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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

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

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Waar is het baasje van deze witte kater met cypers vlekje op 
rug en kop en een cyperse staart. Het dier liep rond op de 
Boezemmolen in Mijdrecht. Wie het herkent wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 
0297-343618.W
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Vinkevener Jo Kets 100 jaar

Amstelhoek - Met verbijstering 
hebben de bewoners aan de Am-
stelkade in Amstelhoek, de Tienboe-
renweg en het bestuur van de stich-
ting LIA (Leefbaar Industriegebied 
Amstelhoek) kennisgenomen van 
de inhoud van een brief die zij re-
centelijk van de gemeente De Ron-
de Venen hebben ontvangen over 
de verdere afwikkeling van de ‘zaak 
Kool’. Daarin lazen zij dat het colle-
ge de heer M. Kool van het bedrijf 
Amstelkring B.V. aan de Amstelka-
de 118 tegemoet wil komen aan zijn 
wensen! Dat omvat ontheffi ng van 
het bestemmingsplan voor het vesti-
gen van een afvalverwerkend bedrijf 
en een aanvraag voor een bouwver-
gunning voor het aanpassen van de 
bestaande loods op het terrein. Het 
college heeft dit besluit middels een 
memo aan de gemeenteraad voor-
gelegd. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht hebben Amstelkring B.V. 
voor dit doel al een milieuvergun-
ning verleend. Voor het gebruik van 
het buitenterrein zijn daarin bepalin-
gen en beperkingen opgenomen ter 
voorkoming van overlast. Die wor-
den ook vastgelegd in de ontheffi ng 
van het bestemmingsplan. Amstel-
kring B.V, waartoe enkele bedrijven 
van Kool behoren, kwam dit voorjaar 
regelmatig in het nieuws vanwe-
ge vermeende illegale kleistort, ver-
werking en buiten de regels afvoer 
ten behoeve van dijkverstevigingen 
in De Hoef en aan de Waver. Uitge-
voerd door de fi rma Oldenkamp B.V. 
in opdracht van Waternet.

Wending
De gemeente heeft met deze aan-
kondiging een wending van 180 
graden gemaakt. Immers, een half 
jaar geleden is de betreffende fi r-
ma door de gemeente de duim-
schroeven aangedraaid door een-
zijdig een afspraak met Kool op te 
zeggen. Het betrof hier de ‘vaststel-
lingsovereenkomst’ van 22 februa-
ri 2010. Deze overeenkomst is des-
tijds aangegaan toen de provincie 
Noord-Holland een perceel grond 
van Kool nodig bleek te hebben 
voor de omlegging van de provinci-
ale weg N201. Op zijn beurt dien-
de Kool toen een aanvraag in voor 
een bouwvergunning en een ‘plano-
logische wijziging’ van het bestem-
mingsplan om ter plaatse een afval-
verwerkingsbedrijf te mogen begin-
nen. Immers, ‘voor wat hoort wat’. 
Uiteindelijk leidde dat tot een ‘ver-
trouwelijk’ besluit van het toenmali-
ge college tot het aangaan van een 
vaststellingsovereenkomst. Daar-
in was vastgelegd ‘dat de gemeen-
te planologische medewerking zal 
verlenen aan een afvalverwerkend 
bedrijf met een maximale capaci-
teit van 100.000 ton afval per jaar’. 
Daarnaast was in deze overeen-
komst vastgelegd ‘dat Amstelkring 
haar handelen op het perceel zo-
danig inhoud zou geven dat er voor 
direct omwonenden in redelijkheid 
geen reden was om klachten in te 
dienen bij de gemeente’. Aldus luid-
de destijds de memo aan de raad. 
Omdat volgens het huidige colle-

ge aan het laatste niet door Amstel-
kring werd voldaan, heeft men dit 
voorjaar besloten de overeenkomst 
op te zeggen.

Handhavend?
Maar er is meer, want ook de pro-
vincie Utrecht had haar bezwaren 
tegen de activiteiten zoals die door 
de fi rma werden uitgevoerd. Al met 
al was het bedrijf sinds dit voorjaar 
waar het milieu- en andere regelge-
ving betreft, aan handen en voeten 
gebonden. 

Niettemin krijgt het bedrijf de kans 
zich weer te profi leren, nu als afval-
verwerkend bedrijf. Omdat Kool het 
vaak niet zo nauw neemt met de 
regels in de ogen van omwonen-
den en verschillende overheidsin-
stanties, vreest men dat ook in de 
nieuwe situatie dit een herhaling 
van zetten zal geven. De gemeente 
laat echter weten dat dit op zichzelf 
geen reden is om de vergunning of 
ontheffi ng te weigeren. Ook al om-
dat de Provincie Utrecht in dat geval 
‘handhavend’(!) zal optreden. Maar 
eerst wordt het ontwerpbesluit zes 
weken ter inzage gelegd. Daarop 
kunnen belanghebbenden ziens-
wijzen indienen. Vervolgens wordt 
er een hoorzitting gehouden waar-
op indieners hun zienswijze monde-
ling kunnen toelichten. Pas na de-
ze procedure kan het college defi ni-
tieve ontheffi ng en vergunning ver-
lenen aan Amstelkring BV. Wij hou-
den u op de hoogte! 

Krijgt Kool in Amstelhoek 
nu tóch zijn zin?

Mijdrecht - Een 39-jarige man uit 
Almere lukte het niet om ongezien 
in een auto in te breken. In de nacht 
van donderdag 25 op vrijdag 26 ok-
tober werd hij door de eigenaar ge-
zien. Die belde direct de politie. Na 
zijn arrestatie bleek dat de auto-
kraker ook nog cocaïne op zak had. 
De inbraak gebeurde rond half een 
’s nachts in een auto op de Koren-
molen. De eigenaar belde direct de 
politie en gaf het signalement door. 
Toen agenten arriveerden, zagen zij 
vlakbij in een steegje een man die 
er uitzag volgens de beschrijving 
en hielden hem aan. Bij fouillering 
bleek hij cocaïne bij zich te hebben. 
Hij werd meegenomen naar het po-
litiebureau voor verhoor.

Vrouw betrapt 
jongens 
Mijdrecht - Afgelopen zondag 28 
oktober hoorde een bewoonster van 
de Briljant rond 20.40 uur een ge-
luid bij haar voordeur. Toen ze ging 
kijken zag ze drie jongens die bij 
haar voordeur trachtten in te bre-
ken. Bij het zien van de vrouw gin-
gen de drie ervandoor in de rich-
ting van de Saffi er. Het betrof drie 
jongens rond de 16 à 17 jaar oud, 
met een licht getinte huidskleur en 
donker gekleed. Een van de jongens 
had een petje op. De politie Utrecht 
is op zoek naar getuigen die de drie 
jongens gezien hebben of meer in-
formatie hebben. Hen wordt ver-
zocht contact op te nemen via 0900 
8844. Wie liever anoniem reageert, 
belt met Meld Misdaad Anoniem via 
0800 7000.

Autokraker met 
cocaï ne

Vinkeveen/Vreeland - De ge-
meente De Ronde Venen grossiert 
in langjarige huwelijken. 

Daar mag iemand die zijn honderd-
ste verjaardag viert dan niet bij ach-
terblijven. Dat doet Jo(nas) Kets de 
Vries uit Vinkeveen dan ook niet. 
Zondag 28 oktober jl. vierde hij met 
vreugde zijn honderdste verjaar-
dag. Hij deed dat bij Restaurant De 
Nederlanden in Vreeland in gezel-
schap van zijn familie, vele vrienden 
en (zaken)relaties uit zijn werkzame 
leven. Vooral dat laatste wekt al be-
wondering. Hij is geboren Joodse 
Amsterdammer en trad op zijn 16e 
in dienst van de fi rma Erven Alofs, 
een bedrijf dat handelde in wol- en 
wolgerelateerde artikelen. Dat heeft 
hij het grootste gedeelte van leven 
volgehouden. Hij bracht het in 1950 
zelfs tot president-directeur van het 
bedrijf dat toen onder de naam Tex-
tielfabriek Huizen zaken deed. On-
der zijn bezielende leiding groeide 
het bedrijf uit tot een van ’s werelds 
grootste handelsmaatschappijen in 
synthetische textielgarens en ve-
zels. In 1978 ging hij op zijn 66e met 
pensioen. In april 1979 werd hij Ko-
ninklijk Onderscheiden als Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. Maar 
Jo is geen ‘thuiszitter’. Hij start-
te kort daarna een eigen bedrijf op 
waarbij hij zich concentreerde op de 
handel met Tsjecho-Slowakije. Zijn 
tweede echtgenote Marja Marsiko-
va, met wie hij in 1948 in het huwe-
lijk trad, was van Tsjechoslowaak-
se komaf en hielp hem daarbij. Zijn 
bedrijf(je) Orania B.V. maakte een 
stevige groei door en werd uiteinde-
lijk de 5e Nederlandse handelspart-
ner achter bedrijven als Philips, DAF 
enzovoort. Over ondernemerschap 
gesproken! Op 93-jarige (!) leeftijd 

vond Jo het wel genoeg en trok zich 
terug uit het actieve zakenleven. Hij 
is dus nu echt zeven jaar met pen-
sioen. Jo woont nog zelfstandig in 
Vinkeveen, maar heeft wel huishou-
delijke verzorging.

Verzet
Een andere bewonderenswaardige 
activiteit is volgens zijn naaste fami-
lie zijn intrede in het Verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Daarbij 
hielp hij vele Joodse gezinnen aan 
een onderduikadres in de regio van 
Huizen (NH) en voorzag de onder-
gedoken families van voedsel, me-
dische hulp en medicijnen. Vaak 
met gevaar voor eigen leven, maar 
Jo bleek om de drommel niet bang 
te zijn. Hij verloor vele familieleden 
in de oorlog en werd zelf ook op-
gepakt, maar kwam vrij uit Kamp 
Westerbork. Dit dankzij zijn eer-
ste vrouw Henny Houtman die per-
fect Duits sprak. Met haar was hij in 
1939 getrouwd, waaruit twee zoons 
werden geboren. Uit het huwelijk 
met zijn tweede vrouw zijn een zoon 
en een dochter geboren. Vermeld 
mag worden dat vrijwel alle onder-
duikfamilies de oorlog hebben over-
leefd en later zijn verhuisd naar o.a. 
de Verenigde Staten. In die krin-
gen wordt nog altijd met veel res-
pect over Jo gesproken. Zelf is hij 
de oorlog ook ongeschonden door-
gekomen. Zondagavond feliciteer-
de burgemeester Maarten Divendal 
hem op ‘zijn feestje’ en bracht bloe-
men en het ‘bekende boek’ over 
de Plassen voor hem mee. Jo was 
er blij mee. Hij zong volop mee met 
‘Lang zal hij leven’. 
Daar sluit de Nieuwe Meerbode 
zich graag bij aan. ‘Mijnheer Jo’, van 
harte gefeliciteerd en nog vele ge-
zonde jaren!

Wilnis - Afgelopen zaterdag vier-
de muziekvereniging Viribus Uni-
tis uit Wilnis haar 85-jarige verjaar-
dag met een overweldigend jubi-
leumconcert. Het Wilnisse publiek 
heeft de vereniging een hartverwar-
mend cadeau gegeven door mas-
saal te komen luisteren. De sporthal 
van dorpscentrum de Willisstee was 
tot de laatste stoel gevuld. De avond 
werd geopend door de allerjongsten 
van de vereniging. De kleine blok-
fl uitertjes werden begeleid door de 
jeugd van het leerlingenorkest en 

lieten horen hoe “Mary Had a Little 
Lamb” op maar liefst 7 verschillen-
de manieren gespeeld kan worden. 
De slagwerkgroep wisselde de op-
tredens van de leerlingen af. Daar-
na was het podium voor het fanfa-
re orkest van Viribus Unitis. Zij had-
den gekozen voor het thema ‘muzi-
kale grootheden’. Het orkest open-
de direct zeer feestelijk met de fi na-
le uit de 5e symfonie van Beethoven 
en werd hierin vergezeld door en-
kele danseressen van Dansschool 
Nicole. De combinatie van klassie-

ke muziek met moderne dans was 
absoluut bijzonder te noemen.  Het 
programma was zeer afwisselend. 
De danseressen van Nicole kwa-
men nog een aantal maal terug, 
maar ook de dames en heren van 
het Regionaal Operette en Musical 
koor uit Mijdrecht hebben van zich 
laten horen tijdens het concert. Een 
golf van kippenvel ging door de zaal 
tijdens de prachtige fi lmmuziek van 
Ennio Morricone die werd vertolkt 
door koor en orkest. 
 (Vervolg elders in deze krant)

Verjaardag Viribus Unitis groots gevierd

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

www.autoberkelaar.nl



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

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

AFVALBRENGSTATIONS

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

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Burg. des Tombeweg  Plaatsen van een led - Bouwen W-2012-0550 22-10-2012
tegenover 6 informatiepaneel 

Mijdrecht
Provincialeweg 9 Vernieuwen van de kapconstruc- - Bouwen W-2012-0548 20-10-2012
 tie en een deel van de gevels 
Westerlandweg 1 Bouwen van een berging - Bouwen W-2012-0545 20-10-2012

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 91 Plaatsen van 2 dakkapellen, het  - Bouwen W-2012-0549 16-10-2012
 vervangen van een garage en 
 het plaatsen van een aanbouw 
 aan de achterzijde van de woning 

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

 VOORNEMEN TOT INTREKKING - OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 2 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten Aanvraagnr.

Wilnis
Wilnisse Zuwe 38 Intrekking omgevingsvergunning 
 voor een veehouderij bedrijf - Milieu W-2012-0553

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen 
moet het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam 
en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u inge-
diende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mon-
deling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Maand Evenement Locatie Activiteit

Di 30 april 2013 Koninginnedag 2013 Buitentterrein,  Diverse activiteiten m.b.t.
08.00-20.00 uur  Maria Oord Koninginnedag; braderie, marktkramen,  
  3645 DH Vinkeveen muziek, horeca, kinderspeelplein.

Wo 14 aug t/m Wilnis Festival Speelwoud aan de Diverse activiteiten 
za 17 aug 2013  PieterJoostenlaan, 
12.00-02.30 uur   3648 XR Wilnis  
   
Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 

in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 DRANK- EN HORECAWET VERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene Wet Bestuurs-
recht (AWB), bekend dat met ingang van 31 oktober tot en met 12 december 2012 bij balie Omgevingszaken; 
op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht voor een ieder 
gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Amsterdamsestraatweg 1-3, 1391 AA in Abcoude.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter 
inzage legging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
Milieubeheer (WM) en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  R. de Jong voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1600 liter, op het adres Botshol 6, 

1391 HN Abcoude;
-  Wasserij De Plassen voor het vervangen van een formfi nisher voor een tunnelfi nisher op het adres Baam-

brugse Zuwe 147, 3645 AE Vinkeveen;
-  Ghijsels voor het plaatsen van bovengronde propaantank van 5000 liter op het adres van Gein-Zuid 33, 

1391 JE Abcoude.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- J.M. Heijkoop voor het realiseren van duurzame huisvesting op het adres Bovendijk 6A, 3548 NM Wilnis. 
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a 
in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of de 
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de 
Omgevingsdienst, telefoonnummer 0346 26 06 00.

 ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffi ng van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Nefco Services BV, Regterweistraat 

15, 4181 CE te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar diverse locaties in de ge-
meente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 2 november tot en met 13 december 
2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn 
ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De 
Ronde Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen. Het bezwaarschrift 
moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, en het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 
in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffi ng op een ander tijdstip 
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afdeling externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. 
Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 06 46 of mw. E. Pols, telefoonnummer 0346 26 06 00.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 
 MAANDAG 5 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 oktober 2012

 AGENDA RAADSVERGADERING DONDERDAG 8 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 16.00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 november 2012.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / 
 FINANCIËN & PUBLIEKE WERKEN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk - Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 oktober 2012.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

Wijnproeverij bij de Zwart
gezellig en een groot succes
Wilnis - Afgelopen weekend was 
het gezellig druk bij de Zwart Dran-
ken & delicatessen aan de Heren-
weg in Wilnis. Zoals vanouds was 
er weer voor iedereen de gelegen-
heid om mooie wijnen te proeven. 
Aangezien de Zwart Dranken & de-
licatessen afgelopen juni zijn deu-
ren heeft geopend en direct ook een 
vernieuwd assortiment heeft neer-
gezet was het idee om de mensen 
kennis te laten maken met dit assor-

timent. Wijnen uit Argentinië, Chili, 
Zuid-Afrika, Spanje, Italië, maar na-
tuurlijk ook Frankrijk stonden klaar 
om geproefd te worden. Al met al 
stonden er meer dan 30 flessen met 
lekkers te proeven afgewisseld met 
hapjes welke gemaakt van de ingre-
diënten uit de delicatessenwinkel 
van de Zwart. Het was in ieder ge-
val een gezellig en succesvolle wijn-
proeverij die meerdere keren per 
jaar gehouden zal worden.

Eindelijk winst voor CSW
Wilnis - Het is CSW eindelijk ge-
lukt om de eerste overwinning van 
dit seizoen binnen te halen. Op ei-
gen veld werd het onderaanstaan-
de Castricum verslagen met 3-1. 
Zodoende krijgt de ploeg uit Wilnis 
de ploegen uit het rechterrijtje weer 
een beetje in het vizier.
Het was van beide kanten een niet 
al te hoogstaande wedstrijd en dat 
kwam mede door het feit dat CSW 
in een veel te laag tempo speel-
de. Daardoor was het niet in staat 
om tegenstander Castricum te ver-
rassen. CSW was wel de bovenlig-
gende partij en de eerste kansen 
waren ook voor de Wilnissers. Het 
schot van Mike Cornelissen eindig-
de echter in de handen van de kee-
per en een schot van Sven van Vuu-
ren werd geblokt nadat hij zich keu-
rig had vrijgespeeld. Ook een aan-
tal dode spelmomenten had niet het 
gewenste effect en het was zelfs 
Castricum dat na 25 minuten spelen 
op voorsprong kwam. Op de achter-
lijn werd heel handig een speler van 
CSW het bos ingestuurd en de af-
gemeten voorzet werd koeltjes af-
gemaakt. CSW ging verbeten op 
jacht naar de gelijkmaker maar zo-
als gezegd in een veel te laag tem-

po. Het werd gelukkig nog voor rust 
in het zadel geholpen door Castri-
cum dat dom balverlies leed op het 
middenveld. Jay Klaas Wijngaarden 
werd direct in stelling gebracht en 
alleen voor de doelman tekende hij 
voor de gelijkmaker.
Na rust een identiek beeld van de 
eerste helft waarin CSW te weinig 
afdwong om echt gevaarlijk te wor-
den. Het was zelfs oppassen om niet 
opnieuw op achterstand te komen 
maar doelman Dirven was bij elke 
dreigende situatie attent aanwezig. 
CSW leek op voorsprong te komen 
na een prima aanval over links maar 
de inzet van Sander Kunkeler ging 
voor CSW net naast de verkeerde 
kant van de paal. In de 72e minuut 
was het dan eindelijk raak. Sven van 
Vuuren was zijn bewaker te snel af 
en oog in oog met de keeper rond-
de hij beheerst af. Tien minuten la-
ter was het Mitchell de Zwart die de 
wedstrijd definitief in het slot gooi-
de. Ook hij sprintte zijn tegenstan-
der eruit en deponeerde de bal in 
de verste hoek buiten bereik van de 
doelman. CSW is hierna niet meer in 
gevaar gekomen en tot opluchting 
van heel CSW was eindelijk de eer-
ste driepunter een feit.

Zege voor Argon E2
Mijdrecht - De jongens van Ar-
gon E2 trainen hard om er een mooi 
voetbalseizoen van te maken. Iedere 
wedstrijd gaan ze er enthousiast te-
genaan en wordt met elkaar samen 
gewerkt om de bal tussen de juiste 
palen te krijgen. Van de 7 gespeel-
de wedstrijden zijn 6 met ruime cij-
fers gewonnen, met vorige week als 
de uitschieter 13-1 tegen CSW E4M. 
Afgelopen zaterdagochtend is de 
temperatuur bijna tegen het vries-
punt als het fluitsignaal voor de af-
trap klinkt. De jongens zetten di-
rect de tegenstanders vast op hun 
helft wat zich uit in 2 doelpogin-
gen van beide Larsen. De keeper is 
alert en knap stopt hij beide doel-
pogingen. Het blijft dringen bij het 
RKAVIC doel. RKAVIC kruipt weg 
uit hun gevarenzone en hun eerste 
schot stopt keeper Matti tegen. Lars 
M gaat er solo vandoor en schiet de 
bal een millimeter naast de paal. En 
dan gaat ook Kris er alleen vandoor. 
Ook zijn schot gaat net naast. RKA-
VIC begint sterker en gevaarlijker te 
worden en probeert vaker op doel 
te schieten. Matti houdt alle ballen 
goed uit het doel. Alan stuurt Lars M 

over de rechterkant, die een mooie 
voorzet geeft aan Kris, maar hij 
komt net te kort. Kris probeert het 
opnieuw en schiet een kanonschot, 
maar de keeper is sterk. En dan 
komt uit de hoekschop de bal bij 
Guy’s voeten en van grote afstand 
schiet hij beheerst de bal binnen in 
het doel, 1-0. Vlak voor de pauze rolt 
de bal via een eigen speler het doel 
binnen, 1-1. De 2e helft verloopt 
hetzelfde als de 1e helft. De tegen-
stander wordt direct vast gezet en er 
zijn veel doelschoten, die de RKA-
VIC keeper sterk weg werkt. De jon-
gens gaan door. Vigo probeert met 
zijn scherpe voorzetten de bal door 
te spelen en Frans loopt zijn tegen-
stander vaak voorbij. Na 2e pogin-
gen op het doel schiet Lars H de bal 
door de benen van de keeper, 2-1. 
De verdedigers Floris, Vigo en Guy 
houden een muur op, zodat de te-
genstanders geen kans krijgen om 
2-2 te kunnen maken. En dan pakt 
Floris de bal, schiet over de RKAVIC 
verdedigers heen naar Lars M die er 
snel vandoor gaat en de bal langs 
de keeper schiet, 3-1. Het was een 
leuke, spannende wedstrijd.

