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KORT NIEUWS:

Vermoedelijke
drugsdealers
opgepakt
Mijdrecht - Twee mannen van
52 en 42 jaar uit Mijdrecht en
een 37-jarige man uit Wilnis
zijn zondag 19 oktober aangehouden op verdenking van
bezit en handel in verdovende
middelen. In de woning in de
wijk Proostdijland waar de politie binnenviel, werden diverse handelshoeveelheden softdrugs en harddrugs aangetroffen. Bij de politie was informatie binnengekomen over mogelijke handel in verdovende
middelen vanuit die woning.
Na voorbereidend onderzoek
werd zondag 19 oktober besloten tot een politieactie. De aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. De verdachten
zijn overgebracht naar het politiebureau. Na de voorgeleiding
bij de hulpofficier van justitie is
het drietal in verzekering gesteld. Het onderzoek tegen hen
wordt voortgezet.

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 3 %!
Bezoek ons op

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

0297-273037
Gemeenten Utrecht West en zorgaanbieders bekrachtigen samenwerking. De gemeenten van regio Utrecht West: De
Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, Woerden en Wijdemeren. Zorgaanbieders langdurige
zorg: Leger des Heils Midden Nederland, Boogh, Vitaal Thuiszorg en Reinaerde. Zorgaanbieders jeugdzorg: ‘s Heeren
Loo, Timon, Youké, De Geheime Tuin.

Gemeente De Ronde Venen
klaar voor nieuwe zorgtaken
De Ronde Venen - Donderdag 16
oktober was voor de gemeente De
Ronde Venen een gedenkwaardige dag in de voorbereiding van de
organisatie op de nieuwe zorgtaken. Staatssecretaris Van Rijn sprak
met een delegatie van wethouders
uit de regio over de veranderingen
in de zorg. Vervolgens gaf hij het
startsein voor de voorlichtingscampagne van het ministerie. Aansluitend bekrachtigden de samenwerkende gemeenten uit Utrecht West
de samenwerking met zorgaanbieders door een symbolisch contract
te ondertekenen. Daarmee zorgt de
regio Utrecht West ervoor dat inwoners de zorg behouden.
Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor langduri-

ge zorg en jeugdzorg. Dit betekent
dat gemeenten zelf deze zorg inkopen en contracten sluiten met aanbieders. De afgelopen periode heeft
de gemeente De Ronde Venen gesprekken gevoerd met aanbieders
van deze zorg. Met als doel de juiste hulp en ondersteuning te bieden
aan wie dat nodig heeft, voor nieuwe en huidige cliënten.
De gemeente De Ronde Venen
koopt de zorgtaken regionaal in
via het samenwerkingsverband
Utrecht West, bestaande uit de gemeenten: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht,
Weesp, Woerden en Wijdemeren.
De symbolische bekrachtiging van
de afspraken met de zorgaanbieders vond plaats op donderdag 16

oktober. De gemeenten in regio
Utrecht West zorgen er met de zorgaanbieders voor dat de zorg voor de
inwoners gecontinueerd wordt. ‘Met
elkaar, voor elkaar’ is continu het
uitgangspunt geweest bij de zorginkoop voor de inwoners. Aangezien een aantal inkooptrajecten nog
loopt, worden in de komende weken nog overeenkomsten gesloten
en de contracten formeel getekend.
De ondertekening vond aansluitend
aan het bezoek van staatssecretaris Van Rijn plaats. De staatssecretaris sloot in De Ronde Venen zijn
bustour af. Inwoners uit De Ronde
Venen kunnen via het centrale gemeentelijke telefoonnummer 0297
55 15 75 meer informatie krijgen
over hun persoonlijke situatie.

Extra geluidsmaatregelen
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Koninklijke onderscheiding
voor Annie Plomp-Verburg
De Ronde Venen - Annie PlompVerburg uit Wilnis heeft vrijdagmorgen 17 oktober, tijdens haar afscheid als lid van Leader Weidse
Veenweiden, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De onderscheiding
werd haar opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.
Mevrouw Plomp (1948) heeft sinds
eind jaren negentig van de vorige
eeuw een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling en stimulering
van recreatie en toerisme in de
agrarische sector, het zogenaamde
agrotoerisme. Zij was onder andere
voorzitter van de werkgroep Agrotoerisme van de Agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen. Onder haar leiding zijn veertig bedrijven actief geworden in het agrotoerisme, zijn 17 bedrijven landelijk actief met hooiberghutten, zijn
drie boerenlandpaden omgezet tot
Klompenpaden, zijn er picknickbanken met informatieborden geplaatst

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926

ISUZU Uithoorn

INFO@FIDICE.NL

die zijn verbonden met fietsroutes
en zijn meerdere versies van de recreatiekaart in De Venen gemaakt.
Zij wordt omschreven als een echte netwerker die bewoners en organisaties helpt bij het realiseren van
projecten. Als agrariër wist zij collega’s te enthousiasmeren om de
deuren voor burgers te openen en te
vertellen over de streek en de voedselproductie. Vanuit haar kennis en
ervaring werd zij ook veelvuldig gevraagd zitting te nemen in andere
werkgroepen. Zo is zij onder andere
actief in de Werkgroep Recreatie De
Venen, Groene Hart Kloppend Hart
en de Plaatselijke Groep van Leader. Via Leader heeft zij inbreng geleverd in een internationaal samenwerkingsproject: “Proef ons platteland in uw stadsrand”. Daarnaast
was zij actief als bestuurslid van de
Christelijke Plattelands Bond (nu:
Passage), medezeggenschapsraad
Kon. Julianaschool, de Nederlandse
Patiënten Vereniging De Ronde Venen en als coördinator vrijwilligers
in Mijdrecht.

Tabletcafé in bieb Mijdrecht

Het nieuwe verzorgingshuis
Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Het verzorgingshuis
Nieuw Avondlicht gaat vernieuwen, de bouwaanvraag voor de
nieuwbouw aan de Dorpsstraat te
Mijdrecht is ingediend.
Het verzorgingshuis Nieuw Avondlicht in het centrum van Mijdrecht is
verouderd en wordt vervangen. De
bestaande bebouwing is sterk verouderd en de zorgvraag is – mede door grote aanpassingen vanuit de overheid - sterk veranderd.
Nieuw Avondlicht verkleurt van verzorgingshuis naar verpleeghuis voor
mensen met dementie. Zonnehuisgroep Amstelland maakt voor deze bewoners een huis midden in de
samenleving. Daartoe is er een ontwerp voor nieuwbouw voor het Zonnehof Mijdrecht opgesteld. Een bijzonder ontwerp dat passend is bij
de toekomstige verzorgingsvraag

en passend in de dorpse omgeving van het centrum van Mijdrecht.
In de nieuwbouw van het Zonnehof worden 48 verpleegplaatsen en
16 zorgappartementen voor ouderen gerealiseerd. In overleg met de
gemeente en omwonenden is gekomen tot een zorgvuldige inpassing in het centrum van Mijdrecht.
Aan de zijde van de Dorpsstraat komen zichtbaar de algemene ouderenvoorzieningen als een restaurant
en de bijeenkomstruimte. Langs het
water komt een min of meer groene inrichting en tussen de nieuwbouw en de bestaande gebouw
De Kom komt een beleeftuin. Er is
in het verleden nagedacht over de
toekomstvisie voor het gehele complex met inclusief het achterliggende gebouw De Kom en herinrichting
van de buitenruimte aan het water.
Gedurende dit proces werd duide-

lijk dat de geschetste ontwikkelingen nog veel vragen en ook maatschappelijke weerstand opriep. In
overleg tussen gemeente en Zonnehuisgroep Amstelland is besloten dat de toekomstige vernieuwing
van gebouw De Kom minder urgentie heeft en dat er wel snel met de
nieuwbouw van het verzorgingshuis
moet worden begonnen. De aanvraag betreft dan ook enkel het gebouw aan de zijde van de Dorpsstraat. Omdat het bouwplan afwijkt
van het geldende bestemmingsplan
is er sprake van een zogenaamde
WABO Projectbesluit. Na inhoudelijke toetsing zal de concept-vergunning ter inzage worden gelegd, zodat omwonenden hun mening over het voorstel kunnen geven. Naar verwachting zal dit rond
februari 2015 zijn. Het uiteindelijk
besluit zal rond april komen.

Mijdrecht - Maandag 27 oktober is
er Tabletcafé in de Bibliotheek Mijdrecht. Iedereen, jong en oud, die tips
en & trucs over het gebruik van de
iPad of andere tablets wil delen is
welkom. U kunt terecht voor diverse zaken zoals het installeren van
apps, tips over leuke en handige
apps, e-books, foto’s en film, e-mailen via de tablet en nog veel meer.
Docenten van SeniorWeb De Ronde
Venen zijn aanwezig voor deskundige ondersteuning. Deelname aan
het tabletcafé kost 2,50 (leden van
de Bibliotheek krijgen 1 euro korting). Meer informatie op: www.bibliotheekavv.nl of www.seniorwebderondevenen.nl. Het Tabletcafé
wordt georganiseerd in samenwer-

king met SeniorWeb De Ronde Venen. Elke laatste maandagmiddag
van de maand, van 14.00 tot 16.00
uur, kunt u terecht met uw vragen
over het gebruik van de iPad of andere tablets.

Fietser zwaar gewond
Mijdrecht - Vrijdagmiddag 17
oktober raakte een fietser ernstig
gewond bij een aanrijding met
een bestelbusje op de Veenweg.
Rond 16.15 uur reed een 41-jarige man uit Breukelen in zijn bestelbusje over de Veenweg in de
richting van Wilnis.
Op datzelfde moment fietste een 17-jarige jongeman over

het naastgelegen fietspad. Bij
de kruising met de Constructieweg wilde de fietser oversteken,
maar gaf geen voorrang aan het
bestelbusje. Een aanrijding was
het gevolg. De fietser was slecht
aanspreekbaar en werd met onder andere letsel aan zijn hoofd
per ambulance overgebracht naar
een ziekenhuis.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

onze stichting gaat verder onder
de naam
OntwikkelingsSamenwerking
De
RondeontwikkelingssamenVenen financiert
werking DRV. ondanks
het Guatamala,
mindere economische
tij blijven
we
schoolprojecten
in Ecuador,
Kenia, Nepal,
Sri Lanka
doorgaan
met
ons werk.
‘onze kinderen’
mogen in
geen
van
en
Tanzania.
Daarmee
investeren
wij duurzaam
de kind
generadevan
rekening
worden.De
grenzeloos
in onderwijs
ons
tie
de toekomst.
komende investeren
periode zetten
wij ons inisvoor
doel.
wij financieren
schoolprojecten
in ecuador,
een
medisch
onderwijscentrum
in Kenia.
Meer infoguatemala,
op www.
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
sosderondevenen.nl.
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Vakantie Bijbel Week Wilnis
Wilnis - Deze week is het herfstvakantie. Dat betekent dat er weer een
gezellige Vakantie Bijbel Week-middag georganiseerd wordt. Alle kinderen uit groep 2 t/m 8 zijn welkom
op zaterdagmiddag 25 oktober van
14.00-16.00 uur in de Roeping (het
gebouw achter de Herv. Kerk in Wilnis). Het zal deze middag gaan over

de ‘luister-vis’ en er zal onder andere
een leuke knutsel worden gemaakt.
Ook is er deze middag de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd, die
in de tent gehouden is. Benieuwd
of jij gewonnen hebt? Kom ook! En
neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee. Voor meer informatie:
vbwwilnis@hotmail.com.

