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“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

van 24 t/m 27
september
Inloophuis ’t Anker
Een erg grote zaal voor 26 aanwezigen

Burgers laten het massaal afweten op burgeravond ‘Zeg je Zegje’

Raadslid Rasnabe:
“Het liefst zie ik het hele
college direct vertrekken”
De Ronde Venen - Sinds enkele
jaren organiseert de Rondeveense gemeenteraad eens paar jaar
een speciale avond in De Meijert
in Mijdrecht, waarbij zij alle burgers
uitnodigt om met hen te komen praten. Deze avond wordt elk jaar door
een andere fractie georganiseerd en
heeft de naam meegekregen: ‘Zeg je
zegje’. Afgelopen vrijdagavond werd
de feestavond voor de derde keer
georganiseerd en nu was het de
beurt aan het CDA. Aanvang 19.30
uur, zaal open 19.00 uur.
De afgelopen twee avonden werden niet echt druk bezocht. Er waren meestal zo’n kleine honderd
mensen in de zaal, van wie helaas
vaak driekwart raadslid, ambtenaar
of steunfractie, maar een burger of
15 tot 25 was er dan nog wel. Helaas, dat werd vrijdag bij lange na
niet gehaald. We hebben ze geteld: er waren 8 raadsleden achter
de tafel, van elke fractie 1. Er waren
in de zaal precies 26 mensen aanwezig, van wie er twee van de pers
waren en 19 raadsleden, fractieleden of bestuursleden van een fractie. Welgeteld zaten er vijf belangstellende burgers in de zaal. Dramatisch, maar de avond op zich was
een goede avond. De vijf aanwezige burgers kwamen met vragen die
zeker hout sneden en waardoor er
een levendige en soms zeer verrassende discussie ontstond tussen de
zaal en zeker tussen de aanwezige
fracties.
Geen college
Heel opvallend was wel dat het gehele college had afgezegd. Het was
een avond voor de raad was het argument. Jammer, want het was toch
best interessant geweest als het
college aanwezig zou zijn geweest.
Maar goed, hun keus. Een van de
aanwezige burgers kwam met een
vraag waarom er in de gemeente
De Ronde Venen geen openbare
parkeerplaatsen waren waar je met
een camper een nachtje mag blijven
staan. Dat was een goeie. Geen van
de raadsleden zou daar opgekomen zijn, dat daar behoefte aan zou
bestaan. Dat was een totaal nieuw
onderwerp voor hen en toegezegd
werd dat daar zeker naar gekeken
zou gaan worden of daar een goede
oplossing voor te vinden zou zijn.
De vragensteller zelf had de oplossing voorhanden: “ In Vinkeveen heb
je bij de brandweerkazerne een parkeerterrein voor langparkeerders. Je
kunt er daar twee geschikt maken
voor parkeren voor een camper.”
Dat leek de raadsleden een goed
idee. Raadslid Yousssef Rasnabe
begreep niet goed dat dat zomaar
weer beloofd werd: Breng eerst de
behoefte eens in kaart en dan zal
toch de APV ook aangepast moeten

