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KORT NIEUWS:

Drie verdachten 
vast voor overval
De Ronde Venen - Maandag 
13 oktober 2014 hield de re-
cherche twee verdachten aan 
voor een overval op een wo-
ning van 19 november 2013. 
Een eerdere verdachte, die in 
december 2013 was aange-
houden, werd op maandag 
29 september opnieuw aan-
gehouden. Die dinsdagavond 
werd een 56-jarige bewoon-
ster aan de Herenweg in Vin-
keveen in haar woning over-
vallen door meerdere perso-
nen. Ze bedreigden haar hier-
bij met een vuurwapen en gin-
gen er onder andere met siera-
den vandoor. De daders lieten 
de bewoonster vastgebonden 
in haar woning achter. Zij wist 
los te komen en de politie in te 
schakelen. Ze raakte lichtge-
wond. Op maandag 29 septem-
ber hield de recherche de in-
middels 21-jarige man uit Vree-
land opnieuw aan. Hij zit mo-
menteel vast en moet donder-
dag 16 oktober voor de Raad-
kamer komen. Maandag 13 ok-
tober konden nog twee ver-
dachten worden aangehouden, 
een 23-jarige man uit Vreeland 
en een 24-jarige man uit Breu-
kelen. Zij worden donderdag 
16 oktober voorgeleid aan de 
rechter-commissaris.
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Uithoorn weert doorgaand 
verkeer door centrum
Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen
Uithoorn/De Ronde Venen - Tij-
dens een perspresentatie in het ge-
meentehuis van Uithoorn op don-
derdag 9 oktober ontvouwde het 
hoofd van de afdeling Ontwikkeling 
de plannen voor de (tijdelijke) her-
inrichting van het stukje N196 tus-
sen de Dorpsstraat en de kruising 
met de Laan van Meerwijk (zie fo-
to). De plannen liggen klaar om te 
worden uitgevoerd zodra de Prinses 
Irenebrug een grote onderhouds-
beurt krijgt. Dat gebeurt in het eer-
ste kwartaal van 2015 waarbij de 
brug ruim zes tot acht weken bui-
ten gebruik wordt gesteld en voor 
alle verkeer afgesloten. Er komt 
in die periode een alternatief voor 
voetgangers en fi etsers van en naar 
Amstelhoek. Het gemotoriseerde 
verkeer moet gebruikmaken van 
de omgelegde N201 en kan via de 
afslag Amsterdamseweg naar het 
centrum rijden. Ook het landbouw-
verkeer zal moeten omrijden. Na het 

onderhoud van de brug kan er ge-
woon weer verkeer overheen rijden, 
zij het uitsluitend bestemmingsver-
keer v.v. voor het centrum.

Het loze geblaat van buurgemeente 
De Ronde Venen met als koploper 
wethouder Moolenburgh die, niet 
geremd door enige (voor)kennis 
van zaken, zich laat verleiden door 
het doen van uitspraken als zou er 
‘geen rekening worden gehouden 
met de belangen van inwoners van 
De Ronde Venen’, verraadt een ge-
brek aan realiteitszin. Daarnaast lijkt 
men duidelijk verrast door de vast-
houdendheid van de gemeente Uit-
hoorn die haar plannen lijkt te gaan 
doorzetten. Het gaat, vooruitlo-
pend op het samenbouwen van de 
twee dorpshelften, dit keer slechts 
om een tijdelijke herinrichting van 
het stukje N196 dat straks trou-
wens voldoende mogelijkheid biedt 
om bestemmingsverkeer naar het 

centrum te leiden, te parkeren en 
weer te laten uitrijden van en naar 
de richting Amstelhoek. Fietsers en 
brommers kunnen gewoon het cen-
trum bereiken. Laden en lossen bij 
de winkels gebeurt via aparte rij- en 
opstelstroken voor vrachtwagens. 
Zelfs voor hulpdiensten is er een 
weg. Alleen voor het landbouwver-
keer is nog steeds geen oplossing. 
Daarin heeft men in De Ronde Ve-
nen wel een punt. De zogenaam-
de woede die de gemeente De Ron-
de Venen tentoonspreidt is wel wat 
overdreven weergegeven in de me-
dia vorige week. Als men de moeite 
neemt om de plannen even goed te 
bekijken zal men daarbij constate-
ren dat het allemaal wel meevalt en 
dat de bereikbaarheid van het cen-
trum van Uithoorn gewoon gewaar-
borgd blijft. Er wordt van een mug 
een olifant gemaakt.

Lees verder elders in deze krant

Aangepaste planning 
aanleg rotonde Wilnis
Wilnis - De werkzaamheden voor 
de aanleg van een rotonde bij de 
Pastoor Kannelaan in Wilnis zijn 
voortvarend opgepakt. 

Vanaf 22 september is de aanne-
mer bezig met grondwerkzaam-
heden. Deze grondwerkzaamhe-
den duren een week langer dan ge-
pland. Daarna wordt de rotonde in 
drie weekenden aangelegd. Vanaf 
maandagochtend 3 oktober kan het 
verkeer gebruikmaken van de ro-
tonde en de vernieuwde aansluitin-
gen. De grondwerkzaamheden du-
ren een week langer dan gepland 
omdat er nog veel water in de grond 
zit. De aannemer gaat daarom ex-
tra pompen inzetten om het schone 
grondwater weg te pompen. Op die 
manier wordt de grond stevig ge-
noeg om er een rotonde op te bou-
wen.

Aangepaste planning
Voor de planning betekent dit dat 
ook het weekendwerk een week 
wordt opgeschoven. Volgens de 
aangepaste planning wordt de ro-
tonde in de volgende drie weeken-
den gebouwd:
1 Vanaf vrijdagavond 17 oktober, 

21:00 uur tot maandagochtend 
20 oktober, 06:00 uur.

2  Vanaf vrijdagavond 24 oktober, 
21:00 uur tot maandagochtend 
27 oktober, 06:00 uur.

3  Vanaf vrijdagavond 31 oktober, 
21:00 uur tot maandagochtend 3 
november, 06:00 uur.

In diezelfde weekenden vinden 
ook de asfalteringswerkzaamhe-
den plaats tussen de Spoordijk en 
de Ringvaart.

Gevolgen voor het verkeer
Gedurende de eerste twee weeken-

den kan het verkeer de werkzaam-
heden met enige hinder passeren en 
zijn de Ringdijk en de begraafplaats 
bereikbaar via een tijdelijke dam. Tij-
dens het laatste weekend is de In-
genieur Enschedeweg (N212) afge-
sloten tussen de Dorpsstraat en de 
rotonde Mijdrechtse Dwarsweg. De 
omleidingsroutes worden met bor-
den aangegeven waarbij Wilnis be-
reikbaar blijft via de Pastoor Kan-
nelaan of via de Dorpsstraat (bij de 
kerk). Ook in dit weekend blijven de 
Ringdijk en de begraafplaats bereik-
baar. Naast bebording worden ook 
verkeersregelaars ingezet om de 
weg te wijzen. Buiten de drie week-
enden om zijn er ook werkzaam-
heden die periodiek beperkte ver-
keershinder kunnen geven. Vanaf 
maandagochtend 3 november zijn 
de rotonde en de vernieuwde aan-
sluitingen gereed voor gebruik.

Modeshow in de regen in 
Koopcentrum Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
stond het centrum van Mijdrecht in 
het teken van de nieuwe herfst- en 
wintertrends. Voor het eerst organi-
seerden de gezamenlijke winkeliers 
het Mijdrecht Modeweekend.

Op zaterdag en zondag showden 
meer dan 50 modellen de mode voor 
dit najaar en deze winter. Dwars 
door het centrum van Mijdrecht was 
een rode loper van maar liefst 450 
meter gelegd die 4x per dag dienst 
deed als catwalk voor de modellen. 
Naast kleding werden ook schoe-
nen, brillen, sieraden en accessoi-
res geshowd. De muziek en presen-
tatie kwamen van een bakfi ets die 
met de modellen meereed. 

Helaas kwam de weersvoorspel-
ling op zaterdag niet uit en regen-
de het de gehele dag, maar dat kon 
de modellen er niet van weerhou-
den de catwalk te betreden, helaas 
wel met paraplu’s. Zondag was het 
echter een stralende dag en was 
het gezellig druk in het centrum. De 
bezoekers genoten van alles wat de 
geopende winkels te bieden had-
den. Kortom, een zeer geslaagd 
evenement en het bewees maar 
weer eens dat in Mijdrecht nog vol-
op te shoppen valt in de 100 win-
kels en dat ook op zondag de con-
sument graag winkelt in Shopping 
Mijdrecht. In het voorjaar krijgt dit 
evenement zeker weer een vervolg! 
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - De kinderen 
van groep 6/7 van de Driehuisschool 
waren uitgenodigd door hun ‘buren’ 
om te komen schilderen. Met alle 
materialen die ze nodig hadden om 
schilderijen te maken kwamen ze 
rond koffi etijd in de recreatieruimte 
van zorgcentrum Gerardus Majella. 
Daar zaten de modellen al opgedoft 
klaar om geportretteerd te worden. 
Alle kinderen schoven bij een model 
aan tafel en gingen meteen aan de 
slag. Op school hadden de kinderen 
met de juf alle stappen al doorge-
nomen om direct een goed portret 
neer te zetten. Nadat dat zij het ge-
zicht met potlood op papier hadden 
gezet gingen ze verder met verf. On-
dertussen werden de schilders goed 
verzorgd door het personeel van het 
huis met limonade en wat lekkers 
erbij. De modellen hebben ruim een 

uur geduldig geposeerd en onder-
tussen werd er gezellig gebabbeld 
met de kinderen. Tegen lunchtijd 
waren de portretten klaar met schit-
terende resultaten en werden de 
schilders uitgezwaaid door de bu-
ren. Het was een geslaagde och-
tend en heel bijzonder de samen-
werking tussen jong en oud.

Hunnie genomineerd voor 
een Dutch Design Award
Wilnis - De jury van de Dutch De-
sign Awards heeft uit meer dan 600 
inzendingen drie fi nalisten geko-
zen voor het onderdeel Design Re-
search. Een ervan is Hunnie aan 
de Wilnisse Bovenlanden in Wilnis. 
Project Hunnie voor de Wilnisse Bo-
venlanden is daarmee nationaal op 
de kaart gezet en verwerft er inter-
nationaal aanzien mee. Dat is mooi, 
vooral omdat ook Rondeveners aan 
de Hunnie-verkenningen meewerk-
ten. De commissie van de Dutch 
Design Awards argumenteert de 
nominatie als volgt: “Hunnie is een 
verfrissend en innovatief onderzoek 
naar de relatie tussen mens en na-
tuur. Het biedt een vernieuwend 
perspectief op deze relatie, in te-
genstelling tot de ietwat dogmati-
sche en conservatieve aanpak van 
bestaande natuurorganisaties. Het 

project breekt met de klassieke me-
thoden van onderzoek doen. Hun-
nie is een veldwerkonderzoek waar-
bij interventies in de natuur gecre-
eerd worden, met resultaten die 
als ‘conversation piece’ fungeren. 
Hierdoor wordt binnen een grotere 
doelgroep aandacht gevraagd voor 
natuur.” Als de Hunnie-verkennin-
gen bij meer mensen aandacht voor 
natuur genereren, dan zal dat de 
natuur in het algemeen ten goede 
komen. En De Bovenlanden in Wil-
nis gaan in ieder geval een welover-
wogen ontwikkeling doormaken. 
Hunnie en de andere twee fi nalis-
ten voor Design Research vind je bij 
www.dutchdesignawards.nl Daar 
kun je ook de nominatie steunen. 
Wie de winnaar is, wordt 18 okto-
ber bekendgemaakt tijdens de Dut-
ch Design Week in Eindhoven.

Jong schildert oudGeen krant?
0297-581698
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Riki Stichting verrast gasten met 
gezellige pannenkoekenlunch
Vinkeveen - In het kader van de 
Week van de Eenzaamheid heeft de 
Riki Stichting uit Vinkeveen vijfen-
twintig gasten van de afdeling Vin-
keveen/Waverveen verrast met een 
sponsoractie in de vorm van een ge-
zellige lunch. Als locatie was geko-
zen voor het dit jaar geopende pan-
nenkoekenrestaurant ‘Het Voordek’ 
in Vinkeveen. Het was op 1 oktober 
rustig en zonnig herfstweer dus het 
uitzicht op het water en de daargele-
gen boten was heel mooi. De vrien-

delijke bediening voorzag iedereen 
van een drankje en consumptie-
bonnen en al snel werden de eer-
ste pannenkoeken geserveerd. Op 
de tafels stond stroop, suiker, jam 
en kaas, zodat iedereen zijn of haar 
pannenkoek naar eigen smaak kon 
beleggen. Terwijl iedereen zich de 
pannenkoeken goed liet smaken, 
zorgde Agaath Aarsman met haar 
trekharmonica voor een muzika-
le omlijsting. Gezellige luister- en 
meezingnummers zorgden voor een 

Kinderogen en het zien
Regio - Weten wij eigenlijk wel 
wat onze kinderen zien? En hoe 
komt het zien tot stand? Misschien 
dat u het in grote lijnen wel weet, 
maar hoe het nou precies zit, we-
ten we niet allemaal. In het eerste 
levensjaar ontwikkelt het kind: ver-
schil tussen licht en donker, contou-
ren en patronen te herkennen maar 
ook kleuren te onderscheiden. Pas 
op zes tot zevenjarige leeftijd is het 
gezichtsvermogen ontwikkeld tot op 
een niveau dat met volwassen is te 
vergelijken. Deze eerste zeven jaar 
zijn dan ook van groot belang voor 
de ontwikkeling van het oog. Als er 
in deze jaren enige twijfel is over het 
zicht van uw kind. Is het aan te ra-
den om de ogen te laten controle-
ren.

Veel al zie je dat er oogklachten ont-
staan na de eerste 7 jaar. Kinderen 
kunnen onbewust zichzelf een truc-
je aanleren zodat deze klachten ver-
minderen of zelfs verdwijnen. Door 
deze trucjes kunnen er weer ande-
re klachten ontstaan. Voorbeeld van 
deze trucjes zijn: het gezicht kante-
len waardoor er nek en/of schou-
derklachten kunnen ontstaan. Of 
knijpt u kind veel met zijn of haar 
ogen en heeft deze ook hoofdpijn-
klachten? 

Problemen
Ook kunnen er problemen zijn met 
de samenwerking van de ogen. Als 
de samenwerking niet optimaal is 
kunnen er klachten ontstaan zoals: 
moeite met lezen, onrustig beeld 
met lezen of dieptezien klachten. 
Deze dieptezien klachten kunnen 
bijvoorbeeld na voren komen tijdens 
balsporten. Of grijpt u kind vaak 
mis? Loopt het veel tegen meubels 
op? Of struikelt uw kind regelma-
tig? Deze dingen hangen natuur-
lijk ook samen met hand-oog coör-
dinatie en uw kinds motoriek. Veel 
oogklachten ontstaan pas na lange-
re tijd van inspanning. Op school-
dagen zullen er over het algemeen 
meer klachten zijn dan in het week-
end. Ook helpt ontspanning en spe-
len in de buitenlucht in het vermin-
deren van de klachten.
Lange tijd op korte afstand, zoals 
gamen en computeren zullen eer-
der klachten veroorzaken. Sijbrants 
& van Olst doet uitgebreid onder-
zoek naar zowel het gezichtsvermo-
gen en ook de samenwerking van 
de ogen. Vele klachten kunnen op-
gelost of verminderd worden door 
een brilsterkte of contactlenzen.
Sijbrants & van Olst bekijkt el-
ke klacht afzonderlijk en geeft een 
deskundig advies.

Uithoorn weert doorgaand verkeer 
door centrum
Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen

Vervolg van voorpagina

Uithoorn - De Ronde Venen - De 
gemeente De Ronde Venen is dui-
delijk niet gelukkig met de bericht-
geving dat de buurgemeente door-
pakt met de plannen. Maar het 
is toch al tien jaar bekend dat dit 
een keer zou gaan gebeuren als de 
N201 volledig in gebruik zou zijn? In 
de Realisatieovereenkomst van no-
vember 2004 (art. 7.5) staat dit ver-
meld. Verder zijn er sinds 2009 over 
het Masterplan Uithoorn en de uit-
werkingen van de verschillende va-
rianten voor de oeververbinding tal-
rijke artikelen in de media versche-
nen. Zo kwam de ‘Garagevariant’ als 
de meest wenselijke naar voren en 
dat plan is door de gemeenteraad 
van Uithoorn aangenomen. Niet in 
de laatste plaats is er ook veel over 
de aanleg van de N201 en het aqua-
duct geschreven. Verder is er voort-
durend overleg geweest met werk- 
en stuurgroepen en rechtstreeks 
tussen bestuurders van beide ge-
meenten. Sterker nog, ze waren ge-
zamenlijk aanwezig als er weer eens 
een stukje tunnel of weg feestelijk 
in gebruik werd genomen. Nu is het 
zover dat de gemeente Uithoorn be-
gint met haar plannen te realiseren. 
Men wil niet langer wachten. En nu 
mag en kan dat ineens niet?...

