cursus ontdekt u welke mogelijkheden acrylverf te bieden heeft. Schetsen en tekenen zullen hier zeker ook aan bod
komen. De cursus is toegankelijk
voor zowel beginners als voor gevorderden. Nel Huurman verzorgt
deze cursus gedurende 6 dagdelen, op vrijdag van 13:30-16:00 uur
te beginnen op 30 oktober a.s. Kosten 53 euro.
Inschrijven
Er kan een inschrijfformulier worden
ingeleverd dat kan worden gedownload, www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl

Kienen KNA gebouw
Uithoorn - Op zaterdagavond 17
oktober organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Op deze avond kunt u weer vele mooie en

Kinderboekenweek

leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

Mad Scientist
NME De Woudreus (DRV) en doet
mee aan de Kinderboekenweek.
Kinderen van 8-11 jaar kunnen daar
op 7 en 14 oktober proefjes doen.
Voor meer informatie en aanmelden
kijk op www.dewoudreus.nl
Voorstelling
wetenschap=uitvinden=spannend
Toneelgroep TOF uit Utrecht treedt
op met een speciale Kinderboekenweekvoorstelling voor kinderen
4-12 jaar. Twee uitvinders raken hun
schrift met geheime uitvindingen
kwijt en weten nu niet wat ze moeten doen. Kom kijken en doe mee!

Eén groot feest met zingen, dansen en lekker gek doen. Woensdag
7 oktober: Abcoude: 13.30 uur, Vinkeveen: 14.40 uur, Wilnis: 15.45 uur,
Mijdrecht: 17.00 uur
Kinderrrepaircafé
Samen met Repaircafé De Ronde
Venen organiseren we op woensdag 14 oktober in de Bibliotheek
Mijdrecht een Kinderrepaircafé.
Kinderen kunnen hier defect speelgoed (laten) repareren. Volwassenen zijn deze middag ook welkom
met kapotte spullen.
Lid worden van de Bibliotheek
Kinderen die tijdens de Kinderboekenweek lid worden van de Bibliotheek krijgen een leuk pakket met
de speciale editie van Quest en de
Kinderboekenweekkrant vol met
leuke leestips. Volwassenen die tegelijk met hun kind lid worden, krijgen het eerste jaar korting op het
bibliotheekabonnement.
Meer informatie : http://www.bibliotheekavv.nl/kinderboekenweek.html

Burgemeester Divendal bij Passage
Mijdrecht - Burgemeester M. Divendal is 21 oktober a.s. te gast bij Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Wilnis. Hij komt
vertellen over zijn werk in De Ronde

Passage vrouwen
De Ronde Venen - 20 oktober
hoopt de Passage Vinkeveen weer
bij elkaar te komen. De Heer Bas
Bijl komt ons voor en na de pauze
vertellen over zangvogels en uilen.
De heer Bijl die lid is van de vogel-

Venen. De avond wordt gehouden in
De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis.
Aanvang 20.00uur en vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar. Gasten en leden
zijn van harte welkom.
werkgroep Koudekerk/Hazerswoude doet dit door middel van een powerpoint presentatie. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het hervormde verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205
te Vinkeveen. Ook gasten zijn van
harte welkom.

IVN bomenwandeling
Regio - Op zondag 18 oktober is er
een IVN-bomenwandeling rond het
Zijdelmeer. Als u graag wat meer
wilt weten over bomen, dan is deze
wandeling een goede gelegenheid.
Het najaar is een leuke tijd om naar
bomen te kijken. Ze staan nog volop in het blad en veel bomen hebben vruchten, waardoor je ze beter
kunt herkennen.
De wandeling start om 10 uur voor
de ingang van het gemeentehuis
van Uithoorn en duurt ongeveer
twee uur.
Vindt u het leuk om op eigen gelegenheid de bomen van Uithoorn te
leren kennen, dan is het IVN-bomenboekje een uitstekende hulpmiddel. Het boekje bevat beschrijvingen en foto’s van 32 boomsoorten uit de regio en handige wandelroutekaarten. Het is voor 7,50 verkrijgbaar bij de gids. De bomenwandeling is gratis. Opgeven is niet
nodig. Voor informatie kunt u terecht bij Marian Verweij, tel. 0297565104.

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

Rennersgeluk
Enige tijd geleden heb ik mij, wegens een overmaat aan kilo’s en
gebrek aan conditie, aan het rennen gezet. Sindsdien loop ik met
grote regelmaat over de Botsholse wegen. Zeker in de zomer is er
genoeg te beleven als je luistert
en een beetje om je heen kijkt,
dus voor mij zeker geen oortelefoon in. Gelukkig niet, anders had
ik begin juni zeker de havikenfamilie gemist. Al dravend over de
Botsholsedijk hoorde ik door de
bomen rechts een mij onbekende vogel. Het klonk als een jonge roofvogel, maar ik kon het
geluid niet thuis brengen. Verdwaasde sporter als ik inmiddels ben, draafde ik bezeten door
maar nam me wel voor later op
de dag terug te komen. Gewapend met een verrekijker en fototoestel met stevige telelens, vatte ik aan het einde van de middag post op de plek waar ik het
geluid had gehoord. Al gauw had
ik een groot nest in de gaten, een
meter of twintig de bebossing in.
Een poosje bleef het stil tot ik een
paar klagende, beetje paniekerige kreten uit het nest hoorde komen, even later gevolgd door een
stel korte ké-ké-ké kreten een
eindje verderop. En ja hoor, daar
kwam met rustige vleugelslag een
roofvogel ter grootte van een buizerd door de bomen gemanoeuvreerd. Na geduldig wachten
werd ik uiteindelijk zelfs beloond
met het een blik op het echtpaar
havik door mijn telelens. Dolgelukkig fietste ik weer terug naar
huis, om daar te constateren dat
alles op de foto scherp was behalve het roofvogelstel. Kennelijk
was ik precies aan het eind van
het broedseizoen geweest, want
de volgende keer dat ik stond te
spieden was het jong uitgevlogen

en hoorde ik slechts zo nu en dan
verderop de havikenkreten.
Afgelopen vrijdag rende ik weer
mijn rondje over de dijk. De
zwakke herfstzon deed zijn uiterste best om door de mist heen te
branden, maar voorlopig zag ik
voornamelijk een witte wattendeken om me heen. Plotseling hoorde ik door de mist het mij nu bekende ké-ké-ke op me afkomen
en vloog de havik vlak voor mij
langs. Na nog wat doordraven
zag ik de grote vogel met donkergrijs- wit gestreepte borst op
een lantaarnpaal mijn geploeter
minzaam aanzien om vervolgens
met kalme vleugelslag weer in
de mist te verdwijnen. Even later
wist de zon wat gaten in de nevel te prikken en voor mij stroomde een paar heldere zonnestralen
over de dijk. Het allermooiste van
die ochtend moest nog komen.
Daar waar de dijk plotseling zicht
biedt over de Botshol was de mist
als bij toverslag verdwenen. Het
prachtige herfstlicht speelde over
het rimpelloze water van de plas,
omzoomd door de kale rietkragen
waar hier en daar nog een flard
mist zwierf. Zou het niet prachtig
zijn als het altijd zo zou zijn?
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

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

Seizoen Crown Theater
van start
Regio - Aankomend weekend start
het jubileumseizoen van het theater
aan de Van Cleeffkade in Aalsmeer
met de toepasselijke voorstelling
“Nijntje viert feest”. Daar waar het
theater haar eerste lustrum viert
is het voor Nijntje haar 60-ste verjaardag. In deze vrolijke voorstelling
voor de allerkleinste, komt de hele
konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis, moeder Pluis en oma Pluis
en natuurlijk nijn en haar beste
vriendin Nina. De verhalen van Dick
Bruna vertaalde Ivo de Wijs naar
even speelse als herkenbare liedjes.
We horen de leukste nummers uit
de drie eerdere musicals, aangevuld
met spiksplinternieuwe feestliedjes
van Ivo de Wijs en Henny Vrienten.
Op de vrolijke muziek van de onvergetelijke Joop Stokkermans zingen
de allerkleinste uit volle borst mee.
Deze sprankelende muzikale voorstelling (regie Bruun Kuijt) is een
prachtige kennismaking voor jonge kinderen met een écht theaterconcert.

Familiepakket en ontvangt u 15%
korting. Het Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat heeft ter gelegenheid
van de 60-ste verjaardag, een etalage gewijd aan Nijntje. Koopt u hier
uw theaterkaarten dan ontvangt u
een presentje en maakt u kans op
een Nijntje loopauto. Op de website
kan ook een kleurplaat gedownload
worden die voor aanvang van de
voorstellingen ingeleverd kan worden. Wie weet win je leuke prijzen.
Het nieuwe seizoen
Verder in dit nieuwe seizoen andere mooie voorstellingen, voor jong
en oud(er). Zo komt op 28 oktober Topdrummer Terry Bozzio naar
Aalsmeer en brengt hier een waanzinnige voorstelling. Maar ga zeker
ook naar Baantjer Live-2, naar Jandino, of naar Chez Brood, een geweldige
muziektheatervoorstelling over Herman Brood. Verder is
er Love … The Beatles of de show
van Simone Kleinsma. Jochem van
Gelder komt met een unieke voorstelling voor grootouders met hun
kleinkinderen. Voor de jeugd (en
ouders) zijn er voorstellingen zoals
SPIJT! van Carrie Slee, Robin Hood
en Suske en Wiske, de musical.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Voorstelling
Er is een voorstelling op zaterdag 17
oktober om 13:30 uur en om 15:30
uur. Kaarten zijn te reserveren via
www.crowntheateraalsmeer.nl, telefonisch 0900-1353 (45 cpm) of bij
een van de zeven verkooppunten.
Bij aankoop van vier of meer kaarten per voorstelling bieden wij het

Kortom, voor ieder voor wat wils. Alle informate over de voorstellingen
is te vinden op www.crowntheateraalsmeer.nl

14 oktober 2015
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Stationslocatie Mijdrecht: opnieuw in de verkoop

Verkoopronde blijkt grote mislukking
Vervolg van de voorpagina.
Het is meer dan vijf jaar geleden
toen het college het voorstel deed
om een deel van de zandvlakte te
benutten om het tracé van de Rondweg nabij de Rabobank door te steken naar de Nijverheidsweg. Verder dan een ruwe tekentafelschets
is het niet gekomen. Een doorsteek
zou te duur zijn.
Afgeserveerd na jaar overleg
Afgelopen donderdag leek er eindelijk vaart te komen in een lange
geschiedenis van talloze onhaalbare plannen. Een groep lokale initiatiefnemers had namelijk het afgelopen jaar op verzoek van de gemeente gewerkt aan een verdere uitwerking van ideeën. Dit gebeurde al voordat in juni 2015 duidelijk werd dat er in de gemeenteraad onvoldoende draagvlak zou
zijn voor de verkoop van de locatie.
Er was toen één lokale, commerciele partij - De Heeren Bouwmeester - die interesse had om het Stationsgebouw te kopen. Voor de gemeente stond toen al lang vast dat
niet voldaan werd aan de voorwaar-

den van de verkoopprocedure. Het
is onduidelijk hoe het mogelijk was
dat er ambtelijk en bestuurlijk lange tijd is doorgepraat met die initiatiefnemers, zonder dat zijn voldeden aan de verkoopeisen. Die groep
is afgelopen week definitief aan de
kant gezet.
Ontbijthotel
Alles wat deze groep restte, was
twintig minuten inspreektijd. Volgens Jeroen van der Kraats, één van
de initiatiefnemers, is de beste aanpak om door te gaan met de lokaal
gewortelde groep. “Door de samenwerking blijft de gemeente in control. Wat is het alternatief? Met een
openbare verkoop gaan we twee
jaar terug in de tijd en dan is het
maar afwachten wat daaruit komt.
Laten we dat alstublieft niet doen.
Ons plan gaat uit van lokaal ondernemerschap. In ons plan krijgt het
stationsgebouw een horecafunctie.
Daarmee voegen we echt iets toe
aan Mijdrecht. Door de week is het
interessant als ontmoetingsplek en
ontbijthotel voor het bedrijventerrein en in het weekend voor recreanten en inwoners.”

Van der Kraats: “We hebben verder
gekeken dan alleen het stationsgebouw. We voelen ons ook verantwoordelijk om een visie te hebben
op de omgeving. Dit braakliggende
terrein biedt namelijk de kans om
een uniek overgangsgebied te maken tussen het dorp en het bedrijventerrein. Daarnaast hebben we de
kans om een representatieve entree
naar het dorp te maken.”
Kansloos
Na die kansloze inspraakronde was
het definitief over en uit voor Van
der Kraats en partners.
Het college van burgemeester en
wethouders besloot zelfs om af te
zien van een raadsvoorstel, maar
koos voor de “veilige” aanbieding
van een opiniestuk, waarin het college geen eigen stellingname koos.
Wel stelt het college dat een nieuw
traject van verkoop zo goed als
kansloos zal zijn als weer dezelfde
uitgangspunten worden gehanteerd
als bij de nu afgeronde verkoopprocedure. Alles ligt weer open. Het
college vindt dat er nu een breder
kader voor de verkoop moet komen. Daarbij laat het college in de

informatienota aan de raad weten
dat de vestiging van detailhandel
en woningbouw niet in de huidige
kaders passen en dat een sociaalmaatschappelijke invulling als nadeel heeft dat het zal leiden tot lagere opbrengsten. In feite blijft dan
alleen bedrijfsvestiging mogelijk.
Volledige vrijheid?
De vlucht naar voren van het college wordt ook duidelijk in de opinienota. Om toch vooral maar van
het grote perceel af te komen, doet
het college de suggestie om de Stationslocatie in volledige vrijheid
aan te bieden aan de commerciele markt: de deur staat nu volledig open voor projectontwikkelaars.
Er gelden maar drie criteria die van
belang kunnen zijn bij de verkoop.
Het zal niemand kunnen verbazen
dat het college de verkoop van de
locatie koppelt aan de marktpartij met het beste financiële voorstel. Maar dan wel onder twee aanvullende voorwaarden. Allereerst zal
het moeten gaan om een plan dat
“de meeste kwaliteit toevoegt aan
De Ronde Venen” en dan gaat het
om stedenbouwkundige kwaliteit.
Het college vermeldt in de opinienota nog niet hoe en door wie dat
beoordeeld zal worden.
Nieuwe voorwaarden
Nieuwe koopvoorstellen zullen beoordeeld worden op “de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid”. Daarbij gaat het om een serie van zes
opdrachten die een geïnteresseerde marktpartij moet maken voor en
inleveren bij het college. Allereerst
moet worden aangetoond dat het
plan aansluit bij de behoefte in de
markt. Ook moet het plan milieutechnisch inpasbaar zijn. Ten derde
moet een serieus voorstel voldoen
aan de bestaande ruimtelijke structuur. Het vierde punt lijkt een dooddoener: het plan moet financieel uitvoerbaar zijn. Tenslotte moet duidelijk zijn dat het ingediende plan sociaal-maatschappelijk
draagvlak
heeft. Samenvattend gaat het om
een tweede verkoopronde met als
criteria: verkoopopbrengst, kwaliteit
en haalbaarheid.