Mixteam Kwinkslag ten 
onder tegen D.V.S.
Vinkeveen - Helaas is de afgelo-
pen wedstrijd tegen badmintonver-
eniging D.V.S. Utrecht 8 niet win-
nend afgesloten Het team verloor 
met 1 tegen 7 van de 8 sets die ge-
speeld moesten worden. Toch denkt 
het team dat het de komende wed-
strijden steeds meer kans maakt om 
het spel om te zetten in een beter 
resultaat. Berry van Veen, ook een 
zeer fanatieke tennisser, krijgt het 
snelle badmintonspel steeds meer 
door. De jonge en zeer enthousias-
te Jolanda Klikhamer heeft nog wat 

meer ervaring nodig, maar zal in de 
toekomst haar punten zeker gaan 
pakken. En niet te vergeten Barba-
ra Reurings, de vrouw met de mees-
te ervaring en tactisch inzicht blijft 
haar mannetje staan. Teamcaptain 
Ton Bunschoten zal de ploeg blij-
ven motiveren en stimuleren om het 
geloof in een goed resultaat te hou-
den. Het team speelt zijn wedstrij-
den met heel veel plezier en kan te-
rugkijken op een sportieve wed-
strijd. Hun volgende wedstrijd kij-
ken ze met spanning tegemoet.

Kwinkslag M1 loopt uit 
op concurrentie
Vinkeveen - In de vroege ochtend 
van zondag 28 oktober is het na 3 
weken weer tijd voor de badminton-
mannen om de volgende competi-
tieronde te spelen. Op het program-
ma staat Doorn M3, het team dat bij 
aanvang van de wedstrijd de derde 

plaats in handen heeft, neemt het 
op tegen de tot dusver ongeslagen 
koplopers uit Vinkeveen. Wederom 
is invaller Marco van Putten aange-
sloten om ditmaal de leeg gevallen 
plek van Bjorn Hottinga op te vullen. 
In de veranderde opstelling word er 

begonnen met het spelen van de 
dubbels, in de combinatie van Jas-
per van Peursem, Leon Bunschoten 
en Tristan Frese met Marco van Put-
ten. Waar de laatste twee met rede-
lijk gemak het eerste punt binnen-
halen hebben Jasper en Leon het 
een stukje moeilijker en geeft een 
verlenging dan toch een beslissing 
in het voordeel van de Vinkeveners. 
Met de eerste punten op zak moe-
ten de enkel partijen die volgen de 
helft van alle punten gaan verdelen. 
Hiervan is uiteindelijk het meren-
deel voor Kwinkslag M1 waar Jas-
per, Leon en Marco met ogenschijn-
lijk gemak de punten binnenhalen 
moet Tristan tot het uiterste gaan in 
de derde set, maar ondanks de inzet 
gaat hier de eerste punten naar de 
thuisploeg. Dan wordt de ochtend 
afgesloten met twee dubbelspe-

len in de combinatie Jasper, Mar-
co en Tristan, Leon. Een makkelijk 
punt wordt verdiend door de eer-
ste heren, waar de laatstgenoem-
de in twee sets met het kleinste ver-
schil van twee punten in de verlen-
ging helaas geen punt veroveren. 
Dit bepaalt de eindstand op een 
2-6 overwinning voor Kwinkslag. De 
ploeg ligt nog op goede koers rich-
ting het kampioenschap en is tot 
dusver nog ongeslagen. Tegenstan-
der Doorn wordt nu op een achter-
stand van twaalf punten gezet en op 
Castellum, de nummer 2 in de com-
petitie wordt ook een punt uitgelo-
pen wat een riante voorsprong van 
7 punten geeft.
Volgende week vertrekt de Vinke-
veense equipe naar Amersfoort om 
daar te spelen tegen middenmoter 
Amersfoort M2.



Door Flavoring

DONOR
Afgelopen week was het Donorweek. Ja, alweer een week om een be-
langrijk onderwerp onder de aandacht te brengen. En het werkt, want 
ik kan het niet laten om er nu over te schrijven en door het schrijven en 
zoeken van informatie denk ik er over na. Was deze Donorweek er niet 
geweest, dan had ik nu niet over dit specifieke onderwerp nagedacht.
Best stom eigenlijk voor iemand die jarenlang met een donorcodicil in 
haar portemonnee heeft rondgelopen, maar niet is geregistreerd in het 
Donorregister. En toch vind ik dit zo’n belangrijk onderwerp dat ik een 
week bij lange na niet genoeg vind. Doel van deze week was om zo 
veel mogelijk nieuwe donoren te werven. Ik ben benieuwd of dat is ge-
lukt. Want wat het streefaantal was, werd mij niet duidelijk op de web-
site www.jaofnee.nl/donorweek? Wel wordt er op de site aangegeven 
dat in deze week er al 39485 nieuwe donorregistraties bij zijn gekomen. 

Op dit moment ligt het aantal registraties in het Donorregister rond de 
5,6 miljoen. Maar veel Nederlanders hebben zich nog niet geregistreerd 
in het register. Is er eigenlijk een getal waarbij je kan zeggen, nu hebben 
we genoeg donoren? Waarschijnlijk niet, want het is een moeizaam pro-
ces en ziekte en overlijden laten zich niet leiden door vraag en behoef-
te. Ongeveer 1300 mensen wachten momenteel op een donororgaan. En 
vorig jaar zijn er 147 mensen gestorven terwijl ze op de wachtlijst ston-
den voor een nieuw orgaan. De dood is altijd zwart, maar hoe erg is het 
als je sterft, terwijl de hoop zo vlakbij kan zijn? 

Op de website kun je nu heel gemakkelijk je keuze vast laten leggen en 
zo donor worden (of vastleggen dat je dat echt niet wilt). De beroemde 
digiD heb je daarvoor nodig en de laatste keer dat ik die had gebruikt, 
was om de kinderbijslag aan te vragen een aantal jaar geleden. Maar als 
je hierover schrijft, het doel belangrijk vindt, dan moet je niet alleen lul-
len, maar ook poetsen. Dus zocht ik alles op en begaf ik me op de site. 
Het wordt de mensen op zich heel gemakkelijk gemaakt. En het irriteer-
de mij dan ook ten zeerste dat ik niet kon inloggen met mijn digiD. Dat 
ligt niet aan het systeem maar aan mij. Ik ben een vergeetachtig mens 
en kan niet tegen alle gebruikersnamen en wachtwoorden voor al die 
verschillende sites en organisaties op internet. Gek word ik er van, dui-
delijk geval van deze hersenen wil je niet doneren, ze functioneren niet 
meer optimaal.

Maar gelukkig zijn er altijd meerdere wegen naar Rome en dus kon ik 
online het formulier invullen en dan moet je het alleen wel uitprinten, 
ondertekenen en opsturen. En ik wilde nu eigenlijk in een keer klaar zijn. 
Speciaal voor mensen zoals ik kun je dan ook de optie aankruisen voor 
een herinneringsmail om je formulier op te sturen. Wat ik uiteraard heb 
gedaan en ook ga doen. Ik word nu donor, want dan ben ik eigenlijk al-
tijd al geweest, maar het moet ook maar voor eens en altijd duidelijk zijn!

Ik ga niet zeuren over alle dingen die je maar kan verzinnen. Ik denk bij-
voorbeeld stiekem dat ik niet wil dat mijn longen naar een roker gaan. 
Heb ik altijd gezond geleefd, gesport, niet gerookt en dan gaan mijn 
prachtige, schone longen naar een roker? Maar als je op deze manier 
gaat denken, gebeurt er echt nooit wat en leg je het hele systeem lam. 
Het gaat erom dat er heel veel mensen om uiteenlopende redenen een 
donororgaan nodig hebben om verder te kunnen met leven. En het is 
toch echt een feit dat jij die organen niet meer nodig hebt, als je dood 
bent. Dus mijn formulier ga ik nu ondertekenen en opsturen. Ja, ik ben 
donor, jij ook?

INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

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

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

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

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

STICHTING 
THuIS STERvEN 
dE RONdE vENEN

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS
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Mijmeringen

Sri Lanka (3)

Nieuw project
OntwikkelingsSamenwerking DRV wil het Noord Oosten van Sri 
Lanka en helpende hand bieden bij de opbouw van dit gebied. Het 
noordoosten is zwaar getroffen door de burgeroorlog (maar ook door 
de tsunami van eind 2004) en zit nu nog met veel kapot geschoten 
huizen, scholen en andere gemeenschapsvoorzieningen. Het gebied 
is arm; het is ook vergeleken met de rest van Sri Lanka een stuk ar-
mer en armoediger. 
Voor de peuters en kleuters in dit gebied willen wij de bouw een pre 
school (kleuterschool) mogelijk maken. Onderwijs is het begin van de 
ontwikkeling van een land.
Daarnaast willen wij ook een begin maken met de mogelijkheid van 
microkrediet voor het opstarten van kleine bedrijfjes, bijvoorbeeld: de 
aanschaf van een naaimachine om kleding te vervaardigen of te re-
pareren, het houden van een toom kippen om de eieren te verkopen 
of de aanschaf van gereedschap om een fietsenmakerij te beginnen. 
Kleine leningen van max. 500,-- euro, die met de opbrengst van het 
bedrijf(je) worden terugbetaald. Een en ander wordt ter plaatse heel 
goed en degelijk opgezet en gecontroleerd. 
Wij vragen van harte uw steun. Elke bijdrage, ook de kleinste, is wel-
kom!
Wilde Ganzen helpt mee met een premie. Zo is elke euro van u heel 
veel waard!

Nel Bouwhuijzen

Start cursus EHBO
Mijdrecht - EHBO Mijdrecht 
start volgende week dinsdag 6 
november weer met een nieuwe 
cursus AED/EHBO.

Bent u geïnteresseerd om de-
ze cursus te volgen of heeft u 

dit diploma nodig voor uw werk, 
voor vragen hierover kunt u 
contact opnemen met Nicolet-
te van Dort-van Wijngaarden, 
tel. 06-23271754 of mail naar 
infoehbomijdrecht@gmail.com. 
Wees er snel bij want vol is vol.

IVN-lezing over varens 
Regio - IVN-afdeling De Ronde Ve-
nen & Uithoorn heeft Wim Vuik ge-
vraagd om een lezing te houden 
over varens in Nederland. De lezing 
is op dinsdag 6 november in NME-
centrum De Woudreus aan de Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
In Nederland komen meer dan vie-
renzestig varens en varenachtigen 
(wolfsklauwen en paardenstaarten) 
voor. Deze oeroude planten hebben 
geen bloemen, maar verspreiden 
zich via sporen. Regelmatig worden 
ook nieuwe soorten gevonden. In 

het algemeen gaat het goed met de 
varens in ons land. In onze omge-
ving komen ook verschillende wilde 
varens voor, zoals de koningsvaren 
(zie foto). Plantenkenner Wim Vuik 
is o.a. bekend van zijn speurtocht 
naar planten in de 60.000 straatput-
ten van de stad Utrecht. Zo kwam 
hij vele zeldzame varensoorten op 
het spoor. Voor het IVN een goede 
reden om juist hem uit te nodigen 
voor een lezing over een wat minder 
bekende plantengroep.
Meer informatie over de lezing: 
0172-407054.

Helpdesk genealogie
De Ronde Venen - De bindende 
factor bij stamboomonderzoek be-
gint met een familienaam. Internet 
speelt daarbij steeds meer een rol 
van betekenis, omdat de onderzoe-
ker thuis zijn zoektocht zelf kan re-
chercheren. Buiten de bekende DTB 
bestanden die een centrale plaats 
innemen, hebben onze voorouders 
en hun verwanten op talrijke sites 
ook daar hun digitale ‘sporen’ in de 
familiegeschiedenis achtergelaten. 
Hiaten zullen er altijd wel blijven, 
omdat je eenvoudig niet weet waar 
je deze vraagtekens moet zoeken. 
De inloopavonden van de genea-
logiegroep van de historische ver-
eniging De Proosdijlanden hebben 

inmiddels bewezen dat onderling 
contact met andere stamboomon-
derzoekers tot nieuwe perspectie-
ven kan leiden. De werkgroepleden 
zijn graag bereid u daarbij te helpen. 
Daarom bent u op maandagavond 
5 november a.s. van 19.30 tot 21.00 
uur weer hartelijk welkom in on-
ze oudheidkamer in verenigingsge-
bouw De Boei in Vinkeveen. U kunt 
dan alle mogelijke vragen over uw 
familiestamboom voorleggen. Om 
de genealogiegroep de gelegenheid 
te bieden om al iets voor te kun-
nen bereiden, stellen zij het op prijs 
wanneer u zich vooraf even aan-
meldt. Stuur dan een mailtje naar 
stef.veerhuis@caiway.nl



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.

SaMEnwERKingEn
alzheimercafé
Het thema van deze avond is: 
“Wat kan een huisarts betekenen bij dementie?” 
Gastspreker is een huisarts uit De Ronde Venen. Het 
Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdagavond 
14 nov. 2012 in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 
te Vinkeveen: aanvang vanaf 19.00 uur. (Let op: een an-
dere aanvangstijd). Aanmelden is niet nodig en de toe-
gang is gratis, men kan een bijdrage in de collectebus 
deponeren. Heeft u vervoer nodig? U kunt dan tel. con-
tact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen. Zij 
zoeken met u naar een oplossing. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met: Esther Smit, coördinator 
Steunpunt Mantelzorg, 0297-230280, e-mail: e.smit@
stichtingdebaat.nl
Eetcafé het Pruttelpotje
Locatie: gemeentehuis op ma. 12 en 26 nov.
Open Tafel
Do 29 nov. in Zuiderhof. Aanmelden kan tot ma 19 nov. 
bij het Servicepunt.

OVERigE
Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Do 22 nov.: “Mensen van voorbij- leven met een verlies.” 
Zo luidt de titel van een boekje van ds. E.P.v.d. Veen uit 
Nunspeet.
Passage, afd, Vinkeveen en waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
Di 20 nov. 19.30 u.: 65 jaar bestaan 
De heer Butink geeft een presentatie over Rusland
Ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
Do 8 nov. 14.30 u.: Spelmiddag
Do 22 nov. 14.30 u.: De heer F. Groenendijk 
vertoont dia’s van activiteiten die het afgelopen jaar 
plaatsvonden tijdens de ouderenmiddagen
Onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat 
Wo 21 nov.: De heer v.d. Wel. Forten. Er zijn vorig jaar 
mooie opnames gemaakt tijdens de openstelling van 
de forten. Na de pauze nog een korte film.

PluSBuS uiTjES En/Of winKElEn
do 1 nov.  Boodschappenochtend € 3,-
do 1 nov.  Film Maria-Oord € 7,-
vr 2 nov. Uitje: Visje happen in ? € 12,-
ma 5 nov. Eten in de Morgenster € 10,-
wo 7 nov.  Uitje: Glasmuseum/-blazerij Leerdam € 29,-
do 8 nov.  Boodschappenmiddag+markt € 3,-
vr 9 nov.  Uitje: De Symphonie Nieuw Vennep € 7,-
vr 9 nov.  Eten in de Morgenster € 10,-
wo 14 nov. Uitje: Pannenkoeken Vreeland € 4,-
do 15 nov. Boodschappenmiddag+markt € 3,-
vr. 16 nov.  Uitje: Tuincentrum het Oosten € 4,-
Ma 19 nov. Eten in de Morgenster € 10,-
wo. 21 nov. Combi: markt en winkelen Uithoorn € 4,-
do 22 nov.  Boodschappenochtend € 3,-
do 22 nov.  Uitje: Atelier Steengoed Uithoorn € 4,-
vr 23 nov.  Combi: Bisonspoor Maarssenbroek € 6,-
vr 23 nov.  eten in de Morgenster € 10,-
di 27 nov.  Uitje: Vislunch in ? € 12,-
wo 28 nov.  Uitje: Oude ambachtenmuseum € 28,-
do 29 nov.  Boodschappenmiddag+markt € 3,-
vr 30 nov.  Uitje: tuincentrum Overvecht Lisse € 7,-

ROllaTORSPREEKuuR
Elke 2e do van de maand van 10:00-11.00 uur.
Do 8 nov. in Nieuw Avondlicht

CinEMa PluS
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5x voor € 15,-. 
Datum: do 1 november, aanvang 14.30 u. Voor de titel 
van de film kunt u contact opnemen met Maria-Oord: 
0297-219319.

EETgROEP
Locatie: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen.
Op de maandagen en vrijdagen op de oneven weken, 
deze maand op: 5, 9, 19 en 23 nov. van 17.00-20.00 u.

aCTiViTEiTEn 
DE BaaT nOVEMBER

www.STiChTingVRiEnDEnVanDEBaaT.nl

RaBOBanKBuS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef  Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur 
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28
Abcoude: Kerkgaarde 5

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

MEnSEn gEzOChT DiE ziCh willEn 
inzETTEn VOOR BuuRTgEnOTEn 
- Mensen die houden van tuinieren kunnen jongeren met 

een verstandelijke beperking komen helpen met het bij-
houden van hun tuin in Vinkeveen. Vacaturenr 7223.

- Mensen die graag de ANBO (Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen) willen ondersteunen en bestuur-
dersvaardigheden bezitten, kunnen zich inzetten als be-
stuurslid. Vacaturenr 7177.

- Mensen die zich willen inzetten voor kwetsbare burgers 
door verantwoordelijkheden van hen over te nemen en 
hun belangen te behartigen kunnen zich inzetten als 
mentor in De Ronde Venen. Vacaturenr 1373.

- Mensen die ouderen willen informeren over voorzienin-
gen en mogelijkheden kunnen zich opgeven als informa-
tief huisbezoeker in De Ronde Venen. Vacaturenr 1896.

- Mensen die handig zijn in klussen, tuinonderhoud, 
schoonmaken of opruimen, kunnen zich opgeven voor 
het Dreamteam van voetbalvereniging CSW in Wilnis. Va-
caturenr 7150.

- Mensen die houden van uitdagende en afwisselend vrij-
willigerswerk en coachingsvaardigheden bezitten kun-
nen aan de slag als regiocoördinator bij Mentorschap 
Midden Nederland. Vacaturenr 7121.

- Mensen met een hart voor ouderen kunnen helpen bij 
diverse activiteiten en feestelijkheden binnen Maria-
Oord in Vinkeveen. Vacaturenr 7055 en 7054.

MEnSEn gEzOChT DiE ziCh willEn 
inzETTEn VOOR BuuRTgEnOTEn, 
MaaR niET zOVEEl TijD hEBBEn
- Mensen die goed zijn in regelen en organiseren, kunnen 

zich in november 8 tot 10 uur inzetten als collectecoördi-
nator van het MSfonds in Abcoude. Vacaturenr 7223.

- Mensen die op een enthousiaste manier activiteiten 
kunnen begeleiden en mensen kunnen informeren en 
vermaken, kunnen zich inzetten in september voor de 
Fortenmaand in Amstelhoek. Vacaturenr 7106.

- Mensen die enkele uurtjes de handen uit de mouwen wil-
len steken in en om het Fort bij Uithoorn, kunnen zich in 
september en eventueel oktober opgeven als klusser. 
Vacaturenr 7105.

U kunt meer informatie over deze functies vinden op de 
vrijwilligersvacaturebank via http://www.steunpuntvrijwil-
ligerswerk.info/u-zoekt-vrijwilligerswerk. Er staan ook vele 
andere leuke, gezellige en uitdagende functie op de vaca-
turebank. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stichtingdebaat.nl of 0297 
230280 (dinsdag en donderdag)

u KunT EEn VRijwilligER Of EEn VRij-
willigERSORganiSaTiE aanMElDEn 
VOOR DE VRijwilligERSPRijS 2012!
Kent u een vrijwilliger? Misschien praat u er niet veel over, 
maar de kans is groot. Eén op de vier Nederlanders doet 
namelijk vrijwilligerswerk. Ieder draagt op zijn manier een 
steentje bij aan een betere, fijnere en gezelligere samenle-
ving. Om waardering voor deze mensen te tonen, en en-
kelen in het bijzonder, wordt jaarlijks de Vrijwilligersprijs 
uitgereikt door burgemeester Divendal. Ook u kunt een 
vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie aanmelden voor 
de Vrijwilligersprijs 2012! Kent u iemand die in aanmerking 
komt om Vrijwilliger van het jaar 2012 te worden, of kent u 
een organisatie die de titel Vrijwilligersorganisatie van het 
jaar 2012 verdient? Stuur dan nu uw aanmelding voor 31 
december in! U kunt dit alleen doen door gebruik te maken 
van een daartoe bestemd formulier op de website www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info (vrijwilligersdag en -prijs). 
Uit alle aanmeldingen komen 3 genomineerde organisatie 
en 3 vrijwilligers. Genomineerden zullen pas in februari be-
kend worden gemaakt. Voor overige vragen kunt u op dins-
dag en donderdag contact opnemen met Dyanne van Tes-
sel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. E-mail: 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl of 0297-230280.