Voorlichtingsavond
ooglaseren door
Sijbrants & van Olst optiek
Uithoorn - Overweegt u een ooglaserbehandeling? Ga dan woensdag 29 oktober 2014 naar de voorlichtingsavond in Restaurant Het
Rechthuis te Uithoorn (Schans 2932 Uithoorn). Samen met Eyescan specialist op het gebied van brilvervangende chirurgie - informeert Sijbrants & van Olst u over alles wat
er bij een ooglaserbehandeling of
lensimplantatie komt kijken. Denk
aan de verschillende behandelmethoden, de kliniek, de behandeldag en de resultaten. Tevens is er
de gelegenheid om vragen te stellen aan een optometrist die gespecialiseerd is in refractiechirurgie.
Aan het einde van de avond krijgt

u foldermateriaal mee naar huis om
thuis na te lezen. De avond is kosteloos en geheel vrijblijvend. U bent
van harte welkom om 19.15 uur. Sijbrants & van Olst optiek zorgt voor
een hapje en een drankje. Om 21.00
uur is de avond afgelopen. Wilt u
zich eerst aanmelden door te bellen naar 0297-540777, langs te komen in de winkel of te mailen naar
info@designbril.nl?
Iedereen die vóór 15 december 2014
een vooronderzoek inplant en vóór
15 maart 2015 behandeld wordt,
profiteert van 800,- korting op de
LASIK IntraLase Superior® ooglaserbehandeling*.
*Vraag naar de voorwaarden.

Passage
Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag, 23 oktober
komt Ds. Wina Hordijk bij ons om te
vertellen over haar werk als luchthavenpastor. Zij geeft steun aan
passagiers die het moeilijk hebben.
Denk aan mensen die uit geproduceerd zijn en op een vliegtuig worden gezet om naar hun thuisland
terug te gaan. Mensen die wachten
op een familielid omdat er een sterfgeval is in de familie. De vreselijke
ramp van afgelopen zomer waarbij
de nabestaanden moesten worden
opgevangen. Allerlei zaken waar je
niet zo gauw aan zou denken, veelal
zijn de mensen blij omdat ze op vakantie gaan. Het luchthavenpastoraat bestaat al sinds 1975 en er zijn
3 pastors werkzaam. Er is een stiltecentrum waar men zich even terug kan trekken voor een moment
van bezinning en gebed. De pastor is te herkennen aan een purperrood halskoord met daarin in witte
letters: chaplain=pastor. Ds. Hordijk
doet dit werk al sinds 2010 en zal
ons er ongetwijfeld veel over kunnen vertellen. De avond begint om
20.00 uur, gebouw Irene naast de
Janskerk. Gasten hartelijk welkom,
aan hen wordt een bijdrage van
g2,50 gevraagd.

Altovi brengt nog eenmaal
het stuk Kunstkoppel
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag speelde Altovi i.s.m. zanggroep
Braq, de band en Jordy de Leeuw
de klusical Kunstkoppel. Een voorstelling geregisseerd door Cees Otting en geschreven door Martin
Verrips. Een succesvolle avond, een
volle zaal, het publiek heeft genoten en kijkt alweer uit naar de vol-

gende productie van Altovi. Zaterdagavond 25 oktober speelt Altovi Kunstkoppel nog eenmaal in de
Boei in Vinkeveen. Er zijn nog enkele kaarten à 10 euro verkrijgbaar bij
drogisterij de Bree, slijterij Vreeland,
Verf en Wand van Asselen in Vinkeveen en bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht.

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

lifi, een gebied in Kenia waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is
aan onderwijs en werkgelegenheid.
Na drie jaar van voorbereiding
startte in september 2012 de eerste opleiding klinische geneeskunde met negentien studenten.
Inmiddels zijn dat er 196 en naast
de opleiding gezondheidszorg,
biedt de school nu ook verpleegen verloskunde en voedingsleer.
Om dit te realiseren, kom je er
niet met alleen een droom. Het
is keihard werken, tegenslagen incasseren, politiek bedrijven en fondsen werven (de Keniase overheid is erg enthousiast, maar draagt geen cent bij).
Dit alles maakt Marianne voor mij
een held. Ik ben dan ook erg verheugd dat onze stichting heeft
besloten haar komend jaar te
helpen met de bouw en inrichting
van een nieuw computerlokaal.
Marije Harmsen

Speculaas bij de Wilnisser
Veenmolen
Wilnis - Sinterklaasavond komt alweer in zicht. Bij de Veenmolen in
Wilnis is de komende weken speculaas te koop, gebakken met echt
molenmeel! Het zijn heerlijke speculaasjes in een aantrekkelijke verpakking. Bakkerij Abrona in De Meern,
waar mensen werken met een verstandelijke beperking, bakt de molenspeculaas. De koekjes worden
bereid met tarwe die in molen De
Valk in Montfoort is gemalen en gezeefd, dus met echte molenbloem!
Een zakje molenspeculaas van 250
gram kost 3,15. Daarnaast zijn er gevulde speculaastaartjes ad 5,40 per
stuk te koop. Nieuw zijn dit jaar eenpersoons speculaastaartjes (pencees), die 1,25 kosten. Vanaf medio
november zijn er op bestelling, als
Sinterklaascadeau, ook speculaaspoppen in een mooie doos te koop.

Een pop van ca. 260 gram kost 4,05
euro. De opbrengst is bestemd voor
onderhoud van de Veenmolen en
andere Utrechtse molens. Het onderhoud van een molen kost gemiddeld 15.000,- per jaar. Er zijn dure
hoogwerkers nodig voor het schilder- en rietwerk, dat veel te lijden
heeft van weer, wind en vogels. Het
houten draaiwerk kan alleen door
gespecialiseerde vaklieden worden
gerepareerd. De opbrengst is voor
100% bestemd voor het onderhoud
van de 23 koren- en poldermolens
van Stichting De Utrechtse Molens.
De Veenmolen is elke zaterdag van
tien tot vier uur open. De molenaars
verzorgen rondleidingen en verkopen de speculaas en andere producten. De molen staat aan de Oudhuijzerweg in Wilnis, en is goed per
fiets én auto bereikbaar.

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

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.
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‘Wie is jouw held?’, werd me
laatst gevraagd. Daar hoefde ik
niet lang over na te denken: Marianne Darwinkel. Wie zij is? Een
vrouw die na haar studie geneeskunde naar Kenia vertrok om te
gaan werken in het medisch onderwijs. Na een aantal jaar werd
het voor haar steeds duidelijker:
dit kan beter, dit móet beter. Het
onderwijs in Kenia is gericht is op
het ouderwetse stampwerk. Toepassing van het geleerde wordt
nogal eens achterwege gelaten.
Het kwartje viel toen haar dochter
van zeven thuis kwam van school
en trots begon op te dreunen wat
er allemaal in een EHBO-doos
zat. Toen Marianne haar vervolgens vroeg wat ze met de mitella
die in de doos zat kon doen, keek
haar dochter haar vragend aan.
Marianne besloot met een paar
Keniase collega’s tot een grote stap: zelf een school beginnen
waarin studenten worden opgeleid tot volwaardige gezondheidswerkers. Ze kochten grond in Ki-

Is uw huisdier zoek?

oplAgE: 16.100

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

Held

Onze verspreiders in het nieuw
Regio - VerspreidNet (o.a. de verspreidorganisatie van de Nieuwe
Meerbode) heeft de nu 17e Renault
Master afgenomen in 12 jaar tijd bij
Renault Nieuwendijk. Waarom bij
Nieuwendijk, zeker telt de kwaliteit/

km-prijsverhouding, een goede inruilprijs is in deze tijd erg belangrijk. Maar natuurlijk het op de weg
houden van deze kranten bezorg
wagens is nog belangrijker. En dat
doet Renault Nieuwendijk met voor

VerspreidNet de belangrijke service
op maat.
Altijd inzetbaar dáár heeft VerspreidNet weer voor gekozen. Een
goede deal voor én Renault Nieuwendijk én VerspreidNet.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijze poes. 10 jaar.
Heet Gijsje en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Faunapassage ‘Aan de Zuwe’ geopend
De Ronde Venen - De afgelopen
maanden is Faunapassage ‘Aan de
Zuwe’ aangelegd onder de Ingenieur Enschedeweg, de provinciale weg tussen Wilnis en Woerden
(N212). Direct naast de faunapassage ligt een stapsteen, bestaande
uit een graslandje met daarin een

poel voor amfibieën, schuilmogelijkheden voor de Otter en een rustplaats voor de Ringslang. Aan de
andere kant van de Enschedeweg
is ook één ha grasland beschikbaar als stapsteen binnen de ecologische verbinding. Langs de weg
zelf zijn rasters geplaatst om ervoor

te zorgen dat de dieren naar de faunapassage worden geleid, zodat ze
daadwerkelijk veilig aan de overkant komen. “Met deze faunapassage verbinden we twee unieke moerasgebieden in onze regio, waarmee tevens een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het natuur-

Polderwachter Marcel Bleekendaal vertelt over de faunapassage

Zondagopening
“Sinds een paar weken staat de
zondagopenstelling in onze gemeente weer in de spotlights. De
sfeer die nu in de (social) media ontstaat, en zich nadrukkelijk tot ons richt, dringt mij ertoe
om toch een reactie op de ontwikkeling te geven. Laat ik eerst
aangegeven waarom mijn fractie
(en achterban) zich zo tegen de
winkelopenstelling verzet. Uiteraard ligt daar een principiële reden aan ten grondslag, daar doen
we niet geheimzinnig over. Echter,
die ene dag rust in de week is er
niet voor niets. De Bijbelse leefregels, ook wat dit betreft, is heilzaam voor de samenleving. Zeker
in deze jachtige tijd is zo’n collectieve dag van rust van groot belang voor de maatschappij. Na zes
dagen werk, één dag rust. Nu de
Karwei in Mijdrecht sinds 5 oktober elke zondag open is, en daarmee feitelijk de wet overtreedt en
een economisch delict pleegt, is er
een discussie op gang gekomen
waaruit je zou kunnen afleiden dat
alle inwoners en winkeliers in deze gemeente voor maximale openstelling op zondag zijn. Niets is
echter minder waar. Dat een grote
groep tegenstanders van de zondagopenstelling zich in deze discussie nu niet roert, wil niet zeggen, dat ze er niet zijn. U herinnert zich wellicht nog de “bonnetjes-actie” in De Nieuwe Meerbode een paar jaar geleden. Het
beeld dat alle winkeliers erachter
staan, klopt ook niet. Zondag 11
oktober was er in Mijdrecht een
koopzondag. Uit eigen waarneming constateer ik dat ca 60% van
de winkels de deuren dicht hield.
Uit meerdere gesprekken die ik de
afgelopen jaren met lokale winkeliers voerden, blijken geen principiële, maar praktische overwegingen hieraan ten grondslag liggen.
Men wil die dag graag voor het
gezin houden en de praktijk leerde hen, dat open zijn op zondag
geen profijt oplevert maar eerder
geld kost. Besef dat veel van deze
lokale winkeliers al zes (vaak lange) werkdagen maken. Keuzevrijheid hoor ik dan zeggen; “Laat de
winkeliers zelf bepalen op welke
dag ze hun rustdag nemen”. Maar
daarmee blijft er van de essentie
van de zondag als collectieve rustdag niets over. Daarmee valt het
unieke van de rustdag weg en komen we weer een stukje dichterbij de 24-uurs economie. En dat is
ook niet in het belang van de lokale winkelier. Daarnaast zal er economische druk ontstaan om toch
alle dagen open te zijn. De recente berichten in het Algemeen Dagblad over de (kleine) winkeliers in
de Utrechtse binnenstad bevestigen dat ook. Sinds daar de winkels alle zondagen open zijn, zien
de winkeliers de omzet van zaterdag verdeeld worden over twee
dagen; ze moeten zowel op zaterdag als zondag open zijn omdat
ze anders een deel van de omzet
missen. Maar omzetstijging heeft
het hen niet opgeleverd (wel kostenstijging). Lokale winkeliers in
Utrecht zien de zondagopenstelling liever gisteren dan vandaag
verdwijnen. Is het dan noodzakelijk dat de winkels op zondag open
zijn? Naar onze mening niet, de
winkels zijn zo ruim open, dat er
voor een ieder voldoende gelegenheid is om boodschappen te doen.
Voor de winkeliers is een verdere

