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G-star/ltB/cars

Op dames- en herenjeans

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Grieks Restaurant

Corfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Corfu
zaterdag 

29 oktober

Livemuziek

zaterdag 
29 oktober

Livemuziek

Lees In de provincie

Veilig naar 
school 
fietsen

Vinkeveen – De politie heeft in de 
nacht van zaterdag 22 op zondag 
23 oktober op de Molenkade een 
31-jarige man uit Arnhem aange-
houden, op verdenking van rijden 
onder invloed. De verdachte pro-
beerde te ontkomen. Hij was zo on-
verstandig om in het water te sprin-
gen en was kennelijk vergeten dat 
hij niet kan zwemmen. 

Surveillerende agenten zien die 
nacht om 03.40 uur op de Vinken-
kade dat de bestuurder van een 
personenauto moeite heeft bij het 
ronden van een verkeerspleintje. Ze 
besluiten de man te controleren en 
gaan achter hem aan. De bestuur-
der geeft vol gas en wil de agenten 

Politie zoekt getuigen
Auto in brand
Mijdrecht  – De brandweer wist in de nacht van maandag 24 op 
dinsdag 25 oktober te voorkomen dat een autobrand oversloeg naar 
een huis. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. 
Rond 02.10 uur kregen de brandweer en politie de melding dat een 
auto op een oprit van een woning aan de Parel in brand stond. Bei-
de hulpdiensten gingen ter plaatse en de brandweer kon ternauwer-
nood voorkomen dat het rieten dak van de woning in brand vloog. 
De auto liep zware brandschade op. Gezien de aangetroffen sporen 
heeft de politie een sterk vermoeden van brandstichting. Aan getui-
gen van de vermoedelijke brandstichting en aan mensen die tussen 
01.30 uur en 02.30 iets verdachts op of in de omgeving van de Parel 
hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie 
van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

Fitness nóg goedkoper!

per 4 weken

Just
F tness®

www.justfitness-mijdrecht.nl

Rendementsweg 10a, 
3641 SK Mijdrecht, 
Tel: 0297-769134

Boven Seats and Sofas

Onbeperkt sporten    
7 dagen per week

Mijdrecht

€ 15,95

29 en 30 oktober
open huis

Mijdrecht/Amstelhoek - Al weer 
geruime tijd wordt er volop aan 
de weg gewerkt ter hoogte van de 
kruising N201/Tienboerenweg. Het 
nieuwe tracé van de wegomlegging 
voor de N201 is al duidelijk zicht-
baar door de zandbaan die is aan-
gelegd. Om te voorkomen dat de 
grond aan weerszijden uitzakt zijn 
langs de randen anderhalve me-
ter hoge (witte) zakken met zand 
aangebracht ter ondersteuning. De 
grond dient zich eerst een aantal 
maanden te ‘zetten’ alvorens er ver-
der kan worden gegaan om er een 
weg op aan te leggen. Dat zal in 
eerste instantie een weg zijn waar-

over bouwmateriaal aangevoerd 
gaat worden voor de bouw van het 
aquaduct in de bocht van de Am-
stel bij Amstelhoek. Duidelijk zicht-
baar is ook al enigszins de vorm van 
het kruispunt zoals dit er te zijner 
tijd zal gaan uitzien. Dat zal geen ro-
tonde worden. Vanuit Mijdrecht ge-
zien komt er een met verkeerslich-
ten beveiligd kruispunt met een af-
slag naar rechts voor de Tienboe-
renweg en een naar links richting 
Ringdijk Tweede Bedijking. Voor die 
afslag is tussen het Fort a/d Amstel 
en (achter) het huidige tankstation 
een nieuwe rotonde gepland waar 
ook de toegangsweg naar Amstel-

Beschermende maatregelen 
op N201/Tienboerenweg

hoek en de Mennonietenbuurt op 
aansluit. Het stuk Mijdrechtse Zu-
we (bestaande N201) richting Ire-
nebrug wordt ongeveer vanaf recy-
clingbedrijf Pothuizen daardoor ont-
last van het doorgaande verkeer. In 
een volgend artikel komen we hier 
nog op terug.
Zichtbaar en duidelijk aanwezig zijn 
ook de ‘barriers’ die over een be-
hoorlijke afstand in de berm zijn ge-
plaatst tussen de bestaande N201 
en het naastgelegen fietspad. In 
verband met de aanleg van het 
nieuwe kruispunt wordt/is ter plaat-
se een sleuf gegraven ten behoeve 
van de omlegging van kabels en lei-
dingen. Deze werkzaamheden wor-
den door nutsbedrijven uitgevoerd. 
De barriers staan er ter bescher-
ming van de mensen die het werk 
uitvoeren langs de N201 en ter be-
scherming van de fietsers aan de 
zijde van het fietspad om te voorko-
men dat die de sleuf inrijden.

Nat pak voor nathals
kennelijk afschudden. Verderop bij 
een parkeerplaats aan de Molenka-
de treffen de agenten de auto aan, 
zonder de bestuurder erin.
De agenten zien de bestuurder 
wegrennen. Hij wil zich kenne-
lijk verstoppen. De agenten som-
meren hem tevoorschijn te komen. 
De verdachte antwoordt met hulp-
geroep. Hij is in het water gespron-
gen. De agenten halen hem eruit 
en laten hem blazen. De blaasproef 
valt voor de verdachte negatief uit. 
De agenten houden hem aan en 
nemen hem mee naar het politie-
bureau. Daar wijst de ademanaly-
se 550 ug/l uit. De verdachte krijgt 
een rijverbod van 6 uur en een pro-
ces-verbaal.

Maarten Divendal (53) voor als 
burgemeester De Ronde Venen
De Ronde Venen - De gemeente-
raad van De Ronde Venen heeft 
dinsdag 25 oktober 2011 una-
niem besloten Maarten Diven-
dal (52) bij de minister van Bin-
nenlandse Zaken voor te dragen 
als nieuwe burgemeester van 
De Ronde Venen. Met de voor-
dracht volgt de gemeenteraad 
het advies dat door de vertrou-
wenscommissie is uitgebracht. 
De benoeming van Maarten Di-
vendal als burgemeester van De 
Ronde Venen staat gepland voor 
22 november 2011. 

Volgens de vertrouwenscommis-
sie, bestaande uit de fractievoorzit-
ters in de gemeenteraad, voldoet de 
heer Divendal uitstekend aan de op-
gestelde profielschets. De commis-
sie is ervan overtuigd dat hij in staat 
is een belangrijke verbindende rol te 
spelen tussen inwoners, overheden 
en instellingen en is de gewenste 
sociale bewogenheid bij hem dui-
delijk aanwezig. De commissie ka-
rakteriseert hem als daadkrachtig 
en als iemand met een sterk analy-

tisch vermogen, die in een korte tijd 
een probleem helder kan neerzetten 
en oplossingsrichtingen kan aange-
ven. De vertrouwenscommissie is 
ervan overtuigd dat de heer Diven-
dal de gewenste rust, stabiliteit en 
bewaking van een goede en zorg-
vuldige procesgang kan brengen en 
bewaken.
Maarten Divendal is op 11 novem-
ber 1958 geboren in Heemstede. Na 
zijn middelbare school was hij ach-
tereenvolgens werkzaam als soci-
aal-cultureel werker, PR functio-
naris bij respectievelijk Provincia-
le Kruisvereniging Noord-Holland 
en het Kruiswerk in Zaandam, seni-
or persvoorlichter/woordvoerder en 
plaatsvervangend directeur Com-
municatie bij het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschappen 
en hoofd van de afdeling Communi-
catie bij de gemeente Haarlemmer-
meer. In de periode 2004 tot april 
2010 was hij wethouder (PvdA) en 
loco-burgemeester van de gemeen-
te Haarlem. Als wethouder was hij 
verantwoordelijk voor de portefeuil-
les onderwijs, jeugd en sport, be-

heer en onderhoud openbare ruim-
te.
Naast zijn werkzaamheden is de 
heer Divendal lid geweest van de 
gemeenteraden in Haarlem en 
Heemstede, voorzitter van de Stede-
lijke Stichting Kinderopvang Haar-
lem en lid van de Kennemerraad, 
gewest Zuid-Kennemerland. Hij is 
getrouwd en heeft twee kinderen.



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

 AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 
straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Achter de Kerken 53 Verplaatsen van de voordeur Bouwen W-2011-0545 22-10-2011
Koppelland 4 Bouwen van een aanbouw Bouwen W-2011-0539 14-10-2011

Amstelhoek
Amstelkade 125a Vervangen van een garage Bouwen W-2011-0534 14-10-2011
Tienboerenweg 9  Aanleggen van een veetunnel Bouwen W-2011-0537 10-10-2011
(ter hoogte van) 

De Hoef
Ruigekade 24 Verbouwen van de stalzolder  Bouwen W-2011-0536 19-10-2011
 tot logiesfunctie 

mijdrecht
Genieweg 2 Maken van een buitendeur Bouwen W-2011-0532 12-10-2011
Oosterlandweg 37a Bouwen van 3 dakkapellen Bouwen W-2011-0541 17-10-2011
Souverein 1 Wijzigen van de draagconstructie Bouwen W-2011-0543 20-10-2011

Vinkeveen
Herenweg 276a Realiseren van een  Bouwen W-2011-0535 10-10-2011
 recreatiewoning 
Waeterrijck 24 Bouwen van een afdak Bouwen W-2011-0538 11-10-2011
Wulpenlaan 13 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2011-0533 14-10-2011
 voordakvlak van de woning 

Wilnis
Burgemeester  Maken van een onderheide Werk uitvoeren W-2011-0542 18-10-2011
Padmosweg 24-26 betonvloer 

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

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein-Zuid 16 Realiseren van een aansluiting  Bouwen W-2011-0243 6-10-2011
 riool, toegangsdam, en dammen, RO (afwijken 
 stapmolens en longeerbakken,  bestemming)
 detail afzetting buitenbak,  inrit/uitweg
 betonnen keerwanden als  (aanlegvergun-
 beschoeiing, mestopslag en  ning)
 opvulling achter de ruimte van 
 het westelijke woonhuis  

Baambrugge
Donkervlietse  Oprichten van een veestal Bouwen W-2011-0416 12-10-2011
Binnenweg 6  

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128e Plaatsen van een brug Bouwen  W-2011-0423 17-10-2011
  Afwijken 
  bestemming 

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

 VAstgestelD pRojectBesluIt en VeRleenDe BouWVeRgunnIng 
 ‘nIeuWBouW 23 WonIngen pR. BeRnHARDlAAn In mIjDRecHt’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat een projectbesluit is genomen op 
grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning is verleend voor nieuwbouw van 
23 woningen aan de pr. Bernhardlaan in mijdrecht. 
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf 
vrijdag 28 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 
uur en ma.avond 17.30-19.30 uur). U kunt het besluit ook inzien of downloaden via de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen). De verbeelding van het 
vastgestelde projectbesluit is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het project bestaat uit 
nieuwbouw van 23 woningen aan de Pr. Bernhardlaan in Mijdrecht ter vervanging van vijf huurwoningen Pr. 
Wilhelminalaan 21 t/m 29 en het voormalige Prinsenhuis Pr. Bernhardlaan 3 in Mijdrecht. 
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend alsmede be-
langhebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen dit 
projectbesluit en de bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht (Sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht), treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt 
een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten 
betreft de volgende verkeersmaatregelen: 
- het afsluiten van de groenlandsekade voor vrachtwagens ter hoogte van de Groenlandsekade 3a (op -en 

afrit A2) in noordelijke richting, dit voor de periode van 26 oktober 2011 tot 1 november 2012. 
- het opheffen van de gesloten verklaring van de groenlandsekade voor verkeer zonder aantoonbare be-

stemming, tijdens de spitsperioden van maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 9:00 uur en van 16:00 
uur tot 19:00 uur, dit voor de periode 26 oktober 2011 tot 1 november 2012. 

Dit besluit ligt met ingang van 26 oktober 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 

Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen 
één of meerdere besluiten bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening tref-
fen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij 
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van 
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
telefoonnummer 030 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 

Achtergrond
Momenteel vinden tot 1 november 2012 reconstructiewerkzaamheden plaats aan het weggedeelte van de 
Baambrugse Zuwe voor zover gelegen tussen de Herenweg en huisnummer 119a. De Baambrugse Zuwe 

wordt voorzien van een onderheide betonnen plaatconstructie als wegfundering. Op deze wijze wordt de weg 
zettingsvrij, wat de onderhoudskosten en de daarvan jaarlijks te ondervinden verkeersbelemmeringen dras-
tisch zal verminderen. De stremming in de Baambrugse Zuwe zorgt voor een verminderde bereikbaarheid van 
alle woningen en bedrijven die gelegen zijn aan de Baambrugse Zuwe, de Vinkenkade en de Groenlandsekade. 
Om dit toch zoveel mogelijk te compenseren zijn er recent twee andere verkeersmaatregelen genomen. Een 
maatregel betreft een verruiming van de definitie van het bestemmingsverkeer dat van de Groenlandse kade 
gebruik mag maken in de spitsperioden. Recent is aan het licht gekomen dat de waterleiding die in de berm 
van de Groenlandsekade ligt, zeer kwetsbaar is als gevolg van ouderdom en slijtage. Deze zou op de kortst 
mogelijke termijn vervangen moeten worden. Helaas is dit niet gerealiseerd voor de start van de reconstructie 
van de Baambrugse Zuwe. Een breuk van de waterleiding, betekent dat ook de Groenlandsekade afgesloten 
zou moeten worden. Hierdoor zou de bereikbaarheid van de Groenlandsekade, Vinkenkade en Baambrugse 
Zuwe, ook voor de hulpdiensten, onaanvaardbaar verminderen. Dit risico kan aanzienlijk verkleind worden 
door geen situaties toe te staan waarbij een vrachtwagen een andere vrachtwagen tegemoet rijdt, met het 
uitwijken naar de berm tot gevolg. Dit kan alleen bereikt worden door het instellen van een geslotenverklaring 
voor vrachtwagens in een richting. 
Deze maatregel betekent wel dat vrachtwagens met de bestemming groenlandsekade, Baambrug-
se Zuwe (ten noorden van huisnummer 119a) en Vinkenkade moeten rijden via de route A2- afrit 
Abcoude – Vinkenkade.
De Groenlandsekade heeft een lage maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De A2 en de Vinkenkade 
kennen juist hogere maximumsnelheden van 100 respectievelijk 50 kilometer per uur. Omdat de verbrede A2 
tegenwoordig ook een goede doorstroming kent, blijft de vertraging die hierdoor ontstaat, beperkt.

 VeRlenIng VeRgunnIng ex. ARtIkel 9 monumentenVeRoRDenIng 
 De RonDe Venen 1998
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op 20 oktober een vergunning is verleend op grond van 
artikel 9 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 ten behoeve van de sloop van de schuur, ver-
bonden met het hoofdgebouw van gemeentelijk monument Ringdijk 2e Bedijking 25 in mijdrecht, en ten 
behoeve van de bouw van een nieuwe schuur ter plaatse. De monumentencommissie is om advies gevraagd 
en heeft positief op de aanvraag en de beschreven werkzaamheden geadviseerd. Het besluit ten aanzien van 
de verleende vergunning ligt vanaf 20 oktober 2011 ter inzage op het gemeentehuis. Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, post-
bus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 27 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 oktober 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Structuurvisie Amstelhoek raadsvoorstel 0048/11 
 Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen in Amstelhoek: de drukke provinciale weg N201 die het dorp 

nu doormidden snijdt, wordt omgelegd en er wordt voor verschillende particuliere gronden nagedacht over 
herontwikkeling met woningbouw. Met de Structuurvisie Amstelhoek wil de gemeente richting geven aan de 
diverse ontwikkelingen binnen Amstelhoek en de integraliteit van deze ontwikkelingen bewerkstelligen, zodat 
deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de woonkwaliteit voor de inwoners van Amstelhoek. 
Het college stelt de raad nu voor om kennis te nemen van de reactienota waarin de inspraakreacties op de 
conceptvisie zijn opgenomen en de Structuurvisie Amstelhoek vast te stellen als kader voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen Amstelhoek.

5. 2e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0049/11
 In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdo-

cumenten 2011-2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de 
planning, de structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform de-
ze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bestuurs rapportage. 

6. Sluiting

 AgenDA BesluItnemenDe RAADsVeRgADeRIng 27 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 oktober 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 22, 29 september en 5 oktober 2011.
4. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
5. Sluiting.

 geZAmenlIjke RAADscommIssIe 1 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Mw. J. Vonk - Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 oktober 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Als u wilt inspreken over de programmabegroting 2012, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag 

van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda 
4. Punten voor de raad van 10 november 2011 
a. Programmabegroting 2012
 De gezamenlijke raadscommissievergadering wordt gehouden ter voorbereiding van de begrotingsraad op 10 

november a.s.. De beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen wordt in deze vergadering met het 
college besproken.

5. Sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe InWoneRsZAken/sAmenleVIng 7 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 oktober 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Punten voor de raad van 24 november 2011 
a. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting AURO openbaar primair onderwijs raadsvoorstel 0050/11
 De gemeenteraad wordt voorgesteld de jaarrekening 2010 van Stichting AURO voor openbaar primair onder-

wijs goed te keuren. 
b. Visie op maatschappelijke ondersteuning in gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0051/11
 In het kader van het project De Kanteling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in De Ronde Venen 

wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de Kan-
teling in De Ronde Venen wordt gerealiseerd.

5. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
6. Sluiting

Vervolg op volgend blz.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

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



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

Gemeentelijke bekendmakinGen

	 Pauze
	 Tijdens	de	pauze	is	er	de	gelegenheid	een	maaltijd	te	gebruiken	en	kunnen	de	fracties	zich	voorbereiden	op	

hun	2e	termijn.
	 Reactie	fracties	in	2e	termijn
	 Na	de	pauze	krijgen	de	fracties	de	gelegenheid	op	de	1e	termijn	van	het	college	te	reageren	en	moties	en	/	

of	amendementen	in	te	dienen.	De	spreektijd	bedraagt	8	minuten	per	fractie	plus	1	minuut	per	fractielid	(ter	
verduidelijking:	een	fractie	met	2	leden	heeft	een	spreektijd	van	10	minuten	een	fractie	met	7	leden	heeft	een	
spreektijd	van	15	minuten).

	 Pauze
	 De	pauze	geeft	het	college	de	mogelijkheid	zich	voor	te	bereiden	op	de	beantwoording	in	2e	termijn.	Daar-

naast	kunnen	de	fracties	-intern	en	in	samenspraak	met	de	andere	fracties-	zich	verdiepen	in	de	ingediende	
moties	en	amendementen.

	 Reactie	college	in	2e	termijn
	 Het	college	geeft	een	reactie	op	de	door	de	fracties	in	de	2e	termijn	ingebrachte	punten	en	geven	aan	wat	

hun	standpunt	is	ten	aanzien	van	de	ingediende	moties	en	amendementen.	De	spreektijd	bedraagt	per	col-
legelid	10	minuten.

	 Pauze
	 De	fracties	krijgen	de	gelegenheid	om	naar	aanleiding	van	de	beantwoording	van	het	college	overleg	binnen	

de	fractie	te	houden	en	overleg	met	andere	fracties	te	voeren	en	standpunten	uit	te	wisselen.
	 Besluitvorming	motie	/	amendementen	/	raadsvoorstel
	 Aansluitend	vindt	de	besluitvorming	en	stemming	plaats	over	de	ingediende	moties,	amendementen	en	het	

raadsvoorstel.	De	moties	en	amendementen	worden	op	volgorde	één	voor	één	behandeld.	De	fracties	krij-
gen	de	gelegenheid	voor	een	korte	reactie	op	de	ingediende	motie	of	het	amendement,	waarna	aansluitend	
wordt	gestemd.	

5.	 Sluiting

 aGenda raadsverGaderinG 10 november 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie:	raadzaal
Aanvang:	16.00	uur	
Voorzitter:	A.	van	Vliet-Kuiper
De	stukken	liggen	ter	inzage	vanaf	vrijdag	4	november	2011.

agenda
1.	 Opening
2.	 Spreekrecht	burgers	(max.	30	minuten,	geagendeerde	agendapunten)
	 Indien	u	wilt	 inspreken	over	een	geagendeerd	onderwerp	-maximaal	5	minuten	per	 inspreker-	kunt	u	zich	

aanmelden	tot	12.00	uur	op	de	dag	van	de	raadsvergadering	bij	de	griffier	via	0297-291785	of	via	de	email	
m.degraaf@derondevenen.nl.

3.	 Vaststellen	agenda
4.	 Programmabegroting	2012
	 De	raad	heeft	de	programmabegroting	2012	ontvangen	met	het	verzoek	deze	vast	te	stellen.	De	raad	behan-

deld	de	programmabegroting	in	een	aantal	termijnen.	Hierna	is	op	hoofdlijnen	de	procedure	van	behandeling	
weergegeven.

	 Speerpunten	van	beleid	van	fracties
	 De	fracties	starten	hun	1e	termijn	met	benoemen	van	hun	speerpunten	van	beleid,	met	de	mogelijkheid	mo-

ties	en	amendementen	alvast	aan	te	kondigen.	De	spreektijd	bedraagt	per	fractie	5	minuten	en	vindt	plaats	
op	volgorde	van	de	grootte	van	de	fracties	(grootste	start).

	 Reactie	college	op	de	ingediende	algemene	beschouwingen
	 Het	college	geeft	in	de	1e	termijn	een	mondelinge	reactie	op	de	algemene	beschouwingen.	De	spreektijd	be-

draagt	per	collegelid	15	minuten.



Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

DE BAAT
Cinema 55+,
In Maria-Oord, prijs: 4 
euro of 5x voor 15 euro 
(aanvang 14.30 uur). do. 
10 nov. a.s.
Rollatorspreekuur 
Elke 2e do. van de maand, 
10 nov. Nieuw Avondlicht 
Mijdrecht
Kookpunt!
1e vr. v/d maand en op de 
ma. op de oneven weken. 
4, 7 en 21 nov.
Mantelzorgsalon 
De Buurtkamer, G. van 
Aemstelstr. 5, van elke 
laatste ma. v/d maand 
13.30-15.30 uur.
Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d maand 
v/a 19.30 uur in Zuiderhof

PLUSBUS
wo. 2 nov.
Zeeaquarium in Bergen 
aan Zee, 22 euro 
vr. 4 nov. 
Landmarkt Amsterdam 
9 euro 
vr. 4 nov.
Eten in de Fabriek
wo. 9 nov.
Marechausseemuseum in 
Buren, 18 euro
do 10 nov.
Cinema 55 plus, 4 euro
vr 11 nov.
Tuincentrum Het Oosten 
in kerstsfeer, 4 euro
wo 16 nov.
Combi uitje: winkelen in 
Bisonspoor in Maarssen 
5 euro
wo 18 nov.
Paleis Soestdijk, 21 euro
vr. 21 nov.
Eten in de Fabriek
wo 23 nov.
Pannenkoekenhuis 
‘t Panneland in 
Vogelenzang 
7 euro
do 24 nov. 
Repair Café in de 
Buurtkamer, 3 euro
vr 25 nov. 
Nederlands 
Zilvermuseum te 
Schoonhoven, 17 euro
di 29 nov.
Feest in Amstelveen: 
koffie, lunch en workshop 
4 euro
wo 30 nov. 
Hermitage Amsterdam 
26 euro
19 dec. 
Vooraankondiging
Rit naar Amsterdam 
27 euro. U kunt nu 
aanmelden!

GERARDUS 
MAjELLA
Geen opgave ontvangen

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

De Baat is de welzijnsorganisatie van 

De Ronde Venen. De Baat is er voor 

iedereen, jong en oud. De organisatie 

bevordert zelfredzaamheid, sociale 

samenhang en verhoogt de inzet voor 

en deelname aan de samenleving.