DE BaaT VOlgT En iS TE VOlgEn 
De Baat volgt in sociale media. Het Twitteraccount van De 
Baat is nu online. Verschillende medewerkers van De Baat 
zullen het account bijhouden. Via het account wordt regel-
matig nieuws over evenementen, diensten of andere zaken 
gepubliceerd. Ook vragen worden beantwoord. 

We zijn te vinden via www.twitter.com/stdebaat en te 
bereiken door @stdebaat te gebruiken in een Tweet.

niEuw Bij SPEl En SPORT: 
VOllEyBal VOOR SEniOREn
Aan het eind van veel lessen van Spel en Sport wordt er 
volleybal of lijnbal gespeeld, een wedstrijdje waarbij hard 
gewerkt en veel gelachen wordt. Het wekelijkse spelletje 
heeft bij een aantal deelnemers de behoefte opgeroepen 
om wat serieuzer met volleybal aan de gang te gaan, wat 
beter te leren serveren, plaatsen en samenspelen. Spel en 
Sport is daarom gestart met een nieuwe les: Volleybal, op 
donderdag van 21.00-22.00 uur in Sporthal De Brug, van 
Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht. Docent Henk de Kogel is 
er enthousiast over, hij geeft in Nieuwegein ook volleybal-
lessen en organiseert zelfs toernooien voor zijn leerlingen! 
Zoals bij alle lessen bij Spel en Sport zorgt de docent ervoor, 
dat ieder op zijn eigen niveau mee kan doen. Dus ook als uw 
volleybalervaring dateert van lang geleden kunt u gerust de 
lessen volgen. Voor deze nieuwe lessen zoeken we nog deel-
nemers en in het kader van het project Gezond in Beweging 
van de gemeente De Ronde Venen kunnen we u 6 proefles-
sen aanbieden voor 15 euro. 
Iets om te proberen? U bent 
van harte welkom! Meer in-
formatie vindt u op: www.
spelensportdrv.nl of u kunt 
bellen met 06-2198353.

jOngEREnwERK Van STiChTing DE 
BaaT SluiT OKTOBER SuCCESVOl af
Het jongerenwerk van Stichting De Baat is na de sluiting 
van het jongerencentrum ‘De Fabriek’ een nieuwe weg in-
geslagen. Afgelopen maand zijn de ‘Veenig Themaweken’ 
van start gegaan, een nieuw onderdeel binnen het jonge-
renwerk. Naast de hulpverlenging, cursussen en het bege-
leiden van jongeren zet het jongerenwerk van Stichting De 
Baat elke week een nationaal of internationale themadag 
centraal om zo meer bewustwording te creëren op actuele 
onderwerpen. Via Twitter, Facebook en Veenig.nl wordt er 
informatie verstrekt en worden er discussies geopend over 
het onderwerp. Daarnaast wordt er - door de jongeren zelf -  
elke week ook een activiteit georganiseerd welke aansluit 
op het weekthema. Op deze manier heeft het jongerenwerk 
de afgelopen weken de jeugd succesvol uitgedaagd om na 
te denken over opvoeding, seksuele diversiteit en armoede 
in Nederland. Jongeren zijn geïnterviewd over hun opvat-
tingen omtrent opvoeding, zijn uit de kast gekomen tegen 
homogeweld en hebben afgelopen week tijdens de ‘week 
van de armoedebestrijding’ wel drie overvolle winkelwa-
gens bij elkaar gebedeld voor de voedselbank (zie veenig.
nl)! Voor meer informatie over het jongerenwerk kunt u con-
tact opnemen met jongerenwerker Thijmen Klinkhamer: 
t.klinkhamer@stichtingdebaat.nl of 0297-230280.

STiChTing DE BaaT STaRT in nOVEMBER 
wEER EEn CuRSuS lEVEnSBOEK MaKEn!
Een levensboek is een mooie gelegenheid om terug te blik-
ken op uw leven. Over belangrijke en alledaagse gebeurte-
nissen uit vroegere tijden. Stichting De Baat biedt u de bij-
zondere mogelijkheid om uw levensverhaal te vertellen en 
vast te laten leggen in de vorm van een levensboek. Zo gaan 
uw verhalen in ieder geval niet verloren! Dat is niet alleen 
bijzonder voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of kleinkin-
deren. Uw levensboek is geen complete autobiografie, maar 
meer een sfeertekening.
Aantal bijeenkomsten: 6
Maximaal aantal deelnemers: 6
Waar: Kerkvaart 2, Mijdrecht
Data: 15 en 29 nov. 20 dec. 3,17 en 31 jan.
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Kosten eenmalig: 10.00 euro 
Bent u niet in de gelegenheid om in groepsverband deel te 
nemen maar wilt u toch graag dat uw levensverhaal wordt 
vastgelegd? Dan bestaat deze mogelijkheid ook om een 
vrijwilliger bij u thuis te laten komen. Hiervoor geldt een 
minimale leeftijd van 75 jaar. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met ouderenadviseur Nel Verhoek: 
n.verhoek@stichtingdebaat.nl en tel. 0297-230 280.

REPaiR Café DE ROnDE VEnEn
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand kunnen bewoners 
van 14.00 tot 16.00 uur met kapotte spullen terecht in het 
Repair Café De Ronde Venen in de Buurtkamer Mijdrecht. 
Bewoners kunnen daar zelf aan de slag met het repareren 
van hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig 
voor ondersteuning. Met oog op de Sinterklaas en Kerst zijn 
we speciaal aanwezig voor alles op het gebied van speel-
goed wat stuk is. Kom dus gerust met uw kapotte kinder- of 
wandelwagen, poppenhuis, poppenkast, brandweerwagen 
en alle verdere speelgoed wat gerepareerd moet worden. 
Ook kinderkleertjes waaraan een knoopje ontbreekt of een 
naad los is kunt u samen met een van onze naaisters weer in 
orde brengen. Uiteraard is het Repair Café op donderdag 8 
en 22 november gewoon geopend voor andere reparaties. 
Tot ziens in het Repair Café De Ronde Venen in de Buurtka-
mer Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5)!

BuuRTKaMER DE hOEf STaRT 
DinSDag 13 nOVEMBER

ManTElzORgSalOn
Tijdens de mantelzorgsalon van maandag 26 no-
vember kunnen mantelzorgers een workshop ‘Mind-
fulness’ volgen. Mindfulness leert u hoe rustiger en 
zelfbewuster kunt worden. Ontspanning is niet al-
leen belangrijk omdat het prettig is maar is ook een 
levensnoodzaak. Als we ontspannen zijn vinden er 
herstel-, leer-, en voedingprocessen plaats die on-
der spanning niet mogelijk zijn. Bent u nieuwsgierig, 
kom dan naar de salon van maandag 26 november! 
De salon duurt van 13.30-15.30 uur en vindt plaats in 
De Buurtkamer Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 te 
Mijdrecht. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantel-
zorg. Telefoonnummer: (0297) 230 280. Of per e-mail: 
e.smit@stichtingdebaat.nl
 
Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen, 
vergeten dat soms voor zichzelf. Er af en toe even tus-
senuit is een absolute voorwaarde om de zorgtaken te 
kunnen volhouden. De mantelzorgsalon wordt gespon-
sord door de Round Table 169. Hierdoor is het mogelijk 
dat mantelzorgers kosteloos of tegen een kleine bij-
drage kunnen deelnemen aan activiteiten die door het 
Steunpunt Mantelzorg georganiseerd worden. Heeft u 
langdurige of intensieve zorgtaken voor een familielid, 
vriend of kennis? Dan bent u iedere laatste maandag 
van de maand van 13.30-15.30 uur van harte welkom in 
De Buurtkamer Mijdrecht.

Naast de buurtkamers Mijdrecht en Vinkeveen volgt er 
nu ook een derde buurtkamer in De Hoef. De buurtkamer 
heeft haar onderkomen gekregen in de Pastorie, naast 
de Antonius van Paduakerk aan de Oostzijde 45. Een en-
thousiast gastvrouwenteam draagt vanaf dinsdag 13 no-
vember zorg voor een sfeervolle inrichting met veel rode 
accenten en een gastvrije open ontvangst. 

Alle 55-plussers uit het dorp zijn elke dinsdag tussen 
10.00-12.00 uur van harte welkom voor een gratis kopje 
koffie/thee, een praatje en gezelligheid. Van te voren op-
geven is niet nodig. De gastvrouwen horen graag welke 
activiteiten u leuk vindt om te doen. Hierbij kunt u den-
ken aan het maken van herfststukjes of het doen van een 
spelletje. Kortom; er hoeft niets, maar er kan van alles en 
hopelijk weten veel buurtbewoners de buurtkamer te 
vinden!
Voor mensen die problemen met het vervoer hebben, 
kan gebeld worden met het Servicepunt: 0297-587600. 
Zij zoeken met chauffeurs uit De Hoef naar een oplossing 
(€2,- brengen/halen). Op dinsdagochtend is de Buurtka-
mer bereikbaar via de Pastorie: 0297-593241. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de coördinator van de Buurtkamers, Annie van Gelder:  
06-17970016 (di+do) of mailen naar: a.vangelder@ 
stichtingdebaat.nl. Ook kunt u contact opnemen met De 
Baat 0297-230280.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Herfst – het feest der 
paddenstoelen

Even zwammen over zwammen
De vliegenzwam bijvoorbeeld 
met de mooie rode hoed met 
witte stippen: een prachtige 
zwam! De zwam der zwam-
men. Ik heb ze al gesignaleerd 
op de Oude Spoorbaan in de 
buurt van berken. De berk en 
de vliegenzwam leven in sym-
biose d.w.z. zij leven samen tot 
voordeel van elkaar. Zij wer-
ken samen: de paddenstoel 
zorgt ervoor dat de berk water 
en mineralen krijgt en de berk 
geeft de zwam er suikers voor 
terug. Ook de berkenboleet 
werkt op die manier samen 
met de berk. Paddenstoelen 
zijn de vruchtlichamen van 
schimmels. Die schimmels ge-
dijen het beste in een vochtige 
omgeving. De schimmels zijn 
afhankelijk van de overblijf-
selen van planten en dieren: 
het zijn de opruimers in de 
natuur. Er zijn onder de pad-
denstoelen ook parasieten die 
via spleten e.d. bomen binnen 
dringen en de boom opeten. 
De honingzwam doet dit bij-

voorbeeld. Soms zie je pad-
denstoelen in een kring staan. 
Dit heet een heksenkring. Vol-
gens oude verhalen staan de 
heksenkringen op plaatsen 
waar ’s nachts heksen rond-
dansen. Zo’n heksenkringplek 
kun je maar beter vermijden! 
In werkelijkheid vormen de 
myceliumdraden in de on-
dergrond straalsgewijs als de 
spaken van een wiel een cirkel 
waardoor boven de grond de 
paddenstoelen een cirkel – 
een heksenkring – vormen. De 
oudst bekende heksenkring is 
700 jaar oud en alleen per 
vliegtuig of ballon vast te leg-
gen. Op de heuvels rondom de 
bekende Engelse Stonehenge 
staan de fairy rings, gevormd 
door weidekring zwammen. In 
Michigan VS is een mycelium 
bekend dat zich uitstrekt over 
15 hectare en 1500 jaar oud 
schijn te zijn (bron Mycologi-
sche Vereniging).
Veel wilde paddenstoelen kun 
je eten. De lekkerste wilde pad-
denstoel is de cantharel. Deze 

was tot in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw overal in de 
Nederlandse bossen te pluk-
ken. Als gevolg van vervuiling 
en verdroging is de cantha-
rel verdwenen en op de Rode 
Lijst terechtgekomen. Een an-
dere eetbare paddenstoel is 
de biefstukzwam. Deze heeft 
een vezelige structuur zoals 
van vlees en er komt rood 
sap uit. Andere eetbare pad-
denstoelen zijn: eekhoorntjes-
brood, reuzenbovist, judasoor 
en jonge inktzwammen. Van-
zelfsprekend zijn deze pad-
denstoelen een belangrijke 
voedselbron voor in het wild 
levende dieren. Paddenstoe-
len zien er vaak prachtig en 
sprookjesachtig uit met bizarre 
vormen, kleuren en geuren. Ze 
hebben vaak angstaanjagen-
de namen zoals de eerderge-
noemde heksenkring maar 
wat denkt u van het duivelsei, 
het dodemanshandje, de pek-
steel? Het zijn kinderen van de 
duisternis. Vroeger werden de 
paddenstoelen geassocieerd 
met veronderstelde eigen-
schappen van dieren, elfjes, 
nimfen, trollen, kabouters, 
heksen, duivels en de dood. 
Maar er zijn ook liefelijke na-
men zoals het elfenbankje, 
adonismycena, bokaalkluif-
jeszwam, dadelfranjehoed, 
lilakleurigplooirokje, fl uweel-
pootje etc. De namenlijst van 
paddenstoelen is onuitputte-
lijk. De paddenstoelen vormen 
belangrijke milieu indicatoren 
omdat ze heel gevoelig zijn 
voor veranderingen zoals ver-
storingen of veranderingen in 
de ecosystemen, vervuiling, 
verzuring, vermesting of ver-
droging.
Paddenstoelen: laten we van 
ze genieten en zuinig op ze 
zijn!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Uithoorn - Op zondag 4 november 
zal burgemeester D.H. Oudshoorn 
om 15.00 uur de expositie ‘Kunst als 
Geschenk’ komen openen.
Ook dit jaar is traditiegetrouw de 
Galerie weer omgetoverd tot een 
grote cadeaushop. Betaalbare kunst 
met een hoog ‘leuk om te geven’-
gehalte zoals o.a. keramiek, glasob-
jecten, schilderijtjes, sieraden in vilt, 
kaarsen, papier-maché, hoedjes, 
sjaaltjes, kerstballen… etc. 
Dit jaar is er feestelijk werk van: 
Ineke van der Aa met schilderij-
en en viltobjecten, Imke Beek is er 
met sieraden en Dorie van Dijk heeft 
prachtige sjaaltjes in vilt en zijde
Mooi keramiek is er van Inge van 
Gils, Sarah Michael en Ton Röling 
die tevens wat schilderijtjes heeft 
meegenomen.
Fraaie hoedjes van Jenni van Dij-
ke zorgen wellicht voor een verras-
sende kerstoutfi t en om goed in de 
kerstsfeer te blijven zijn er kunstig 
beschilderde Fashion Balls van Hil-
ly Jansen. 
Emmy van der Veer heeft fraaie sie-
raden in glas met daarnaast sfeer-
volle lampen en tuinobjecten. Papier 
Maché Gestalten zijn er van Marjo-
lein van der Zwaard. Carlijn Stevens 

heeft vrolijke schilderijen en Sabine 
Sloots is van de partij met sieraden 
in glas en verschillende hangende 
objecten.
Om de kerst net dat beetje extra 
te geven zorgt Loekie Langendoen 
voor gerecyclede kaarsen.
De expositie is te zien tot en met 
zondag 16 december op donder-
dag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 
uur en op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur in het Fort aan de 
Drecht aan Grevelingen 50 in Uit-
hoorn. Meer informatie: www.gale-
riefortaandedrecht.nl

Burgemeester opent expositie 
‘Kunst als geschenk’

In Gezondheidscentrum Croonstadt
Een lach en een traan op de foto
De Ronde Venen - Het leven staat 
bol van emoties. En zo staat de ex-
positie van fotoworkshop De Ron-
de Venen met als thema ‘emotie’, 
bol van leven. De foto’s zijn tot 11 
december in gezondheidscentrum 
Croonstadt te bezichtigen.
Emotie, oftewel gemoedstoestand, 
kent vele gedaanten. Woede, ver-
driet, ontroering of vreugde is een 
kleine greep uit het assortiment. En 
bij iedere emotie hoort weer verbaal 
en non-verbaal gedrag. Om emo-
tie fotografi sch vast te leggen, is 
het belangrijk om bij dit gedrag op 
het juiste moment op de ontspan-
knop te drukken. Het juiste moment 
is meestal van korte duur. Dit vraagt 
om alertheid van de fotograaf. Teza-
men met een goed gekozen stand-
punt, beelduitsnede e.d. resulteert 
dit in een foto waar de emotie van af 
spat. Voor meer foto’s en informatie: 

www.fotoworkshop.nl

Buko Audio-Video stopt 
per 1 februari
Mijdrecht - Na 43 jaar met veel ple-
zier in de audio-, TV- en videobran-
che te hebben gewerkt vindt Adri-
aan Verburg het welletjes. Per 1 fe-
bruari sluit hij voorgoed de deuren 
van zijn winkel in de Helmstraat 55. 
Hij is dan 66 jaar en een opvolger is 
er niet. Verburg wordt al jaren ge-
zien als een betrouwbare partner 
van Loewe én hij is dealer van Bo-
se systemen. “Er zijn ondernemers 
die nog wel doorgaan omdat ze een 
goedlopend bedrijf hebben met ar-
tikelen waarop je nog wat kan ver-
dienen. Maar in deze branche is er 
geen lol meer aan“, laat Adriaan we-
ten. “De producten worden steeds 
goedkoper aangeprezen via inter-
net-aanbieders en grote audio-/vi-
deozaken. Die kunnen prijzen han-
teren waar ik niet meer in mee kan. 
Helemaal als je kijkt naar de steeds 
smallere marges van je verdienste. 
Ik wil graag een goed advies geven 
en een grote mate van service ver-
lenen. Dat was overigens altijd al 
onderdeel van mijn bedrijfsvoering. 
Het enige wat ik berekende waren 
de bezorgkosten als de klant het 
toestel op zijn adres afgeleverd wil-
de hebben. Plaatsen, aansluiten en 
in bedrijf stellen waren en zijn nog 
steeds gratis. Als je dat allemaal bij 
elkaar brengt en je ziet wat er van-
daag de dag onderaan de streep 
overblijft, heeft het weinig zin meer 
om door te gaan. Daar komt bij dat 
reparaties van audio- en video ap-
paratuur als dit defect is, vrijwel niet 
meer mogelijk zijn. Zelfs als het zou 
kunnen is men vaak duurder uit 
dan wanneer je een nieuw apparaat 
koopt. Dan gaat het naar de stort, 
ook al komt het bij mij nog wel spo-
radisch voor dat ik iets kan repare-
ren. Dus die verdienste is er ook niet 
meer. Het zij zo, tijden veranderen.”

Service blijft
Ook al stopt Adriaan Verburg met 
zijn winkel, hij blijft voorlopig na 1 
februari wel technische service ver-
lenen aan zijn klanten. Via zijn te-
lefoonnummer 0297-281205 blijft 
hij vooralsnog bereikbaar. Zijn rui-
me vakkennis komt hem daarbij 
van pas en stelt hij in dienst van zijn 
klanten. Maar ook als collega’s in de 
branche hem vragen om te helpen, 
is Adriaan in de markt. “Ik blijf wel 
in zekere mate actief, maar wil geen 

winkel meer. Het winkelpand is per 
1 maart verkocht. Het is niet bekend 
wat er daarna in komt. Tot 1 februa-
ri is er opheffi ngsuitverkoop van au-
dio- en video apparatuur van onder 
andere gerenommeerde merken als 
Loewe en Bose, maar ook allerlei 
toebehoren en accessoires daarvan. 
Heel aantrekkelijk voor liefhebbers 
van deze merken. Die kunnen tegen 
sterk gereduceerde prijzen hun slag 
slaan. Dat is een prettig vooruitzicht 
met de feestmaand op komst. Mis-
schien is het al eerder weg als er 
veel animo voor is. De prijzen zijn er 
naar”, aldus Adriaan die op de slui-
tingsdatum dan ook ophoudt met 
het maken van pasfoto’s.
Als alles achter de rug gaat hij zich 
behalve serviceverlening samen met 
zijn echtgenote Gerda en zijn broer 
Dirk toeleggen op de verhuur van 
tien prachtige (eigen) vakantiecha-
lets in Noord-Italië. Dat is een apar-
te activiteit naast zijn winkel die hij 
destijds samen met zijn broer in het 
leven heeft geroepen. Wie meer wil 
weten kan dat allemaal vinden en 
nalezen op de website www.luga-
nomeer.com.

Buko
In 1969 begon Adriaan Verburg met 
Bertus Bussche als compagnon in 
wit- en bruingoed, daar ontleent de 
zaak ook zijn naam aan: ‘Bu(ssche) 
en ko(mpagnon)’. Toen nog met een 
‘k’ geschreven. Bertus repareerde 
wasmachines en Adriaan TV’s. Adri-
aan: “In 1971 zijn we met een winkel 
gestart in de Dorpsstraat. Als maga-
zijn fungeerde toen de locatie waar 
nu het huidige winkelpand staat aan 
de Helmstraat. Daar zitten we nu 
sinds 2001. In 1991 ging Bertus met 
pensioen en ik heb de zaak toen al-
leen voortgezet met ‘bruin goed’, 
dus audio, TV en video, waarin ik mij 
steeds verder ben gaan specialise-
ren. Dat is tot op de dag van van-
daag zo gebleven.”

Verburg wil langs deze weg al zijn 
klanten bedanken voor het in hem 
gestelde vertrouwen de afgelo-
pen jaren en hun klandizie. Mocht 
u onverhoopt problemen hebben 
met audio-, TV- of videoapparatuur 
die bij hem zijn gekocht, dan kunt 
u hem altijd bellen om raad en bij-
stand.