Zonnestudio Suncare
vierde 5-jarig jubileum
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd iedereen op de Bozenhoven
19 verwelkomd met een roze loper en vele ballonnen. Zonnestudio
Suncare vierde zaterdag haar 5-jarig jubileum. Maar er was nog meer
te doen op de Bozenhoven: gratis
huidconditie-check door een echte hannah huidspecialist, Get Styled
gaf make-up advies, een BMI check
door Slimness en nagels werden
kosteloos opgepimpt door BNN en
NewLook. De kleurenstyliste Jolanda Bras was ook aanwezig en heeft
vele mensen blij gemaakt, inmiddels weten zij nu welke kleur het
beste bij hun past. Tot slot maakte
zanger Pierre van Dam er een echt
feest van! Op de hoogte blijven van
alle nieuwtjes en acties? Like Zonnestudio SunCare Mijdrecht

Nog tijd voor/zin in een
cursus?

Opening kinderboekenweek
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen week werd
de kinderboekenweek op de Sint
Jozefschool feestelijk geopend met
een toneelstuk in de gymzaal van de
school.
Wie goed keek, kon zien dat de professor, zijn assistente en de Zeer
Menselijke Robot eigenlijk allemaal
moeders van kinderen van de Sint
Jozefschool waren. Maar zij speelden zo goed dat je dat snel vergat!
De Zeer Menselijke Robot bleek
op afstand bestuurbaar, zichzelf te
kunnen opladen, en bijvoorbeeld
vliegen te kunnen vangen. Dat er

dan ook wel eens iets mis gaat, is
logisch… de professor had al gewaarschuwd dat het nog maar een
“prototype” was. Ademloos keken
de kleintjes toe terwijl de groteren
moesten lachen om de grappen. Na
afloop werd er meegezongen en gedanst op het lied Raar maar Waar
van Kinderen voor kinderen. De komende week zijn er nog veel meer
activiteiten in het kader van de kinderboekenweek. Zó leuk, dat de
kinderen van de Sint Jozefschool
vinden dat de kinderboekenweek
wel een maand mag duren!

Is er iets mis met mijn
geheugen?
De Ronde Venen - Soms gaat u de
trap op om iets te halen, maar boven
gekomen weet u niet meer wat? U
gaat boodschappen doen maar vergeet een aantal artikelen?
Vergeetachtig worden, niet op een
naam of woord kunnen komen,
geeft bij veel ouderen zorgen. Maar
is vergeetachtigheid wel alleen een
probleem van ouderen? Hoe kun je
achterhalen of vergeetachtigheid
een normale slijtage is of dat het
betekent dat je aan beginnende dementie lijdt? En wat kun je doen om
je geheugen beter te laten werken?

Is het geheugen te trainen? Op 21
oktober komt een medewerker van
de Hersenstichting naar de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR
Wilnis om deze problemen te belichten. Tijdens de lezing komt de werking van het geheugen aan de orde: wat zijn belangrijke geheugenproblemen , komt het verschil tussen vergeetachtig zijn en dementie aan de orde en worden tips gegeven hoe je vergeetachtigheid de
baas kunt blijven? Dit allemaal in interactie met de toehoorders. De lezing begint om 10.00 uur en is rond
12.15 uur afgelopen. Entree is gratis.

De Ronde Venen - Een Cursus 33,
Etsen/grafiek collagrafie (2 maandagen, 26 okt, 2 nov, van 19.3021.30 uur). Om tot resultaat te kunnen komen beslaat deze creatieve
cursus 2 avonden. De eerste avond
wordt een collage gemaakt van allerlei materialen en lijmen. Dit heeft
een week tijd nodig om te drogen.
De tweede avond wordt de collage,
na ingeïnkt te zijn, afgedrukt op papier met een etspers. Door de verschillende structuren krijg je een afbeelding met verschillende (grijs)
tinten, waar je ook nog mee kunt
spelen om de afbeelding naar je zin
te maken.
Cursus 36 en 37, Biljarten (5 dinsdagen, 3-10-17-24 nov, 1 dec, van
20.00-21.00 uur of 21.00-22.00 uur).
In deze cursus wordt het libre (vrije
spel) met 3 ballen beoefend. Met de
keu “stoot” je de zogenaamde stootbal van bal 1 naar bal 2, waardoor
een carambole ontstaat. Het lijkt
makkelijk, maar er komt veel bij kijken. Het plezier in het biljarten staat
voorop. Dames, schroom niet, dit
spel is niet alleen voor heren!!
Cursus 40, Tekenen en kleuren voor

volwassenen (3 donderdagen, 5-1219 nov, van 13.30–15.30 uur). Wil
je lekker ontspannen bezig zijn en
spelen met kleur, dan kun je je uitleven op deze avonden. Kleurplaten,
zendala’s, zentangles, doodles, ze
komen allemaal voorbij. Je zult versteld staan van het resultaat en van
je eigen creatief vermogen!
Cursus 41, Schilderen met de deegrol (1 donderdag, 26 nov, van 13.30–
15.30 uur) Schilderen gaat uitstekend met een kwast, maar ook met
minder voor de hand liggende materialen kun je hele leuke schilderwerken maken. Met de deegrol bijvoorbeeld. Onder deskundige leiding van de docente verpak je de
deegrol, rolt hem door de acrylverf
en vervolgens over het papier en het
resultaat is verbazend leuk! Er zijn
verschillende mogelijkheden om uit
te proberen, bijvoorbeeld de plastic
zak die als stempel wordt gebruikt.
Laat je creativiteit toe en verras jezelf!
Alle informatie over de cursussen
en inschrijven vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

Julianaschool opent kinderboekenweek feestelijk
Wilnis - De Kinderboekenweek is
op dinsdag 6 oktober feestelijk van
start gegaan op de Julianaschool in
Wilnis.
De heren X. Periment en Cosinus
speelden samen met de kinderen
de grote Weetjesquiz en de kinde-

ren konden kijken naar twee proefjes met vloeistoffen. Natuurlijk werd
er ook kort iets verteld over de boeken die deze week centraal staan.
We hopen dat iedereen een leuke kinderboekenweek heeft en veel
‘Weetjes’ gaat leren ontdekken!

VVD stelt vragen over
problematiek N201
De Ronde Venen – De fractie van
de VVD maakt zich zorgen over de
gang van zaken rond de N201. Zij
schrijven het volgende: “Onze inwoners en ondernemers vinden de
bereikbaarheid van onze gemeente
één van de grootste knelpunten. De
VVD vraagt al jaren aandacht voor
het verbeteren van de bereikbaarheid met name voor de op- en afritten en de kruispunten van de N201.
Mede gezien de nog te realiseren
woonwijken in onze gemeente zal
dit leiden tot een toename van het
verkeer op deze provinciale weg.
Afgelopen week bereikten de VVD
De Ronde Venen signalen dat de
provincie Utrecht de N201 bij Loenersloot wil verbreden en een tweede brug naast de huidige wil laten aanleggen om de doorstroming
van het drukke verkeer te bevorderen. Naar aanleiding van dit nieuws
heeft de VVD een aantal vragen aan
het college rondom dit onderwerp.
Het college stelt in het coalitieakkoord dat men samen met het Rijk
en de provincie het knelpunt op de
N201 bij de A2 wil oplossen. Tijdens
de Begrotingsraad vorig jaar heeft
de VVD meerdere vragen gesteld
over de N201 aan het college.
Welke acties heeft het college sindsdien ondernomen om bij de provincie
Utrecht de problematiek rondom de
N201 op Rondeveens grondgebied
onder de aandacht te brengen?
Er zijn plannen om tussen 2016 en
2019 de afslag op de A2 naar Vinkeveen te gaan verlengen. Omdat de-

ze te kort is gebleken om een veilige
doorstroming richting Vinkeveen en
Hilversum te kunnen bewerkstelligen. Er ontstaan vaak levensgevaarlijke situaties in de vorm van filevorming op en zelfs naast de vluchtstrook op de rijbaan.
Is het college op de hoogte van deze plannen? En welke acties onderneemt het college om deze plannen
te ondersteunen of te kunnen versnellen?
Vorige week heeft er voor de zoveelste keer een ongeluk plaats gevonden bij de oprit van de N201 bij Vinkeveen.
Welke maatregelen gaat het college
op korte termijn treffen om deze gevaarlijke oprit aan te pakken? En welke maatregelen gaat het college voor
de lange termijn treffen om deze gevaarlijke oprit aan te pakken?
Het college heeft altijd als standpunt
gehad dat men tegen een eventuele
verbreding van de N201 is op Rondeveens grondgebied.
Heeft het college nog steeds hetzelfde standpunt hierin? Of is het college
bereid om hier een nieuw standpunt
over in te nemen?
De fractie van de VVD De Ronde Venen verneemt graag van het college in een uitgebreide informatienota wat de actuele stand van zaken is
rondom dit onderwerp. Deze informatienota kan dan in de eerst volgende commissievergadering worden besproken.”, aldus de fractie
van de VVD
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bomen over bomen (2)
Met aandacht hebben we, in de
editie van week 40 van een van
de andere weekbladen, het artikel van Vereniging voor milieu- en
natuurbescherming gelezen. Door
dit artikel hebben de discussies
over de bomen ineens een hele
andere wending gekregen.
Hieronder een paar voorbeelden:
Na de heftige storm van afgelopen
zomer, waardoor onze auto flinke schade had opgelopen, hoeven
we voortaan niet meer bang te zijn
voor schade tijdens volgende stormen. Nee hoor, want zij schreven
dat een aantal problemen vanzelf
zijn opgelost. Hoe, ach dat weten
zij wel! Pfff, gelukkig...
Het is mooi weer, we kunnen lekker buiten zitten. Ja, maar we hebben geen zon in de tuin want de
hoge bomen staan in de weg.
Schat niet zeuren: zij schreven dat
er niets heerlijker is om op een
warme zomerdag onder de schaduw van die grote bomen te zitten
en te genieten van het leven om
ons heen. Pfff, gelukkig...
Weet je nog dat wij, als de zon
scheen, zo van het buiten-zijn
konden genieten. Wat waren we
blij met onze tuin op het zuiden.
Toen nog niet te weten dat de gehele tuin jaren later zou worden
overschaduwd door irritante hoge bomen (oeps, sorry boom) achter en naast ons huis. Ik denk wel
dat hierdoor onze woning minder waard is geworden. Nee hoor
schat, zij schreven dat de hoge bomen juist zorgen voor een hogere waarde van het huis. Pfff, gelukkig ...
Wat komt er toch altijd een troep
van die bomen. Pfff, daar ga ik

maar weer met m’n bladzuigertje.
Ach schat als je volgende week
diezelfde klus weer moet doen,
kun je je niet eens meer herinneren dat je het een paar dagen
daarvoor ook hebt gedaan. Ja,
want zij schreven: wedden dat je
je niet eens herinnert op welk moment al die bladeren (hebben ze
het niet eens over de sliertjes en
eikeltjes) nu eigenlijk verdwenen
zijn. Oh, gelukkig...
Het is wel hoog zomer, maar toch
doe ik de lampen (dus kunstlicht)
aan, want het blijft door die hoge
bomen donker in huis. Schat, dat
wordt over een poosje wel weer
anders, want zij schreven dat wij
van de winter wel weer meer licht
in de kamer krijgen als de bladertjes van de bomen vallen. Pfff, gelukkig...
Doordat er bij ons geen zon op het
dak komt, is het totaal nutteloos
om zonnepanelen te plaatsen. Wel
jammer hoor. Waarschijnlijk vinden zij dit onderwerp niet zo belangrijk voor het milieu. Dat plaatsing van zonnepanelen geen enkele nut heeft door de hoge bomen, daar schreven zij niets over.
Pfff, ach...
Wel jammer hoor dat zij niet willen
begrijpen dat we voor ons woongenot de hoge bomen weg willen
hebben en dat we zeker, ook als
groenliefhebber, daarvoor in de
plaats andere bomen (die niet zo
hoog worden) terug willen hebben. Wij willen de bomen niet alleen voor “gesprekstof”, maar natuurlijk ook voor de zuurstof die
we zo nodig hebben.
Gerda Rietveld
uit Mijdrecht

Irenebrug
In het interessante laatste nummer van de Nieuwe Meerbode,
met politiek gevoelige onderwerpen als de Irenebrug, de busverbinding naar Utrecht en het hertenkamp, wordt een schatting gegeven van het aantal voertuigen
dat thans nog per etmaal over de
brug gaat. Dat zou om 10.000 bewegingen gaan. Het is daarom
volkomen begrijpelijk dat men het
doorgaand verkeer wil ontmoedigen. Een nadere beschouwing
van genoemde schatting houdt

in dat er gedurende 24 uur elke
9 seconden een voertuig over de
brug gaat. Als we aannemen dat
een deel van de nacht nauwelijks
sprake is van verkeer, dan wordt
het nog drukker. Van bijvoorbeeld
5 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s
avonds wordt dat dan elke 6,5 seconde een voertuig. Dit lijkt mij na
de omlegging van de N201 zwaar
overdreven. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat deze “informatie” politiek gedreven is, namelijk om ons, Ronde Veners, te over-