Snel
‘Nu de omgelegde N201 volledig in 
gebruik is genomen, wordt het tijd 
om zo snel mogelijk het doorgaand 
verkeer uit het dorpscentrum van 
Uithoorn te weren. Want ondanks 
de omlegging rijden nog steeds on-
geveer 12.000 voertuigen per et-
maal via de Prinses Irenebrug over 
de N196 door het dorpscentrum. De 
omlegging van de N201 heeft altijd 
ten doel gehad de leefbaarheid en 
de veiligheid van de dorpskernen 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek 
te verbeteren. Uithoorn krijgt daar-
bij de kans om een lang gekoester-
de wens in vervulling te laten gaan. 

Namelijk de beide dorpshelften met 
elkaar te verbinden waardoor een 
aantrekkelijke kern met winkels, 
horeca, recreatie- en woonmoge-
lijkheden ontstaat. Daar is de ge-
meente al 50 jaar lang mee bezig 
dit te realiseren. Wat niet betekent 
dat het centrum tegen die tijd dan 
niet meer bereikbaar zou zijn. Inte-
gendeel, dat blijft het gewoon, ook 
per auto van vier kanten, waaronder 
vanuit Amstelhoek over de Irene-
brug. Voor fietsers en brommers 
komt er een route tussen de nieuw-
bouw waardoor fietsverkeer naar en 
door het centrum eveneens moge-
lijk blijft. Doorgaand verkeer, waar-
mee wordt bedoeld naar Amstel-
veen, Aalsmeer en richting Schip-
hol-Rijk vervolgt zijn weg via de om-
gelegde N201. Dus niet meer door 
het centrum. Dit is al jaren bekend 
dat het zo gaat gebeuren,’ laat de 
gemeente in haar berichtgeving en 
tijdens de presentatie weten. “Vol-
gend jaar wordt een jaar van voor-
bereiding, wijziging van bestem-
mingsplannen en het uitwerken van 
het ontwerp voor het dorpscentrum. 
De bedoeling is dat er in 2016 ge-
bouwd kan gaan worden. Dan gaat 
het centrum natuurlijk wel (tijde-
lijk) op slot en wordt het moeilijker 
bereikbaar totdat de bouw is afge-
rond,” merkt wethouder Marvin Po-
lak hierbij op.

Onttrekkingsbesluit
Maar zover is het nog niet. Op dit 
moment gaat het om een voorlopige 
herinrichting. Om doorgaand ver-
keer te kunnen weren is een zoge-
naamd ‘onttrekkingsbesluit’ nood-
zakelijk. Daarnaast is een verkeers-
besluit nodig om vrachtauto’s en 
zwaar landbouwverkeer dat over de 
Irenebrug komt, uit het centrum te 
weren. Wel is vrachtverkeer voor la-
den en lossen bij het Amstelplein 
toegestaan dat vanaf de Konin-
gin Máximalaan komt. Na het la-
den en lossen rijdt het vrachtver-
keer via de Raadhuisstraat weer te-

Overzichtsplan van de tijdelijke herinrichting van de N196 in het centrum van 
Uithoorn.

Het parkeerterrein naast de C1000 wordt het in de plannen het ‘centrale punt’

Impressie van het Amstelplein met leuke geveltjes zoals het er over een paar 
jaar kan uitzien en waardoor het dorpse karakter goeddeels behouden blijft 
(hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)

College De Ronde Venen tekent formeel bezwaar 
aantegen plannen Uithoorn met N196

De Ronde Venen - Het colle-
ge van B en W van De Ronde Ve-
nen gaat formeel bezwaar maken 
tegen besluiten van het college 
van Uithoorn om doorgaand ver-
keer op de N196 (de voormalige 
N201) onmogelijk te maken. Re-
alisatie van de besluiten betekent 
dat inwoners van Amstelhoek en 
De Hoef, die veel gebruikmaken 
van voorzieningen in Uithoorn, ki-
lometers moeten omrijden. Land-
bouwverkeer moet zelfs nog ver-
der omrijden. Het college van De 
Ronde Venen vindt dat niet accep-
tabel. De afgelopen jaren hebben 
De Ronde Venen en Uithoorn re-
gelmatig overlegd over de uitwer-

king van de wens van de gemeen-
te Uithoorn om het dorpscentrum 
van Uithoorn, na de omlegging van 
de N201, opnieuw in te richten. In 
die plannen gaat Uithoorn er van-
uit dat het dorpscentrum volledig 
autovrij wordt ingericht. De Ronde 
Venen wil dat bij de uitwerking van 
de plannen rekening wordt gehou-
den met de belangen van inwo-
ners van De Ronde Venen. De in-
zet vanuit de gemeente in deze ge-
sprekken is, dat alleen ingestemd 
kan worden, als er een aanvaard-
bare oplossing komt voor (met na-
me) inwoners van Amstelhoek en 
De Hoef, het landbouwverkeer, 
doorgaand fietsverkeer, parkeren 

en calamiteitenverkeer. Op basis 
van de gevoerde overleggen con-
cludeert het college van B en W 
van De Ronde Venen nu dat de ge-
meente Uithoorn de komende tijd 
nog geen concrete duidelijkheid 
wil of kan geven over hun plan-
nen. Wel is duidelijk geworden, dat 
het college van Uithoorn verder 
gaat met de voorbereiding en uit-
werking van de plannen en daar-
voor de nodige besluiten neemt. 
Zo heeft Uithoorn inmiddels be-
sloten om ook in de tijdelijke situ-
atie geen landbouwverkeer toe te 
staan. Als gevolg van deze werk-
wijze verwacht De Ronde Venen 
dat bij de nadere uitwerking van 

de Uithoornse plannen niet tot een 
voor De Ronde Venen aanvaardba-
re oplossing wordt gekomen. Van-
wege deze opstelling heeft het col-
lege van De Ronde Venen beslo-
ten, dat de gemeente zich nu for-
meel gaat verweren tegen de plan-
nen van de gemeente Uithoorn. 
Hiertoe is een procedure gestart 
welke is geënt op de geschillen-
regeling, zoals die is opgenomen 
in de Realisatieovereenkomst om-
legging N201. Daarnaast heeft het 
college van De Ronde Venen be-
sloten om via bezwaar en beroep 
actief te gaan ageren tegen door 
de gemeente Uithoorn genomen 
(verkeers) besluiten.

rug en niet over de Prinses Irene-
brug. Door het onttrekkingsbesluit 
verliest het weggedeelte vanaf de 
brug tot aan de kruising Laan van 
Meerwijk de functie van doorgaan-
de weg. De provinciale weg wordt 
eigendom van de gemeente. “Wij 
hebben daarom de procedure voor 
een onttrekkingsbesluit opgestart 
en aan de provincie Noord-Holland 
gevraagd of wij vooruitlopend hier-
op alvast een de procedure voor het 
onttrekkingsbesluit mogen begin-
nen. Dat was geen enkel probleem. 
De provincie heeft ons laten weten 
dat zij zich zal houden aan de af-
spraken in de Realisatieovereen-
komst om de weg op korte termijn 
aan ons over te dragen,” vertelt de 
wethouder. Het ontwerp-onttrek-
kingsbesluit ligt sinds10 oktober ge-
durende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis en het informatie-
centrum aan de Dorpsstraat. Gedu-
rende deze termijn kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze kenbaar 
maken bij de gemeente Uithoorn.

Parkeren
Als de procedure van het onttrek-
kingsbesluit achter de rug is, be-
houdt het wegtracé zijn functie. 
Echter nu als toegangsweg voor een 
parkeergebied ten behoeve van uit-
sluitend bestemmingsverkeer van 
en naar Amstelhoek, voor het laden 
en lossen van vrachtverkeer, voor 
voetgangers en fietsers. Het blijft 
voor autoverkeer eveneens mogelijk 
het parkeerterrein in het centrum 
aan de kant van de Prinses Irenel-
aan te verlaten en naar andere be-
stemmingen in Uithoorn te rijden 
richting Laan van Meerwijk en de 
Koningin Máximalaan. Dat is voor 
doorgaand verkeer echter geen 
aantrekkelijke route. Gemakkelijker 
is dit via de N201, de Amsterdam-
se weg en het Thamerlint te doen, 
dan wel via de Zijdelweg, ook al is 
dit meer ‘om’. Maar dat is ook van 
meet af aan altijd de bedoeling ge-
weest! Calamiteitenverkeer kan al-

tijd over de busbaan en de busbrug 
vanuit Uithoorn Amstelhoek binnen 
rijden als dat nodig is. Dat is nu ook 
het geval. Voor het landbouwver-
keer is op dit moment nog steeds 
geen oplossing gevonden. Een zaak 
waar niet alleen Uithoorn bij betrok-
ken is, maar ook De Ronde Venen, 
Stadsregio Amsterdam en de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland 
verantwoordelijk voor zijn.

Tijdelijke inrichting 
‘De huidige N196 krijgt dus tijde-
lijk een andere inrichting vooruitlo-
pend op de toekomstige uitbreiding 
van het winkelcentrum en de aanleg 
van een nieuw plein in het centrum 
(zie bijgaande schets). Gedurende 
de tijdelijke inrichting rijdt autover-
keer van en naar de Prinses Irene-
brug over een smalle tweebaans-
weg en vervolgens naar het par-
keerterrein aan de Prinses Irenelaan 
(naast de C1000). Dit parkeerterrein 
is aan twee kanten te bereiken en 
te verlaten, zowel aan de zijde van 
Uithoorn centrum als aan de zijde 
van de Prinses Irenelaan. Het uit-
gangspunt voor de toekomstige ga-
ragevariant geldt daarmee ook voor 
de tijdelijke situatie. Laden en los-
sen voor winkels op het Amstelplein 
gebeurt bij de huidige laad- en los-
plaats bij AH, vrachtwagens rijden 
daarna terug via de Raadhuisstraat. 
De daarin opgenomen vrachtwa-
gensluis ligt ter verduidelijking er-
gens anders op de Raadhuisstraat 
en niet bij de kruising met het fiets-
pad naar het parkeerterrein! Naast 
het Kruidvat en langs de lange ge-
vel van het winkelcentrum komen 
ongeveer 50 extra parkeerplaat-
sen voor met name bezoekers van 
het winkelcentrum Amstelplein die 
vanaf de Prinses Irenebrug komen. 
De parkeergarage hiervan is vanaf 
de Irenebrug v.v. bereikbaar via het 
‘slingertje’ over het parkeerterrein, 
de Prinses Irenelaan, de rotonde en 
de Laan van Meerwijk. Met het ver-
leggen van de rijbaan wordt het ver-
keer afgeremd, verkeersdrempels 
vergroten de veiligheid voor voet-
gangers. De verkeerslichten wor-
den op aanbod afgesteld: het voet-
gangerslicht staat altijd op groen 
tot zich een auto aandient. Langs 
de Raadhuisstraat komt ruimte voor 
ambulante handel zoals een koffie-
tentje of een viskraam. Initiatieven 
van derden zijn hierbij welkom.’ Al-
dus de uitleg van het plan tijdens de 
persbijeenkomst.

Geschillenregeling
De gemeente De Ronde Venen is 
het hoe dan ook niet eens met de 
plannen van Uithoorn en gaat een 
procedure opstarten die gebaseerd 
is op de geschillenregeling zoals die 
is opgenomen in de Realisatieover-
eenkomst. Verder geeft zij aan be-
zwaar aan te tekenen tegen de door 
Uithoorn te nemen verkeersbeslui-
ten. “Dat is hun goed recht, maar 
wij doen niets verkeerd, benade-
len naar onze mening de bewoners 
vanuit De Ronde Venen niet en heb-

ben er alle vertrouwen in dat wij on-
ze plannen gewoon mogen uitvoe-
ren,” aldus een reactie van wet-
houder Marvin Polak. “De provincie 
Noord-Holland heeft daar tot nu toe 
geen bezwaren tegen geuit.”
In Uithoorn zijn sommige bewoners 
ook niet zo gelukkig met de herin-
richting van de N196. “Dat houdt in 
dat er in het bewoonde gebied van 
het Oranjekwartier dus meer ver-
keer komt via het parkeerterrein en 
de Prinses Irenelaan. Daarnaast zal 
sluiting van de N196 zorgen voor 
meer verkeer vanuit de Meerwijk-
Oost over het Thamerlint naar de 
N201. Men kan immers niet meer 
vanuit die richting meteen afslaan 
richting de Irenebrug. En wat er ’s 
avonds terug komt vanaf de N201 
zal ook niet gering zijn. Dat is dus 
twee keer per dag extra verkeer,” 
vertelt een bewoner ons die vlakbij 
de Prins Bernhardlaan woont. “ Of 
de gemeente met deze variant re-
kening heeft gehouden vraag ik mij 
af. Want het blijft natuurlijk zo, ook 
als het dorpscentrum wordt dicht-
gebouwd.” Het antwoord op deze 

vraag is ‘ja’. ‘Daar is van het begin af 
aan rekening mee gehouden. Want 
er komt dan wel meer verkeer uit 
Meerwijk over Thamerlint, het ver-
keer dat over de Irenebrug komt en 
rechtsaf gaat richting Thamerdal en 
bedrijventerrein v.v. wordt door de 
maatregelen weer veel minder. Als 
straks het hele dorpscentrum klaar 
is, rijdt er minder verkeer over het 
Thamerlint dan vóór de omlegging 
van de N201,’ zo laat de gemeen-
te weten.
“Omdat de gemeente De Ronde Ve-
nen onverwacht snel op onze plan-
nen met de N196 reageerde met een 
persbericht, hebben wij die plannen 
snel kenbaar moeten maken. Dit om 
te laten zien wat de plannen zijn 
waarop De Ronde Venen reageer-
de. Dat hebben we meteen gedaan 
via een persbijeenkomst op donder-
dagmorgen, in plaats van vrijdag-
middag zoals eerst was gepland. Wij 
wilden voorafgaand daaraan be-
langhebbenden informeren zodat zij 
onze plannen niet uit de krant zou-
den vernemen.” Aldus een woord-
voerder van de gemeente Uithoorn.

prima sfeer. De tijd vloog voorbij en 
na een lekkere maaltijd en een aan-
tal gezellige uurtjes samen gingen 
de gasten weer naar huis of werden 

door één van de vrijwilligsters thuis 
gebracht. Iedereen kon terugkij-
ken op een geslaagde middag, met 
dank aan de Riki Stichting.



De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij 
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis 
te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt in-
neemt.
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Particulier initiatief voor 
verbeteren doorvaart
Vinkeveen - Op dinsdag 28 oktober 
aanstaande wordt er een belangrij-
ke stap gezet in het verwezenlijken 
van de verbeterde doorvaart bij de 
Heul. Het verbeteren van de door-
vaart is namelijk het doel van de in 
2013 opgerichte Stichting Ontwik-
keling Achter de Heul die met dit 
initiatief het mooie Vinkeveen als 
dorp aan het water aantrekkelijker 
wil maken.
Die volgende stap is de start van de 
actie ‘Vrienden Vinkeveense Veer’, 
waarmee de stichting minimaal 400 

Vrienden wil werven. Een ruim aan-
tal om aan te tonen dat Vinkeveen 
het plan van harte steunt en om on-
ze gemeenteraadsleden ook en-
thousiast maken voor dit particulier 
initiatief. Die dinsdag zal om vijf uur 
de veerbengel op een afgemeerde 
pakschuit worden geluid door wet-
houder Anco Goldhoorn: het sym-
bolische startschot voor de Actie 
Vrienden Vinkeveense Veer. De pak-
schuit ligt vanaf half vijf afgemeerd 
bij de Heulbrug nabij Bar Eetca-
fé Het Kruytvat aan de Herenweg. 

Veel belangstelling bij 
opening nieuwe Jumbo
Wilnis - Na ruim twee en een halve 
week intensieve verbouwing van de 
voormalige C1000 aan de Molmlaan 
in een moderne supermarkt on-
der de vlag van Jumbo, opende de 
458ste versie in Nederland woens-
dagmorgen 8 oktober met een fees-
telijke opening zijn deuren. Dat 
werd buiten door de medewerkers 
en fi liaalmanager Jelmer Hesseling 
knallend en met een regen van con-
fetti ingeluid. De grote belangstel-
ling van de bewoners voor de offi ci-
ele opening, waaronder tal van be-
staande als nieuwe klanten, vertaal-
de zich vervolgens in een ‘run’ op de 
winkel… De eerste driehonderd be-
zoekers kregen een fraaie bos ge-
le gerbera’s uitgereikt maar konden 
bij besteding van 25 euro aan bood-
schappen ook nog eens als ope-
ningsactie tot en met zaterdag een 
gratis ambachtelijk vervaardigde 
appeltaart in ontvangst nemen. Om 
de opening en de aanwezigheid van 
Jumbo in de wijk Veenzijde brede 
aandacht te geven, waren langs de 
wegen in de omgeving gele (Jum-
bo) ballonnen aan bomen en palen 
vastgeknoopt.
Transitiemanager Aad Groenewe-
gen van Jumbo heeft met de hulp en 
inzet van tientallen bouwers en in-
stallateurs er in korte tijd een prach-
tige en ruimtelijk ogende winkel van 
gemaakt waar het prettig toeven en 
kopen is. Hoewel de winkelruimte 
dezelfde grootte heeft als de voor-

malige C1000, namelijk 895 vierkan-
te meter, is de nieuwe Jumbo zoda-
nig ingericht dat het allemaal veel 
groter lijkt. Dat is heel knap ge-
lukt binnen de bestaande contou-
ren. De in- en uitgang is eveneens 
verplaatst. Die is nu gelegen onder 
de luifel tegenover bakker De Kruijf. 
De trots van de nieuwe Jumbowin-
kel is wel het centraal in de winkel 
geplaatste verseiland met een gro-
te variatie aan dagverse producten 
als groenten, fruit, kazen en vlees-
waren. Verder is er een afbakafde-
ling met verse broodjes. Maar het 
aanbod omvat natuurlijk veel meer. 
Vooral de eigen merkartikelen zijn 
ruim vertegenwoordigd.