worden, want je mag niet in je auto overnachten, dus ook niet in een
camper. Je kunt wel weer alles beloven vanavond, maar dat kan niet
zomaar even.”
Niet fris
“Kijk, daarom komen de burgers nu
ook niet meer naar deze avonden”,
aldus een Wilnisse dame die naar
deze avond was gekomen. “Omdat
er niks zinnigs op de televisie was,
dus dacht ik ‘ach laat ik daar eens
gaan luisteren’. Er wordt van alles
altijd beloofd, er worden zelfs plannen gemaakt en daarna hoor je niks
meer.” Er kwamen verder nog vragen over onderhoud wegen, de ondertunneling in Vinkeveen, de leegstand in Vinkeveen, over buslijn 140,
al met al aardige discussies. Maar
toen kwam er een heikel punt aan
de orde: de discotheek. Eenieder die
maar een beetje de politiek volgt of
de kranten leest weet dat er de laatste maanden nogal wat aan de hand
is geweest over de opening van een
discotheek. Bij deze zaak heeft wethouder Van Breukelen een niet erg
frisse rol gespeeld: Cees Houmes,
fractievoorzitter van D66, heeft daartoe in de laatste raadsvergadering
zelfs een motie ingediend en zou eigenlijk deze wethouder van het toneel hebben moeten verdwijnen. Hij
verdiende echt de rode kaart. “Deze
disco is er gekomen met leugens en
fouten van deze wethouder. Dit had
nooit mogen gebeuren. Hij had er
ook nooit mee mogen wegkomen.”
Maar dat gebeurde wel. Zijn partij, het CDA, en coalitie partner RVB
hielden de wethouder de hand boven het hoofd, maar het zit een
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Thema-avond

Voeding en Kanker
Locatie: De Meijert
v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht

Rapportcijfer
De acht raadsleden aan de tafel
deden hun best, de ene beter dan
de andere. We hebben ze een rapportcijfer gegeven: Youssef Rasnabe van Gemeente Belang een 10:
geen loze beloftes gedaan, goed
geluisterd, een duidelijke mening
en bindt er geen doekjes om. Toine Doezé van de Combinatie: een

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297 - 23 18 08
KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Toegang: gratis
Aanvang 19.30 uur
(Zaal open 19.00 uur)
Einde: ca. 21.30 uur
www.inloophuishetanker.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

groot deel van de raad niet lekker,
zo bleek vrijdagavond.
Weg ermee
De fractie van de VVD en ook coalitie partner, had wel voor de motie gestemd en liet ook vrijdag weer
blijken dat ze heel niet tevreden waren met deze gang van zaken rond
de discotheek. Ook raadslid Rasnabe had het duidelijk helemaal gehad
met deze wethouder: “Deze wethouder had gewoon weg gemoeten. Dan had er eindelijk een goeie
gekomen”, zo opperde hij. Jan van
Loo, fractie voorzitter van het CDA,
nam het weer op voor zijn wethouder: “Nog even. Niet alleen wethouder Van Breukelen heeft dit goedgekeurd, hoor. Het was uiteindelijk een
besluit van het gehele college. Moet
het hele college dan maar weg?”, zo
vroeg hij. “Nou graag”, zo antwoordde Rasnabe, “ik zou niet liever willen. Het liefst aanstaande donderdag nog, kunnen we eindelijk eens
beginnen met echt werken. Deze
wethouder heeft ons jongerencentrum gewoon verkwanseld.” Wel,
daar kan het college het even mee
doen. Het was een leerzame avond.
De aanwezige burgers hadden het
naar hun zin gehad.

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het officiële
gemeentenieuws
zie PAGINA 2+3
9: heel rustig geweest, luistert en
als hij wat zegt is het zinnig en weldoordacht. Schouten van de Christen Unie/SGP: speelt helaas wat te
vaak een politiekspel, is goed in de
raad, maar op zo’n burgeravond zou
het wat minder kunnen. Toch ging
hij serieus en doordacht in op de
vragen van de burgers, hij krijgt een
8. Rob Blans, fractievoorzitter van de
VVD, Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van RVB en Cees Houmes van
D66 krijgen een 7. Rob is rustig en
bedachtzaam, Anco en Cees nu en
dan wat te fel, maar ze bedoelen het
goed. Tot slot Van der Meer en Jan
van Loo: zij krijgen deze avond een
mager 6-je. Toon heeft het steeds te
druk met alleen Vinkeveen en Jan
van Loo had duidelijk zijn handen
vol om zijn wethouder te beschermen. De gespreksleider, John Driedonck, zou de volgende keer wat
serieuzer met de vragen van de burgers moeten omgaan. Het leek – zeker voor de pauze – meer een show
die hij met veel humor en te vaak
met galgenhumor aan elkaar dacht
te moeten praten. Dat was jammer.
Volgend jaar organiseert Ronde Venen Belang het. We houden u te zijner tijd op de hoogte.