Dijkweg ‘Herenweg twee’:
Een bar slechte uitvlucht
In Vinkeveen wordt er al enige
tijd op grote schaal gesloopt, gebouwd, sloten gegraven, wegen
aangelegd, etc. Het dorp streeft
zelfs Mijdrecht voorbij in de plannen voor een centrumfunctie in
de Ronde Venen. Alleen, het staat
nog maar op papier. Niets is nog
zeker. En omdat ook ik het op papier beter kan verwoorden als dat
deze woorden mijn keel uitkomen,
dus dan maar bij deze.
Het viaduct, tezamen met de Herenweg, blijkt de slagader van het
ontworpen centrumplan. Ja dat viaduct waar de provincie zo weinig mogelijk geld voor wilt uitgeven. Een tunnel of verdieping van
dit stukje N201 kost toch echt te
veel, al is er wel snel 70 mil. gereserveerd voor de verbetering aansluiting A2 richting Loenen.
Nu moeten al die plannen voor
Groot Centrum Vinkeveen betaald
worden door het bouwen van veel
(luxe) huizen met een ligplaats
voor de boot en een uitvaart naar
de plassen. Om dat voor de toekomstige kopers aantrekkelijk te
maken moeten deze huizen liefst
in een rustige en goed bereikbare omgeving staan. En nu komt de
grote truc. Hoe krijg je zoiets voor
elkaar. Als eerste moet de Herenweg auto luw gemaakt worden.
Dat moet een prettige boulevard
en toegang weg naar vrij en prettig wonen worden. Alleen toegankelijk voor de aanwonende, fietsers en wandelaars. Een groot gedeelte van de 17.000 (!) auto,s, die
in een etmaal de Herenweg links
en rechts passeren en waarvan
een groot aantal gebruik maakt
van de op- en afritten van het viaduct en dus de N201, moeten dan
honderd meter westelijk worden
omgeleid via een Veendijk gelegen aan de achterwetering, richting Baambrugse Zuwe en de
Kerklaan. Hier is niet lang over nagedacht. Waarschijnlijk is op de
kaart dat laatste strookje groen,
tussen de provinciale weg en de
Kerklaan/ Roerdompbrug, die het
oude dorp met Zuiderwaard verbind, iemand opgevallen. Door er
gauw een streep op te zetten is
het zomaar ineens een weg geworden. Dat bij een klimaatmeting enkele jaren geleden in Zuiderwaard bij de provinciale weg
toen al een te hoge concentratie fijnstof gemeten is en wat door
de nieuwe aanleg nog zal toenemen, wordt niet in de plannen vermeld. Dit stukje dijk, laten we het
maar noemen’ Tweede Herenweg’,
daar zal na de ingebruikneming
zo’n 7000 auto’s per etmaal passeren en dat zal zeker eerder meer
als minder worden. Op het stukje

weg van nog geen twee honderd
meter zullen aan de Provincialeweg zijde door de te verwachten
stoplichten regelmatig files staan
en bij de Kerklaanaansluiting kunnen zeer onveilige situaties voorkomen vooral door de vrachtwagens die de winkels bevoorraden
en de bussen die de draai van en
naar de Kerklaan en Zuiderwaard
moeten maken. Ook zal door de
toekomstige bewoning van Vinkeveld de verkeersdruk op dit stukje
weg en richting Zuiderwaard verder gaan toenemen. Volgens de
woordvoerder van het ontwikkelingscentrum de Uitvlucht(?) staan
de lichten voor ‘ Herenweg twee’
bij de instanties al op groen en
heeft hij het over een goede oplossing voor de inwoners van Vinkeveen. Welke inwoners dit zijn is
een raadsel. In ieder geval niet de
aanwonende bewoners van’ Herenweg twee’, waarschijnlijk wel
voor de toekomstige watervilla bewoners richting Herenweg.
Wie er wel in hun handen wrijven is de provincie en het waterschap. Ze hoeven niets uit te denken, de oplossing(!) voor het viaduct wordt voor hun aangeboden,
beiden dragen wel wat bij in de
kosten maar de gemeente zal het
meest moeten betalen en dat allemaal voor het oplappen van een
antiek en sterk verouderd viaduct
dat allang een tunnel had moeten zijn. Het vorige plan om in Zuiderwaard de Bonkerstekersweg
te verlengen naar de Provincialeweg om zo een echte rondweg en
een verkeer vermindering te krijgen voor een gedeelte van Zuiderwaard en het centrum van Vinkeveen, dat ligt ergens onder in
de (turf)mand en staat ook niet
in de opdracht van het consortium in de Uitvlucht. Hun zoek opdracht eindigt op de Veendijk. De
direct betrokken bewoners, van
een gedeelte van de Julianalaan,
Kerklaan , Futenlaan en de Meeuwenlaan, zo’n 26 huizen, zullen
op korte afstand de auto’s voorbij zien komen. Met enige fantasie
kan je ze aanraken in ieder geval
horen en ruiken. De bewoners van
de Meeuwenlaan kunnen hun tuin
een andere bestemming geven
door de stof en herrie die te verwachten is. Voor de huurders volgt
er ongetwijfeld een huurverlaging.
Voor de koop woningen rest alleen
een waarde vermindering.
Voor dit gedeelte van het centrumplan snel uitgummen dat potloodstreepje en de (verkeer) lichten bij
de Uitvlucht voor ‘Herenweg Twee’
snel op rood zetten.

tuigen van de noodzaak de brug
voor doorgaand verkeer te sluiten.
En als het dan zover is zullen deze 10.000 voertuigen ook gebruik
gaan maken van de tunnel onder de Amstel. Ik heb het gevoel
dat daar dan wel eens een pro-

bleem zou kunnen ontstaan. Naar
mijn mening dient het aantal van
10.000 naar de Fabeltjeskrant te
worden verwezen.

Ronde Venen Belang:

Groenwest neemt loopje met inspraak
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdag heeft Groenwest een inloopavond gehouden over invulling
van het gebied tussen het winkelcentrum en Zuiderhof in Vinkeveen.
Op deze plaats stonden tot voor
kort bejaardenwoningen. Groenwest wil aan deze grond een nieuwe bestemming geven. In de uitnodiging stond vermeld dat omwonenden werden uitgenodigd met ideeën
te komen over invulling van dit stukje Vinkeveen. Een werkwijze waar
Ronde Venen Belang een groot
voorstander van is: Samen met de
inwoners plannen maken en ontwikkelen. Maar het liep heel anders.
Inspraak? Bij binnenkomst in De
Boei werd al snel duidelijk dat

Groenwest al vastomlijnde plannen heeft. Er werden helemaal geen
ideeën gevraagd van de omwonenden. Deze werden geconfronteerd
met tekeningen van een appartementencomplex. Een complex van
3 woonlagen levensloopbestendige
appartementen. Er werd dus duidelijk niet om ideeën gevraagd, maar
de omwonenden werden warm gemaakt voor de plannen van Groenwest. Omwonenden werd wel gevraagd om hun mening over het
projekt te geven middels een reactieformulier. Dit is toch wat anders
dan het uitwisselen van “wensen en
ideeën” met betrekking tot de invulling van de kavel, waartoe de brief
aan de omwonenden opriep.

Geschrokken
De fractie van Ronde Venen Belang is geschrokken, zo niet verbolgen over deze handelwijze. Is het de
bedoeling om in een later stadium
te stellen dat er al een inloopavond
is geweest en dat bij de uiteindelijke bouwaanvraag door Groenwest
wordt gesteld dat deze plannen zijn
ingediend op basis van ideeën van
de omwonenden? Is deze inloopavond misleidend?
Groot massief blok
De getoonde tekeningen gaven een
beeld welke ruimte het complex zou
innemen. En dat is enorm! De vraag
is of een complex van 3 woonlagen
direct passend is te noemen. Bovendien wordt niet voldaan aan de
parkeernorm en wordt een deel van
de gemeentegrond meegenomen.
Daarnaast wordt het totale zicht op
het verkeer ontnomen op een van
de drukste punten van Vinkeveen,
waar veel voetgangers oversteken.
Je mag toch van Groenwest verwachten dat over verkeersveiligheid
wordt nagedacht?
Vragen aan het college
De fractie van Ronde Venen Belang
heeft het college een aantal vragen gesteld over de betrokkenheid
van het college bij deze actie van
Groenwest. “Groenwest heeft een
inloopavond in de Boei gehouden
om met omwonenden van gedachten te wisselen over invulling van de
locatie tussen Zuiderhof en het winkelcentrum in Vinkeveen. Groenwest kwam echter met uitgewerk-

Fijn he, als je op kosten
wil besparen...
Mijdrecht - Terug gekomen van
onze vakantie maakte ik , zoals iedere dag gebruikelijk , een wandeling met ons hondje. Hierbij kwam
ik langs de singel welke tussen onze woningen aan de Viergang en
het terrasflat aan de Bonkelaar
loopt. Tot mijn grote verbazing zag
ik enorm grote snoeken en karpers
die er zeker niet fris bijlagen. Op
hun rug of zij zwemmen doen vissen
normaliter niet of ze zijn doodziek of
hebben hun laatste adem reeds uitgeblazen. Nou , dat laatste gold voor
de exemplaren welke ik steeds meer
tegen kwam. Niet alleen lagen deze kadavers in de genoemde singel , maar ook in het singeltje welke
evenwijdig aan de Molenland loopt
tot aan de kop van de Koningsspil.
Verbinding
Totaal telde ik 15 grote en een aantal kleinere exemplaren. Dit was natuurlijk niet normaal en kon echt
niet “zomaar” gebeuren. Daarom
maakte ik contact met de Gemeente
De Ronde Venen. De dame die mij
te woord stond kon mij eigenlijk niet
veel verder helpen dan een telefonische doorschakeling naar Waternet... Deze instantie gaat blijkbaar
over het oppervlaktewater. De doorschakeling mislukte want na een
oneindig keren overgaan van het
oproepsignaal werd de verbinding
verbroken. Toen de Gemeente maar
weer gebeld. Nee... nu moest ik het
zelf maar proberen en werd mij het
(niet gratis) nummer van Waternet
verstrekt.
Pincode
Nu kreeg ik wel een dame aan de
lijn die van alles van me moest weten. Nog net niet mijn bankrekening of pincode.... Net alsof zij de
stank van de rottende dode vissen
kon ruiken kirde zij een paar keer:
“o, jakkie, Bah... wat zal dat een
naar gezicht zijn...” Maar goed, zij
zou werk van mijn melding maken

en er zouden mensen van Waternet poolshoogte komen nemen en
de dode vissen uit het water halen.
Voor de zekerheid maakte ik een 12
tal opnamen van de dode vissen. Je
weet maar nooit.....Inderdaad zag
ik een paar uur later een wagentje van Waternet, 2 mannen erin en
een schepnet op de auto voorbijrijden. Goh, dat is vlot... dacht ik maar
ik had niet helemaal gelijk. Bij een
rondje met de hond de volgende
dag zag ik tot mijn verbazing dat er
slechts 5 van de 15 dode vissen waren weggehaald. De rest lag er nog
steeds stinkend en rotend bij. Weer
het (nog steeds niet gratis) nummer
van Waternet gebeld. Ik kreeg een
meneer aan de lijn die mij de oorzaak van de vissterfte (op meerdere
plaatsen in de gemeente, zo wist hij
mij te melden) uiteenzette.
Wallekanten
”De singels en de wallekanten waren , omdat de vorige aannemer te
duur was , door een andere goedkopere aannemer uitgebaggerd. Het
gebruikte baggervaartuig was dusdanig zwaar dat de voortstuwingsschroeven ook de bodem van de
singels had omgeploegd en daardoor was het water zwaar vertroebeld en was er geen zuurstof meer
voor de vissen en dáárom gingen ze
dood ! Ja, je moet met aannemerskosten ook op de kleintjes letten in
deze dure tijd...” zo luidde zijn uitleg.
Maar waarom heeft men slechts 5
van de 15 grootste dode vissen uit
het water gehaald en niet allemaal,
zo vroeg ik de man. Niet gezien , ondanks dat ze redelijk dicht bij elkaar
lagen? Zeker een nieuw brilletje nodig?
Het antwoord was onbegrijpelijk. Ja,
dat doen ze “vandaag of morgen”...
Men wacht zeker tot goedkopere
mankracht om de dode dieren weg
te halen.....
C.N.H. van Dijck

Jan van der Maat, Vinkeveen

Martin Steunebrink
Pieter 17, Mijdrecht

te plannen. Hierover hebben wij een
aantal vragen:
- bent u op de hoogte van de
plannen van Groenwest
- zo ja, staat u achter deze plannen
- wanneer wordt de raad geïnformeerd
- hoeft Groenwest niet te voldoen
aan de parkeernormen
- maakt Groenwest gebruik van
gemeentegronden
- vindt u de handelwijze van
Groenwest door met vastomlijnde plannen te komen correct
- worden de inwoners van Vinkeveen meegenomen in de plannen
- is bij de beoordeling van plannen
de verkeersveiligheid een criterium”, aldus Ronde Venen Belang

Verdachte
aangehouden bij
woningbrand
Mijdrecht - In de nacht van woensdag 7 oktober op donderdag 8 oktober heeft een brand gewoed in
een kraakpand aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. In het kraakpand waren in totaal vier personen aanwezig, drie volwassenen en een kindje. Volgens een woordvoerder van
de brandweer zijn drie personen
door de brandweer gered. Niemand
raakte gewond. De vierde persoon
werd met een hoofdwond door de
politie aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting. De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden in de woning, maar had het
vuur snel onder controle.