Bevergroep van Scouting 
Vinkeveen zoekt nieuwe leden
Vinkeveen - De Bevergroep bij de 
scouting Eliboegroep in Vinkeveen 
zoekt groepsgenootjes.
Zij draaien momenteel met zo’n 
10 kinderen tussen de 4 en 8 jaar 
oud van wie er na de zomerva-
kantie komend jaar weer een aan-
tal overvliegt naar een groep ho-
ger in verband met de leeftijd. Hier-
door houden zij niet veel kinderen 
over en daarom zijn de kinderen 
een ledenwervingsactie gestart om 
meer groepsgenootjes te krijgen om 
zo hun groep draaiende te houden. 

Heeft u kinderen, neefjes, nichtjes, 
buurjongens, buurmeisjes of heeft 
uw kind vriendjes of vriendinnetjes 
die het leuk zouden lijken om eens 
bij de scouting te komen kijken, 
geef ze dan op of kom gewoon eens 
langs en draai een keertje mee! De 
Bevergroep draait op de zaterda-
gen tussen 10.30 en 12.30 uur en zij 
doen heel veel leuke spelletjes en 
programma’s.
Bekijk de website: www.eliboe.nl 
voor informatie en/of gegevens en 
neem dan contact op!

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

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

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte kater met grijze haartjes in 

nek; gecastreerd.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: ‘Poes’, zwart met wat witte haartjes on-

der de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje; 

het heeft een witte buik en op de rug heeft het katje wit met grij-
ze vlekken.

- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar 
oud; hij heet Tarzan. 

Gevonden:
- Uithoorn, Bertram: Schildpadpoes met klein wit befje, zwarte 

staart en witte teentjes achter. 
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Rode kater met witte poten en bef; 

staarteinde heeft een witte punt.
- Mijdrecht, Herenweg: Cyperse kater, zwart bruin gestreept met 

wit befje doorlopend naar wangen.
- Uithoorn, busstation: Grijze Perzische kater.
- Mijdrecht, Boezemmolen: Witte kater met cyperse vlek op rug en 

kopje; staart is ook cypers. De kat draagt nu bandje van de Die-
renbescherming.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
- Moederpoes met Cyperse kittens; zij zijn heel sociaal en kunnen 

ook bij honden. 

 

Keurslagerij Bader valt in 
de prijzen!
Regio - Afgelopen maand vond tij-
dens de Slavakto (de meest voor-
aanstaande versbeurs van Neder-
land) de ‘productkeuring voor vers-
producten’ voor in de ambachtelij-
ke slagerij plaats. Keurslagerij Bader 
heeft in deze wedstrijd een bijzon-
dere prestatie neergezet.
Er zijn maar liefst 8 producten met 
het GOUD certifi caat bekroond. 
De kookworst, rookworst, paarden-
worst, smeerleverworst, leverworst, 
achterham/beenham, peper met-
worst en erwtensoep zijn met dit 
kwaliteitscertifi caat gewaardeerd, 
waarmee is aangetoond dat deze tot 
de beste van Nederland behoren.

Productkeuring
De versproducten van Keurslage-
rij Bader zijn gekeurd door speciaal 

geselecteerde keurmeesters.

Bij deze keuring heeft de vakjury de 
producten zeer kritisch beoordeeld 
op onder andere smaak, kleur, ui-
terlijk en samenstelling. Deze crite-
ria hebben alles te maken met hoe 
de consument de producten waar-
deert. 

Productieproces
Keurslagerij Bader benadrukt dat 
men in het productieproces uiterst 
zorgvuldig te werk gaat. Er wordt 
gebruikgemaakt van hoogwaardige 
grondstoffen, kruiden en specerijen.
Dat deze producten niet alleen heel 
lekker zijn, maar ook van uitzonder-
lijke kwaliteit, heeft het bedrijf met 
deze productkeuring daadwerkelijk 
bewezen.

Bingoavond bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 6 no-
vember is er weer bingo bij toneel-
vereniging OKK. Ook dit keer zijn er 
weer vele mooie prijzen te winnen. 
Deze keer een digitale fotocamera 
met toebehoren als hoofdprijs. 

U komt toch ook gezellig een 
avondje bingo spelen!? De bingo zal 
gehouden worden in partycentrum 
de Meijert in Mijdrecht en start om 
19.45 uur. Loten zijn te koop voor 
0,50 eurocent per lot.
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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 bete-
kent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Mijnheer Wijs en mevrouw Neus
Het is donderavond en het waait en regent. Ik 
fi ets door het dorp. Het is rustig. Maar ja, wat wil 
je met dit weer. Het is immers herfst. Ik passeer 
een nogal fl amboyante dame die tegen haar part-
ner zegt “wat leuk die spreuk onder het viaduct”. 
Wat was dat dan zegt de man ietwat verveelt. Nou 
die spreuk van welkom in Vinkeveen”. Dat is toch 
aandoenlijk antwoordt de vrouw. Dan voel je je ge-
lijk thuis. Ja, denk ik, als ik door fi ets. Dat is toch 
van die gasten van InVinkeveen een mooi initiatief. 
De Vinkeveense burgers heten alle gasten welkom. 
Nu de politiek nog.
Ik fi ets naar mijnheer Wijs en mevrouw Neus. Mijn-
heer Wijs belde mij een week daarvoor. Carl wij 
zouden je graag nog een keer willen spreken over 
hoe het allemaal gegaan is na het overlijden van 
mevrouw Bril. Wij blijven het een moeilijke situatie 
vinden. Natuurlijk antwoord ik. Ik kom a.s. donder-
dag. Ik fi ets nog harder door, want de regen striemt 
langs mijn gezicht. Eenmaal bij mijnheer Wijs en 
mevrouw Neus aangekomen zie ik een matig on-
derhouden tuin. Dat was bij mevrouw Bril wel an-
ders. Daar was alles strak en fl eurig. Nadat ik aan-
gebeld wordt ik welkom geheten door mevrouw 
Neus. Hallo Carl zegt ze met een verscheurende 
schelle stem. Ik loop door de gang. Ik zie attributen 
die in de jaren zestig in de mode waren. Eenmaal in 
de huiskamer voelde ik mij in het tijdperk van Swie-
bertje, Bartje (die gast van “ik bid niet voor bru-
ne bonen” en Sil de Strandjutter). Wil je een bak-
kie koffi e tetterde mevrouw Neus achter mij. Alstu-
blieft antwoord ik beleeft. 
Nadat ik mijnheer Wijs een hand heb gegeven ga 
ik zitten in een grote fauteuil. Mijnheer Wijs steekt 
meteen van wal. Aardige stukjes van jou over het 
Boeiplein. Dank u, zeg ik met daarbij gelijk de aan-
vulling aardig maar niet goed. Ja zegt mijnheer 
Wijs. Het is altijd makkelijk om te zeuren over de 
gemeente, maar heeft u ook een oplossing. Ja, 
zegt mevrouw Neus al schetterend lopend met een 
mok koffi e. Het is allemaal geschreeuw wat u doet, 
maar weinig wol. Er bekruipt mij een vreemd ge-

voel in mijn maag. Die mensen willen helemaal niet 
over mevrouw Bril praten. Die zijn mij de les aan 
het lezen. Mijn hersenen gaan tekeer als een vlieg-
tuig die is belandt in een luchtzak. Hoe kom ik hier 
in Godsnaam uit. Ho, ho zeg ik. Zijn jullie dan niet 
voor een centrale plek in het dorp waar je mooie 
festiviteiten kunt organiseren. Waar de Sint, de 
Kerstman, een artiest, een marktkoopman en voor-
al de Vinkeveense burger en recreant zich thuis 
voelt. Natuurlijk zegt mevrouw Neus. Dat willen wij 
ook, maar wat kan je er aan doen als de gemeente 
het niet wil. Dan houdt het op. Zo was het vroeger 
en ik denk nu ook nog. 
Nee, mevrouw Neus. We leven in een nieuwe eeuw 
en niet alles wat de gemeente besluit is goed. En 
als iets niet goed is ga je er tegenin. Dat is demo-
cratie. We leven gelukkig niet in het Rusland van 
Putin. Wij leven in een democratisch land en de ge-
meente is juist blij met de mening van de burger. 
Ja, zegt mevrouw Neus maar u bent wel heel kri-
tisch”. Het valt mij wel op, dat sinds mevrouw Neus 
in de kamer is mijnheer Wijs niks zegt. Waar zou-
den jullie een mooi dorpsplein willen in ons dorp? 
Voordat mijnheer Wijs iets kan zeggen schelt me-
vrouw Neus op het terrein van de Adelaar”. Dat is 
een mooie centrale plek en schat zegt mevrouw 
Wijs tegen haar man. Het zou toch leuk zijn als wij 
daar eens een markt kunnen bezoeken. Mijnheer 
Wijs knikt instemmend, maar zegt niks. Mag die 
man niet praten als zij er is, denk ik. Het lijkt hier 
wel Rusland en mevrouw Neus heet waarschijn-
lijk Vladimir.
Na het tweede bakkie koffi e stap ik weer op mijn 
fi ets. Wat een vreemd bezoek en wat een vreemde 
mensen. Wel leuk dat zij ook een dorpsplein willen 
waar de Vinkeveners bij elkaar kunnen komen en 
het idee van de Adelaar is zo slecht nog niet. Wat 
zou het niet mooi zijn dat de gemeente deze loca-
tie ziet zitten. Kan mevrouw Neus voor altijd zeg-
gen “dat was mijn idee”. 

Carl Pothuizen

Winkeltijden in De Ronde Venen
In de raad van 18 oktober is een besluit genomen 
over de Verordening Winkeltijden. Koopzondagen 
blijven beperkt en er komt geen zondagopenstel-
ling voor de supermarkten. Wij hadden niet de in-
tentie om hier een persbericht over uit te bren-
gen. Maar verschillende berichten in de lokale me-
dia in de afgelopen week hebben ons doen beslui-
ten om dit nu wel te doen. Over de besluitvorming 
worden nogal grote woorden gebruikt. Wij zouden 
de coalitie in gijzeling hebben genomen en ande-
ren dwangmatig hun vrijheden ontnemen. Laat het 
helder zijn: wij kunnen niemand gijzelen. Getals-
matig is onze fractie niet nodig om een coalitie te 
vormen. CDA, VVD en PcdA/GL/LS vormen samen 
al een meerderheid. Laat overigens onverlet, dat 
wij nog steeds met genoegen deel uitmaken van 
deze coalitie, die naar ons oordeel goed opereert.
Ja, we hebben tijdens de coalitieonderhandelin-
gen afspraken gemaakt over koopzondagen. Dat 
vonden wij (vanuit ons verkiezingsprogramma) een 
belangrijk onderwerp en dat hebben we zo ook in-
gebracht. Maar zo had iedere partij zijn eigen be-
langrijke punten, die zij in een coalitieakkoord wil-
de verwerken. We hebben er ook geen breekpunt 
van hoeven maken. De situatie in De Ronde Ve-
nen functioneerde naar tevredenheid en in Abcou-
de (zo werd ons verteld) is helemaal geen behoefte 
aan zondagopenstelling. De veel ruimere regeling 
tot dan toe in Abcoude is niet eens ter sprake ge-
komen. We waren hier dus ook vrij snel uit.
Ten tweede hebben we (naast het inbrengen van 
argumenten grond van de Bijbel) ook een groot 

aantal praktische argumenten ingebracht. Wij zijn 
van mening dat een gezamenlijke rustdag bevor-
derlijk is voor de samenleving en de leefbaarheid 
ten goede komt. Eén dag in de week waarin de sa-
menleving tot rust komt van de week achter ons 
en kan opladen voor de week die komt. We heb-
ben aangegeven, dat heel veel winkeliers er niet op 
zitten te wachten. Tijdens koopzondagen is min-
stens de helft van de winkeliers gesloten en (bij 
navraag) niet op principiële, maar vooral op prak-
tische gronden. Daarnaast is een zondagopenstel-
ling van de supermarkten een bedreiging voor de 
lokale winkelier (vooral in de food-sector). We heb-
ben gewezen op het belang voor winkelpersoneel, 
dat niet verplicht wil worden op zondag te werken. 
We hebben gewezen op het ontbreken van nut en 
noodzaak om supermarkten elke zondag open te 
hebben (ze zijn al 75% van de dag- en avonduren 
open; meer dan voldoende tijd om de dagelijkse 
boodschappen te doen). Allemaal argumenten die 
volstrekt legitiem zijn en niet persé een godsdien-
stige achtergrond hebben.
Kortom er wordt nu een beeld in de media neer-
gezet alsof wij de dwingelanden van De Ronde Ve-
nen zijn en dat beeld willen we bij deze graag cor-
rigeren.

Fractie ChristenUnie-SGP
Wim Stam, Fractievoorzitter

Harmen Hoogenhout,, Raadslid
Arie Vossestein, Fractieassistent
Marco Blokhuis, Fractieassistent

Zaterdagavond: A Music Night Out
Regio - Deze week is het dan zo-
ver. Aanstaande zaterdag 3 novem-
ber wordt “A Music Night Out: Clas-
sic meets Rock” georganiseerd door 
muziekvereniging KnA Uithoorn. 
Een concert waarin klassieke en 
moderne muziek elkaar ontmoeten. 
De afgelopen weken is steeds een 
ander onderdeel van de muziekver-
eniging belicht in de voorbereidin-
gen naar dit concert toe. Het gaf een 
inkijkje in de voorbereidingen van 
een muzikant in een orkest, slag-
werkgroep, drumfanfare of dweilor-
kest en belichtte ook de voorberei-
ding van het twirlteam Starlight dat 
door KnA begin dit jaar is opgericht.
Deze laatste week kijken we naar de 
voorbereidingen achter de scher-
men: wat komt er allemaal kijken bij 
de organisatie van zo’n concert?

Prachtig concert 
maar geen theater
Het concert werd de afgelopen ja-
ren steeds in Sporthal de Scheg 
georganiseerd. Dit vergde enorme 
voorbereidingen om de sporthal om 
te toveren tot een theaterzaal: af-
dekken van de vloer, ophangen van 
verlichting, neerzetten van stoelen, 
doeken als achtergrond om niet te-
gen een stenen muur aan te kijken 
kostten de leden van KnA urenlange 
voorbereidingen en duizenden eu-
ro’s aan kosten. Uithoorn heeft he-
laas geen theater waar een orkest 
een concert kan geven.
Om die reden wordt dit jaar voor het 
eerst uitgeweken naar het Crown 
Theater in Aalsmeer, gevestigd in de 
oude Joop van den Ende studio in 
Aalsmeer. In het theater is alles al 
aanwezig en in plaats van op har-
de houten stoelen of kille sporthal-
bankjes, kunnen de bezoekers nu 
plaatsnemen in een prachtige the-
aterzaal met comfortabele stoelen 
waaruit elke bezoeker goed zicht 
heeft op het orkest.

Een concert is net een bevalling
…het duurt namelijk ook zo’n 9 
maanden voordat alles helemaal 
klaar is. De eerste keuze betreft het 
thema. Dit jaar Classic meets Rock. 
Kan iedereen van de artistieke lei-
ding (de dirigenten en instructeurs) 
hiermee uit de voeten? Dan wordt 
een basisindeling gemaakt waar-
mee de avond wordt gevuld. Elke 
afdeling krijgt speeltijd en de bij-
passende stukken worden erbij ge-
zocht. Het theater wordt geboekt en 
er wordt een website gemaakt om 
het concert te promoten.

Rockmuziek op een klarinet?
Klinkt niet erg waarschijnlijk dat het 
karakter van echte rockmuziek op-
timaal naar voren komt als alleen 
gebruikgemaakt kan worden van 
blaasinstrumenten. Toch zult u ver-
baasd staan over de manier waar-
op nummers van Queen prachtig 
ten gehore worden gebracht door 
dezelfde muzikanten die klassie-

ke werken uitvoeren. Maar ech-
te rockmuziek wordt natuurlijk on-
dersteund door gitaren. En die zijn 
niet standaard aanwezig in een har-
monieorkest of in een drumfanfare. 
Dus werden al voor de zomer gita-
risten gezocht om ondersteuning op 
elektrische- en basgitaar te bieden.
Vlak voor de zomer was daarmee 
het concept-programmaboekje wel 
klaar. De muzikanten weten wat er 
ingestudeerd moet worden, maar 
er zijn ook nog andere concerten 
en optredens in de tussentijd, dus 
de repetitietijd kan niet alleen be-
steed worden aan het concert op 3 
november.

Voor ieder wat wils: 
muzikanten en bezoekers
Bij het samenstellen van het pro-
gramma is het belangrijk dat er voor 
ieder wat wils in zit. Muzikanten zijn 
er immers ook in veel soorten. Som-
mige muzikanten willen complexe 
klassieke muziek maken en zich 
daar helemaal in vastbijten. Ande-
ren willen lichte, herkenbare muziek 
spelen wat lekker in het gehoor ligt.
Voor de bezoekers mag het pro-
gramma niet te zwaar zijn, maar ook 
niet alleen maar uit niemendalletjes 
bestaan. En bovendien willen vrien-
den en familie wel hun eigen favo-
riete muzikant of Twirl dame zien 
optreden, dus iedereen moet vol-
doende tijd krijgen om op het podi-
um te staan.
Afwisseling klinkt overigens wel 
leuk, maar een compleet orkest op 
z’n plek krijgen, inclusief alle instru-
menten die daarbij horen doe je niet 
even tijdens een aankondiging. Met 
4 pauken onder de arm naar je plek 
lopen is als slagwerker best een he-
le uitdaging namelijk! Het program-
ma samenstellen en de volgorde be-
palen is dus nog een hele puzzel.

Sponsors, zorgvrijw illigers 
en feest
Een concert organiseren is duur en 
kan alleen maar slagen met de hulp 

van sponsors. Dit jaar is de Rabo-
bank weer royaal bijgesprongen, 
maar ook Klinkenberg Wonen uit 
de Amstelhoek, Juwelier van Beek 
uit Mijdrecht, de C1000 in het ou-
de dorp en dansschool Colijn heb-
ben een prachtige fi nanciële bijdra-
ge gedaan!
CSU Computerservice Uithoorn, Bo-
dy Plaza en schoonheidssalon Mooi 
Zo hebben mooie prijzen voor de 
verloting beschikbaar gesteld en 
daarmee is KnA enorm geholpen. 
Subsidies zijn de afgelopen jaren 
namelijk tot 0 gereduceerd en dus 
moet een muziekvereniging het fi -
nancieel alleen zien te bedruipen.

Dit jaar is ook een speciale middag-
voorstelling voor vrijwilligers in de 
zorg georganiseerd.
Door toedoen van de sponsors kun-
nen medewerkers en bewoners van 
zorginstellingen met 50% korting 
naar dit prachtige concert komen 
kijken.

Zo’n 100 geïnteresseerden uit de 
regio hebben hier tot op heden al 
gebruik van gemaakt, maar er zijn 
nog kaarten!
De avond wordt met een enorm 
feest afgesloten. De honderden be-
zoekers en de muzikanten kunnen 
nog tot in de late uurtjes nagenie-
ten van het gezellige 7 Street in het 
theater in Aalsmeer, waar in diver-
se ruimtes genoten kan worden van 
live muziek in een ontspannen sfeer.

Volgende week: 
een traditie geboren?
Volgende week een verslag van het 
concert. A Music Night Out is een 
muzikale traditie. Elke eerste zater-
dag van november kunt u dit mu-
zikale evenement op de kalender 
schrijven. 

Wilt u ook het concert bezoeken 
aanstaande zaterdag? Er zijn nog 
kaarten die u kunt bestellen via 
www.amusicnightout.nl

Viribus Unitis viert haar verjaardag
Wilnis - Afgelopen zaterdag vier-
de muziekvereniging Viribus Unitis 
haar 85-jarige verjaardag met een 
overweldigend jubileumconcert. Het 
Wilnisse publiek heeft de vereniging 
een hartverwarmend cadeau gege-
ven door massaal te komen luis-
teren. De sporthal van dorpscen-
trum de Willisstee was tot de laat-
ste stoel gevuld. De avond werd ge-
opend door de allerjongsten van de 
vereniging. De kleine blokfl uitertjes 
werden begeleid door de jeugd van 
het leerlingenorkest en lieten ho-
ren hoe Mary Had A Little Lamb op 
maar liefst 7 verschillende manieren 
gespeeld kan worden. De slagwerk-
groep wisselde de optredens van de 
leerlingen af. Daarna was het podi-
um voor het fanfare orkest van Viri-
bus Unitis. Zij hadden gekozen voor 
het thema ‘muzikale grootheden’. 
Het orkest opende direct zeer fees-
telijk met de fi nale uit de 5e sym-
fonie van Beethoven en werd hierin 

vergezeld door enkele danseressen 
van Dansschool Nicole. De combi-
natie van klassieke muziek met mo-
derne dans was absoluut bijzon-
der te noemen. Het programma was 
zeer afwisselend. De danseressen 
van Nicole kwamen nog een aantal 
malen terug, maar ook de dames en 
heren van het Regionaal Operette 
en Musical koor uit Mijdrecht heb-
ben van zich laten horen tijdens het 
concert. Een golf van kippenvel ging 
door de zaal tijdens de prachtige 
fi lmmuziek van Ennio Morricone die 
werd vertolkt door koor en orkest. 