Goedkoopste
Jumbo gaat er prat op de goedkoop-
ste supermarkt in boodschappen te 
zijn. Indien een klant kan aantonen 
dat hetzelfde product ergens anders 
goedkoper is, dan wordt de prijs 
aangepast en krijgt de klant het pro-
duct gratis mee! Verder heeft ook de 
medicijnrobot van Major apothe-
ken weer een plaatsje in de winkel 
gekregen. Bij de voormalige C1000 
stond die bij de kassa’s. Nu vlak om 
de hoek bij de ingang. Bewoners uit 
de omgeving kunnen hier hun me-
dicijnen net zoals voorheen, weer 
afhalen zonder daarvoor naar de 
apotheek in Mijdrecht te hoeven.
Filiaalmanager Jelmer Hesseling zei 
in een welkomstwoord trots te zijn 
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Situatie Achter de Heul | Vinkeveense Veer
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Een omlegging van doorvaart de Heul tot een breedte dat 
boten en grotere schepen elkaar eenvoudiger en veiliger 
kunnen passeren

Een tijdelijke aanlegsteiger voor het ophalen van recreanten, 
boodschappen doen in het oude dorp of voor een bezoek 
aan de naastgelegen horeca

Klein parkeerterrein voor ± 6 auto’s

Een markant punt als ingang van Vinkeveen. Aansluiting op 
sloepenroute en polderreservaat Demmerik en wandel- fi etsroutes. 
Met informatie voorziening over Vinkeveense Veer en meer verhalen

Buffereiland, een legakker als scheiding tussen omwonenden 
en vaarroute

Afvaart Vinkeveense Veer met historische pakschuit (1901) en loswal
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Stichting Ontwikkeling Achter de Heul, Vinkeveen, juni 2014

Vinkeveen, dorp aan de plas

2

Afvaart Vinkeveense Veer6

op deze nieuwe Jumbo, waar 90 
personeelsleden werken. Behalve 
de complete crew van C1000 die is 
over gegaan naar Jumbo, zijn er 20 
nieuwe bijgekomen. Zij presenteer-
den zich allemaal in nieuwe werk-
kleding. Hesseling is blij met de blij-
ken van motivatie van de medewer-
kers. “Die zorgen voor het succes in 
de winkel. Ze zijn goed geschoold 
en hebben een training gehad om 
de beloften aan de klant dagelijks 
na te komen.
Een daarvan is dat de klant bij Jum-
bo altijd het goedkoopste uit is. Ver-
der zijn altijd alle kassa’s bezet. Alle 
dagen is er aanvoer van verse pro-
ducten. Die moeten gesneden en 
verwerkt worden. Zo is er altijd ver-
se fi let Americain en we grillen zelf 
allerlei grilleproducten Er is ook bij 
de bakkerij altijd een volledige be-
zetting voor het afbakken. Daardoor 
hebben we ook extra handen no-
dig en onderscheiden wij ons met 
dit aanbod van de vroegere C1000. 
Jumbo werkt met zeven zekerhe-
den en dat zijn de garanties voor de 
klant dat wij ons werk goed doen. 
Het vergt ook een andere manier 
van werken. De klant moet centraal 
staan. Dat roepen we maar dat moet 
ook werkelijk zo zijn als de klant in 
de winkel komt. Kortom, we zijn 
een echte ‘super’ Jumbo voor Wil-
nis,” aldus Hesseling die de bewo-
ners graag in de nieuwe winkel ver-
welkomt.

Bestuurslid Klaas Pater: “Het Vin-
keveense Veer combineert het he-
den met het verleden, want naast 
het verbeteren van de doorvaart zal 
de rijke geschiedenis van de omge-
ving bij de Heulbrug tot leven ko-
men. Het Vinkeveense Veer was een 
logistiek knooppunt van belang met 
de ligplaats en afvaart van de sche-
pen van de familie Rijnsoever. Zij 
verzorgden de veerverbinding tus-
sen Vinkeveen en Utrecht en Am-
sterdam.” Alle Rondeveners zijn 
hierbij uitgenodigd om dit startmo-
ment mee te maken. 

Aansluitend wordt het glas gehe-
ven, de actiebrochures uitgereikt en 
wordt de website www.vinkeveen-
dorpaanhetwater.nl gestart.

Karwei op zondag open
Hiermee wil ik alleen maar even 
reageren op jullie artikel over de 
Karwei, die, ondanks boetes, de 
winkel toch gewoon opent op zon-
dag! Super goede actie! 
Het is compleet uit de tijd om op 
zondag gesloten te moeten zijn. 
Het wordt hoog tijd dat iemand 

eens protesteert tegen de ‘zon-
dag-politie’ in de Ronde Venen. 
Zeker nu de middenstand wor-
stelt om het hoofd omhoog te hou-
den en leegstand het allang niet 
meer fl orerende ‘winkelhart’ van 
Mijdrecht ontsiert, is de tijd aan-
gebroken de middenstand een 

helpende hand toe te steken en 
het niet nog moeilijker voor ze te 
maken met allerlei zeer gedateer-
de regels!! Ga zo door, Karwei!! Ik 
kom aanstaande zondag zeker 
mijn inkopen doen!

Lida Scholte 

Zondagopenstelling Karwei (2)
Hierbij betuig ik mijn instemming 
inzake de zondag openstelling, 
zoals die wordt verdedigt door 
de bedrijfsleider van Karwei in 
Mijdrecht (Nieuwe Meerbode edi-
tie Mijdrecht, 8 okt jl). 

In deze tijd van recessie is de zon-
dag openstelling zeker een mooi 
gebaar van solidariteit naar de 
winkeliers die het toch al moeilijk 
hebben. 
Met alle respect voor een ieders 

geloofsovertuiging kan het anno 
nu toch ook niet meer te verdedi-
gen zijn dat religie dit soort regels 
gaat bepalen.

Jaap van Bentum

Helderzienden
De tijd dat auto’s en fi etsen wa-
ren uitgerust met kaars of carbid 
om het voor hen liggende pad te 
verlichten ligt alweer een paar jaar 
achter ons. Met de stand van de 
techniek in dit millennium – ook 
ruim daarvoor al overigens – kan 
men zich tussen zonsondergang 
en zonsopgang zonder lichtbron-
nen van buiten die voertuigen met 
een redelijke snelheid veilig ver-
plaatsen. Deze ontwikkeling lijkt 
voorbijgegaan aan hen die zich 
bezighouden met openbaar ver-
lichten. Bij elke reorganisatie van 
wegen wordt er een woud aan 
lichtmasten geplaatst. In onze om-
geving werd na de A2 de N201 

in het kunstzonnetje gezet en nu 
is de N212 aan de beurt. Een lut-
tel aantal oude masten heeft tus-
sen de Pastoor Kannelaan en de 
brug over de ringvaart plaats moe-
ten maken voor bijna een dubbele 
hoeveelheid nieuwe exemplaren. 
Natuurlijk, de nieuwe verbruikers 
zijn aanzienlijk energiezuiniger 
dan de oude, maar 2 x weinig kan 
toch weer veel zijn. Teveel zelfs. 
Hebt u al zonnepanelen, spaar- 
en ledverlichting aangeschaft in 
de strijd tegen afhankelijkheid van 
de fossiele brandstofl everanciers? 
Dat is een goede zaak, want par-
ticuliere energiebesparingen kun-
nen zo ingezet worden door de 

overheid en rechtvaardigen de 
bouw van die nieuwe energiecen-
trale of dat windmolenpark. Of zal 
het zijn dat alleen op die manier de 
in Nieuwkoop gesignaleerde otter 
bij nacht en ontij weet waar hij via 
de faunapassage heen moet en 
dat de vanwege zijn hoge ouder-
dom zeer bijziende paludissaurus 
(moerasmonster) zijn weg naar en 
in De Ronde Venen kan vinden? In 
het kader van Veilig door De Ve-
nen is een extra verkeersbord bij 
de gemeentegrenzen misschien 
een optie: “zonnebril ’s nachts ver-
plicht”.

Niek Boele

Open dag Nzuri Plaza geslaagd!
Mijdrecht - Zaterdag 11 oktober 
was het weer open dag bij Nzuri 
Plaza. Ook dit jaar was er weer veel 
te beleven. De dag ging om 10 uur 
van start in de zonnestudio waar 
klanten de gehele dag voor slechts 
5,- konden zonnen. Schoonheids-
salon Nzuri gaf gratis een hannah 
huidconditie-check en Carla Ken-
beek gaf uitgebreid advies over al-
les wat met voeten te maken heeft. 
De nagelstylistes van BNN en New 
Look zaten klaar om van alle da-
mes de nagels om te pimpen. Daar-
naast was het ook mogelijk om in-
formatie in te winnen over afvallen 
bij Slimness. Naast de bedrijven die 
gevestigd zitten in Nzuri Plaza was 
ook Get Styled weer aanwezig die 
alle dames hebben opgemaakt en 
hebben voorzien van een prachtig 
kapsel. Hierbij waren ook de aller-
kleinste welkom. Een van de hoog-
tepunten van de dag was de mode-
show om 14:00 door Fashion By An-
na. De modieuze en betaalbare kle-
ding werd onder een gezellig mu-
ziekje en met uitgebreide uitleg ge-
showed door diverse modellen.
Kortom het was een zéér geslaagde 
dag! Iedereen is dan ook van har-
te welkom op de volgende open dag 
op 11 april 2015.

Reünie klas zes RK jongens-
school erg gezellig
Uithoorn/Amstelhoek - Een toe-
vallige ontmoeting in de Irenelaan 
met een klasgenoot die zijn moe-
der bezocht en ondergetekende 
verslaggever zelf die ook op be-
zoek ging bij zijn moeder in het Ho-
ge Heem, was de eerste aanzet voor 
een ontmoeting die zou uitgroei-
en tot een reünie. Reünie van de 6e 
klas van het schooljaar 1960- 1961 
HH Engelbewaarderschool/RK Jon-
gensschool. 
Een afspraak gemaakt met nog een 
klasgenoot voor een etentje in Het 
Rechthuis ( januari 2011). Geeft het 
idee dat dit een gevolg moet krijgen 
in de vorm van een reünie. De voet-
balfoto van het schoolvoetbalteam 
in de fi nale was het vertrekpunt en 
is uitgegroeid tot de reünie van deze 
6e klas. In de fi nale werd na twee-
maal een voorsprong verloren met 
3-2. De meeste spelers, klasgeno-
ten natuurlijk! Waren niet zo moei-
lijk te traceren. Het werd de bedoe-
ling om de reünie in 2014 te orga-
niseren! In dit jaar wordt de 65 jari-
ge leeftijd bereikt. Ruimschoots de 

tijd dus om te zoeken waar ze waren 
gaan wonen!

Youtube
25 Van de 40 leerlingen komen uit 
het verschijningsgebied van de 
Nieuwe Meerbode. De anderen uit 
alle windstreken van Nederland 
o.a. Noordbroek, Schijndel, Oegst-
geest, Beverwijk, Putten, Bodegra-
ven, Amsterdam, Naarden, Nieuw-
koop, maar ook één uit Senegal, die 
door middel van zijn broer kon wor-
den gevonden! Op youtube met de 
titel uithoorn na 1950 komt de lage-
re school nog in beeld met o.a. bok-
je springen. Ja, dat werd echt ge-
daan! Veel leerlingen duidelijk in 
beeld met de leraren Rijnja, Dries-
sen en v. Mourik. De tijd van school-
melk, de kleine fl esjes waar je als 
je geluk had werd gekozen als de 
gaatjesprikker en een 2e geluks-
vogel die de rietjes erin mocht zet-
ten!. De klaarovers voor de over-
steek naar het huis van de burge-
meester, maar ook de straf dat je de 
gymzaal moest vegen na de brood-

maaltijd na de communie, want veel 
ochtenden ging je voor school eerst 
nog naar de kerk. Genoeg stof om 
na te praten bij deze aanstaande 
hereniging van de 6e klas.

Herkennen
Op 4 oktober was het zover! In het 
buurtverenigingsgebouw in de Am-
stelhoek waren 30 leerlingen weer 
bij elkaar. Het was niet altijd makke-
lijk je klasgenoot te herkennen, 53 
jaar!!! ....maar na enige hints en de 
stem te horen was het meestal OH 
JA!! Veel nagepraat over voorvallen 
in de klas, weet je nog. Wat heb jij 
alle voorbije jaren gedaan en waar 
woon je nu, ben je getrouwd, heb 
je kinderen, kleinkinderen enz, de 4 
uurtjes waren zo voorbij en met de 
vraag heb je de e-mailadressen van 
mijn klasgenoten en doen we dit 
over 5 jaar nog eens nam iedereen 
afscheid. Je kan zeggen dat ze uit-
eindelijk de fi nale toch hebben ge-
wonnen, anders was wellicht door 
de foto deze reünie niet tot stand 
gekomen!
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Drie nieuwe cursussen
De Ronde Venen - In de komende 
weken starten bij de Stichting ‘Pa-
raplu’ weer enkele interessante cur-
sussen waar nog plaatsen vrij zijn 
en nog inschrijven mogelijk.

Voeding en Gezondheid
In deze cursus krijgt u informatie en 
praktische tips om gezonder te eten, 
beter te slapen, een gezond gewicht 
te bereiken en nog veel meer. Ook 
zonder supplementen. U krijgt ant-
woord op vragen zoals welke vetten 
van belang zijn, wat de waarde is 
van zuivel, hoe het nu zit met kool-
hydraten en hoe u uw immuunsy-

steem kunt versterken. Twee dagde-
len, op dinsdag van 19.30-21.30 uur, 
te beginnen op dinsdag 4 november. 
Kosten 14,00.

LinkedIN, onmisbaar bij 
het vinden van een baan
Hoe helpt LinkedIN jou een stap 
verder bij het vinden van een nieu-
we baan. Of je nu werkzoekende 
bent of alleen van baan wilt veran-
deren; laat je verrassen door de ve-
le mogelijkheden die LinkedIN voor 
jou heeft. Tijdens de 2 bijeenkom-
sten ga je onderzoeken hoe je jouw 
LinkedIN profiel optimaal kunt ge-

Diamanten bruiloft voor 
Henk en Jopie Hilbrands
Vinkeveen. - Een beetje gespannen 
was zij toch wel, want er was hoog 
bezoek op komst. 60 Jaar getrouwd 
zijn is dan ook niet niks en een be-
zoek van burgemeester Dievendal 
zeker waard. Een gezellig en ont-
spannen gesprek zou het worden; 
één waar het bruidspaar een goed 
gevoel aan heeft overgehouden. 
Waar hebben zij elkaar leren kennen 
? In de vijftiger jaren, en dat was een 
heel andere tijd; niet te vergelijken 

met hoe het tegenwoordig allemaal 
gaat. Elk weekend, op zaterdag-
avond, ging je dansen bij “de Rijk”, 
in de zaal tegenover over de huidi-
ge IJsbeer aan de Demmerik waar nu 
een woning staat. En daar kregen zij 
verkering. Die verkering is ook weer 
uitgegaan. Maar Henk liet het er 
niet bij zitten en toen ze elkaar weer 
eens tegenkwamen tijdens het dan-
sen wilde haar toch nog eens thuis-
brengen. En om een heel goede re-

den want, zo maakte hij haar wijs: “ik 
ga emigreren!”. Het is aangebleven 
en op 23 september 1954 zijn ze ge-
trouwd. Henk, afkomstig uit Uithoorn 
bij “de Rode Paal” uit een gezin met 
alleen jongens en Jopie, de jongste 
uit het gezin Weerden uit Vinkeveen. 
Henk is speciaal voor haar katholiek 
geworden, zodat ze in de kerk kon-
den trouwen. Zo ging dat. 

Botenverhuur
De ouders van Jopie hadden in die 
tijd het “botenverhuurbedrijf Weer-
den” aan de Herenweg 30. Toen 
heette dat nog “achter de Heul”. Er 
werden roeiboten verhuurd aan Am-
sterdammers die wilden vissen op de 
Vinkeveense plassen. 