HVM MB1 kwalificeert
zich voor Topklasse!
Mijdrecht - Zaterdag 10 oktober
speelden de meiden van HVM MB1hun laatste wedstrijd in de voorcompetitie tegen Hurley MB2. Een
titanenduel tussen de nummer 1
(HVM) en de nummer 2 (Hurley) van
de poule. HVM stond 3 punten los
van Hurley met een beter doelsaldo.
De strijd ging om een directe plaatsing in de Topklasse. Vanaf het begin van de wedstrijd speelden HVM
met veel pressie en al snel namen zij
de leiding met 1-0. Er was prachtig
samenspel, een fantastische achterhoede, op het middenveld werd
hard gewerkt en de spitsen stonden op scherp de goede momenten. Snel werd uitgelopen naar een

3-0 voorsprong maar Hurley liet het
er niet bij zitten en was in staat om
de spanning terug te brengen naar
een stand van 3-2 vlak voor rust. De
enorme wil van de HVM-meiden om
deze laatste groepswedstrijd winnend af te sluiten was aanstekelijk
voor het in grote getalen aanwezige
publiek. Er werd luid toegejuicht wat
de meiden vleugels gaf. Met een
heerlijke tweede helft lieten ze zien
hoe hockey gespeeld moet worden
en met mooie counters en samenspel liepen ze uit naar een klinkende
overwinning: 8-2. Plaatsing voor de
Topklasse was een feit en HVM mag
wederom trots zijn met een jeugdteam in de Topklasse.

Achterste rij v.l.n.r.: Joy van Weldam, Emma Pleunes, Eva Meijer, Micheline Zwager, Myrthe Rosenberg, Chiara Ledegang, Anna Verhoef, Jamie Lee
Boersma, Tessa Elferink ( Coach) Onderste rij v.l.n.r.: Eva Bastiaansen, Julia
Günther, Tessa Kragtwijk, Annabelle Out, en invallers Heleen v.d. Pot en Sophie Berger.( afwezig Femke v.d. Berg)
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Zwerfafval project Antoniusschool
De Hoef - Op 25 september ging
het Zwerfafvalproject van start van

de groepen 7 en 8 van de Antoniusschool in De Hoef. Een actie van

het NME in Wilnis en de gemeente De Ronde Venen om meer bewustwording te creëren over hoe
lang zwerfafval in de natuur eigenlijk nodig heeft om weer afgebroken te worden. De kinderen gingen de wijk al in om eens goed om
zich heen te kijken. Wat is zwerfafval eigenlijk? En wat kun je zelf veranderen en/of eraan bijdragen om
niet afbreekbaar zwerfafval te minimaliseren? Een mooi moment voor
de kinderen om verder op onderzoek uit te gaan. En waar kun je
dat nu beter doen dan bij het Afvalbrengstation én de Kringkoop in
Mijdrecht.
Afvalbrengstation
Eerste stop deze morgen is bij het
Afvalbrengstation. Een vriendelijke medewerker staat ons te woord

Van Walraven en Van Zijtveld regelen dakgoot voor De Nostalgie

‘Onze goot lekte aan alle kanten.
Nu hebben we een blingbling dakgoot’
De Ronde Venen - Op 8 oktober
zijn de medewerkers van Van Walraven en Van Zijtveld uit Mijdrecht
verrast met gebak bij de koffie. Debby en Jacintha van Dagopvang De
Nostalgie brachten de traktatie omdat ze blij zijn met hun nieuwe dakgoot. Van Walraven leverde de goot
en Van Zijtveld verzorgde de montage. Een mooi gebaar van twee
maatschappelijk betrokken ondernemers. Via De Rondeveense Uitdaging werden de verbindingen gelegd. Debby van Boksel van De Nostalgie: ‘Onze goot lekte aan alle kan-

ten. Nu hebben we een blingbling
dakgoot. Dat vind ik een traktatie
waard! We hebben al zoveel materialen en hulp gekregen van bedrijven, daarvoor doen we altijd iets terug; van ramen lappen in kassen,
een high tea tot in ‘Saartjes’ schorten heerlijk gebak rondbrengen. Wij
vinden het belangrijk om iets terug
te doen en hebben zelf ook altijd zoveel lol daarmee.’
Beursvloer
De samenwerking tussen Dagopvang De Nostalgie en Van Walra-

De Nostalgie bedankt Van Zijtveld en Van Walraven met gebak voor alle medewerkers

ven ontstond tijdens de Beursvloer
in Mijdrecht. Voor hun nieuwe Dagopvang voor eenzame en demente
bejaarden zochten Debby en Irma
bedrijven die hen wilden helpen. Bij
Henk van Walraven van de groothandel in infra- en installatiematerialen, vonden zij direct gehoor: ‘Ik
heb echt respect voor de dames van
De Nostalgie. Van een leegstaand
pand, creëerden ze door hard te
werken en met hulp van lokale bedrijven een warme opvang voor ouderen. Wij krijgen veel sponsorverzoeken, maar geven liever materialen in plaats van geld. Met wat jezelf doet, daarmee iets voor een ander betekenen. Dat vinden wij veel
mooier.’ Een dakgoot kon De Nostalgie dus krijgen. Daarna gingen
ze op zoek naar een bedrijf die de
goot wilde monteren. Een mooie
vraag voor De Rondeveense Uitdaging dachten ze. Dus een verzoek neergelegd bij de matchgroep
van De Uitdaging. Susan Versteeg
van de matchgroep daagde vervolgens Alexander van Zijtveld van Van
Zijtveld, de installatiespecialisten,

en begeleidt de groep naar de verschillende inzamelingspunten. Er
wordt bij dit afvalbrengstation uiteenlopend afval van particulieren
verzameld en verwerkt. Van groenen tuin afval tot chemisch afval tot
plastic en zelfs houten bielzen worden hier apart verwerkt. Bielzen
worden namelijk geïmpregneerd
met diverse chemicaliën laten we
ons vertellen. Niet vergelijkbaar dus
met het ‘normale’ sloophout afval.
Natuurlijk willen we weten wat het
gekste is wat de medewerker ooit is
tegengekomen. ‘Opgezette dieren’
vertelt hij, maar eigenlijk van alles.
En er wordt wel eens ‘gesjoemeld’
met bedrijfsafval. Het afval brengen
naar dit station is gratis voor particulieren, met een limiet van 1 m3
per huishouden.
Kringkoop
Na nog even wat foto’s maken is
de volgende stop bij de Kringkoop.
Bij binnenkomst beginnen we meteen achter de schermen. Het verbaast ons allemaal wat er allemaal
bij komt kijken. En hoeveel mensen zich achter de schermen inzetten voor de Kringkoop winkel. Van
inname tot aan reparaties aan huishoudelijke apparatuur, zodat strijkijzers, wasmachines en televisies
nog een paar jaar ‘mee kunnen’. Het
ziet er allemaal zeer gestructureerd
uit. En de kinderen hebben met eigen ogen kunnen zien, dat dit hard
nodig is. Recyclen is essentieel. De
kinderen (en ik ook ;) red.) blijven
natuurlijk hangen bij de (strip)boekenafdeling.
En voor de begeleidende ouders is
dat natuurlijk ook geen straf. Dit uitstapje is zeker voor herhaling vatbaar. Heerlijk snuffelen in de Kringkoopwinkel.

Montage
Met Henk van Walraven overlegde hij over de montage en op een
zonnige dag in september werd de
dakgoot gemonteerd. ‘Ons bedrijf is
lid van Duurzom, een landelijk netwerk van MKB-ers die duurzaam
willen ondernemen. Daarom wilde
ik dit jaar duurzaam ondernemen
meer belichten binnen mijn bedrijf.
Daarbij hoort ook aandacht voor je
omgeving. Naast onze hulp aan De
Nostalgie hebben we een zorginstelling in Aalsmeer een airco geschonken. Ze konden niet geloven
dat ze deze kregen! Het past ook in
deze tijd, het gaat weer wat beter en
daardoor kunnen we weer iets terug doen voor de maatschappij.’
Op de vraag of de onderlinge relatie tussen de bedrijven hierdoor ook
veranderd is, zeggen beide ondernemers lachend dat hun bedrijven
al 40 jaar samenwerken. Maar als
ze zo terugkijken naar de afgelopen
periode, komen ze toch wel tot de
ontdekking dat ze sinds kort steeds
meer wederzijds zakendoen. “Daar
hebben de intensievere contacten
en samen iets willen doen voor anderen, toch wel aan bijgedragen’
concludeert Henk van Walraven.

Hertha F1 boekt eerste
overwinning
corner naar de vrijstaande Kick die
verwoestend uithaalde.. Helaas voor
iedereen kwam de bal op de lat terecht, het bleef 0-1. Een volgende
hoekschop, na 27 min, resulteerde
in goed doorzetten van Loek die de
bal van de achterlijn teruglegde op
Mats. Die bedacht zich geen moment en schoot de bal in de korte
hoek: de verdiende 1-1 stond op het
bord.Hertha ging door met dezelfde
passie en strijdlust, RKDES kwam
bijna niet meer van haar eigen helft
af. Een kopbal van Mike uit een corner trof de paal en Loek kon de rebound net niet tot doelpunt promoveren. Na 32 minuten kreeg Mike
de bal voorin, hij speelde de bal aan
Kick die naar binnen draaide en met
links prachtig de lange hoek vond
: 2-1. De laatste minuten van deze
spannende wedstrijd kreeg Hertha nog kansen op meer, maar Mats
schoot net over en de keeper van
RKDES kreeg een hand achter de
andere mogelijkheden. Na 40 minuten floot de sterk leidende scheidsrechter Mark Roeleveld af voor einde wedstrijd. De jongens van Hertha
F1 zochten elkaar op voor een spontane vreugdedans op deze mooie en
verdiende eerste overwinning in de
1e klasse. Dit smaakt naar meer

Houdini-act De Vinken
Vinkeveen - In de laatste wedstrijd
van deze veldcompetitie heeft De
Vinken een miraculeuze prestatie
geleverd, door uit geslagen positie
terug te komen en beide wedstrijdpunten in Vinkeveen te houden.
Walk over
Het bezoekende Fortissimo uit IJsselstein kwam furieus uit de startblokken. Voordat de thuisploeg in
de gaten had dat de wedstrijd al begonnen was stond het 0-5. Dat was
even schrikken. In de eerste helft
liep de formatie van het trainersduo Westdorp-Straatman aangeslagen achter de feiten aan. Weliswaar
bracht Gideon Leeflang de Vinkeveense score op gang, maar via 3-6
en 5-9 werd het uiteindelijk 7-11 na
één speelhelft. Kelvin Hoogeboom
(2x), Emese Kroon en Annick Stokhof tekenden voor de andere Vinkenscores.

Wilnis - Op 10 oktober stond een
belangrijke wedstrijd op het programma voor de meiden van CSW
F4M. Tot nu toe zijn alle wedstrijden
gewonnen met ruime cijfers, maar
datzelfde gold voor de tegenstander
Amstelveen. Een echte sleutelwedstrijd dus! De jongens van Amstelveen kwamen erg sterk uit de startblokken.
CSW wist onder de druk uit te komen en na een snelle counter zorgde Iris voor de openingstreffer. Al
vrij snel wist Amstelveen op gelijke
hoogte te komen. Amy, Nora en Jip
hielden de boel goed op slot achterin en Fiene, Iris, Fleur en Isa zor-

gen voor de druk naar voren. Het
spel golfde op en neer, maar CSW
benutte de kansen beter en liep
uit naar 1-4. De duels waren fel
en omdat de meiden zonder wissels speelden begon de vermoeidheid de tweede helft parten te spelen. Toen Amstelveen er 2-4 van
maakte werd het nog even spannend of de voorsprong kon worden
behouden. Dankzij uiterste krachtsinspanningen hebben de meiden de
drie belangrijke punten mee terug
naar Wilnis kunnen nemen. Een hele knappe prestatie: Jip, Isa, Meike,
Fleur, Nora, Amy, Iris en Fiene, ga zo
door!

uit om een paar handige helpende
handen ter beschikking te stellen.
‘Susan vraagt en wij draaien’ zegt
Alexander lachend.

Van Zijtveld monteert dakgoten van Walraven bij Dagopvang De Nostalgie

Vinkeveen - Op zaterdag 10 oktober stond voor Hertha F1, spelend in
de 1e klasse, een thuiswedstrijd tegen RKDES F1 op het programma.
RKDES schoot uit de startblokken.
Met fel voetbal werden de jonge
Vinkeveense talenten teruggedrukt
op eigen helft. Hertha had moeite
met overspelen, wat ook verdienste
was van RKDES wat fel op de bal
was. Na 8 minuten schoot een verdediger van RKDES de bal uit een
afgeslagen hoekschop op doel, de
bal werd in de kluts aangeraakt en
verdween met een boogbal over de
kansloze Caiden heen, 0-1. Wederom stond de F1 achter. Wat nu?
Hertha kwam steeds beter in de
wedstrijd, maar vergat zich in de
loop van de 1e helft te belonen
doordat zoals dat zo mooi heet, de
laatste pass vaak niet goed was of
niet op tijd. RKDES kreeg ook nog
een paar kansjes maar Caiden hield
zijn doel schoon. In de tweede helft
een veel agressiever en feller Hertha, dat liet zien wat het in zijn mars
heeft. Mooi voetbal, goed overspelen en als de bal bij RKDES was, had
Hertha hem al heel snel weer terug.
De druk van Hertha resulteerde in
een aantal hoekschoppen. Uit de
eerste speelde Mats de bal uit een

CSW F4M blijft winnen

Afscheid
“Het zal toch niet waar zijn?!”, moet
de afscheid nemende Eva Hemelaar
gedacht hebben bij deze tussenstand. Verhuizen is leuk, maar een
wedstrijd verliezen past daar niet
bij. Samen met haar ploeggenoten
probeerde zij zich los te wurmen uit
de IJsselsteinse verstrengeling. En
met succes. Rutger Woud liet 8-11
en 9-11 noteren. Zijn levensmaatje
Annick Stokhof knalde 10-12 op het
scorebord. Nog kwam Fortissimo
weer op vier punten. Maar de laatste twintig minuten waren voor het
ontketende Vinken.
Jelle Mul benutte een kansje onder de korf. Masha Hoogeboom verschalkte haar tegenstandster met
een doorloopbal en Emese Kroon
verraste haar opponente met een
messcherpe omdraaibal. Rutger
Woud schoot vervolgens de Abnamroploeg langszij. Nog eenmaal