Er werd ook gekozen om een werk 
uit te voeren van een muzikale 
grootheid in de muziek voor fanfare 
orkest. Vrijwel logisch was de keuze 
voor Leon Vliex, die naast een zeer 
bekende naam binnen de harmo-
nie- en fanfarewereld ook nog eens 
oud-lid is van de vereniging uit Wil-
nis. Het werk Composition VIII werd 

uitgevoerd en bood voldoende uit-
daging voor het orkest. Indrukwek-
kend was het technische spel en 
majestueuze slot van dit werk en 
kon de waardering krijgen van de 
componist, die zelf aanwezig was in 
de zaal. Ook de muzikale groothe-
den van deze tijd werden niet over-
geslagen en na de pauze kwamen 
ook namen als Phill Collins, Marco 
Borsato en Queen voorbij. De avond 
werd afgesloten met een blik naar 
de toekomst. Kyteman wordt ge-
zien als een van de talenten van 
de toekomst en daarom sloot Viri-
bus Unitis af met het prachtige Sor-
ry. De bugelsolo werd subliem uit-
gevoerd door Emeke Nagtegaal. 
In het slot werd zij hierbij begeleid 
door het gezang van het ROM Koor 
en de overige leden van het fanfa-
re orkest. De danseressen van Nico-
le maakten het plaatje compleet en 
sloten de avond vol zang, dans en 
heel veel mooie muziek af.

Ondernemersavond ‘te mooi om waar te zijn?’
Mijdrecht - Tienduizenden euro’s 
voordeel voor ondernemers, te mooi 
om waar te zijn? Vrijdag 9 november 
organiseert Toyota van Ekris samen 
met fi scalist Nico van der Kooij een 
ondernemersavond. Het doel? On-
dernemers de ogen openen op het 
gebied van belastingen, duurzaam-
heid en de toepassing van beide in 
de bedrijfsvoering.
Aanleiding is de innovatieve nieu-
we Toyota Prius Plug-In Hybrid. De 
meest geavanceerde auto ter we-
reld zet weer een grote stap voor-
waarts. De overheid beloont de aan-
schaf van deze auto rijkelijk. Zelfs zo 
dat veel ondernemers denken: ‘dit is 
te mooi om waar te zijn’. Tot tiendui-
zenden euro’s met aftrekposten en 
geen bijtelling!
Ferry van Ekris: “Toyota’s fi losofi e 
achter de Prius Plug-In is erg inte-
ressant, de combinatie van tech-
niek en gebruikersgemak is werke-
lijk uniek op de markt, dit komt aan 
bod deze avond naast natuurlijk de 
fi nanciële voordelen voor onder-
nemer en berijder.” Ferry vult snel 
aan: “En voor het geval mensen al 
dat voordeel niet helemaal vertrou-

wen, hebben we ook onze accoun-
tant uitgenodigd.”
Nico van der Kooij van AADAF Ac-
countants vult aan: “dit is werke-
lijk een fi scaal juweel en daar leg 
ik alle ins en out over uit. Denk bij-
voorbeeld aan het gebied van belo-
ningsbeleid, investeringsbeleid en 
liquiditeitsplanning. Kortom, handi-
ge tips waarop ondernemers kun-
nen of móeten inspelen!” Tegelijk 

staan zij ook stil bij de actualiteit: 
wat betekenen de wijzigingen van 
afgelopen Prinsjesdag voor u? 
”Tel het belastingvoordeel op en 
rijdt een Prius Plug-in Hybrid al 
vanaf 8.176,- euro. Dit is heel goed 
nieuws en dat willen wij graag de-
len.” Aldus Van Ekris. 
Het Prius Plug-in Event is gratis en 
inschrijven kan via www.vanekris.nl 
Neem gerust uw collega mee! 

Zeer geslaagde najaarsuitvoering O.K.K.
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
speelde toneelvereniging O.K.K. 
haar najaarsstuk ‘MiljoenenJacht’ 
in partycentrum de Meijert. Dit keer 
was het een spannende detective 
met een knipoog.

Een stuk waarin niets was wat het 
leek en vage vermoedens en hal-
ve waarheden zich opstapelden. 
In hotel Grotenvorst leek alles te 
gaan zoals het hoorde te gaan, tot-
dat er slachtoffers vielen. Aan in-
specteur Hocker was het de taak 
om deze zaak op te lossen. Samen 
met het publiek is er gezocht naar 
de dader en deze is uiteindelijk door 
goed speurwerk gevonden. Het pu-

bliek en de spelers hebben weer ge-
noten van de twee gespeelde voor-
stellingen. Het 
waren twee ge-
slaagde uitvoe-
ringen. Toneel-
vereniging O.K.K. 
hoopt u weer te 
zien bij haar vol-
gende voorstel-
lingen in maart 
volgend jaar. De 
spelers van to-
neelvereniging 
O.K.K. gaan in ie-
der geval weer 
hun uiterste best 
doen om u in het 

voorjaar weer een gezellige en ge-
slaagde avond te kunnen bezorgen.
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Atalante dames 1 neemt 
sportieve wraak
Vinkeveen - Vrijdagavond stond de 
tweede thuiswedstrijd van Atalan-
te dames 1 op het programma. Het 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame gesponsorde team 
mocht na drie uitwedstrijden op rij 
eindelijk weer haar kunsten in Vin-
keveen laten zien.
Vorige week werd er met 3-2 ver-
loren van V.V. Amsterdam D4. Dit-
maal stond het vijfde team van Am-
sterdam tegenover de geel/groe-
ne dames. Het team moest het dit 
keer doen zonder Allie Koekoek en 
Carin van Kouwen (beiden gebles-
seerd). Gelukkig waren Tineke Vel-
lekoop en Loes Kuijper bereid ge-
vonden in te vallen. De eerste set 
werd gestart met Mirjam van der 
Strate op spelverdeling, Saskia van 
Sligtenhorst op diagonaal, Daniël-
le van der Horst en Nancy Lijten op 
midden en Jana Chatrnuchova en 
Natalie van Scheppingen op buiten. 
De dames, gesteund door het thuis-
publiek, gingen voortvarend van 
start. De pass lag goed, waardoor 
Mirjam het spel goed kon verdelen. 
Aan het net werd er met de aanval 
lekker gescoord en zo won Atalan-
te de eerste set (25-21). De tweede 
set werd gestart met dezelfde basis. 
Vanaf het begin was Atalante weer 
bij de les en Natalie en Jana ston-
den lekker te scoren op de buiten-
kant. Amsterdam deed wat terug 
met hun sterke buitenaanvalster; 
Atalante had geen grip op haar di-
agonale aanval en het was dan ook 
moeilijk een gaatje te slaan. Loes 
kwam aan het net binnen de lijnen 
voor Nancy en bewees wederom 
haar waarde voor het eerste dames-
team. Dankzij haar rake klappen en 
slimme ballen werd ook tweede set 
een prooi voor Atalante (25-19). De 
derde set werd met een gewijzig-
de opstelling gestart. Jana en Nan-
cy wisselden van positie en Tineke 

kwam binnen de lijnen voor Saskia. 
Helaas kon Atalante de wijzigingen 
niet opvangen. Met een aantal pas-
sfouten en vervolgens ook aanvals-
fouten keek Atalante al snel tegen 
een grote achterstand aan. Halver-
wege de set kwam Atalante beter in 
haar spel, maar het team bleef gros-
sieren in fouten. Toch werd er niet 
opgegeven en dat sierde het team. 
Uiteindelijk ging de derde set ge-
heel terecht naar Amsterdam (19-
25). De vierde set was het zaak om 
weer goed in de wedstrijd te ko-
men en deze te beslissen in Vinke-
veens voordeel. Loes nam de plek 
op midden voor haar rekening en 
dit had het gewenste resultaat. In 
het achterveld werd een iets aange-
paste opstelling bedacht, waardoor 
de buitenaanvalster van Amster-
dam minder tot scoren kwam. Da-
niëlle liet in deze fase van de wed-
strijd veel punten noteren en in het 
achterveld hielden Nancy en Natalie 
veel ballen van de grond. 
Het jongere team van Amsterdam 
was echter niet van plan met lege 
handen naar huis te gaan en met 
een goede service kwam het team 
weer langszij. Saskia zorgde voor 
wat snelheid aan het net door een 
paar mooie ballen van Mirjam over 
te nemen. Dit zorgde weer voor een 
kleine voorsprong van Atalante. Het 
team werd aan de hand genomen 
door een voltallig dames 2 langs de 
lijnen en het fanatieke publiek op de 
tribune. Dit zorgde voor een enorme 
boost. Het moest uit de tenen ko-
men, maar uiteindelijk won Atalan-
te de laatste set (27-25) en daarmee 
ook de wedstrijd. Door deze over-
winning staat Atalante nu derde op 
de ranglijst.
Het team mag wederom gaan ge-
nieten van een weekje vrij en speelt 
dan op vrijdag 9 november om 19.30 
uur tegen Amstelveen D2.

Winst in matige wedstrijd 
voor Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag 26 oktober 
speelden de dames van Atalante 
dames 2 nog altijd gesponsord door 
Haaxman Lichtreclame hun vierde 
wedstrijd thuis in De Boei in Vinke-
veen. Tegenstander was Forza da-
mes 4 uit Amersfoort, wederom een 
jonger team met gemiddeld wat lan-
gere grotere meiden. Twee van de 
drie eerdere wedstrijden waren ook 
zo en leverde een leuk duel op. Deze 
keer echter kwam de Vinkeveense 
ploeg niet voorbij een zeer romme-
lig wisselvallig matig spel. Ondanks 
de slordigheden werd de eerste set 
gewonnen met 18-25. Ook de twee-
de set kabbelde voort en eindigde 
in een toch wel krappe 25-22 winst. 
Tijd om orde op zaken te stellen, 
set 3 werd met wervelende service 
reeksen en veel meer pit eigen ge-
maakt en met maar liefst 25-8 inge-
pakt. Het laatste bedrijf was weer 
een soort van kantje boord: 25-23 

winst, en de wisselende uitslagen 
geven precies weer hoe zeer het af-
hangt van het verzorgen van eigen 
spelletje. Gauw vergeten weer, de 
volle punten zijn In ieder geval bin-
nen en dat was eerder aan het be-
gin van een seizoen nog wel eens 
lastig. Dit hebben ze dan al vast in 
de pocket, en is ook weer een lering 
voor de volgende wedstrijd: direct 
van katoen en niet zijig mee laten 
slepen. Komende vrijdag 2 novem-
ber spelen de dames uit in Hilver-
sum, terwijl het in De Boei mannen-
avond is met wedstrijden van heren 
1, 2, 3 en 4.
In het voorprogramma om 19.15 uur 
zijn te bewonderen hun aspiranten 
met de meiden van MB1 en de jon-
gens van JA1. Twee zeer sympathie-
ke talentvolle teams, als je toch gaat 
kijken erg leuk om te zien hoe hard 
de teams vooruitgaan in techniek, 
inzicht en plezier.  

Argon wint verdiend in 
Voorthuizen
Mijdrecht - Mede door een vroeg 
doelpunt werd in de eerste helft van 
de dit weekend gespeelde wedstrijd 
de basis voor de overwinning ge-
legd. Voor rust werd het 0-2 en om-
dat Argon verzuimde om ruimer af-
stand te nemen, kwam laat in de 
tweede helft VVOP terug in de wed-
strijd. In de slotfase bleef Argon 
overeind en kon het de drie punten 
mee naar Mijdrecht nemen. Merk-
waardige uitslagen in 2B: de laatste 
zes van ranglijst wonnen allen hun 
wedstrijd en van de bovenste won 
alleen De Meern dat tevens de eer-
ste periodetitel veroverde.
Na twee minuten stond Argon al op 
voorsprong, Wouter Winters rukte 
over rechts op en zette de bal voor 
op Roderick Röling die vervolgens 
met enig effect uithaalde en on-
houdbaar doel trof 0-1. Daarna kre-
gen Tichelaar en Groenen nog mo-
gelijkheden maar Tichelaar schoot 
voorlangs het doel en de inzet van 
Groenen kon door doelman Schee-
le met de voet worden gekeerd. De 
gastheren deden wel wat terug, zo 
miste Van Harten een open kans 
voor doel, werd een vrije trap van 
VVOP door Argon uit de doelmond 
gehaald en moest Argondoelman 
Jordy Wens gestrekt naar de hoek 
voor een schot van Degama.
Na een half uur spelen scoorde Ar-
gon de 0-2, een diepe pass van Nick 
van Asselen bereikte Lesley Groe-
nen die op links z’n mannetje pas-
seerde en vervolgens de bal via kee-
per Scheele tegen het net schoot. 
Het kwartier dat nog volgde was 
rommelig, veel vallende spelers en 
blessure behandelingen maar sco-

ringsmogelijkheden deden zich niet 
voor.
De tweede helft probeerde Voetbal-
len Voor Ons Plezier de bakens te 
verzetten, ze kregen enkele moge-
lijkheden om de voorsprong van Ar-
gon te verkleinen maar een afstand-
schot kon door doelman Wens tot 
hoekschop worden verwerkt en in-
valler Van Ginkel trof de paal. Argon 
kreeg ook wel kansen maar de zui-
verheid in de afwerking ontbrak. Een 
schot van Roderick Röling ging ra-
kelings voorlangs, een inzet van Vin-
cent van Hellemondt werd geblokt 
en tot twee maal toe vond Groenen 
keeper Scheele op z’n pad. Met nog 
tien minuten te gaan kreeg VVOP 
z’n doelpunt, een voorzet van rechts 
werd door de vrijstaande Broedelet 
gericht ingekopt. 1-2. Daarna zet-
te coach Jack Honsbeek al z’n wis-
sels in: Christiaan Winkel, Roderick 
Roling en Vincent van Hellemondt 
mochten het restant van de wed-
strijd vanaf de bank volgen en Os-
car Leune, Rudi Zaal en René Leg-
ters moesten de voorsprong pro-
beren vast te houden. Van Kempen 
van VVOP moest het veld voortijdig 
verlaten (2x geel) en trainer Van ’t 
Land moest van scheidsrechter Er-
kens achter de omheining plaats ne-
men omdat hij te kennen gaf dat Ar-
gon wel erg veel tijd rekte. In de ruim 
toegevoegde tijd zagen we nog twee 
mogelijkheden, de eerste was voor 
VVOP dat na een vrije trap doel-
man Wens de bal knap zag pakken 
en een schot van René Legters werd 
door doelman Scheel onschadelijk 
gemaakt. Aanstaand weekend komt 
Hoevelaken op bezoek in Mijdrecht.

CSW selectie sponsort CSW E6 Wilnis - Zaterdag 27 oktober heeft 
de E6 van CSW hun nieuwe shirt ge-
presenteerd. Voordat de warming-
up van Heren 1 begon werden de 
jongens van de E6 omgeroepen en 
zij kwamen het hoofdveld op in hun 
nieuwe shirt. Deze shirts zijn be-
taald door 35 leden van de CSW-se-
lectie en staf. De E6 bedankte, d.m.v. 
een hand, de spelers die zaterdag 
waren geselecteerd voor Heren 1 en 
zijstelden zich op voor een groeps-
foto. De jongens van de E6 zijn heel 
blij met hun rood/blauw gestreepte 
shirt die weer mooi van kleur is en 
goed past.

De selectie van CSW heeft hiermee 
willen laten zien dat ook de jeugd 
het verdient om er netjes bij te lo-
pen, net als zij. Zaterdag hoopt de 
E6 de eerste winstpunten te pakken, 
net zoals de herenselectie dat zater-
dag ook heeft gedaan. Vanuit CSW, 
iedereen bedankt die dit mogelijk 
heeft gemaakt. 

Hertha E2 wint van Argon
Vinkeveen - Hertha begon duide-
lijk wat zenuwachtig aan deze kra-
ker maar de wil om te winnen kwam 
nog net niet met stoom uit hun oren. 
Jay Albers en Sem Werneke dribbel-
den als nooit te voren en baltove-
naar Yanick Sumajow maakte weer 
onnavolgbare acties. 
Naast deze individuele klasse is er 
altijd weer het Hertha-collectief met 
mannetjes als Jaiden van der Sloot, 
Daan de Boer, Sidney Voorneveld, 
Rens Kok en man of te match van 
deze wedstrijd Jim Hartsink. Sem 
opende de score met een fraaie ac-
tie: 1-0. En een goed begin is het 
hele werk maar heel snel kwam Ar-
gon weer op gelijke hoogte: 1-1. En 
de wedstrijd kon toen nog duidelijk 
twee kanten op. Maar het was Jay 

Albers die heel goed gebruikmaakte 
van zijn snelheid en daarmee 2-1 en 
zelfs 3-1 liet aantekenen. 
Nog voor rust werd ook nog eens 
Sem in stelling gebracht door Kok-
kie Rens en scoorde koelbloedig zijn 
tweede van vandaag. 4-1. 
Al snel na rust een Cruyffiaan-
se goal van Sem met een lob van 
grote klasse. 5-1. Argon stribbel-
de nog wat tegen: 5-2 (knappe goal 
trouwens). Voor de rest controleer-
de keeper Luca Irving alle counters 
vanuit het Mijdrechtse kamp.
En weer scoorde Sem: 6-2. Ya-
nick had meer pech dan geluk met 
zijn schoten (en voorzetten) maar 
de aanhouder wint en zo scoorde 
hij de laatste van deze wedstrijd. 
Eindstand: 7-2.

Frans Woerden loopt z’n 
tweehonderdste marathon
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag heeft Veenloper Frans Woerden 
een zeer bijzondere prestatie gele-
verd. Frans liep tijdens de Marathon 
Brabant in Etten-Leur voor de 200e 
(!) keer een wedstrijd over de ma-
rathonafstand (of langer), een tota-
le afstand van 8588 km. Hij finishte 
zondag in een tijd van 3.11.38.
Frans Woerden begon z’n mara-
thoncarrière op 7 mei 1989 in Am-
sterdam. Hij liep op 19-jarige leeftijd 
een tijd van 3.15.53. Met z’n volgen-
de marathon in Rotterdam, een jaar 
later, startte hij een unieke serie van 
marathons onder - de voor velen 
magische - grens van 3 uur. Frans is 
namelijk de eerste en tot nu toe eni-
ge Nederlander die 100 marathons 
onder deze grens liep. Hij liep er in-
middels zelfs al 144 onder de 3 uur.
Z’n snelste marathon liep Frans 
in 1992 tijdens de marathon van 
Utrecht. Aangemoedigd door de 
toenmalige houder van het clubre-
cord dook Frans met een tijd van 

2.33.50 ruimschoots onder die tijd. 
Hij verbeterde zodoende het clubre-
cord van De Veenlopers. Frans be-
naderde vervolgens vele malen die 
tijd, maar het persoonlijk record 
staat nog steeds.

Frans liep de meeste marathons in 
Nederland, onder andere Amster-
dam (17x), Rotterdam, Eindhoven, 
Etten-Leur en Utrecht. Hij werd win-
naar van de marathon van Urk naar 
Zwolle, twee marathons in Roelo-
farendsveen, tijdens de Berg-tot-
Bergrace en in Hoofddorp. Hij sloeg 
ook de buitenlandse marathons niet 
over, onder andere: Berlijn, Boeda-
pest, Monschau (D), Echternach 
(Lux) en Palma de Mallorca.
Na 3 marathons in vijftien dagen 
(Eindhoven, Amsterdam en Etten-
Leur) doet Frans het komend week-
end ‘rustig aan’ met de 10 Engel-
se Mijl van de Zilveren Turfloop in 
Mijdrecht. Z’n 200e zal echter zeker 
niet z’n laatste zijn.

Een drukke week voor 
biljarters in 1e divisie
De Ronde Venen - Afgelopen 
week zijn er in de 1e divisie inhaal-
wedstrijden gespeeld. Voor vele bil-
jarters betekende het twee keer 
aantreden. De Paddestoel 2 heeft 
geen goede herinneringen aan dit 
dubbelprogramma. Ze verloren 
van koploper DIO en wonnen nipt 
van De Kuiper/van Wijk. DIO en de 
Springbok 1 maken de dienst uit in 
de 1e divisie. In de 2e divisie heb-
ben ASM Mijdrecht 2 en De Me-
rel/Heerenlux 1 afstand genomen 
van de rest. Een opvallende presta-
tie leverde Adrie van Yperen (zie fo-
to) die in 14 beurten de kortste par-
tij van de week had. John Beets en 
Paul Schuurman scoorden met 30% 
de procentueel hoogste serie.

1e Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 verloor met 
3-6 verrassend van De Schans. John 
Beets had slechts 17 beurten no-

dig tegen Hans van Rijn en haal-
de een moyenne van 7,05. Caty Jan-
sen en Dirk van Yperen deelden na 
een lange partij de punten met el-
kaar. Bob’s Bar was met 6-3 ASM 
Mijdrecht 3 de baas. Jeroen Schijf 
won in slechts 18 beurten van Ra-
mon Alblas. Richard van de Kolck 
en Daniel de Bruin behaalden de 
andere punten voor Bob’s Bar. De 
Kuiper/van Wijk ondervond met 2-7 
de kracht van koploper DIO. Paul 
Schuurman had na 19 beurten Kees 
de Zwart te pakken. Paul moest nog 
wel toezien dat Kees in de slotbeurt 
met een serie van 29 caramboles 
een paar punten tekort kwam. Her-
man Turkenburg veegde in 19 beur-
ten Nico Koster van de tafel. De 
Paddestoel 2 was met 2-7 niet op-
gewassen tegen De Springbok 1. 
Kees de Bruin had na 15 beurten 

(moyenne 10,--) een sterk spelen-
de Jim van Zwieten aan zijn zegekar 
gebonden. Hans van Eijk en Peter 
Stam bevestigden met overwinnin-
gen de grote vorm van De Spring-
bok 1. ASM Mijdrecht 4 was met 2-7 
kansloos tegen De Vrijheid/Biljart-
makers. Bert Loogman, Jos Lugtig-
heid en Bart Dirks namen de punten 
mee naar de Amstelhoek.