Op de benedenverdieping van het 
huis een café, waar men kon rekenen 
op een “vlotte en nette bediening” en 
op de bovenverdieping plaats om te 
blijven slapen, het kon allemaal bij 
Weerden. Het jonge bruidspaar zag 
er echter geen brood in de zaak 
over te nemen. Antoon Weerden is 
met de botenverhuur gestopt en er 
kwam ruimte in de woning vrij zodat 
Jopie en Henk erbij in konden wo-
nen. Een gezellige woning met rond-
om veel fruitbomen en in de schuur 
het varken. Een voormalige burge-
meester heeft ooit gezegd dat dit het 
mooiste plekje van Vinkeveen is. Jo-
pie Weerden, want alleen onder die 
naam kennen de echte Vinkeveners 
haar, heeft dan ook goede herinne-

ringen aan haar voormalige werkge-
ver en de tijd dat zij in het voorma-
lige Gemeentehuis aan de Demme-
rik werkte. 
 
Verhuisd
Het is alweer 12 jaar geleden dat zij 
Herenweg 30 hebben verlaten, het 
geboortehuis van Jopie, waar zij uit-
eindelijk 73 jaar heeft gewoond. Het 
werd allemaal een beetje teveel. 
Het wonen op zo’n sprookjeslocatie 
brengt veel werk me zich mee. Bo-
vendien is de woning alleen te voet 
bereikbaar. Daar mogen de kinde-
ren nu van genieten. Het wonen op 
zo’n unieke locatie heeft natuurlijk 
ook veel voordelen. Zo hebben Jopie 
en Henk hun 45-jarig huwelijks feest 
gevierd op de partyboot van Klink-
hamer. Speciaal voor die gelegen-
heid lag de boot aangemeerd aan 
de tuin op nummer 30. De gasten 
hoefden alleen nog maar de loop-
plank op naar de feestlocatie. Door 
de jaren heen zijn er heel wat feest-
jes, belangrijke verjaardagen , kin-
derpartijtjes en zelfs een trouwerij in 
die tuin gehouden. Sinds 2002 wo-
nen zij met veel plezier in “de Heuve-
link”. Henk is blij dat hij niet meer in 
de tuin hoeft te werken en het rus-
tiger aan kan doen. Lekker op pad 
met de nieuwe elektrische fiets en 
tijd doorbrengen met de kinderen 
en kleinkinderen is een veel leuke-
re bezigheid ! Het 60-jarig huwelijks-
feest hebben zij met familie, vrien-
den en medebewoners van “de Heu-
velink” op 20 september jl. gevierd 
bij s’Anders eten&drinken. “Door het 
prachtige weer hebben we zelfs de 
hele middag gebruik kunnen maken 
van het gezellige terras, onder het 
genot van koele drankjes en heerlij-
ke hapjes”, vertellen Jopie en Henk 
enthousiast.

Inschrijven bij Cursus-
project De Ronde Venen
De Ronde Venen - De avonden 
worden snel langer, misschien een 
goede reden om gezellig een cur-
sus, lezing of workshop te volgen? 
Op de volgende cursussen van het 
Cursusproject DRV kan nog inge-
schreven worden:

Cursus 30, Architectuur 
van eeuwen in Sicilië 
De cultuur van Sicilië wordt geken-
merkt door de overheersing van veel 
verschillende volken, zoals de Grie-
ken, Romeinen, Arabieren, Noor-
mannen, Spanjaarden en Fransen, 
die afwisselend de macht uitoefen-
den tot in 1861. Al deze volken heb-
ben hun eigen specifieke kenmer-
ken nagelaten op het gebied van ar-
chitectuur, kunst, tradities en sma-
ken. 4 dinsdagen, 28 okt., 4-11-18 
nov., van 20.00-22.00 uur.

Cursus 31, Zen-meditatie
De eerste avond staat de lichaams- 
en geesteshouding van deze me-
ditatie centraal. De tweede avond 
gaat over de Zen-beoefening in het 
dagelijks leven. Ervaring is niet no-
dig. Zen-meditatie is geen techniek 
maar een natuurlijk aanwezig zijn 
met, en wakker kijken naar wat er 
is en wie we zijn. 2 woensdagen, 29 
okt., 5 nov., van 20.00–21.30 uur.

Cursus 36, Portret schilderen 
voor “dummies”
Nog een paar plaatsen beschikbaar.
Een geschilderd portret van een 
dierbare is leuk, maar o zo moeilijk 
te maken. Deze avond leert u een 

trucje om heel snel een wervelend 
portret te schilderen in aquarel. Er-
varing in schilderen is helemaal niet 
nodig om tot een goed resultaat te 
komen! 1 maandag, 3 november, 
van 19.45–21.30 uur.

Cursus 39, kenmerken 
van schoonheid
Zijn er objectieve kenmerken waar-
aan wij schoonheid ontlenen? Wel-
ke psychologische factoren spelen 
een rol bij ons gevoel van schoon-
heid? In deze lezing beantwoordt de 
docent de vraag waarom wij naar 
kunst kijken en welke functie kunst 
heeft in ons dagelijks leven. 1 don-
derdag, 6 november, van 20.00–
22.00 uur.

Cursus 40, Winterlandschap 
met acrylverf
In deze cursus leert u waar u op 
moet letten om veel diepte te krij-
gen in een (sneeuw)landschap. U 
gaat naar huis met een werkstuk 
van acryl op doek wat u meteen aan 
de wand kunt hangen. Ervaring in 
schilderen is niet persé nodig om 
tot een goed resultaat te komen. 2 
maandagen, 17-24 nov., van 19.45–
21.30 uur.

Op de website www.cursusproject.
nl/rondevenen.htm kan men alle 
info over de cursussen en de ma-
nier van inschrijven lezen. Ook wel-
ke cursussen vol zijn en waar nog 
plaats op is. Meer weten? Bel dan 
naar Auwert Dekker, tel.nr. 0297-
261849 of mail: auwert@casema.nl

Vinkeveen - Leerlingen van groep 
4 en 5 gingen afgelopen week hele-
maal op in de voorstelling “Het mys-
terie van het verdwenen geluid”. On-
der leiding van Mart Roegholt werd 
een Multi -mediavoorstelling ge-
bracht, waar de kinderen ademloos 
naar luisterden, om het volgende 
moment gillend op te springen van 
enthousiasme. Presentator Christi-
aan van der Weij vertelde boeiend 
over een tovenaar die alle noten uit 
muziekinstrumenten had gevangen. 
Het verhaal werd aangevuld en on-
derbroken door videobeelden en 
een live-combo, bestaande uit een 
dwarsfluitiste, een celliste en violis-
te Mart Roegholt. Zij leerden de kin-
deren een lied waarmee ze de tove-
naar wisten te verslaan. Met dit mu-
zikale sprookje merkten de kinderen 
dat klassieke muziek heel mooi en 
leuk kan zijn. Extra leuk was natuur-
lijk dat de kinderen alle instrumen-
ten zelf ook even mochten uitprobe-
ren. Een enkeling wist daar al een 
mooie toon uit te toveren!

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Wildernis in Waverhoek
Hoe boeiend is het vogelleven in 
onze eigen nieuwe natuur, tussen 
Vinkeveen en Waverveen. Allerlei 
vogels foerageren in het plasdras-
gebied met z’n rietkragen en pit-
ruspollen. Ik kom dan ook graag 
in de Waverhoek om een rondje te 
wandelen of zoals onlangs om er-
bij te zijn als echte vogelaars aan 
birdwatching doen. Bereidwillig 
laten de vogelaars me door hun 
telescopen kijken. En dan zie je 
zoveel meer dan met het blote oog 
of met een eenvoudige verrekijker.
 
Vogelaars en belangstellenden zoals ik richten zich vooral op de bij-
zondere vogels en lawaaischoppers. Meerkoeten zien we bijvoorbeeld 
gewoon over het hoofd. Wilde eenden negeren we. Over grauwe gan-
zen zwijgen we. Maar we moeten ze wel opmerken, omdat ze gakkend 
overvliegen. Wel zijn we geboeid door de honderden kieviten die in een 
soort wolk slordig opfladderen en weer neerstrijken. We zeggen tegen 
elkaar: “Kieviten zijn trekvogels, maar zolang er voedsel genoeg is en 
het niet al te koud is blijven ze hier”. We volgen de ongeveer tien wa-
tersnippen. Ze lopen een beetje wormen te pikken en vliegen zigzag-
gend een stukje. De snippen verzamelen zich niet voor de trek naar 
warmere streken, ze houden van de Waverveense woeste grond. Het 
zijn waadvogels met een lange snavel en korte poten, die in moeras-
sen en vochtige weilanden leven. “Pas als het gaat vriezen, zullen de 
watersnippen vertrekken”. 
Ook een blijvertje is de rietgors, een klein vogeltje dat in zijn winter-
kleed een beetje grauw is en op een huismus lijkt. Hij heeft een wit-
te baardstreep en een lange staart, waar hij onophoudelijk mee rukt. 
De rietgors zingt niet erg mooi, een beetje krakend. Maar zijn vlucht is 
weer wel mooi, dansend in de lucht van rietstengel naar lisdodde. Hij 
nestelt in rietvelden en verblijft ’s winters ook op bouwland, eet voor-
al zaden en ruigtekruiden, maar ook insecten. “Omdat riet en bouw-
land in Waverveen volop aanwezig zijn, kunnen de rietgorzen er blij-
ven”. De vogels verblijven dus graag in de Waverhoek. En de vogelaars 
en ik? We blijven nog even. De vogelaars kijken door hun ‘scopen’en 
in hun boeken. Ik loop mijn rondje en geniet van de vergezichten over 
polder, woeste grond en het ernaast gelegen Botshol, en denk: “Wat is 
natuur dichtbij huis fijn”.

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Rosa, winnares van de 
voorleeswedstrijd Pijlstaartschool

Vinkeveen – Vrijdagmorgen 10 ok-
tober verzamelden de leerlingen van 
groep 4 t/m 8 zich in de aula van de 
Pijlstaartschool. Het was een span-

nende ochtend voor Nick, Rosa, 
Fynn, Senna, Mirthe en Sabrina, zij 
waren de deelnemers van de voor-
leeswedstrijd. Wie van deze zes zou 

de winnaar worden. Onder toeziend 
oog van een vakkundige jury, en-
kele ouders van de deelnemers en 
alle leerlingen werden de verhalen 

voorgelezen. De verhalen waren al-
lemaal even spannend en werden 
door iedereen luid en duidelijk voor-
gelezen. De jury had het erg moeilijk 
en trok zich even terug om te over-
leggen. Ondertussen werden ook 
de kinderen van groep 1, 2 en 3 erbij 
gehaald en maakte juf Miriam be-
kend wie de winnaars waren van de 
cupcakes en taarten waren. De win-
naars waren de kinderen uit groep 3 
van juf Wendy, groep 4 van juf Mi-
riam en groep 6/7 van meester Tom 
en juf Ellen. Zij kregen een trom-
mel snoep die in de klas uitgedeeld 
kon worden. Hierna werd nog een 
keer het Kinderen voor Kinderen 
lied ‘Feest!’ ingezet. Eindelijk kwam 
de jury met het verlossende ant-
woord. Van de zes kinderen bleven 
er drie over en daar moest toch echt 
een winnaar of winnares uit geko-
zen worden. Wie zou dit zijn? Mar-
lon van Rijn, van bibliotheek Vin-
keveen, kreeg het woord en vertel-
de dat de jury het erg moeilijk heeft 
gehad maar dat uiteindelijk de keu-
ze is gevallen op Rosa Jansen. Rosa 
mocht nog een keer haar stukje uit 
het boek ‘Weg met die krokodil!’ van 
Paul van Loon voorlezen. Naast een 
boekenbon kreeg Rosa een ech-
te oorkonde en mag ze deelnemen 
aan nationale voorleeswedstrijd. 
Rosa van harte gefeliciteerd!

bruiken bij je zoektocht naar een 
nieuwe baan. Wat kan jouw netwerk 
voor jou doen en hoe ga je deze ge-
bruiken.
Deze cursus is bedoeld voor ie-
dereen als een middel bij het vin-
den van een baan. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan het solli-
citatieproces. Twee dagdelen, op 
woensdag van 09.30-11.30 uur, te 
beginnen op woensdag 5 november 
a.s.. Kosten 20 euro.

Spelenderwijs Bridge leren
Bridge is volgens de honderddui-
zenden beoefenaars in Nederland 
‘het leukste kaartspel’. Je kunt thuis 
bridgen, maar er zijn ook toernooi-
en, bridge vakanties en natuurlijk 

de bridgeclubs. Mensen denken dat 
bridge leren moeilijk is, maar met 
deze cursus willen wij een eind ma-
ken aan dit misverstand. Als je een-
maal met bridge begint, houd je 
nooit meer op! Twaalf dagdelen, op 
woensdag van 19.30-22.00 uur, te 
beginnen op woensdag 5 november 
a.s. Kosten 83,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de Stich-
ting ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis. Via email kan men altijd 
terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Betoverend muzikaal sprookje op de Sint Jozefschool
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Van 1.000 gevraagde bezoekers zijn 673 voorstander
Veel reacties op zondagopening van Karwei
Mijdrecht - Het management en 
de medewerkers van bouwmarkt 
Karwei aan de Industrieweg in 
Mijdrecht hebben veel reacties ge-
had afgelopen zondagmiddag tij-
dens de reguliere zondagopening. 
Verreweg de meesten waren posi-
tief, maar er waren ook enkele ne-
gatieve bij. Aanleiding was de boe-
te van 5.000 euro die het bedrijf 
kreeg omdat men de zondag daar-
vóór zonder vergunning open was. 
Het was voor Monique van der Drift 
uit Wilnis aanleiding om als bewo-
ner en op persoonlijke titel zonder 
enig belang een simpele maar wel 
effectieve enquête op te starten. Dat 
deed zij door bij de ingang van Kar-
wei bezoekers rechtstreeks te vra-
gen of zij voor of tegen de opening 
van de bouwmarkt op zondag wa-
ren en of zij hun naam en woon-

plaats daarbij op papier wilden zet-
ten. Welgeteld 673 van de ongeveer 
1.000 bezoekers gaven daar spon-
taan gehoor aan. Monique wil hier-
mee aantonen wat de mening van 
de inwoners is over de zondags-
opening van winkels, in dit geval de 
Karwei. Zij wil de uitslag van de en-
quête met alle namen aanbieden 
aan wethouder Anco Goldhoorn, zo-
dat hij van deze activiteit en de uit-
slag ervan kennis kan nemen.

Open
“Persoonlijk ben ik er sterk voor dat 
meer winkels op zondag open zijn 
zodat ik zelf kan bepalen wanneer ik 
mijn boodschappen wil doen. Daar 
hoort met name een bouwmarkt bij 
omdat mensen in het weekend vaak 
klussen en dan wel eens materialen 
en toebehoren te kort komen of dat 

Ronde Venen Belang wil met erfpacht 
sociale woningbouw zekerstellen
De Ronde Venen - In de laatste 
commissievergadering bleek het 
woningbouwproject Westerheul IV 
in Vinkeveen niet naar wens te ver-
lopen. Ontwikkelaars, die woning-
bouw contracten met de gemeen-
te hebben afgesloten, blijken niet in 
staat de woningen ook te bouwen. 
De vraag sluit niet meer aan bij de 
afgesproken types woningen. Voor-
al de vraag naar appartementen is 
sterk teruggelopen. 
Dit betekent ook dat de woning-
bouwcorporatie Groenwest terug 
moet komen op het bouwen van 

goedkope appartementen. De so-
ciale woningbouw komt daarmee 
in gevaar. In de commissievergade-
ring is de fractie van Ronde Venen 
Belang daarom gekomen met een 
plan, dat sociale woningbouw wel 
mogelijk maakt. 

Zorgen over goedkope 
huurhuizen
Joppe de Ree, fractievoorzitter van 
Ronde Venen Belang: “Ronde Ve-
nen Belang maakt zich zorgen over 
de toegankelijkheid van starters en 
mensen met de laagste inkomens in 

de nieuwbouw. Woningbouwcorpo-
raties beschikken over te weinig fi-
nanciën om voldoende te kunnen 
investeren in sociale woningbouw 
(goedkope huurwoningen). Daar-
om kan Groen West geen goedkope 
huizen bouwen, omdat zij over on-
voldoende geld beschikken om aan 
die wens te voldoen. Zij zien geen 
mogelijkheid te investeren voor de 
doelgroep.”

Met erfpacht wel 
goedkope huizen 
“Dat is ook niet helemaal nodig.” al-
dus René Bultena, ook lid van de 
fractie van Ronde Venen Belang. 
“Als je een deel van het project in 
erfpacht uitgeeft, wordt het wel mo-
gelijk. Woningbouwverenigingen 
kunnen op deze wijze op gedegen 
en goedkope wijze sociale woning-
bouw financieren, gewoon omdat 
de stichtingskosten lager worden. 
Het zit namelijk zo: De gemeen-
te kan -door middel van het stellen 
van erfpachtvoorwaarden- dwin-
gend opleggen dat de grond wordt 
bestemd voor sociale woningbouw. 
Voor de ontwikkelaar betekent dit 
een uitgestelde grondprijsbetaling, 
waarvoor een vergoeding dient te 
worden betaald. Tot die tijd moet de 
grond voor de gemeente pacht op-
brengen die minimaal gelijk moet 
zijn aan de rente die de gemeen-
te betaalt. Feitelijk financiert de ge-
meente in dit geval een deel van de 

stichtingskosten, zonder dat dit geld 
kost.