VACATURES VooR VRijwiLLiGERSwERK 

1. Inloophuis ’t Anker zoekt vrijwilligers (m/v) 
 met een luisterend oor. Nr. 5515
2.  Inloophuis ’t Anker zoekt een coördinator voor de 

activiteiten en vrijwilligers van het inloophuis. Nr. 5516
3.  Geestdrift zoekt een parttime vrijwillig 
 secretariaat medewerker. Nr. 5358
4.  Historische Vereniging De Proosdijlanden zoekt 
 een medewerker verenigingsbibliotheek. Nr. 5202
5.  Stichting Veteraan Autobussen zoekt een ouderwetse 

monteur zonder computerervaring. Nr. 5147.
6.  Abrona Ambulante Begeleiding zoekt een vrijwilliger 

voor het maken van een praatje,een wandeling of 
gewoon gezelligheid voor een 60-jarige vrouw. Nr. 5076

7.  OBS De Eendracht zoekt klaarovers/
verkeersbrigadiers. Nr. 4871

8.  Stichting Spel en Sport De Ronde Venen 
 zoekt een PR-man of –vrouw. Nr. 4804.

STiChTinG DE BAAT zoEKT 
VRijwiLLiGERS & STAGiAiRES

Voor meer informatie kunt u kijken op de vacaturebank on-
der nummer 5233 of contact opnemen met projectcoördi-
nator: Carolien Harbers, c.harbers@stichtingdebaat.nl 
-  Stagiair(e) communicatie hBo/wo. 
 Neem voor deze vacature telefonisch contact op met Ca-

rolien Harbers van Stichting De Baat (c.harbers@stichting-
debaat.nl).

Voor meer informatie over deze of vele andere vacatu-
res voor vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u kij-
ken op de websites: www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info of www.stichtingdebaat.nl. U kunt ook contact op-
nemen met coördinator Dyanne van Tessel, via tel. (0297) 
230280 (op dinsdag en donderdag) of mailen naar:  
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

ACTiViTEiTEn VooR SEnioREn 
oKToBER 2011

MARiA-ooRD 
wo. 2 nov.
Avondbingo v/a 18.30 uur 
di. 8 nov.
Optreden van het 
Shantykoor Windstilte
do. 10 nov.
Filmmiddag 4 euro, de 
film begint om 14.30 uur 
in de welzijnszaal
donderdag 10 
november
Borrelmiddag met Henny 
Voorend 14.00-16.00 uur
dinsdag 15 november
Vanmiddag bingo.
v/a 14.00 uur in 
brinkzicht.
woensdag 23 november
Optreden kinderen van 
de jozefschool met hun 
2e open podium. V/a 
10.00 uur in brinkzicht
donderdag 24 
november
Borrelmiddag met muziek 
van wim holla van 14.00-
16.00 uur

oVERiGE 
inSTELLinGEn
Eetcafé het Pruttelpotje
Op de even weken v/a 
16.00 uur in Allround
ma. 14 en 28 nov. 
Passage Mijdrecht
do 24 nov.
Henny v.d. Wilt komt 
houdt een presentatie 
over “Alpenflora en fauna 
van Gran Paradiso Saasdal 
en Karwendel
Passage afd. Vinkeveen 
en waverveen
locatie: Herv. Ver.gebouw 
Vinkeveen
di. 22 nov. om 19.30 uur 
de heer H.Tummers 
spreekt over de ziekte 
Lyme
ouderenmiddagen in de 
Roeping
do. 3 nov. spelmiddag
do 17 nov. Dhr. F. 
Groenendijk vertoont 
dia’s van activiteiten van 
het afgelopen jaar

wEKELijKS
Seniorweb DRV
Internetcafé
di. en do. 10.00-12.00 uur
AnBo-leden Soos 
in de Meijert
Passage Mijdrecht
wo. 13.30 uur
Stichting Spel en Sport 
De Ronde Venen
Overzicht activiteiten 
2011-2012
www.spelensportdrv.nl  
of  06 21918353

niEUw 
AVonDLiChT 
Geen opgave ontvangen

zUiDERhof
Geen opgave ontvangen

 

       Gezelligheid, lekker eten, een muzikaal optreden, keuze uit  

diverse workshops: cupcakes, djembee, boetseren, taiji, bloemschikken 

of corsage maken en een presentje! Deelname is gratis.  

Zie voor programma: www.stichtingdebaat.nl/steunpunt-mantelzorg 

Voor alle mantelzorgers 
uit De Ronde Venen 

D A G  VA N  D E  M A N T E L Z O R G  
10 

november 

2011 

Donderdag 10 november 2011 
Veenlanden College Mijdrecht 
16.00 tot 20.00 uur 
Aanmelden Servicepunt: (0297) 587 600 

niEUwS En 
ACTiViTEiTEnKALEnDER

STEUnPUnT VRijwiLLiGERSwERK

ALzhEiMER CAfé

STEUnPUnT MAnTELzoRG 

Coördinator Steunpunt 
Mantelzorg Esther Smit
e.smit@stichtingdebaat.nl
www.stichtingdebaat.nl/
steunpunt-mantelzorg

Iedere 2e en 4e donderdag 
van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur kunnen mensen 
met hun kapotte spullen in 
het Repair Café, binnen De 
Buurtkamer, terecht. U kunt 
dan zelf, al dan niet met be-
hulp van een deskundige 
vrijwilliger, aan de slag gaan 
om het voorwerp te repa-
reren. Reparatiemateriaal is 
aanwezig maar onderdelen 
die eventueel vervangen 
moeten worden, moeten 
zelf worden aangeschaft. 
Koffie en thee is gratis. Het 
eerstvolgende Repair Café 
is op donderdag 27 oktober.

 

 

Coördinator Buurtkamer
Annie van Gelder
a.vangelder@stichtingdebaat.nl
Telefoon: 0297-288466
www.stichtingdebaat.nl

‘Op de koffie met’: het Ser-
vicepunt. Hanny Kraaij van 
het Servicepunt Vinkeveen 
komt donderdag 27 oktober, 
in het kader van ‘op de kof-
fie met’, naar De Buurtkamer 
& bibliotheek Vinkeveen. Zij 
geeft uitleg over de diensten 
voor 55+ers in de gemeente. 
Start 10.00 uur, toegang en 
koffie is gratis.

SPEL En SPoRT

DJ/MC Remsy, 
Skar, H-Loaded
Drakzz, Sweman
zaterdag 29 oktober
16+, 23.00-04.00 uur, 
vvk: 7,50 euro, deur: 10 euro
JC De Fabriek

Jongerenwerker Wendy de Waal: 
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

RABoBAnKBUS
woensdag, even weken
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 uur
De hoef  Oostzijde, bij de RK-kerk, 
 elke di van 13.00-15.00 uur
Amstelhoek  Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe, 
 elke di van 15.15-17.00 uur 
woensdag, oneven weken
Mijdrecht  Ger. Majella 10.45-11.15 uur
Vinkeveen  Zuiderhof 11.30-11.45 uur
De hoef  Oostzijde, bij de RK-kerk, 
 elke di van 13.00-15.00 uur
Amstelhoek Piet Heinlaan 1/Mijdr. Zuwe 
 elke di van 15.15-17.00 uur

Laatste kans opgeven vrijwil-
ligersdag 2011Tot en met 1 
november kunnen vrijwil-
ligers uit De Ronde Venen 
zich opgeven voor de vrijwil-
ligersdag 2011. Vrijwilligers 
die zich alsnog willen opge-
ven kunnen dat doen door 
hun naam en e-mailadres 
en of zij willen deelnemen 
aan het middagprogramma 
met workshop, het buffet 
en/ of het avondprogramma 
met de prijsuitreiking van 
de Vrijwilligersprijzen, door 

te mailen aan het service-
punt Vinkeveen (vinkeveen@ 
servicepuntderondevenen.nl)

Coördinator Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Dyanne van Tessel
d.vantessel@stichtingdebaat.nl
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

Mantelzorgsalon maan-
dag 28 november ‘hoe ga 
je om met de feestdagen?’ 

Familietradities spelen in 
deze periode een belang-
rijke rol. Juist als je te maken 
hebt met zorgen voor een 
naaste, kunnen feestdagen 
houvast en herkenning 
bieden. Maar deze dagen 
kunnen ook moeilijk zijn als 
door ziekte relaties verande-
ren en tradities een andere 
invulling of een andere be-
tekenis krijgen. Hoe kunt u 
naar uw eigen tevredenheid 
en behoefte de feestdagen 
vorm geven? De mantel-
zorgsalon vindt iedere laat-

ste maandag van de maand 
plaats van 13.30-15.30 uur in 
De Buurtkamer, G. van Aem-
stelstraat 5 te Mijdrecht en is 
bedoeld voor mantelzorgers 
uit De Ronde Venen. Vooraf 
aanmelden is gewenst.

Woensdagavond 9 novem-
ber wordt er weer een Alzhei-
mer Café georganiseerd in 
verzorgingshuis Zuiderhof, 
Futenlaan 50 te Vinkeveen. 
Het thema is: Ketenzorg, 
waar ga je met je vraag naar 
toe? De aansluiting op de 
vraag van de betrokkenen in 
iedere fase van het demen-
tieproces wordt ketenzorg 
genoemd. Een belangrijke 
rol die vanuit de keten de-
mentie ingevuld wordt, is 
de rol van de dementiecon-
sulente. Zij zal deze avond 
ingaan op de mogelijkheden 
binnen de keten dementie 
en de samenhang en samen-
werking tussen verschillende 
organisaties. De dementie-
consulente wordt daarin bij-

gestaan door ketenpartner 
Indigo. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie klaar. Het program-
ma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. De 
toegang is gratis, voor con-
sumpties wordt een bijdrage 
gevraagd. U hoeft zich niet 
aan te melden.

Coördinator Steunpunt 
Mantelzorg Esther Smit
e.smit@stichtingdebaat.nl
www.stichtingdebaat.nl/
steunpunt-mantelzorg

MAATjE VooR 
TwEE

Coördinator Maatje voor Twee 
Carolien Harbers
c.harbers@stichtingdebaat.nl
www.stichtingdebaat.nl

Starttraining voor nieuwe/
aankomende vrijwilligers. 
Data: woensdag 16 nov. 
en woensdag 30 nov. van 
14.00-17.00 uur op kantoor 
van Stichting De Baat.

Met Spel&Sport op 8-daagse 
langlauf en wandelreis! Dit 
jaar gaan we naar Sargans 
in Zwitserland. U verblijft op 
basis van halfpension in een 
drie sterren hotel. De ver-
trekdatum is 21 januari 2012 
en de opstapplaatsen zijn 
Mijdrecht, Wilnis en Vinke-
veen. De prijs bedraagt 460 
euro per persoon en indien u 
gebruik wenst te maken van 
een eenpersoonskamer dan 
geldt een toeslag van €60,-. 
Er zijn nog een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar en 

de inschrijving loopt nog 
tot 31 oktober a.s. Meer 
informatie en aanmelden 
kan via Alice van Straalen:  
alicevans@planet.nl

Website: www.spelensportdrv.nl
telefoon: 06 21918353

Coördinator Buurtkamer
Annie van Gelder
a.vangelder@stichtingdebaat.nl
Telefoon: 0297-288466
www.stichtingdebaat.nl

DE BUURTKAMER VinKEVEEn

ToTAL ExPLoSion 
hARDCoRE fEEST

DE BUURTKAMER MijDREChT

16.00-16.20 uur:  Ontvangst koffie/thee/fris met hapjes
 Entree muziek; piano en cello duet
16.20-16.30 uur:  Opening door wethouder Erika Spil
16.45-18.15 uur:  Keuze uit onderstaande workshops
 Boetseren
 Taiji
 Cupcakes maken
 Djembee
 Corsage maken
 Bloemschikken

18.30-19.30 uur:  Souper: soep met vers belegde broodjes
 Koffie / thee met gebak
19.00-20.00 uur:  Optreden familieband ‘Broken Mules’
20.00 uur:  Afsluiting met een presentje

PRoGRAMMA



Het Utrechts 
Verkeersveiligheidslabel is 
niet nieuw.  Het label is voor 
basisscholen die in hun educatie 
structureel aandacht besteden 
aan verkeersveiligheid.  De 
tweede voorwaarde om het label 
te krijgen is het hebben van 
een veilige infrastructuur rond 
te school. Dit kan bijvoorbeeld 
door een veilige parkeerhavens 
in te richten voor het brengen en 
halen van de kinderen, en goede  
fietsenstallingen neer te zetten. 
Dit jaar krijgen scholen die het 
label behalen een extraatje.
De 50 scholen die in 2011 

het label behalen, krijgen 
het lespakket Streetwise 
van de ANWB aangeboden.  
Basisschool De Startbaan is
de 25e school in 2011, dus 
we zijn op de helft. Het 
lespakket van de ANWB is 
leuk en enerverend. Zo leggen 
de hoogste groepen, als 
voorbereiding op de middelbare 
school, een fietsparcours af 
met een zware rugzak om. Ze 
doen ook mee aan de ‘bike 
check’, een fietskeuring. Want 
een veilige fiets  is het halve 
werk.      

Basisschool De Startbaan in 
Soesterberg is de 25e school die 
aan de slag gaat met Streetwise, 
een praktijkproject van de 
ANWB waarmee kinderen hun 
verkeersvaardigheden kunnen 
oefenen. De school krijgt het 
lespakket van het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid 

(ROV), omdat zij dit jaar het 
Utrechts Verkeersveiligheidslabel 
heeft behaald. Gedeputeerde 
Van Lunteren, tevens voorzitter 
van het ROV, bracht vandaag 
een bezoek aan De Startbaan.  
Kinderen van groep 7 en 
8 gingen aan de slag met 
Streetwise.  Van Lunteren: ‘De 

kinderen zijn aanstormende 
brugklassers en fietsen straks 
zelfstandig naar de middelbare 
school. Door de regels goed 
te leren en te oefenen in het 
verkeer kunnen de leerlingen 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan hun eigen veiligheid en die 
van anderen. ‘

In de provincie is een uitgave
 van de provincie Utrecht. Aan de hand 

van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
9 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Ik val op!
Goede fietsverlichting 
is van levensbelang! 
Omdat de dagen 
weer korter worden 
is op 20 oktober de 
landelijke campagne 
‘ik val op!’ begonnen. 
Dat betekent dat er 
extra fietscontroles 
worden gehouden  
door de politie. Maar 
ook dat er acties zijn, 
waarbij fietsers gratis 
verlichting krijgen  
aangeboden.    
Meer over deze 
campagne, die nog 
tot en met 31 oktober 
loopt, kun je vinden op 
www.ikvalop.nl
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Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit: 
‘Iedere verkeersdeelnemer heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid in 
het verkeer, ook een kind. 
Daarom is het belangrijk 
dat ze van jongs af aan de 
regels leren. Vooral door 
de vele praktijkoefeningen 
in dit lespakket leren 
kinderen spelenderwijs 
een belangrijke les. Mijn 
eigen zoon van zeven heeft 
gelukkig ook verkeersles 
gekregen, hij wees me 
laatst zelfs terecht toen 

ik op de automatische piloot een pas ingestelde 
éénrichtingsweg inreed. Veiligheid op onze 

provinciale wegen is voor de 
provincie erg belangrijk. Ik ben 
blij dat we er met het Utrechts 
VerkeersveiligheidsLabel  voor 
kunnen zorgen dat niet alleen 
mijn kinderen, maar alle 
kinderen in onze provincie 
Utrecht goed onderwezen 
worden over het verkeer.’ 

Aanstormende brugklassers 
oefenen in het verkeer

Spelenderwijs een belangrijke les
GS

   
 

Statenlid voor de SP, 
Ad Meijer:
‘De SP feliciteert basisschool 
De Startbaan van harte 
met hun Utrechtse 
veiligheidslabel.  Wij 
vinden, net als alle partijen, 
de verkeersveiligheid voor 

kinderen erg belangrijk. 
Logisch dus dat we over 

dit project geen grote 
politieke discussies 
voeren. Het project 
kost een half miljoen 
euro, waarvan de 

provincie Utrecht de helft betaalt (de 
andere helft betaalt het Bestuur Regio 
Utrecht). Ook gemeenten moeten 
investeren in het verkeersveilig maken 
van de schoolomgeving. De SP wil, 
gezien de bezuinigingen  die komen, 
er op toezien dat alle scholen in staat 
blijven gesteld om het label te behalen.  
Als gemeenten hier geen geld meer 
voor kunnen vrijmaken, moeten zij 
steun krijgen van de provincie.  Wij 
vinden dit omdat gemeenten veel 
meer onder financiële druk staan 
dan de provincie: gemeenten moeten 
bezuinigen, de provincie wil het.’

Statenlid voor de SP, 
Ad Meijer:
‘De SP feliciteert basisschool 
De Startbaan van harte 
met hun Utrechtse 
veiligheidslabel.  Wij 
vinden, net als alle partijen, 
de verkeersveiligheid voor 

kinderen erg belangrijk. 
Logisch dus dat we over 

Label moet voor iedereen haalbaar zijn

50 Scholen behalen
Veiligheidslabel 

PS

Remco van Lunteren bezoekt een 
basisschool die eerder dit jaar het 

veiligheidslabel kreeg.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist: 
- De Kwakel, Anjerlaan: rode kater met de naam Rooitje.
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden.
 Zij heeft een rood/zwarte rug, een wit kopje en pootjes.

Gevonden:
- Wilnis, Scheepswerf: zwarte poes en zwart/witte kater.
- De Hoef, Oostzijde: grijs/witte kater.
- Mijdrecht, Houtzaagmolen: zwart/grijze gecastreerde cyperse  
 kater.
- Uithoorn, Zijdelweg t.h.v. school: rode poes.
- Vinkeveen, Herenweg, terrein Maria-Oord: zwart/witte kater met  
 witte bef en buik. Heeft witte sokjes voor en achter.
- Uithoorn, Weegbree: Voskonijn, zwart met lichtbruin gemêleerd. 
 Lichtbruine nek en lichtbruin over de neus doorlopend tussen
 de ogen.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RonDE VEnEn, 
MIjDREcht, WIlnIs, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VInkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

sinds 1888

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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INFORMATIEF
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
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oplAgE: 16.200

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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.nl

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

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

Vermist 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij
Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.
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Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
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Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
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voor info en aanvragen.
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inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.nl

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

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

Vermist 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij

‘Onze’ school in Nepal 2

In de lieflijke Kathmanduvallei, 14 km van de hoofdstad, is door SOS 
De Ronde Venen een mooie school gebouwd waar plaats is voor de 
vele arme kinderen die Nepal rijk is. Doordat de school is opgewaar-
deerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en 
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toi-
letblok. 
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok 
schieten heel goed op. Er wordt aardbevingbestendig gebouwd. De 
Ester Benjamin Trust, onze nieuwe samenwerkingspartner, heeft di-
rect contact met de school en het bouwproject. De voortgang wordt 
goed begeleid en onder controle gehouden. Ook het schoolhoofd 
Ram kaji Bista en de bouwcommissie van de school doen gewel-
dig goed werk en zijn de motors achter de opwaardering en de ver-
bouwing. 
De inschatting is dat de verbouwing vóór het einde van dit jaar vol-
tooid zal zijn. Daarvoor is geld nodig. Wij doen een beroep op u, lezers 
en donateurs van SOS, om een steentje bij te dragen. 
Wilde Ganzen financiert mee. Elke euro wordt ter plaatse besteed en 
heel goed besteed. Met dank voor uw bijdrage!

Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.nl

 

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

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

Vermist: 
- Mijdrecht Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.
- Uithoorn, Aalbessenlaan: rode kater van 12 jaar oud. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk. Zwarte kat.
- Mijdrecht, Saffier: zwart-wit katje van ongeveer 2 maanden.
- Vinkeveen, Achterbos: een rood kitten (kater) en een rood-wit  
 kitten (poes).
- Uithoorn. Achterberglaan: Cyperse kat 
- De Kwakel, Vuurlijn: magere zwarte kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: klein donker cypers poesje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Altovi viert 65-jarig bestaan
Vinkeveen - De Vinkeveense to-
neelvereniging Altovi bestaat dit 
jaar 65 jaar en viert dit zaterdag-
avond 5 en 12 november en zon-
dagmiddag 13 november in De Boei.
Martin Verrips schreef speciaal voor 

deze gelegenheid een hilarisch stuk, 
rijkelijk gevuld met liedjes en live 
muziek. 
Zeer binnenkort hierover meer, 
maar schrijft u de speeldata alvast 
in uw agenda!

Verval op de foto
Mijdrecht - In het seizoen dat de 
bomen zich ontmantelen, de schim-
mels hun hoed boven de grond ste-
ken en het daglicht zich beperkt, 
toont fotoworkshop De Ronde Ve-
nen de gehele maand oktober een 
foto-expositie in gezondheidscen-
trum Croonstadt, met als thema: 
verval.
Verval roept een sfeer op van ver-

gankelijkheid in sobere kleuren. De-
ze sfeer is bij een deel van de ex-
positiefoto’’s bijna te voelen en ze-
ker te zien. 
Maar dat verval ook kleurrijk en pit-
toreske kan zijn, toont het ande-
re deel van de expositiefoto’s. Zo 
ontstaat een mooie combinatie van 
treur en kleur, wat een bijzonder 
prikkelend schouwspel oplevert.

Uitnodiging najaarsavond 
en lezing De Groene Venen
Vinkeveen - Op donderdag 13 ok-
tober a.s. vindt de najaarsavond van 
De Groene Venen plaats. Tijdens de-
ze avond zal bioloog dr. F.W.M. Vera 
een bijzondere lezing geven over de 
laatste inzichten in de ontwikkeling 
van natuurgebieden en bomen in 
het landschap.
Frans Vera is de ‘uitvinder’ van de 
Oostvaardersplassen (‘onze Seren-
geti’) en grondlegger van het hui-
dige natuurbeleid. “In de Oostvaar-
dersplassen zie je nu juist open 
landschap ontstaan. Het is een ge-
bied geworden dat als internationaal 
voorbeeld aangehaald kan worden”, 

zegt Frans. Hij heeft aangegeven 
niet blij te zijn met de manier waar-
op grote grazers soms worden in-
gezet in natuurgebied. “Iedereen 
gaat ermee aan de haal”. Volgens 
hem gaat het gegraas in de Oost-
vaardersplassen nu inmiddels hele-
maal volgens het boekje en wordt 
de soep niet zo heet gegeten….
Dat deze avond een heel bijzonde-
re zal worden is zeker. Eenieder die 
geïnteresseerd is en deze bijzonde-
re lezing wil meemaken, is van harte 
welkom. Deze avond vindt plaats in 
Dorpshuis De Boei, aanvang 20.00 
uur.

Regionaal Operette & Musical-
koor (ROM) zoekt lage stemmen
De Ronde Venen - Het ROM-koor 
kan jullie gebruiken! Alle stemmen 
zijn voldoende aanwezig, maar bas-
sen komt het ROM-koor nog tekort. 
Dus, wanneer je van zingen houdt 
en je bij het Operette- en Musical-
koor wilt aansluiten, dan ben je van 
harte welkom! Zit je al op een ver-
eniging? Geen probleem, zolang het 
maar niet op donderdagavond is, 
dat is namelijk hun vaste repetitie-
avond.
Het ROM-koor bestaat 25 jaar 
en heeft een heel breed repertoi-
re waarin jij je vast wel zult kunnen 
vinden. Kom eens luisteren op don-
derdagavond. Je kunt een avond 
meezingen zonder dat je je gelijk 
hoeft te binden.