Trainingskamp voor
Denk en Zet-Advisor
De Ronde Venen - Aan de vooravond van de externe competitie zijn zowel de spelers van
Denk en Zet 1 als 2 eerst in
“trainingskamp”gegaan. Als trainer was de bekende K.N.S.B-trainer Pascal Losekoot,uitgenodigd.
De trainingsessie betrof het onder
leiding van Pascal doornemen van
een opening, in dit geval het NimzoIndisch. De thematiek werd aan de
hand van diverse, door in het verleden door meesters en grootmeesters, gespeelde partijen zowel van
de zijde van de wit als zwart speler
belicht. Het passief achteroverleunen, hetgeen wat schakers ogenschijnlijk vaak lijken te doen, was
er niet bij; de trainer vroeg steeds
interactie van onze schakers. Na in
1 ½ uur de essentiele aspecten van
het Nimzo-Indisch te hebben doorgenomen moest e.e.a in praktijk gebracht worden. Dit ging in een simultaan tegen de trainer, waarbij
de spelers van Denk en Zet mochten kiezen of zij met wit dan wel
met zwart wilden spelen. De eerste 3 zetten waren verplicht en uiteraard waren dit de openingszetten
van de besproken Nimzo-Indier. Na
ruim 2 uur schaken waren alle partijen beëindigd, eindresultaat was 6
remises en 9 overwinningen voor de
docent, een 80 % score dus. Clubkampioen Henk Kroon speelde tegen 6 spelers en hij had als resultaat 1 x verlies en 5 x winst, waarbij
opgemerkt dat deze spelers gemiddeld wel een 350 rating punten minder hadden dan de groep die Pascal
Losekoot moest bevechten. Al met
al een prima voorbereiding voor de
komende wedstrijden waarbij dinsdag a.s. Denk en Zet 1 de spits afbijt
tegen Paul Keres V.
Betere
Ook de betere jeugd spelers werden
uit hun comfort zone gehaald.!
Er was voor hen een “mix-wedstrijd”
tegen een 6-tal senioren ! van de
Schaaksocieteit uit Nieuwkoop geregeld. Op de valreep gelukte het
Nieuwkoop niet om met 6 spelers
stribbelde Fortissimo tegen (14-15).
Maar nadat Masha Hoogeboom opnieuw een doorloopbal verzilverde
kon Emese Kroon haar omdraaitruc
in de laatste minuut ook nog eens
herhalen: 16-15. Twee belangrijke
punten vielen hiermee de dappere Vinkeveners ten deel, waarmee
zij voorzichtig opschuiven naar de
middenmoot. De komende weken
maakt het vlaggenschip van De Vinken zich op voor de zaalcompetitie,
die begin november zal starten.

te komen, waardoor het een echte
4-kamp werd maar Robin de Haan
en Edward Deen helaas nu niet mee
konden doen. “Noodgedwongen”
gingen zij de strijd met elkaar aan,
het werd een boeiende partij waarin wel te zien was ,dat ook deze 2
jeugdspelers behoorlijke vorderingen op de 64 velden maken.
De vierkampers van Denk en Zet
waren op bord1 Jan de Boer, bord
2 Peter de Jonge-deze beide senioren moesten de eerste 2 borden
van Nieuwkoop bestrijden, daar
deze spelers een te hoge rating
hadden voor onze jeugdspelers,
bord 3 Marijn Vree en bord 4 Stefan Rijsbergen. Al snel was te zien
dat de jeugd zich niet liet imponeren door het tegen senioren schaken; bij Marijn duurde het “wel”tot
de 27e zet voor er een betere stelling te voorschijn kwam maar toen
zijn tegenstander een toren tegen
een paard ruilde liet onze jeugdige
Denk en Zetter er geen gras over
groeien, waarschijnlijk vond hij dit
met een paard minder op het bord
ook niet meer zo nodig,. Zet na zet
maakte Marijn de goeie keuzen en
op de 58e zet was de overwinning
dan ook daar.
Tegenstander
Stefan had “de buit”al op de 10e zet
binnen, zijn paard sloeg in op c7 ,dit
was een klassieke vork op de koningop e8 en de toren op a8, dewelke er vervolgens ook afgeslagen
werd. Bijna martelend rustig wikkelde hij zijn partij af .Zijn tegenstander was zo sportief om Stefan
de mat met een loperzet te gunnen.
Min of meer en passant liet Jan de
Boer op het eerste bord zien ,dat als
hij in vorm is, wel rating 1900 kan
schaken. Koelbloedig werd zijn tegenstander weggedrukt en behaalde Jan ook het volle punt. Onze
jongste senior Peter de Jonge verrekende zich wat en stond als enige speler verloren. Slim ging Peter
echter a tempo spelen en zijn tegenstander al in tijdnood gekomen
ging daar in mee. Gevolg was dat
hij zich verslikte en ook Peter er met
de overwinning vandoor ging. Onderwijl de wedstrijdspelers aan hun
wedstrijd bezig waren , mocht de
jongste- schaakjeugd in groepjes
heel stil tussen de “echte”schakers
doorlopen om zo te leren/ervaren
hoe stil en geconcentreerd je ook
kunt zijn. Ook voor onze drukke
jonge jeugd, was dit een goed leermomentje.
Resumerend kan gezegd worden
dat het schaken in de Ronde Venen
springlevend is en er door jong en
oud veel plezier aan beleefd wordt.
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Jubileumeditie Zilveren Turfloop op 1 november 2015

Stevige biedingen of een
vergissing bij ABC?

Regio - Dit jaar wordt de Zilveren
Turfloop voor de 25e keer georganiseerd. Al 25 jaar is de Turfloop
het grootste sportevenement van
De Ronde Venen. En dit jaar groter
dan ooit! Het doel van de organisatie is dit jaar 2500 deelnemers aan
de start te ontvangen voor de Rabo
GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop en natuurlijk de
5, 10 en 16,1 km. Dankzij heel veel
vrijwilligers kan atletiekvereniging
De Veenlopers de jubileumeditie organiseren, vanuit sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht

Regio - Donderdagochtend 8 oktober ging het er fel aan toe bij de
Amstel Bridgeclub in het Buurtnest.
Ondanks dat er nog geen degradatie of promotie aan vast zat in deze
eerste cyclus van de parencompetitie, werd er stevig geboden.
Er werd twee keer slem geboden.
De geboden 6 sa ging echter 2
down, maar de 6 schoppen werd +1
gemaakt, wat een mooie score opleverde. Hoewel iedereen weet dat
een behaalde slem de meeste punten oplevert, was dit op deze ochtend echter niet het geval. Wat denk
je van 4 schoppen die gedoubleerd
4 down ging = 1100 punten, de 4 sa
gedoubleerd –8 = 2000 punten en
de 4 ruiten geredoubleerd -4 = 1600
punten? Tja, scoor daar maar eens
bovenuit mensen!

Kinderen
Voor de kinderen is er de Rabo
GeZZinsloop over een afstand van
1 km, waarvan het parcours door
het sportpark voert. De deelname
hieraan is gratis. De Scholierenchallenge is een nieuw onderdeel
van de Zilveren Turfloop. De laatste jaren doen steeds meer basisschoolkinderen mee aan de RaboGeZZinsloop. Voor dit jaar staat het
activeren en enthousiasmeren van
middelbare scholieren centraal. Zij
kunnen in teams deelnemen aan
de 5km, en de organisatie is benieuwd welke middelbare school
de allereerste Scholierenchallenge
gaat winnen. De inschrijving is nog
steeds open, ook voor scholen buiten de Ronde Venen. De scholierenchallengeteams kunnen gratis meelopen dankzij sponsoring van diverse bedrijven uit de Ronde Venen. U
kunt als bedrijf nog steeds een team
sponsoren, kijk voor meer informatie op de website van de Zilveren
Turfloop.
Businessloop
Ook wordt al jaren de Businessloop
georganiseerd. De Businessloop is

bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband de 5
of 10 km en de gezamenlijke tijd telt
voor het uiteindelijke resultaat. Net
als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop heel
groot. Een deel van de inkomsten
van de startgelden van de Zilveren
Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd
aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Hoogvliegers. De
vrijwilligers van de stichting bezorgen zieke of gehandicapte kinderen (van 6 t/m 17jaar) een bijzonder
en onvergetelijk avontuur. Zelf een
vliegtuig besturen! Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder
zijn, een dag die ze nooit meer vergeten. In de afgelopen 7 jaren vlogen ruim 7.000 kinderen mee met de
Stichting Hoogvliegers.
Traditie
De Zilveren Turfloop is traditiegetrouw de eerste loop van de 21e editie van het zeer populaire Zorg en
Zekerheid Circuit. Dit circuit bestaat
uit 8 verschillende lopen in de regio.
Het Zorg en Zekerheid Circuit is
succesvol doordat de organisatie
zich focust op een maximale service
aan de recreatieve loper tegen een
zo laag mogelijke prijs. Informatie is
te vinden op www.hetcircuit.net
De start van de Rabo GeZZinsloop
is om 10.15 uur. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In
de sporthal De Phoenix vindt ook de
inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden.
Daarnaast is er een tasseninname.
Uiteraard kunnen deelnemers en
publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is
ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie www.zilverenturfloop.nl. Bent u dit jaar één
van de 2500 deelnemers?

Boven: Tom Blasse, baanmanager Golfpark Wilnis – Joke Delfos (Mijdrecht) –
Frits Gobée (Mijdrecht) Onder: Marc Jordan (Woerdense Verlaat), Adrie van
den Brink (Nieuwkoop), Andrea van Dort (Kudelstaart) en Robin van Wissen
(Harmelen).
Foto: Marlies-Fotografie, Mijdrecht

Mijdrecht - 10 jaar is hij en vanaf
zijn 7e voetbalt Sam Siegers al bij
Argon. Afgelopen zaterdag was hij
pupil van de week bij de wedstrijd
van Argon tegen Alexandria en hij
zag zijn club vanuit de dug out met
ruime cijfers winnen. Zelf speelt
Sam in de E1. Een fantastisch team,
zegt hij overtuigd, “ik sta het liefst
centraal in de verdediging en ik ben
bang voor niemand. Ik ben snel in
het afpakken van ballen en dan geef
ik graag de pass naar voren”. Sam

is kampioen geworden in de champions league met Barcelona en ook
in de F3. Hij weet dus wat winnen is
en ook nu met zijn trainers Mitch en
Ricardo gaat de E1 voor het kampioenschap. Dan moeten we natuurlijk wel winnen van CSW en Hertha,
zegt hij. Maar daar heeft ie alle vertrouwen in. Ik ben trots om een Argonaut te zijn en mee te lopen met
Argon 1.
Foto: sportinbeeld.com

Tom Blasse reikt G. Kool
Bokaal uit
Wilnis - Golfpark Wilnis is aangesloten bij de SGNL, Samenwerking
Golfbanen Nederland. Vanuit SGNL
wordt jaarlijks een toernooi georganiseerd. Tom Blasse van Golfpark
Wilnis heeft zes golfers van Golfclub
Veldzijde uitgenodigd Golfpark Wilnis te vertegenwoordigen. Tot zijn
vreugde heeft dit team de SGNL
cup gewonnen. Alle reden om die
spelers extra te verrassen. Tijdens
de 6e lustrumviering van Golfclub
Veldzijde die in het clubhuis van
haar homecourse Golfpark Wilnis
werd gehouden, heeft Tom Blasse
de G. Kool Bokaal uitgereikt. Deze
bokaal wordt alleen in uitzonderlijke
gevallen uitgereikt. Aanleiding was
nu het feit dat het team er voor gezorgd heeft te winnen van alle andere 13 deelnemende teams door
het meeste aantal punten te verzamelen bij het toernooi op 26 sep-

Vinkeveen - De uitwedstrijd van
Hertha D-3 bracht hen naar Loenen. Na het succes van vorige week
moesten de mannen weer aan de
bak. Tegen de Vecht werd er om
kwart voor twaalf aangetreden. Met
Niels nog geblesseerd en Geert afwezig moest het karwei met elf man
geklaard worden. Na een moeizaam
eerste kwartiertje kroop Hertha uit
z’n schulp en kwamen er wat kleine
kansjes. Een kopbal en wat schoten
op doel maar net naast of over . Ook
de Vecht kreeg wat kansen maar
een oplettende Hertha achterhoede
zette de voorhoede regelmatig buiten spel. Rusten met een 0-0 stand
en Mark vertelde de mannen wat er
in de tweede helft moest gebeuren.
Meteen werd de Vecht in de verdediging gedrongen maar verschillende kansen om te scoren werden

tember jl. bij Golfbaan Welderen
in Elst. Deze overwinning betekent
ook dat Golfpark Wilnis in 2016 de
teams van alle deelnemende golfparken mag ontvangen en kan laten
zien hoe mooi de glooiende baan in
de polder is. De winst is binnengesleept door de overwinningen van
Joke Delfos, Andrea van Dort, Marc
Jordan en Robin van Wissen. Aangevuld met de scores van Adrie van
den Brink en Frits Gobée bleek het
totale aantal gewonnen punten het
hoogst te zijn. Joke Delfos won tijdens de SGNL finalewedstrijd ook
de eerste prijs bij de dames. Het
team heeft naast de prestigieuze G.
Kool Bokaal een greenfee gewonnen om op een andere SGNL baan
een winnaarsronde te gaan spelen
met elkaar. Deze prijs werd uitgereikt door Tom Blasse, baanmanager van Golfpark Wilnis.