Goed voor huurders, 
woningbouwcorporatie 
en gemeente
Voor de gemeente betekent dit dat 
de grond pas later verkocht wordt, 
tegen de dan geldende grondprijs. 
Voor de gemeente heeft dit geen 
negatieve gevolgen. De grond kost 
geen geld en de gemeente blijft ei-
genaar van de grond, die op termijn 
zelfs meer kan opbrengen.
Bovendien hoeft de gemeente geen 
verlies te nemen op haar huidige 
grondexploitatie. De investeerder 
krijgt lagere stichtingskosten. Onze 
inwoners krijgen betaalbare huur-
woningen. Een duidelijke win-win 
situatie, waarvan onze inwoners met 
een smalle beurs van kunnen profi-
teren. Maar het belangrijkste is dat 
we normale huurhuizen tegen lage 
huren kunnen bouwen.” 

Wethouder Moolenburgh 
ziet mogelijkheden
Wethouder David Moolenburgh re-
ageerde in de commissievergade-
ring van afgelopen week bijzonder 
positief op het plan van Ronde Ve-
nen Belang. Hij zegde toe de moge-
lijkheid te onderzoeken om voor de 
vrijgekomen en eventueel vrij te ko-
men kavels op het zieltogende pro-
ject Westerheul IV in Vinkeveen in 
erfpacht uit geven.Joppe de Ree (RVB)Renee Bultena (RVB)

Regio - Schouten Spanplafond ver-
betert de akoestiek in elke ruim-
te. Last van een hinderlijke galm in 
kantoor of woning? Schouten Span-
plafonds heeft de oplossing. Moder-
ne interieurs zijn vaak uitgevoerd 
met harde materialen. Harde vloe-
ren en wanden, geen gordijnen, et 
cetera. 
Deze interieurs hebben dan ook 
vaak last van zeer hinderlijke galm. 
De kern van onze oplossing ligt in 
de unieke combinatie van een ge-
luiddempend, naadloos, akoestisch 
spanplafond. Het akoestische span-
plafond van Schouten is een micro 
geperforeerd spanplafond. Door het 
toepassen van een akoestisch span-
plafond van Schouten is het moge-
lijk om op een eenvoudige wijze de 

Leven zonder 
geluids-overlast

akoestiek in elke ruimte enorm te 
verbeteren. Hierbij houdt de klant 
de voordelen van een super strak 
spanplafond. Kom naar de plafond-
show op zaterdag 18 en zondag 19 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Pla-
fondvakbedrijf Schouten is te vin-
den aan de Dorpsstraat 82 in Nib-
bixwoud. Telefoon: 0229-571391. 

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Herfstvakantie filmmiddag 
voor peuters en kleuters
Vinkeveen - In de herfstvakantie 
is het weer zover! Filmmiddag voor 
de peuters en kleuters uit De Ron-
de Venen. Op woensdagmiddag 22 
Oktober zijn ouders (of opa’s en 
oma’s) met hun (klein) kinderen van 
harte welkom op Basisschool De 

Schakel. (Pijlstaartlaan 1) De kinde-
ren worden ontvangen met limona-
de en wat lekkers en om 14.00 start 
de film.
Voor meer informatie over de film 
kunt u contact opnemen met Ange-
la Strubbe, 06-52237152.

Op de plek van de huidige kantine worden 6 nieuwe kleedkamers gebouwd

Hertha gaat bouwen!
Vinkeveen - Afgelopen maandag 
avond is tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van S.V. Hertha una-
niem besloten dat Hertha over gaat 
tot renovatie en nieuwbouw. Na een 
presentatie van voorzitter Harry van 
Genderen en Michel Klinkhamer 
waren alle aanwezigen overtuigd 
dat dit project door moet gaan. Een 
groot deel van de groei komt voort 
uit de uitbreiding met meidenvoet-
bal. Maar, wie lekker wil sporten, 
moet zich ook op een prettige ma-
nier kunnen omkleden en douchen. 
Er dreigt inmiddels een serieus te-
kort aan kleedkamers. Toen Hertha 
zich in 1971 aan de Molmhoek ves-
tigde werd er met behulp van vele 
vrijwilligers en ondersteuning van-

uit, toen nog, Gemeente Vinkeveen 
en Waverveen een mooi clubge-
bouw gerealiseerd. In 1971…
Nu, 43 jaren later en ontelbaar veel 
vrijwilligershanden verder, loopt 
Hertha ertegenaan dat een deel van 
de accommodatie simpelweg niet 
meer ‘op te lappen’ is. Dit én het 
dreigende tekort aan kleedruimtes 
is de basis geweest voor dit initiatief.

Afstudeerproject
De situatie bij de club zette ander-
half jaar geleden 2 studenten bouw-
kunde ertoe om hun afstudeerop-
dracht geheel te wijden aan het on-
derzoeken en ontwerpen van mo-
gelijkheden om S.V. Hertha ‘futu-
re-proof’ te maken. Twee duidelij-

ke opmerkingen vanuit de gemeen-
te liepen als rode draad door de uit-
daging heen: “er mag geen extra 
grond bebouwd worden” en “onze 
knip is helaas leeg; er is dus geen 
subsidie beschikbaar”. Een op pa-
pier onhaalbare opdracht, waarmee 
deze 2 jongemannen hun studie met 
goed gevolg hebben afgerond. Als 
gevolg op dit positieve plan is er 
binnen Hertha een bouwcommis-
sie opgericht onder leiding van de 
Voorzitter en Rob de Kuiper van de 
firma Vinkbouw. Van het in totaal 
500.000,- kostende bouwproject 
heeft de club, dankzij enthousias-
te (bouw)bedrijven, al 200.000,- aan 
materialen weten af te dekken. Een 
waarde van 80.000,- aan arbeidsu-

Met uitzicht vanuit de kantine op het hoofdveld! 

De nieuwe kantine wordt bovenop de huidige kleedkamers en bestuurska-
mer gerealiseerd

ren zal worden ingevuld door vrij-
willigers. Aan eigen middelen heeft 
Hertha 50.000,- beschikbaar. 
Op het eerste gezicht lijkt dat een 
heel groot bedrag… en dat is het 
ook! Maar geen onmogelijk bedrag. 
Een financiële commissie heeft, on-
dersteund door een jurist en een fis-
calist, gedetailleerde berekeningen 
gemaakt waaruit blijkt dat de finan-
ciële gezondheid van S.V. Hertha 
van dien aard is dat leningen ver-
antwoord kunnen worden aange-
gaan.

Obligatie lening
De Club is voornemens 100.000,- 
via een banklening (mogelijk onder-
steund door Stichting Waarborg-
fonds Sport). Hertha gaat naast de-
ze lening obligaties uitgeven. Deze 
vorm van renteloos lenen biedt een 
ieder die Hertha een warm hart toe-
draagt de mogelijkheid de realisatie 
financieel te steunen. Het is moge-
lijk om een fiscaal aftrekbare schen-
king te doen. 

Overige acties
Middels nog uit te voeren activitei-
ten en evenementen wil Hertha de 
laatste 20.000,- binnen halen.
Afgelopen vrijdag was het een suc-
cesvol Footgolf evenement in Wilnis 
en aanstaande zaterdag een mega 
statiegeld-flessen actie in Vinke-
veen. Komende tijd volgen nog een 
hoop leuke acties.
Wilt u informatie ontvangen over het 
financieel steunen van de bouw-
plannen?
ikdraagbij@hertha.nl of spreek een 
bestuurslid aan of kijk op www.
hertha.nl

de verf ineens op is. Dan kan je bij 
onder meer Karwei op zondag te-
recht om het op te halen waarna je 
verder kan. In het andere geval ligt 
de klus voorlopig stil. Omdat alle on-
dernemers het moeilijk hebben van-
daag de dag is elk tijstip dat win-
kels open kunnen zijn om omzet te 
genereren mooi meegenomen. Als 
niemand het voortouw neemt blijft 
alles bij het oude en komt er niks 
in beweging. Dus besloot ik wat te 
gaan doen en kwam op het idee om 
handtekeningen van bezoekers te 
gaan verzamelen bij de ingang. Ik 
wist niet dat dit zo massaal zou ver-
lopen. Later besefte ik dat ik er meer 
mee moest gaan doen dan alleen 
de manager de hoeveelheid hand-
tekeningen te geven. De media en 
de politiek moesten er ook kennis 

van hebben. Dat is dus mijn twee-
de voornemen geweest. Ik wil al-
le handtekeningen aan de wethou-
der overhandigen,” aldus Monique. 
“Verschillende mensen hebben te-
gen mij gezegd dat ik er bij de poli-
tiek toch niets mee bereik. Akkoord, 
maar door op de bank te blijven zit-
ten bereik je ook niks. Als je er be-
kendheid aan geeft in de pers en bij 
de gemeente heb je misschien kans 
dat er wel wat gebeurt.” Marco Kru-
se is niet alleen verrast maar ook blij 
met de onverwachte actie van Mo-
nique die naar hij hoopt in de loca-
le samenleving weer het nodige zal 
losmaken over de winkelopening op 
zondag. Hij zei haar erg dapper te 
vinden om wat ze gedaan heeft en 
bedankte haar daarvoor. Met de vol-
gende openingen op zondag - bui-
ten reguliere zondagsopeningen - 
riskeert Karwei in totaal 45.000 euro 
aan boetes te moeten betalen! Toch 
zegt Marco gewoon door te zullen 
gaan. Karwei zelf staat volgens hem 
als bedrijf volledig achter de actie.

Dressuurwedstrijd op 
dierendag bij Stal Bos
Mijdrecht - De dag kon niet mooi-
er, de zon scheen de temperatuur 
was heerlijk en de pony’s werden 
extra verwend. De hele ochtend was 
iedereen druk in de weer om alles 
in gereedheid te brengen voor de 
onderlinge dressuurwedstrijd. De 
pony’s kregen een mooi wit dek-
je en werden opgezadeld. Franny 
Bos zorgde voor een goed gevul-
de koffiecorner. Toen de jury arri-
veerde zag de bak er mooi en strak 
uit, iedereen was er klaar voor de 
wedstrijd verdeeld in vier catego-
rieën (BIXIE-B zonder galop-BB en 
B4) kon beginnen. Om 13.30 waren 
de eerste twee categorieën verre-
den, wat waren ze allen goed en het 
was reuze spannend, Romy behaal-
de de 1e prijs, Zuzia de 2e en Lotte 

de 3e prijs. Na een korte pauze kon 
de wedstrijd rond 14.00 weer wor-
den hervat. De categorieën BB en 
B4 waren duidelijk moeilijker maar 
wat waren de ruiters gemotiveerd 
en goed je kon zien dat er goed ge-
oefend was en de spanning was om 
te snijden, om 16.30 was de laat-
ste dressuur gereden en kon de ju-
ry de punten gaan tellen. Van de ca-
tegorie BB werd Sanne 1e, Esmee 
2e en Mandy 3e, van categorie B4 
werd Kim 1e, Donna 2e en Vera 3e. 
Stal Bos organiseert twee maal per 
jaar deze vriendschappelijke dres-
suur wedstrijd, hun motto en moti-
vatie, lief zijn voor de kinderen, de 
pony’s en voor een gezellige dag, 
zij doen dit altijd met veel plezier en 
een glimlach elke dag weer,

Atlantis C1 pakt het 
kampioenschap!
Mijdrecht - Het door TTC Projec-
ten B.V. gesponsorde Atlantis C1 
heeft dit succesvolle buitenseizoen 
afgesloten met een kampioenschap 
in de 3e klasse. Dit ging niet altijd 
even eenvoudig, maar verdiend was 
het zeker door de ontwikkeling die 
de groep gemaakt heeft vanaf het 
begin dat ze met coaches Jonathan 
van der Horst en Jeroen Korver aan 
de slag gingen. De openingswed-
strijd werd simpelweg gewonnen 
van ESDO waarna de week daar-
op de eerste tegenslag verwerkt 
moest worden. Badhoevedorp, met 
een aardige groep, verraste Atlantis 
door hun scherpe spel waardoor de 
tegenpartij met de punten naar huis 
vertrok. Bij de uitwedstrijd waren de 
rollen echter compleet omgedraaid 
waardoor Atlantis weer boven-
in mee bleef doen. Atlantis moest 
daarna aantreden tegen koploper 
De Vinken wat uiteindelijke resul-
teerde in een overwinning voor de 
C1 uit Mijdrecht. Na de winst tegen 
ESDO vorige week kon het jeugdi-
ge team zich gaan opmaken voor de 
kampioenswedstrijd tegen De Vin-
ken. Beide ploegen hadden 4 wed-
strijden gewonnen en één verloren. 

Dit hield in dat de winnende partij 
kampioen was of, in het geval van 
een gelijkspel, beide ploegen kam-
pioen zouden worden. Beide ploe-
gen hielden zich in het begin van de 
partij goed in evenwicht. De Vinken 
creëerde meer kansen maar Atlan-
tis speelde het uiteindelijk beter uit 
waardoor er vlak voor rust een 0-1 
voorsprong op het scorebord kwam 
te staan. Na de rust werd het tempo 
even door beiden ploegen flink op-
geschroefd. Beiden ploegen gingen 
er compleet voor en Atlantis kwam 
op een 0-2 voorsprong.
Helaas duurde dit niet lang, het 
stond namelijk binnen twee minu-
ten weer gelijk. De Mijdrechtena-
ren kwamen weer op een 2-3 voor-
sprong maar met nog 6 minuten te 
gaan werd het weer gelijk. Dit zorg-
de onder het vele aanwezige pu-
bliek en alle spelers en coaches 
voor een enorme spanning, want 
het mocht toch niet gebeuren om in 
de laatste seconde het kampioen-
schap te verliezen. Beiden ploegen 
gingen voor het doelpunt, maar die 
kwam niet meer.
Kampioen! Een prachtige prestatie 
van de relatief nieuwe C1.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF 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:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Grijs cyperse poes. Heet Minoe.
- De Hoef, Oostzijde: Grijze gecast. kater. Heet Dickie.
- De Kwakel, Hoofdweg: Jonge rode kater. Heet Poema. 
 Heeft zilver-grijs bandje met belletje om.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Cypers-grijze kat. Heet Mason.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Cypers grijze poes. 10 jaar. 
 Heet Gijsje en is moeilijk te benaderen door vreemden.
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte kater.

Gevonden:
- Mijdrecht, Florijn/Sterling: Rood-witte kat 
 met een Loombandje om.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse lichtbruin met witte kat..
- Mijdrecht, Tienboerenweg: Kat 

Altovi speelt Kunstkoppel!
De Ronde Venen - Toneelvereni-
ging Altovi speelt op 18 en 25 ok-
tober 2014 de door Martin Verrips 
geschreven klusical Kunstkoppel. 
De opkomst en ondergang van een 
liefdesrelatie, gespeeld in sketches, 
gekruid met muziek. Beurtelings 
humoristisch en ontroerend, en met 
overgave gespeeld door de voltalli-
ge cast van Altovi. De muzikale bij-
dragen ondersteunen het verhaal en 
worden gloedvol verklankt door de 
Zanggroep Braq, Jordy de Leeuw en 
de huisband Rijksmuziek. Dorpshuis 
De Boei is voor deze gelegenheid 

omgebouwd tot het Museumplein 
in Amsterdam omdat dit nu een-
maal de plek is waar alles zich af-
speelt. Dit alles gebeurt onder regie 
van Cees Otting die er een fantasie-
rijk en hecht geheel van heeft ge-
smeed. Wees er bij op zaterdag 18 
of 25 oktober 2014, om 20.15 in de 
Boei te Vinkeveen! Kaarten voor de-
ze verrassende voorstelling kunt u 
halen bij: Verf & Wand van Asselen, 
Drogisterij de Bree en Slijterij Vree-
land in Vinkeveen en bij Boekhandel 
Mondria in Mijdrecht. U kunt ook 
reserveren via altovi@gmail.com.

OKK viering 25 oktober met Koor Cantare
Mijdrecht - Op zaterdag 25 okto-
ber zal Koor Cantare uit Mijdrecht 
het muzikale gedeelte verzorgen 
van de viering in de Oud Katholieke 
parochie H.Elia i.o. De Messe brè-
ve in C van Charles Gounod wordt 
uitgevoerd, en daarnaast liederen 
om mee te zingen zoals Hier wordt 

een huis voor God gebouwd, Op le-
ven gericht, en uit Taizé: The Lord is 
my light, Bless the Lord en het Ubi 
caritas.
Mooi om naar te luisteren zijn: If ye 
love me van Thomas Tallis en Ave 
vera virginitas van Josquin des Prez. 
De muzikale leiding heeft Theo van 

Dijk, die het koor ook op piano be-
geleidt. Bisschop Dirk Jan Schoon 
zal in deze viering de voorganger 
zijn.
Aanvang om 19.00 uur, in de Veen-
hartkerk aan de Grutto 2a in 
Mijdrecht. Na afloop is er koffie en 
thee. U bent van harte welkom!