Voor hun volgende project ‘Night of 
the ROM’s volgend voorjaar kun-
nen zij jou als projectbas prima ge-
bruiken. Uiteraard mag je een an-
dere zanglustige meenemen en dat 
hoeft dan niet per se een bas te zijn. 
Kennis van muzieknoten is meege-
nomen maar geen must. Wanneer je 
zingen kunt is dat wel zo prettig na-
tuurlijk.
Kom eens luisteren of meedoen 
op donderdag tussen 20.00 uur en 
22.30 uur. Er wordt in Basisschool 
De Fontein aan de Johan van Re-
nessestraat in Mijdrecht gerepe-
teerd.
Voor vragen: info@romkoor.nl of 
Wiebe van der Schaaf, telefoon: 
06-22561791.

Stine Jensen bij Venen Literair
Vinkeveen - Schrijfster en docent 
literatuurwetenschap Stine Jensen 
komt overmorgen, vrijdag 7 okto-
ber, op uitnodiging van Venen Lite-
rair naar De Boei aan de Kerklaan 
32. Aanvang 20.00 uur. Toegangs-
kaarten kosten 7,50 euro en zijn al-
leen te krijgen bij de Openbare Bi-
bliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht, bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Read Shop 
in Vinkeveen. Zij zal een lezing ge-
ven over haar werkzaamheden als 
schrijfster, boeken signeren en vra-
gen van de aanwezigen beantwoor-

den. Zij promoveerde ooit met het 
proefschrift ‘Waarom vrouwen van 
apen houden, een liefdesgeschie-
denis in cultuur en wetenschap’. 
Haar schrijverschap omvat echter 
nog veel meer dan alleen dit spe-
cifieke onderwerp en strekt zich 
uit van essays, journalistieke werk-
zaamheden voor NRC tot het publi-
ceren van verhalen.

Informatie over Venen Literair kunt 
u krijgen van Anneke van Gessel, 
tel. 0297-261382 of van Erwin Hor-
witz, tel. 0297-263195.

STRUCTURELE HULP

Okay, 555 moet!
Het mag niet gebeuren dat anno 2011 mannen, vrouwen en kinderen 
(!) van honger sterven.
Het kan niet zo zijn dat cynisme ons geweten overtroeft.
Goed, geen cynisme, maar het is wel begrijpelijk dat er enige moe-
heid en twijfel gaan ontstaan als het over hulp aan Afrika gaat. Ver-
andert er dan nooit iets ten goede?
Het streven van de Stichting Welzijn Wajir is om de bevolking weer-
baarder te maken tegen armoede en rampen als de huidige hongers-
nood.
Dit streven rust op drie pijlers: vrede/goed burgerschap, goede ge-
zondheid en alternatieve middelen van bestaan.
Deze pijlers moeten een belangrijk deel van het onderwijspakket 
gaan uitmaken.
Het grootste deel van de bevolking leeft als nomade en uit ons onder-
zoek blijkt dat deze leefwijze geen economisch draagvlak heeft. Ster-
ker nog: tot honger leidt.
De bevolking zal hun (letterlijk) eeuwenoude manier van leven moe-
ten veranderen en herders die overblijven zullen hun veestapel an-
ders moeten gaan beheren.
Men zal moeten omschakelen naar andere middelen van bestaan zo-
als kleinschalige landbouw en ambachten.
Er zal een deugdelijk bestuur moeten komen, maar daarvoor heb je 
goed opgeleide en goed geïnformeerde burgers nodig. En vooral de 
jeugd.
De Stichting Welzijn Wajir is al sinds 1997 met deze structurele hulp 
bezig en als we de artikelen uit het jeugdmagazine ‘Wajir Live’ als 
graadmeter nemen dan blijkt dat in elk geval de jeugd wakker wordt 
en klaar staat om in de toekomst niet langer van voedselhulp afhan-
kelijk te zijn.
De VARA (u weet wel: ‘Wees Verschillig’) heeft een filmploeg naar 
Wajir gestuurd om een reportage te maken over de behoefte bij de 
mensen aan structurele vooruitgang na de noodhulp.
Deze documentaire ‘Honger naar Verandering’ wordt uitgezonden op 
woensdagavond 9 november om 20.25 uur op Nederland 2.
Het onderwerp is uiteraard zeer de moeite waard.

Ad groeneveld

stichting ontwikkelings
samenwerking De Ronde Venen

Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen

www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl

Bankrekening: 45.91.18.994

Antoniusschool heeft een 
Makkelijk Lezen Plein
De hoef - De Antoniusschool in De 
Hoef heeft als eerste school in De 
Ronde Venen een Makkelijk Lezen 
Plein (MLP) in huis.
Afgelopen woensdag hebben en-
kele kinderen het Makkelijk Lezen 
Plein officieel geopend. Natuurlijk 
waren alle kinderen van de school 
aanwezig samen met de ouders van 
leerlingen die mogen lezen van het 
MLP. Ook de bibliothecaresse Mar-
janne Wuring die heeft geholpen 
met adviezen voor de inrichting was 
aanwezig.
Het Makkelijk Lezen Plein is be-
doeld voor kinderen voor wie het le-
zen niet zo makkelijk is, zoals kin-
deren met dyslexie, kinderen met 
Nederlands als tweede taal en kin-
deren met bijvoorbeeld ADHD. Het 
Makkelijk Lezen Plein kennen we al 
van de bibliotheek, maar nu hebben 
ze deze mooie voorziening ook op 

hun school. De Antoniusschool wil 
graag dat alle kinderen plezier heb-
ben in lezen. Lezen zorgt ervoor dat 
je een grotere woordenschat krijgt 
en je kennis over de wereld om je 
heen wordt uitgebreid. Het Mak-
kelijk Lezen Plein heeft de boeken 
zo staan dat je meteen de voorkant 
ziet, zodat de kinderen sneller een 
indruk krijgen van het boek en de 
keuze niet te moeilijk is. Daarnaast 
zijn de verhalen niet te ingewik-
keld en de letters duidelijk, ook om-
dat er voldoende wit tussen de re-
gels is gelaten. Natuurlijk staan er 
naast verhalende boeken ook infor-
matieve boeken over dieren, sport 
en spannende onderwerpen. Het 
plezier in lezen is het belangrijkste! 
De kinderen van de Antoniusschool 
hebben zelf geholpen met boeken 
kiezen, het is echt hun Makkelijk 
Lezen Plein geworden!

Kom zaterdag om 13.00 uur naar Amstel Plein

Prijzenpakket van de 
spaaractie vergroot!
Uithoorn - Van 1 oktober tot en 
met 25 november organiseert Am-
stel Plein haar jaarlijkse spaaractie. 
Zaterdag 29 oktober vindt de eerste 
prijsuitreiking plaats. In het kader 
van deze jubileumeditie is het prij-
zenpakket groter dan ooit!
In het kader van deze speciale jubile-
umeditie van de spaaractie, hebben 
alle ondernemers besloten het prij-
zenpakket te vergroten. Om die re-
den zullen er komende zaterdag niet 
één maar twee fietsen, LCD scher-
men en reischeques verloot worden. 
U kunt nog steeds meesparen. De 

actie-enveloppen kunt u afhalen bij 
de ondernemers van Amstel Plein. 
Lever deze in, gevuld met drie kas-
sabonnen van verschillende win-
kels en een totale waarde van mini-
maal 50,-, euro in bij de inleverbox in 
het winkelcentrum. Misschien bent 
u komende zaterdag wel één van 
de winnaars. De prijsuitreiking vindt 
zaterdag om 13.00 uur plaats in het 
winkelcentrum. Zorg ervoor dat u er 
bent. U kunt alleen aanspraak ma-
ken op de prijs als u in het winkel-
centrum aanwezig bent ten tijde van 
de uitreiking. 

Fossielenmiddag voor de 
jeugd in De Woudreus
Wilnis - Ben jij ook gek op fossie-
len en wilde je er altijd al meer over 
weten? Kom dan op woensdagmid-
dag 9 november naar NME-centrum 
De Woudreus. Van 13.30 uur tot on-
geveer 15.30 uur is er een speciale 
‘fossielenmiddag’ voor kinderen van 
9 t/m 12 jaar. Eerst krijg je een kor-
te uitleg over wat een fossiel eigen-
lijk is. Vervolgens ga je een gipsaf-
druk maken van een echt fossiel. Na 
de pauze kun je in zogenaamd Mis-
te-gruis (uit de buurt van Winters-
wijk) op zoek gaan naar kleine fos-
sielen en deze onder de microscoop 
bekijken. Tenslotte mag je een mooi 
fossiel uitzoeken en mee naar huis 

nemen. Deelname aan deze activi-
teit kost 2,- euro.
Je moet je vooraf aanmelden. Er is 
plek voor 24 kinderen. Wil je mee-
doen, meld je dan snel aan, want 
vol is vol. Aanmelden kan t/m 7 no-
vember via tel. (0297) 273 692. Als 
je de voicemail krijgt, vermeld dan 
je naam, leeftijd en telefoonnummer. 
NME-centrum De Woudreus vind 
je aan de Pieter Joostenlaan 28a in 
Wilnis achter de Willisstee.

Het NME centrum is op woensdag-
middag 9 november alleen geopend 
voor deelnemers aan de themamid-
dag!

Behoefte aan herdenken
Mijdrecht - De behoefte aan herden-
ken neemt toe en krijgt een eigentijd-
se invulling bij Yarden & van de Wes-
teringh, Uitvaartzorg De Ronde Ve-
nen en omgeving. De muzikale Her-
denkingsavond is op donderdag 24 
november aanstaande. In de Gerefor-
meerde Kerk te Wilnis aan de Dorps-
straat 20, vindt donderdag 24 novem-
ber om 19.30 uur een bijzondere bij-
eenkomst plaats. Omdat we allemaal 
regelmatig aan onze overleden dier-
baren denken en dit ook van groot 
belang is, organiseert Yarden & van 
de Westeringh, Uitvaartzorg De Ron-
de Venen en omgeving een Muzikale 
Herdenkingsavond, ongeacht waar of 
door wie de overledenen begraven of 
gecremeerd zijn of wanneer het over-
lijden plaats had. Iedereen is welkom; 
er zijn geen kosten verbonden aan 
deze avond.

Niet vergeten…
Wanneer iemand komt te overlijden 
van wie we houden, is er eerst voor-
al rouw. Pas later beseffen we dat we 
getuige waren van een leven dat wij 
liefhadden. Door dat geleefde leven 
te vieren, kunnen we de inspiratie, het 

gedachtegoed en de betekenis van 
onze overledenen levend houden. De 
doden niet verzwijgen, maar herden-
ken om wie ze waren. “Wij willen hun 
namen noemen, opdat zij niet verge-
ten zijn”, aldus de initiatiefnemers Jan 
en Coby van de Westeringh van Yar-
den & van de Westeringh Uitvaart-
zorg De Ronde Venen e.o. Deze bij-
zondere avond biedt gelegenheid om 
onze dierbaren te herdenken op een 
manier die aansluit bij de samenle-
ving van nu. Thema voor deze avond: 
Rouwen mag, herdenken helpt. Ook 
in 2012 ga jij met me mee ! Met me-
dewerking van: Mevrouw P. Kunkeler, 
deskundige verlieskunde. De heer K. 
Matze, orgelconcert.

Aanmelden
Aanmelden voor de Herdenkings-
avond kan via: 1. Een mail te sturen naar  
afscheidshuis.omega@kpnmail.nl 2. 
Per post: Uitvaartzorg De Ronde Ve-
nen, Industrieweg 46 a, 3641 RM te 
Mijdrecht. 
Reservering is gewenst, zodat zij re-
kening kunnen houden met uw komst 
met betrekking tot de catering en de 
beschikbare zitplaatsen.



De Ronde Venen - Ben je gauw 
moe of lusteloos en na het sporten 
‘bekaf’, dan wordt al snel naar speci-
fieke middelen gezocht om er weer 
‘bovenop’ te komen. Voedingssup-
plementen, zoals energiepreparaten 
en een gezond sportdrankje, zijn er 
in veel gevallen het antwoord op. In 
eerste aanleg niks mis met die hun-
kering naar wat ‘extra energie’ of 
‘bouwstoffen’ waar het lichaam dan 
om vraagt. Maar als je je regelma-
tig lusteloos voelt en daar wat aan 
wilt doen, hoe kan je dan weten aan 
welke bouwstoffen en/of mineralen 
je een ‘tekort’ hebt?
In een gerenommeerde reformwin-
kel zal men je wellicht naar behoren 
kunnen informeren mits voldoende 
kennis bij het personeel/winkelei-
genaar aanwezig is. Maar voor het 
overige moet je het vaak zelf maar 
uitzoeken. Goed advies wanneer 
en waarvoor men een bepaald pro-
duct zou kunnen en moeten gebrui-

ken, is vaak niet voorhanden, uit-
zonderingen daargelaten. En mocht 
het niet baten, schaden doet het (in 
de meeste gevallen) toch ook niet, 
zo wordt gedacht, maar het pro-
duct heeft je wel geld gekost. Kort-
om, wie daarvoor belangstelling 
heeft kan voor advies en antwoor-
den geheel vrijblijvend te luister 
gaan bij Anita Engelbart uit Wilnis, 
die als onafhankelijk Herbalife advi-
seur en distributeur optreedt. Belt u 
haar maar op 06-23423659. Boven-
dien houdt zij aanstaande zaterdag 
29 oktober Open Huis aan het ds. 
W.A. Willemseplantsoen 4 in Wilnis 
(Veenzijde). Daar is elke belangstel-
lende die meer wil weten over het 
gebruik van voedingssupplementen 
en gezonde voeding vanaf 12.00 uur 
tot 17.00 uur vrijblijvend(!!) van harte 
welkom. Er zijn producten te proe-
ven en er is volop informatie en do-
cumentatie. Zie ook de advertentie 
in deze krant.

Tekort aan bouwstenen
Onzin of niet, maar er schuilt wel 
degelijk een grond van waarheid 
in waarom steeds meer mensen al-
lerlei voedingssupplementen ge-
bruiken bij de dagelijkse regulie-
re maaltijden. “Die mensen hebben 
zich kennelijk wat meer verdiept in 
het hoe en waarom van hun lichaam 
en waarom dit op een prettige, maar 
ook wel eens onprettige manier rea-
geert. Meestal weet je niet waarom. 
En dan bedoel ik niet reacties op ty-
pische ziekteverschijnselen, maar 
meer het algehele gevoel dat ‘je 
niet lekker in je vel zit’. In veel geval-
len is de oorzaak een onjuiste voe-
ding. Het is zowel wetenschappelijk 
als medisch bewezen dat vanwege 
een verkeerd voedingspatroon ie-
mand vroeg of laat allerlei lichame-
lijke klachten kan krijgen en zelfs 
ernstige kwalen kan oplopen, zo-
als zwaarlijvigheid, diabetes of hart-
ziekten,” zo laat Anita weten.

Zij kan onderbouwen dat de tegen-
woordige voedingsmiddelen en ‘ver-
se’ producten in vergelijking met ja-
ren geleden niet meer die hoeveel-
heid bouwstenen bevatten die no-
dig zijn om het lichaam gezond en in 
balans te houden. Het lichaam krijgt 
daar dus een tekort aan en dat merk 
je vroeg of laat aan je lichamelijke 
conditie en manier van welgevoelen. 
“Uitputting van gronden doordat er 
te vaak moet worden geoogst om 
iedereen te eten te geven en daar-
door te snelle kweek- en groeipro-
cessen, zijn mede de oorzaak waar-
door producten onvoldoende ele-
mentaire bouwstenen opnemen en 
na bereiding weer kunnen afstaan. 
Daar komt bij dat veel producten 
gemaakt zijn voor ‘de snelle hap’, 
zoals kant-en-klaar maaltijden die 
teveel vet, zout of suiker en houd-
baarheidstoffen bevatten en gemid-
deld te weinig mineralen. Verder is 
zonder ontbijt de dag beginnen een 
slechte zaak. Aanvulling met doel-
gerichte voedingssupplementen is 
in nagenoeg alle gevallen dan eer-
der een noodzakelijke aanvulling 
van bouwstenen waar het lichaam 
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Voedingssupplementen vrijwel 
onmisbaar bij de maaltijd

om vraagt dan ‘zomaar een toevoe-
ging’ omdat het een hype is. Ove-
rigens kunnen voedingssupplemen-
ten nooit een reguliere maaltijd ver-
vangen!”

Switch Your Life
Anita kan u ook het nodige ver-
tellen hoe men met een bepaal-
de voedingsmethode kan afslanken 
(of aankomen, want ook dat komt 
voor). Dat is volgens haar wat an-
ders dan het volgen van allerlei di-
eten zoals die tegenwoordig wor-
den aangeboden. Bij Anita kun-
nen zich 25 belangstellenden aan-
melden voor een gratis proefpak-
ket om af te slanken. Anita bege-
leidt hen zelf. Daarnaast presenteert 
zij een pakket specifieke sportvoe-
ding voor sporters die méér uit hun 
lijf willen halen om optimaal te kun-
nen presteren. De producten die 
Herbalife aanbiedt staan onder toe-
zicht van een team wetenschap-
pers en professionals op het gebied 
van voeding en gezondheid, waar-
onder zelfs een Nobelprijswinnaar. 
Elk product staat onder strenge 
controle en wordt voortdurend ge-
test op een positieve werking. Om-
dat de meeste producten een spe-
cifieke toepassing hebben als aan-
vulling op… is een goed advies met 
documentatie daarbij geen overbo-
dige luxe. Het kan gezien worden 
als maatwerk naast de voeding. En 
er hangt bovendien altijd een prijs-
kaartje aan, of het nu gaat om wei-
nig of meer euro’s; het gekochte 
product moet immers niet in de kast 
blijven staan. De bedoeling is echter 
dat het op de juiste manier en tijd 
wordt opgegeten waarmee het de 
gebruiker helpt zijn of haar lichaam 
weer in balans te brengen om een 
‘fit gevoel’ te krijgen. Of een betere 
lichamelijke prestatie te leveren. Dit 
onder het motto: ‘Switch your life’. 
Laat dat nu net ook de naam van de 
website zijn waar u meer informatie 
kunt opdoen: www.switchyourlife.
nl. Erg nuttig en daardoor de moei-
te van het bekijken en lezen waard. 
En vergeet het Open Huis niet aan-
staande zaterdag!

Groot feest bij Kinderen 
Helpen Kinderen!
Mijdrecht - Een cake versieren? 
Workschop zeepketting maken? 
Wil je veranderen in een prinses 
of stoere leeuw? Dit kan allemaal 
op zaterdag 29 oktober vanaf 12.00 
uur! Iedereen wordt die dag uitge-
nodigd voor het 20-jarige bestaan 
van de knutselclub Kinderen Helpen 
Kinderen. Dit feest is niet alleen be-
langrijk voor de kinderen in De Ron-
de Venen maar ook voor de kinde-
ren in de ontwikkelingslanden! 

In de afgelopen 20 jaar hebben de 
kinderen van de club enorme hoe-
veelheden mooie werkjes gemaakt 
en deze voor kleine prijsjes ver-
kocht. Met dit geld hebben zij mee-
geholpen via het Liliane Fonds om 
hulp te bieden aan kinderen met 
een beperking in de leeftijd van 0 
tot 25 jaar. Deze kinderen krijgen re-
validatie aangeboden op een klein-

schalige, persoonsgerichte direc-
te manier. Ook schminkt de leiding 
van de club al jaren bij diverse ge-
legenheden voor het goede doel. U 
kunt aanstaande zaterdag 29 okto-
ber zien hoe zij werken door langs 
te komen ter gelegenheid van de 
viering van het 20-jarig bestaan van 
de club! Wilt u of uw kinderen uw/
hun creativiteit verder ontwikkelen 
en zo ook nog andere kinderen in 
de wereld helpen, kom dan langs 
aanstaande zaterdag 29 oktober en 
meld je aan! Op de site www.mee-
doen.nl van het Liliane Fonds kunt u 
alvast een filmpje bekijken over hun 
activiteiten. Kom zoveel mogelijk lo-
pend of met de fiets, want er is wei-
nig parkeermogelijkheid. Het adres 
is: Schepenenstraat 9 in Mijdrecht. 
Contactpersoon Paulien van der 
Veen, Kinderenhelpenkinderen@ 
casema.nl

Originele aanpak ShakeSpeare

Het VeenLanden College kent 
een lange Shakespeare tradi-
tie, waarin de bovenbouw elk 
jaar een stuk van Shakespeare 
in het Engels opvoert. Dit jaar is 
gekozen voor een geheel nieu-
we aanpak. Om nog meer leer-
lingen actief bij het stuk te be-
trekken werd gekozen voor een 
project rond ‘A Midsummer 
Night’s Dream’ , waar alle havo 
4 klassen aan hebben deel-
genomen. In de lessen Engels 
is het stuk behandeld en een 
deel ervan door alle leerlin-
gen gespeeld. Donderdagmid-

dag werd het project afgeslo-
ten met de opvoering van het 
stuk in de aula van de school. 
De beste spelers uit elke klas 
voerden een deel op in het En-
gels. Het publiek zag dus het 
complete stuk. Een wel heel ori-
ginele aanpak van deze roman-
tische komedie uit het eind van 
de 16e eeuw.

Havo 4 vlc speelt ‘a MidsuMMer NigHt’s dreaM’
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Showballet Nicole Nederlands 
Jazzdance Kampioen 2011
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
waren de Nederlandse kampioen-
schappen hiphop, jazzdance en 
cheerdance in het theater Orpheus 
te Apeldoorn. Een selectiegroep van 
showballet Nicole mocht na een 
aantal goed geslaagde voorrondes 
in het afgelopen dansjaar in twee 
categorieën deelnemen, jazz-rules 
en jazz no-rules. De deelnemende 
groep bestond uit 12 meiden en een 
jongen en zij dansen nu ongeveer 
een jaar als groep met elkaar. Door 
bij de voorrondes genoeg punten te 
verzamelen werden zij uitgenodigd 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. Tijdens deze laatste landelij-
ke wedstrijd kon men een kwalifica-
tie verdienen voor de Wereld Kam-

pioenschappen 2012 in Amerika bij 
de rules-divisie. 

Het Europees kampioenschap had 
al plaatsgevonden op 2 juli jl. in 
Praag, hier waren zij ook voor uit-
genodigd, maar door vele privéver-
plichtingen wat betreft school en 
jaarafsluitingen, hebben zij dit he-
laas voorbij moeten laten gaan. Dus 
des te gemotiveerder begonnen 
zij aan het Nederlands kampioen-
schap. Zij mochten eerst het num-
mer Wild Dances laten zien in de 
no-rules divisie en dit nummer knal-
de van het podium af. In deze ca-
tegorie werden zij verdiend Neder-
lands kampioen! Hip hop. Na de ca-
tegorie hiphop waren zij als eerste 

aan de beurt in de jazzrules divisie 
met hun mix en door al dat hiphop 
geweld viel deze jazzmix iets minder 
op, ietwat onzeker werd de dans ge-
toond. En helaas kwamen ze in deze 
categorie niet verder dan een twee-
de plaats, wat dus betekent dat ze 
net niet naar het WK in Amerika 
mogen... 

Maar niet getreurd, ze gaan er weer 
keihard tegenaan om komend jaar 
wel naar het EK af te reizen en ver-
volgens de kwalificatie te pakken 
voor het WK van Soneo. Esther, De-
mi, Iris, Hannah, Tess, Nadine, Lau-
ra, Daphne, Michelle, Romy, Tanja, 
Julie en Quincy, van harte gefelici-
teerd met jullie kampioenschap!