2e Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 verraste 
met 7-2 Stieva Aalsmeer. Ron de 
Beer haalde in een korte partij van 
slechts 19 beurten de enige punten 
voor een in mineur spelend Stieva 
Aalsmeer. ASM Mijdrecht 1 speelde 
met 7-2 De Springbok 2 van de bil-
jarttafel. Cor Ultee, Henny Versluis 
en Gerrie Hölzken waren te sterk 
voor de Hoefenaren. Jan van Veen 
redde de eer voor zijn team. Cens 2 
kwam met 3-6 tekort tegen De Pad-

destoel 1. Edwin van der Schaft en 
Michel Bak deelden na een span-
nende pot de punten. Gert Vis had 
in slechts 20 beurten zijn tegenstan-
der Jamal Banmousa over de knie 
gelegd. De Paddestoel 3 had met 
1-8 geen kans tegen Cens 1. Caro-
lien van Wijk en Joop Luthart deel-
den na een marathonpartij de pun-
ten. Cor van de Kraats, Desmond 
Driehuis en Sander Pater waren te 
sterk voor de dames van De Padde-
stoel 3. De Kromme Mijdrecht zorg-
de met 7-2 winst op De Merel/Hee-
renlux 1 voor de grootste verras-
sing van de week. Adrie van Ype-
ren was de opvallendste speler van 
de week door in slechts 14 beur-
ten Kees Griffioen het nakijken te 
geven. John Oldersma en Lanette 
Engel maakte het succes voor De 
Kromme Mijdrecht compleet.

Zeven podiumplaatsen voor VLC
Regio - De dertigste AKU scholie-
renveldloop in Uithoorn kende voor 
het Rondeveense VeenLanden Col-

lege maar liefst zeven podiumplaat-
sen. In de scholenrangschikking be-
zette de sportieve school daarmee 

een prachtige derde plaats. De ca-
tegorie jongens klas drie en vier 
spande de kroon met maar liefst 

drie podiumplekken. Koen van Wer-
meskerken, klas 4, veroverde de 
derde plaats, derdeklasser Justin 
Ruimschoot pakte het zilver en een 
gouden medaille was er voor Roma-
no Oljans. Michaela Disseldorp was 
ook dit jaar een klasse apart, zij ver-
sloeg Iselin Keune en Franka du Pau 
van het Alkwin Kollege en was heel 
blij met goud. Bij de docenten liep 
Emil Hoogstad de graszoden uit het 
veld, in zijn bekende stijl moest hij 
alleen Paul Weijer van Alkwin voor 
laten gaan, een tweede plek was 
zijn deel. Maarten Loijnga van Tha-
men pakte de bronzen plak.
Lars van der Zwet, nog maar net be-
gonnen aan zijn opleiding aan het 
VLC werd prachtig eerste bij de 
jongste jongens, Joost Koopman 
van het VLC volgde hem op de voet 
en legde beslag op het zilver. Lucas 
Broers van Thamen werd hier derde.
In enkele categorieën was het VLC 
helaas niet vertegenwoordigd, hier-
door bleef het bij een derde plaats 
in de eindrangschikking. Toch een 
resultaat om trots en tevreden mee 
te zijn.
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Goede start marathon-
schaatsers Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Het marathon-
seizoen op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam is weer van start ge-
gaan en de rijders van IJsclub Nooit 
Gedacht uit Wilnis zijn goed begon-
nen aan het seizoen. Als eerste wa-
ren aan de beurt de Masters 4 met 
een paar nieuwe rijders die het erg 
goed deden. Na een wedstrijd met 
wat kleine aanvalletjes kwam het tot 
een massasprint die op fantastische 
wijze werd gewonnen door nieuw-
komer Robert Da Costa. Met een 
vlijmscherpe sprint liet hij het pe-
loton zijn hielen zien. In al dat ge-
weld werd Coos Brouwer mooi vier-
de, Ton Bunschoten achtste en Ro-
nald Hazenkamp, ook met zijn de-
buut, twaalfde. Vervolgens was het 
de beurt aan de Masters 3. Het was 
met deze wedstrijd net als de vori-
ge een beetje afwachten hoe men 
ervoor stond. Uiteindelijk werd het 
ook een massasprint die ook weer 
door een Nooitgedachter gewon-
nen werd namelijk René Immerzeel. 
Toen het peloton de laatste bocht 
uitkwam zette René de sprint in en 
werd met kleine voorsprong eerst. 
Peter v.d. Meijden bezette een keu-
rige elfde plaats. Als derde kwamen 
de Masters 2 in de baan. 

Serieus
In deze wedstrijd waren wel een 
paar serieuze ontsnappingen maar 
ook in deze categorie draaide het uit 
op een massasprint. Jan van der Zon 

sprintte naar een hele mooie twee-
de plek en René Elenbaas reed net 
buiten het podium naar een vierde 
plak. Henk Regelink werd elfde en 
Jos Aarsman werd veertiende. Ver-
volgens waren de Dames 2 aan de 
beurt waarin Lisanne Immerzeel liet 
zien dat ze de laatste tijd heel goed 
bezig is. Ze reed ook weer in een 
massasprint naar een hele mooie 
zesde pek. Toen waren de C2 rijders 
en rijdsters aan de beurt. In deze ca-
tegorie rijden ook een paar dames 
mee die te goed zijn voor dames 2 
en met te weinig zijn om zelf een 
klasse te vormen. In deze wedstrijd 
reed tussen al het mannelijk geweld 
Melissa van Pierre naar een knappe 
zestiende plek en dat is best goed. 
Bij de heren reed Koen de Best een 
puike wedstrijd want hij pakte met 
tien andere rijders een rondje voor-
sprong op het peloton. In de fina-
le pakte Koen een hele mooie vier-
de plek en dat is best knap als je 
over bent gegaan van de C3 naar de 
C2. Als laatste waren de C1 rijders 
aan de start. Na een mooie en zwa-
re wedstrijd met heel veel aanvallen 
werd uiteindelijk Niels Immerzeel 
knap vierde voor een aantal geves-
tigde namen als Andries Landman 
en Hans Griffioen. Al met al was de-
ze eerste ronde van deze competitie 
weer een goede start voor IJsclub 
Nooit Gedacht uit Wilnis en doet de 
club weer meteen voorin mee met 
de clubcompetitie.

Sterk HVM met lege handen
Mijdrecht - Zondag speelde HVM 
thuis tegen Hoeksche Waard, 
een van de naaste concurrenten 
voor promotie naar de derde klas-
se. Ondanks sterk spel trokken de 
Mijdrechtenaren aan het kortste 
eind: HVM verloor met 2-3.
Het was een wedstrijd tussen twee 
teams die ontzag voor elkaar had-
den. Beide ploegen speelden half 
press, wat wil zeggen dat de tegen-
stander in de opbouw op diens ei-
gen helft nauwelijks werd aange-
vallen. Voor het kijkspel is dat min-
der leuk dan het normale sterk aan-
vallende spel van de Mijdrechtena-
ren. De wedstrijd kende echter veel 
spanning.
In de eerste helft waren de partijen 
aan elkaar gewaagd, maar de kee-
pers werden nauwelijks op de proef 
gesteld door sterk verdedigend 
werk van beide kanten.
In de eerste helft kregen Hoeksche 
Waard en HVM elk één strafcorner 
te nemen, die geen doelpunt ople-
verde. HVM had het beste van het 
spel, en wist dat twee minuten voor 
rust te verzilveren: Mats Kaas scoor-
de vanaf links. Hoeksche Waard 
protesteerde, omdat de bal tussen 
het zijnet in de paal door zou zijn 
gegaan, maar na onderling over-
leg keurden de scheidsrechters het 
doelpunt goed.

Rust
De eerste vijf minuten na de rust 
waren weer voor HVM. Al in de eer-

ste minuut was er een kans, en vijf 
minuten later ging de bal na een 
mooie combinatie tussen Daniel de 
Graaf en Mats Kaas net naast. Het 
volgende kwartier waren de Zuid-
Hollanders duidelijk meer in de aan-
val. Eerst ging een bal nog naast het 
doel, en werd daarna een strafcor-
ner niet benut, maar na een kwartier 
viel de verdiende gelijkmaker. Kort 
daarna kreeg Hoeksche Waard drie 
strafcorners op rij, waarvan de der-
de via een sleeppush de 1-2 bete-
kende. Binnen vijf minuten werd het 
weer gelijk, doordat Maarten Post 
een strafcorner benutte. 
HVM legde zich niet neer bij een 
gelijk spel, en begon meer op te 
dringen. Er kwam een aantal kans-
rijke momenten voor het doel van 
Hoeksche Waard, maar HVM scoor-
de niet. Drie minuten voor tijd kon 
de tegenstander uitbreken, en op 
een 3-2 voorsprong komen. 
In de laatste twee minuten mocht 
HVM nog twee strafcorners nemen, 
maar de gelijkmaker bleef uit.
Een paar seconden voor tijd veer-
den de toeschouwers nog op bij een 
solo van Jurrian Hartwigsen, maar 
diens voorzet werd net niet binnen-
getikt door Thom Fokker. 2-3 was de 
eindstand.
Voor zijn verdedigende werk en 
zijn rol in de opbouw van de aanval 
werd Tim Mantel gekozen tot man 
van de match. Volgende week speelt 
HVM niet, omdat de competitie een 
oneven aantal deelnemers heeft.

Winst voor Hertha C1
Vinkeveen - . Direct na het eerste 
fluitsignaal zetten Hertha druk te-
gen Altius. Deze ploeg werd hier-
door overrompeld en het lukte bij-
na in de eerste minuten om te sco-
ren.  Altius herstelde na de ope-
ningsfase en ging in de tegenaan-
val. En  scoorden een doelpunt. Het 
was mooi om vanaf de zijlijn te zien 
dat wij als ploeg bleven voetballen. 
Er werd goed gecombineerd en wat 
zo ontzettend belangrijk is, ze voch-
ten voor de bal, we toonden allemaal 
inzet. Een doelpunt hing dan ook in 
de lucht. Het was Rene die met een 
fraaie achterwaartse kopbal de ge-
lijkmaker scoorde. Altijd belangrijk 
zo’n gelijkmaker. Hertha  moesten 
nog wel even wennen aan de nieu-
we opstelling, maar het werkte nu al 
goed. Ze konden vanuit het midden-
veld Altius onder druk houden. Wel 
hadden zij af en toe een gevaarlij-
ke counter, maar de achterhoede 
wist dit samen met Bas goed af te 
stoppen. Het was Juliaan die Hert-
ha s nog voor de rust naar een be-
vrijdende 2-1 voorsprong schoot. 
Na de rust begon Hertha  ongewij-
zigd. De wedstrijd werd wel har-
der, Altius had overdtredingen no-
dig om Hertha te stoppen. Ook had-

den de spelers van Altius babbels in 
het veld, ook tegen de scheidsrech-
ter.  In een  wat rommelige perio-
de in de wedstrijd scoorde Rene de 
3-1. Hierdoor konden  de Vinkeve-
ners wat comfortabeler voetballen. 
Inmiddels waren de wissels door 
Dobias in het veld gebracht.  Al-
tius bleef  bij vlagen gevaarlijk  en 
dat resulteerde in een tegendoel-
punt.  Hertha  was op enig moment 
achterin even het overzicht kwijt 
en hierdoor onstond die tegentref-
fer, jammer. Het werd hierdoor wel 
weer gelijk enorm spannend. Zo-
wel wij als Altius kregen een aantal 
goede kansen. Hertha bleef aanval-
len. Schoten de ballen van net naast 
tot tegen de paal. Die vierde wilde 
er maar niet in. Het was opnieuw 
Rene die de verlossende 4e treffer 
scoorde. Met nog een tien minuten 
op de klok moest dit een veilige po-
sitie zijn. En....... dat was het ook. De 
scheidsrechter floot het laatste sig-
naal en Hertha had deze heel be-
langrijke winst binnen. Eindstand 
4-2. Met 6 punten houden ze zo net 
de aansluiting met het midden van 
de ranglijst. Met de wedstrijden voor 
de boeg hopen ze de die positie dan 
ook nog te  verstevigen.

Goede start Kevin Regelink
De Ronde Venen - Het seizoen 
van marathonschaatser Kevin Re-
gelink in de Topdivisie van de lan-
delijke marathoncompetitie om de 
KNP marathon cup is goed begon-
nen. De eerste wedstrijd was in Am-
sterdam op de Jaap Edenbaan.

Het was voor Kevin toch een beet-
je de vraag ‘heb ik goed getraind en 
kan ik de snelheid aan en ook tac-
tisch’. Na een zenuwachtig begin 
bleek gaandeweg de wedstrijd dat 
het wel goed zat.

Na zo’n 115 ronden in vliegende 
vaart, gemiddeld 45 km per uur en 
rondjes van 31,5 sec. per ronde, be-
gon de finale. Bij 119 ronden wil-
de Kevin zijn ploeg een treintje op-
zetten om hem naar de kop van de 
wedstrijd te brengen. Op dat mo-
ment tikte één van zijn maten met 
zijn schaats tegen Kevin aan waar-
door Kevin viel. Einde wedstrijd met 
wel een gevoel van ‘dit was goed’, hij 
kon makkelijk meerijden. De twee-
de wedstrijd was in Utrecht op de 

Vechtse Banen. Kevin reed weer 
makkelijk mee en ging met de eer-
ste tussensprints met de grote man-
nen mee en pakte een mooie twee-
de plek in de laatste sprint achter 
BAM topper Bob de Vries.

Halverwege de wedstrijd plaats-
te een andere BAM topper Arjan 
Stroetinga een demarrage en Kevin 
sprintte met hem mee maar in de 
volgende bocht lag er iets op het ijs 
waar Kevin op stapte en viel. Einde 
wedstrijd, doodzonde want het ge-
voel was weer goed. De derde wed-
strijd was afgelopen zaterdag in De-
venter. Hier wilde Kevin echt de fi-
nale halen en dat lukte.

Door zijn jonge geestdrift kwam hij 
te vroeg voorin en wilde zich toch 
handhaven voorin en dat kost veel 
kracht. In de echte finale werd hij 
een beetje overspoeld door het pe-
loton maar werd nog knap 29ste en 
staat ook 29ste in het klassement 
en dat is toch goed voor een eer-
stejaars.

Argon A1 verslaat kop-
loper FC den Bosch A1
Mijdrecht - Na de ongelukkige 
nederlaag vorige week tegen Fey-
enoord, stond vandaag de wed-
strijd tegen de trotse koploper FC 
Den Bosch op het programma. Zou-
den onze jongens de lijn van vorige 
week kunnen doortrekken was de 
vraag. We hadden er alle vertrou-
wen in en dit zou vandaag niet be-
schaamd worden. 
Ook vandaag weer lekker op het 
hoofdveld en met een zelfde op-
stelling als vorige week wordt er af-
getrapt om 14.30 uur. Argon start 
goed, neemt het initiatief en FC Den 
Bosch is aan het zoeken. De eer-
ste kans is dan ook voor Argon, als 
een een-twee tussen Jesse Stange 
en Jesse van Nieuwkerk de laatste 
dicht bij de 1-0 brengt, even later is 
het Jesse Stange, die zich mooi vrij-
speelt, maar de bal niet achter de 
keeper krijgt. 
Aan de andere kant kan FC Den 
Bosch niet echt gevaarlijk worden, 
behalve op 1 of 2 momenten na als 
er slordig wordt uitverdedigd. Laat-
ste kwartier voor rust brengt wei-
nig kansen, de spitsen worden van 
beide ploegen aan banden gelegd 
en zo gaan we rusten met een 0-0 
stand. Het is duidelijk, er zit meer 
in vandaag en de ploeg voelt dat 
ook. Patrick Loenen geeft wat aan-
wijzingen mee in de rust en oh, wat 
blijkt dit belangrijk te zijn. Argon be-
gint fantastisch na rust, zet FC Den 
Bosch vast en wordt al snel be-

loond, als Guido Pauw de bal door-
kopt, Jesse Stange de bal over de 
verdediger tikt en verwoestend uit-
haalt, 1-0. Argon gaat door, verdient 
opnieuw een corner. Jasper Werk-
hoven brengt de bal in bij de eer-
ste paal, waar Jesse van Nieuw-
kerk klaar staat om de 2-0 ach-
ter de kansloze keeper te koppen. 
Even later mag Soner Gedik voor de 
3-0 aantekenen, als de doorgebro-
ken Guido in de 16- meter onregle-
mentair wordt gestopt en de penal-
ty feilloos benut wordt. De wedstrijd 
lijkt gespeeld, maar het sportieve FC 
Den Bosch verdient een groot com-
pliment en geeft zich niet gewon-
nen. Argon moet terug en als het 
in de 73e minuut 3-1 wordt, is de 
wedstrijd nog niet gespeeld. Hoe-
wel weinig kansen creërend, gaat er 
wel een zekere dreiging uit van de 
aanvallen van FC Den Bosch. Maar 
het is vandaag de dag van Argon en 
de wedstrijd gaat definitief op slot 
als Jesse Stange met een prachti-
ge steekpass Guido vindt, die geen 
moment twijfelt en de bal achter de 
keeper schiet, 4-1 en de wedstrijd is 
gedaan. Vlak voor tijd mag FC Den 
Bosch de 4-2 nog aantekenen, het-
geen de eindstand is van deze ui-
terst sportieve wedstrijd. De toe-
schouwers hebben genoten. Vol-
gende week uit naar het verre Sit-
tard, laten we er weer een mooie pot 
van maken. Succes! 
Foto’s: sportinbeeld.com

HVM Dames 1 weer op koers
Mijdrecht - Het eerste damesteam 
van Hockey Vereniging Mijdrecht 
heeft afgelopen zondag een glorieu-
ze overwinning geboekt. Na zeven-
tig minuten speeltijd stond het sco-
rebord op 7-0 voor de thuisploeg en 
werd tegenstander Hoevelaken D1 
na het eindsignaal met een neder-
laag op zak naar huis gestuurd. 
De speelsters van Dames 1 begon-
nen, na een kleine dip in de compe-
titie, met gezonde zenuwen aan de 
wedstrijd. De opdracht was simpel: 
winnen. Gelijk na het startsignaal 
werd er volle druk op de tegenstan-
der gezet. Dit resulteerde in slordig 
spel van Hoevelaken en veel balbe-
zit voor Mijdrecht. Aanvankelijk ver-
liep het samenspel wat stroef, de 
thuisploeg leek nog niet helemaal in 
de wedstrijd te zitten. Na een mooi 
uitgespeelde aanval scoorde Made-
leine Kievits halverwege de eerste 
helft met een tip-in de 1-0, na een 
harde voorzet van buiten de cirkel. 
De toon was gezet.

Na een succesvolle strafcorner (2-
0 door Claudia Röling) groeide het 
zelfvertrouwen van Mijdrecht met 
de minuut en aan het eind van de 
eerste helft kon tevreden worden te-
ruggekeken op de gespeelde 35 mi-
nuten. Ruststand: 2-0. Boodschap 

van de coach: hier kan nog veel 
meer uit gehaald worden.

Walsen
En dat bleek inderdaad waar te zijn. 
In de tweede helft walste de thuis-
ploeg over de tegenstander heen 
en was als vanouds heer en mees-
ter op het eigen veld. Mooie com-
binaties werden uitgespeeld en ook 
twee strafcorners resulteerden weer 
in een doelpunt. Uiteindelijk kon 
Joyce van Zijl nog twee doelpun-
ten op haar naam schrijven, even-
als Lindsey Minnaard. Ook Eva Hil-
brands wist in de tweede helft de 
bal in het doel te leggen. Mijdrecht 
Dames 1 kan terugkijken op een 
mooie comeback in de competi-
tie. Gehuld in het gloednieuwe trai-
ningspak dat ze voor aanvang van 
de wedstrijd in ontvangst hadden 
genomen, verlieten de dames trots 
het veld. Coach Chris Ruijs genoot 
na de wedstrijd nog flink na in het 
zonnetje: “De meiden hebben fan-
tastisch gespeeld, zij hebben het 
toch maar mooi gedaan!” Zaak is nu 
om deze koers voort te zetten. De 
volgende kans om zich te bewijzen 
dient zich volgende week aan, wan-
neer Mijdrecht Loenen D1 zal tref-
fen bij een uitwedstrijd. 
Foto’s: sportinbeeld.com

CSW ME3 gesponsord door 
Autobedrijf Van Bemmelen
Wilnis - Afgelopen zaterdag heb-
ben de meisjes van CSW ME3 in een 
compleet nieuw outfit mogen spe-
len. De sponsor is Rick van Bemme-
len van Autobedrijf Van Bemmelen 
uit De Hoef. De wedstrijd werd ge-
speeld in Almere tegen de ME3 van 
de Buitenboys.. Al vrij snel scoorde 
Anne 0-1. Na een voorzet van Nik-
ki, kreeg Luna hem er helaas net 
niet in. Dan een aanval vanaf ach-
ter, Romy speelt drie Buitenboy-

se meiden voorbij en schiet….in de 
handen van de keepster. Nu komen 
de Buitenboyse meiden in actie, na 
een mooie voorzet volgt er een hard 
schot langs keepster Janey boven 
in de hoek en helaas scoren zij 1-1. 
Dit laat CSW niet op zich zitten, An-
ne ontvangt de bal na de aftrap van 
Mila, speelt drie speelsters eruit en 
scoort 1-2.