Mijmeringen
Piet
Mijn eerste stukje in deze krant begon 
bijna drie jaar geleden met een irritatie 
over de pepernoten die al in augustus in 
de winkel lagen (en liggen). Tijden veranderen echter, ik kan me nu 
niet meer druk maken over de pepernoten en al het andere sinterklaas 
snoepgoed wat al in de winkels ligt. Nee, het onderwerp van discus-
sie is sinds vorig jaar de rechterhand van Sinterklaas, namelijk zwarte 
piet. Irritatie is een klein woord voor de gevoelens die deze discussie 
met zich meebrengt, het woord ongeloof is meer van toepassing (wat 
dan wel heel raar is met dit feest wat gaat over geloven in de goed-
heiligman).

Kleur
Het gebeurde wel al eerder, dat er een gekleurde piet tussen de andere 
zwarte pieten liep. Bij de eerste regenboogpiet vond ik het al vreemd, 
door welke schoorsteen was dit Pietje gekropen? Toen hoefde ik dat 
nog niet uit te leggen aan de kinderen. Het fenomeen piet met een an-
dere kleur legde ik naast me neer. Het bleek echter een hardnekkige 
discussie te zijn, die vorig jaar tot volle uitbarsting kwam.

Discussie
De hele discussie draait op het argument dat Zwarte Piet racistisch zou 
zijn. Ze worden als dom neergezet en gedragen zich onderdanig aan 
de grote baas, Sinterklaas. Daarmee staat het symbool voor slavernij. 
Op het internet zijn er vele stukken te vinden over dit onderwerp, vele 
voor en tegenargumenten heb ik gelezen. De samenvatting die ik er-
van maak, is dat het draait om racisme versus traditie. 

Mening
Ik ben niet objectief in deze. Ik vind de discussie onzinnig. Nooit heb ik 
gedacht dat Sinterklaas een racistisch feest was. Zwarte Piet is zwart 
door het kruipen door de schoorstenen (Dat we nu geen schoorstenen 
meer hebben, tsja lang leve de vooruitgang). Het Sinterklaasfeest vind 
ik een van de weinige volksfeesten waarin heel Nederland verenigd is 
in de Hollandse gezelligheid en dat alles met maar een doel; onze kin-
deren een bijzonder feest te geven. De mensen die tegen Zwarte Piet 
zijn kunnen mijn menig gebruiken om allerlei argumenten op te wer-
pen, namelijk dat niet heel Nederland geniet van het Sinterklaasfeest. 
Het is immers allemaal maar net hoe je het bekijkt.

Kennis
Het is de kracht van het samenbundelen, er is een gedreven groep die 
als doel heeft om de traditie rond Zwarte Piet te veranderen. Zij voelen 
zich persoonlijk aangetast door deze traditie en gebruiken vele argu-
menten die ik niet kan volgen. Ik ben ook maar een simpele, gemiddel-
de, blanke Nederlander dus hoe kan ik me verplaatsen in de achter-
grond van deze groep die het heeft over een slavernij verleden en dat 
wij daar meer over moeten weten? Kennis overdracht vindt mijn inziens 
vooral plaats op scholen en niet in de media (geloof nooit een journa-
list, woorden zijn zo verdraaid). Als het echt zo is, laat deze groep dan 
inzetten op het onderwijs, in plaats van een traditie te ondermijnen. 

Boycot
Het is een vicieuze en negatieve cirkel geworden. Het lijkt erop dat de 
Sinterklaasliefhebbers nu ook een vuist aan het maken zijn. Alle win-
kels die politiek correct wilde zijn, hebben aangegeven dat Zwarte Piet 
niet meer in de reclame uitingen zou voorkomen. En het gaat hier niet 
om de kleinste bedrijven, nee om de grote en puur Hollandse bedrij-
ven die nu een traditie laten afbrokkelen. Het gaat ze immers niet om 
traditie, nee het gaat over geld en men wil geen inkomsten mislopen. 
Ironisch genoeg lijkt dit nu wel het geval te zijn. Vele mensen hebben 
aangegeven dat zij de winkels boycotten die meegaan in deze discus-
sie en Zwarte Piet weglaten uit hun winkels. Vervolgens gaat de dis-
cussie gewoon door, wie heeft het gedicht niet gezien in de kranten 
waarin men terugkomt op het standpunt en semi grappig aangeeft dat 
Zwarte Piet wel in de winkels te vinden zal zijn. Helaas waait men mee 
met de standpunten van de massa. 

Hoor de wind waait door de bomen, zelfs in de detailhandel waait de 
wind. Zal Zwarte Piet nu nog wel komen, nu hij het klimaat zo lelijk vindt?

Zaterdag 18 oktober a.s. 
Turkse braderie
Mijdrecht - De braderie van de 
Turkse Stichting Hakyol is in de 
loop der jaren in De Ronde Venen 
een begrip geworden. Deze brade-
rie wordt sinds 2005 in het gebouw 
van Hakyol gehouden. In het begin 
wisten de inwoners van de Ronde 
Venen niet wat ze konden verwach-
ten. De meeste mensen waren wel-
eens in Turkije op vakantie geweest 
en wisten wel wat baklava, Turk-
se thee of Turkse pizza was (lahma-
cun), maar eigenlijk hadden ze geen 
idee wat bijvoorbeeld gevulde drui-
venbladeren of engelhaartjes wa-
ren totdat ze op deze braderie wa-
ren geweest. Deze en typisch an-
dere Turkse hapjes en lekkernijen 
zullen ook weer op deze dag wor-
den verkocht. Daarnaast zal er dö-

ner met Turks brood verkocht wor-
den. Inmiddels kan er gezegd wor-
den dat de Hakyol braderie vaste 
bezoekers heeft. Deze mensen ko-
men niet alleen om hapjes te kopen, 
maar ook om gezellig bij te kletsen 
in het eethoekje van Ahmet, die be-
kend staat om zijn verrukkelijke lin-
zen- of Turkse kippensoep. Bent u 
geïnteresseerd geraakt, wilt u zien 
hoe de Turkse dames de heerlijke 
broodjes met aardappels, spinazie, 
kaas of lahmacun maken. Vers van 
de pers! Misschien vindt u het ge-
woon weer gezellig om langs te ko-
men. Hoe dan ook: u bent van har-
te welkom. Braderie is op zaterdag 
18 oktober van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Locatie: Grutto 2B 3641 TB 
Mijdrecht 

Kleindiervereniging “Onze Langoren”

Jaarlijkse tentoonstelling
Regio - Op vrijdag 17 en zaterdag 
18 oktober a.s. houdt kleindierver-
eniging “Onze Langoren” haar jaar-
lijkse tentoonstelling. Voor de 79st 
keer zullen er verschillende soorten 
dieren geshowd worden door le-
den uit de wijde omtrek. Deze ten-
toonstelling wordt weer gehouden 
in de Willisstee. U kunt de Willisstee 
vinden aan de Pieter Joostenlaan 
24 te Wilnis. Tentoongesteld zul-
len worden konijnen, cavia’s, gro-
te- en dwerghoenders, watervogels. 
De leden, waaronder ook jeugdle-
den, brengen meer dan 200 dieren 
van verschillende rassen en kleur-
slagen in de kooien in de Willisstee. 
Op vrijdag zullen er 4 nationaal be-
kende keurmeesters druk bezig zijn 
alle dieren te keuren op hun speci-
fieke eigenschappen. Dit zijn voor 
de konijnen: Hr. A.A. Verrijdt, Hr. M. 
Kok en de Hr. Th. van ‘t End. De ca-
via’s zullen ook worden gekeurd 
door Hr. A.A. Verrijdt. De hoenders 

en de watervogels door de Hr. A.P.C. 
Verboom. In de loop  van de middag 
zullen de keurmeesters de prijswin-
naars aanwijzen. 

Voor de liefhebber van kleindieren 
is een bezoek aan deze tentoonstel-
ling dus zeer zeker de moeite waard. 
Als u interesse heeft voor bepaalde 
rassen of erover denkt b.v. een ko-
nijn of cavia aan te schaffen lopen 
er genoeg mensen rond die u ant-
woordt kunnen geven op uw vra-
gen. In de kooien zult u bekende 
maar ook minder bekende rassen 
aantreffen. Ook is er weer voor de 
kinderen een knuffelhoekje inge-
richt waar ze met een aantal dieren 
kunnen spelen en knuffelen en de 
te knuffelen dieren zijn ook te koop.
De toegang is natuurlijk zoals al-
tijd gratis!! De tentoonstelling is ge-
opend op vrijdag 17 oktober van 
17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 
18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Plannen in de maak
Aantrekkelijkheid en 
veiligheid op de Plassen
Vinkeveen - Recreatieonderne-
mers in Vinkeveen gaan samen met 
toezichthouders op de Vinkeveen-
se Plassen plannen maken om be-
zoekers en gebruikers beter te in-
formeren over alles wat komt kij-
ken bij zwemmen, duiken en varen 
op de Plassen. Dat is de uitkomst 
van een bijeenkomst die donderdag 
9 oktober is gehouden en die door 
een groot aantal recreatieonderne-
mers werd bezocht. De bijeenkomst 
was een initiatief van enkele recre-
atieondernemers en was gezamen-
lijk door de Ondernemersvereniging 
Vinkeveen en de gemeente De Ron-
de Venen georganiseerd. Ook ver-
tegenwoordigers van het recreatie-
schap en politie waren aanwezig. 
Wethouder Anco Goldhoorn (Re-
creatie) is zeer blij met de uitkomst 
en het verloop van de avond. ,,Er is 
in een goede en zeer constructieve 
sfeer met elkaar gesproken en van 
gedachten gewisseld. Alle aanwe-
zigen denken dat het verstandig is 
te kijken hoe we bezoekers van de 

Plassen beter kunnen informeren 
over alle regels en afspraken die 
gelden op de Plassen. Er zijn drie 
werkgroepjes gevormd – zwemmen, 
duiken en varen - die met voorstel-
len komen hoe we dat het best kun-
nen doen. Je moet daarbij denken 
aan folders, flyers, borden op de ei-
landen en social media met, om een 
voorbeeld te noemen, informatie 
waar een duiker aan moet denken 
voordat hij het water in kan en waar 
hij rekening mee moet houden. Ik 
ben bijzonder blij dat we daarover 
eensgezind afspraken hebben kun-
nen maken.’’ 
Begin januari wordt een vervolgbij-
eenkomst georganiseerd waar de 
uitgewerkte plannen worden ge-
presenteerd. De Vinkeveense Plas-
sen zijn een populair, aantrekkelijk 
en veilig recreatiegebied. Dat blijkt 
wel uit het feit dat jaarlijks ruim 600 
duizend recreanten het gebied be-
zoeken. De plannen zijn bedoeld om 
het aangename en veilige karakter 
van de Plassen verder te vergroten.

Geen krant?
0297-581698
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Dames biljart toernooi in 
De Hoef
De Hoef - Vrijdag 24 en zaterdag 
25 oktober is er een finale open da-
mes biljart toernooi in De Springbok. 
De finale wordt er onder toeziend 
oog van Marie Verschie van zand 
en grindhandel de Rooij het start-
schot gegeven op vrijdag 24 okto-
ber om 19.30 uur. De deelneemsters 
komen uit de Ronde Venen en Uit-
hoorn,  Jacbswoude en De Kwakel,  
waar laatstgenoemde Kwakelaarster 
Jolanda Brandse haar titel 2013 moet 
verdedigen. De finalisten,  8 dames,  
hebben verschillende moyene’s 
0.560 is 22 carb. tot 1.650 is 56 ca-
ramboles. Op de 3 mooie tafels wor-
den vrijdag 19.30 uur en zaterdag v/a 
11.30 uur 6 ronden gespeeld dat to-
taal 24 wedstrijden betekend onder-
leiding van Jos Lugtigheid die de ar-
biters en schrijvers wegwijs geeft. De 
biljartstanden geven aan wie zater-
dag ongeveer om 16.00 uur het Goud 

Zilver Brons en wissel beker in ont-
vangst mag nemen uit handen Marie 
die Sponsor is van dit toernooi.

Hertha F3 stijgende lijn 
vinden!
Vinkeveen - Zaterdag 11 oktober 
stond er geen competitie wedstrijd 
voor Hertha F3 op de planning. De 
trainer had gezorgd voor een oefen-
wedstrijd. Om verder te leren was 
de tegenstander Ouderkerk F4. Een 
tegenstander die 2 klassen hoger 
speelt dan de F3, met jongens die 
allemaal 2e jaars F zijn en dus ouder.
Na de teambespreking en de war-
ming up, klonk om 10.00 uur het 
fluitsignaal en ging de wedstrijd te-
gen de F4 van Ouderkerk beginnen. 
De Vinkeveners gingen gedreven 
van start. In de aanval en opbouw 
waren ze de meerdere. Ze laten tij-
dens wedstrijden steeds meer zien 
waar de afgelopen weken op is ge-
traind. Ondanks het lichte overwicht 
van Hertha kon Ouderkerk uit een 
van de spaarzame aanvallen scoren, 
via een penalty. 0-1.
Daarna nam Hertha het heft in han-
den en scoorde Bram al snel de 1-1 
en een minuut erna ook de 2-1, wat 
tevens de ruststand was.
Wat er in de limonade zat bij beide 
teams zullen we nooit weten, maar 

Ouderkerk ging de 2e helft als een 
komeet van start en na een half mi-
nuut lag de bal achter Mats, die 
Mike had vervangen als keeper, 2-2.

Aanvallen
Hertha pakte de draad weer op en 
creerde met een aantal goede aan-
vallen via goed teamspel een aantal 
grote kansen. De paal en de keeper 
stonden succes in de weg.
Dat de tegenstander ouder was en 
daarom de krachten bij Hertha af-
namen was met name de laatste 5 
minuten goed te zien. Hertha was 
niet in staat meer om goed te ver-
dedigen waardoor Ouderkerk in 
de laatste 2 minuten nog 2 kansen 
kreeg om te scoren en dat ook deed. 
De wedstrijd werd afgefloten op een 
eindstand 2-4. 
Ondanks de nederlaag konden de 
jongens van de F3 terugkijken op 
een zeer goede wedstrijd waarbij 
er weer leermomenten waren die ze 
meenemen naar de volgende trai-
ningsweek en wedstrijd komende 
zaterdag weer thuis.

De Vinken 1 trefzeker 
tegen Huizen
Vinkeveen - In de laatste veldwed-
strijd voor de overgang naar het 
zaalkorfbal heeft De Vinken prima 
zaken gedaan tegen middenmo-
ter Huizen. In een boeiende wed-
strijd wisten beide teams het pu-
bliek goed te vermaken. Na een 6-6 
ruststand kwam de thuisploeg in de 
tweede helft pas echt goed los; met 
17-15 werden de bezoekers uit Hui-
zen teruggewezen.
Vinkens’ trainer-coach Rogier 
Schram begon met Melanie Kroon, 
Annick Stokhof, Kelvin Hoogeboom 
en Jelle Mul in de aanval. Manon 
Dankelman, Eva Hemelaar, Gerwin 
Hazeleger en Peter Koeleman vorm-
den de Vinkeveense defensie.
Al vanaf de start had de Abn-Amro 
formatie een licht veldoverwicht. Het 
resulteerde in diverse kansen, waar-
bij Huizen naar het oordeel van de 
scheidsrechter diverse keren foutief 
verdedigde. Uit een vrije bal werd 
het in de vijfde minuut 1-0. Na tien 
minuten had Huizen zijn draai ge-
vonden. Na een simpele omdraai-
bal (1-1) wist Huizens tweede aan-
valsvak direct twee maal te scoren. 
Vanuit een vrije bal en met een af-
standstreffer kwam de thuisploeg 
weer gelijk: 3-3. Er werd aan beide 

zijden fel strijd geleverd. De teams 
waren zeker aan elkaar gewaagd. 
Waar De Vinken een licht voor-
deel had in de rebound kon Huizen 
door een trefzekere aanvaller steeds 
goed bijblijven. Na een 4-4 tussen-
stand zochten beide teams bij 6-6 
de kleedkamers op.
Na de theepauze nam De Vinken 
duidelijk het heft in handen. Via 8-6 
en 10-7 liep de Vinkeveense Abn-
Amro ploeg uit naar een riante 14-
9 voorsprong een kwartier voor tijd. 
De regen uit de eerste helft was in-
gewisseld voor een aangenaam na-
jaarszonnetje. Na wat onbegre-
pen arbitraire beslissingen en en-
kele strafworpen kwam De Vinken 
op 16-12. Ook Huizen mocht vanaf 
de stip scoren en kwam weer terug 
tot 16-14. Een uitstekend verlopen 
aanval resulteerde in de beslissen-
de treffer voor de thuisploeg: 17-14. 
Het moment voor coach Schram om 
de afscheidnemende Gerwin Haze-
leger een publiekswissel te gunnen. 
Voor hem kwam Boyamaatje Rutger 
Woud in het veld. Huizen scoorde 
nog een maal tegen en na een ver-
velende, maar uiteindelijk toch mee-
vallende blessurestop floot de leids-
man bij 17-15 voor het einde.