verruiming ook helemaal niet gunstig. We zien dat aan de koopavonden, die overal doodbloeden, juist
omdat de winkels ook op andere
dagen ruim voldoende open zijn.
Daarbij komt, dat er ook druk
gaat ontstaan op winkelpersoneel
dat wel gehecht is aan rust houden op zondag; als het gewoon is
dat op zondag de winkel open is,
zal er voor hen steeds minder begrip en ruimte zijn om in de detailhandel werkzaam te zijn zonder op
zondag te hoeven werken. De heer
Kruse van de Karwei zegt in het interview twee weken geleden in De
Nieuwe Meerbode dat personeel
het recht houdt om niet op zondag
te werken. Hij verwijst daarbij onder andere naar de CAO. Dat zal
(nu) zo zijn, maar iedereen kan op
zijn vingers natellen, dat als winkeliers straks de keuze uit meerdere sollicitanten hebben, de keuze
snel gemaakt zal worden voor de
kandidaat die geen moeite heeft
met werken op zondag. Daarnaast
is het nog maar de vraag of de
CAO in de toekomst zo “zondagvriendelijk” blijft. De zondagtoeslag staat inmiddels al ter discussie, het principieel recht om niet op
zondag te hoeven werken zal mogelijk als volgend punt sneuvelen.
Loopt het publiek dan massaal
warm voor de zondagopenstelling. Wie even de ca 40-50 mensen die betrokken waren bij een
modeshow in de dorpsstraat wegdenkt, constateert dat het niet echt
zwart zag van de publiek (ondanks
het prachtige weer). Ook in andere gemeentes valt de belangstelling voor de koopzondagen vaak
tegen. Afgelopen week kwam ik
een bericht tegen over Amersfoort waar de lokale city marketing 35.000 euro uit het lokale ondernemersfonds gebruikt uitsluitend om de koopzondagen te promoten. Als de koopzondag echt
zo’n succes zou zijn, lijkt me dat
overbodig. De achterliggende jaren is mij vaak voorgehouden dat
Rondeveners massaal in Uithoorn
hun boodschappen doen. Ook dat
ben ik maar eens gaan controleren. Ik constateer dat de drukte
bij de twee supermarkten bij het
Amstelplein niet groter is dan een
gemiddelde doordeweekse dag.
Daarnaast zijn de meeste winkels
in Uithoorn op zondag dicht. Is er
dan geen probleem voor onze detailhandel. Jazeker, maar die los je
niet op met de zondagopenstelling.
Ons inziens moet je dan naar een
breed spectrum van maatregelen kijken, met oplossingen in de
zin van een aantrekkelijk winkelgebied met klantvriendelijke voorzieningen en een hoog serviceniveau. Of zoals een lokale ondernemer het onlangs zei: “Place to be”
in plaats van “Place to buy”. Daarbij moeten ook de eigenaren van
de panden een belangrijke rol spelen waar het bijvoorbeeld de huren
of het onderhoud van de panden
betreft. Kortom: ik had er behoefte
aan om enige nuance in de discussie in te brengen. We hebben nu
(misschien wel als één van de weinige gemeentes) nog een echte
rustdag waar onze lokale middenstand ook nog van kan genieten.
Laten we dat vooral zo behouden.
Wim Stam,
Fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP
De Ronde Venen

Gul Vinkeveen doneert statiegeld
aan Hertha
Vinkeveen - In de reeks acties en
evenementen van SV Hertha om de
nieuwbouw mogelijk te maken, is er
afgelopen zaterdag een grootse statiegeldflessen inzamelactie op touw
gezet. Er stond een grote inzamelbak bij de Jumbo, twee auto’s met
aanhanger en enthousiaste F-junioren zijn door Zuiderwaard heen
de deuren langs gegaan en tenslotte werd er ook nog een ronde langs
de plaatselijke horeca gemaakt. Met
donaties van een enkele fles tot aan
complete bierkratten (soms meerdere tegelijk!), maar ook mensen
die bij gebrek aan flessen spontaan

geld gaven, is het meer dan duidelijk geworden; de inwoners van Vinkeveen begrijpen én steunen de
nieuwbouwplannen van hun voetbalclub! Na het uittellen en inleveren van ruim 1.900 flessen en 28
bierkratten, kon de bouwcommissie
een bedrag 675,- bijschrijven op de
bouwrekening! Hiermee is de actie
echter nog niet tot zijn einde, want
de inzamelbak staat permanent in
de kantine dus u kunt flessen blijven doneren. Hertha bedankt iedereen enorm voor hun spontane donaties & Jumbo Vinkeveen voor het
mogelijk maken van deze actie.

netwerk in Nederland”, aldus gedeputeerde Bart Krol over de faunapassage. Deze nieuwe faunapassage
maakt deel uit van de ecologische
verbinding tussen de (nieuwe) natuur in de Wilnisse Bovenlanden en
de polder Groot Wilnis-Vinkeveen
en biedt een veilige oversteek voor
diersoorten als de Otter, de Noordse
woelmuis en de Ringslang. De Wilnisse Bovenlanden en polder Groot
Wilnis-Vinkeveen vormen een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en
de Vinkeveense Plassen. Het valt in
zijn geheel binnen de Ecologische
Hoofdstructuur. De Wilnisse Bovenlanden heeft als hoofddoelstelling
natuur. In Groot Wilnis-Vinkeveen is
versterking van de landbouwstructuur ook een belangrijk doel. Dick
Boogaard, voorzitter van de Stuurgroepen De Wilnisse Bovenlanden
en Groot Wilnis-Vinkeveen, is trots
op deze ecopassage, die de natuur
in beide polders verbindt.
De stuurgroep regisseert namens
Gebiedscommissie
Utrecht-West
in opdracht van provincie Utrecht
de inrichting van beide polders. In
de stuurgroepen zijn gemeente De
Ronde Venen, het waterschap, natuur-en
landbouworganisaties
vertegenwoordigd. De provincie
Utrecht is adviserend lid.
Foto: Maarten Koch

Paddenstoelen excursie
voor kinderen
Regio - Op 1 november organiseert
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
een paddenstoelenexcursie voor
de jeugd van 8-12 jaar. Het is weer
herfst, dus paddenstoelentijd. Met
elkaar gaan we het Libellebos in om
deze wonderlijke “bosvruchten” te
vinden. Elfenbankjes, zwavelkopjes,
inktzwammen enz. Wie gaat ermee?
We verzamelen om 14.00 uur op de
parkeerplaats van het Libellebos op

de Hollandsedijk in Uithoorn. Ouders kunnen hun kinderen hier om
16.00 uur weer ophalen. Advies: trek
warme kleding en stevige schoenen
of laarzen aan. Neem een klein spiegeltje en een loepje mee als je deze hebt. De excursie is voor IVN-gezinsleden gratis. Niet-leden betalen
2.50 euro. Graag aanmelden vóór 28
oktober per e-mail naar cindy-raaphorst@hotmail.com

Proeverijen, sushi, cocktails en
fruitversieren voor kinderen

Zaterdag Zijdelwaard
Culinair in WC Zijdelwaard
Helpt u Ian aan een
kindermaatje
Regio - Op zaterdagmorgen 25 Oktober wordt er een sponsor trainingsloop georganiseerd vanuit De
Hoef. Iedereen die daar aan mee
wil doen is van harte welkom. De
trainers van Amstelhof Running
uit Uithoorn en De Veenlopers uit
Mijdrecht zijn bereid gevonden om
verschillende groepen te maken.
16, 12 en 9 km zodat iedereen op
zijn of haar niveau mee kan doen.
Ook voor de beginnende lopers 3-4
km is er een trainer aanwezig. Deze groep gaat veel oefeningen doen
en een beperkt aantal km lopen.
Ian en de hond Robin worden getraind om samen te werken. Hond
Robin leert hoe hij een kindermaatje van Ian wordt. Het kindermaatje
zal Ian helpen om zelfstandigheid te
krijgen in het leven. Spullen aange-

ven, helpen met zijn jas, samen naar
de winkel, ‘s nachts het dekbed over
hem heen trekken, onvoorwaardelijk maatje zijn. Elke week komt er
een hondentrainer aan huis om de
hond Robin en Ian te trainen, naar
de specifieke wensen van Ian. De
kindermaatjestraining wordt betaald vanuit stichting De Hond Kan
De Was Doen. Uw donatie is zeer
welkom! Helpt u Ian aan een kindermaatje? Op rekeningnummer
nl35 INGB 0000 0700 06 t.n.v. Stichting De Hond Kan De Was Doen
o.v.v. Ian en Robin. Verzamelen
kan bij voetbalkantine HSV aan de
Schattekerkerweg in De Hoef. Training is van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Voor vragen en/of inlichtingen Peter v Adrichem 0612800638, email:
adrichem74@tiscali.nl

Uithoorn - Zaterdag 25 oktober
vinden er allerlei culinaire activiteiten plaats in winkelcentrum Zijdelwaard! De verswinkels van winkelcentrum Zijdelwaard maken deze
dag allerlei heerlijke hapjes en hebben speciale aanbiedingen. Gastvrouwen delen hapjes uit van Jamin,
Bakkerij Hulleman, De Goudreinet,
Keurslagerij Bader, C1000 en Perloplaza. Bij Gall & Gall kunt u heerlijke wijnen proeven.
Perloplaza heeft in samenwerking
met het Uithoornse bedrijf van Stella Webber een nieuw product: raw

chocolate, chocolade van uitsluitend gezonde en natuurlijk ingredienten! Natuurlijk kunt u deze chocolade ook proeven bij Perloplaza!
Bij Zeevishandel Volendam kunt u
heerlijk sushi proeven! Een Japanse sushimaker geeft een demonstratie hoe je zelf sushi kunt maken. De
tropische cocktailbar staat weer in
het winkelcentrum. U kunt er gratis
een heerlijke gezonde cocktail halen! Voor de kinderen is er een knutselterras waar ze onder begeleiding
fruit kunnen versieren en mee naar
huis kunnen nemen!

Marathonkaarten in
Amstelhoek!
Amstelhoek – Buurtvereniging
Amstelhoek houdt zaterdag 8 november weer een klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van 10 uur tot
22 uur, waarbij er leuke prijzen zijn
te winnen. De zaal is open vanaf ca.
9.30 uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei prijsjes. De entree
bedraagt slechts €8,-, waarbij inbegrepen een kopje koffie. ’s Mid-

dags een broodje en ’s avonds een
heerlijke kop soep met een broodje.
Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dient u zich uiterlijk woensdag de 5de op te geven bij mevrouw Leny Jansen. Tel:
06-52075517.
Email: jansenleny@hotmail.com.
VOL = VOL! (Bij 92 deelnemers is de
zaal ECHT vol!)

www.lijfengezondheid.nl

Eet je
warm!
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Nieuwe zorgregels en bezuinigingen
drama voor gehandicapte