Steenbok RunningTeam 
heeft ambitieuze plannen
Regio - Onder grote belangstelling 
heeft het Steenbok RunningTeam op 
maandag 17 oktober haar plannen 
gepresenteerd voor het nieuwe sei-
zoen. Voorafgaand daaraan werden 
de prestaties van het afgelopen sei-
zoen gememoreerd, de samenstel-
ling van het team voor het nieuwe 
seizoen bekendgemaakt en de or-
ganisatorische ontwikkelingen toe-
gelicht.
Het Steenbok RunningTeam bestaat 
uit regionale talenten die getraind 
worden om de top in de nationale 
atletiek te bereiken. Uit de regio zijn 
5 atleten geselecteerd van de AKU, 
5 van AV Startbaan en 1 van AV 
Haarlemmermeer. Deze atleten ko-
men uit Uithoorn (3), 2 uit Mijdrecht, 
1 uit Aalsmeer, 1 uit Hoofddorp en 4 
uit Amstelveen. Om die top te be-
reiken wordt er samengewerkt met 
een professioneel begeleidingsteam 
en wordt het team gesteund door 
Partners als WEA Accountants en 
Adviseurs, Runnersworld Haarlem 
en sinds kort zijn daar AH Jos van 
den Berg en Slagerij Marcel Heems-
kerk bij gekomen. Dankzij hen kan 
het team met een professionele 
aanpak werken aan de stappen die 
naar de Nederlandse top leiden.

Medailles
In het seizoen 2010–2011 wisten de 
atleten van het Steenbok Running-

Team 11 NK medailles te bemachti-
gen, waarvan 1 gouden door Anouk 
Claessens op de 5 km bij de Neder-
landse Studenten Kampioenschap-
pen. Nieuwkomer voor komend sei-
zoen, Sander van der Eijk uit Am-
stelveen, wist eveneens goud te be-
halen en was de snelste op de 400 
meter. AKU atleet Wouter Heinrich 
werd afgelopen jaar uitgenodigd 
om in de nationale A junioren selec-
tie van de Atletiekunie deel te ne-
men aan interlandwedstrijden. Met 
genoegen werd geconstateerd dat 
vele atleten flinke progressie had-

Atalante gaat weer starten 
met het Scholenproject 
Vinkeveen - Vanaf maandag 31 ok-
tober start de marathonserie met 
maar liefst 8 dagen van volleybal-
lessen op de drie Vinkeveense ba-
sisscholen De Pijlstaart, De Schakel 
en de Jozefschool die mogelijk ge-
maakt wordt door de nieuwe Vinke-
veense supermarkt Albert Heijn. Een 
trainer van de Nederlandse Volley-
balbond komt naar Vinkeveen om 
de kinderen van groep 3 t/m 8 tij-
dens de gym volleyballes te geven 
in De Boei. 

Iedere groep krijgt twee keer les 
en per groep wordt op verschil-
lende niveaus gespeeld. De jong-
ste kinderen van groep 3 en 4 spe-
len met serveren, vangen en gooi-

en. Bij de wedstrijden draaien ze 
een plekje door, iedere keer nadat 
ze de bal over het net hebben ge-
gooid. Dat maakt het voor deze kin-
deren erg levendig. Het middenni-
veau (groep 5-6) leert het onder-
hands en bovenhands spelen erbij 
doordat ze de eerste bal niet van-
gen maar spelen naar een teamge-
nootje. Deze gooit de bal vervolgens 
over het net en dan draaien ze weer 
een plekje door. Voor groep 7 en 8 
lijkt het spelletje al heel veel op het 
normale volleybal. Ze spelen netjes 
in drieën, maar de tweede bal mag 
nog gevangen worden. De kinderen 
hoeven bij dit niveau niet meer door 
te draaien en alleen door als een 
team samen te spelen kun je punten 

verdienen. Na 2 weken van lessen 
volgt het befaamde Aparts Scholen-
toernooi. Dit jaar alweer voor de ne-
gende keer! Naast Aparts krijgen 
ze ook financiële steun van de ge-
meente en de NeVoBo; zonder de-
ze partijen zou het niet mogelijk zijn 
een dergelijk evenement op te zet-
ten. De eerste paar jaar werd het 
toernooi gespeeld op één woens-
dagmiddag, inmiddels is het uitge-
groeid tot één grote gezellige hap-
pening en wordt het op 2 woens-
dagmiddagen na elkaar gespeeld. 
Dit jaar op 16 en 23 november, vanaf 
13.00 uur. Ouders, familie en vrien-
den zijn natuurlijk van harte welkom 
om te komen kijken en aanmoedi-
gen in De Boei!

den doorgemaakt en dat vele per-
soonlijke toptijden verder zijn aan-
gescherpt. Voor het seizoen 2011–
2012 zijn de plannen wederom am-
bitieus. Het team bestaat nog maar 
kort en heeft in de 2 jaar dat het nu 
bezig is een mooie basis neerge-
legd voor verdere groei. Het komen-
de seizoen zal de organisatie verder 
geprofessionaliseerd worden met 
o.a. een krachttrainer en zal de ba-
sis versterkt worden op grond waar-
van de atleten zich verder kunnen 
verbeteren. Voor meer informatie:  
www.steenbokrunningteam.nl

Hertha vergeet te winnen 
van Bloemenkwartier
Vinkeveen - Hertha is afgelopen 
zaterdag niet verder gekomen dan 
2-2 tegen een veel zwakker Bloe-
menkwartier. De Herthanen, die 
met de rust tegen een 1-2 achter-
stand aankeken, vergaten met name 
in de tweede helft het krachtsver-
schil in de juiste score uit te druk-
ken. De vele kansen werden gemist, 
waardoor de Vinkeveners de punten 
moesten delen. 
Hertha wist dat het bij een over-
winning zou stijgen naar de vier-
de plaats in de competitie en start-
te goed. Met verzorgd spel en bij 
vlagen met goed voetbal was Hert-
ha vanaf het begin de bovenliggen-
de partij. Alleen tot echte uitge-
speelde kansen kon de thuisploeg 
niet komen, pas na 29 minuten werd 
Hertha gevaarlijk. Dave Ruijzenaars 
werd vrijgespeeld in de zestienme-
ter, maar zijn inzet werd door de 
keeper en de verdediger op de lijn 
onschadelijk gemaakt. In de 33ste 
minuut kwam Hertha op de ver-
diende 1-0 voorsprong, Wim Mol-
lers kapte zijn directe tegenstander 
uit en schoot de bal hard in de korte 
hoek. Na de voorsprong van Hertha 
kwam Bloemenkwartier ook beter 
in de wedstrijd, in de 38ste minuut 
betekende dit ook meteen de ge-

lijkmaker. Een voorzet vanaf rechts 
verraste de Hertha verdediging, de 
geheel vrijstaande middenvelder 
liet keeper Wouter Moen kansloos, 
1-1. Hertha was even een moment 
de weg kwijt, waarvan de gasten 
direct profiteerden. Een halfhoge 
voorzet vanaf links werd schitterend 
verlengd met de hak en plofte in de 
verre hoek, 1-2. Hertha, de betere 
ploeg in de eerste helft, ging zowaar 
met een achterstand de rust in. 

Druk
Na rust kwamen Albert Haveman 
en Rogier Cretier binnen de lij-
nen en ging Hertha met meer druk 
naar voren spelen, dit resulteerde 
binnen 5 minuten spelen in de ge-
lijkmaker. Na knap voorbereidend 
werk van Mollers kon de meegelo-
pen Jorg Landwaart de gelijkmaker 
aantekenen, 2-2. De toeschouwers 
op de Molmhoek zagen daarna een 
eenzijdige wedstrijd. Hertha heerste 
onder leiding van aanvoerder Lars 
Overzee op het middenveld, had het 
beste van het spel en stapelde kans 
op kans, maar miste scherpte en ge-
luk in de afronding. Bloemenkwar-
tier kon alleen nog maar tegenhou-
den en hopen op een punt. Twee in-
zetten van de goedspelende Mollers 

werden door de keeper knap gepa-
reerd, De Groot had pech met een 
kopbal en kwam net te laat na goed 
voorbereidend werk van Chris van 
Rijn. Hierdoor eindigde de zeven-
de competitiewedstrijd in een te-
leurstellend gelijkspel. Door het ge-
lijke spel staat Hertha op de zes-
de plaats. De komende tijd zal de 
ploeg van trainer van Burik zonder 
de centrale verdedigers Lars Over-
zee en Dennis van de Broek moe-
ten stellen. Van der Broek wordt ge-
opereerd aan zijn meniscus en zal 
enkele weken uitgeschakeld zijn, 
Overzee ondergaat een operatie aan 
zijn schouder en zal mogelijk enke-
le maanden niet in actie kunnen ko-
men. Hertha 2 verloor in de beker op 
bezoek bij FC Breukelen met 2-1, de 
ploeg is hierdoor uitgeschakeld. Za-
terdag speelt Hertha 2 weer voor de 
competitie, ’t Vliegdorp komt dan op 
bezoek, er zal om 12.15 uur worden 
afgetrapt.

Zaterdag speelt Hertha thuis tegen 
VIOD Tienhoven. VIOD is een oude 
bekende voor de Vinkeveners, vorig 
seizoen werd er twee keer ternau-
wernood gewonnen (4-3 en 2-4), de 
aftrap is om 14.30 uur op sportpark 
de Molmhoek.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitieavond gaf men 
elkaar niet veel toe, zodoende werd 

er niet hoog gekaart. Alleen Mar-
tien de Kuijer wist nog boven de 
5000 punten te komen. De uitslag: 

1. Martien de Kuijer 5056 ptn.
2. Ria Matthiesen 4747 ptn.
3. Arend Alleman 4616 ptn.
4. Riet Kok 4608 ptn.
5. Annie Veenhof 4515 ptn.
Rob van Achterbergh ging met de 
troostprijs naar huis.
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FeestFeestFeestFeest
ToppersToppersToppersbij Deen

DEEN maakt kans op de titel:
‘Beste Winkelketen van Nederland’. 

Hiervoor hebben wij uw stem nog 1 keer nodig. 
Ga naar www.deen.nl/stemopdeen en 

breng uw stem uit.

Hartelijk bedankt voor uw steun!

FeestFeestFeestFeest
ToppersToppersToppers

Feest
Toppers

FeestFeest
Toppers

Feest
ToppersToppersToppers

Feest
Toppers

FeestFeest
Toppers

Feest
ToppersToppersToppers

Hiervoor hebben wij uw stem nog 1 keer nodig. 

UITHOORN ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 - 18.00 UUR!

50%
korting
50%
korting

1.25
2.50

50%
korting
50%
korting

2.50
5.33

ruim

DEEN mini 
slagroomsoesjes

doos 15 stuks

Mix of mini’s Mentos, Fruit-tella en 
Chupa chups of Fruit-tella mixed-up
zak 500 gram

Dubbelfrisss
diverse smaken
4 pakken à 1,5 liter

Mc Deen
schaal 4 stuks

2.50
3.89

kilo 5.00

Dankzij u !

2.50
3.80

liter 0.42liter 0.42

4voor

IVN-lezing op dinsdag 1 november
Op expeditie door achtertuin
Wilnis - Hoeveel wilde planten en 
dieren komen er in úw achtertuin 
voor? 
In zijn Mijdrechtse achtertuin van 
120 m2 heeft IVN-er Patrick Heijne 
meer dan 300 soorten waargeno-
men en op foto vastgelegd. Op dins-
dag 1 november neemt hij u/jou 
mee op expeditie door zijn achter-
tuin tijdens een IVN-lezing in NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a. De lezing be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis.
Tijdens de lezing laat Patrick Heijne 
een selectie van zijn foto’s zien. Van 

vogels tot allerlei insecten zoals de 
paardenbijter (een libellesoort). Ook 
vertelt hij hoe u uw eigen tuin aan-
trekkelijk kunt maken voor aller-
lei dieren. Dat betekent bijvoor-
beeld dat er altijd wat bloeiends in 
uw tuin moet staan. Ook is niet al-
tijd alles wat het lijkt: veel insecten 
die uitgemaakt worden voor wesp of 
bij blijken zweefvliegen te zijn. Kort-
om: een boeiende lezing waardoor u 
met een andere blik naar uw eigen 
(achter)tuin gaat kijken! 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Zaterdag 5 november:

Veiling voor het goede 
doel in de Schakel
Wilnis - Zaterdag 5 november aan-
staande is het weer zover: de tradi-
tionele jaarlijkse veiling bij de Ont-
moetingskerk in Wilnis! De gehele 
opbrengst is bestemd voor de ver-
nieuwing van het Liturgisch Cen-
trum.
Vanaf 15.00 uur zijn er verkoopta-
fels aanwezig. Hier worden onder 
andere nieuwe en tweedehands-
spullen, bloemstukjes voor binnen 
en buiten en prachtige kerst-en 
nieuwjaars(foto)kaarten verkocht.
U kunt ’s middags ook de kavels van 
de veiling, die om 20.00 uur begint, 
bekijken.
Om 20.00 uur begint de grote vei-
ling, afgewisseld met een aantal 
ronden van het Rad van Avontuur. 
De kinderen kunnen naar de kin-
derbioscoop.
Zo is de veiling een uitje voor het 
hele gezin en voor een goed doel. 
Naast de gebruikelijke spullen die 
op een veiling worden ingebracht, 

gaat er ook dit jaar weer een aantal 
taarten, worsten, kaas en paling on-
der de hamer. Daarnaast worden er 
weer allerlei diensten aangeboden, 
waarop men kan bieden.
Om 21.00 uur is de eerste trekking 
van de verloting onder notarieel 
toezicht, waarbij er prijzen zijn zo-
als een fiets van De Haan Fietsen, 
een televisie van Jan Voshart, een 
dames- en herensieraad van Nant 
Hartel juwelier, een Home Cinema 
set van Expert en nog vele andere 
prijzen. De tweede trekking is om 
ongeveer 22.00 uur.
De gehele avond zijn er uiteraard 
hapjes en drankjes te verkrijgen en 
de organisatoren van dit jaarlijks te-
rugkerendnodigen dan ook ieder-
een van harte uit om bij dit festijn 
aanwezig te zijn!
Alle festiviteiten vinden plaats in de 
Schakel, achter de PKN Ontmoe-
tingskerk in Wilnis aan de Dorps-
straat 20.

Uniek schoonheidsinstituut 
voor de regio in Mijdrecht
Mijdrecht - Wellicht is het u al op-
gevallen. Op de hoek van de Indu-
strieweg en Genieweg in Mijdrecht, 
is een nieuw modern pand ge-
bouwd. Dit mooie pand bestaat uit 
10 bedrijfsunits. In één van die units 
(Genieweg 8), hangt een groot ge-
veldoek voor het raam. Want vanaf 
januari 2012, gaat Beautysalon Pé-
rine, weliswaar onder een nieuwe 
naam, daar een uniek instituut ves-
tigen van maar liefst 270 m2.
Beautysalon Périne is al sinds 1992 
gevestigd in Mijdrecht. In deze, bij-
na 20 jaar, is de praktijk uitgegroeid 
tot specialist op het gebied van anti-
ageing en huidverbetering. Er wer-
ken diverse schoonheidsspecialis-
tes c.q. huidspecialistes die allen 
ruime ervaring hebben en scholin-
gen volgen om een zo goed moge-
lijke kwaliteit te kunnen geven aan 
de cliënten. Daarnaast komt er elke 
maand een huidtherapeut die over-
beharing, pigment en vaataandoe-
ningen in het gelaat behandelt.
De huidige locatie aan Hofland 4 
voldoet niet meer aan de mogelijk-
heden die Beautysalon Périne de 
cliënten wil bieden. Op dit moment 
wordt er dan ook druk gewerkt om 
in januari het bedrijf op de nieuwe 
locatie voort te zetten.
Eigenaresse Périne Heerooms ver-
telt: “Wij gaan naast de huidige be-
handelingen ook onze inloop-ad-
viesuur service verder uitbreiden. 
In het nieuwe pand hebben we de 
mogelijkheid om een grotere ruim-
te te maken voor mensen die ko-
men met vragen over hun huid en/of 
huidverzorging. We merken telkens 
meer dat er mensen zijn die vra-
gen hebben over hun huid en graag 
een deskundig advies willen, zon-
der dat ze ook behandelingen wil-
len ondergaan. En dat kan bij ons. 
Er is op die tijd altijd een specia-
list vrij om de mensen van een goed 

huid(verzorgings)advies te voorzien. 
Daarnaast zijn wij door Pascaud 
Beauty Innovations benaderd om 
een Pascaud Experience instituut 
te worden. Dit geeft aan dat wij een 
hoog aantal behandelingen met het 
Pascaud concept per jaar uitvoe-
ren, waardoor wij optimaal ervaren 
zijn en het hoogst haalbare resul-
taat voor de cliënt kunnen behalen. 
Onze salon heeft alle technieken, 
apparatuur en kennis in huis om de 
huid snel en effectief te verjongen! 
In ons nieuwe instituut wordt de bo-
venverdieping dan ook het exclusie-
ve Pascaud Experience Instituut van 
de regio. En daar zijn wij best trots 
op.
Maar uiteraard blijven de andere 
merken, waaronder Decléor, Dey-
nique en Neoderma, en behande-
lingen ook behouden. Voor de rest 
wordt het behandelprogramma ver-
der uitgebreid door o.a. een mas-
seuse. Deze masseuse geeft diverse 
specifieke massages die alle een re-
sultaat voor ogen hebben. Hierdoor 
kunnen we nog beter aan de vraag 
en de wens van de cliënt tegemoet-
komen en een extra in- en aanvul-
ling geven m.b.t. huidverbetering. 
En ondanks dat het pand een stuk 
groter wordt, blijven de service en 
persoonlijke aandacht die de cliën-
ten nu krijgen uiteraard behouden. 
Want dat is juist waar wij voor staan, 
persoonlijk samenwerken met de 
cliënt om een zo goed mogelijk re-
sultaat te kunnen behalen. 
Op zaterdag 14 januari is er tussen 
10.00 uur en 16.00 uur een open 
dag. De invulling van deze dag krijgt 
u uiteraard nog via de krant te ho-
ren.” Aldus Périne.

Beautysalon Périne is nu nog ge-
vestigd op Hofland 4, 3641 GE 
Mijdrecht. Tel. (0297)273121.
www.perine.nl

Herfstfair in Maria-Oord
Vinkeveen - Vorige week vrijdag 
21 oktober opende Dicky Wanders, 
hoofd Algemeen Welzijn bij Zuwe 
Zorg Maria-Oord samen met Jan 
van Haastrecht de onlangs aange-
kondigde fotoexpositie ‘Herfst’ in 
het zorgcentrum. 
Bewoners van Maria-Oord kwamen 
nieuwsgierig op de opening af en 
genoten van de verschillende foto’s 
die in de gang op de eerste verdie-
ping zijn geëxposeerd. Aanstaande 

zaterdag 29 oktober is er van 10.00 
tot 16.00 uur een herfstfair in Ma-
ria-Oord. De fotoclub is daar met 
een kraam aanwezig om zich te pro-
moten. Tevens kan men er voor een 
aantrekkelijk prijsje fotowerk van de 
leden van de fotoclub kopen.
De opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de bewoners van Maria-
Oord. Iedereen is van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen op 
deze herfstfair. Toegang is vrij.

Actuele cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Eind oktober en begin no-
vember zijn er nog mogelijkheden 
bij de Stichting ‘Paraplu’ om deel 
te nemen aan enkele cursussen die 
voor het eerst in De Ronde Venen 
plaatsvinden en zeer in de belang-
stelling en in de actualiteit staan. 
Zeker nu de avonden weer langer 
worden is het een genot om aan de-
ze activiteiten deel te nemen.

Communicatietraining
Communicatievaardigheden zijn 
onmisbaar en komen elke dag van 
pas bij iedere gelegenheid waarin je 
in gesprek of contact bent met an-
dere mensen, zowel persoonlijk als 
zakelijk en ook tijdens een voor-
dracht of presentatie. Stichting ‘Pa-
raplu’ biedt daarom de mogelijkheid 
aan om zich hierin te trainen en te 
verbeteren. 
De 6-delige cursus wordt verzorgd 
door de ervaren docent M. van der 
Voort, die meldt: “Aandacht wordt 
besteed aan argumenteren, struc-
tureren van een tekst, presenta-
tie, verbale en non-verbale com-
municatie. Voor deze cursus is 
geen vooropleiding nodig.” De cur-
susprijs is inclusief lesmateriaal en 

vindt plaats op de maandagen van 
31 oktober tot en met 5 december 
van 09.30-11.30 uur. De cursuskos-
ten bedragen 37,00 euro.

Cursus 
Het maken van een weblog
In deze workshop van twee avonden 
leren de deelnemers hun eigen we-
blog te maken. “Een weblog is kort 
samengevat een website waarop 
u uw persoonlijke verhalen en fo-
to’s kunt delen met uw familie en/
of vrienden. Het gaat over uzelf, uw 
favoriete automerk of over de kat 
van de buren; het maakt niet uit. U 
kunt over elk onderwerp gaan blog-
gen!”, horen we van docente Sandra 
Loogman.  Behalve leuk is weblog-
gen ook erg handig. Men kan van-
af elke plek ter wereld inloggen en 
de eigen weblog bijwerken, mits er 
natuurlijk een internetverbinding is. 
“Dus gaat u voor lange tijd op va-
kantie dan kan men iedereen op 
de hoogte houden via de eigen we-
blog”, deelt Sandra nog mede. Voor 
deze workshop is een goede basis-
kennis van de computer en het in-
ternet vereist. Deelnemers worden 
verzocht van te voren na te den-

ken waar hun blog over moet gaan 
en nemen toepasselijke foto’s mee 
op een USB-stick. De cursus vindt 
plaats op de maandagen 31 oktober 
en 14 november van 20.00 tot 22.00 
uur. Kosten: 20,00 euro.

Kerstdecoratie beplakt 
met decopatch papier
Deze eendaagse workshop wordt 
tweemaal georganiseerd, namelijk 
op donderdag 10 november én op 
donderdag 24 november van 09.30-
11.30 uur en wordt verzorgd door de 
bekende creatieve kunstenares Ans 
van Kerkwijk. Desgevraagd licht zij 
toe: “De deelnemers werken met 
decopatch papier met een geschil-
derd effect, dat gescheurd wordt in 
verschillende tinten. Dit wordt op 
hout, steen of ander materiaal ge-
plakt met een speciale lijm, waar-
na het afwasbaar is. Er zijn diverse 
voorbeelden beschikbaar, zoals een 
kerstboom, kandelaar in stervorm of 
ovaal. Na afloop is men in staat om 
ten behoeve van de huisversiering 
tijdens de kerstdagen zelf allerlei 
mooie en sfeervolle effecten te cre-
eren.” De aan te schaffen materiaal-
kosten bedragen 10,00 euro, aan de 

docente te voldoen. De cursusprijs 
bedraagt slechts 8,00 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje - 
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de 
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men onli-
ne inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Paraplu 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.



Mijdrecht - De bij velen bekende 
pizzeria Capadocya in winkelcen-
trum Adelhof aan de Prinses Mar-
grietstraat heeft een nieuwe eige-
naar en gaat verder onder de naam 
Menu XL. Na een kleine interne ver-
bouwing en interieuraanpassing 
opent de nieuwe horecagelegen-
heid morgen, donderdag 27 okto-
ber, haar deuren. “De feestelijke 
opening volgt op zaterdag 5 novem-
ber, omdat we nog een paar details 
moeten afronden”, zegt de nieuwe 
uitbater Ismail die tevens eigenaar 
is van Ristorante Venezia in de Wil-
nisse Dorpsstraat. Samen met zijn 
collega heeft hij een nieuw concept 
voor Menu XL bedacht dat grossiert 
in Turkse en Italiaanse specialitei-
ten. De vers van de pers afkomsti-
ge folder geeft liefst 126 items aan, 
waaronder salades, Turkse en Ita-
liaanse pizza’s, belegde broodjes, 
wraps, pasta’s, mix schotels, des-
serts en noem maar op. Er is keu-
ze uit koude en warme gerechten. 
Dinsdag is er pizzadag en woens-
dag pastadag met gerechten tegen 
heel speciale prijzen. Het concept 
omvat zeven dagen per week over-
dag vanaf 10.00 uur (op zondag van-
af 14.00 uur) een aanbod aan over-
heerlijke broodjes, snacks en lunch-
gerechten, waarna ‘s middags van-
af 16.00 uur de pizzaline wordt op-
gestart en in de loop van de avond 

de verdere bereiding van dinercom-
ponenten zijn vervolg krijgt. Er kun-
nen uitsluitend etenswaren besteld, 
meegenomen dan wel (later) afge-
haald en/of bezorgd worden. Het is 
dus geen restaurant met zitplaat-
sen. Wel is er een keuken waar in 
eigen beheer bereiding van gerech-
ten plaatsvindt. Liefhebbers kunnen 
er elke avond tot 22.00 uur terecht. 
Vanaf 17.30 uur tot 21.30 uur wordt 
er bezorgd. Voor zowel bedrijven als 

particulieren is ook catering moge-
lijk. 
Nieuwsgierig geworden? Stap dan 
eens binnen bij Menu XL (naast de 
Aldi) en laat u verrassen of haal de 
folder op. Wilt u cateren, maak dan 
een persoonlijke afspraak via 0297-
284064.
Dit is ook het telefoonnummer om 
gerechten te bestellen voor wie de 
folder al thuis in de bus heeft ont-
vangen.
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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 ob-
jectief 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.