Bij Argon verkeren we in de gelukkige positie dat we bijna alle wedstrijden kunnen voorzien van scheidsrechters, alhoewel het dit seizoen
lastiger is dan voorgaande seizoe-

nen. We hebben ze bij Argon in alle leeftijden, soorten en maten rondlopen. Op de zaterdagochtend worden de D en E pupillen wedstrijden
gefloten door de jongste jeugd, de
jongste jeugd van vorig seizoen is
opgeschoven naar het fluiten van de
C en B junioren en de “oude en wijze
mannen” in de middag de A junioren en Senioren begeleiden met hun
kwaliteiten. Nieuw dit seizoen zijn
een viertal kanjers van meiden die
hun intrede hebben gedaan in het
bolwerk van de mannelijke scheidsrechters, 4 getalenteerde meiden uit
de MC1 fluiten dit seizoen ook hun
wedstrijden op de zaterdagochtend.

om zeep geholpen. In de vijfde minuut een geweldige actie van Ryan.
Hij kreeg op rechts de bal aangespeeld, passeerde drie man, raakte
de bal kwijt maar veroverde het leer
weer terug. Weer slalomde hij langs
drie verdedigers en schoot de bal in
het doel.
Dat gebeurde terwijl hij met een
stevige blessure eigenlijk niet meer
normaal kon lopen. De rest van het
team putte moed uit deze voorsprong en zette nog een tandje bij.
De tweede goal wilde maar niet vallen dus bleef het heel spannend.
Kort voor tijd brak de spits van de
Vecht door en ging alleen op de
keeper af. Een geweldige sprint van
Ricardo en een sterke tackel op de
bal voorkwam de gelijkmaker. Wederom een mooie team prestatie is
deze 0-1 overwinning.

Jeugdschaatsers Nooit
Gedacht weer op het ijs
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend is de Jaap Edenbaan weer
geopend en voor de jeugdschaatsers van IJsclub Nooit Gedacht was
dit gelijk de start van het nieuwe
schaatsseizoen. De weersomstandigheden waren goed. Bijna geen
wind en met een prachtig herfstzonnetje er bij was het genieten voor
zowel de schaatsers als hun ouders.
Voor veel kinderen was het de eerste schaatsles bij Nooit Gedacht
en dat was best wel spannend. De
één schaatst zo weg en de ander
heeft duidelijk de hulp nodig van
een jeugdleider om de eerste rondjes te kunnen afleggen. De kinderen die al één of meerder seizoenen
geschaatst hebben, ging het helemaal goed af. De komende weken
zal er hard geoefend worden aan
de schaatstechniek. Dat begint bij
recht op de schaatsen staan en afzetten bij de beginnelingen tot ‘pootje-over’ in de bocht en de starttechniek voor de gevorderden. ook
worden er veel spelletjes gedaan,
die het schaatsen leuker maken.
Gedurende het seizoen zijn er diverse activiteiten, zoals de sinterklaasviering, de jeugdelfstedentocht, de
skate-run-skate en sluiten we af

met een heus schaatsexamen. Het
jeugdschaatsen staat vooral in het
teken van het leren schaatsen. Het
plezier staat daarbij voorop. Daarnaast is het altijd erg handig om
de schaatstechniek te beheersen,
mocht er deze winter natuurijs liggen. Met één uurtje in de week les
is schaatsen ook een leuke aanvulling op een andere sportieve activiteiten.
Bij het jeugdschaatsen zijn er nog
geen officiële wedstrijden. Wel
wordt er één keer per jaar een wedstrijd georganiseerd. Mocht je dit
leuk vinden en heb je de schaatstechniek inmiddels goed onder de
knie, dan kun je bij IJsclub Nooit
Gedacht ook naar de Schaats Trainings Groep.
De schaatslessen zijn van 16:55
tot 17:55 uur en zijn bestemd voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Bij IJsclub Nooit Gedacht hebben
we voor dit seizoen nog voldoende plekken vrij om uw kind te leren schaatsen. Voor meer inlichtingen en voor aanmeldingen kunt u
contact opnemen met René Nobel.
(mailto:jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl). Kijk ook op www.
ijsclubnooitgedacht.nl

eigenaar BONI Mijdrecht, kregen
onze meiden vele versnaperingen
waar ze super blij mee waren.
Vele winkelende mensen bleven
ook even wachten om te kijken naar

de leuke trucjes. Bent u ook benieuwd geworden? Kom dan 6 november tijdens het eind van de middag weer naar de Lindeboom om
deze talenten aan het werk te zien.

De GVM familie scoort
ook buiten de gymzaal
Mijdrecht - Op zaterdag 10 oktober was het de beurt van Turn en
Acro vereniging GVM’79 om in supermarkt BONI te staan. De supermarkt houdt een actie tussen verenigingen in Mijdrecht. Klanten krijgen muntjes bij de kassa en kunnen deze in een koker van een vereniging stoppen. Hoe meer muntjes er in de koker zitten hoe groter
de prijs! Natuurlijk hebben wij ons
als vereniging groots ingezet om te
klanten over te halen de muntjes in
de koker van GVM te stoppen.
En met veel succes! Aan het eind
van de dag was de inhoud koker
flink gestegen. Wat fijn dat de inwoners van Mijdrecht en omstreken

Scheidsrechters bedankt
Mijdrecht - Als vereniging kun je
niet zonder vrijwilligers, achter de
kantine, kaarten verkoop bij thuiswedstrijden, bestuursleden, leiders,
trainers…..als ik iedereen nu moet
gaan noemen heb ik aan één A-tje
niet genoeg, maar ik wil nog wel één
groep van vrijwilligers in het zonnetje zetten die toch wel belangrijk zijn
voor de wedstrijden “de scheidsrechters”.

Uitslag:
In de A-lijn:
1 Ria & Joop met 64,17%
2 Ciny & Hetty met 57,92%
3 Leny & Jan met 56,25 %
In de B-lijn:
1 Greet & Nel met 65,08%
De hoogste score van deze ochtend, gefeliciteerd!
2 CorryH & Nelly met 61,74%
3 Arna & Gerda met 58,17%
Hoewel beide paren niet bij de eerste drie winnaars behoorden, behaalden Nel en Jos aan één tafel
100% voor alle vier de spellen en Lyda en Jan aan één tafel 95%. Ook dit
is een applausje waard! Ook meespelen bij de Amstel Bridge Club
en ’s morgens vroeg je bed uitkunnen, geef je op bij Corry, tel. 0297564729. Tot volgende week bridgers.

Golfpark Wilnis

Ryan zet met een prachtige
actie zijn ploeg op winst

Sam Singers: Ik ben bang
voor niemand

15

Ik denk dat we trots mogen zijn dat
het scheidsrechterscorps bestaat
uit mannen en vrouwen. Op de “dag
van de scheidsrechters” zaterdag 10
oktober 2015 werden door de HEMA Mijdrecht 2 geweldige taarten bezorgd voor alle scheidsrechters bij Argon. De HEMA Mijdrecht
overhandigde de taarten aan Bestuurslid Bert Scheper die de taart
vervolgens symbolisch overhandigde aan één van de scheidsrechters
coördinatoren Adri Slof. Vervolgens
konden alle scheidsrechters, ook de
KNVB scheidsrechters, na afloop
van hun wedstrijden “een vorkje
HEMA taart” meepikten.

onze jeugdleden beloonden voor
hun inzet en hun muntje in de rode
koker stopten.
Er was heel veel te zien; Marit deed
een handstand, Laura en Julie een
radslag, Isa, Tara, Karlijn, Tess en
Lynn een 5 dubbele handstand tegen de muur!, Hatice een split, Chalissa een spagaat, Jessica een Ystand, Nynke, Isa, Bo, Abigail, Neeltje en Estelle deden ook de nodige
trucjes en oefeningen. Lincy en Yuli hielpen mee met een aantal oefeningen.
De hele dag hebben veel jeugdleden zich ingezet om aan de klanten te laten zien wat turnen of acro
eigenlijk inhoud. Van Jan de Jong,
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CSW MC2 wint topper en
blijft ongeslagen!

Nieuwe domper voor
Atalante heren 1

Wilnis - CSW MC2 begon dit seizoen zeer overtuigend in de beker en ook de competitiestart werd
goed afgetrapt. Alleen met Argon
MC1 werden de punten gedeeld,
maar alle andere wedstijden werden winnend afgesloten. Zaterdag
werd de topper tegen SCW MC1
gespeeld. SCW had tot nu toe alle
wedstijden makkelijk gewonnen en
zelfs geen tegendoelpunt geïncasseerd. Het was mooi weer, een interessant duel, veel toeschouwers,
kortom de ideale voetbal zaterdag.
CSW kwam goed uit de startblokken met goed samenspel en dreiging naar voren. Maar de eerste uitbraak van SCW was gelijk raak, de
spits van SCW kwam sterk op en
ronde mooi af: 0-1.
Dat CSW een sterk team heeft en
ook goed kan incasseren werd al
snel duidelijk. Nog een stapje harder, nog meer energie en nog meer
goede acties. SCW werd ver op eigen helft teruggedrongen en binnen
vijf minuten schoot Nikki twee keer
raak. Met goed voetbal langs de
flanken van Gillian, Eline en Robbin
werden de aanvallers goed aangespeeld.

Vinkeveen - Na twee thuisnederlagen moest Atalante heren 1 ook
de eerste uitwedstrijd aan de tegenstander laten. In Huizen werd het
3-2 voor Prima Donna H2. De uitslag
was gezien de omstandigheden nog
redelijk positief - weer twee punten in de tas - de domper was het
uitvallen van Yorick met een ogenschijnlijk zware enkelblessure.
Het zit de mannen van A-side Media
niet mee in het begin van de competitie. Nog geen wedstrijd compleet geweest, en afgelopen zaterdag zelfs zonder beide buitenaanvallers Leroy en Sven. Gelukkig waren Rick, Brent en Regi uit heren 2
erbij, ondanks hun helaas verloren
vrijdagavondwedstrijd tegen Spaarnestad, en was ook Remco uit heren
4 mee. De mannen bleken ook hard
nodig aan het eind van de wedstrijd.
Anders dan vorig jaar bestond Huizen 2 niet uit redelijk irritante, ervaren oud eerste team spelers, maar
wachtten twaalf enthousiaste en
talentvolle tieners de Vinkeveners
op. Jong, en nog redelijk onbezonnen, dus de opdracht was duidelijk: houd ze onder druk. En dat lukte in de eerste set heel goed. Servicedruk, slimme aanvallen en zelf
een goed pass. De thuisploeg had
er geen antwoord op en maakte ook
zelf veel fouten. Met 12-25 haalde
de Vinkeveners met gemak de eerste set op.
Misschien wel te makkelijk, want
volleyballen kunnen ze in Huizen en
daar moet je ze geen ruimte voor geven. Dat gebeurde wel in de tweede
set. Atalante was minder scherp en
Huizen pakte een voorsprong van
drie à vier punten. En dat gat wisten
de bezoekers niet meer te dichten.
Huizen ging beter draaien, bij Atalante ontstonden steeds meer misverstanden, 25-22.

Op een mooie voorzet vanaf links
van Quincy wist Naomi het goed
af te ronden en daarmee kwam de
ruststand op 3-1 voor de thuisploeg.
In de tweede helft probeerde SCW
nog wel de aansluiting te vinden,
maar stuitte daarbij op prima verdedigend werk van Kim, Quinty, Nicole en Charlotte. Een goede redding van Anne voorkwam ternauwernood een tegentreffer. CSW kon
via Isabel en Nikita het spel steevast
opbouwen en met prachtig combinatie voetbal werd de voorsprong
uitgebouwd naar 5-1, waarna de
scheidsrechter de wedstrijd affloot
en CSW MC2 de drie welverdiende
wedstrijdpunten kon toevoegen aan
de reeds behaalde 10 punten. CSW
MC2 staat nu in punten gelijk met
Argon MC2 en vlak achter koploper
KDO MC1. Zaterdag a.s. staat de
uitwedstrijd tegen Haarlem Kennemerland op het programma. Op papier een makkelijke wedstrijd, maar
in het voetbal is niets zeker. Maar
als de meiden van CSW met dezelfde energie, plezier en voetballend
vermogen de komende wedstrijden
ingaan, zijn zij in staat om het iedere tegenstander moeilijk te maken.

De tweede week in de beker
De Ronde Venen - Naast het kampioenschap driebanden-c werd er
ook nog de tweede ronde in de bekercompetitie gespeeld. Ook hier
werd er weer flink gestreden. Bar
Adelhof 1 won slechts met een punt
verschil van de Biljartmakers, 5-4.
CenS kon het thuis tegen Bar Adelhof 2 niet bolwerken. Slechts 3 punten waren er voor CenS, de andere
6 nam Bar Adelhof 2 naar huis. De
Kromme Mijdrecht 1 spelers waren
eensgezind in de hoogste serie, alle
maakten er 6. Helaas voor de Kromme Mijdrecht was dat onvoldoende om ook maar een enkel punt in
huis te kunnen houden tegen Bar
Adelhof 3, uitslag 0-9. Een goede
week voor Bar Adelhof. De Kromme Mijdrecht 2 deed het wel beter tegen DIO door 4 punten in huis
te houden. Paul Schuurman (DIO)
liet weer eens zien wat hij kan door
met 60 caramboles (40%) de hoogste serie van de week te maken. Een
knappe prestatie!
De Kromme Mijdrecht 3 had het
moeilijk tegen de Kuijper Stee Inn,
allen John Oldersma snoepte twee
punten van Nico Koster af maar
daarmee was het dan ook gedaan,
de andere punten waren allemaal
voor Stee Inn, 2-7. De Merel/Heerenlux 1 speelde tegen de Springbok 2.
De laatste is nog niet in vorm en ook
deze week konden er geen potten

gebroken worden, slechts 2 punten
van de 9 waren hun deel. De andere
7 waren voor deMerel/Heerenlux 1,
7-2. De Merel/Heerenlux 2 speelde
tegen clubgenoot team 3. De laatste liet het vorige week een beetje liggen maar dat werd deze week,
met een 2-7 overwinning, weer keurig rechtgezet. ASM 1 ontving de
Springbok 1. Cor Ultee bleef nog het
dichtst bij tegenstander Peter Stam
in de buurt maar een punt kon hij
toch niet binnenhalen.
In de andere partijen speelden de
Springbokkers te sterk om ASM
nog zicht op een punt te geven, 0-9.
ASM 2 deed het een stuk beter tegen Stieva/Aalsmeer. Bernard Enthoven (Stieva) kwam een carambole te kort en Lucia Burger (Stieva) slechts twee maar daarmee verlies je dan helaas wel je partij en sta
je ondanks goed spel met 4-0 achter. Jim van Zwieten (ASM) en Miquel van Nieuwkerk (ASM) voltooiden met hun winstpartijen de 9-0
overwinning. The Peanutbar speelde thuis tegen Lutis/de Springbok.
John Beets (Lutis/de Springbok)
legde weer eens de snelste partij
van de week op het biljart. Hij had
slecht 14 beurten nodig voor zijn
110 caramboles. Helaas voor de
thuisspelers waren ook de andere
spelers van Lutis/de Springbok op
dreef. Geen enkel punt kon de Peanutbar in de wacht slepen, 0-9.