Doe mee met de Rabo 
GeZZinsloop!
Regio - Op zondag 2 november kun 
je meedoen met een echte hard-
loopwedstrijd. Atletiekvereniging 
de Veenlopers uit Mijdrecht organi-
seert dan de Zilveren Turfloop.
Voor sportieve kinderen is er de Ra-
bo GeZZinsloop. Het veilige par-
cours van 1 km loopt door het sport-
park en de start en finish zijn op de 
Hoofdweg. Je kunt je inschrijven in 
sporthal de Phoenix of een mailtje 
sturen naar: GeZZinsloop@zilveren-
turfloop.nl De start is om 10.15 uur. 
Er wordt gelopen in zes categorie-
en: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 
9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, jon-
gens t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar 
en jongens 10 t/m 12 jaar.
Als je het nog spannend vindt, om 
alleen te lopen, mag een van je ou-

ders natuurlijk gezellig met je mee-
lopen. Voor alle kinderen is er bij de 
finish een aandenken aan de Rabo 
GeZZinsloop. Na de finish is om 11 
uur de prijsuitreiking in de sporthal. 
Tijdens de prijsuitreiking worden 
er leuke (sport)prijzen verloot, dus 
kom zeker even kijken bij de prijs-
uitreiking. Je ouders kunnen ook 
meelopen met een van de langere 
afstanden: 5, 10 of 16,1 km. 
De start van de Zilveren Turfloop is 
vanaf 11.00 uur. In de sporthal De 
Phoenix vindt de inschrijving plaats 
en is een mogelijkheid tot omkle-
den. Daarnaast is er een tassenin-
name.
Voor meer informatie zie de websi-
de: www.zilverenturfloop.nl
Foto: www.sportinbeeld.com

Zeewolde houdt Argon
in bedwang
Mijdrecht - In een aan Argonzijde 
bijzonder matige wedstrijd heeft een 
knokkend Zeewolde Argon twee 
punten afgesnoept. Argon kwam al 
snel op achterstand en kon dat pas 
vlak voor rust goed maken. In de 
tweede ontbrak het Argon aan visie 
om het de tegenstander echt lastig 
te maken, integendeel in de slotfa-
se hield menig Argonsupporter de 
adem in want Zeewolde was bij vla-
gen gevaarlijk. Maar gescoord werd 
er niet zodat aan het eind een 1-1 
stand op het bord stond.
Al na zes minuten keek Argon te-
gen een achterstand aan, een vrije 

trap van Martijn van Heesbeen werd 
door Argondoelman Rahim Gök ver-
keerd beoordeeld, hij sloeg de bal 
in eigen doel 1-0. Daarna probeer-
de Argon wel snel de aansluitings-
treffer bewerkstelligen maar de zui-
verheid in de passing en het slechte 
weer speelde Argon duidelijk par-
ten. Eerst zagen we een inzet van 
Epi Kraemer die een prooi werd voor 
keeper Van Barneveld en even la-
ter profiteerde Argon ook niet toen 
doelman Van Barneveld niet goed 
wegwerkte. Wouter Winters moest 
assistentie verlenen op de doellijn, 
de afgeslagen bal werd opnieuw in-

V.l.n.r. Marie Overing, Sam Riemersma, Stijn Swinkels, Andy Posthuma, Max 
Sanglier (2e), Quint Koppers (winnaar Veldzijde Jeugd Open 2014), Laurens 
Hanckmann (3e)

Negende Veldzijde
Jeugd Open
De Ronde Venen - Zondag 12 ok-
tober 2014 werd het 9e Veldzijde 
Jeugd Open georganiseerd. Deze 
wedstrijd voor golfspelers tot 21 jaar 
komt tot stand dankzij de inzet van 
vrijwilligers en de steun van sponso-
ren. Door een renovatie van de golf-
baan van Golfpark Wilnis is in 2013 
geen Veldzijde Jeugd Open gehou-
den. 75 Deelnemers hebben gestre-
den om de titel onder toeziend oog 
van de referees en veel belangstel-
lenden. De spelers zijn in drie han-
dicapcategorieën gestart. Als eerste 
startten de spelers met een handi-
cap van 12.1 tot 32.0 op de 18 holes 
wedstrijdbaan. Bij deze catego-
rie gingen de prijzen naar Yannick 
Veerkamp die op zijn home course 
speelde (1e), Rik vd Berg (2e) en 
Thomas Benaich die 3e werd.

De aanstormende golftalenten met 
een handicap van 32.1 tot 54.0 
speelden 18 holes op de Par 3 baan. 
De winnaar in deze categorie werd 
Chris Plantenga met 40 stableford 
punten. De tweede prijs ging naar 

Lidewij Hol en de derde prijs naar 
Shainal Nana (7 jaar). Aan het eind 
van de ochtend gingen de laag-
ste handicappers van start, van 
hcp +9.9 tot 12.0. Na 18 holes ein-
digde op de derde plaats Laurens 
Hanckmann. De tweede plaats was 
voor Max Sanglier en met een voor-
sprong van 4 slagen won Quint Kop-
pers. Quint zette tevens een baanre-
cord van 2 onder par. Dat wil zeggen 
dat Quint met zijn 19 jaar 2 slagen 
minder nodig had dan een professi-
onele golfer. Quint heeft na 9 holes 
zelfs 4 slagen onder par gestaan. De 
jeugdcommissie van Golfclub Veld-
zijde levert met deze wedstrijd een 
bijdrage aan het goede doel. Geko-
zen is voor Stichting Kasigau (www.
kasigau.nl). Deze stichting zet zich 
in voor de kansarme bevolking in 
Kenia onder andere door het hel-
pen bij de bouw van scholen en het 
aanleggen van watervoorzieningen. 
Daarnaast is een bijdrage gedaan 
aan het Liliane Fonds dat kleinscha-
lige hulp biedt aan gehandicapte 
kinderen in ontwikkelingslanden. 

De Vinken A3 kampioen!
Vinkeveen - Op de laatste zater-
dag voor de herfstvakantie stond de 
wedstrijd tegen hekkensluiter ES-
DO A2 op het programma. Nadat de 
A3 vorige week koploper THOR had 
verslagen, zou winst tegen ESDO 
het kampioenschap betekenen. Dat 
dit geen gelopen koers zou worden 
bleek wel uit de wedstijd in Kocken-
gen van twee weken geleden. De 
A3 won daar nipt met 9-10, na met 
rust nog te hebben achter gestaan. 
Met in ieder geval alle ouders langs 
de lijn startte de A3, aangevuld met 
spelers uit de B1, om half één aan 
hun kampioenswedstrijd.
Van grote afstand scoorde Daan in 
de 3e minuut de mooi openingstref-
fer, 1-0. Het duurde tot de 20e mi-
nuut dat de score in het voordeel 
van De Vinken A3 verdubbeld werd. 
Demi verzilverde een toegekende 

strafworp feilloos en bracht de 2-0 
op het scorebord.. ESDO A2 liet zich 
deze buitenkansjes niet ontzeg-
gen en scoorde in de 21e minuut 
van dichtbij de aansluitingstreffer, 
2-1. ESDO bleef hierna de bal in 
hun aanvalsvak goed rondspelen en 
dwongen zo ook de gelijkmaker af. 
In de 24e minuut scoorden zij we-
derom van dichtbij de 2-2.. Het was 
Menno die twee minuten voor rust 
De Vinken A3 weer op voorsprong 
zette. Van een respectabele afstand 
stond zijn vizier scherp en scoorde 
hij in de 33e minuut de 3-2. Enke-
le seconden voor rust deed Daan 
waarmee hij ook de wedstrijd was 
begonnen, namelijk scoren. Van 
dichtbij was zijn “reach” hoger dan 
die van zijn directe tegenstander. 
De eerste poging landde nog op de 
rand van de korf. Daan ving vervol-

gens zijn eigen terugspringende bal 
weer op en zijn tweede poging trof 
van dichtbij doel, ruststand 4-2. 

Vervangen
De tweede helft. ESDO kwam juist 
wat beter in het spel, zij hadden ook 
een dame vervangen, en dwongen 
langzaam iets meer af in de aanval. 
Dit leidde in de 40e minuut tot een 
score van dichtbij door de “nieuwe” 
ESDO dame en het verschil werd 
kundig teruggebracht tot één, 4-3. 
ESDO bleef vervolgens het betere 
van het spel houden. Het was ech-
ter toch Deena die van een ruime 
afstand een niet alleen mooie, maar 
waarschijnlijk ook de belangrijk-
ste treffer van de wedstrijd maakte. 
De gelijkmaker hing namelijk in de 
lucht en dat had verlammend kun-
nen werken. De 5-3 van Deena werd 

dan ook dankbaar omarmd. Toch 
sputterde ESDO nog even tegen 
met een score van dichtbij in de 48e 
minuut, 5-4. Hierna nam De Vinken 
A3 het heft, onder leiding van de 
luid coachende Hans van der Lin-
den, in handen. Het B1 duo Menno 
en Timo rondde een schitterend uit-
gevoerde vrije worp af tot 6-4. Men-
no wierp de bal naar Timo die de bal 
direct terug kaatste.
De tegenstander van Menno kwam 
snel uitgelopen en wierp zich hoog 
rekkend voor het schot. Echter, 
Menno haalde de bal onder zijn te-
genstander door en lepelde de bal 
keurig in de korf, zijn tegenstan-
der desolaat achterlatende. Het ver-
zet van ESDO leek geknakt. Hele-
maal op het moment dat Timo in de 
50e minuut van afstand het verschil 
naar drie tilde, 7-4. Met nog twintig 
minuten te gaan ontstond nu ook 
onder de toeschouwers het gevoel 
dat het niet meer mis kon gaan. Om 
de goden niet te verzoeken werden 
de klaarstaande champagne, taart 
en bloemen nog even niet naar het 
veld getransporteerd. Op dat mo-
ment maar goed ook, want ESDO 
was even iets slimmer in hun aan-
valsvak en het verschil was weer 
twee. Van dichtbij scoorden zij in de 
52e minuut 7-5. Toch bleef de A3 de 
bovenliggende partij en dat leidde 
in de 56e minuut tot de comfortabe-
le 8-5 door Menno die liet zien dat 
ook hij van grote afstand kon sco-
ren. Tien minuten voor tijd wist ES-
DO ook nog van afstand te scoren 
en bracht hiermee de uiteindelijke 
uitslag op 8-6. De Vinken bleef in 
die tien slotminuten heer en mees-
ter. ESDO kreeg geen kansen meer, 
het was wachten op uitbreiding van 
de score door de A3. Helaas miste 
Deena nog een strafworp en werd 
een ogenschijnlijk keurig uitgevoer-
de score van Timo om onduidelijke 
redenen afgefloten.
Maar daar maalde niemand meer 
om op het moment van het laatste 
verlossende fluitsignaal. De A3 was 
kampioen!!!

gezet maar de bal ging naast het 
doel. Soner Gedik had geen geluk 
toen zijn schot over de keeper ging 
maar de bal de doellat trof. Met Ste-
fan Tichelaar in het veld voor Eric 
Mulder probeerde coach Patrick 
Loenen meer grip op de wedstrijd te 
krijgen, maar eerste zagen we nog 
een vrije trap van Van Heesbeen 
maar nu kreeg Gök de bal in twee-
de instantie wel onder controle. 
Vlak voor het rustsignaal kwam 
Argon op gelijke hoogte, een op 
rechts doorgebroken Lesley Groe-
nen (geen buitenspel oordeelde 
scheidsrechter Jansen) trok de bal 
bij de achterlijn terug, Epi Kraemer 
stond op de goede plaats en haal-
de hard uit 1-1.
Met het licht aan werd de twee-
de helft begonnen, Zeewolde bleef 
overeind en was bij vlagen gevaar-

lijk, Wilco Krimp moest assistentie 
verlenen op de doellijn en in aanval-
lend opzicht kon Argon geen potten 
breken. Ian van Otterlo werd inge-
bracht voor Groenen en ook dat had 
geen effect op het wedstrijdbeeld.
Een voorzet van Riad Lilipaly werd 
door de Zeewolde doelman onder-
schept en Epi Kraemer knalde te-
gen de sluitpost. Krimp kopte naast 
na een hoekschop en ook Lilipa-
ly deelde in de malaise, hij knal-
de over. Zeewolde maakte het nog 
even spannend in de toegevoegde 
tijd, maar met enig kunst en vlieg-
werk bleef een verdere schade voor 
Argon beperkt.

Zaterdag a.s. geen competitiever-
plichting, wel speelt Argon thuis 
voor de districtsbeker tegen zater-
dagtak van Buitenveldert.



Bridgeclub Hartenvrouw
De Ronde Venen - Dinsdag 7 ok-
tober werd de voorlaatste zitting 
van de 1e competitie gespeeld. Vol-
gende week ontknoopt het “dra-
ma” van deze woelige spelen zich, 
want een drama is het! Zowel voor 
de A,- als de B-lijn. Voor de veran-
dering beginnen we met de B-lijn: 
Dames Doodkorte/Van Drunen wat 
is er gebeurd? Ik had mijn geld op u 
gezet en nu? ’t Is zo vreselijk dat ik 
uw percentage niet eens meer durf 
te noemen, laat staan mijn verlies! In 
de B-lijn met zestien paren werden 
eerste Annet Roosendaal en Rini 
Tromp met 63.10%! Gedeelde twee-
de de paren Kitty van Beem/Janny 
Streng en Ans Pickkers/Loes Wij-
land met 58.04% Derde werden In-
ger Janssen en Yvonne Koestal, hoe 
wonderschoon dames, met 57.74%. 
Het team Vromen Janssen eindig-
de als vierde met 55.65%. De com-
petitie ziet er nu als volgt uit: eer-
ste het paar Van Beem/Streng, goe-
de tweede Rita Vromen en Floor 
Janssen. Derde, jawel, het stabiele 
paar Pickkers/Wijland, vierde staan 
nu Wil Blansert en Ank Reems. Da-
mes Doodkorte/Van Drunen het 
kan nog: winnen van uw “ex” en 
mijn verlies beperken. Doe iets!! In 

de A, met vijftien paren, werd het 
een meer dan diep dal voor het 
paar Fernhout/Goudsmit met, he-
laas voor de tweede maal, een score 
waar niet eens meer over naar huis 
te schrijven valt. Moet u samen niet 
eens een bridgeboekje bestude-
ren of zoiets? Nou ja doe uw best. 
De volgende keer er valt nog iets te 
redden: uw positie in de A.  Goed de 
A-lijn: Eerste werd het paar Geling/
Kniep met 66.67%, Elly van Nieuw-
koop werd met Jetty Weening, als 
combipaar, tweede met 65.00% Als 
derde diende het paar Pielage/Vis-
ser zich aan met 55.90%. Geke Lud-
wig en Margot Zuidema eindigden 
als vierde met 55.00%.
De competitie A ziet er nu als volgt 
uit: Eerste het paar Geling/Kniep, 
zij verdreven Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post van hun eer-
ste plek: zij staan nu tweede. In der-
de positie het paar Bakker/Van der 
Poel, Guus Pielage en Renske Visser 
kunnen zich verheugen in de vier-
de plaats.
Mocht u mee willen spelen met 
Hartenvrouw: de secretaris Miene-
ke Jongsma, telefoon 0297-565756, 
licht u gaarne in omtrent de stand 
van de wachtlijst.

Verlies voor Atalante dames
Vinkeveen - Op vrijdag 10 oktober 
ging Atalante dames 1, naar Nieuw-
Vennep om een wedstrijd te spelen 
tegen VHZ D1. Dit was een zeer be-
langrijke wedstrijd, want de dames 
van VHZ stonden 2 plaatsen bo-
ven het Vinkeveense team.   De Vin-
keveense dames zaten er lekker in 
en  konden de tegenstander goed 
bijhouden. Al snel merkten ze dat 
er door middel van snel te spelen, 
vaak punten gescoord konden wor-
den. De eerste time-out werd aan-
gevraagd door Atalante, het stond 
6-10 en de dames moesten nu niet 
teveel fouten meer maken. Na een 
korte peptalk gingen ze weer verder 
met de wedstrijd. Het was erg span-
nend, maar na de 15 punten begon 
de tegenstander enorm uit te lopen. 
Ze verloren deze set met 16-25
Ook de tweede set werd verlo-
ren door de dames In de derde set 
ging het eigenlijk nog meer bergaf-
waarts. Wilma en Jessica begonnen 
aan de kant, en Ingeborg stond deze 
set op de diagonaal. Atalante  stond 
in het begin voor met 5-8, dat ver-
liep allemaal wel soepel. Maar na 
een korte time-out van VHZ, stortte 

de boel steeds meer in. Beide par-
tijen hadden door dat er een gat in 
het midden zat. Zo werden er steeds 
om en om punten gescoord. Onze 
service-pass ging iets minder goed, 
de ballen kwamen maar niet op de 
plek waar ze moesten komen. De 
tegenstander scoorde punt na punt 
en de dames zakten steeds meer 
in. Annemarieke werd op het eind 
nog even gewisseld voor Jessica, 
maar het mocht niet baten. Ze ver-
loren met 15-25. Set 4 was eigenlijk 
de spannendste set van allemaal. 
Wilma en Jana begonnen deze set 
even op de bank. We begonnen met 
een kleine achterstand, maar haal-
den die al snel weer in. Er werd lek-
ker aangevallen en geblokt, en ze 
bleven gelijk op gaan met de tegen-
stander. Toch ging de service-pass 
nog steeds niet geweldig, en de te-
genstander ging zich richten op het 
gat. Hierdoor verloor Atalante veel 
punten.. Ingeborg kreeg op het laat-
ste moment nog even vleugels, zij 
stond een aantal keer achter elkaar 
keihard te smashen. Maar het was 
helaas niet genoeg, ze verloren deze 
set met 21-25. 