Heten we gemeente De Ronde 
Venen of het nieuwe Griekenland?

U zal wel denken, waar blijft weer eens een inge-
zonden brief van Carl Pothuizen en zijn bezoekjes 
aan mevrouw Bril. Of u denkt: ‘Gelukkig, geen stuk-
jes meer van die gast die alleen kritiek levert van-
uit de zijlijn’. 
De waarheid ligt in het midden. Allereerst is me-
vrouw Bril van begin april tot begin oktober op va-
kantie geweest in Griekenland. Mevrouw Bril is im-
mers van mening dat je problemen niet aan de ver-
gadertafel moet oplossen, maar op de werkvloer. 
Ten tweede heb ik met ons gezin weer heerlijk ge-
noten op de Vinkeveense Plassen. Dan heb je tus-
sen al die eenden, meerkoeten, grauwe ganzen, 
zwanen, Nijlganzen, dweilganzen effe geen tijd om 
een ingezonden brief te fabriceren.
Het is weer de derde donderdag van de maand en 
met veel zin fiets ik naar mevrouw Bril om een goe-
de discussie over het leven en onze gemeente te 
voeren. Het regende, maar ja, dat zijn we deze zo-
mer wel meer tegengekomen. Ik wist nooit dat er 
uit de hemel zoveel water kan vallen. Ondanks de 
regen genoot ik van ons mooie oude dorp met de 
rustieke woningen. Het is al schemer en de tuin-
verlichting brandt in diverse tuinen. Door de regen 
en de verlichting ziet de beplanting er flitsend uit. 
Het glimt als een kind dat net een zwemdiploma 
heeft behaald of als een Robert Geesink als hij de 
tour wint. Eenmaal in het centrum kijk ik tevreden 
naar het winkelend publiek bij de supermarkt. Wat 
een aantal jaren geleden de bouwval was, is nu een 
mooie plek waar de jonge en oudere burgers van 
het oude dorp van Vinkeveen hun boodschappen 
kunnen doen. 
Maar dan aan de andere kant. Wat staat daar voor 
gebouw? De voorkant is op zich niet lelijk, maar 
past meer in het Zillertal van Oostenrijk dan in Vin-
keveen. En dan de zijkant van het gebouw. Dat be-
staat, u zal het niet geloven, uit dakpannen. Of heet 
dat zijpannen? In eerdere stukjes heb ik architec-
ten verweten van overmatig drugsgebruik. Echter, 
wie dit gebouw heeft bedacht is niet meer te red-
den. Dit gebouw past voor geen meter binnen het 
rustieke karakter van het Vinkeveense dorp. Dat je 
voor deze almhof een bouwvergunning krijgt is wel 
van de zotte. Ik moet honderd keer mijn best doen 
om een bouwvergunning te krijgen voor een hon-
denhok van een halve meter. Of komt het, omdat 
deze almhof van de woningbouwvereniging is?

Ietwat geïrriteerd over wat ik net gezien heb arri-
veer ik bij mevrouw Bril. Zij begroet mij vriendelijk 
en ik constateer dat zij er, ondanks haar gevorder-
de leeftijd (75 jaar) goed uit ziet. Lekker bruin en ik 
vraag ‘Heb je nog een Griek gescoord?’ Verwijtend 
kijkt mevrouw Bril mij aan. Die Grieken hebben op 
dit moment genoeg aan zichzelf. Onder een bakkie 
koffie begint de discussie. 
‘Wat is er toch allemaal aan de hand met onze ge-
meente, Carl? Er is een tekort van zo’n 15 miljoen 
en mensen worden geschorst of nemen ontslag of 
het een lieve lust is. Sinds ik lag te genieten van de 
Griekse zon, zaten jullie hier in de regen en met een 
Rondeveense gemeentelijke bende. 15 miljoen te-
kort is niet niks. Dat is circa 35.000 euro per inwo-
ner. En wat gebeurt er dan? We schorsen meteen 
de secretaris, mevrouw De Lange. Was dat niet die 
mevrouw, onder wie de gemeente de Nederland-
se titel voor de beste dienstverlening heeft gekre-
gen? Oké, zij is de baas van de ambtelijke organi-
satie. Maar zij heeft toch geen schuld aan de poli-
tieke hoogmoedswaanzin, zoals Marickenland, De 
Driehoek en het zwembad?’ 
‘U hebt gelijk mevrouw Bril’, beken ik. Zelfs voor de 
burgemeester was deze 15 miljoen het Waterloo. Of 
was dat Waterloo al in De Hoef een feit?’
‘Nou’, zegt mevrouw Bril ‘Laten we er maar een 
biertje op drinken’.
Na een uurtje of twee bomen over de gemeente en 
vier biertjes verder waren we er nog niet uit. Waar-
om sluit de gemeente de Baambrugse Zuwe ge-
heel af, terwijl je best kant voor kant kan doen? 
Waarom gaan die gasten van Provinciale Staten 
van Utrecht pas in oktober de Vinkeveense Plassen 
op om te zien dat het een bende is met die vele on-
dergelopen akkers? Dat hadden ze tien jaar gele-
den moeten doen. Waarom bemoeit de politiek zich 
met details, terwijl zij zich met de hoofdlijnen moe-
ten bemoeien en waarom zitten er bij de gemeen-
te nu heel dure interimmers, terwijl de gemeente er 
al financieel slecht voor staat? Veel vragen en geen 
antwoorden. 
In de late uurtjes fiets ik naar huis. Niet echt vrolijk 
na onze discussie. Wordt onze gemeente het nieu-
we Griekenland? Betalen wij als inwoners de reke-
ning of worden we geholpen? Oh ja, ik weet het al. 
Over drie weken komt Sinterklaas!

Carl Pothuizen

Bij ons in De Ronde Venen
tekst en muziek: Jack Valentijn 

Bij ons in De Ronde Venen, daar is het leven fijn.
Bij ons in De Ronde Venen, daar wil ik altijd zijn.

Bij ons in De Ronde Venen, acht dorpen groot en klein
Sinds tweeduizend elf, niet vergeten, dat we Rondeveners heetten

Sinds tweeduizend elf moet je weten, dat we Rondeveners zijn

Met Mijdrecht en Wilnis en Vinkeveen
De Hoef, Amstelhoek en met Waverveen

Abcoude, Baambrugge, die kwamen er bij
en dat maakte De Ronde Venen voor mij

Fabrieken, bedrijven wat wordt er gewerkt
in cafés en in kerken wordt de geest versterkt
De boeren en kwekers die gaan gewoon door

en zo zingen alle burgers in koor

Elk dorp heeft z’n sfeer, door mensen gemaakt
al honderden jaren, geen wet die dat kraakt.

Die acht dorpen samen, maakt De Venen Rond
en op naar de toekomst, nieuw en gezond

Nu de bladeren vallen...
De Ronde Venen - Nu de dagen 
korter en meestal ook grijzer worden, 
biedt het Regiokoor De Ronde Venen 
u een kleurrijk herfstconcert aan. Dat 
gaat plaatsvinden op zondagmiddag 
6 november om 15.00 uur in het Ker-
kelijk Centrum De Rank aan de Prins 
Bernhardlaan te Mijdrecht. Op het 
programma staan werken van o.a. 
Schubert, Brahms, Boyce en Jenkins. 

Het zangprogramma zal afgewis-
seld worden met enkele instrumen-
tale nummers, ten gehore gebracht 
door de gasten van deze middag : 
Floor de Wijs-piano/ orgel en Suzan-
ne Arends-dwarsfluit. Dat wordt ge-
nieten, vooral omdat het zo’n gevari-
eerd programma is. Het geheel staat 
onder leiding van Gert J. Hans 
Kaarten à 8,00 euro zijn te verkrijgen 

bij Drogisterij De Nagtegaal te Wil-
nis, The Read Shop en De Bree in 
Vinkeveen, bij Boekhandel Mondria 
in Mijdrecht, vóór aanvang van het 
concert en bij de koorleden. De zaal 
gaat open om 14.30 uur. Na afloop 
is er gelegenheid om, onder het ge-
not van een drankje, wat na te praten 
over een ongetwijfeld heerlijk mu-
ziekuurtje.

Pizzeria Capadocya heeft nieuwe 
eigenaar en heet nu Menu XL

Avond met een superglossy randje

Eerste glossy De Ronde Venen 
Zakenvrouwen is een feit
De Ronde Venen - “We zijn hier 
zo vol van”, klinkt het unaniem uit 
de welbespraakte monden van Lil-
lian van der Schaaf en Betty Okker-
se . Eerstgenoemde is eigenares van 
lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit in 
Mijdrecht, vriendin Betty stamt uit 
een ondernemersfamilie en runde 
jarenlang succesvol een zonnestu-
dio in Vinkeveen. Beiden zorgden 
voor stimulerende en inspireren-
de impulsen bij 36 zakenvrouwen 
in Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, 
Wilnis en De Hoef. Het resultaat 
mag er zijn: De Ronde Venen Za-
kenvrouwen, de eerste lokale glossy. 
Afgelopen maandag, 24 oktober, 
had de spectaculaire presentatie 
plaats in Hotel Mijdrecht Maricken-
land. Gastheer en presentator Toi-
ne van Peperstraten bood musical-
ster en zangeres Mariska van Kolck, 
afkomstig uit Mijdrecht, het eerste 
exemplaar aan. 

Als inspiratiebron voor het uitgeven 
van het magazine in De Ronde Ve-
nen door Rodi media i.s.m. Wegener 
gold vooral de uitgave Twentse Za-
kenvrouwen. Betty: “Ik las daarin de 
indrukwekkende portretten van be-
vlogen zakenvrouwen. Hoe waarde-
vol het is om initiatieven te nemen, 
kansen te pakken en dromen waar 
te maken.

Hoe mensen talenten benutten. Za-
kenvrouwen moeten zichtbaar wor-
den. Kleur tussen grijze pakken. 
Ook in De Ronde Venen.”
Lillian is van mening, dat vrouwen 
best wat minder bescheiden mogen 
zijn. ”Succesvolle zakenvrouwen 
als Annemarie van Gaal of Marlies 
Dekkers zijn een lichtend voorbeeld 
en geliefde gasten in talkshows en 
opiniebladen. Vier op de tien on-
dernemers is inmiddels een vrouw. 
En het aantal succesvolle vrouwen 

in deze regio blijft groeien. Van idee 
naar praktijk, met zelfvertrouwen 
aan de slag.”
De Ronde Venen Zakenvrouwen is 
een magazine als statement, als eta-
lage, waarin lokaal prominente za-
kenvrouwen hun successtory vertel-
len. Geen bedrijfsportret, maar een 
persoonlijke levensschets, uiteraard 
wel in relatie tot het bedrijf. De ex-
clusiviteit zit hem in het maximaal 
aantal geselecteerde zakenvrouwen 
per jaarlijkse uitgave. De linkerpagi-
na als commerciële uiting, de rech-
terpagina ingevuld met ‘het verhaal 
van de vrouw achter het bedrijf’. Het 
blad is volledig in full color uitge-
voerd. Iedere zakenvrouw kreeg 100 
exemplaren om zelf te verspreiden 
binnen hun business en social (me-
dia) network. Verder volgt nog eens 
distributie van 3.000 exemplaren op 
geselecteerde leestafels/locaties in 
De Ronde Venen. 

Toneelgroep De Opregte 
Amateur: elk vogeltje zingt...
De Hoef - Op vrijdag 4 en zaterdag 
5 november gaat de Hoefse toneel-
vereniging in de voorstelling op-
nieuw kamperen. Het stuk “Elk vo-
geltje zingt zoals het gebekt is”, ge-
schreven door Frouwke Doornbos-
Dijkhuis, gaat over een bedrijf, dat 
een teambuildingsweekend onder-
gaat op een camping. Maar behal-
ve dat de decorgroep opnieuw een 
uitdaging heeft om binnen in de zaal 
het op buiten te laten lijken, lijkt het 
blijspel echter in de verste verte niet 
op het vorige campingavontuur en 
ook het decor zelf zal compleet an-
ders zijn. 
Kees Mulder loopt tegen zijn pen-
sioen en wil zijn opvolger inwerken 
om zijn werk over te nemen, maar 
wie gaat hem opvolgen? Er zijn ver-
schillende kandidaten met allemaal 
verschillende eigenschappen, wat 
het kiezen er voor Kees niet makke-

lijker op maakt en hij huurt een pro-
fessional in om hem daarin terzijde 
te staan. Als de groep echter op de 
camping belandt, loopt het allemaal 
niet zo als Kees had gedacht. Er blij-
ken dubbele agenda’s te zijn, de 
hoogbejaarde campinggast Arend-
Jan van Slingeren protesteert tegen 
de herrie, de leiding van de camping 
raakt betrokken, een vogelaar zoekt 
ondertussen een uil en een werklo-
ze bouwvakker komt ook nog even 
‘helpen’. Hoe moet de arme Kees uit 
deze warboel komen? 
Een blijspel mag niet zo heten, als 
uiteindelijk alles niet op zijn pootjes 
terechtkomt, dus de toeschouwers 
zullen vast samen met Kees uitein-
delijk terugzien op een geslaagde 
avond.
Het stuk stelt naast het speciale de-
cor nog meer speciale eisen: vele 
licht-en geluidseffecten en een aan-

gepaste regie. De Opregte Amateur 
heeft echter voor wel hetere vuren 
gestaan en staat garant voor twee 
avonden toneelspektakel!

De voorstellingen worden gege-
ven op vrijdag 4 en zaterdag 5 no-
vember om 20.00 uur in het thea-
ter De Springbok aan Oostzijde 61a. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
na afloop blijft uiteraard de bar vol-
doende lang open, zodat u het stuk 
kunt nabespreken met de spelers 
en andere leden van de vereniging. 
Gezien de belangstelling is het 
raadzaam te reserveren, immers de 
afgelopen voorstellingen waren al-
lemaal uitverkocht en in de voor-
verkoop is driekwart van de plaat-
sen al weer weg. Reserveren kan via 
de website www.opregteamateur.nl 
(tabblad reserveren) of anders via 
Ronald Wieman (0297–593291).
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Dansmix Uithoorn een geweldig succes

DansMix werd
georganiseerd door
Miranda Keukelaar,

combinatiefunctionaris cultuur
bij Stichting ICBO en

Kunstencentrum De Hint.
Het werd mogelijk gemaakt door

de JeugdActiviteitenPas en
Stichting Cardanus.

Ook verleenden basisscholen
“De Vuurvogel”, ‘t Startnest,” en

BSO De Scheg hun medewerking.
Een tussendoortje werd

gesponsord door
Albert Heijn

Zijdelwaardplein. 

Uithoorn - 
‘Hebben we er zin in?’

Zo opend docente Jamilla de DansMix.
Het antwoord van de deelnemers belooft een

leuke dansmiddag: ....... JAAAAAA!”
Het is best een beetje spannend voor veel kinderen en ook
voor de organisatie, maar al snel doet iedereen fanatiek
mee aan de warming up. Dinsdag 18 oktober 13.00 uur:

de eerste DansMix in Uithoorn is begonnen!! 
Na de warming up splitsen de ruim honderd kinderen zich in

vijf groepen. Op verschillende locaties in de buurt van
sporthal De Scheg wordt hard gewerkt aan een stuk dans

dat om 15.30 uur gepresenteerd zal worden aan de ouders. 

In ‘t Buurtnest wordt gedanst op een lied uit Mary Poppins
onder begeleiding van Shanna Elleswijk terwijl bij

Jolanda van Beek een workshop Streetdance aan de gang is.
In de Scheg werken kinderen zich in het zweet tijdens de KidsZumba

workshop door Jamilla van Kunstencentrum De Hint.
In de speelzalen van basisscholen ‘t Startnest en

De Vuurvogel wordt door de jongste deelnemers gedanst
op het lied “Yeah”, bekend het Junior Songfestival en

“Do you love me” - een swingende gouwe ouwe.
De professionele dansdocenten

bezorgen de kinderen een
onvergetelijke middag!
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November filmmaand in de 
Veenhartkerk: Lot of keuze?
Mijdrecht - Van 4 t/m 25 novem-
ber is het filmmaand in de Veenhart-
kerk. Het thema is deze maand: Lot 
of keuze? Elke vrijdagavond is er in 
deze maand een goede film te zien. 
De Veenhartfilmmaand is er voor ie-
dereen die dicht bij huis wil genie-
ten van de betere films en er vrij-
blijvend over door wil praten, met 
openheid en respect voor ieders op-
vatting.

Vrijdag 4 november staat een Ne-
derlands drama op het program-
ma. Twee mensen vinden elkaar en 
worden verliefd. Maar de tegenstel-
lingen in hun levens zijn groot. Als 
de vrouwelijke hoofdpersoon zwan-
ger wordt, kiezen ze voor elkaar on-
danks de hoge prijs die ze daarvoor 
moeten betalen. 

De film is te zien in het gebouw 
van de Veenhartkerk aan Grutto 2a. 
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en 
de film start om 20.30 uur, entree 
bedraagt €4,00 euro. De film wordt 
vertoond op een groot scherm en na 
afloop is er een drankje en gelegen-
heid om na te praten.

De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. De kerk 
wil een plek zijn waar ruimte is voor 
iedereen die bezig is met religie 
of nadenkt over zingeving. Al haar 
activiteiten, ook de Veenhartfilm-
maand, zijn bedoeld om op een uit-
dagende manier met religie en zin-
geving bezig te zijn. 

Een EHBO opleiding bij 
Lucas Vinkeveen
Vinkeveen - Een ongeluk zit in een 
klein hoekje, er gaat geen dag voor-
bij of krant en TV tonen verfrom-
melde auto’s en ambulances met 
gillende sirenes. Geen wonder dat 
we bij het woord “ongeluk” met-
een aan bloed en ellende denken! 
Het grootste deel van de ongeluk-
ken gebeurt echter gewoon thuis, 
op de sport, tijdens het werk of tij-
dens het spelen. Een verbrande vin-
ger, een schaafplek, een verstuik-
te enkel: niets griezeligs of bloede-
rigs. De meeste mensen staan er 
vaak niet bij stil, maar iedereen kan 
te maken krijgen met een ongeluk. 
Iedereen kan helpen, als hij maar 
weet wat hij moet doen. Of iemand 
verslikt zich of krijgt een hartaanval: 
geen bloed te zien maar er moet wel 
snel worden ingegrepen. Tijdens de 

EHBO opleiding leer je alle vaardig-
heden om letsels te behandelen en 
erger te voorkomen. Tijdens de op-
leiding leer je ook verbanden aan-
leggen en reanimeren en wordt ook 
de training AED (Automatische Ex-
terne Defribilatie) gegeven.
De AED-apparaten kom je steeds 
vaker in je omgeving tegen. Kijken 
helpt niet. Juist daarom is het goed 
om een complete EHBO opleiding 
(inclusief reanimatie en AED) te 
volgen. Meer weten? De opleiding 
wordt gegeven op de donderdag-
avond en begint op 12 januari 2012. 
U kunt hierover informatie inwinnen 
bij de EHBO-vereniging Lucas te 
Vinkeveen, Reanimatiepartner van 
de Nederlandse Hartstichting tel. 
0297-263713 email: k.blomvliet@
casema.nl

Een leven hoeft niet te 
stoppen bij een hartstilstand
Vinkeveen - Hebt u er wel eens bij 
stilgestaan dat elke week ongeveer 
300 mensen in ons land buiten het 
ziekenhuis worden getroffen door 
een hartstilstand? En dat er bij een 
plotselinge hartstilstand acuut le-
vensgevaar bestaat als in de eer-
ste 6 minuten niet wordt ingegre-
pen door omstanders? Reanimatie 
kan iemands leven redden. Ook u 
kunt omstander zijn bij een hartstil-
stand: thuis, op het werk of onder-
weg. Zorg ervoor dat u bent voorbe-
reid en het slachtoffer kunt helpen. 
Het is van belang dat u weet hoe u 
moet handelen wanneer iemand in 
uw naaste omgeving, bijvoorbeeld 
uw partner, ouder, kind, familielid, 
kennis, buurman/vrouw, een hart-
stilstand krijgt. Door een reanima-
tiecursus te volgen, kunt u de ge-
troffene direct reanimeren. Zo ver-
groot u zijn of haar overlevingskans! 
U wilt toch niet hulpeloos toekijken?

Een cursus volgen
Zorg ervoor dat u bent voorbe-
reid! Volg daarom een reanimatie- 
en AED-cursus. Wanneer iemand 

in uw omgeving een hartstilstand 
krijgt, wilt u het slachtoffer natuur-
lijk kunnen helpen. Wanneer u re-
animeert en daarbij ook de AED ge-
bruikt, heeft het slachtoffer een 
(nog) grotere overlevingskans. De-
ze is maar liefst 70% wanneer het 
slachtoffer binnen zes minuten ge-
defibrilleerd wordt. Elke minuut na 
deze zes minuten, neemt de over-
levingskans af met 10%. Wanneer 
u de AED-cursus volgt, weet u hoe 
u een AED moet toepassen. In de 
komende jaren zult u steeds vaker 
AED’s in uw omgeving zien. Bijvoor-
beeld op openbare plekken zoals in 
uw flatgebouw, het winkelcentrum, 
stations, gemeentehuizen, theaters, 
bioscopen, maar ook in de woon-
omgeving, binnen bedrijven en bij 
evenementen.
Wilt u meer informatie over een Re-
animatie – AED opleiding? U kunt 
hiervoor terecht bij de EHBO-ver-
eniging Lucas Vinkeveen. Reanima-
tiepartner van de Nederlandse Hart-
stichting.
tel. 0297-564192 e-mail:  
ehbolucas@casema.nl

Zaterdag herfstfair in 
Zuwe Maria-Oord

Groot feest bij eenjarig 
bestaan Haar van Boven
Wilnis -  Sinds een jaar is het in de 
Wilnisse Dorpsstraat een stuk gezel-
liger geworden. Toen opende er een 
nieuwe kapperszaak: ‘Haar van Bo-
ven”. Een leuke kapperszaak met 
een oergezellige eigenaar. Altijd la-
chen, altijd plezier. De zingende kap-
per wordt hij genoemd. Vorige week 

vierde hij zijn eenjarig bestaan en dat 
hebben de klanten en ook de niet-
klanten geweten. De hele dag was er 
muziek, live optredens van de kapper 
en een van zijn kapsters, een drankje 
en een hapje. Kortom: het was feest. 
Op bovenstaande foto ziet u de ‘zin-
gende kapper’ met zijn team.