De Ronde Venen - Met ingang van
1 januari komend jaar worden bepaalde delen van de zorg overgeheveld van de centrale overheid naar
de gemeenten. Tevens gelden dan
nieuwe regels in de zorg voor bepaalde voorzieningen. Die veroorzaken bij veel mensen die van zorg afhankelijk zijn voor veel onrust, verontwaardiging en zelfs boosheid.
Niet alleen ouderen worden in hun
zorg gekortwiekt zo blijkt. Maar ook
mensen met een lichamelijke beperking en (chronisch) zieken zullen meer op zichzelf zijn aangewezen. Zij zullen zelf ook moeten bijdragen aan oplossingen om hun gezondheid op peil te houden en waar
mogelijk mobiel te blijven. Ook de
gemeente De Ronde Venen wordt
per 1 januari voor de taak gesteld
op een breed vlak ‘zorg op maat’
te gaan verlenen. Maar of daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn is even
de vraag. Het gemeentelijke ambtenarenkorps dat hiervoor verantwoordelijk is, krijgt de ondankbare
taak uitvoering te geven aan de veranderde regels en dat zal gegarandeerd wrevel opwekken bij de inwoners die afhankelijk van zorg zijn en
de technische hulpmiddelen daarvoor. Als voorbeeld kan dienen mevrouw Wilma van de Craats uit Vinkeveen. Zij is beperkt in haar bewegingen, heeft een gezin met een
man, een zoon van 9 en een dochter van 7 jaar oud. Het gezin heeft
het financieel niet breed. Haar man
werkte in de bouw, maar is al geruime tijd werkeloos.
Scootmobiel ongeschikt
Wilma kreeg vijf jaar geleden vanwege een ernstige rugaandoening de beschikking over een Canta LX brommobiel (een 45 km wagentje). Daarmee kon zij haar kinderen naar school brengen, boodschappen doen, naar de fysiotherapeut gaan, sociale contacten opdoen en zo meer. Zij kon goed uit
de voeten en op die manier ook invulling geven aan haar leven. Maar
steeds vaker werd zij er door de gemeente van in kennis gesteld dat zij
de Canta moest inruilen tegen een
scootmobiel. Zij begrijpt niet waarom dat nu ineens moet. “Behalve
mijn rugaandoening kreeg ik begin
vorig jaar ook te horen dat ik borstkanker heb met uitzaaiingen in delen van mijn lichaam, ook in de onderrug,” vertelt Wilma. “Een scootmobiel is gezien mijn huidige ge-

zondheidssituatie, ook al zou je
dat aan de buitenkant gezien niet
zo zeggen, voor mij volledig ongeschikt. Ook al omdat ik er vanaf Vinkeveen mee naar het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden moet om regelmatig een chemotherapie te ondergaan. Is de brommobiel die vijf jaar
oud is nu zoveel duurder dan een
nieuwe scootmobiel? Ik geloof het
niet. Vorig jaar schrok men van mijn
slechte gezondheid en toen hebben ze het gebruik van de brommobiel met een jaar verlengd. Maar nu
willen ze mij toch een scootmobiel
geven en de Canta innemen omdat
men vindt dat mijn kinderen inmiddels oud genoeg zijn om zelfstandig
op de fiets naar school te gaan. Dat
kan wel zijn maar het verhult echter
niet dat mijn gezondheid nog altijd
te slecht is om mij met een scootmobiel te verplaatsen. Daar kan ik
ook geen boodschappen mee doen
in Mijdrecht bij de Aldi en de Lidl.
Want dat zijn winkels waarop wij
zijn aangewezen. Tegen het inleveren van de Canta hebben mijn man
en ik zich officieel verweerd en hebben bezwaar bij de Commissie Beroep en Bezwaar aangetekend. (De
behandeling van de zaak is op 28
oktober a.s. red.). Voor een scootmobiel is ook geen plaats in huis of
in het schuurtje achter de woning
om die te stallen, tenzij we de fietsen van de kinderen op straat zetten. De desbetreffende ambtenaar
die een kijkje kwam nemen zei dat
ik een keuze moest maken, ofwel de
scootmobiel binnen en de fietsen
buiten, of geen vervoer. De Canta
LX is een autootje en dat kan ik op
het parkeerterrein aan de overkant
van de straat parkeren.”
Niet meelevend
De Canta brommobiel wordt in
bruikleen geleverd door de firma
Welzorg die diverse vestigingen
heeft, waaronder in Amstelveen en
Amsterdam. Welzorg biedt een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen op het gebied van wonen,
werken en mobiliteit. De huur van
het vervoermiddel van Wilma werd
steeds voldaan door de gemeente.
Maar dat is uit ingewonnen informatie door Wilma bij de betreffende afdeling van de gemeente verleden tijd. De huur liep tot 1 oktober en zou niet worden verlengd ondanks het ingediende bezwaar wat
nog loopt. Om die reden moet Welzorg nu de Canta terugvorderen.
Volgens Wilma wordt zij bij de ge-

meente van het kastje naar de muur
gestuurd. De ene ambtenaar is ziek,
de andere is vrij en omgekeerd. De
rest mag geen beslissingen nemen
of weet niets van de zaak af. Sterker
nog, de firma Welzorg zou zich uitgesproken hebben dat Wilma onbeschoft wordt behandeld en dat men
bij de gemeente totaal niet meelevend is in haar situatie. “Ik had voordat wij in bezwaar gingen de door
hen aangeboden scootmobiel maar
moeten aanpakken. Het is niet het
probleem van de gemeente dat ik
straks geen vervoer meer heb en
dat het mijn eigen schuld is, zo werd
daar gezegd.” Wilma had de brommobiel wel kunnen behouden als ze
die had gekocht, maar die kost ruim
4.000 euro. Dat geld heeft het gezin niet. “Op deze manier pakt de
gemeente mijn leven af. Zonder de
Canta kan ik heel veel sociale, maar
ook noodzakelijke dingen niet meer
doen en ook mijn kinderen niet
meer naar zwemles brengen. Ook
moet zij dan gebruik maken van de
regiotaxi (met een pasje) om heen
en weer te rijden naar het Hofpoort
Ziekenhuis. Volgens de man van
Wilma kost dat kost veel meer reisen wachttijd. “Beter en verstandiger is dat te doen met het eigen vervoer want dan rijd ik haar, zeker na
afloop van de behandelingen als je
dan nog beroerd bent.”
Knelpuntenlijn
Volgens de laatste berichten heeft
Wilma de brommobiel nog. Maar
voor hoelang is nog even de vraag.
Welzorg is nog steeds erg coulant
voor haar. Wilma zegt ook dat haar
gezondheid lijdt onder de huidige onzekerheid dat ze straks geen
adequaat vervoer meer heeft en het
in de ‘clinch’ te liggen met de betreffende afdeling van de gemeente die deze zaken behandelt. Dat
biedt voor geen van de partijen soelaas dan wel een oplossing. Soms is
er volgens Wilma wel een aardige
ambtenaar die begrip voor haar kan
opbrengen en misschien wat voor
haar kan betekenen, maar een volgende keer is die niet beschikbaar
of afwezig. Dat schiet niet op.
Als dit een voorbode is van hoe het
in de nabije toekomst zal gaan met
de zorg voor iedere gehandicapte
of zieke die afhankelijk is van hulpmiddelen of andere zorg en daarvoor aanklopt bij ‘de gemeentelijke
zorgdienst’, kunnen we onze borst
natmaken. Aan de andere kant zal
ook de gehandicapte in kwestie
zich moeten realiseren dat de zorg
anders ingevuld gaat worden. Meer
zorg op maat, maar wel met een
onsje – en misschien wel een pondje – minder. Want er zijn veel minder
financiële middelen beschikbaar.
Wat niet wegneemt dat partijen wel
op een fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek moeten blijven om
de opdoemende en heersende problemen naar tevredenheid te kunnen oplossen. Het CDA in De Ronde Venen heeft een knelpuntenlijn
in het leven geroepen waar mensen
in soortgelijke gevallen terecht kunnen met vragen: 06-17070768. Of email: CDADRV@gmail.com. Succes wordt niet gegarandeerd, maar
er kan wel gekeken worden of het
probleem (snel) kan worden opgelost. Of bel het centraal gemeentelijk informatienummer als u meer
wilt weten over zorg met betrekking
tot uw persoonlijke situatie: 0297551575 (maandag t/m vrijdag 09.00
tot 12.00 uur).

Gezellig groepsweekend bij scouting Eliboe
Vinkeveen - Scouting Eliboe uit
Vinkeveen kijkt terug op een geweldig groepsweekend wat gehouden
werd in de bossen van Baarn. Dit
jaar was het thema: ‘Eliboe tussen
de sterren’. Maar liefst tweëenzestig
enthousiastelingen tussen de 5 en

58 jaar oud gingen mee. Van vrijdagavond tot zondagmiddag is de groep
vermaakt met allerlei spannende
spellen en opdrachten en op zaterdagavond kon de Playbackshow natuurlijk niet ontbreken. Daarbij hadden alle scouts een act voorbereid

om aan de anderen te laten zien.
Er was volop talent onder de deelnemers: van knappe dansacts tot
grappige moppen en een handpoppenshow. Kortom, het weekend was
zeer geslaagd en zondag ging iedereen moe maar voldoen naar huis.

Qua Kunst & Ambacht De Kwakel 2014
Regio - Over enkele dagen start de
14e editie van het Kunstevenement
Qua Kunst & Ambacht De Kwakel.
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober openen 11 locaties in De Kwakel
en directe omgeving de deuren van
12.00 uur tot 17.00 uur. Het belooft
een bijzondere editie te worden met
veel variatie in het kunst & ambacht
aanbod. In het millennium jaar 2000
sloegen enkele kunstminnende ondernemers in De Kwakel de handen
ineen en organiseerden de 1e editie
van het inmiddels in de wijde omgeving bekend staande kunstevenement Qua Kunst & Ambacht De
Kwakel. Omdat de route altijd in het
laatste weekend van oktober plaatsvindt blijft het altijd twijfelachtig hoe
de weergoden het evenement gezind zullen zijn. Toch laten veel bezoekers zich niet uit het veld slaan
want ze komen van heinde en verre met de auto en/of fiets om maar
niets te missen van de vele kunstzinnige uitingen. Dit jaar is er ook
veel te doen voor diegene die bijvoorbeeld eens zelf wil ervaren hoe
het is om een keramiek werkstuk te
maken. Bij bloemsierkunst Christa
Snoek (nr. 6) geeft keramiste Martina Dielen op beide dagen om 13.30
uur een workshop keramiek. U kunt
zich opgeven via email adres info@
martinadielen.nl. Op dezelfde locatie kunt u bij viltkunstenares Do-

rie van Dijk zelf een kleinigheidje van vilt maken. Bij Lijstenmakerij
en Restauratie atelier De Inlijsteraar
(nr. 11) kunt u zelf een passe-partout komen snijden en zal restauratiekundige Gerrit Hoogebeen uitleg
geven over het restaureren van olieverfschilderijen.
Bijzonder
Heel bijzonder zijn ook de tassen van
Petra Pel die te zien zijn bij Bruinsma
Hydrokultuur (nr. 2). De tijken die
voor de tassen worden gebruikt zijn
afkomstig van kunstwerken die door
mensen met een verstandelijke beperking zijn gemaakt. Op dezelfde locatie kunt u kennis maken met
Anton van Duin die een demonstratie geeft van het op inventieve wijze
verwerken van decoratieve materialen. Anton is een bekende deelnemer van het SBS6 programma “Hollands beste bloemstylist”. Bij Nooitgedacht (nr. 1) kunt u het oude ambacht edelsmid bewonderen. Wendy
van Buren is daar aanwezig, en met
haar mobiele werkbank geeft zij demonstraties van haar kunnen. Innerart (nr. 3) aan de Vuurlijn is ook dit
jaar weer van de partij. Deze zorgboerderij heeft naast een museum ook een winkel waar de bezoeker biologische voedingsmiddelen
van eigen bodem kan kopen zoals
groenten, jams, chutneys en huisge-

maakte taart. Schilderijen, tekeningen, aquarellen vindt u bij Reuring
in Wonen (nr. 10), Parkotech Living
(nr. 5) en Lijstenmakerij De Inlijsteraar (nr. 11). Biezenwaard Creatief
is een gezellige club amateur kunstenaars die dit jaar onze nieuwe
locatie bij Honk- en Softbalvereniging Thamen (nr. 12) bevolken. Het
Aalsmeers Schildersgenootschap
is aanwezig bij Poldersport (nr. 4)
aan de Boterdijk. Heel bijzonder zijn
dit jaar ook de beelden van brons,
steen, gips, aluminium, cement en
hout van Henk Kanters zoals die
te zien zullen zijn bij Stampei-Wonen (nr. 7). Supergezellig maakt Anneke Wijfjes het ook op haar locatie (nr. 8) met haar hartjes van stof.
Ieder hartje wordt met de hand gemaakt. Ze maakt er een heel persoonlijk cadeau van. Er is voor ieder
wat wils en dat maakt dit evenement
zo speciaal. Alle locaties zijn eenvoudig te vinden via de grote vlaggen langs de weg. Elke toegangsweg naar De Kwakel heeft wel een
adres waar ook de flyers te bemachtigen zijn voor de rest van de route.
Kortom reden genoeg om koers te
zetten naar De Kwakel in het weekend van 25 en 26 oktober a.s. van
12.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie: Website: www.kunstindekwakel.nl, facebook: Kunstroute
Qua Kunst & Ambacht – De Kwakel