Atalante H3 grijpt 
koppositie
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag was het dan zover. FCH 2 uit 
Heemstede was dit seizoen nog on-
geslagen en kwam op bezoek in ons 
mooie Vinkeveen. Heren 3 had een 
complete selectie en dat betekende 
dat Rob van Tellingen alle keus had. 
Met de basisopstelling van Jan Rui-
zendaal, Han Feddema, Rob van Tel-
lingen, Adrie Heisbroek, Peter Keizer 
en Rein Kroon begon de Vinkeveen-
se motor te draaien, onder het mot-
to van ‘de eerste klap is een daalder 
waard’. Alles lukte en stand werd 
25-12.
De tweede set bleef de opstelling 
gelijk en werd doelstelling aange-
scherpt, maximaal 10 tegen. Een 
time- out op 9-9,en daarna zagen ze 
het licht, 14 punten op rij volgende 

en de set werd gewonnen met 25-
11. De derde set kwam Arjan Bak-
ker erin voor Rein Kroon. De geolie-
de machine was ook in deze opstel-
ling niet te stoppen. De Heemker-
kers grepen de macht, 11-18 time 
out! De aanvalsplannen besproken, 
doel was helder, het lukte als nog 
25-22. De koek was op bij de tegen-
stander. De winst was binnen, verzet 
gebroken en de walkover was dui-
delijk 25-6.
Hiermee heeft alleen H3 de onge-
slagen status van 4-0 nog staan. 
Het team is de trainster, Roos Aars-
man zeer erkentelijk. Vorige seizoen 
is er maximaal twee keer gewonnen 
met 4-0, op dit moment staat dit te 
zeer verdienstelijk aan de leiding en 
gaan ze voor de titel!

CSW meiden ME1 winnen 
opnieuw!
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
den de meiden van CSW ME1 op 
verzoek van FC Abcoude een oe-
fenwedstrijd op het kunstgras van 
CSW. Abcoude kwam als eerste 
goed door, de meiden van CSW na-
men echter het initiatief over en In-
dy en Eline kregen goede kansen. 
Abcoude maakte 0-1, maar de goal 
werd afgekeurd door de scheids-
rechter. Beide teams hadden kan-
sen, op slag van rust scoorde Indy 
de 1-0 voor CSW. In de rust werd 
besproken hoe de voorsprong vast 

te houden en te vergroten. Halver-
wege de tweede helft scoorde CSW 
de 2-0. Opnieuw was Indy trefzeker. 
Na een mooie solo scoorde FC Ab-
coude de 2-1. Abcoude kreeg daar-
na nog meer kansen, tot doelpunten 
leidde dit gelukkig niet. Vlak voor 
tijd had CSW nog een kans op 3-1, 
de bal ging echter net naast. 
Het was een leuke oefenwedstrijd 
voor beide teams. De meiden van 
CSW kunnen vol vertrouwen toele-
ven naar de volgende wedstrijd. Ho-
pelijk wordt er weer gewonnen.

CSW wint van sterk 
Elinkwijk
Wilnis - De eerste officiële compe-
titiewedstrijd op het nieuwe kunst-
grasveld van CSW werd afgewerkt 
tegen Elinkwijk uit Utrecht zonder 
de geblesseerde aanvallers Dave 
Cornelissen en Jay Klaas Wijngaar-
den. In de regen begon Elinkwijk 
beduidend sterker dan CSW aan de 
wedstrijd. De twee vleugelaanvallers 
van Elinkwijk legden op techniek en 
snelheid hun tegenspelers vaak in 
de luren. Twee grote kansen wa-
ren het resultaat, maar deze werden 
niet verzilverd. Net toen CSW zich 
weer een beetje uit de verdrukking 
trachtte te spelen, wist Elinkwijk wel 
te scoren. De behendige nummer 
10 kon eenvoudig door het centrum 
van de verdediging doorbreken en 
schoof de bal onder de benen van 
keeper Jordy Wens door. Gezien het 
spelbeeld een volkomen terech-
te 0-1. CSW had daarna nog steeds 
weinig vat op de snelle en behen-
dige middenvelders en aanvallers, 
maar echt grote kansen leverde 
het niet meer op. Plotseling speel-
de Mike Cornelissen zich na een 
snelle inworp op links goed vrij en 
zijn voorzet werd keurig door Jus-
tin Blok binnen gegleden, 1-1. Een 
leuke opsteker voor de jonge aan-
valler bij zijn eerste basisplek. Na 
dit doelpunt kreeg CSW iets meer 
vat op het spel. Justin Blok kwam 
bij een snelle uitbraak 1 op 1 met 
de keeper te staan en besloot on-
zelfzuchtig de bal opzij te schuiven 
naar Vincent van Hellemondt. De 
pass was echter iets te kort, zodat 
een verdediger nog net tussenbei-
de kon komen. Ook Sander Kunke-

ler kon een mooie kans niet omzet-
ten in een voorsprong. Na de rust 
kwam CSW beduidend beter uit de 
startblokken dan bij aanvang van de 
wedstrijd. Binnen een paar minuten 
kopte Sander Kunkeler de bal fraai 
tegen de touwen na een goed ge-
nomen vrije trap van Nick van Asse-
len. De wedstrijd leek te kantelen en 
de zon brak ook gelijk door. Was het 
voor rust de aanvallers van Elinkwijk 
die dreigender waren, na rust was 
vooral Justin Blok met zijn snelheid 
een plaaggeest voor de verdediging 
van Elinkwijk. Er kwam steeds meer 
ruimte op het veld en CSW maak-
te daar beter gebruik van. Na een 
prima dieptepass van Berry Kra-
mer bekroonde Justin Blok zijn uit-
stekende spel met een tweede tref-
fer. Deze treffer kwam Elinkwijk niet 
meer te boven. Ze konden de kracht 
niet meer opbrengen om voldoende 
druk te zetten. Ondertussen was de 
leeg gespeelde Vincent Wens ver-
vangen door Matthijs Uytewaal en 
Nick van Asselen door Robert de 
Kuijer. CSW kreeg steeds meer kan-
sen om de uitslag nog groter te ma-
ken. De keeper redde met zijn klei-
ne teen toen invaller Robert de Kuij-
er 1 op 1 met hem kwam te staan, 
en Berry Kramer kopte vlak voor tijd 
net naast. De 3-1 uitslag was echter 
al enigszins geflatteerd en kan zelfs 
een ontsnapping genoemd worden 
na de uitermate sterke beginfase 
van Elinkwijk. Door deze drie punten 
deed CSW zeer goede zaken, omdat 
alle drie teams die boven CSW op 
de ranglijst staan puntverlies leden. 
Foto: sportinbeeld.com

CSW kan weer jaren vooruit
Wilnis - Afgelopen week deden 
zich een paar heuglijke feiten voor 
bij voetbalvereniging CSW uit Wil-
nis. Allereerst zijn de jarenlange 
sponsorcontracten met de hoofd-
sponsors Rabobank – de bekende 
coöperatieve financiële dienstverle-
ner - en Stieva – specialist in me-
taalbewerking - verlengd voor op-
nieuw een periode van 2 jaar. Bij de 
contractondertekening waren na-
mens Rabobank Bert van der Horst 
en Ruud van der Vliet aanwezig en 
namens Stieva Tom van Yperen. 
Voorzitter André Straathof, penning-
meester Marcel van der Schaaf en 
Patricia van der Does van de spon-

sorcommissie vertegenwoordigden 
CSW. Daarnaast heeft de nieuwe 
kledingsponsor Hummel ervoor ge-
zorgd dat de CSW selectie een ge-
heel nieuwe outfit kreeg aangeme-
ten. Op de foto tonen aanvoerder 
Marciano Kastoredjo en spits Vin-
cent van Hellemondt trots deze out-
fit. Tot slot heeft het even geduurd, 
maar het resultaat is er dan ook 
naar; het hoofdveld is veranderd in 
een prachtig kunstgrasveld. De of-
ficiële opening zal op een nader te 
bepalen datum plaatsvinden. Door 
deze recente ontwikkelingen kan 
CSW weer jaren vooruit. 
Foto: sportinbeeld.com

De Merel 3 neemt afstand
De Ronde Venen - In de eerste di-
visie nam de Merel/Heerenlux 3 af-
stand van de naaste concurrentie. 
Zelf wonnen zij tegen vereningings-
genoot Merel/Heerelux 2 met 7-2 
maar Bar Adelhof 1 en de Spring-
bok 1 lieten de nodige punten lig-
gen. Bar Adelhof 1 moest tegen 
het altijd sterke DIO en hield, mede 
door een sterke partij van Richard 
Schreurs, met 5-4 de overwinning in 
huis. De Springbok moest thuis te-
gen Stieva /Aalsmeer. 
Stieva had er veel zin in, drie winst-
partijen in respectievelijk 18, 23 en 
17 beurten, een hele knappe pres-
tatie. (Misschien tijd voor een do-
pingcontrole ) Ton Bocxe tekende 
voor de kortste partij en Ad Swart-
jes voor de hoogste serie (10 ca-
ramboles, 32,25%). Alleen Michel 
Bak kon zijn partij tegen Derk Bun-
ders in winst omzetten. Stieva sluit 
door deze overwinning ook meteen 
bij de subtop aan. De Schans/Lutis 
ventillatietechniek werd 6-3. Donny 
Beets, pas later toegevoegd aan het 
team, blijkt een aanwinst te zijn. Op-
nieuw haalde hij twee punten bin-
nen voor zijn team. Door deze over-
winning en door het verlies van de 
Merel/Heerelux 1 met 2 tegen 7 bij 
Bar Adelhof 2 verlaat De Schans de 

laatste plek en doet die, voor dit mo-
ment, over aan de Merel/Heeren-
lux 2. Bar Adelhof schuift door deze 
overwinning ook door naar de bo-
venste helft in de stand.
Bar Adelhof 3 blijft op kop in de 2e 
divisie en op koers voor het kam-
pioenschap. Uit bij de Kromme 
Mijdrecht, de nummer 2 van vo-
rige week, werd het een 7-2 over-
winning. Stefan Vos (Bar Adelhof 3) 
maakt zijn partij keurig in 25 beur-
ten uit. Alleen Robert Daalhuizen 
moet 2 punten aan de tegenpar-
tij afstaan. Onze Vrijheid/de Biljart-
makers rook en greep zijn kans, uit 
bij ASM 1 lieten zij slechts 2 punten 
liggen en daarmee ruilden zijn de 
3e plek in voor de 2e. CenS 2 verliet 
de voorlaatste plek in de stand door 
uit bij de Kromme Mijdrecht met 3 
tegen 6 te winnen. De drie punten 
voor de Kromme Mijdrecht zorg-
den er wel voor dat zij inmiddels 3e 
staan. De enige 9-0 kwam op naam 
van CenS 1 tegen de Springbok 2. 
De Springbok 2 begon sterk aan de 
competitie maar heeft het de laat-
ste weken wat moeilijker om punten 
binnen te halen.
De wedstrijd de Paddenstoel 1 te-
gen ASM 2 moest helaas worden 
uitgesteld.

Hertha’s E3 kruipt 
langzaam uit het dal
Vinkeveen - Dat er in Vinkeveen 
ook dalen aanwezig zijn blijkt wel uit 
het feit dat het derde E team op dit 
moment in een dalletje zit. Na twee 
(verloren) wedstrijden in de nieuwe 
samenstelling is het lek nog niet bo-
ven. Terug naar de eerste helft, waar 
er nog niet koud afgetrapt was door 
Hertha en de bal via een aantal PV-
CV spelers bij de voorste linie kwam 
en na 3 minuten de 0-1 kon binnen 
tikken. Laten we het er op houden 
dat de jongens nog niet echt bij de 
les waren. Na de boel even wakker 
geroepen te hebben kon de wed-
strijd dan eindelijk beginnen, wel 
met een achterstand, dat dan weer 
wel. Hertha probeerde en probeerde 
het maar om nou te zeggen dat ze er 
goed uitkwamen, dat lukte niet echt. 
Het was meer tegenhouden. Geluk-
kig stak keeper Kevin Buitendam 
in grootste vorm, het was dan ook 
niet verwonderlijk dat er na afloop 
van de wedstrijd geen stof meer 
op zijn handschoenen zat. Er moe-
ten nieuwe handschoenen aange-
schaft worden, zo erg was het. Wat 
heeft die op soms miraculeuze wijze 

zijn doel schoon gehouden, gruwe-
lijk gewoon. Zoals gezegd was het 
meer tegenhouden, en haalden we 
met 0-1 de rust. Netjes zeggen we 
dan, tenslotte staan wij onderaan.
Na de nodige aanwijzingen aan de 
11 toppers mocht PVCV de twee-
de helft aftrappen. Het leek wel een 
kopie van de eerste 5 minuten van 
de eerste helft. Hertha begon veel 
te slap, ballen werden onzorgvuldig 
weggewerkt en PVCV maakte daar 
handig gebruik van. In de 5de mi-
nuut moest onze held Kevin de gang 
naar het netje maken om de bal op 
te gaan halen. Nee, helaas niet het 
net achter het doel, maar het doel-
net, 0-2. De jonge Cruijffies wens-
te zich niet af te laten slachten maar 
konden en moesten zich helaas be-
perken tot verdedigen. Dit deden 
ze met alles wat ze in zich hadden, 
maar de finesse ontbrak om er ge-
vaarlijk uit te komen en druk te zet-
ten op het PVCV doel. In de 19, 21 
en 22 minuut wist PVCV drie maal 
het net te vinden. Het beste was er 
af bij de jonge Cruijffies, dat was wel 
duidelijk.

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
organiseert opnieuw
Running Bridgedrive 2014
Mijdrecht/Wilnis – Op Zater-
dag 25 oktober organiseert Lions-
club “Mijdrecht-Wilnis” al weer voor 
de zevende keer de Lions Running 
Bridgedrive. In het centrum van 
Mijdrecht worden maar liefst zeven 
horecagelegenheden en het ge-
meentehuis bezocht om te bridgen. 
De bridgeparen spelen iedere ronde 
op een andere locatie. De locaties 
liggen allemaal op loopafstand van 
elkaar. Door de wisselende locaties 
is de Lions Running Bridgedrive dy-
namisch en gezellig. Lions leiden al-
les in goede banen en fungeren als 
gastheer op de diverse locaties. De 
opbrengst van de dag gaat naar de 
Stichting De Zonnebloem.

Tussen 10:00 en 10:30 kan men zich 
aanmelden bij restaurant Rendez 
Vous, Raadhuisplein. Na de opening 
verspreiden de spelers zich door het 
centrum van Mijdrecht. Dit jaar zijn 
de locaties: Rendez Vous, la Farola, 
Corfu, Lunchroom Tof, Croissanterie 
de Lindehof, Chinees restaurant Lo-
tus Corner, Jorgos de Griek en het 
Gemeentehuis.

Na de derde ronde wordt er van een 
heerlijke lunch genoten in de ge-
legenheid waar de bridgeparen op 
dat moment zijn.
Er wordt gespeeld tot ongeveer 
16:00 uur waarna de prijsuitreiking 
en de afsluiting plaats zullen vinden 
in Chinees restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld is 50 Euro per paar. 
Dat is inclusief lunch en een kop-
je koffie. Er worden 28 spellen top 
integraal gespeeld; de uitslag wordt 
berekend door de computer. Voor 
het winnende paar is behalve de 
bekende Lions Wisselbeker een su-
perhoofdprijs beschikbaar. De op-
brengst van de dag is voor de re-
gio De Ronde Venen van Stichting 
De Zonnebloem (http://www.zon-
nebloem.nl/) .
Het aantal inschrijvingen is beperkt, 
snel aanmelden is dus aan te raden. 
Aanmelden kan per e-mail bij caro.
toebosch@tele2.nl
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij de heer Chris van de Wilt: 06-
20449693, vdwilt@ziggo.nl of bij de 
heer Klaas Norel: 06-25086268, no-
rel@xs4all.nl .
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