Uitslagen tentoonstelling 
van Onze Langoren
De Ronde Venen - De tentoon-
stelling van de kleindiervereniging 
Onze Langoren was zeer geslaagd. 
Vrijdagavond was het gezellig druk 
en zaterdag kwamen de hele dag 
door mensen binnenlopen. De kin-
deren gingen na het rondkijken 
even de knuffelhoek in om met een 
konijntje te spelen.
Verder heeft het bestuur van de ver-
eniging besloten om mevrouw K. 
de Haan uit Wilnis erelid te maken 
vanwege haar jarenlange inzet voor 
de vereniging. Verder heeft de heer 
W. Plasmeijer uit Uithoorn een pla-
quette met inscriptie gekregen van 
de KLN (Kleindier Liefhebbers Ne-
derland). De inscriptie luidt: ‘Waar-
dering voor Wil Plasmeijer vanwe-
ge zijn jarenlange inzet voor het in 
stand houden, verbeteren en ver-
spreiden van de Thrianta en zijn be-
stuurlijke functies. Deze plaquette is 
beschikbaar gesteld door de KLN 
prov. Utrecht Juni 2011’.
Deze plaquette werd uitgereikt door 

de heer J.J. van de Siepkamp.
Het fraaiste konijn, een witte Nieuw 
Zeelander, van de tentoonstelling 
was van de heer B. Ratterman uit 
Uithoorn.

Winnaars
Fraaiste konijn van de tentoonstel-
ling is van de heer B. Ratterman uit 
Uithoorn, met een witte Nieuw Zee-
lander
Fraaiste grote hoender van de ten-
toonstelling is van de heer C.M. 
Ammerlaan uit Nieuwveen, met een 
Barnevelder
Fraaiste dwerghoender van de ten-
toonstelling is van de heer J.C.G. de 
Vries uit Mijdrecht, met een Indi-
sche Vechtkriel
Fraaiste watervogel van de tentoon-
stelling is van de heer S. Smit uit 
Waverveen, met een Krakeend
Fraaiste duif van de tentoonstelling 
is van de heer Th.N.G. Wijfjes uit 
Nieuwveen, met een Oudhollandse 
Meeuw.

Entree aanstaande zaterdag gratis
Verzamelaarsvereniging
De Ronde Venen houdt beurs
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
29 oktober is in Mijdrecht de Verza-
melaarsmarkt van Verzamelaarsver-
eniging De Ronde Venen. De toe-
gang is helemaal gratis!
 
Verzamelaars kunnen tussen 10.00 
en 15.00 uur in Partycentrum De 
Meijert hun hart ophalen en probe-
ren hun verzameling nog completer 
te maken.
Er zijn handelaren aanwezig met 
postzegels, munten, bankbiljetten, 
ansichtkaarten, streekboeken en 
KLM-huisjes. Duur hoeft u het niet 
te maken, want er zijn ook ruiltafels 
met zogenoemde ‘stuiverboeken’, 

waaruit je postzegels kunt kopen 
van 5 cent per stuk. Verder is er een 
tentoonstelling van de leden van 
Verzamelaarsvereniging De Ronde 
Venen met ‘geen-gehoor’stickers, 
motiefpostzegels zoals motoren, 
vuurtorens, zomerzegels en speciale 
afstempelingen.
 
Daarnaast zijn er verzamelingen van 
winkelwagenmuntjes, wikkels van 
theezakjes en markclips.
 
Voor inlichtingen kunt u terecht op 
de site 
www.verzamelaarsrondevenen.nl 
of u kunt bellen naar (0297)289322.

Halloween griezeldisco 
en FrightNight in The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag 29 
oktober organiseert Stichting The 
Good Men alweer voor de tweede  
keer een Halloweenfeest in The Mix.
Dit jaar is het niet alleen voor de vol-
wassenen griezelen maar is er ook 
aan de allerkleinsten gedacht. Zo 
zal er ‘s middags een griezeldisco 
voor kinderen zijn en ’s avonds is er 
een FrightNight voor volwassenen.
De opbrengst van de gehele middag 
en avond zal gedoneerd worden aan 
Stichting Opkikker.
’s Middags zijn alle kinderen tussen 
de 4 en 10 jaar van harte welkom 
tijdens de griezeldisco. DJ’s en een 
animatieteam zorgen ervoor dat de 
voetjes van de vloer komen en kan 
je op de foto met de echte Opkik-
ker kikker.
Toegang voor deze middag be-
draagt  vijf euro, dat is inclusief on-
beperkt limonade, een suikerspin en 
een leuke traktatie aan het einde.
Toegang voor begeleiding is gratis. 
Kaarten zijn voor aanvang te koop 
aan de deur of te reserveren via 

Henny Sikkink op tel. 06-21231333.
Voor de kinderen die het leuk vin-
den is het mogelijk om zelf hun 
Halloweenmasker en/of lampi-
on in elkaar te knutselen. Hier-
voor kun je je aanmelden bij de 
speeltuinvereniging Thamer-
dal door een e-mail te sturen naar   
speeltuinthamerdal@xs4all.nl. Na 
de knutselmiddag is er een optocht 
naar de griezeldisco.
’s Avonds zal iedereen tijdens de 
Halloween FrightNight elkaar weer 
de ogen uit proberen te steken door 
er zo ‘eng’ en ‘origineel’ mogelijk uit 
te zien.
Niet alleen voor de eer, maar ook 
zeker voor de prijs die ‘absoluut voor 
iedere bezoeker de moeite waard is’. 
De organisatie verwacht dan ook 
dat iedereen weer zijn uiterste best 
zal doen zich te verkleden. 
Kaarten à 15,- euro voor de Fright-
Night zijn te koop bij Trendclub 
in het Oude Dorp), Stoop op het 
Zijdelwaardplein en online op  
www.thegoodmen.nl .

Marathonklaverjassen
Amstelhoek - Buurtvereniging 
Amstelhoek houdt op zaterdag 12 
november wederom haar klaver-
jasmarathon. Er wordt gekaart van 
10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur 
’s avonds, waarbij er mooie prijzen 
zijn te winnen; de zaal is open vanaf 
ongeveer 9.30 uur.
Ook vindt er een verloting plaats 
met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7,- eu-
ro, waarbij inbegrepen een kopje 

koffie, ’s middags een broodje en ’s 
avonds een heerlijke kop soep met 
een broodje.
Om deze kaartdag vloeiend te kun-
nen laten verlopen, dient u zich ui-
terlijk donderdag 10 november op te 
geven bij mevrouw Martine Baltus- 
Hijman, tel. (0297)214543. E-mail: 
martinehijman@hotmail.com  ……
Meldt u zich snel aan, want vol=vol! 
Bij 92 deelnemers is de zaal écht 
vol!}

Latin prijzen voor Mijdrechts 
danspaar Bart en Petra

Mijdrecht - En weer was het vreug-
de in de dansschool bij Jan Verburg 
Na vele maanden trainen en nog 
eens trainen is het weer gelukt.  Een 
nieuw gevormd danspaar, Bart Aben 
en Petra van Niel, vonden elkaar in 
hun passie voor het Latin-American 
dansen. Tijdens hun tweede zeer 
drukbezette grote danswedstrijd 
in het Sportcentrum Papendal ein-
digden zij als eerste en konden de 
Kampioensmedaille omhangen.
Afgelopen zondag in de Emergohal 
in Amstelveen, stonden zij weer in 
de finale, en dansten zij zich naar de 
beste zes paren. De eerste promo-
tiepunten zijn binnen. Gefeliciteerd 
Bart en Petra.

Denk & Zet nieuws
Regio - Ondanks dat afgelopen 
dinsdag Ajax speelde (2-0 gewon-
nen) was de opkomst bij Denk en 
Zet-Advisor zeker redelijk te noe-
men. 
Tja, de tijd dat het gemiddelde seni-
orenlid in korte broek over de groe-
ne velden rende ligt in een ver en 
grijs verleden. Toen vergeleek men 
zich graag met een Cruijff of de on-
verzettelijke Rinus Israel. Nu, op de 
zwart-witte velden zijn er andere 
helden gekomen.
 
Neem nu de partij tussen  Fred-
dy Weinhandl-Ron Klinkhamer. Zó 
serieus, beiden met hun hoofd in 
hun handen in opperste concentra-
tie boven het bord. Als je niet teveel 
naar de situatie op het bord keek, 
zou je hier aan een partij tussen de 
grote “K’s” kunnen denken. Goed 
de grote “K’s” reduceerden binnen 
amper 25 zetten hun materiaal zo-
danig dat een toeschouwer het vol-
gend commentaar leverde: Nog net 
niet de koningen afgeruild. 

De partij: Wit kon bij juiste zetvolg-
orde een belangrijke pion op de ko-
ningsvleugel buit maken, hetgeen 
ook gebeurde. Zoals gezegd was 
het materiaal al snel gereduceerd 
tot een witte loper, een zwart paard, 
eenieder nog een paar pionnen.
Wit dacht al aan winst, er dreigde 
stukwinst en/of doorschuiven met 
zijn pionnen op de damevleugel. 
Ron vond een verrassende paardzet 
en het spel lag weer open. Even la-
ter dreigde weer opsluiten van het 
zwarte paard maar met een alweer 
(te) gekke paardsprong ontsnap-
te Ron deze dans. Na 50 zetten in 
slechts 75 minuten verdwenen ook 
de laatste pionnen in het kistje en 
was remise een feit. 
 
Ook zo snel klaar was de partij tus-
sen Engel Schreurs en ‘goed old’ 
Cees Verburg. Laten we ze even 
voor het gemak Spassky en Petro-
sjan noemen. Wit verovert hier een 
pion die naar meer smaakt, maar 
wanneer gaat ‘meer’ over in heb-
zucht?  Bij de volgende pion verslikt 
Engel alias Spassky zich daarbij le-
lijk. Zwart kon hier te allen tijde mi-
nimaal een pion met fikse rente te-
rugwinnen. Volgens uw scribent zou 
Te7 hier goed zijn geweest met aan-
val op de vijandelijke dame en kon 
er dan een volle toren in het doos-
je verdwijnen. Maar zoals altijd deed 
Cees het weer eens anders: hij gooi-
de zijn pionnen op de koningsvleu-
gel naar voren en veroverde daar-
bij een witte loper. Ook mooi. Spas-
sky, pardon Engel, gaf zich meteen 
gewonnen. 
 
In de hoofdpartij, d.w.z. theoretisch 

de beste partij was tussen de he-
ren Broere–Smit jr. Zeg maar Kram-
nik–Topalov, maar anders. Hier was 
ogenschijnlijk niet veel aan de hand, 
sterker nog, voor de naïeve toe-
schouwer was het ietwat saai. De 
acties gebeurde hoofdzakelijk on-
der het water net als met een ijs-
berg. Dat hebben wij bij de ech-
te Topalov wel eens anders gezien. 
Bram Broere stond echter comforta-
bel, hij beheerste de halfopen lijn en 
de zwarte velden. Met de korte ro-
kade zou wit zijn ontwikkeling vol-
tooien. Zwart ruilde zijn trotse aan-
vallende paarden voor hun tamme 
witte soortgenoten. Van ruilen….
Omdat Gert Jan Smit zich zo defen-
sief opstelde was remise geen ver-
rassing. Ondanks een dubieuze stel-
ling van Topalov kon de grote Kram-
nik geen gaatje vinden. “Teveel val-
kuilen”, aldus Kramik, ehhh Bram.

Jan de Boer versus Evert Kroneme-
ijer deed aan een partij tussen Jan 
Timman-Hans Böhm denken. Maar 
vraagt u niet waarom.Misschien 
vanwege hun Hollandse uitstraling. 
Hoe het ook zei, Evert deed erg zijn 
best, maar wit speelde (alweer) erg 
sterk. 1-0 voor hun Jan uit Waver-
veen. 

Een andere mentale worsteling 
deed zich voor tussen Gerben Roos, 
meervoudig D & Z jeugdkampioen 
en Peter Hessels, een sterke scha-
ker uit Mijdrecht die onlangs de 
stukken weer heeft opgepakt. Hun 
partij was een positioneel duwen en 
trekken.
Het resultaat was dat het centrum 
vergrendeld bleek, maar ook aan de 
vleugels stond alles vast. Op de a-
lijn na, waar Gerben een batterij van 
de witte torens had staan. Maar 
zwart verdedigde kloek en moe-
dig. Omdat geen doorbraak moge-
lijk was kwamen beide schakers re-
mise overeen.
 
Restte Denk & Zet nog een partij, 
namelijk die tussen Wim Klaassen 
en Henk v/d Plas. Ook hier schie-
ten aliassen tekort. De schaker uit 
Mijdrecht toonde weinig respect 
voor zijn grote tegenstander (de 
Wavervener speelt dit seizoen wél 
mooi in het eerste team). Na een 
onnauwkeurige paardzet kon Henk 
onmiddellijk profiteren.

Enkele zetten later leek de witte 
stelling niet meer te houden - zwart 
zou op grond van zijn 4-2 meerder-
heid op de koningsvleugel makkelijk 
winnen. maar.... het liep anders. Wim 
wist nog één keer deze spannende 
partij om te buigen. Zo zie je weer: 
nooit (te) vroeg opgeven. 

Vinkeveen - Vorige week vrijdag 
21 oktober opende Dicky Wanders, 
hoofd Algemeen Welzijn bij Zuwe 
Zorg Maria-Oord samen met Jan 
van Haastrecht de onlangs aange-
kondigde fotoexpositie ‘Herfst’ in 
het zorgcentrum. 
Bewoners van Maria-Oord kwamen 
nieuwsgierig op de opening af en 
genoten van de verschillende foto’s 
die in de gang op de eerste verdie-
ping zijn geëxposeerd. 
Aanstaande zaterdag 29 oktober 
is er van 10.00 tot 16.00 uur een 
herfstfair in Maria-Oord. De foto-
club is daar met een kraam aanwe-
zig om zich te promoten. Tevens kan 

men er voor een aantrekkelijk prijs-
je fotowerk van de leden van de fo-
toclub kopen.
De opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de bewoners van Maria-
Oord. Iedereen is van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen op 
deze herfstfair. Toegang is vrij.

Geen krant 
ontvangen?

0251-674433
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Atlantis F1 groots in 
wedstrijd tegen VZOD
Mijdrecht - Kaal, verlaten en nat, 
een prachtige vroege herfstdag dus. 
Op het programma staat de wed-
strijd tegen koploper VZOD, en met 
de wetenschap dat we 2 spelers (Ni-
na & Sam) missen is dat een natuur-
lijk lastig vooruitzicht. Gelukkig is 
Levi bereid gevonden om het team 
compleet te maken. Tijdens het uit-
leggen van het veld kwam de tegen-
stander het veld al op om zich warm 
te lopen (?), iets wat op ons sterke 
F1 team niet al teveel indruk maak-
te. Nadat de fris gewassen shirt-
jes waren aangetrokken, en Anne 
de tactiek had uitgelegd, bleek wel 
dat het team er zin in had. Met Em-
ma als aanvoerder werd sterk aan 
de aanval begonnen en werd VZOD 
volledig overrompeld. Binnen een 
mum van tijd wilde Levi zich bewij-
zen voor het team en scoorde via 
een hele mooie doorloopbal. VZOD 
liet zich niet gelijk uit het veld slaan 
en zette de tegenaanval op, waarbij 
iedereen goed meeverdedigde. Na 
een aantal minuten kwam er zelfs 
een kans waarbij de bal door de korf 
ging, echter deze werd goed verde-
digd door de F1waardoor de voor-
sprong dus werd behouden. 

Time out
Tijd voor een time-out, die Anne ge-

bruikte om de lijnen goed uit te zet-
ten. Wederom pakte Atlantis dit uit-
stekend op en zette een aanval op 
waarbij de bal via Lieke en Jeffrey 
wederom bij Levi belandde die mid-
dels een doorloopbal zijn twee-
de doelpunt maakte. Tijd voor de 
rust en een welverdiend beker-
tje drinken. Na de rust nam VZOD 
het voortouw maar wist niet in sco-
ringspositie te komen. De coach en 
toeschouwers van VZOD begonnen 
wat onrustig te worden en verhoog-
den hun aanmoedigingen. Na de 
time-out schoot VZOD uit de blok-
ken en maakte via een afstandschot 
de 2-1. Het leek even spannend te 
worden maar Atlantis F1 zette een 
tandje bij en ging de bal goed rond-
spelen. Met name Lieke en Emma 
kregen hierbij een aantal kansen, 
echter nog zonder resultaat. Door 
het sterke verdedigen van Atlantis 
kwam de overwinning niet meer in 
gevaar en was een groots applaus 
hun deel. Gewonnen, met overtui-
ging van de koploper !!! De over-
winningsroes zat er duidelijk in, 
want tijdens de afrondende straf-
worpenserie was de richting zoek, 
wat VZOD hierin een 3-1 winst op-
leverde. Een mooi seizoen, met een 
mooie plaats in de middenmoot. Op 
naar het zaalseizoen.

Agnes Hijman Nederlands 
Kampioen Marathon
Regio - Vorige week is Veenloop-
ster Agnes Hijman Nederlands 
Kampioen Marathon in haar leef-
tijdscategorie geworden. Met haar 
tijd van 2.58.10 was zij de snelste bij 
de dames 45-49 jaar. Overigens zou 
zij ook de snelste zijn geweest in de 
categorie dames 40-44 jaar.

De Amsterdam Marathon was dit 
jaar het domein van het Nederlands 
Kampioenschap Marathon. Niet al-
leen bij de overallcategorieën wa-
ren ereprijzen te verdienen, ook bij 
de diverse leeftijdscategorieën. De 
strijd in de leeftijdscategorie van 
Agnes bleek (achteraf) uiterma-
te spannend te zijn. Agnes liep zo-
als zo vaak een uiterst regelmatige 
race. Na km 36 nam ze daar
mee de leiding. Zij finishte na de 
42.195 meter in een zeer ster-
ke 2.58.10, wat ook een clubrecord 
betekende. Haar voorsprong op de 
nummer 2 was uiteindelijk 46 se-
conden.
Ook Veenloper Jos Bunschoten liep 
de marathon van Amsterdam, net 

als 12.000 andere lopers. Het was 
goed loopweer, alleen iets aan de 
frisse kant in de ochtend. De start 
en finish in het Olympisch stadion 
zijn indrukwekkend. Jos liep goed 
tot 10 km voor het einde, toen werd 
het zwaarder. Zijn tijd was deson-
danks uitstekend: 3.43.10, liefst ruim 
17 minuten sneller dan twee jaar ge-
leden in Eindhoven. Jos was uiter-
aard zeer tevreden over deze tijd.
Ook Ton Scheulderman liep de ma-
rathon. Hij finishte in 4.49.46.

Er stonden ook drie Veenlopers aan 
de start van de halve marathon. Bas 
de Liefde verpulverde zijn eigen 
clubrecord in de categorie ouder 
dan 65 jaar. Hij liep een indrukwek-
kende 1.39.59. Paul van Rijn bleef 
net onder de 2 uurgrens: 1.59.46. 
George van Dijk kon daar net niet 
onder blijven: 2.00.18.

Frans ‘Marathon’ Woerden liep de 
marathon van Mallorca. Bij een 
temperatuur van 26 graden kwam 
hij tot een tijd van 3.14.09.

Matige strijd Atalante D2 
tegen koploper
Vinkeveen - Op woensdagavond 
18 oktober speelde Haaxman D2 
hun vierde wedstrijd tegen VV Am-
sterdam D3, een 11 koppen tellend 
team dat reeds drie unanieme 4-0 
winstpartijen had geboekt en bo-
vendien bleek dit het team te zijn 
van oud D1 speelsters Inge Tanja. 
De hele wedstrijd werd gekenmerkt 
door onrustig spel met erg veel ei-
gen foutjes in alle onderdelen. Niet 
eens zozeer de service maar wel 
pass, set-up en aanval stonden niet 
op scherp. Gelukkig waren de Am-
sterdammers in de eerste set ook 
niet bepaald foutloos en serveerden 
en smashten erg veel ballen bui-
ten de lijnen. De bordjes werden af-
wisselend omgedraaid tot een ver-
rassende 22-25 op het Vinkeveen-
se conto kwam te staan. In set twee 
kwam de thuisploeg beter in het 
spel en wist vooral met mooie ser-
vice reeksen het vuur aan de sche-
nen te leggen. De geelgroene ploeg 
kwam maar niet in het ritme on-
danks verwoede pogingen van Inge 
Bakker die het achterveld met gro-
te inzet verdedigde. Helaas was een 
matige 25-15 het resultaat.

Spirit
Set drie leek na een mindere start 
goed te herstellen en heel even 
kwam de spirit van vorige wedstrij-
den terug waarbij vooral taai door-
pakken het verschil had gemaakt. 
Coach Joke R maande de spelers 
slimmer te spelen en gebruik te ma-
ken van ruime mogelijkheden in de 
serveerhoek en lobsmashes in het 
midden, Tineke Vellekoop pakte dat 
goed op. Maar het Vinkeveense spel 
kwam niet onder controle en on-
danks mooie voorsprongen van 10-
15 en 15-21 kwamen de Amster-
dammers toch weer terug met sterk 
scorende service beurten en aanval-
len in het midden of mooi rechtdoor, 
25-21 was het resultaat. De laat-
ste set was snel gedaan, met 25-11 
werd de equipe door een sterke ser-
vice van de baan geveegd.

Ok toch nog mooi 1 setje gepakt, 
maar verder een wedstrijd van totaal 
ander peil dan de vorige drie. Thuis, 
op een prettige vrijdag, beloven we 
beterschap. Komende vrijdag 28-10 
eerst thuis tegen het D4 van de zelf-
de club om 19:30 in De Boei.

Meisjes CSW MF1 doen het 
goed in jongenscompetitie
Wilnis -Nadat het vorige week uit 
bij Victoria in de regen niet lukte, 
scheen zaterdag de zon weer heer-
lijk op het CSW terrein. De meisjes 
van CSW MF1 waren al aan het in-
trappen toen de tegenstander, jon-
gens van Wasmeer F4 uit Hilversum, 
aantraden. Zoals ze wel vaker te ho-
ren krijgen dachten deze jongens de 
CSW meisjes wel even te verslaan, 
maar dan ken je dit team nog niet! 
Nu ze twee keer in de week trainen 
worden ze steeds beter en raken op 
elkaar ingespeeld. Na 4 competi-
tiewedstrijden staan CSW en Was-
meer gelijk in punten op een ge-
deelde 5de plaats. Zoals de yell al 
luidt wordt het vandaag dus “knal-
len met die ballen”. Helaas is Noa 
ziek, maar met Zara als haar ver-
vangster is het team compleet. Al 
direct vanaf de aftrap gaat het spel 
over en weer. Het zijn de meisjes 
van CSW die elkaar goed weten te 
vinden in het veld. Achterin zorgt 
Suus dat Wasmeer niet door de ver-
dediging komt en is Gitta er altijd 
weer om de bal af te pakken en de 

tegenstander weg te zetten. Voor-
in wordt de bal mooi rondgespeeld 
en schiet Donna weer eens prima 
de bal in het doel. Met Quincy aan 
de zijkant wordt veel terreinwinst 
geboekt en blijft de voorsprong tot 
rust tot stand. Met nog wat extra 
aanwijzingen van trainster Nelleke 
speelt CSW een hele goede tweede 
helft. Ook al ging de penalty er niet 
in, toch wordt het door mooie bewe-
gingen van Rhowy en een schot van 
Zara 2-0. Ook Marielle weet na de 
training wat scoren is en dat lukt nu 
ook: 3-0. Nog even wordt het span-
nend als Wasmeer een prima schot 
op doel beloond ziet worden, maar 
met een welverdiende 3-1 overwin-
ning is CSW MF1 de winnaar.

Ook de penalty reeks die bij deze F 
pupillen na de wedstrijd wordt ge-
houden is door prima keeperswerk 
van Janey ook winnend afgesloten. 
Namens de toeschouwers die de-
ze week weer hebben genoten: top 
gedaan meisjes, jullie houden prima 
stand in deze jongenscompetitie!