VLAAI VAN DE MAAND
Herfstvlaai 14,95
Amstelplein 57 Uithoorn
U kunt ook telefonisch bestellen op telefoon 0297-568911

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

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

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

A.S. ZONDAG, 14.00 uur
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Als het aan raadslid Youssef Rasnabe ligt (geheel links op deze foto) stapt morgenavond het college op
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Brede school,
brede samenwerking

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via tel.
(0297) 29 18 00.

De term brede school wordt de laatste tijd vaak genoemd.
Maar wat is een brede school? Een brede school is een manier
van samenwerken tussen basisscholen, peuterspeelzalen,
kinderopvang en welzijnsinstellingen. Hierdoor ontstaat er
een netwerk van instellingen die samenwerken ten behoeve
van ouder en kind. In de gemeente De Ronde Venen zijn er
diverse startende initiatieven op het gebied van brede school.
Door deze initiatieven krijgt het begrip brede school in de
gemeente De Ronde Venen steeds meer gestalte.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Ministerie bezoekt
Rondeveense
basisschool

In het kader van ‘techniek in het basisonderwijs’, bracht een delegatie van
ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
een werkbezoek aan basisschool Willespoort uit Wilnis op vrijdag 12
september. Een gezelschap van circa 12 ambtenaren bezocht de openbare
basisschool om met eigen ogen te zien wat het onderwijs in Nederland
doet met de stimuleringsbijdragen van het Rijk voor de invoering van
het vak techniek in het onderwijs. Hiermee probeert de minister meer
kinderen enthousiast te maken voor een latere, technische opleiding.
Na het welkom kregen de ambtenaren van de techniekcoördinator De
Ronde Venen een presentatie over de geweldige resultaten van alle
scholen in De Ronde Venen. Zo heeft inmiddels elke basisschool in
de gemeente een gediplomeerde techniekcoördinator en hebben alle
scholen een rijkssubsidie gekregen voor de aanschaf van technische
leermiddelen. Daarna vertelde de directeur van de school over de
plannen om volgend jaar een onderwijsruimte specifiek in te richten als
technieklokaal, dat uiteindelijk door alle scholen te gebruiken is. Vervolgens
kregen de ambtenaren een rondleiding door het huidige technieklokaal
en de techniekruimte voor kleuters, dat kort voor het hoge bezoek door
wethouder Jan van Breukelen was geopend. Daar waren alle leerlingen
van de school druk bezig met solderen, elektriciteit, naaien, sieraden
maken en bouwen. De leden van de delegatie kregen van deze leerlingen
antwoord op al hun vragen. Na het afscheid reisde de delegatie door naar
een school voor voortgezet onderwijs in Hilversum en een school voor
middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam.

Afvalbrengstation

Gemeentehuis gesloten
op 26 september

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

In verband met een personeelsbijeenkomst is het
gemeentehuis op 26 september a.s. gesloten.
Ook de servicelijn is niet bereikbaar.
Het afvalbrengstation is open tijdens de reguliere
openingstijd: Van 09.00 uur tot 12.00 uur
en van 12.30 uur tot 16.00 uur.

Spreekuur college

Als u iets aan de burgemeester
en/of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak (0297)
29 17 10.