Vlak daarna volgt het doelpunt van 
Danique, mooi uitgespeeld en hard 
ingeschoten met links langs de 
keepster, 1-3. Na de aftrap werd de 
bal weer snel onderschept door hun 
achterhoede, Nikki, Lize en Romy, zij 
spelen de bal naar voren, maar he-
laas schiet Luna net naast. Maar de-
ze misser maakt ze direct goed, door 
de bal op te vangen na uitschieten 
van de keepster scoort zij keihard 
1-4. En toen had Luna de smaak te 
pakken, tot twee keer toe geeft zij 
de bal voor, eerst richting Sem, die 
de bal in een keer op doel schiet, 
in de handen van de keepster. De 
tweede keer komt de bal bij Lau-

ra die de 1-5 scoort. Danique vangt 
de bal op het midden op, speelt drie 
speelsters uit, geeft de bal voor... en 
daar staat Laura weer voor 1-6. 

Even terug
Na de rust moesten de meiden weer 
even terug in hun spel komen, maar 
na een voorzet van Luna scoort An-
ne 1-7 en daar waren ze weer. Na 
de aftrap onderschept Mila de bal 
en speelt naar Romy, Romy kwam 

daarna vanaf eigen helft met de 
bal naar voren gedribbeld, ziet haar 
kans schoon, knalt hem keihard in 
op de paal, maar daar stond Anne 
ook, dus alsnog met een klein tik-
je 1-8. Dan komt Lize vanaf achter 
en speelt mooi door naar Sem, Sem 
weer op Luna en die schiet hem via 
de keepster in het doel 1-9.

Dan de 1-10, een afstandsschot van 
Anne. Inmiddels was de hele ach-
terhoede mee naar voren, dus nu 
kreeg Nikki de kans om te scoren. 
Vanaf de uiterste rechterkant weet 
ze hem in het hoekje te krijgen, 
1-11. Danique flikt hetzelfde kunst-
je vanaf links, 1-12. De meiden gaan 
maar door, arme tegenstandsters!

Anne en Romy maken een mooi 
een-tweetje en deze maakt Anne 
mooi af met een hoog schot over 
de keepster, 1-13. Tot slot nog een 
mooie corner genomen door Li-
ze, die de bal perfect voor het doel 
schiet, waardoor Romy 1-14 kan 
scoren. 
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Social Brothers begint bedrijfs-
competitie met overwinning
Mijdrecht - Vrijdag 19 oktober 
stonden er twee ontmoetingen in 
poule A van de bedrijfscompeti-
tie van Tennishal De Ronde Venen 
op het programma. Van Walraven 
moest het opnemen tegen nieuwko-
mer Social Brothers en Amvé speel-
de tegen WSCE Sportmarketing.

Social Brothers komt deze vrijdag 
voor het eerst in actie in de bedrijfs-
competitie. Het bedrijf gevestigd in 
Maarssen kwam met een sterk team 
opdagen. Van Walraven dat de vori-
ge ontmoeting tegen WSCE Sport-
marketing net aan verloor, wilde 
zich revancheren voor het verlies in 
de vorige ontmoeting. Na ongeveer 
10 min. inspelen gingen de wedstrij-
den van start. Social Brothers start-
te erg sterk op beide banen. Van 
Walraven dat gebrand was op een 
goed resultaat wilde in het begin te 
graag een goed resultaat neerzet-
ten. Dit resulteerde dan af en toe 
in onnodige fouten. Na een half uur 
spelen had Social Brothers op bei-
de banen een voorsprong te pak-
ken. Van Walraven kwam er beter in 
en zorgde er voor dat het spannend 
werd. Het betere spel door Van Wal-
raven kwam net te laat om te voor-
komen dat Social Brothers in beide 
wedstrijden 7-5 en 9-4 met de winst 

streek.
Van Walraven dat door een goe-
de eindsprint aan het einde van het 
eerste uur het nodige zelfvertrou-
wen had gekregen startte het twee-
de uur erg sterk. Deze voorsprong 
werd echter door een aantal fantas-
tische punten van Social Brothers 
weggewerkt en omgezet in een 
voorsprong. Deze voorsprong werd 
tot het einde van het tweede uur 
vastgehouden. Social Brothers won 
met 7-5 en 10-3 van Van Walraven.
Ondanks de spannende en leuke 
wedstrijden ging Social Brothers er 
met alle overwinningen vandoor.
Racet Amvé dat door de 16-0 over-
winning in de vorige ontmoeting nr. 
1 in de poule stond, moest het op-
nemen tegen de nr. 1 van het af-
gelopen jaar WSCE. Amvé ging op 
baan 1 als een racket van start. Bin-
nen een half uur stond er een 6-0 
voorsprong op het bord. Het kop-
pel van WSCE kwam steeds beter 
in het spel maar startte veel te laat 
om het Amvé nog moeilijk te maken. 
Het stond na een uur spelen 12-2 in 
het voordeel van Amvé. Op de an-
dere baan was het van begin af aan 
een spannende strijd. Na een 2-0 
voorsprong van Amvé, pakte WSCE 
weer de leiding met een 3-2. Tot een 
kwartier voor het einde stond het 

Voetbaldames 1 Hertha 
met drie punten naar huis
Vinkeveen - De wedstrijd van afge-
lopen zaterdag 27 oktober, in Amers-
foort zal Jodie nog lang bijblijven. De 
Dames 1 van Hertha mocht aantre-
den bij CCJV in de Keistad. Met 13 
meiden, een stralende zon en bij een 
graad of 10, gingen ze op pad. Het 
complex van deze christelijke voet-
balvereniging lag er prachtig bij. Ei-
genlijk waren alle omstandigheden 
ideaal voor een geweldige voetbal-
middag. Maar zo dachten de da-
mes van CJVV er waarschijnlijk ook 
over. Want thuis winnen is eigenlijk 
een pre als je mee wilt blijven doen in 
de competitie. Hertha had deze wed-
strijd uitgepakt; de trainer, de coach 
en de coördinator waren met deze 
wedstrijd mee en daarbij nog 1 ech-
te fan, de moeder van twee van hun 
meiden. Deze voetbalsters rijden bij-
na allemaal zelf naar de wedstrijd, 
dus op deze leeftijd nog maar wei-
nig ouders die langs de kant kunnen 
genieten van de wedstrijd van hun 
dochter. Precies om 12 uur was de 
aftrap. CJVV mocht beginnen, maar 
hierdoor kon Hertha 1 de kant van 
het veld kiezen. Omdat de zon in dit 
jaargetijde erg laag staat, werd er ge-
kozen om te gaan voetballen met de 
zon in de rug. Het werd een keispan-
nende wedstrijd, dat kan ook niet 
anders in deze stad. Alleen de hoog-
te- en mogelijk dieptepunten zullen 
hierna beschreven worden. CJVV be-
schikte over een zeer rappe spits met 
nummer 14, die handig om de mei-
den van Hertha heen speelde. Ve-
le kansen kreeg deze meid, maar als 
het op afmaken aankwam? 

Penalty
Ze hebben de ballen links, rechts en 
boven over het doel langs zien gaan, 
maar gelukkig er niet in. Nummer 
14 kwam zelfs voor een leeg doel te 
staan en de bal kon maar op 1 ma-
nier gestopt worden en dat was door 
Ama en met haar arm. Een penal-
ty in de 15e minuut. Kwam het door 
de laaghangende zon of de intimi-
derende blik van Yvette? Geen idee 
maar de bal ging meters links naast 
het doel. Deze nummer 14 zat niet 
lekker in de wedstrijd. Dat hebben 
ze wel eens anders meegemaakt. 
Nog geen 5 minuten later een lan-

ge bal over links, Gitta met een reu-
ze sprint, een draai en kapbewe-
ging en hiermee speelde ze de keep-
ster van CJVV uit. Knal, de bal suisde 
in het net 0–1. Leve Gitta, hun goal-
tjesdief. Hertha kreeg kansen, CJ-
VV kreeg kansen maar de bal ging 
er niet meer in. Er werd gevochten 
op de vierkante meter, helaas resul-
teerde dit ook in blessures. Jurriëne 
kreeg last van haar luchtwegen. Julie 
viel halverwege de tweede helft uit 
met een enkelblessure. Jodie kwam 
hard in aanraking, door een kopduel, 
met het hoofd van nummer 14. Bei-
de speelsters gingen tegen de grond. 
Jodie is in het ziekenhuis onderzocht 
maar volgens de dienstdoende arts 
geen breuken. Wel een flinke zwel-
ling rond haar wang en rechteroog. 
Dus het laatste half uur hebben de 
meiden van Hertha met z’n tienen 
gespeeld. Zoals een andere beroem-
de nummer 14 ooit zei: ‘Met z’n elven 
kan je, met z’n tienen moet je’. 

Gevochten
De meiden hebben er keihard voor 
gevochten, op hun wenkbrauwen 
gingen ze het veld af maar wel met 
drie punten in de zak. Hopelijk her-
stelt iedereen weer snel van haar 
blessure voor de volgende wedstrijd. 
Nu wordt bijna vergeten te vermel-
den dat iemand ook met een bles-
sure van het veld afging en dat was 
Gregory. Die had namelijk de hele 
wedstrijd de meiden op een voortref-
felijke wijze gecoacht. Gregory had 
hierdoor na de wedstrijd geen stem 
meer, ja zelfs langs de kant van het 
veld was het afzien. De enige fan is 
nog gevraagd hoe ze de wedstrijd 
vond en haar antwoord was: ”super-
spannend”. Ben je een dame van 17 
jaar of ouder en denk je: “deze mei-
den van Hertha kunnen mij wel ge-
bruiken”, dan ben je van harte wel-
kom bij dit team. Dames 1 van Hert-
ha kan namelijk altijd wel versterking 
gebruiken. Kijk eens op de website 
van Hertha of kom gewoon een paar 
keer meetrainen. Dan kun je kijken 
of de gezelligste voetbalclub van De 
Ronde Venen, waar plezier en sporti-
viteit hand in hand gaan, bij jou past. 
Op de foto ziet u de grootste pechvo-
gel van deze wedstrijd, 

Groep 8 Pijlstaartschool geeft 
aftrap van de volleybalclinic
Vinkeveen - Op maandag 29 ok-
tober is volleybalclub Atalante weer 
gestart jaarlijkse volleyballessen op 
de drie Vinkeveense basisscholen. 

De clinic wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Vinkeveense Albert 
Heijn en de Nederlandse Volleybal-
bond. Het traject wordt afgesloten 

met het Aparts Scholentoernooi op 
twee woensdagmiddagen: 14 no-
vember en 21 november. Meer info 
op www.vv-atalante.nl

gelijk, toch was het WSCE dat het 
laatste kwartier het betere van het 
spel had en met 9-6 won.
Het tweede uur zou bepalen wie 
er met de winst vandoor kon gaan. 
Het dameskoppel dat het de eer-
ste wedstrijd zo zwaar had nam 
knap de leiding in het begin van het 
tweede uur. De dames konden he-
laas de voorsprong niet vasthouden 
door het goede spel van Amvé en 
verloren de wedstrijd met 11-4. WS-
CE moest de laatste wedstrijd met 
duidelijke cijfers winnen om nog 
kans op een overwinning te maken. 
Na een zeer spannende wedstrijd 
was het WSCE dat uiteindelijk won 
met 11-8. Beide teams hadden nu 2 
wedstrijden gewonnen wat een ge-
lijk spel betekende. Mochten beide 
teams aan het eind van de competi-
tie helemaal gelijk staan, dan wordt 
er gekeken naar het behaalde aan-
tal games. Bij deze ontmoeting zou 
dat betekenen dat Amvé de winnaar 
zou zijn. 
De volgende ontmoetingen in de 
bedrijfscompetitie staan vrijdag 9 
november gepland. Voor meer in-
formatie over bedrijfscompeti-
tie of wilt u zich als bedrijf aan-
melden voor de bedrijfscompeti-
tie kunt de website raadplegen op  
www.tennishalderondevenen.nl

Hertha E5 tegen Altius E7
Vinkeveen - Wat ’n wedstrijd. 
Spannend tot het einde en dan ze-
ker voor de zenuwachtige ouders 
aan de zijlijn. De wedstrijd begon 
gelijk goed met een mooie steek-
pass van Boris naar Ryan die de bal 
scherp langs de keeper van de te-
genstander schoot; 0–1. En dit bin-
nen de eerste minuten. Echter, de 
tegenpartij was niet uit het lood ge-
slagen. Met name de kleinere spe-
lers van stuk speelden een mooie 
wedstrijd met veel inzicht en over-
spelen.
Vlak na de 0-1 kregen ze dan ook 
een vette kans vanuit een corner, 
die er maar net naastging. Mis-
schien kwam dat wel door de ul-
tieme afleiding van hun keeper die 
hetzelfde shirtkleur had als de te-
genstander... De wedstrijd ging snel 
heen en weer; kansen voor hun en 
kansen voor de jongens van Hert-
ha, die trouwens ook steeds beter 
gingen spelen. Toen was het ineens 
1–1. Je zag aan de gezichten van de 
E5 dat ze dit niet op zich zouden la-
ten zitten. En zo gingen ze er direct 
weer vol in met een heus afstands-
schot van Melvin die ternauwer-
nood werd gestopt. Even later werd 
een corner aan Hertha genomen die 
wel door 7 man werd geraakt voor 
het doel en gelukkig als laatste door 
Ryan en daarmee achter de doellijn; 

1–2. Niet voor lang, want nog voor 
rust scoorden Altius de gelijkmaker 
en werd het 2–2.

Kansen
Rust. Nou ja, rust. Er werd flink ge-
discussieerd tussen de jongens 
waarom sommige kansen geen 
doelpunten werden en wat er zelfs 
beter kon. De 2e helft begon met 
een kans voor Ryan die een strak-
ke punter afvuurde op de keeper, 
die net zo goed als Hertha’s kee-
per een zeer goede wedstrijd speel-
de. Hij hield ‘m dan ook tegen. Maar 
dat deed Theeraphum dus ook met 
goed uitkomende acties die tot 2x 
achter elkaar een tegendoelpunt 
voorkwam. En zo ging het spel ook 
in deze helft heen en weer met ve-
le kansen. Totdat Boris vanaf rechts 
de keeper naderde, vervolgens strak 
voorlegde naar Daan die mooi af-
maakte: 2–3. Nog 3 goede kansen 
en ‘n 4e van Boris alleen voor de 
keeper leidde jammer genoeg naar 
een zekere overwinning en werd de 
ouders nog even de stuipen op het 
lijf gejaagd in de voorlaatste minuut 
met heel veel gerommel voor ons 
eigen doel. Gelukkig heeft het E5-
team een ijzersterke keeper die de 
bal uiteindelijk wegwerkte, en een 
minuut later hadden ze dan ook een 
echte wedstrijd verdiend gewonnen.

Druk veldritweekend 
voor leden van UWTC
Regio - Afgelopen zaterdag 27 ok-
tober was de nationale veldrit in 
Harderwijk. Dit jaar op een andere 
locatie maar net als de andere jaren 
wel een snel parcours waar een leu-
ke klim in verwerkt was. Bij de ama-
teurs reed Luuk van Vliet naar een 
knappe 13e plaats, Dennis Mool-
huijsen 31e, Henk de Jong 32e, Mi-
chael van Meerland 39e. Bij de mas-
ters een 26e plaats voor Pieter Hei-
dema, Sjon van den Berg 33e. Bij de 
nieuwelingen ging het Bart de Veer 
wat te snel, hoewel hij in de laatste 
ronde een leuke strijd had met Am-
stelrenner Gijs Jorna. Meer dan een 
44e plaats zat er voor Bart niet in. Bij 
de elite/beloften reed Pieter Homan 
naar de 18e plaats.
Jeugdrijder Owen Geleijn reed deze 
dag een nationale wedstrijd in Bre-
da, uitslag onbekend.

Amsterdamse crosscompetitie
Zondag 28 oktober stond de 3e 
wedstrijd van de Amsterdamse 
crosscompetitie op het program-
ma bij de Bataaf in Zwanenburg. 
Met 107 deelnemers het grootste 
startveld tot nu toe. Geen modder, 
stukken wegparcours en veel sin-
gle track maakten het een snel par-
cours. Bij de jongste jeugd reed 
Tristan Geleijn naar zijn 3e overwin-
ning en staat hij ruim aan de lei-
ding in het tussenklassement. Broer 
Owen moest Victor Broex (de Am-
stel) bij de oudste jeugdgroep laten 
gaan, maar hij kon wegrijden uit de 
groep achtervolgers en pakte we-
derom een mooie 2e plaats. Lore-
na Wiebes 14e. Bij de nieuwelingen 
had Bart de Veer zijn dag niet echt. 
Streed hij in Harderwijk nog zij aan 
zij met Gijs Jorna, deze wedstrijd 

kon Bart niet in de buurt van Gijs 
blijven en reed hij naar de 7e plaats. 
Hierdoor verloor hij zijn koppositie 
in het tussenklassement. Bij de 40- 
een 14e plaats voor Erwin Roubal. 
Bij de 40+ een 6e plaats voor Sjon 
van den Berg. Bij de 50+ reed Rene 
Wiebes naar de 12e plaats en Gijs 
Kostman 13e. 

Veldrit Almelo
Zondag 28 oktober koos een aantal 
renners voor een nationale veldrit 
boven de Amsterdamse crosscom-
petitie. Pieter Heidema reed bij de 
masters naar een mooie 15e plaats. 
Ook Dennis Moolhuijsen reed een 
top-20 plaats bij de amateurs, 18e. 

Rovemij klassement
De jeugdrenners konden geduren-
de het afgelopen wegseizoen pun-
ten verdienen voor het Rovemij
klassement. Tijdens het uitje op 28 
oktober, gesponsord door autobe-
drijf Rovemij, kregen de jeugdleden 
de bijbehorende bekers uitgereikt. 
1 Owen Geleijn, 2 Tristan Geleijn, 
3 Leon Buijs, 4 Brit Buijs, 5 Menno 
van Capel en Daniel Wiegmans, 7 
Ian van den Berg, 8 Tom Veraart, 9 
Erik Kramer en Joran Colijn.

Club cyclocross competitie
Zoals elk jaar vind ook dit jaar de 
club cyclocrosscompetitie plaats. 
Vanaf zondag 4 november om 10.30 
uur valt het startschot voor alle ca-
tegorieën.
Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in de 
kantine van de AKU (aan hun par-
cours) op het sportpark Randhoorn. 
Inschrijfkosten bedragen 1,- voor de 
jeugd en 2,- voor alle overige cate-
gorieën.

Bridgeclub ABC
Uithoorn- Donderdag 25 oktober 
was de vijfde competitieronde bij 
bridgeclub ABC. Het was een volle 
bak, er werd aan 15 tafels gebridged, 
met nog enkele afzeggingen ziet het 
er naar uit dat bridgeclub ABC uit 
zijn huisvestiging groeit. Men zag het 
bestuur al met een benauwde blik 
in de ogen bij elkaar komen, waar-
schijnlijk een ingelaste bestuursver-
gadering. Maar voor de wedstrijdlei-
ding was er geen enkel probleem, er 
werd een extra tafel tevoorschijn ge-
toverd en de zitting kon probleem-
loos van start gaan. Er werd aan 15 
tafels gebridged, dus zoals gezegd, 
bijna een volledige opkomst.
Acht in de A-lijn en zeven in de B-
lijn, met helaas een stilstaande ron-
de in de B-lijn. 
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ria en Joop Smit 
met maar liefst 69,05%. Men heeft 
dit paar door, de ene week spelen 
zij onder hun kunnen, zodat ieder-
een denkt, die pakken wij wel even, 
maar dan slaan zij genadeloos toe. 
Vorige week 38,26% en nu 69,05% 
maakt samen 108,31%, dus een ge-
middelde over die twee weken van 
54,16 %, waar ieder paar direct voor 
zou tekenen. Maar dit is nu wereld-
kundig gemaakt, dus iedereen is ge-
waarschuwd. Tweede werd het echt-
paar Henny en Lucas v.d. Meer met 
60,71%, dit is zo’n paar van het is 
hollen of stilstaan. Derde werd het 
echtpaar Fien en Ben Leeftink met 
57,74%, dit paar heeft weer een
andere tactiek, zij zijn zeer vriendelijk 

tegen iedereen, dat helpt zoals blijkt. 
B-lijn:
Eerste werd het paar Bep Soppe en 
Ria Wezenberg met 67,92%, dit paar 
speelt elke week sterk, zij solliciteren 
naar een plaats in de A-lijn.
Tweede werd het paar Marthe Pijn-
appels en Rina Smit met precies 
59%, dit paar speelt dit seizoen voor 
het eerst samen, maar de bridgers 
verwachten er veel van. Derde is het 
paar Greet van Diemen en Nel Gro-
ven met 58,33%, ook al zo’n sterk 
paar dat elke week in de top mee-
draait.

Competitiestand
A-lijn:
Nog steeds eerste is het echtpaar Le-
ny en Jan v.d. Schot met een gemid-
delde score van 56,78%, maar het 
paar Addie de Zwart en Jeannet Ver-
mey loopt langzaam in.
Zij hebben een gemiddelde score 
van 56,41%. Derde is het paar Ada 
Groenewegen en Roelie v.d. Voorden 
met 54,16 %, hierna volgt een gat, 
Ria en Joop Smit hebben een gemid-
delde score van 51,80 %.
B-lijn:
Eerste zijn hier nu het paar Bep Sop-
pe en Ria wezenberg met 60,75 %.
Tweede zijn het paar Greet van Die-
men en Nel Groven met 59,48 %.
Deze twee paren hebben afstand ge-
nomen van de rest.
Derde zijn hier het paar CorryH Snel 
en Netty Walpot met 52,31%.
Bridgeclub ABC speelt elke donder-
dag in ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan.