CDA stelt vragen over Europees
geld voor de bestrijding van
jeugdwerkeloosheid
De Ronde Venen - De fractie van
het CDA heeft maandag jl de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: “ Europees geld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in
Nederland dreigt verloren te gaan!
Tot eind oktober ligt er 114 miljoen
euro klaar, maar als wethouders niet
met plannen komen, vloeit het geld
terug naar de EU. De middelen van
de EU om de jeugdwerkloosheid te
bestrijden, mogen onder meer worden besteed aan leerwerkplekken,
Coaching of loonsubsidie. Daarmee
kunnen jongeren sneller aan een
baan worden geholpen.
Minister Asscher van Sociale Zaken
heeft daarom recentelijk opnieuw
een oproep gedaan aan alle wethouders in Nederland, om snel met
ideeën te komen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dit verzoek
is enkele maanden geleden ook al

gedaan, maar plannen om het geld
te besteden laten nog steeds op
zich wachten. “Graag brengt het
CDA deze mogelijkheid (nogmaals)
onder uw aandacht, want de klok
begint te tikken”, schrijft de minister
in een e-mail aan de wethouders.
CDA De Ronde Venen zou het een
gemiste kans vinden als er vanuit De
Ronde Venen geen poging ondernomen zou worden om aanspraak
te maken op een deel van deze middelen. De Ronde Venen kampt tenslotte ook met jeugdwerkeloosheid.
Volgens het CDA De Ronde Venen is
elke jeugdwerkeloze er één teveel.
Omtrent deze berichtgeving heeft
de CDA fractie de volgende vragen:
- Is het College van B&W op de
hoogte van deze middelen voor
de aanpak van jeugdwerkeloosheid? Zo ja, sinds wanneer en
welke actie is er ondernomen?

- Heeft het College van B&W in
de afgelopen tijd initiatieven ingediend die aanspraak konden
maken op deze middelen? Zo ja,
welke initiatieven heeft het College van B&W ingediend? Zo
nee, waarom nog niet en gaan
ze nog wel ingediend worden?
- Zijn er eventueel ingediende initiatieven gehonoreerd? Zo ja,
welke initiatieven zijn gehonoreerd? Zo nee, waarom niet?
- Heeft het College een beleid
omtrent het monitoren en aanvragen van Europese subsidies?
Zo ja, kan dit aan de raad ter beschikking worden gesteld? Zo
nee, is het College bereid om
met voorstellen voor beleid omtrent het monitoren en aanvragen van Europese subsidies naar
de gemeenteraad te komen? “,
was getekend Rein Kroon, fractievoorzitter CDA

Peuters maken “Dit ben ik, dit
zijn wij” boek bij Duimelot
De Ronde Venen - De afgelopen
periode hebben de kinderen van
peuterspeelzaal Duimelot gespeeld
met het thema ‘Dit ben ik en dit zijn
wij’. De kinderen hebben allemaal
een ‘Dit ben ik en dit zijn wij’ boekje
gemaakt. Voor het boekje werd een
spiegelbeeld op de spiegel geschilderd en afgedrukt, verfhandjes gestempeld op papier en een waterverf tekening gemaakt van Bas, het

jongetje dat bij het VVE programma
hoort. De kinderen hebben op de
weegschaal gestaan en zijn gemeten, wie is groot en wie is klein en
hoe zwaar zijn we eigenlijk?
Het verschil tussen klein en groot
was goed te zien toen er baby zusjes
en een babybroertje op de speelzaal
in bad gingen. De peuters mochten
helpen met het wassen van de ba-

by’s. Ze hebben liedjes gezongen en
boekjes gelezen. Het was een leuk
en leerzaam thema dat samen met
de ouders werd afgesloten. Samen
hebben we de thema-liedjes gezongen en de kinderen konden trots
hun eigen boek laten zien en mee
naar huis nemen. Peuterspeelzaal
Duimelot hoort bij stichting Speel
Wijs. Voor informatie: www.stichting-speel-wijs.nl .
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Na 380 jaar sluit
Uithoorn de doorgang
Regio - Nog net in het Groene
Hart, maar wel tegen de grens met
de provincie Noord-Holland liggen
de Ronde Venen. Een door dijken
omgeven cirkelvormig verveend
plassengebied met in het midden
de dorpen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, De Hoef en Amstelhoek. Dat dit gebied onder de
naam Proosdijlanden vijf eeuwen
lang onafhankelijk was, weet bijna
niemand. Dat de dorpen Thamen,
Uithoorn, Blokland en Kudelstaart
daar al die tijd deel van hebben uitgemaakt, idem dito. Dat Mijdrecht
toen de hoofdplaats was en er een
hooggerecht zitting had, doet niet
meer ter zake. Dat Uithoorn in 1636
over de Amstel een brug krijgt om
de ingezetenen een snelle toegang
tot de naburige dorpen in de Proosdijlanden te verlenen is vergeten.
Dat Thamen en Uithoorn in 1819
bij de provincie Holland kwamen, is
verleden tijd. Dat de provincie Holland in 1840 vanwege machtswellust gesplitst werd in Noord– en

Zuid Holland, staat alleen in de geschiedenisboeken. Zoals de plannen nu liggen zal Uithoorn straks
de verbinding met de buitenwereld
via de Irenebrug afsluiten, waarmee
een eind komt aan de doorgang zoals destijds bedoeld. Laten we eens
kijken wat toentertijd de overwegingen waren voor een brug over
de Amstel.
Niet meer met pont en
kleine schuytkens
Eind 13e eeuw zijn de Proosdijlanden grotendeels ontgonnen en bewoond. Het gebied is dan in handen van de bisschop van Utrecht,
maar die heeft het voortdurend aan
de stok met de graaf van Holland.
Dit vanwege de begerenswaardige hoge rechtsmacht die de proost
van het kapittel van St Jan dan in
handen heeft en waar de graaf een
oogje op heeft. Wanneer eind 16e
eeuw het gedoe rond die rechtsmacht eindelijk wat bedaard is,
omvatten de Proosdijlanden aan

de westkant Nuythoorn (den Uythoorn), Tamel (Thamen met kerk),
het Zijdelmeer, een smal stuk land
tot aan de Legmeerdijk en een stuk
land gemerkt Kuydelstaert tot aan
de Drecht. Vier eeuwen later zijn
Uithoorn en Mijdrecht nog steeds
onderdeel van de Proosdijlanden. De Amstel echter blijkt steeds
meer een struikelblok in de verbinding tussen beide dorpen. Op 14
juli 1636 komt de provincie Utrecht
met een voorstel: “De Staten van
den Lande van Utrecht, allen den
geenen die deesen sullen sien of te
hooren leesen salut, doen te weeten
dat de opgeseetenen van de Proosdije aan den Uythoorn, onder synes
vertoonders jurisdictie, mitsgaders
de passagiers en reijsende luijden,
soo te wagen, te paerde als te voet
bij gebrek aan een bequame brugge met ponten en kleine schuytgens, den Amstel moeten werden
overgezet, waar door tot meermalen gebeurt, dat de voorsz. pasagiers ende opgeseetenen, door het
holle water, dat aldaar gaat, mitsgaders door tempeest en onweder,
het overvaren of geheel word belet.”
Kortom, verkeer richting Utrecht is
dan genoodzaakt andere wegen te
zoeken, dit alles ten nadele van de
provincie Utrecht.
Een brug over de Amstel
om tol te heffen
De zaak is duidelijk. Wanneer er
een brug komt is Utrecht beter toegankelijk en kan de provincie tol
heffen waaruit het onderhoud van
de wegen en paden in de polders
van Uithoorn en Amstelveen deels
kan worden bekostigd. Maar, wanneer Amsterdam de plannen van de
provincie Utrecht te horen krijgt is
Leiden in last. Want even verderop, bij Ouderkerk, ligt nog een brug
over de Amstel. Een tweede brug
betekent inkomstenderving, zeker
nu Uithoorn dezelfde tol gaat heffen als Ouderkerk. Het vervolg is

bekend. Ondanks de bezwaren van
Amsterdam volgt even na 1636 de
bouw van een brug “gestreckt hebbende van de Mijdrechtse Zuwe tot
aan de werf van het Gerecht, of Tolhuijs aan den Uythoorn” Een lange houten brug met een enkelklaps
beweegbaar deel om de scheepvaart doorgang te verlenen.
De welvaart komt in gevaar
In 1672 blijkt de vreugde om de
nieuwe brug van korte duur geweest, want de republiek is weer
eens in oorlog. Dit keer met Frankrijk en Franse troepen zijn onderweg naar Amsterdam om daar de
boel te bezetten. Om te voorkomen
dat die troepen van de brug bij Uithoorn gebruik gaan maken, wordt
deze door de omwonenden afgebroken. Geen brug meer bij Uithoorn. De klok is 35 jaar teruggezet
en voorlopig ziet het er niet naar uit
dat de verbinding met Utrecht snel
zal worden opgebouwd. Dit tot afgrijzen van de provincie. De welvaart komt in gevaar, meldt octroy
nummer 13 in het groot placaatboek van de Staten ‘s Lands van
Utrecht. Geen wonder dan ook dat
diezelfde Staten op 18 maart 1711
besluiten bij Uithoorn een nieuwe brug te laten bouwen en gelijk
voorstellen de tolgelden met 33%
te verhogen om daaruit de kosten
te betalen. In 1781 volgt een tweede ramp. Grote brand in Uithoorn.
Veel schade langs beide oevers van
de Amstel. De brug blijft gelukkig
gespaard. Een pentekening uit dat
jaar toont een lange houten brug
met een enkele beweegbare klap.
Tekeningen uit latere jaren tonen
diezelfde brug voorzien van twee
beweegbare klappen. Kennelijk
genoodzaakt door toenemend en
zwaarder waterverkeer, waarbij turf
een grote rol is gaan spelen.
De Zuwe wordt provinciale weg
In 1798, na de Bataafse omwenteling, houden de Proosdijlanden officieel op te bestaan. Mooie gelegenheid de oude provinciegrenzen
te herzien. Op 19 mei 1819 worden
Thamen en Uithoorn geruild met
Waverveen. Thamen en Uithoorn
gaan van Utrecht naar Holland en
Waverveen gaat van Holland naar
Utrecht. Dan lange tijd rust. In september 1939 wordt de lange brug,
zoals die in de volksmond heet, vervangen door de huidige Irenebrug.
Dit mede omdat de Mijdrechtse Zuwe door de provincie Utrecht is gepromoveerd tot provinciale weg.
Dat een provinciale weg dan dwars

door het hart van Uithoorn gaat lopen is door het toenmalige gemeentebestuur kennelijk niet als
een probleem gezien. Rond 1970
komt de Mijdrechtse Zuwe, dan
S21 geheten, in het nieuws. De weg
is te druk geworden. Op hoogtijdagen rijden er tussen Uithoorn en
Hilversum wel 20 auto’s per minuut.
Verdubbeling van de banen is hard
nodig. In Aalsmeer is de weg voor
een deel al vierbaans gemaakt. Wat
gebeuren moet is die weg doortrekken naar Uithoorn en dan verder naar Mijdrecht. Maar dat kan
nog wel even duren, want dat doortrekken is een zaak van twee provincies en Uithoorn wil echt geen
dijklichaam met daarop een vierbaansweg dwars door het dorp. De
provincie Noord Holland hoort de
protesten en neemt een afwachtende houding aan. De provincie Utrecht ziet licht en komt met
twee oplossingen om de kom van
Uithoorn te ontzien. Een noordelijk
of een zuidelijk tracé. De eerste zou
bij Vinkeveen aansluiten, de laatste bij Mijdrecht. In juni 1972 laat
Utrecht weten de verdubbeling van
de S21 op te schorten totdat duidelijk is wat Noord Holland nou echt
wil.
Twee oude kemphanen
Dat opschorten duurt tot 2000. De
discussie over de S21, dan N201
geheten, wordt door Noord Holland weer opgepakt. De N201 moet
ten noorden van Uithoorn een vierbaansweg worden om eenmaal
over de Amstel als tweebaansweg
richting Hilversum verder te gaan.
Utrecht wil niet meedoen. Dan veel
discussie over de manier waarop de Amstel moet worden gekruist en de aansluiting op de N201
aan de Utrechtse kant. Omwonenden zien liever een aquaduct dan