Een samenwerkingsverband van de basisscholen Hofland, De Eendracht,
De Hoeksteen, buitenschoolse opvang de Tussenstek en Stichting de Baat,
biedt vanaf 6 september een uitdagend activiteitenprogramma voor alle
kinderen van deze scholen en buitenschoolse opvang. Voor een periode
van 6 weken kunnen zij kiezen uit speltoneel voor kleuters, fantasietoneel
voor 6 t/m 8 jarigen en een kookcursus voor de tieners.
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober bieden de Veenzijdeschool,
peuterspeelzaal Duimelot en buitenschoolse opvang de Touwladder een
gevarieerd programma voor zowel de kinderen als voor de ouders. Een
gezamenlijke afsluiting met diverse optredens beëindigt dit project. In
de brede school Present willen basisschool de Fontein, buitenschoolse
opvang ’t Vlot en peuterspeelzaal Dribbel in oktober starten met een
zogeheten ouderkamer. Ouders van deze organisaties plus de ouders
van de basisschool de Trekvogel en de Twistvlied worden uitgenodigd om
gezamenlijk opvoedkundige ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zal er
een themabijeenkomst georganiseerd worden waarbij externe sprekers
worden uitgenodigd.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Onderhoud
Vinkenkade
Maandag 22 september start de
firma Mouwrik uit Waardenburg
met groot onderhoud van de
Vinkenkade. Het bestaande
wegdek inclusief wegfundatie wordt
vervangen en verkeersremmende
maatregelen worden aangebracht.
Tevens wordt de openbare
verlichting uitgebreid. De
werkzaamheden worden in 2 fasen
uitgevoerd. Doorgaand verkeer
is gestremd en wordt omgeleid.
Van maandag t/m vrijdag geldt dat
bewoners direct aan de Vinkenkade
vóór 07.00 uur met de auto over het
werkterrein kunnen. Na 17.00 uur
is de woning weer bereikbaar met
de auto.
• Fase 1 gedeelte Molenkade t/m
huisnummer 31 (firma Topsurf)
• Fase 2 huisnummer 31
(firma Topsurf) t/m kruising
Baambrugse Zuwe
De nood- en hulpdiensten
zijn ingelicht over de
onderhoudswerkzaamheden en
kunnen te allen tijden doorgang
vinden via het fietspad.

Openbaar vervoer

Tijdens de afsluiting wordt een
kleine pendelbus ingezet tussen
Abcoude en Vinkeveen- Kerklaan.
Deze pendelbus rijdt via het
fietspad en stopt bij de haltes ter
hoogte van de Molenkade, de
fietsdoorsteken ter hoogte van
huisnummers 57 + 13 en bij de
Eetkamer. De rijtijden zijn als volgt
op maandag t/m vrijdag:
Vinkeveen	
Abcoude
halte Kerklaan
D.v. Doornplein
richting Abcoude	 richting Kerklaan

Slecht weer en
onkruidbestrijding

De laatste weken nemen de vragen en meldingen over het vele onkruid en
hoog gras in de gemeente weer toe. Reden om hier even bij stil te staan.
De oorzaak voor het vele onkruid is voornamelijk gelegen in het weer.
Hoewel er weinig aaneengesloten zonnige dagen zijn geweest, zijn de
temperaturen dusdanig hoog geweest in combinatie met de overvloedige
neerslag dat een bijzonder snelle (her)groei ontstaat. Perken die volledig
onkruidvrij waren, hebben twee weken later alweer 15 tot 20 cm hoog
onkruid. Regen brengt als extra nadeel voor het onderhoud met zich
mee, dat het erg lastig is om goed te schoffelen in doorweekt terrein.
De groenmedewerkers proberen zoveel als de weersomstandigheden
toelaten te schoffelen en zijn op de overige momenten bezig met andere,
minder weersgevoelige, onderhoudswerkzaamheden. Als gevolg van de
weersomstandigheden, kan het onkruid hoger en dichter staan dan u en wij
graag zouden willen. Ook het gras in de bermen groeit aanzienlijk sneller
aan dan normaal. Wij hopen op uw begrip.
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Afvalinzameling tijdens de
onderhoudswerkzaamheden

U kunt op de gebruikelijk
inzamelplekken en data aanbieden.
De aannemer zorgt ervoor dat het
huisvuil, plastic flessen, papier en
takken worden afgevoerd.

Informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met
dhr. J. Overbeek telefoon
(0297) 29 18 63 of e-mailen naar
civieltechnischbeheer@derondevenen.nl.
Wij vragen uw begrip voor
de overlast die tijdens de
werkzaamheden ontstaat.

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Grof huishoudelijk afval laten
ophalen tegen betaling
Als u niet in staat bent uw grof huisvuil zelf naar het afvalbrengstation te
brengen, dan kan de gemeente dat, tegen betaling, ook bij u ophalen.
Hiervoor ontvangt u een nota van € 25,00. Om uw grof huishoudelijk afval
op te laten halen, maakt u een afspraak via de Servicelijn: (0297) 29 18
00. De servicelijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De maximale
hoeveelheid afval dat opgehaald wordt per aanbieding of tijdseenheid,
is gelijk aan het zelf inleveren op het afvalbrengstation. Als u onder de
kwijtscheldingsregeling van de gemeente valt, kunt u de kosten voor het
laten ophalen van grof huisvuil (maximaal twee keer per jaar) op verzoek
laten intrekken. Het is belangrijk dat u bij het maken van een afspraak
aangeeft dat u onder deze kwijtscheldingsregeling valt.

De afspraken voor het laten ophalen van grof
huisvuil en grof tuinafval op een rijtje:
•
•
•
•
•

Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

•
•

Bij het maken van de afspraak, geeft u duidelijk aan waaruit het grof
huisvuil bestaat.
Het afval zet u aan de openbare weg op een plek die bereikbaar is voor
de vrachtauto.
Het afval mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo per eenheid.
Per week mag u maximaal 1m3 grof huishoudelijk restafval en maximaal
2,5 m3 grof tuinafval aanbieden.
Voor het ophalen van grof huisvuil of grof tuinafval wordt een bedrag
van € 25,00 in rekening gebracht. Als u zowel grof huisvuil als grof
tuinafval laat ophalen, ontvangt u een nota van twee maal € 25,00.
Na het ophalen krijgt u een nota thuisgestuurd.
Indien het grof huisvuil wel is aangemeld, maar niet klaar ligt op
de afgesproken plaats en dag, dan wordt ook € 25,00 in rekening
gebracht.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente
met korte lijnen en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van functies. Ons
werk verschilt onderling enorm van elkaar, maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de lokale samenleving! ‘Samen sterk met
onze inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar medewerkers
die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn belangrijk. En tot slot: werken
bij onze gemeente betekent leuk werk in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
• een juridisch vakspecialist;
• een beleidsadviseur (projectleider);
• een verkeerskundige, een planoloog of civieltechnisch projectleider die wil
doorgroeien of switchen tot dé specialist op het gebied van verkeer en vervoer.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via tel. (0297) 29 17 42. Ook open
sollicitaties zijn van harte welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.
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Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Gezondheidsonderzoek
onder volwassenen in
De Ronde Venen
Inwoners van De Ronde Venen:
houd uw brievenbus deze week
in de gaten. Misschien bent
u één van de inwoners uit De
Ronde Venen die een uitnodiging
ontvangt om mee te doen met
het gezondheidsonderzoek van GGD Midden-Nederland. De
gemeente De Ronde Venen wil met dit onderzoek graag weten
hoe het met de gezondheid van haar inwoners gesteld is en
welke vragen en behoeften er zijn. In De Ronde Venen ontvangen
ongeveer 600 inwoners tussen de 19 en 64 jaar een envelop met
hun persoonlijke code. Met deze code kunnen zij digitaal, via de
website van de GGD, meedoen. Deze enquête maakt deel uit van
een grootschalig onderzoek dat wordt afgenomen in 28 Utrechtse
gemeenten. In totaal krijgen hiervoor rond de 28.000 mensen
steekproefsgewijs een uitnodiging in de bus. Iedereen tussen
19 en 64 jaar maakt kans op een uitnodiging. In eerste instantie
digitaal, maar het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren.
Hiervoor ontvangen de deelnemers, die nog niet gereageerd
hebben, drie weken later een vragenlijst per post. Als dank voor
het invullen verloot de GGD mooie prijzen onder de inzenders.
Aan het einde van de digitale vragenlijst krijgen deelnemers ook
de gelegenheid om te zien hoe het er met hun eigen gezondheid
en leefstijl voor staat. Als zij er voor kiezen, kunnen ze in een
persoonlijke leefstijlprofiel antwoord krijgen op vragen als: ‘Beweeg
ik wel genoeg?’, ‘Drink ik wel verantwoord alcohol?’ en ‘Hoe lekker
zit ik in m’n vel?’. Aan de hand van dit profiel ontvangen ze ook
aanvullende gezondheidsinformatie over de onderwerpen die extra
aandacht nodig hebben. De gemeente De Ronde Venen gebruikt
de uitkomsten bij het maken van plannen en beslissingen. Zo zijn
een aantal gemeenten na het vorige onderzoek extra aandacht
gaan geven aan opvoedingsondersteuning. Veel ouders hadden hier
behoefte aan en bleken niet op de hoogte te zijn waar ze terecht
konden voor vragen of ondersteuning rond opvoeding. Ook het hoge
percentage ‘te dikke’ inwoners heeft veel gemeenten aangespoord
om het sportaanbod uit te breiden of te zorgen voor nieuwe fietsen wandelroutes. De gemeentelijke- en regionale uitkomsten uit dit
onderzoek worden medio 2009 gepresenteerd. Deze zijn terug te
vinden op de website www.ggdmn.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
17 september 2008
Cursus Eerlijk Voedsel