Zes titels voor UWTC in 
BMX West Competitie
Uithoorn - Afgelopen zondag 23 
oktober werd de 9e en tevens laat-
ste ronde in de BMX West Compe-
titie op de fietscrossbaan van FCC 
Wijkeroog in Velsen-Noord verre-
den. De fietscrossbaan lag er pri-
ma bij en de weergoden waren hen 
goedgezind. Lekker zonnig, maar 
niet te warm. Eigenlijk best wel fris 
zo in de vroege ochtend. Er hadden 
zich zo’n 200 rijders aangemeld die 
streden in 32 ritten in de eigen klas-
se (voor het kampioenschap) en 22 
ritten in de open klasse (voor de 
dagprijs). In een aantal klassen was 
de strijd om het kampioenschap al 
wel na de 8e ronde zo goed als be-
slist, maar dat bleek niet uit de spor-
tieve prestaties van de rijders. Er 
werd voor elk punt gestreden. En 
in de klassen waarin de beslissing 
aankwam op deze laatste wedstrijd, 
werd op het scherpst van de sne-
de gestreden. Na de training werd 
om half 11 gestart met de manches 
in de eigen klasse. 34 rijders van de 
UWTC wisten zich te plaatsen voor 
een A- of een B-finale. In de A-fina-
le wordt gereden voor de posities 1 
t/m 8 en in de B-finale voor de po-
sities 9 t/m 16. Nadat de finales in 
de eigen klasse geheel waren ver-
reden, kon de jury het eindklasse-
ment gaan opmaken. In afwachting 
van de einduitslag werd ondertus-
sen de open klasse verreden. Zo’n 
laatste afdelingswedstrijd heeft toch 
altijd wel iets speciaals. Voor som-
migen ook het moment om afscheid 
te nemen en het stokje, of in dit ge-
val de rode pen, door te geven aan 
de volgende generatie. Tijdens de-
ze laatste wedstrijd nam Ans Stol-
wijk afscheid van het jurywerk wat 
ze maar liefst 18 jaar met veel ple-
zier had gedaan. Ze werd door de 
voorzitter van het afdelingsbestuur 
west van de KNWU nog even in het 
zonnetje en in de bloemetjes gezet. 

Uitslagen
Aan het eind van de middag wa-
ren de einduitslagen bekend en dit 
seizoen hebben maar liefst 5 rijders 
van de UWTC de hoogste klassering 
in het kampioenschap behaald. De 

Afdelingskampioenen zijn (zie foto):
Bart van Bemmelen bij de boys 11 
jaar;
Arjan van Bodegraven bij de boys 
13 jaar;
Michael Schekkerman bij de boys 
17+;
Sven Wiebes in de cruiserklasse 16 
jaar;
Wouter Plaisant van de Wal in de 
cruiserklasse 17-29 jaar.
Daarnaast heeft de UWTC ook de 1e 
plaats om de Piet Ende BMX Sport 
bokaal 2011 behaald. 
De eindklasseringen van de andere 
rijders zijn:
Boys 7 jaar: Ferdi Cevahir 2e, Alec 
van der Mast 6e. Boys 8 jaar: Max de 
Beij 5e, Jochem van der Wijngaard 
6e, Melvin van der Meer 7e, Daan 
de Bruin 11e, Sem Knook 16e. Boys 
9 jaar: Izar van Vliet 4e. Boys 10 jaar: 
Maarten van der Mast 6e, Yiri Plas 
14e. Boys 11 jaar: Joey Nap 2e, Mit-
chell Vink 5e, Jurre Overwater 7e. 
Boys 12 jaar: Scott Zethof 2e. Boys 
13 jaar: Jaivy Lee Vink 6e, Thomas 
van der Wijngaard 9e, Sam Verhulst 
12e. Boys 14 jaar: Mats de Bruin 3e, 
Tom Brouwer 5e, Roberto Blom 8e, 
Guven Cevahir 14e, Lars Wiebes 
15e. Boys 15-16 jaar: Wiljan Brou-
wer 5e. Boys 17+: Arno van Vliet 5e, 
Michiel Jansen 11e, Rick Doorn-
bos 12e. Cruiserklasse 16 jaar: Wil-
jan Brouwer 2e, Danny de Jong 3e. 
Cruiserklasse 17-29 jaar: Kevin de 
Jong 5e. Cruiserklasse 30-39 jaar: 
Erik Schoenmakers 4e. Cruiserklas-
se 40+ Evert de Jong 4e, Wim Pie-
terse 5e, Wilco van der Meer 10e. 
In de open klasse was de uitslag als 
volgt:
Boys -7: Ferdi Cevahir 4e. Boys 8-9 
jaar: Izar van Vliet 2e. Boys 10-11 
jaar: Bart van Bemmelen 1e, Joey 
Nap 2e, Scott Zethof 4e. Boys 12-13 
jaar: Arjan van Bodegraven 1e, Ro-
berto Blom 3e. Boys 16+: Michael 
Schekkerman 2e.
Voor de nationale- en afdelings-
rijders zit het seizoen er nu op. 
Wel zijn er nog twee ronden in de 
Noord-Holland Cup, een kleinere 
regiowedstrijd, te verrijden en wel 
op 30 oktober en op 6 november. 

De Vinken C2 2e in 
najaarscompetitie
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken C2 de laatste 
wedstrijd in Vinkeveen van de na-
jaarscompetitie tegen Sporting West 
uit Amsterdam. De C2, gesponsord 
door Jumbo, moest winnen, om de 
2e plek te behalen. 
De Vinken C2 miste vakantiegan-
gers Bart en Daan Eenennaam en 
Joris Klokkers. Finn Kroon en Zoë 
van Dasler uit De Vinken D1 vielen 
voor hen in. De aanval van De Vin-
ken begon met Robert Versloot, Ti-
mo Brockhoff, Mariska Boellaard 
en Melissa van Vliet. Op de training 
is al veel geoefend op dieptebal-
len en na een paar minuten speel-
tijd scoorden we dan ook een diep-
tebal, afgemaakt door Melissa. De 
Vinken kreeg veel kansen en liet 
Sporting West kansloos door goed 
te verdedigen. Al snel werd er een 

doorloopbal gescoord door Melis-
sa. Er werd gewisseld van vak en 
van functie zodat Finn Kroon, Celine 
Mur, Zoë van Dasler en Famke van 
Bijl mochten aanvallen. Ze moes-
ten even omschakelen, kregen ve-
le kansen, waarna Finn een mooie 
dieptebal scoorde. 3-0 Ruststand. 
Na de rust moest De Vinken even 
inkomen. Famke liep zich mooi vrij 
en scoorde een afstandsschot. De 
Vinken speelde minder geconcen-
treerd en maakte een aantal plaats-
fouten waardoor Sporting West de 
kans kreeg om 3 mooie afstands-
schoten te maken. De Vinken ging 
beheerster spelen, waardoor vlak 
voor het fluitsignaal door Celine een 
doorloopbal werd gescoord.
De Vinken C2 is 2e geworden, wat 
een mooi resultaat is en we positief 
de zaal in gaan!

T.V. De Ronde Vener sluit 
zomerseizoen af
Mijdrecht - Ook dit jaar werd het 
zomerseizoen van Tennisvereniging 
De Ronde Vener weer afgesloten 
met het Oktober weekenden toer-
nooi. Het toernooi werd dit jaar mo-
gelijk gemaakt door sponsors Ouds-
hoorn & Co, Ed van Schie en Aparts. 
De wedstrijden van dit toernooi 
worden gespeeld in poulevorm, zo-
dat alle deelnemers meerdere wed-
strijden kunnen spelen. Op één 
weekend na was er steeds sprake 
van prima tennisweer. Alle week-
enden was het gezellig druk op het 
park van Tennisvereniging De Ron-
de Vener waar zoals altijd de culi-
naire verzorging weer optimaal was. 
De finales konden op zondag 23 ok-
tober worden gespeeld in prach-
tig nazomerweer wat weer zorgde 
voor een vol terras. In de hoogste 
categorie bij de heren wisten Ger-
ben Dijkstra en Marte ten Dam be-
slag te leggen op de eerste plaats. 
In de finale waren ze met 6-3 en 6-1 
te sterk voor Michael Haverkamp 
en Joost van der Ploeg. Bij de da-
mes ging de titel in de hoogste cate-
gorie naar Ilonka Wijfje en Annette 

Bos die met 6-3 7-5 wisten te win-
nen van Joyce de Hondt en Jacque-
line Ruijgrok. De gemengd dubbel 
4 werd met 6-2 6-4 gewonnen door 
Netty Zwaga en Marte te Dam van 
Saskia de Jong en Menno van Par-
reeren 
In de 50+ categorie ging de eerste 
prijs bij de heren naar Nanny Zaal 
en Frans Stolwijk die in een span-
nende wedstrijd met 6-2 5-7 en 6-3 
wonnen van Wil van Schie en Rinus 
Roeleveld.

Na dit toernooi is het zomerseizoen 
2011 afgelopen. Aangezien Ten-
nisvereniging De Ronde Vener be-
schikt over vier banen die in de win-
ter ook kunnen worden bespeeld, 
wordt er in de winter echter gewoon 
doorgetennist. Ook worden er in de 
winter nog activiteiten georgani-
seerd. U kunt u dan ook nog steeds 
aanmelden als lid van De Ronde Ve-
ner en u kunt dan direct gaan ten-
nissen. Indien u interesse heeft om 
lid te worden, kunt u contact opne-
men met Marijke ten Dam, telefoon-
nummer: 0297-285469.



Vinkeveen - Donderdag 20 okto-
ber speelde team 1 van de badmin-
tonvereniging Kwinkslag haar thuis-
wedstrijd in De Boei tegen Irene uit 
Bilthoven. De mixen werden gewon-
nen door zowel de heren als de da-
mes, Björn Hottinga kwam een beet-
je moeizaam op gang met z’n single, 
maar herstelde zich op tijd en won 
zijn single in 2 sets. Deze moeizame 
start had de aandacht van de trainer 
en hij gaf tijdens de wissel van het 
veld een aantal goede aanwijzingen. 
Jasper van Peursem heeft zijn sin-
gle ook met overtuiging gewonnen 
en zo ook door Monique Hoeboer. 
Mirjam Verbrugge had wat moei-
te om de single te kunnen winnen, 
maar gaf niet op.  De mixen zijn ook 
gewonnen door beiden, dus bracht 
dit de eindstand op een overwinning 
van 7-1. Team 1 is goed begonnen. 

Er zijn momenteel 2 wedstrijden ge-
wonnen van de 3, dus ga zo door!  
Team 2 zal a.s. donderdag de wed-
strijd thuis in De Boei spelen, dus 
kom kijken!
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Argon zaterdag een ronde 
verder in bekertoernooi
Mijdrecht - Argon is een ronde ver-
der in de beker, het versloeg Zwalu-
wen Utrecht thuis met 3-1. Argon-
coach Jack Honsbeek speelde met 
veel invallers, jongens die tegen het 
eerste elftal aanzitten, gemiddelde 
leeftijd 21,4 jaar. De tegenstander, 
een vierde klasser, heeft nauwelijks 
kansen gehad, wel enkele mogelijk-
heden.
De eerste doelpoging was er na 
tien minuten, een vrije trap van Ste-
fan Tichelaar werd in de doelmond 
geplaatst, Remco von Lindheim 
had een fraaie kopbal in gedach-
ten maar de jonge doelman Fer-
nando Morlog plukte de bal tijdig 
weg. Maar twee minuten later was 
het wel raak, een leuke combinatie 
tussen Rik Schalkwijk en Stefan Ti-
chelaar door het midden werd door 
laatstgenoemde afgrond 1-0. Daar-
na nog twee kansen voor Argon, 
een schot van Rik Schalkwijk werd 
gepakt door keeper Morlog en Ti-
chelaar mikte alleen voor de keeper 
te hoog. De Utrechters konden daar 
in aanvallend opzicht weinig tegen-
over stellen en mede door het lage 
tempo was er deze wedstrijd voor de 
toeschouwers niet veel te genieten.

Wapenfeit
Na de thee zag men het eer-
ste wapenfeit aan de zijde van Ar-
gon, een schot van Kevin Blom ver-
dween naast het doel. In minuut ze-
ventig twee wissels aan Argonzij-
de. Lesley Groenen en Albert Mens 
kwamen in het veld voor Ali Eren en 
Rik Schalkwijk. Deze wissels had-
den gelijk effect, vanaf rand zestien 
meter schoot Groenen gericht in de 
hoek 2-0. Met nog een kwartier te 
gaan scoorde Zwaluwen Utrecht 
onverwachts de aansluittreffer, een 
afstandschot vanaf links van de 
voet van Percy Bronkers verdween 
via de paal langs doelman Thomas 
de Ruiter tegen het net 2-1. Daarna 
zag men pogingen van Albert Mens 
en Rick Verweij (naast) en Bas de 
Graaff mikte in handen van de kee-
per. In de laatste minuut was er nog 
een poging van Zwaluwen Utrecht, 
een vrije trap vanaf rand zestien me-
ter werd eerst breed gelegd en ver-
volgens naast geschoten.
In blessuretijd bracht Tichelaar, op 
aangeven van Groenen de stand op 
3-1.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
Roda ’23 in Amstelveen.

CSW ME2 in het nieuw
Wilnis - De jonge meiden van CSW 
ME2 hebben een nieuwe sponsor.
Swaab Juwelier heeft deze meiden 
in nieuwe tenues gestoken.
Dit team bestaat uit Lucy Wessels, 
Robbin Dekker, Dana Breewel, An-
ne Loo, Esmee van Dijk, Jade Spring 

in ‘t Veld, Michelle Lem, Esmee van 
der Linden en Megan Bakker.
Allemaal meiden die goed kun-
nen voetballen. Wat het tot een ge-
heel en hecht team maakt en waar-
aan CSW in de toekomst veel plezier 
gaat beleven.

Kanovereniging DRV start
wintertraining in Veenweidebad
De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen start de wintertrai-
ning in het zwembad. De training is 
voor jong en oud. Met de wintertrai-
ning ontstaat er een betere aanslui-
ting met de zomeractiviteiten en kan 
er van alles worden geoefend in het 
zwembad. 

Jeugd welkom
Naast de eigen leden staan de trai-
ningen ook open voor niet-leden. 
Jeugd die bijvoorbeeld heeft mee-
gedaan met Hart voor Sport of tij-
dens de watersportdagen van VLC 
kennis hebben kunnen maken met 
het kanovaren kunnen hun tech-
niek leren verbeteren. Het oefenen 
in het zwembad biedt veel voorde-
len: geen wind; geen golven; warm 
water en helder zicht onder water. 
Dit maakt het aanleren van vaardig-
heden makkelijker omdat de con-
dities beter zijn. Kortom: een prima 
gelegenheid om aan een kajak te 
wennen. Dit geeft in de zomer veel 
voordelen als er weer op open water 
wordt gevaren.

Training
Reddingen op het water worden ge-
oefend. Dit is goed voor de mensen 
(jong en oud) die bang zijn om om 
te gaan in hun boot. Zij zullen mer-
ken dat paniek niet nodig is en er 
niets kan gebeuren. Voor diegenen 

die verder zijn is het aanleren van 
de Eskimorol een hele uitdaging. Dit 
geldt ook voor de kanoërs die dit al 
beheersen maar net niet altijd bo-
venkomen in hun kajak. Het onder 
de knie krijgen van het eskimote-
ren is ook van groot belang voor le-
den die wildwater gaan bevaren of 
op zee de branding in duiken en ze-
ker ook voor kanopoloërs. 

Dit jaar is er ook weer een trainings-
blok speciaal voor het kanopolo. 
Voor leden en niet-leden die ken-
nis willen maken met het kanopo-
lo en die volgend jaar willen instap-
pen in een van de teams die aan de 
kompetitie meedoen. KVDRV denkt 
hierbij aan een jeugdteam (onder de 
18 jaar) en een volwassen team (bo-
ven de 18 jaar). 

De wintertraining wordt gegeven op 
twaalf zaterdagmiddagen om 13.30 
uur. De eerste zaterdagmiddag start 
op 5 november en wordt bijna elke 
week gehouden. De wintertraining 
loopt door tot zaterdag 18 februari 
2012. De kosten bedragen 45,- voor 
leden en 55,- voor niet-leden. Ook 
bij het gebruik van een deel van de 
trainingen blijven de kosten gelijk. 
Als mensen geen kajak hebben, dan 
kan de vereniging hiervoor zorgen. 
Ieder dient de gebruikte spullen zelf 
op te ruimen. 

Badminton
Kwinkslag wint overtuigend

Simpele bekerzege voor 
topklasser Argon
Mijdrecht - Het meest opvallen-
de moment van de bekerwedstrijd 
tussen topklasser Argon en zater-
dag vierde klasser Maarssen was 
eigenlijk na 7 minuten spelen, toen 
de gasten er in slaagden om de 
stand weer in evenwicht te bren-
gen. Want nog voor de eerste mi-
nuut op het scorebord was versche-
nen wist Brayton Biekman de bal na 
een voorzet van Joshua Patrick te-
gendraads langs doelman Bakker te 
koppen voor de openingstreffer en 
daarmee leek een start gegeven te 
worden aan een avondje prijsschie-
ten. Maar de eerste de beste moge-
lijkheid voor de gasten leverde dus 
de 1-1 op, al was de manier waar-
op de treffer viel wel goed voor het 
rariteitenkabinet. Een eenvoudige 
terugspeelbal op doelman Bogdan 
Constantin leverde vanwege het be-
kende polletje een mistrap op van 
de doelman en zelden zal Van der 
Molen van Maarssen een simpeler 
goal gemaakt hebben, hij schoof de 
bal eenvoudig in het lege doel, 1-1. 
Maar na deze ‘oprisping’ bleek al 
gauw, dat de sportief weerstand 
biedende gastploeg simpelweg 
kwaliteit tekort kwam om het Ar-
gon moeilijk te maken. Na 20 minu-
ten werd dit in de stand tot uiting 
gebracht, toen een overtreding op 
Joshua Patrick een strafschop ople-
verde, die door Patrick Lokken be-
heerst werd benut en vier minuten 
later was de spits wederom suc-
cesvol, nu echter met een schitte-
rend geplaatst schot vanaf de rand 
van het strafschopgebied, 3-1. Me-
de door knap ingrijpen van doelman 
Bakker, enige onzuiverheid bij po-
gingen van Patrick Lokken en Jos-
hua Patrick en een helpende voet 

van middenvelder te Water op de 
doellijn na een kopbal van Erik Mul-
der werd deze stand ook de rust-
stand.

Wisseling
Na de wisseling van helft was het 
al snel de ingevallen Samir Jebbar, 
die de bal na een door Brayton Biek-
man ingekopte hoekschop het laat-
ste zetje wist te geven (4-1), waar-
na Joshua Patrick na 65 minuten zijn 
goaltje mee pikte, toen hij na een 
pass van Biekman de doelman wist 
te omspelen en de bal keurig tussen 
de palen mikte voor de 5-1.
Een kwartier voor tijd slaagde Nico-
lai Verbiest er in, de bal uit een vrije 
trap keurig over de muur en precies 
in de kruising te plaatsen, een goal 
die meer publiek waard was dan de 
ruim honderd die op deze wedstrijd 
af waren gekomen, 6-1. In het laat-
ste deel van de wedstrijd werden 
nog enkele mogelijkheden gemist 
en mikte invaller Ibrahim El Ahma-
di nog op de paal, maar in de slot-
minuut slaagde Erik Mulder (die in-
middels de aanvoerdersband had 
overgenomen van Patrick Lokken, 
die plaats had gemaakt voor El Ah-
madi) er toch nog in de bal voor de 
zevende maal tegen het Maarssen-
se net te plaatsen, door raak te kop-
pen na een voorzet van Samir Jeb-
bar. Daarmee kreeg deze wedstrijd 
een uitslag, die gezien de krachts-
verschillen normaal genoemd kon 
worden, was iedereen content 
over de van beide zijden getoonde 
sportiviteit en kon begonnen wor-
den aan een zaterdagavond, waar-
op eens geen rekening gehouden 
diende te worden met daaropvol-
gende zondag.

Sponsoren zitten goed bij 
Tennisvereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Vanuit een nieuw spon-
sorbeleid organiseerde de nieuwe 
sponsorcommissie van Tennisver-
eniging Mijdrecht op vrijdag 14 ok-
tober haar eerste sponsordag.
Achteraf bezien kon een betere dag 
niet gekozen worden. De sponsor-
commissie en het bestuur hebben 
de TVM- sponsoren op gepaste wij-
ze in het zonnetje kunnen zetten. 
Na het welkomstwoord van voorzit-
ter Hans Slagboom werden de aan-
wezigen opgesplitst naar enerzijds 
de clinic die door Tennisschool Ten-
nis Actief werd verzorgd, anderzijds 
konden de meer geoefende spe-
lers zichzelf testen met behulp van 
de servicemeter. Daarna kon er in 
2 sessies van elk een half uur on-
derlinge wedstrijden worden ge-
speeld. Vooral voor diegenen die 
nog in twijfel staan om weer actief 
te gaan tennissen een mooie gele-
genheid om voor zichzelf de beves-
tiging te krijgen dat elke dag die ge-
wacht wordt om zich aan te melden 
als lid van TVM een verloren dag is.
Tussendoor werd eenieder voor-
zien van het nodige vocht en sma-
kelijke tussendoortjes verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers. Rond 
de klok van zeven hadden de me-
dewerkers van De Meijert een Ita-
liaans buffet gereed staan. Voor-
dat daar gebruik van werd gemaakt 
deelde Hans Slagboom met de aan-
wezigen de huidige visie van het be-
stuur en gaf daarbij aan welke kant 
het op moet met TVM voor nu en de 
toekomst. Robert Groot, een van de 
vijf leden van de sponsorcommissie 

van TVM, nam hierna het stokje over 
en schetste voor de aanwezigen de 
visie van de sponsorcommissie en 
wat er allemaal bij komt kijken om 
zaken geregeld te krijgen. Sleutel-
woorden in zijn betoog waren duur-
zaamheid en relatiebeheer. Sponso-
ren van TVM zijn niet zomaar spon-
sor maar zijn feitelijk klant bij TVM. 
Eenieder die commercieel denkt en 
handelt weet dat je, zeker in deze 
tijd, altijd zuinig moet zijn op je klan-
ten. Sponsoren van TVM zullen ge-
regeld op de hoogte gehouden wor-
den van wat er speelt binnen deze 
vereniging en kunnen rekenen op 
value for money. Onder het motto 
‘een goede sfeer bindt en verbindt 
leden’ is het streven van de commis-
sie om gezamenlijk met alle spon-
soren TVM naar een ander niveau 
te brengen.
De reacties op deze sponsordag ga-
ven weer dat deze eerste sponsor-
dag nieuwe stijl een bijzonder goed 
geslaagde was en een gewenst ver-
volg mag krijgen!
Het succes van deze dag kan op 
naam gesteld worden van o.a. Au-
tobedrijf Hans Lammers – Bulthaup 
keukens KNSM-eiland  Amster-
dam – Koop Lenstra Makelaars – 
TWEED grafisch ontwerpbureau 
– Tuinontwerp Het Groene Hart – 
M. v.d. Voort BV Planten – Van der 
Zwaard Optiek – Brian Cornelis-
sen Bijlessen – De Meijert Party-
centrum & Cateringservices – Ten-
nis Actief en alle hierbij betrokken 
vrijwilligers.