een hoge brug. Echter een aquaduct kost 25 miljoen, een brug 7,5
miljoen. Bovendien moet een brug
rekening houden met masthoogten van negen meter en opritten van 15 meter hoogte. De polder aan de Utrechtse kant ligt namelijk zes meter onder het wateroppervlak. In 2006 komt de discussie in een stroomversnelling. Als de
gemeente De Ronde Venen twee
miljoen ophoest gaat Noord Holland akkoord met een tweebaans
aquaduct. Utrecht betaalt niet mee
en houdt het nog steeds op de oude tweebaansweg naar Hilversum.
Holland en Utrecht blijven kemphanen, waar het grensgebieden
betreft. Prompt weer nieuwe protesten wanneer Uithoorn laat weten geen doorgaand verkeer meer
toe te laten en de oude N201 vanuit Mijdrecht laat doodlopen in een
parkeergarage. Inmiddels is alles
voor een deel opgelost. Het aquaduct is klaar. Uithoorn is via een
omweg vanuit Mijdrecht bereikbaar. En wat de Irenebrug betreft is
het wachten tot de politiek de oude
afspraken nog eens bekijkt.
Conclusie
Gebaseerd op 500 jaar geschiedenis blijken Mijdrecht en Uithoorn
meer met elkaar te hebben gehad dan de huidige politiek ons wil
doen geloven. Bijgaande foto ergens uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw toont nog een deel van
de verbondenheid. Links de bebouwing in Amstelhoek en rechts
die van Uithoorn. Meer weten over
de dorpen binnen de proosdijlanden? Word dan lid van de historische vereniging ‘De Proosdijlanden’. Kost maar 17,50 euro per jaar.
Telnr. 0297-264095.
Joop Frankenhuizen uit Wilnis

Feest! Op de Fontein!
Mijdrecht - Op woensdagavond 15
oktober werd op Christelijke basisschool de Fontein de Kinderboekenweek afgesloten.
De Kinderboekenweek had dit jaar
vanwege het 60-jarige bestaan een
feestelijk tintje. Alle klassen hadden
hun best gedaan om de klas feestelijk aan te kleden en iedereen liep
rond in feestelijke kleding. Door de

VIOS op bezoek bij Boni
Mijdrecht - Vrijdagavond brachten de showband en majorettes van
VIOS een bezoek aan de Boni. VIOS is één van de acht Mijdrechtse
verenigingen die meedoet aan de
jeugdsponsoractie van onze plaatselijke grutter in De Lindeboom. De
Jeugdsponsoractie is vanaf 2013
een jaarlijks terugkerend initiatief
van de Boni-keten. Boni voelt zich
betrokken bij lokale verenigingen
en vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun

hobby uit te oefenen. Vandaar deze actie die van 1 oktober t/m 25
november duurt. De klanten krijgen bij besteding van 10 euro een
sponsormunt die zij aan de deelnemende verenigingen kunnen doneren door deze in de koker van zijn of
haar favoriet(en) te doen. Elke week
weegt supermarktbedrijfsleider meneer De Jong de gedoneerde munten. Het gewicht van de munten omgerekend naar aantal verwerkt hij in
de nieuwe stand. Vrijdagavond gaf

VIOS blijk van zijn waardering voor
deze actie door met majorettes en
showband voor de ingang op te
treden. En dat legde de vereniging
geen windeieren, want vele muntjes verdwenen in de koker met het
paarse deksel. Komende zaterdagmiddag is VIOS wederom aanwezig
met de Show- & Marchingband en
nu ook dweilorkest DORST. Als dat
geen feest wordt? Tegenover de ingang van de Boni treft u zaterdagmiddag ook de promotiestand van

Actie voor “Open Doors”
op de Kon. Julianaschool!
Wilnis - De leerlingen van groep 8
van de Koningin Julianaschool zijn
de afgelopen 3 weken druk geweest
om geld in te zamelen voor de Stichting Open Doors die zich inzet voor
de vervolgde christenen in de wereld. Via hun ouders of zelfs uit hun
eigen spaarpot begonnen de kinderen met een startkapitaal. Daarmee gingen ze aan het werk. De
één bakte een taart, de ander koek-

jes, weer een ander knutselen iets
in elkaar. Iedereen ging hard aan
het werk om de spulletjes te verkopen. Zo werd hun geldbedrag groter en groter........ Als afsluiting van
deze 3 weken hard werken, was er
afgelopen woensdag een verkoping
van alle nog te verkopen spulletjes
op het plein! Gelukkig was het heel
druk en waren er heel veel ouders
die aan de oproep om wat te komen

kopen, gehoor gegeven. Dat leverde uiteindelijke vandaag het schitterende bedrag op van 1087,32 euro!!!!!
Het geld wordt zo snel mogelijk
overgemaakt aan de Stichting zodat
zij hun fantastische werk weer voort
kunnen zetten!.
Groep 8…hartelijk dank voor jullie
enthousiasme en fantastische ideeen!!!! Top gedaan!!

VIOS aan. Want naast het doneren
van uw muntjes kunnen u en uw
kinderen ook natuurlijk gewoon lid,
donateur, sponsor van en/of vrijwilliger bij dit geweldige cluppie worden. Voor beeldmateriaal van en informatie over VIOS en DORST, zie
www.vios-mijdrecht.nl en www.
dweilorkest-dorst.nl.

school heen was er een sprookjespuzzeltocht uitgezet. Hierbij werden
niet alleen de kinderen, maar ook de
ouders flink aan het denken gezet.
Na het maken van de puzzeltocht
konden de kinderen bij de ouderraad hun eigen cupcake versieren.
Aan het einde van de avond werd
de winnaar van de puzzeltocht bekend gemaakt. Marijn Kop uit groep
7 won een mooi sprookjesboek.
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Argon ME1 heeft Girlpower

De top kruipt naar elkaar toe

Mijdrecht - Het meisjesvoetbal
binnen Argon is nog een kleine tak.
Ongetwijfeld bestaat er de hoop dat
dit Mijdrecht - zich in de toekomst
zal gaan uitbreiden. De jongste loot
aan de boom is ME1. Daarin voetballen de “dames” met een leeftijd
van 9 tot 11 jaar. Deze stoere Girls
hebben inmiddels al zes punten
vergaard uit de tot nu toe vier gespeelde wedstrijden en als je daarin het kleine verlies van slechts 3-1
tegen een gerenommeerde tegenstander als CSW meeneemt is dat

De Ronde Venen - In de eerste divisie moest de nummer 2, de
Springbok 1, uit tegen de koploper,
de Merel Heerenlux 3. De Springbok begon goed door twee partijen te winnen maar Cor van Wijk en
Dorus van de Meer zorgden uiteindelijk toch voor de 5-4 eindoverwinning voor de Merel. De nummer 3,
Bar Adelhof 1, profiteerde van deze uitslag door, uit bij de Paddestoel
2, 2 punten dichterbij de top te komen. Op papier was de uitslag weliswaar 4 tegen 5 maar helaas had
een van de spelers van de Paddestoel een te laag aantal caramboles
gespeeld waardoor die twee punt
alsnog naar Bar Adelhof 1 zijn gegaan. De uitslag komt hierdoor op 2
tegen 7. Bar Adelhof 2, de nummer
4, zat deze week even in de wachtkamer. Stieva/Aalsmeer (5) moest
tegen de voorlopig nummer laatst
in de 1e divisie, De Merel/Heerenlux 2. De Merel staat dan (nog wel)
wel onderaan maar vechten voor ieder punt. Gijs van de Vliet en Krelis van de Linden zorgende ervoor
dat zij toch 4 punten bij het totaal
bij kunnen schrijven. De Merel/Heerenlux 1 moest tegen de Kuijper/
Stee Inn. Door het plotseling uitvallen van Kees de Zwart van de Kuijper Stee Inn, moesten de overgebleven speler een paar treden hoger spelen. Dat was op dat moment
waarschijnlijk net te veel gevraagd
want alle partijen gingen verloren.
Uitslag 9-0 voor de Merel/Heerenlux 1. John Vrielink van de Merel/
Heerenlux 1 was een van de spelers die in deze wedstrijd zijn partij in 17 beurten uitmaakte. DIO en
de Schans/Lutis ventilatietechniek
deden ook niet veel voor elkaar onder. Hier was het Paul Schuurman
die zijn partij tegen John Beets in
17 beurten uitmaakte. Theo Valentijn en Henk Doornekamp haalden
op hun beurt vier punten voor de

een mooie prestatie te noemen.
Ook de gedrevenheid van begeleiding en trainer is hartverwarmend
en alleen dit al verdient, vind ik als
meelevend vader, een stukje in deze weekkrant. Vanaf hier wensen wij
“onze” meiden en hun begeleidingsteam een seizoen toe met veel successen, maar vooral saamhorigheid
en plezier, plus de steun van de club
ter promotie van het meidenvoetbal.
En last but not least, hartelijke dank
aan de sponsor voor het schenken
van de fantastische kleding.

Staand v.l.n.r.: Marcel Landman (trainer-coach), Sharon van Stempvoort, Lisette Bon, Tara Kentrop, Monika Vukovic en Véronique Bon-Jurgens (trainerassistentcoach) Zittend v.l.n.r.: Evi Korenhof, Tatum Gassman, Fleur Korver, Ilse Bon, Renee Landman en Farah el Ghini

Prijs-Klaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 24 oktober
2014 is er in Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel.
0297-263562 prijs-klaverjassen om
fraaie prijzen. Het klaverjassen start
om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45
uur voor de inschrijving Er zullen
vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is
winnaar of winnares bekend. Er zijn
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijs-klaverjas avond was:

1 J.Bunschoten
2 L.v.Bemmelen
3 Ida Rass
4 Fr.v.d.Berg
5 W.Hofstaetter

met 6929 punten
met 6871 punten
met 6861 punten
met 6853 punten
met 6822 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Frans Bierstekers met 4789 punten.
Hier volgen de datums voor de prijsklaverjas competitie 2014/2015, in
2014 dus 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december. Voor
2015, 2,16 en 30 januari, 13 en 27
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24
april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 3
juli dit alles onder voorbehoud.

Horangi trainer trouwt
zijn zwemjuf
De Ronde Venen - In de zomervakantie hebben Horangi trainer Remko en zwemjuf Laura elkaar het jawoord gegeven. Tijdens deze mooie
dag werd het bruidspaar getrakteerd op een spectaculaire taekwondo demonstratie door de andere Horangi trainers en een aantal

leden. Dit was voor het bruidspaar
en hun gasten een leuke verrassing.
Nu het trainingsseizoen weer in volle gang is heeft het bruidspaar de
jeugdleden verrast met een bezoekje in hun trouwkleding en natuurlijk
een lekkere traktatie. Horangi wenst
het bruidspaar veel geluk!