College brengt bezoek aan
Ecodrukkers Mijdrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie
van de gemeente De Ronde Venen hebben donderdag 11
september een bezoek gebracht aan Ecodrukkers Mijdrecht.
Tijdens het bedrijfsbezoek kregen college en directie een
uitgebreide rondleiding door het bedrijf van eigenaar Wim
Slootbeek en zijn vrouw Ria Slootbeek en de eigenaresse van
Ecodrukkers Nieuwkoop Petra de Boer.

De wereldwinkel verzorgt een cursus ‘Eerlijk Voedsel’
in gebouw Irene. Voor meer informatie: tel. (0297) 28 55 10.

20 september 2008
Dweildag in Mijdrecht 2008

H.V.M. koopcentrum Mijdrecht organiseert Dweildag. Locatie:
Koopcentrum Mijdrecht. Aanvang: 11.00 - 18.00 uur. Informatie:
De heer G. Verweij, tel (0297) 25 43 20 info@rechthuis.nl.

21 september 2008
Skatetoertocht

Georganiseerd door Kon. Nieuwkoopse Landijsbaan.
Locatie: De Ronde Venen. Aanvang: 10:00 uur.
Informatie: R.Sanders ip.sanders@planet.nl

Ecodrukkers Mijdrecht levert milieuvriendelijk drukwerk. Door onder
andere klimaatneutraal produceren, vos-vrije offset productie met 100%
bio-inkten en gerecycled en FSC papier zet het bedrijf zich in voor een
schoner milieu. Ecodrukkers Mijdrecht werkt nauw samen met Ecodrukkers
Nieuwkoop. Gezamenlijk hebben zij een eco-keurmerk ontworpen wat
klanten op hun duurzame drukwerk kunnen laten plaatsen.
Het college brengt een aantal keer per jaar een informeel bezoek aan een
bedrijf in De Ronde Venen. Het college is geïnteresseerd in wat bedrijven
in De Ronde Venen doen en hoe zij de gemeente als vestigingsplaats
ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn een goed middel om daarachter te
komen. Daarnaast kunnen bedrijven tijdens de bezoeken zichzelf en
hun producten en diensten presenteren en eventuele knelpunten met
betrekking tot het vestigingsklimaat kenbaar te maken. Bedrijven die het
college en de directie willen uitnodigen voor een informeel bezoek, kunnen
contact opnemen met Gaby Pothuizen, telefoon (0297) 29 17 23 of e-mail
g.pothuizen@derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden
op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen
werkt met servicenormen.