Bridge
5e Competitieronde ABC
Regio - Donderdag 20 oktober was 
de vijfde competitieronde bij bridge-
club ABC. Roel van de Knaap was 
niet aanwezig, hij moet geopereerd 
worden in het Amstelland Zieken-
huis. De bridgers van ABC wensen 
Roel een voorspoedig herstel toe. Er 
werd aan 13 tafels gebridged. Zeven 
in de A-lijn en zes in de B-lijn. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Frits Uleman en Ge-
rard Prager met 61,81%, dit paar 
nam eerst te veel risico, toen te wei-
nig risico, maar nu gokten zij wel 
heel erg sterk. Tweede, net als vori-
ge week en de week daarvoor, hun 
Joop Zoetemelk, werd het echtpaar 
Leny en Jan v.d. Schot met 57,64%. 
Derde werden Wil Uleman en Joke 
v.d. Dungen met 54,51%, de familie 
Uleman was weer heel sterk bezig, 
of Wil en Joke ook gegokt hebben 
is niet bekend, maar als Frits hoog 
eindigt dan blijft Wil niet ver achter.

B-lijn.
In de B-lijn zijn het heel andere 
mensen die nu naar voren zijn ge-
komen.
Eerste werd het paar Corry Snel 
en Lenie Veninga met maar liefst 
65,83%, vorige week nog laatste en 
nu eerste, hoe is het mogelijk.
Tweede werd het paar Jan Visser 
en Lyda Zondag met 66,67%, Dit is 

het enige paar in de vereniging, van 
wie eerst de naam van de heer en 
dan de naam van de dame genoemd 
wordt Heeft dit een diepere achter-
grond? Derde is het paar Ank van 
de Dijk en Lotte Minderhout met 
54,17%, nu met haar vaste partner 
speelde Lotte weer als vanouds.

De competitiestand.
Na de vijfde ronde valt er toch enige 
aftekening in de strijd waar te ne-
men.

A-lijn
Nog steeds eerste is het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap met een ge-
middelde score van 55,31%. Twee-
de is het echtpaar Leny en Jan v.d. 
Schot met 53,83% en derde het paar 
Frits Uleman en Gerard Prager met 
52,93%. Het kruipt allemaal toch 
wat dichter naar elkaar toe, wat de 
spanning alleen maar verhoogt.

B-lijn
Eerste zijn hier nog steeds Cor-
ry Olijhoek en Nel de Ruiter met 
een gemiddelde score van 57,46 %, 
op de voet gevolgd door het paar 
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met 
57,28%, deze twee paren lopen wel 
uit op de achtervolgers. Derde is 
hier het echtpaar Ans en Joop Zoet-
hout met 54,07 %. Volgende week 
wordt de zesde competitieronde ge-
speeld bij ABC.

Start loopclinic bij AKU
Uithoorn - Zondag 29 januari orga-
niseert Atletiek Klub Uithoorn haar 
jaarlijkse grote loopevenement ‘De 
10 Engelse mijlen van Uithoorn’. Er 
kan over 4 afstanden worden gelo-
pen: 1 km voor kinderen, 5 km, 10 
km. en 10 EM (ruim 16 kilometer). 
Aan dit grote loopevenement heb-
ben de laatste jaren 1400 à 1500 lo-
pers meegedaan en daarmee is dit 
het grootste sportevenement in de 
gemeente Uithoorn.

Om u goed te kunnen voorberei-
den op een van de 3 langere afstan-
den, kunt u meedoen aan de loop-
clinic die AKU ook dit jaar weer or-
ganiseert. AKU start daarmee aan-
staande zondag 30 oktober. De cli-
nic duurt 13 weken en de kosten 
daarvan bedragen 40,- euro, u ont-
vangt daarvoor ook een startbewijs 
voor een van de afstanden die gelo-
pen worden op 29 januari.

De eerste clinictraining op 30 ok-
tober start om 9.30 uur op de baan 
van AKU die u kunt vinden aan de 
achterkant van sportpark de Rand-
hoorn. Er wordt gestart met infor-
matie over de opzet en organisa-
tie van de trainingen en u krijgt ad-
viezen over voeding, kleding en 
schoeisel en vervolgens start de 
eerste training.
Onder deskundige leiding van mini-
maal twee trainers wordt er op de 
zondagmorgen en op de dinsdag-
avond getraind, deels op de baan 
en deels op de weg, na overleg met 
de groep. Vaker trainen is in over-
leg ook mogelijk. Bovendien is het 
altijd mogelijk individueel zonder de 
groep te trainen op basis van het 
trainingsschema. 
U kunt altijd meedoen, ongeacht uw 
loopniveau of loopervaring, er wordt 
voor iedere deelnemer een trai-
ningsschema gemaakt .
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Golfpark Wilnis neemt 18 holes golfbaan en 
vernieuwd clubhuis feestelijk in gebruik

Wilnis - Zaterdagmiddag 22 okto-
ber heeft Golfpark Wilnis op feeste-
lijke wijze de 18 holes golfbaan en 
tegelijkertijd het vernieuwde club-
huis officieel in gebruik genomen. 
Wie had verwacht dat dit met een 
spectaculaire openingshandeling 
zou worden verricht, mocht dit als 
zodanig niet ervaren.
Na het openingswoord van golfpark 
manager Tom Blasse - die iedereen 
voor zijn en haar inbreng bedankte 
– trachtten enige sprekers een (kor-
te) toespraak te houden. Die had-
den echter de moeite om boven het 
overigens gezellige geroezemoes 
van de ruim vierhonderd aanwezi-
ge genodigden en gasten uit te ko-
men... Reden dat zij zich veelal be-
perkten tot het overhandigen van 
cadeaus en enkele aandenken aan 
de eigenaren van Golfpark Wilnis, 
Anneke en Ton Kool. Samen met de 
voorzitter van de Nederlandse Ver-
eniging van Golfaccommodaties 
(NVG), Jacqueline Lambrechtse, 

Henk Heyster als vertegenwoordi-
ger van de Nederlandse Golf Fede-
ratie en bestuursvoorzitter van Golf-
club Veldzijde Yvette Bartlema werd 
het glas geheven en een heildronk 
uitgebracht op de succesvolle toe-
komstverwachting van het Golfpark. 
Daarna werd vervolg gegeven aan 
het gezellig samenzijn ‘onder ons 
golfers’. Die genoten van een uitste-
kend ‘aangeklede borrel’ welke hen 
ter gelegenheid van de ingebruik-
name van het clubhuis en de nieu-
we golfbaan werd aangeboden. Het 
geheel werd omlijst door muzikale 
bijdragen van de band Tommy Inc.

25 Jaar Golfpark Wilnis
Met de uitbreiding van de golfbaan, 
die het toenmalige bestuur tien jaar 
terug al in gang had gezet en waar-
voor ruim vier jaar geleden toe-
stemming door de provincie en la-
ter ook door de gemeente werd ver-
leend, kunnen golfers nu gebruik 
maken van 18 holes. Vóór de uit-

breiding waren dat er 9. Het nieu-
we stuk golfbaan ligt in het verleng-
de van dat waar Golfpark Wilnis aan 
de Bovendijk 26 jaar geleden mee 
begon. Dat was in 1985. De strook 
land werd toen gebruikt als (lega-
le) vuilstortplaats. Door aanscher-
ping van milieuregels werd daar-
voor geen vergunning meer afgege-
ven. Geopperd werd toen er een an-
dere bestemming aan te geven, dit 
in de vorm van een golfbaan omdat 
het golfen toen in opkomst kwam en 
er in de provincie Utrecht nagenoeg 
geen golfbanen waren. Het bleek 
een schot in de roos.
Na het verkrijgen van toestemming 
werd het terrein toen door de fir-
ma Kool geschikt gemaakt voor een 
9-holes openbare golfbaan, destijds 
ontworpen door de golfbaanarchi-
tecten Eschauzier & Thate.
De baan lag midden in het polder-
landschap en de eerste jaren speel-
den de leden op een geïmproviseer-
de golfbaan. Het duurde nog tot 1 

Zij wensen Golfpark Wilnis alle succes voor de toekomst: v.l.n.r.: Henk Heyster, Yvette Bartlema, Ton en Anneke Kool, 
Jacqueline Lambrechtse en Tom Blasse

juli 1992 alvorens de baan voor eer-
ste zes holes bespeelbaar was. Pas 
twee jaar later was het een 9 holes 
baan. Het clubhuis werd tussentijds 
in 1993 geopend. Later is er toen 
nog een par-3 baan bijgekomen. De 
huidige nieuwe uitbreiding viel net 
te laat in oplevering, anders was dit 
samengevallen met de viering van 
het 25-jarig bestaan van Golfpark 
Wilnis in 2010.

Golfdomein
De uitbreiding sluit in de vorm van 
een rechthoekig stuk grond dwars 
op de bestaande baan aan in de 
richting van de Padmosweg in Wil-
nis. Het terrein is daarvoor de afge-
lopen twee en een half jaar flink op-
gehoogd en heeft de vorm van een 
heuvellandschap gekregen met veel 
groene aanplant.
Daardoor is het landschappelijk ka-
rakter van het weidegebied wel ver-
anderd, maar naar stellig door de 
architect wordt beweerd niet op 
storende wijze. Een aantal inwo-
ners, met name die op de Padmos-
weg, ervaart dat overigens wel. Zij 
waren dan ook een tegenstander 
van de uitbreiding maar konden dit 
uiteindelijk niet tegenhouden.
De nieuwe baan was in januari van 
dit jaar al klaar voor gebruik. Dit tot 
groot plezier van de vele honderden 
leden van Golfpark Wilnis en aspi-
rant-leden die op de wachtlijst ston-
den. De nieuwe golfbaan die nu dan 
officieel in gebruik is genomen, is 
ontworpen door de bekende golf-
baanarchitect Gerard Jol die even-
eens aanwezig was tijdens het fees-
telijk samenzijn.
Het complex is prachtig gelegen in 
het polderlandschap van het Groe-
ne Hart op een terrein van 60 hec-
tare. De 18 holes baan is een par 
70 baan met een totale lengte van 
5.859 meter.
De verschillende oefenfaciliteiten 
zoals de driving range, putting- en 
chipping green, oefenbunker, de 
aanwezigheid van twee golfprofes-
sionals en de 9 holes par-3 baan 
maken dit park het domein van zo-
wel ervaren als beginnende golfers. 

Meer weten over het golfpark en de 
mogelijkheden om te golfen? Be-
zoek de website: www.golfparkwil-
nis.nl. Golfers die op dit park golfen 
en/of hebben gegolfd, geven de lo-
catie een ruime voldoende, uitge-
drukt in een cijfer van gemiddeld 
7,5.

Kerstkaarten uit Vinkeveen!
Vinkeveen - Net als de afgelopen 
jaren verkopen de leden van korf-
balvereniging De Vinken op zater-
dag 29 oktober in Vinkeveen en Wa-
verveen huis-aan-huiskerstkaarten. 
Geen gewone kerstkaarten, maar 
kerstkaarten met typisch Vinke-
veense wintertaferelen.
Ook dit jaar zijn het bijzondere 
plaatjes van o.a. de Ringdijk en de 
Ter Aase Zuwe. Maar ook het idyl-
lische Donkereind en het rusti-
ge Botshol laten zien dat de inwo-
ners van Vinkeveen niet alleen in de 
zomer, maar ook in de winter trots 
kunnen zijn op hun omgeving. Bij-
zonder is dat de productie groten-
deels door De Vinken zelf verzorgd 
is. De foto’s zijn genomen door Bert 
Lommers en Ingrid Hagenaars. De 
vormgeving en het drukwerk zijn 
geregeld door Jaco Kroon.
De kerstkaarten hebben de afgelo-
pen jaren al een aardige indruk ge-
maakt. Maar ook een verwachtings-
patroon opgewekt. Menig Vinkeve-
ner kijkt nu al uit naar de nieuwe se-
rie kaarten. En met recht. Wederom 
zullen zij niet teleurgesteld worden. 
De kaarten kunnen de vergelijking 
met de traditionele kerstkaarten, 
die binnenkort in de winkels ver-
krijgbaar zijn, glansrijk doorstaan. 
Zes verschillende kerstkaarten vor-

men een unieke set. Voor vijf euro 
kunt u in het bezit van zo’n prach-
tige set kaarten komen. Maar dat 
niet alleen. U steunt zo ook De Vin-
ken, die de opbrengst goed kan ge-
bruiken bij het onderhoud van haar 
clubgebouw. 

Nog even de voordelen voor u op 
een rij:
1)  bij aanschaf heeft u een zestal 

kerstkaarten waar u prima mee 
voor de dag kunt komen.

2)  u steunt korfbalvereniging De 
Vinken

3)  u ‘promoot’ ons prachtige dorp 
Vinkeveen, waar nog zoveel 
mooie plekjes zijn.

4)  u hoeft er niet op uit, ze worden 
ter plekke bij u afgeleverd.

Kortom: deze prachtige kerstkaar-
ten zijn zeer de moeite waard. Niet 
alleen voor iedere Vinkevener, maar 
eigenlijk ook voor elke Rondevener. 
Bent u nu al benieuwd hoe de kaar-
ten eruit zien, neem dan een kijkje 
op www.de-vinken.nl. Bent u aan-
staande zaterdag niet thuis, dan 
kunt u de kaarten ook via hiervoor-
genoemde site bestellen. Maar u 
kunt ze ook af komen halen. Neem 
dan eerst even contact op met Jaco 
Kroon, tel. 0297 261017.

Schaatser Kevin Regelink 
bijna op podium in Heerenveen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd alweer de tweede wed-
strijd van de KPN schaatsmarathon-
cup gereden in het Thialf in Heeren-
veen. 

Het Thialf is een snelle baan waar de 
snelste tijden worden gereden maar 
voor de marathonrijders gelden an-
dere wetten! Door de relatieve dro-
ge lucht en ook wel de warmte zijn 

het toch vaak zware wedstrijden. Zo 
ook afgelopen zaterdag bij de B-rij-
ders waarin Kevin Regelink goed 
meedraait in de top van het klasse-
ment. Voor het begin van de wed-
strijd stond Kevin zesde in het tus-
senklassement. Er waren weer ve-
le ontsnappingspogingen waar elke 
keer een rijder van Kevin zijn team 
Romex Restate bij zat. Bij de twee-
de tussensprintserie over drie ron-

Running Bridgedrive 2011
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 
29 oktober a.s. vindt in het hart 
van Mijdrecht opnieuw de zogehe-
ten ‘running bridgedrive’ plaats. In 
plaats van op één locatie, spelen 
de bridgeparen afwisselend op acht 
verschillende locaties, op loopaf-
stand van elkaar gelegen. De Run-
ning Bridgedrive is een initiatief van 
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die de 
opbrengst van de dag gebruikt voor 
het organiseren van het traditione-
le Lions Kerst Ontbijt in De Meijert.
Maar liefst zeven horecagelegen-
heden plus het gemeentehuis zijn 
gastheer tijdens de Running Bridge-
drive: Rendez-Vous, Grieks res-
taurant Corfu, Shoarma Montfort, 
tapasbar La Farola, lunchroom TOF, 
Croissanterie De Lindehof en Chi-
nees restaurant Lotus Corner. De 
deelnemers worden verwacht tus-
sen 10.00 en 10.30 uur bij Rendez-
Vous, daarna verspreiden de paren 
zich over de verschillende locaties. 
Na elke spelronde wordt er van lo-
catie gewisseld. Na de derde spel-
ronde wordt er geluncht op de loca-
tie waar op dat moment wordt ge-
speeld. Er wordt gespeeld tot ca. 
16.00 uur, daarna wordt men ver-
wacht in Chinees restaurant Lo-
tus Corner (in de Lindeboom) voor 

de uitslag en prijsuitreiking. Het in-
schrijfgeld bedraagt 45 euro per 
paar, dit is inclusief een kopje kof-
fie en lunch. 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: een 
weekend- of midweekverblijf in een 
zespersoonsbungalow, beschikbaar 
gesteld door Landal GreenParks. 
Ook zijn er tal van andere prijzen te 
winnen. De opbrengst van de dag is 
bestemd voor het traditionele Lions 
Kerst Ontbijt in de Meijert, dat al vele 
jaren op eerste kerstdag plaatsvindt. 
Op voordracht van lokale instellin-
gen en huisartsen worden hiervoor 
gasten uitgenodigd. Belangstellen-
den voor deze bridgedrive kunnen 
zich per e-mail inschrijven bij de  
caro.toebosch@tele2.nl onder ver-
melding van Lionsbridgedrive, 
naam, e-mail adres en naam part-
ner. Inschrijvingen zijn definitief na 
ontvangst van het inschrijfgeld.
Nadere informatie is verkrijg-
baar bij de heer Chr. van der Wilt, 
tel. 06.2044.9693 of per e-mail via  
vdwilt@ziggo.nl. De inschrijving is 
beperkt. Dus schrijf u zo snel mo-
gelijk in.

Biljarter Theo Valentijn 
speelt sterren van de hemel

De Ronde Venen - Elke biljar-
ter droomt er van eens een partij in 
zo weinig mogelijk beurten en met 
zo hoog mogelijke series uit te ma-
ken. Deze droom werd afgelopen 
week voor Theo Valentijn de wer-
kelijkheid. Na in 7 beurten slechts 
10 caramboles gemaakt te hebben 
was Theo warm. In de volgende 4 
beurten toverde hij 75 caramboles 
uit zijn keu. Hij had de kortste par-
tij van de week in 11 beurten en een 
moyenne van 7,72. En passant pro-
duceerde hij in de laatste beurt een 
serie van 39 caramboles, goed voor 
de hoogste serie met 45,88% van 
zijn te maken punten. DIO heeft de 
smaak weer te pakken en haalde als 
enige koploper de volle winst van 
9-0. De Kuiper/van Wijk won met 
veel moeite van De Merel/Heeren-
lux 1 met 5-4. John Vrielink speelde 
een keurige winstpartij in 21 beur-
ten tegen Kees de Zwart. Nico Kos-
ter had maar 22 beurten nodig om 
Bert Fokker over de knie te leggen.
Stieva Aalsmeer zag De Merel/Hee-
renlux 2 met 2-7 vertrekken. Lucia 
Burger redde de eer voor haar team 
door Frank Witzand in een spannen-
de partij te verslaan. APK Mijdrecht 
1 was met 2-7 kansloos tegen De 
Springbok 1. Rene Hoogeboom had 
de kortste partij in 18 beurten tegen 
Willem Holla. Het waren ook de eni-
ge punten voor APK 1. De Padde-
stoel 3 was met 0-9 kanonnenvoer 
voor koploper DIO. Paul Schuurman, 
Herman Turkenburg, Bert Dijks-
hoorn en Koos Zwerver zorgden 
voor de volle winst van hun team.

Super
Bob’s Bar won nipt met 5-4 van De 

Schans. Theo Valentijn was super 
tegen een sterke Richard Schreurs. 
Richard van Kolck leverde ook een 
topprestatie door in 14 beurten 
Henk Doornekamp vertwijfeld ach-
ter te laten. De Merel/Heerenlux 3 
morste met 4-5 kostbare punten te-
gen Kromme Mijdrecht 1. De Me-
rel/Heerenlux 4 behaalde een re-
glementaire 9-0 tegen De Kromme 
Mijdrecht 2, omdat 2 spelers niet op 
kwamen dagen. Cens 2 had met 2-7 
niets in te brengen tegen De Padde-
stoel 2. Arjan Bosman had maar 16 
beurten nodig tegen Jelte Huizin-
ga. Jim van Zwieten en Pim de Ja-
ger zorgden voor de overige punten 
van De Paddestoel 2. De Springbok 
2 verloor verdiend met 2-7 van APK 
Mijdrecht 2. Jan van Veen was in 19 
beurten te snel uit voor Bobby de 
Boer. Hendrik Versluis, Pascal Pluij-
makers en Tom Bos namen de pun-
ten mee naar Nieuwer ter Aa. APK 
Mijdrecht 4 trok met 4-5 net aan het 
kortste eind tegen APK Mijdrecht 3. 
Willem van der Graaf had maar 21 
beurten nodig tegen Roy Leemreize.
De Paddestoel 1 moest met 0-9 
diep door het stof voor Cens 1. Joop 
Luthart, Peter van Velzen, Evert 
Driehuis en Cor van de Kraats wa-
ren genadeloos voor de mannen van 
De Paddestoel 1.

Stand na 8 speelweken:
DIO  58 punten 
De Merel/Heerenlux 3 53 punten
De Paddestoel  245 punten
De Kuiper/van Wijk  42 punten
 (7 wedstrijden)
De Vrijheid/
Biljartmakers 41 punten
 (7 wedstrijden)

Trainingsweekend
AKU-, Startbaan- en 
SRT-atleten geslaagd
Regio - De midden- en lange-af-
standatleten van AKU, AV Startbaan 
en het Steenbok RunningTeam heb-
ben van 21 t/m 23 oktober een zeer 
geslaagd trainingsweekend afge-
werkt. In het zonovergoten Noord-
Hollandse Egmond werden informa-
tieve presentaties afgewisseld met 
gedegen duintrainingen.
Op zaterdag werd gestart met een 
presentatie over het dopingregle-
ment, doping procedures en hoe het 
er aan toe gaat bij dopingcontroles. 
Voor alle atleten en niet alleen die-
genen die tot de Nederlandse top 
horen is het belangrijk om hier ken-
nis van te nemen. Iedereen die lid 
is van een sportbond kan namelijk 
gecontroleerd worden. Vervolgens 
werd door Donne Lek en Menno 
van der Grift van Motion Fysiothe-
rapie een interessante presentatie 
gegeven over de tijdens het spor-
ten gebruikte energie-systemen van 
het lichaam en het belang van her-
stel na de trainingen. Daarna werd 
het belang van krachttraining en 
de verschillende typen krachttrai-

ningen uitgelegd. De ochtend werd 
afgesloten met een leuke duintrai-
ning onder leiding van Remi Bouw-
meester.

Gesprek
De middag werd gestart met een 
gesprek/interview met de ‘Mystery 
Guest’. Dit jaar was dat oud-topat-
leet Rob Druppers. Hij was Euro-
pees indoorkampioen in 1987 op 
de 800 meter. De inmiddels 49 ja-
rige Druppers liet enkele van zijn 
succesvolle races zien, waaronder 
zijn zilveren race van het WK in Hel-
sinki in 1983. Er werd een spervuur 
aan vragen op hem afgevuurd en er 
ontstond een leuk gesprek met le-
gio adviezen voor de atleten. Na de-
ze sessie verzorgde Rob de warmin-
gup die voorafging voor elke atleet 
en duurloop. 
Op zondag 23 oktober was het op-
nieuw prachtig weer en werd er zo-
wel ‘s morgens als ‘s middags een 
waardevolle duintraining afgewerkt, 
ditmaal verzorgd door trainer Tom 
Verdonck.

den pakte Kevin ook twee puntjes 
voor het klassement mee. Ongeveer 
twintig ronden voor het einde ging 
er weer een groep van vier rijders 
weg uit het peloton met daarin een 
teamgenoot van Kevin, Jasper van 
Tol uit Aalsmeer. Kevin zocht zijn 
plekje voor in het peloton op. Met 
nog een paar ronden te gaan viel er 
een rijder uit de kopgroep weg en 
waren er nog drie vooruit. Het pelo-
ton kwam steeds meer op snelheid 
en liep in op de kopgroep. Toch ble-
ven de drie uit de greep van het pe-
loton en Jasper won de wedstrijd. 
Kevin kon zich goed handhaven 

voorin en kwam achter de rijder in 
het witte pak als tweede de laatste 
bocht uit en op de finish drukte Ke-
vin zijn schaats iets eerder over de 
eindstreep en won dus de peloton-
sprint wat voor Kevin heel belang-
rijk was. Het bevestigt dat Kevin een 
massasprint kan winnen. Met een 
vierde plek is Kevin naar de vier-
de plek in het jongerenklassement 
gestegen en team Romex Restate 
staat nog vaster op de eerste plaats 
in het ploegenklassement. 
Aanstaande zaterdag om 18.00 uur 
staat Kevin op de Vechtse Banen in 
Utrecht.