Sander Pater is kampioen
3 banden C
De Ronde Venen - Afgelopen
weekeinde is de eerste finale van
de persoonlijke kampioenschappen
gespeeld. Zaterdag en zondag werd
door de vijf finalisten, Derk Bunders,
Robert Daalhuizen, Martien Heyman, Sander Pater en Peter Stam,
in de “Kromme Mijdrecht” de daadwerkelijk finale gespeeld. Beide dagen stonden er voor alle spelers 2
wedstrijden op het programma.
Na zaterdag stonden Derk en Sander gezamenlijk, met 4 punten, op
kop maar ook Peter Stam had nog
een kleine kans op het kampioenschap. Robert en Martien sloten
de rij met allebei nul punten. Martien kreeg ook de tweede dag geen
grip op de biljartballen en kon daardoor ook de tweede dag geen partij in winst omzetten. Robert herstelde zich wel en won zijn beide partijen. Sander liet, als een van de koplopers, als eerste een punt liggen
maar Derk verloor daarna zijn partij.
Daarmee was het verliespunt voor
Sander een winstpunt geworden.
Dat gaf, Peter weer een kans wat
dichterbij te komen. Peter won zijn
laatste partij en kwam op een eind-

totaal van vijf punten maar was in
de eindstand afhankelijk van het resultaat van de twee koplopers. Sander begon aan de finalepartij met
vijf punten en had een punt voorsprong op Derk. Sander had dus
aan gelijkspel genoeg voor het kampioenschap en Derk moest dus winnen om het kampioenschap alsnog
binnen te halen. Helaas voor Derk
behield Sander de goede vorm van
het weekeinde en won de finalewedstrijd van Derk. Derk bleef hierdoor op vier punten steken en werd
nog door Peter Stam voorbij gestoken en werd daarmee derde. Robert
Daalhuizen werd door zijn winstpartijen op zondag vierde en Martien
werd vijfde.
Eindstand:
• Sander P.
• Peter Stam
• Derk B.
• Robet D.
• Martien H.

4 pnt,
5 pnt,
4 pnt,
4 pnt,
0 pnt,

moy.
moy.
moy.
moy.
moy.

100,595%
106,335%
109,939%
98,386%
89,518%

De kortste partij was voor Peter
Stam in 23 beurten en kampioen
Sander tekende voor de hoogste serie.

Verlies bekerwedstrijd
CSW na strafschoppen
Wilnis - Wat opviel bij de opstelling
van CSW in de bekerwedstrijd tegen
DSK (Door Samenspel Kampioen)
uit Haarlem was het aantal “jonkies”.
Zonder keeper Jeroen Heyman en
aanvoerder Marciano Kastoredjo
was de gemiddelde leeftijd hoogstwaarschijnlijk onder de 20 uitgekomen. In de basis stonden onder
meer Matthijs Uytewaal, Robert de
Kuijer, Terence van der Linden en
Justin Blok. Met deze zondag vierdeklasser zou CSW op papier niet
zo’n moeite moeten hebben, maar
zoals vaker in bekerwedstrijden verliep het in de praktijk anders. CSW
was zeker sterker en kreeg ook veel
kansen, maar in de eerste helft was
de voorsprong beperkt tot 2-0. Mike
Cornelissen en Justin Blok waren de
makers, beide goed voorbereid door
Sander Kunkeler. In de tweede helft
scoorde DSK al vroeg tegen nadat
een schot door Marciano van richting werd veranderd. Na ongeveer
een uur stond er echter weer een
verschil van twee doelpunten op
het scorebord: 3-1. Justin Blok was
doeltreffend na goed werk van Mike
Cornelissen. Inmiddels was Menno
van der Leeden in het veld gekomen
voor Terence van der Linden en niet
veel later Robert Mulder voor Matthijs Uytewaal. De 4-1 hing in de
lucht, maar het werd 3-2 toen CSW

bij een vrije trap van DSK de bal
niet goed kon wegwerken. Drie minuten later werd het zelfs 3-3. CSW
was even de kluts kwijt. DSK raakte echter een speler kwijt na twee
keer geel. Met 11 tegen 10 durfde
trainer Dennis Sluijk het ook aan om
Justin Both zijn debuut te laten maken. Mike Cornelissen scoorde in de
90ste minuut de treffer die CSW zo
goed als zeker verder zou helpen in
dit bekertoernooi. Maar in blessuretijd constateerde de scheidsrechter hands en de daaropvolgende penalty werd feilloos benut, 4-4. Een
strafschoppenserie volgde om een
winnaar aan te kunnen wijzen. Keeper Jeroen Heyman stopte de eerste. Bij een stand 4-3 hoefde CSW
alleen de vijfde penalty nog te verzilveren. Dat lukte niet en na de gelijkmakende beurt begon het om-enom spel met alle spanning van dien.
Na de “panenka” van de uitblinker
van DSK was de penalty in de kruising van Berry Kramer ook zeker het
memoreren waard. Bij de achtste
penalty miste CSW en scoorde DSK,
waarmee het bekeravontuur voor
CSW eindigde. Met als conclusie
dat de ervaring zegevierde. Dit jonge en speelse team herbergt duidelijk veel talent, waarmee CSW hoopvol naar de toekomst kan kijken.
Foto: sportinbeeld.com

Schans binnen maar Koos Zwerver
was weer te sterk voor Donny Beets.
Aan het eind van de rit stond er 5 tegen 4 op het bord.
In de tweede divisie mochten de
nummers twee en vier het tegen elkaar opnemen. De Kromme
Mijdrecht 1 was heel goed bezig en
bezorgden de nummer 2, Onze Vrijheid/de Biljartmakers, met 2 tegen 7
een pijnlijke thuisnederlaag en stomen hierdoor meteen door naar de
top in de 2e divisie. Bar Adelhof 3
(1) profiteerde niet voor de volle 100
procent van de misstap van nummer
2. Een pittige thuiswedstrijd tegen
ASM 2 leverde 4 punten maar daarmee zijn de overblijvende 5 voor
ASM 2. Hendrik Versluis bevestigde het goede spel door de hoogste serie van de week te maken (15
caramboles, 25,42%). De Springbok 2 speelde tegen de nummer 3,
de Kromme Mijdrecht 2, maar ook
de nummer 3 moest er flink tegenaan om wat punten mee naar huis te
nemen. Dat deden Ronald Gunther
en Lenette Engel dan ook door hun
partijen van Jack Baak en Hen Kandelaar te winnen maar de eindoverwinning was met 5-4 toch oor de
Springbok 2. De grootste overwinning in de 2e divisie was deze week
voor CenS 2. Allen Rene Hoogendoorn (ASM 1) sleepte, met een serie van 4 in de nabeurt 1 punt voor
ASM 1 binnen de andere 8 waren
voor CenS 2.

Atalante Dames 3 overklast
door Clam Dycke D3
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde de GT.Bunck-formatie van
Atalante in Krommenie tegen de
koploper Clam Dycke. In een wedstrijd, die slechts zelden een wedstrijd genoemd mocht worden, werd
het derde team van Atalante op alle
fronten overklast. Clam Dycke won
met overtuigende setstanden met
4-0 van de Vinkeveense dames.
Coach Hettie Schockman kon deze wedstrijd beschikken over acht
speelsters; Agnes Nelis is nog herstellende van een polsoperatie. De
eerste set startte Atalante met Sandra de Boer op spelverdeling, Fenny Bijlsma op diagonaal, Nancy Lijten en Denise van der Laan op buiten en tot slot Judith van Rossum en
Daniëlle van der Horst op midden.
Al snel werd duidelijk dat het een
pittig potje ging worden. Atalante
had moeite met het verzorgen van
een goede pass, waardoor er aan
het net onvoldoende afgewisseld
kon worden. Clam Dycke wist met
hun middenaanvalsters veel punten te scoren en de eerste set ging
dan ook terecht naar de thuisploeg
(25-14).
De tweede set nam Mirjam van der
Strate de plek over van Nancy en
Nancy van Judith. Er werd niet best
gestart door een aantal persoonlijke fouten, maar daarna kwam Atalante op stoom. De pass werd beter verzorgd en vooral de rallypass
was stukken beter. Tezamen met de
servicedruk van Denise zorgde dit er
voor dat Atalante goed bij kon blij-

ven. Het kostte echter zoveel energie dat halverwege de set de klad
er in kwam. Bij Clam Dycke ging de
pass beter lopen en het werd duidelijk dat dit team niet thuis hoort
in de tweede klasse. Atalante kreeg
meerdere eerste tempo-aanvallen te
verwerken en dit was echt even een
tempootje te hoog voor de meeste
speelsters. Clam Dycke ging er als
een speer vandoor en pakte ook de
tweede set (25-13).
De derde set kwam Judith er in voor
Daniëlle. Er werd onbevangen gestart aan deze set en dit bood perspectief. Helaas bleef Atalante veel
eigen fouten maken, waardoor het
team steeds achter de feiten aan
bleef lopen. Clam Dycke zocht goed
de mindere passers op, waardoor
Atalante onvoldoende kon aanvallen. Sandra rende van hort naar her,
maar dat was niet genoeg. Atalante
wist zich even te herpakken, maar
kwam er ook deze set niet echt aan
te pas. Met 25-16 ging ook de derde
set naar de thuisploeg.
De vierde set nam Mirjam de plek
van Sandra over. Nancy wist aan het
net een drietal ballen op rij te scoren, maar Clam Dycke bleek met
hun veelvuldige scorende middenaanvalsters gecombineerd met hun
sterke passers een niet te nemen
horde voor Atalante. Heel af en toe
mochten de Vinkeveense dames
even hoop hebben op een goede afloop, maar daar bleef het ook bij. De
vierde set was duidelijk weer prooi
voor Clam Dycke (25-15)

Argon door naar volgende
ronde districtsbeker
Mijdrecht - Middels een 3-1 overwinning op Buitenveldert heeft Argon zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. Na
een moeilijke eerste twintig minuten opende jeugdspeler Nidal Hammaoui de score en twee minuten later zorgde dezelfde speler voor het
tweede Argondoelpunt. Nog voor
rust produceerde Buitenveldert na
een fraaie aanval de aansluitingstreffer. Wilco Krimp maakte er na
rust 3-1 van en dat bleef ook de
eindstand. Buitenveldert bleek een
leuke ploeg te hebben met snelle
vleugelspelers en die maakten het
de eerste twintig minuten Argon
erg moeilijk. Coach Patrick Loenen
had enkele basisspelers rust gegeven en liet twee junioren debuteren. Argondoelman Romero Antonioli moest in de beginfase flink aan
de bak, bij een schot van Ebenezer
redde hij met de voet en even later
moest Wilco Krimp assistentie verlenen op de doellijn. Daarna nog
een paar hachelijke situaties voor
het Argondoel waar Argon met de
schrik vrij kwam, viel na een klein
half uur dan toch het eerste doelpunt, een diepe pass uit het achterveld werd door jeugdspeler Nidal
Hammaoui handig opgevangen een

met fraai boogballetje verschalkte
hij doelman Sam Verhage 1-0.
Stuntelig
Twee minuten later profiteerde
Hammaoui handig van stuntelig uitverdedigen in de Buitenveldert defensie 2-0. Met nog tien minuten te
gaan kreeg Buitenveldert zijn verdiende doelpunt, op rechts stond
de snelle Antonie de Puysselaar aan
de basis, hij zette knap voor waardoor Ebenezer Ntim de stand op
2-1 bracht.In de tweede helft bracht
verscheen Wilco Krimp alleen voor
de Buitenveldert sluitpost en van
dichtbij schoot hij raak 3-1. Daarvoor zagen een actie van Lesley
Groenen maar de bal verdween in
zijnet. Ook daarna was Groenen een
paar maal in kansrijke positie maar
de aanvaller had deze middag geen
geluk. Buitenveldert bleef voetbalen
maar echt gelukkig waren de aanvallers niet, een schot kwam in handen van doelman Antonioli een andere poging kon tot hoekschop
worden verwerkt.Verdienstelijk debuut van de jeugdspelers Thomas
van Vark en doelpuntenmaker Nidal
Hammanoui.De volgende bekerrond
staat gepland op 15 november.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha F3 is ingespeeld
Vinkevreen - Zaterdag 18 oktober stond de wedstrijd van Hertha F3 gepland tegen de F6 van
Aalsmeer. Zoals op elke zaterdagochtend, maakt niet uit hoe vroeg,
waren onze jongens weer gemotiveerd om te voetballenVanaf het
eerste fluitsignaal werd er zeer
alert gespeld. De jonge Herthanen speelden goed aan de bal. Er
was samenspel en er werd, wanneer nodig, gelet op de verdediging. Een aantal goede kansen
werden gecreëerd maar de keeper van Aalsmeer was in zeer
goede doen deze ochtend en
hield zijn doel schoon. Na 12 minuten was het dan toch raak. Een
corner van Bram werd door Jack
als een echte spits naar binnen
gefrommeld: 1-0, zeer verdiend.
Ook daarna waren de Vinkeve-

ners het meest aan de bal, goed
passend naar elkaar werd iedere
keer de ruimte gezocht.
Vlak voor rust wist Thiago vanaf
het midden het tweede doelpunt
te scoren. De 2e helft was nauwelijks begonnen of Bram schoot
van afstand de 3-0 tegen de touwen. In de 2e helft werden er door
Hertha nog een aantal zeer goede aanvallen opgezet, maar helaas ontbrak het geluk of de juiste pass om de score verder te verhogen. Zo raakte Kick met een
enorme poeier de lat. Verdedigend kwam de F3 ook de 2e helft
niet in de problemen, vooral door
zeer alert en fel te verdedigen onder aanvoering van Mats en Julian. Keeper Mike had zodoende
een rustige ochtend.
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CSW ME1 Overklast in
bekerduel te Montfoort