Bingo in Amstelhoek
Amstelh oek - U kunt komende za-
terdag 3 november weer gezellig ko-
men bingospelen in ‘Ons Streven’. 
De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf ca. 19.00 uur. 
Er worden weer 10 ronden gespeeld 

met vele mooie prijzen. De entree en 
het eerste kopje koffie zijn gratis. De 
organisatie rekent uiteraard weer op 
een grote opkomst, u bent van har-
te welkom! Tot ziens op zaterdag aan 
de Engellaan 3a in Amstelhoek.

Marathonklaverjassen 
in Amstelhoek
Amstelh oek - Buurtvereniging 
Amstelhoek houdt op zaterdag 10 
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 
ca. 9.30 uur. Ook vindt er een verlo-
ting plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7 euro. 

Om deze kaartdag vloeiend te kun-
nen laten verlopen, dient u zich wel 
vooraf op te geven, uiterlijk donder-
dag 8 november, bij Martine Baltus- 
Hijman, tel: (0297)214543) ’s avonds 
na 18.00 uur of per e-mail: 
martinehijman@hotmail.com 
Tot kaarts op 10 november in Buurt-
huis Ons Streven aan de Engellaan 
3a in Amstelhoek!

Sponsor bedankt!
Hockeyteam MA1 van 
HVM toont uitshirts 
Mijdrecht - Dit seizoen is de doel-
stelling van het MA1 hockeyteam 
om in de topklasse te gaan uitko-
men. Ambitieus heeft eenieder dit 
aan het begin van het seizoen op-
gepakt en als eerstejaars zijn zij ge-
start in de voorcompetitie. Geen en-
kele competitiewedstrijd hebben zij 
verloren en zij zijn dan ook als eer-
ste geëindigd.
Iedere wedstrijd was het duidelijk 
dat het team vooruitgang boekte en 
steeds beter op elkaar ingespeeld 
raakte, dit mede onder leiding van 
de trainer/coach Johan Peper.

Een privé-sponsor was onder de in-
druk en vond het tijd om dat te belo-
nen en stelde voor om het team ge-
heel belangeloos shirts te schenken.

Afgelopen week was het zover en 
heeft het hockeyteam MA1 dankzij 
sponsor Raymond van Bergen zijn 
nieuwe tenue kunnen passen en 
middels een teamfoto willen zij hem 
hiervoor bedanken.

De shirts zullen vanaf nu iedere uit-
wedstrijd gedragen gaan worden. 
Het team zal nu tot aan de winter-
stop uit gaan komen in de 1e klas-
se A op weg naar het uiteindelij-
ke doel om uit te gaan komen in de 
topklasse!

Dus mocht u ook enthousiast ge-
raakt zijn en het team MA1 daarbij 
ook willen steunen en op een of an-
dere manier willen sponsoren, laat 
het dan dit HVM team weten.
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Veldkorfballers De Vinken 
als koploper de zaal in
Vinkeveen - In de laatste wed-
strijd voor de zaalcompetitie won 
het team van trainer-coach Johan 
Kroon met 10-12 van naaste rivaal 
Crescendo. Crescendo was net als 
De Vinken de eerste zes wedstrij-
den de baas over de andere tegen-
standers in poule 3I van de veldkorf-
balcompetitie. De eerder uitgestel-
de wedstrijd werd woensdagavond 
24 oktober op het gras van Leiden 
gespeeld met veel publiek, dat de 
teams verwoed zag strijden voor de 
overwinning.

Terugkomst en ommekeer
Met de nieuwe verzorger Ron van 
Vliet begon de ABN-AMRO for-
matie de wedstrijd met in de aan-
val: Melanie Kroon, Mariska Meul-
stee, Peter Koeleman en aanvoerder 
Peter Kooijman. In de verdedigen-
de stellingen keerde Rudy Oussoren 
terug van zijn vakantie. Hij speelde 
naast Kelvin Hoogeboom, Annick 
Stokhof en Eva Hemelaar. 

Het was Crescendo dat de eerste 
voorsprong nam. Van grote afstand 
werd tot tweemaal toe de bal door 
de gele mand gedeponeerd. Een 
door Rudy Oussoren meegekregen 
strafworp werd verzilverd door Kel-
vin Hoogeboom. Diens daarop vol-
gende wegtrekbal bij de korf bracht 
De Vinken weer terug in de wed-
strijd. 
Mariska Meulstee knalde op haar 
beurt voorbij aan oud-internationaal 
Nisha Verweij van Crescendo. De 
doorloopbal, na een goede actie van 
aangever Peter Kooijman, trof fraai 
doel. Crescendo bleef aanzetten en 
dat resulteerde in twee scores: 4-3. 
Met flink veel druk werd de aanval 
van de Vinkeveners verstoord, toch 
kon Kelvin Hoogeboom een kans-
je onder de korf benutten. Via een 
befaamde wegtrekker van Peter 
Koeleman kwam de stand op 5-5 
vlak voor rust. Met een kleine der-
tig seconden te spelen schoot we-
derom de lange Mijdrechtenaar Kel-
vin Hoogeboom van achter de korf 
zijn ploeg naar een voorsprong: 5-6.

Knokken en doorgaan
In de rust werden allerlei tactie-
ken doorgesproken en aandachts-
punten aangestipt. Annick Stok-

hof maakte het eerste gaatje naar 
twee verschil: 5-7. Mariska Meulstee 
scoort een afstandsschot, maar kon 
niet voorkomen dat het Leidse Cres-
cendo terug in de wedstrijd kwam. 
De goedschietende heren werden 
in stelling gebracht, waardoor op-
nieuw een gelijke stand van 8-8 op 
het scorebord kwam. 

De ‘minuut van Melanie Kroon’ 
leidde tot een nieuwe Vinkenvoor-
sprong in de wedstrijd: 8-10. Cres-
cendo zag de tijd verstrijken. Het 
uitstekend verdedigende vak van 
de beide Peters, Mariska en Mela-
nie hield lang stand, maar de doel-
puntenmachine in de Vinkenaan-
val stokte eveneens. Gerwin Haze-
leger kwam in het veld om mogelijk 
de beslissing te brengen. Met cir-
ca vijf minuten voor tijd kwam Cres-
cendo weer gelijk op 10-10. Geluk-
kig was het topscoorster Mariska 
Meulstee, die wederom van zich liet 
spreken. Met twee afstandsschoten 
legde ze uiteindelijk Crescendo als-
nog over de knie en zo behaalde het 
ABN-AMRO team de zevende over-
winning op rij.

Kracht en vertrouwen
Met 122 doelpunten voor en 14 
wedstrijdpunten in zeven wedstrij-
den gaat De Vinken 1 als koploper 
de zaalcompetitie in. De formatie 
blijft in de zaal ongewijzigd en trad 
afgelopen zaterdag thuis aan in de 
Boei tegen tweedeklasser Weidevo-
gels uit Bleiswijk. In deze door Nico 
Huizinga prima geleide oefenwed-
strijd bleken de bezoekers uitein-
delijk de langste adem te hebben. 
Na een 7-7 ruststand en een 13-11 
tussenstand viel De Vinken de laat-
ste twintig minuten terug, waardoor 
Weidevogels met 14-16 kon zege-
vieren. 
Zaterdag 3 november komt Viko 
uit Vianen op bezoek in Vinkeveen 
voor een tweede oefenpartij. De 
Vinken moet het dan doen zonder 
topscoorster Mariska Meulstee, die 
tegen Weidevogels met een kuit-
blessure het veld moest verlaten. 
De Vinken 1 komt in de komen-
de zaalcompetitie uit in de twee-
de klasse G van het KNKV. De eer-
ste zaalcompetitiewedstrijd is 10 no-
vember thuis tegen Oranje Nassau.

Korfballers De Vinken E2 
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - In de laatste veldwed-
strijd van afgel0pen weekend be-
vestigden de reeds kampioen zijn-
de Vinkenpupillen E2 wat zij het he-
le najaar al hadden laten zien. Ze 
waren de beste van hun poule en de 
terechte kampioenen. In die laatste 
wedstrijd uit in Linschoten werd het 
nog wel even spannend, maar ook 
nu was de volle winst voor De Vin-
ken jeugd: 3-5.
En wat was dit een leuk seizoen. Wat 
begon met een paar schotoefenin-
gen, spelletjes en nabespreking van 
de training is uitgelopen naar; een 
afvang zetten, aangeef krijgen en 
overnemen. Na de eerste wedstrijd 
hadden de coaches Romy Bras, 
Mike Duikersloot en Amber Nag-
tegaal er direct al het volle vertrou-
wen in, de E2 won met 0-19. Op de 
trainingen leerden de Jumbopupil-
len snel, waardoor ze weer met volle 
moed naar de volgende wedstrijden 
konden gaan. Die wedstrijden wer-
den gewonnen met 10-0, 7-5 en 8-0.
Na deze vier wedstrijden was de be-
langrijke dag aangebroken, de kam-
pioenswedstrijd. Helaas hadden de 
coaches rond dezelfde tijd een ei-
gen wedstrijd en konden ze niet 
zelf mee. Toch won de Vinkeveen-
se jeugd ook die wedstrijd met 1-6.
De laatste wedstrijd vond plaats 
bij Luno in Linschoten. Alleen Am-
ber Nagtegaal was beschikbaar om 

te coachen. Het weerhield de Jum-
bokorfballertjes niet om een goede 
prestatie neer te zetten. Het kam-
pioensteam bestond die dag uit: de 
heren Wessel Stoof en Nigel van As-
selen en de dames Ditte Claassen 
en Sifra Kroon. Meespelend invaller 
was Nieko Dankelman.

Voorsprong
Na vijf minuten kwam De Vinken E2 
op 0-1 voorsprong door een mooie 
doorloopbal van Nigel van Asselen. 
Niet veel later scoorde Nigel nog 
een keer 0-2. Door een lange, snel 
gegooide bal scoorde Luno de 1-2. 
Kort daarna scoorde Luno nog twee 
keer en opeens stond de nog onge-
slagen E2 met 3-2 achter.
Na de rust kwam Nieko Dankel-
man er voor Ditte Claassen in. On-
geveer zes minuten na de rust knal-
de Wessel Stoof de bal door de korf 
3-3. Niet veel later scoorde ook Si-
fra Kroon: 3-4.
Na 10 minuten kwam Ditte er weer 
terug in voor Nieko. Een paar mooie 
onderscheppingen en lange ballen 
verder scoorde Wessel Stoof in de 
laatste minuut de 3-5. Ook de straf-
worpen wonnen deze Vinkenpupil-
len met 2-5. Het was definitief: de E2 
was ongeslagen kampioen! Terug bij 
de kantine stond er taart te wach-
ten op de E2 en de mooie medailles 
mochten ook niet ontbreken.

Hertha Pupillen League van start

Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag een primeur beleefd. 
Naast 4 teams in de competitie bij 
de F-jes heeft Hertha nu een ei-
gen competitie voor Mini Pupillen 
voor 5-6 jarigen. De kinderen zijn 
vanaf eind augustus aan het trai-

nen op woensdagmiddag en waren 
klaar voor hun eerste wedstrijd. In 
de kleuren van Real Madrid, Man-
chester United en Borussia Dort-
mund werd om 10.00 afgetrapt op 
het kunstgrasveld van de Vinken. 
De eerste wedstrijd speelden Emma 

de Graaff, Mik van der Hulst, Kane 
van der Graaf, Indy Dolman en Mike 
Nieuwenhuis namens Real Madrid 
tegen Jasper Mons, Mats Linders, 
Lars van de Berg en Jack Crocker 
namens Manchester United.
De meisjes en jongens gingen met 

z’n allen achter de bal aan, zoals het 
hoort bij echt kluitjesvoetbal in de 
F. In een spannende wedstrijd won 
uiteindelijk Manchester United met 
2-0. In de tweede wedstrijd speelde 
Manchester United tegen Bo Mou-
ter, Lotte Kes, Kick de Pijper, Thia-
go Sedney en Milan Nieuwenhuis 
namens Borussia Dortmund. Deze 
wedstrijd was nog spannender dan 
de voorgaande en het spel golfde 
op en neer. Tussen de hagelbuien 
werd uiteindelijk 3 keer gescoord 
door Manchester United. 

De laatste wedstrijd ging tussen Re-
al Madrid en Borussia Dortmund. 
Beide hadden hun eerste wed-
strijd verloren en gingen vol voor 
de winst. Dit lukte niet, want in een 
spannende wedstrijd werd door bei-
de teams 1 keer gescoord. 1-1.

De stand na twee wedstrijd en
Manchester United  2-6
Borussia Dortmund  2-1
Real Madrid  2-1

Heb je ook interesse om te trainen 
en te voetballen bij Hertha en ben je 
5 of 6 jaar? Stuur dan een mail naar 
info@hertha.nl

Hertha E4 slaat dubbelslag in 
bekertoernooi en competitie
Vinkeveen - De voetballers van 
Hertha E4 moesten deze week twee 
keer aan de bak: woensdagavond 
een inhaalwedstrijd in het KNVB-
bekertoernooi en zaterdag de regu-
liere wedstrijd voor de competie.
Het reguliere bekerwedstrijdweek-
end viel samen met de herfstva-
kantie waardoor het overgrote deel 
van de spelers verhinderd was. In 
goed overleg met de tegenstander 
werd besloten om de wedstrijd op 
woensdag in te halen. Aldus reis-
de op woensdagavond een klei-
ne colonne spelers en enthousias-
te groep supporters af naar Breu-
kelen om daar onder kunstlicht de 
wedstrijd te spelen. Het elftal was 
op volle sterkte met Vincent Fern-
hout, Jim Bakker, Vincent van Eijk in 
de voorhoede, Sebastiaan van Eijk, 
Mitch Schalk en Rowan Kroon in de 
verdediging, Mika Gankema op doel 
en Lucas Wielink met debutant Jas-
per Verweij als beginnende wissels. 
Hoewel de Vinkeveners de wed-
strijd goed begonnen en wat kan-
sen creëerden was de eerste goal 
voor Breukelen. Daar bleef het niet 
bij: de technisch sterk spelende te-
genstander scoorde binnen 5 mi-
nuten maar liefst vier keer. Voor de 
rust wisten Lucas (1x) en Sebasti-
aan (2x) nog te scoren en met 4–3 
was er nog wel hoop op een goe-
de afloop. Het begin van de twee-
de helft was weer voor Breukelen 
en al snel keek Hertha E4 tegen een 
achterstand aan van 6-3. Toch lie-
ten de jongens de kopjes niet zak-
ken en in de slotfase van de wed-
strijd trok Hertha het initiatief weer 
naar zich toe. In de 18e minuut van 

de tweede helft werd de gelijkma-
ker gescoord. Het aanmoedigen van 
het Vinkeveense publiek bereikte 
een hoogtepunt en liep de spanning 
flink op. En ja hoor: Eén minuut voor 
het einde van de reguliere speel-
tijd scoorde Sebastiaan de 6–7. De 
scheidsrechter liet nog zenuwslo-
pend lang in de blessuretijd door-
spelen maar toen het eindsignaal 
klonk kon Hertha E4 met een klein 
feestje in de kleedkamer de over-
winning vieren.

Koude kle ren
Dat deze uitputtingsslag de jongens 
niet in de koude kleren was gaan 
zitten bleek zaterdag toen onder 
een mooie voorjaarszon De Vecht 
E4 ontvangen werd op De Molm-
hoek. Het aantal verliespunten van 
De Vecht was gelijk aan dat van 
Hertha dus het zou op papier weer 
een spannende strijd kunnen wor-
den - De jongens van Hertha oog-
den echter nog vermoeid en niet erg 
uitgeslapen. Evengoed werd er in de 
eerste helft drie keer door de thuis-
ploeg gescoord en hadden de Hert-
hanen al snel het idee de wedstrijd 
naar hun hand te kunnen zetten. 
Toch werd duidelijk dat het zwak-
ke punt van Hertha E4 het samen 
verdedigen blijft. In de tweede helft 
bleek De Vecht twee counterdoel-
punten te kunnen scoren door vrij 
eenvoudig vrijlopen van hun spit-
sen. Evengoed werd door Hertha 
ook nog vier keer gescoord en werd 
de wedstrijd met een eindstand 7–2 
nooit echt spannend – zeker niet 
zo spannend als het bekerduel van 
eerder in de week!

SV Hertha MB1 doet
zichzelf tekort met 

puntendeling
Vinkeveen - Zaterdag 27 ok-
tober trad SV Hertha MB1 aan 
in de uitwedstrijd tegen FC 
Breukelen MB1. Het team had 
een weekje vrijaf tijdens de va-
kantie en reisde met liefst 17 
speelsters af naar Sportpark 
Broekdijk Oost. Ook midden-
veldster Amber Riechelman 
was na een zware enkelbles-
sure weer fit voor dit duel in de 
middenmoot van de 2e klasse.
Een wedstrijd in de midden-
moot klinkt amper enerverend, 
maar het was allesbehalve saai 
in de eerste helft. FC Breukelen 
had veel moeite met het vroeg 
druk zetten van de Vinkeveen-
se meiden en kwam er daar-
door nauwelijks uit. Er werd 
kans op kans gecreëerd door 
de razendsnelle voorhoede, 
bestaande uit Milou den Exter, 
Isabelle Colman, Emily Bier-
man en, later ook, Danitsja de 
Goede. Ondanks enkele spel-
denprikjes uit Breukelen, bleef 
Hertha meer dan prima over-
eind en bracht Emily Bierman 
de Vinkeveense ploeg op een 
0-1 voorsprong. Vanuit een bij-

na onmogelijke hoek schoot ze 
op slag van rust de bal tegen 
de touwen.
In de tweede helft begon Hert-
ha wat slapjes, met twee slor-
dige tegendoelpunten tot ge-
volg. Getergd door deze verde-
digende fouten werd alles op 
alles gezet om minimaal een 
punt mee te nemen uit Breu-
kelen. Opnieuw was het Emily 
Bierman die koelbloedig bleef 
in een rechtstreeks duel met de 
keepster, 2-2. Deze goal luidde 
een eindoffensief in van Vin-
keveense zijde, met als groot-
ste kans een één-op-één situ-
atie van Isabelle Colman met 
de keepster. Jammer genoeg 
werd deze kans niet benut en 
bleef het in een koud Breuke-
len bij een puntendeling.
Volgende week staat het thuis-
duel tegen de MB1 van het 
roemruchte IJsselmeervogels 
op het programma. Ook de 
Spakenburgse ploeg deelde de 
punten, thuis tegen Sporting 
Martinus. Om 12.15 uur wordt 
er afgetrapt op Sportpark De 
Molmhoek.

Hertha MF1 wint weer
Vinkeveen – Vorige week nog 
20 graden en nu met vorst aan de 
grond de wedstrijd tegen Hertha F6 
spelen, De vorige maand hadden ze 
al geoefend tegen elkaar en toen 
waren de meiden van de F6 nog 
te sterk voor de meiden van MF1. 
Ze verloren toen met met 4-0. Dus 
een revanchewedstrijd voor Hertha 
F6??? Vandaag weer om de punten.  
De meiden gingen weer voortva-
rend van start en bij de eerste de 
beste aanval was het Noa die de 
1-0 maakte, dat is nog eens begin-
nen aan een wedstrijd. Met vloeien-
de combinaties werden de manne-
tjes van de F6 onder druk gezet en 
het was weer Noa die de 2-0 maak-
te. Het was deze wedstrijd wel erg 
koud langs de lijn maar het spel 
van de meiden MF1 maakte het pu-
bliek gewoon warm.  Mandy maakte 

de 3-0 na een mooie pass van Ster-
re, de meiden gingen gewoon door, 
achterin met Femke en Mo werd er 
niets weggegeven en de middenvel-
ders Sienna, Noa, Ismene en Anne-
bel strooiden met mooie passen op 
de spitsen Mandy , Daniek en Ster-
re. Voor rust werd het zelfs nog 4-0 
door Mandy.

Na rust gingen de meiden gewoon 
waar ze gebleven waren, Femke 
maakte na een mooie individue-
le actie de 5-0, Mandy maakte haar 
3de deze wedstrijd door de 6-0 te 
maken en Daniek maakte ook nog 
de 7-0.

De meiden zijn de nieuwe compe-
titie dus weer uitstekend begonnen 
en zaterdag spelen ze thuis tegen 
het sterke Abcoude.

Het j eugdschaken komt 
naar Mij drecht
Mijdrecht - Er is een nieuwe spel-
club in DRV die wekelijks gehou-
den gaat worden. Wil je lekker sa-
men met andere kinderen schaken? 
Meld je aan voor de speelclub ‘Met 
elkaar spelen’. Hier kan je niet alleen 
leren schaken maar ook tegen el-
kaar spelen.
De spelclub richt zich vooral op 
leerlingen van basisscholen die 
graag willen schaken (leren). De 
jonge deelnem(st)ers mogen ook 
hun (groot)ouders meenemen want 
het motto luidt immers: met elkaar 
spelen.

Begeleidende senioren zijn dus van 
harte welkom, uw deelname is bij-
na gratis. Met elkaar spelen, of-
wel ‘MES’, heeft zijn thuisbasis in 
Mijdrecht maar is ook ambulant ac-
tief in Wilnis en andere plaatsen in 
DRV. Op maandag 12 november en 
woensdag 14 november komen de 
leerlingen in Mijdrecht na school-
tijd bij elkaar. De spelzaal bevindt 
zich in de biologische kas van De 
Kweektuin aan Tuinderslaan nr 10. 
Kijk op internet: sc.mes.nl.
Meer info en opgave aub. bij Freddy 
(0297)272297 of bgg. 06.1702.2641