CSW is gestart met
35+ vrouwenvoetbal
Wilnis - Sinds dit seizoen kan je
ook bij CSW terecht voor de speciale 35+ competitie van de KNVB
voor vrouwen. Er wordt gespeeld
met 7 tegen 7. In het najaar en in
het voorjaar zijn er 5 competitieavonden waarop een toernooi wordt
gespeeld van 4 wedstrijden per
avond. CSW is ingedeeld bij HSV uit
De Hoef, De Vecht uit Loenen en 2
teams van DRC uit Amsterdam. De
eerste 3 competitieavonden zijn al
gespeeld en als nieuwkomer komt
het CSW-team aardig mee. Er worden zelfs al wedstrijden gewonnen! Een gezellig enthousiast team
van 14 meiden traint op vrijdag-

avond voor de speciale 35+ competitie. Met hun sportieve fanatisme hebben ze zelf al 2 mooie sponsors binnengehaald. De shirts worden gesponsord door ProSpex (specialist in omnichannel B2B leadgeneratie) en de trainingspakken door
Antenna groep (uitzendbureau). Als
CSW het toernooi thuis speelt in het
voorjaar dan zal dit aangekondigd
worden zodat jullie dit enthousiaste
vrouwenteam in actie kunnen zien.
Wil je meer informatie over 35+
vrouwenvoetbal bij CSW? Neem
dan contact op met CSW via
ledenadministratie@cswilnis.nl

Hertha F3 in blessuretijd strijdend
ten onder tegen koploper!
Vinkeveen - Ook zaterdag 25 oktober stond bij de F3 van Hertha weer
in het teken van voetballen. Al vroeg
in de morgen waren de jongens van
de partij. Er werd gespeeld tegen VV
Uno in Hoofddorp, de trotse ongeslagen koploper binnen de competitie. Een goede reden voor de Vinkeveners om ze eens wat echte tegenstand te bieden. Om half 9 begon de
wedstrijd, waarbij Hertha de bal aftrapte. De Vinkeveners lieten zich
de eerste helft af en toe afschrikken door de iets grotere tegenstanders, maar ook werden er door af en
toe goed overspelen kansjes gecreeerd. En als de tegenstander al kansen kreeg stond keeper Mike op zijn
post. Desondanks wist VV Uno, mede door niet goed genoeg te verdedigen aan Vinkeveense kant, er tijdens de eerste helft 2 te scoren. De
Vinkeveners baalden ervan, maar

de coach wist ze op te peppen tijdens de rust. De jongens toonden
de tweede helft een leeuwenhart.
Vol passie en inzet gingen ze de
strijd aan tegen de oudere en grotere koploper. Af en toe kwamen we
ook met mooie aanvallen uit. En nadat Kick een mooie kans gestopt
zag door de keeper, toonde Jack
dat hij een echt spits is. Vol strijdend
voor de bal kreeg hij de 2-1 binnen.
Veroverde
Een aantal minuten later veroverde
Mats de bal op het middenveld en
speelde de bal op Jack, die stuurde met een mooie beweging zijn tegenstander het Hoofddorpse bos in
en schoof de bal keurig in de hoek,
2-2. Daar baalde VV Uno zichtbaar
van. Toch was daar een momentje
van onvoldoende opletten aan Vinkeveense zijde en meteen profiteer-

de VV Uno, 3-2. Maar wederom waren de jonge Vinkeveners niet uit
het veld geslagen. Niet getreurd,
koppies omhoog en weer verdergaan. Hertha kon nog meer! Bram
begon een solo vanaf eigen helft,
hij speelde op doorzettingsvermogen 3 spelers uit en schoot de bal
vervolgens strak in de verre hoek
achter de kansloze keeper. 3-3, met
nog een enkele minuut te spelen.
De scheidsrechter dacht daar anders over en liet maar liefst 5 minuten extra spelen. In deze extra tijd
was een moment van onoplettendheid de Vinkeveners fataal, tergend
langzaam verdween de bal over de
lijn en daarmee ook het verdiende
punt 4-3! Meteen floot de scheidsrechter voor einde wedstrijd.
Helaas een niet verdiende nederlaag. Daar was ook de tegenstander, die zich geneerde voor het ge-

CSW 4 in het nieuw dankzij De Schans
en Hoogerwerf keukenmontage
Wilnis - Voor het nieuwe voetbalseizoen van 2015-2016 is CSW 4 in
het nieuw gestoken dankzij de twee
nieuwe kledingsponsors. CSW 4 is
een vriendenteam dat niet altijd de
eerste en tweede helft zal winnen,
maar het goede nieuws is dat de
derde helft nog nooit verloren is ge-

gaan. Bij CSW 4 staat gezelligheid
hoog in het vaandel en waar kan je
gezelliger uit eten dan bij De Schans
in Vinkeveen. Het eten is heerlijk en
de sfeer is altijd fantastisch. Toch is
uiteten niet elke dag te doen. Wilt u
thuis in uw eigen keuken eten maken, maar is uw keuken aan vervan-

ging toe? Neem dan gerust contact
op met Hoogerwerf keukenmontage
& service uit Wilnis voor het plaatsen van een nieuwe keuken. De
mannen van CSW 4 Willen de sponsors in ieder geval heel erg bedanken en samen gaan we er een mooi
seizoen van maken.

drag van de scheidsrechter, het over
eens. De jonge Vinkeveners kregen
terug in de kleedkamer de complimenten voor hun getoonde spel in
de 2e helft, van hun trainer. De toeschouwers en ouders gaven de jongens een groot applaus.
Zonder punten, maar wel met een
tas vol ervaring en een paar leerpunten, keerden de jongens huiswaarts. Op naar de volgende trainingsweek en de volgende wedstrijd van komende zaterdag, thuis
tegen Amstelveen F3.

In de derde set leek de scherpte
weer terug, 1-4, maar een heel slordige fase daarna betekende gelijk
weer een 6-4 achterstand. ook nu
pakte Atalante steeds weer puntjes terug, maar kon het niet doorpakken. Huizen liep langzaam maar
zeker uit tot 24-15 toen het noodlot
voor Atalante toesloeg. Yorick landde bij een lastige aanval verkeerd en
ging flink door zijn enkel. Dat blijft
schrikken en de set was dan ook
gauw afgelopen, 25-16.
Met Yorick en Jeroen met veel ijs en
koud water in de kleedkamer, Erik
en Bas van Heren 1, Regi, Brent en
Rick van heren 2 en Remco uit heren 4 dan maar de vierde set in. Huizen rook bloed en liep snel uit naar
12-7 en 23-18. Maar bij Atalante
won de vechtersmentaliteit het van
de teleurstelling. Het werd 23-23
en in een spannende slotfase pakten de Vinkeveners een knappe 2527 setwinst.
Een bonuspunt, ook voor Yorick,
en waarom dan niet ook de winst
in deze wedstrijd pakken. De vijfde set bleef lang spannend, tot de
scheidsrechter bij een 12-13 stand
voor Atalante een Huizense aanval in gaf, terwijl die zeker 10 centimeter uit was. Dus geen matchpunt
maar een 13-13 gelijke stand. Huizen profiteerde daarna optimaal en
pakte met 15-13 een 3-2 overwinning.
Gemengde gevoelens na afloop bij
Atalante. Teleurstelling, maar ook
trots op de gepakte punten met
dank aan de invallers. Vrijdag 16 oktober wacht Keistad H3, om 21.15
in De Boei. Een belangrijke om van
de onderste plaatsen weg te blijven.
Dan nog zonder Yorick en Sven,
maar met Leroy weer terug. En natuurlijk de steun van de strijders uit
heren 2.

De eerste kampioen van
het seizoen
De Ronde Venen - Zaterdag 10
en zondag 11 oktober was het alweer zo ver, de eerste finale van vele stond op het programma voor de
biljarters. Sander Pater, Peter Stam,
Bas Krabbendam, Jos Bader, Evert
Driehuis en Bert Fokker stonden
beide dagen aan de tafel om de 1e
prijs bij het kampioenschap driebanden C in de wacht te slepen. Zowel zaterdag als zondag was het
strijdtoneel voor dit kampioenschap
café “de Lachende Ruiter”. Was Sander in staat zijn kampioenschap te
verlengen of ging de concurrentie
met de beker aan de haal? De eerste speeldag zorgde voor een lichte
scheiding. Jos Bader lukte het niet
om een partij te winnen. Sander, Peter en Bas haalden ieder 2 punten
maar Bert en Evert deden daar nog
een schepje bovenop en gingen met
6 punten “de rust in”.
Zondag om 11 was de “2e helft” met
voor alle spelers nog twee partijen
te spelen. Jos kreeg de knop van zaterdag niet omgezet en kon op zondag ook geen partij winnen. Peter en Bas wonnen ieder een partij
maar verloren er ook een en kwamen daarmee op een totaal van 4
punten. Sander deed wat hij moest
doen en won zijn twee partijen en
kwam op 6 punten maar was wel
afhankelijk van wat Evert en Bert
op tafel zouden leggen. Evert had
zijn eerste partij van Sander verloren dus moest dus zeker nog twee
punten binnen halen om het kampioenschap in het oog te houden.
Bert won zijn eerste partij van Bas
en stond er dus, met nog een partij te spelen heel goed voor. De finalepartij was die tussen Evert en
Bert. Evert moest winnen om kampioen te worden en Bert had genoeg aan een gelijk spel. Beide spelers genoten zo van het spel dat ze

er eigenlijk geen einde aan wilden
maken. Pas na 64 beurten stond 105 in het voordeel van Evert op het
bord, waarmee beide spelers met 8
punten eindigden. Na een het nodige rekenwerk van de wedstrijdleider, Aria, kwam het er op neer dat
Bert over beide dagen, en over vijf
partijen, slechts 1 carambole te weinig gehad gemaakt om kampioen te
worden en daarmee was het kampioenschap, na deze marathonpartij voor Evert Driehuis. De kersverse kampioen had tijdens het toernooi ook nog eens de kortste partij, 17 beurten, en de hoogste serie, 4
caramboles, gemaakt. Van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap.
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Argon MC1 maakt enorme progressie

Mijdrecht - Een unieke gebeurtenis bij Argon. Nog niet eerder in de
geschiedenis van de club wisten alle meisjesteams (inmiddels drie in
getal) op dezelfde speeldag hun
wedstrijd in winst om te zetten. F3M
won met 0-3 bij Roda 23, MD1 deed
dit met dezelfde cijfers thuis tegen
KDO en MC1 stuurde eveneens
Roda 23 met een 8-0 verlies terug
richting Bovenkerk. Laatstgenoemd
team, als oudste groep het Vrouwelijke Vlaggenschip van de vereniging maakt een opzien baarlijke
groei door. Waar het vorig seizoen
nog wisselvalligheid troef was, spelen deze mooie meiden nu steady
en zelfverzekerd hun wedstrijden,
wat op dit moment resulteert in een
verdiende tweede plek op de ranglijst. En er zit zelfs nog rek in, dus
dat beloofd wat voor de toekomst.
Maar niet alleen speltechnisch gaat
het steeds beter, de saamhorigheid
is groot en daar draagt de technische staf in hoge mate aan bij. Ook
met de mentaliteit van de girls is
niets mis. Zo zag je afgelopen zaterdag op 4 velden de stoere chicks
Lynn, Tanne, Sana en TT in het fluorescerend oranje scheidsrechteren
bij de jongens E-pupillenteams. Op
vrijwillige basis natuurlijk iets waar
menigeen een voorbeeld aan kan
nemen.