Jolanda moet titel verdedigen
dames biljart in De Hoef
De Hoef - Vrijdag 24 en zaterdag 25
oktober is er een finale open dames
biljart toernooi in De Springbok. De
finale wordt er onder toeziend oog
van Marie Verschie van zand en
grindhandel de Rooij het startschot
gegeven op vrijdag 24 oktober om
19.30 uur. De deelneemsters komen
uit Ronde-Venen, Uithoorn, Jacbswoude en De Kwakel waar laatstgenoemde Kwakelaarster Jolanda
Brandse haar titel 2013 moet verdedigen. De finalisten 8 dames heb-

ben verschillende moyene’s: 0.560 is
22 carb. tot 1.650 is 56 carombole’s.
Op de 3 mooie tafels worden vrijdag
om 19.30 uur en zaterdag v/a 11.30
uur zes ronden gespeeld, dat totaal
24 wedstrijden betekend, onderleiding van Jos Lugtigheid. De biljartstanden geven aan wie zaterdag ongeveer om 16.00 uur het Goud, Zilver, Brons en wisselbeker in ontvangst mag nemen uit handen Marie die Sponsor is van dit toernooi.

Wilnis - Nog voor de zon zich liet
zien verzamelde de meiden van de
ME1 zich op de parkeerplaats bij
CSW. Met een niet volledige selectie in verband met de herfstvakantie werd vol goede moet vertrokken
richting Montfoort voor het tweede
bekerduel van het seizoen. Onder
een inmiddels stralende ochtend
zon kon er afgetrapt worden voor
het begin van de wedstrijd.
Meteen werd duidelijk werd dat dit
geen makkelijk partijtje zou worden.
Het duurde dan ook niet lang voor
dat de 1-0 nul op het scorebord gezet kon worden en vanaf dat moment werd er achter de feiten aangelopen. Keeper Sayda Steenbergen
deed er alles aan om haar verdediging overeind te houden maar door
het sterke middenveld en een paar
vliegensvlugge spitsen was er geen
houden aan.

Ondanks een flinke strijd van de
verdediging werd er voor de rust gefloten met een 5-0 achterstand. Met
een paar tactische veranderingen in
de rust ontstond er iets meer evenwicht op het middenveld. Maar nog
steeds bleken de meiden van Montfoort een stapje sneller en handiger.
Het duurde dan ook niet lang voor
ze hun voorsprong uit breide. Ondanks de grote achterstand bleef er
naar een voetballende oplossing gezocht worden iets waar gelouterde
internationals zelfs niet altijd het geduld voor hebben. Dit geduld werd
beloond met een treffer van Eline
van Dijk die de 0 voor CSW van het
bord schoot. Met een 9-1 eindstand
was de conclusie dat de tegenstander gewoon een maatje te groot was
en er gelukkig niet voor de competitie gespeeld werd en er daar nog
geen punten verloren zijn.

Verslag 4e ronde competitie
Bridgeclub ABC
Regio - Op 16 oktober werd de 4e
ronde van de eerste cyclus bij onze bridgeclub gespeeld. Twee weken terug bij het 25 jarig jubileum
hadden we bijna geen afzeggingen.
Vorige week zestien afzeggingen,
wel wat veel bij een ledenaantal van
zes en vijftig. Deze week negen en
dan kan je een redelijk goede indeling maken.
In de A lijn waren tien paren ingedeeld en in de B lijn derden, wat
dan inhoudt dat er elk half uur een
paar een stilstaande ronde heeft
en wat extra tijd om een kopje koffie te drinken. In de A lijn bleven Ciny en Hetty het paar Corry en Ria
nipt voor. De scores waren respectievelijk 57,81% en 57,29 %. Als goede derde eindigde het echtpaar Smit
dat altijd aangeeft dat het vanochtend minder gaat, maar die je dan
toch vaak in de bovenste regionen
in de uitslag tegenkomt. Een paar,
en dit zijn altijd trouwe leden hebben het gepresteerd om vier keer af
te zeggen. En het moet gezegd worden dat zij elke keer opnieuw een
echt geldige reden voor de afzeg-

ging hadden. In de B lijn kwamen
als eerste uit de bus Els en Alice. Zij
zijn pas enkele weken lid en laten
zien dat zij in het verleden elders het
spelletje aardig onder de knie hebben gekregen. Zij behaalden een
niet mis te verstane score van 67,5
%. Kom op groep leden die al langer lid zijn ga er volgende week vol
tegen aan, dan kunnen jullie laten
zien dat er bij ons ook wel kwaliteit zit. Tweede werden hier Corry
Snel en Lenie Veninga met 59,17 %
en derde Corry Snel en Netty Walpot met 57,50 %. Nu dit jaar is gekozen voor zes ronden per cyclus
komt er al aardig zicht op de plaatsen die recht geven op promoveren, maar daar staat altijd tegenover
dat er ook degradanten zijn. Vooral in de B lijn kan er nog veel veranderen. Er staan vijf paren bovenin
waarbij het gemiddelde percentage
loopt van 54,99 % naar 54,10%. Nog
twee ronden te gaan en we weten
wie er gaan promoveren en degraderen. Voor sommigen misschien
nog even oefenen of een extra lesje nemen.

Oktober toernooi de Ronde
Vener weer druk bezet
Mijdrecht - Het gezellige Oktober toernooi bij tennisvereniging
de Ronde Vener is ook dit jaar weer
een druk bezet evenement. Gedurende een aantal weekenden wordt
er een mixed en dubbel toernooi gespeeld en afgelopen zaterdag kwamen in de mixed dubbel categorie 5
Lonneke Ykema en Gerben Dijkstra
tegenover Saskia de Jong en Michel Werkhoven te staan. Het weer
was opnieuw prima, een lekker
zonnetje, weinig wind , kortom ideale tennisomstandigheden. De koppels leken aan elkaar gewaagd, de

eerste 4 games werden gelijk verdeeld. Daarna ging het beter lopen
bij Gerben en Lonneke. Er werden
leuke rally’s gespeeld, echter op de
beslissende momenten wisten zij de
belangrijke punten binnen te halen. De 1e set was dus een feit 6-2.
De 2e set kende een gelijkwaardig verloop. Na service verlies aan
weerskanten, plaatsten Gerben en
Lonneke een beslissende break. De
2e set werd met 6 – 4 binnen gehaald.
Foto: sportinbeeld.com

Veenshuttle jeugd krijgt clinic tijdens Dutch open!
De Ronde Venen - De jeugdleden
van de badminton vereniging Veenshuttle hebben de Dutch Open kampioenschappen bezocht. De jeugdleden zijn met de bus van de firma
Wintours van Peter Winters samen
met een aantal ouders naar Almere
afgereisd. De inzet van de bus was
een eerder onderhandelingsresultaat op de laatste Beursvloer in de
Ronde Venen. De dag begon meteen al sportief met een jeugd clinic
onder begeleiding van Nederlands
kampioene enkelspeelster Soraya de
Visch Eijbergen en oud-badminton
speelster Paulien van Dooremalen.
De kinderen begonnen met een warming-up en gingen daarna door met
echte badminton oefeningen. Na
een uur stevige training konden de
jeugdleden uitrusten op de tribune,
en waar even later de Dutch Open
wedstrijden begonnen. Ondertussen
werd nog wat lekkers gegeten. Eerst
werd de enkel dames wedstrijd bekeken van speelsters uit Zuid-Korea
en uit Amerika. Daarna werd de ge-

mengde dubbel wedstrijd bekeken
met spelers uit Indonesië en uit Nederland. deze wedstrijd is helaas gewonnen door Indonesië. Maar al-

le leden hebben de Nederlanders
hard toegejuicht! Aan het eind van
de dag is de hele groep weer met de
bus naar huis vertrokken. De kinde-

ren waren wel moe. Teruggekomen
in Mijdrecht is nog een prachtige
groepsfoto gemaakt! Daarmee werd
de dag goed afgesloten.

2 November 2014:

Zilveren Turfloop
Regio - Op 2 november 2014 organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit Mijdrecht voor de 24e keer
De Zilveren Turfloop. Nabij sporthal
De Phoenix kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de
jeugd is er de Rabo GeZZinsloop over
een afstand van 1 km, waarvan het
parcours door het sportpark voert. De
deelname hieraan is gratis. Andere
afstanden waaraan deelgenomen kan
worden zijn 5 km, 10 km en 16,1 km.
Dit zijn allen prestatielopen. Tenslotte
is er een Businessloop die kan worden gelopen als 5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven
en instellingen. Men loopt in teamverband en de gezamenlijke tijd telt
voor het uiteindelijke resultaat. Net
als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop heel
groot. Het parcours voert de deelnemers zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers zullen zorgdragen voor een
veilige route. Een deel van de inkomsten van de startgelden van de Zilveren Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is
gekozen voor het Alzheimer Café. Het
Alzheimer Café is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor mensen met
(beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander
thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. De toegang is altijd gratis. Iedere 2e woensdag van de maand wordt in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50
te Vinkeveen vanaf 19.00 uur een Alzheimer Café georganiseerd met muziek, koffie en gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Het Alzheimer Café Abcoude vindt plaats op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur bij
Tympaan – De Baat Dorpszicht 22 te
Abcoude.
Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiege-

trouw de eerste loop van de 20e editie van het zeer populaire Zorg en Zekerheid Circuit. Op woensdag 15 oktober hebben Ton van Houten, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Zorg en Zekerheid en Willem van der
Krogt, voorzitter van De Stichting Regionaal Wedstrijd Circuit van Atletiekverenigingen een nieuwe 3-jarige overeenkomst getekend. Hiermee
is het voortbestaan van het Zorg en
Zekerheid Circuit - een van de grootste loopcircuits in Nederland – verzekerd. Het Zorg en Zekerheid Circuit
is succesvol doordat de organisatie zich focust op een maximale service aan de recreatieve loper tegen
een zo laag mogelijke prijs. Met ingang van dit seizoen is ook de informatievoorziening verbeterd door samenwerking met de community site voor de loper: www.HetCircuit.net.
Naast alle informatie over het Zorg en
Zekerheid Circuit zijn daar veel wetenswaardigheden te vinden over alles wat met hardlopen samenhangt.
De voorinschrijving voor de 20e editie van het Zorg en Zekerheidcircuit is
intussen in volle gang en ter gelegenheid van dit Lustrum ontvangt iedere
20e voorinschrijver een extra korting
van 20%. Informatie over de locaties
met gelegenheid tot voorinschrijving
en de prijswinnaars zijn ook te vinden
op www.HetCircuit.net.
Start en inschrijving
De start van de RABO Kinderloop is
om 10.15 uur. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In de
sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er
een tasseninname. Uiteraard kunnen
deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid, het prijzengeld, het parcours etc. kijkt u op www.zilverenturfloop.nl

www.lijfengezondheid.nl
Carlos Lens
Verlanglijstje: buikspieren

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