Toch nog kampioenschap
voor Atlantis E2
Mijdrecht - Atlantis E2 mag zich
als laatste in het rijtje voegen van
de kampioenen bij Atlantis van dit
veldseizoen. Dit team speelt dit seizoen voor het eerst met elkaar samen. Vera Klijn en Sander Vis speelden vorig seizoen in de E3, Mariska
Gaiser in de F1 en David den Boer is
dit seizoen begonnen met korfballen. Een mix die heeft gezorgd voor
een mooi eerste veldseizoen. De
trainsters zijn Janneke van Ginkel
en Lynn Loman. Op zaterdag staat
coach Melissa van der Stap langs
de lijn. Het team was dit seizoen gehuld in prachtige shirts van sponsor Petra’s Praktijk (coaching en
massages). Voor de zesde en laatste wedstrijd werd er gereden naar

Zaandam om tegen ZKV te spelen.
Atlantis liet zien als team gegroeid
te zijn. Door goed samenspel werd
er met maar liefst 0–13 gewonnen. Iedereen heeft gescoord. Wat
een mooie afsluiting van een eerste
veldseizoen. Er werd van uitgegaan
dat VZOD zou winnen van DKV en
alleen kampioen zou worden. Aan
het eind van de middag toch maar
even nagekeken hoe zij hadden gespeeld. VZOD had verloren wat inhield dat Atlantis en VZOD samen
kampioen zijn geworden in hun
poule. Wat een verrassing! Beide
teams hebben zelfs hetzelfde doelsaldo. Na de training van donderdag 8 oktober werd het team gehuldigd. Er waren bloemen, taart en

Mark Engel gaat goed bij
FC Utrecht
Mijdrecht - Als 4 jarige begon
Mark Engel bij de mini’s van Argon
met voetballen en vanaf zijn eerste
wedstrijdje spatte het enthousiasme
er eigenlijk gelijk al van af. Fanatiek
aan de bal, duelletjes aangaan en als
het even kon na school op het pleintje voetballen. Hij was handig met

de bal aan de voet maar toen hij op
vijfjarige leeftijd doorschoof naar de
Uefa-league, begon hij het keepen
toch wel erg leuk te vinden en voor
zijn vader ex-Argon keeper George
Engel kwam dat niet zo heel onverwacht. Een probleempje was alleen
dat er bij zijn club pas in de cham-

een prachtige medaille. Als afsluiting werd er nog een kampioensfoto gemaakt. Nog een bedankje aan de ouders en opa’s en oma’s

van deze toppers, voor de geweldige support elke wedstrijd weer, zowel uit als thuis. Op naar een mooi
zaalseizoen!

pions league met keepers gespeeld
werd. Maar er was uitkomst, want
keeperstrainer Glenn Berkelaar zag
zijn talent en nam hem onder zijn
hoede en al snel werd duidelijk dat
Mark het in zijn vingers heeft. Onder
begeleiding van Glenn boekte hij
snel vooruitgang en kon ie naast het
voetballen op zondagochtend ook
meedoen met de selectie keepertjes
van de E en de F. En vanaf dat moment ging het snel. Eenmaal in de
Champions league als keepertje onder de lat kwam Mark in beeld bij
FC Utrecht en na training bij de Regionale Talenten Ontwikkeling overtuigde hij de Utrechtse scouts en
werd hij vanaf seizoen 2015-2016
voor het jeugdteam van FC Utrecht
onder 9 jaar geselecteerd. “Dit is natuurlijk fantastisch voor hem”, vertelt
zijn vader George. Het wordt hier bij
FC Utrecht voor die jeugdspelertjes geweldig aangepakt. Ze worden
op een gedisciplineerde en prettige manier getraind, voetballen met
weerstand van technisch begaafde
spelertjes en alles is er op gericht
om beter te worden. Uitslagen, winnen of verliezen, het is allemaal niet
belangrijk, het gaat erom dat techniek en spelopdrachtjes goed geoefend worden. “Het vergt wel wat organisatorische aanpassingen thuis

om het allemaal voor elkaar te krijgen, “maar dit is genieten voor hem
en voor ons hoor” aldus George “en
dat doen we dan ook”. Samen met
zijn vrouw Marleen staat hij elke zaterdagochtend op Zoudenbalch of
bij uitwedstrijden langs de zijlijn om
Mark onder de lat te zien en het gaat
hem prima af. Van links naar rechts
duikt hij stijlvol naar de ballen. Vanaf
1 juli dit jaar is het al begonnen met
trainen en spelen bij de FC- Utrecht
academy. 3 keer per week traint hij
daar en op zaterdag speelt hij dan
zijn wedstrijden tegen andere clubs
in de zogenaamde twingames competitie. PSV, Ajax en andere profclubs zijn nu zijn tegenstanders en
dat is natuurlijk fantastisch. Dat betekent soms wel ook ver reizen naar
bijvoorbeeld Limburg als er uit gespeeld moet worden tegen Roda
JC of VVV. Maar dat is geen probleem want een busreisje met zijn
voetbalmaatjes is één grote belevenis. Tot nu toe heeft Mark het reuze naar zijn zin en blijft hij hard trainen met Manuel Neuer als zijn grote voorbeeld, om zijn grote doel te
behalen...eerst keeper worden van
FC Utrecht en dan maar naar Bayern Munchen.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha Meisjes C1 pakt
spectaculair de leiding!
Vinkeveen - Na 4 ronden in de najaarscompetitie 3e klasse moesten de koplopers Diemen Meisjes
C2 en Hertha Meisjes C1 afgelopen zaterdag tegen elkaar. Diemen
Meisjes C2 stond tot zaterdag aan
de leiding met de volle winst uit 4
wedstrijden en een hoger doelsaldo. Ook de Meisjes C1 van Hertha hadden alle wedstrijden gewonnen. Maar de vraag was, wie pakt
op punten de leiding in de poule.
De meisjes uit Diemen trapte af om
11.30 uur op het zonnige terrein van
Hertha en gingen vol gas van start.
Na 1 minuut was de stand al 1-0 in
het voordeel van de gasten uit Diemen. Het meisjes team van Hertha werd met veel felheid betreden.
Maar na 5 minuten scoorde Donna
van Hertha via een prachtige aanval met een hoog schot 1-1. Diemen
knalde letterlijk door en maakte snel
weer 2-1. De eerste helft werd gekenmerkt door een overwicht van
Diemen maar het team van Hertha gaf verder niet veel kansen weg.
Keepster Melanie van Hertha pakte, wat ze pakken kon en had geluk met een bal op de paal. Trainer Jeroen gaf het team van Hertha MC1 in de rust een peptalk zoals

alleen hij dat kan en de meisjes uit
Vinkeveen gingen er weer in geloven. Ze kwamen met een ander gezicht op het veld in de 2e helft. Hertha had meer balbezit en de achterhoede met Camille, Maura, Hanna,
Talitha en Demi als voorstopper, gaf
geen kans meer weg en veroverde
de bal continu. Onder leiding van
Bridget, Donna, Fay en Selena herpakte het middenveld zich en zette
het aanvalsteam met Zara, Fenna en
Joska veel beter in stelling. Bridget
scoorde 2 prachtige goals (2-2 en
3-2) met reuze knallen van afstand
en Fay zelf scoorde de alles beslissende 4-2. Isabel van Hertha moest
helaas geblesseerd afhaken en Diemen speelde door een rode kaart
de laatste 5 minuten met 10 meiden. Trainer Jeroen sprak na de
wedstrijd vol emotie “De winst komt
echt door het blijven vechten van iedereen, ik ben heel erg trots op alle meiden uit dit prachtige Herthateam” Hertha MC1 staat nu na 5
wedstrijden 3 punten voor op Diemen (12 punten) met Zwanenburg
en Buitenveldert met 10 punten in
de achtervolging. Hertha MC1 heeft
de lat nu voor zichzelf hoog gelegd.
Over een kampioenschap wordt

• Nieuwe Meerbode
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Argon boekt eerste
thuisoverwinning
Mijdrecht - Na twee thuiswedstrijden zonder zege, gelijkspel tegen
WV-HEDW en CSW, werd Alexandria ’66 het eerste slachtoffer van de
dadendrang van Argon. Hoewel de
gasten uit Rotterdam de openingstreffer voor zich opeisten kwam Argon al snel op gelijke hoogte. Via
doelpunten van Mulder, Pel en Van
Otterlo werd de rust bereikt met een
3-1 voorsprong. Na rust pikte ook
Van Nieuwkerk zijn doelpunt mee.
Snelle doelpunten
Alexandria heeft ten opzichte van
vorig seizoen nogal wat kwaliteit
ingeleverd, men zag een negental
spelers uitwaaieren over de regio
en trad in Mijdrecht aan met vijftal
eerstejaars senioren waaronder ook
doelman Darren Scheermeijer. Niettemin was de eerste mogelijkheid
voor de gasten, een vrije kopkans
van Mike Groenenveld ging naast
een minuut later veerde de tribune
op toen bij een actie Lorenzo Zorn
leek te scoren maar de bal trof het
zijnet.
In minuut zeven verschalkte Alexandria toch de Argondefensie, Gaultier
Obiango profiteerde van een slippertje in de verdediging en scoorde
met een simpel intikkertje 0-1. Maar
de vreugde van de vroege voorsprong duurde maar twee minuten.
Floris Mulder mocht vanaf zeventien
meter aanleggen voor een vrije trap,
de specialist krulde de bal, onhoudbaar voor doelman Darren Scheermeijer in de bovenhoek 1-1. Even later was er een mogelijkheid voor Ian
van Otterloo maar vanaf de achterlijn schoot hij in handen van doelman Scheermeijer. Alexandria deed
wel wat terug maar een vrije trap

van Marengo kwam in handen van
Romero Antonioli en een open mogelijkheid van dichtbij van Rojer
ging naast. Na ruim een half uur
kwam Argon dan toch verdiend op
2-1 toen een steekpasje van Ian van
Otterloo door Bas Pel knap werd
verzilverd.
Nadat Jesse van Nieuwkerk op
doelman Scheermeijer stuitte werd
er drie minuten wel gescoord maar
arbiter Van der Perk had buitenspel
geconstateerd. In blessuretijd kwam
Argon dan toch nog op 3-1, nu waren de rollen omgedraaid en bediende Bas Pel zijn ploeggenoot Ian
van Otterloo die deze mogelijkheid
niet onbenut liet.
Verzuim
De tweede helft verzuimde Argon om veel verder afstand te nemen van Alexandria. Eerst zagen we
een schot van Soner Gedik op de lat
uiteenspatten en even later schoof
Gedik na aangeven van Van Otterloo naast. Maar binnen het kwartier zorgde Jesse van Nieuwkerk na
een mooie passeerbeweging voor
de 4-1.
Daarna nog genoeg mogelijkheden
voor meer doelpunten voor Argon.
We zagen Fernando Pique alleen
voor de doelman van Alexandria
verschijnen maar hij mikte naast.
Floris Mulder probeerde het weer
met een vrije trap maar doelman
Darren Scheermeijer liet zich nu niet
verschalken. Dat deed ook Romero
Antonioli niet bij inzetten van Jurano
O´Brien en Gaulier Obiango.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
Neptunes-Schiebroek in Rotterdam.
Foto: sportinbeeld.com

Running Bridgedrive 2015
Mijdrecht-Wilnis - Op Zaterdag 31 oktober organiseert Lionsclub ‘Mijdrecht-Wilnis’ al weer voor
de achtste keer de Lions Running
Bridgedrive. In het centrum van
Mijdrecht worden maar liefst zeven
horecagelegenheden en het gemeentehuis bezocht om te bridgen.
De bridgeparen spelen iedere ronde
op een andere locatie. De locaties
liggen allemaal op loopafstand van
elkaar. Door de wisselende locaties
is de Lions Running Bridgedrive dynamisch en gezellig. Lions leiden alles in goede banen en fungeren als
gastheer op de diverse locaties. De
opbrengst van de dag gaat naar het
Inloophuis ‘t Anker.
Tussen 10:00 en 10:30 kan men zich
aanmelden bij restaurant Rendez
Vous, Raadhuisplein. Na de opening
verspreiden de spelers zich door het
centrum van Mijdrecht. Dit jaar zijn
de locaties: Rendez Vous, la Farola,
Corfu, Lunchroom Tof, MoYi Cafetaria sushi & meer, Chinees restaurant
Lotus Corner, en het Gemeentehuis.
Na de derde ronde wordt er van een

heerlijke lunch genoten in de gelegenheid waar de bridgeparen op
dat moment zijn.
Er wordt gespeeld tot ongeveer
16:00 uur waarna de prijsuitreiking
en de afsluiting plaats zullen vinden
in Chinees restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld is 50 Euro per paar.
Dat is inclusief lunch en een kopje koffie. Er worden 28 spellen top
integraal gespeeld; de uitslag wordt
berekend door de computer. Voor
het winnende paar is behalve de bekende Lions Wisselbeker een superhoofdprijs beschikbaar.
De opbrengst van de dag is voor de
regio De Ronde Venen, het Inloophuis ’t Anker. (www.inloophuishetanker.nl)
Het aantal inschrijvingen is beperkt,
snel aanmelden is dus aan te raden.
Aanmelden kan per e-mail bij caro.
toebosch@tele2.nl
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij de heer Willibrord Blom – 0651123731 – whmblom@gmail.com
of bij de heer Henny van Nieuwkerk – 06-54366528 - hennyvnieuwkerk@gmail.com.

Opnieuw nederlaag CSW

stiekem gefluisterd in de catacomben van het nieuwe clubhuis maar
de weg daarnaar toe is nog heel

lang. Volgende week moet er uit tegen De Meer Meisjes C2 gespeeld
worden.

Wilnis - Het is CSW opnieuw niet
gelukt om een goed resultaat te behalen. In de lastige uitwedstrijd bij
FC ’s-Gravenzande werd een 4-1
nederlaag geleden. Aan de werklust lag het niet deze middag bij de
ploeg uit Wilnis. Er werd geknokt
voor elke meter en daar had ’s-Gravenzande het best lastig mee. Alleen in balbezit was CSW veel te onrustig waardoor er veel te snel balverlies werd geleden en de thuisploeg weer druk kon zetten. ’s-Gravenzande kreeg in de eerste helft
ook de beste mogelijkheden op de
openingstreffer. Uit een gevaarlijke
vrije trap werd de bal in kansrijke
positie overgeschoten en een goed
lopende aanval eindigde buitenkant
paal naast. Vervolgens een schot
uit de draai wat maar net over ging.
CSW kwam er spaarzaam uit maar
kon vooralsnog geen direct gevaar
stichten. Maar het was wel CSW dat
vlak voor rust de leiding nam. Bram
Bode won een duel van zijn directe tegenstander en liep alleen op de

keeper af en maakte beheerst af.
Na rust een fel aandringend ’s-Gravenzande. Het tempo werd omhoog
geschroefd en CSW werd teruggedrongen in de eigen zestien. Na tien
minuten spelen in de tweede helft
kreeg de thuisploeg een strafschop
na een overtreding binnen de zestien. Doelman Wens zat nog wel aan
de bal maar de gelijkmaker was een
feit. ’s-Gravenzande denderde door
en kwam verdiend op voorsprong
na een droge knal in de benedenhoek. CSW kwam er nog maar sporadisch aan te pas en het was voor
de ploeg uit Wilnis alleen maar tegenhouden. Maar na een prima uitgevoerde aanval via veel schijven en
even zo goed afgemaakt kwam ’sGravenzande op een comfortabele 3-1 voorsprong en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Het werd
zelfs nog 4-1 na wederom een droge knal in de hoek. CSW probeerde
de stand nog iets dragelijker te maken naar de echte scherpte ontbrak
om nog een goal te maken.