Verleende Bouwvergunningen

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Amstelhoek
Schoolstraat 39
Mijdrecht
Leicester 13
Veenweg
Verfmolen 33

Ontvangst
datum

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Bozenhoven 93

Bouwvergunning

2008/0531

5-9-2008

Bouwvergunning

2008/0431

5-9-2008

Bouwvergunning

2008/0511

9-9-2008

Plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak van de woning

Bouwvergunning

2008/0446

5-9-2008

Oprichten van een woning

Bouwvergunning fase 2

2008/0076

5-9-2008

2008/0515

14-8-2008

Veranderen van winkelinrichting,
reclameuiting en condensors
Plaatsen van een reclame-/
aankondigingsbord (Tegenover
Westhoek Woondiensten)
Vergroten van een woning

Reguliere bouwvergunning

2008/0549

8-9-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0539

3-9-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0537

9-9-2008

Waverveen
Poeldijk 4

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0535

1-9-2008

2008/0543
2008/0541
2008/0518

4-9-2008
3-9-2008
15-8-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0547

8-9-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0534

29-8-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.

Veenweg

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc,
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Vóór 1 juli 2008

Vinkeveen
Groenland 31

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

Voornemen tot vrijstelling bestemmingsplan
Met ingang van 18 september 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
vrijstellingen:

Vinkeveen
Pijlstaartlaan 3

Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

De Hoef
Meester vd
Meerendonkstraat 2

Wilnis
Oudhuijzerweg 54

Gedeeltelijk vernieuwen van een
garage/berging

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0426

A

Oprichten van een erker voor
de voorgevel

Lichte bouwvergunning

2008/0394

B

Mijdrecht
Schoutenstraat 29

Realiseren van een deur in de
kelderwand t.p.v. de hellingbaan
Vergroten van een woning met een
dakopbouw
Oprichten van een kunstwerk
(nabij rotonde Industrieweg)

Lichte bouwvergunning

Plaatsen dakkapel op het zijdakvlak

Uitspanning 9

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen 1 dakkapel op het voorgeveldakvlak en 1 op het achtergeveldakvlak

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 122 Oprichten van een woning
		
Cliffordweg 3
Vergroten van een schuur/garage
Demmerik 96
Plaatsen van stellingen
Molenkade 17
Oprichten van een zwembad en een
technische ruimte
Pijlstaartlaan 3, 5, 7
Plaatsen van een bouwbord
Wilnis
Herenweg 221

bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in
uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw
zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
Onder A, B te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk

Verzenddat.
vergunning

Veranderen van appartementen

Wijzigingsvergunning

2008/0092

9-9-2008

Oprichten van een brug en een
beschoeiing

Bouwvergunning

2008/0292

4-9-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: 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.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spr.uur di. en do. 17.00-18.00 uur
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

Kinderdagverblijf
in Ecuador (3)

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/Uithoorn: Praktijk
voor Eerstelijnspsychologie Nes
a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Pianoduo in Thamerkerk
Uithoorn - Op deze eerste zondag
van de serie maandelijkse evenementen in de Thamerkerk, 28 september, presenteert de SCAU het
pianoduo Martijn en Stefan Blaak,
die quatremains zullen spelen.
Het concert begint om 14.30 uur.
Martijn en Stefan Blaak studeerden
in 2003 cum laude af aan de Messiaen Academie.
Zij wonnen diverse prijzen o.a. bij
het prinses Christina Concours,
de Rotterdamse Pianodriedaagse,
Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Concours Modern in
Weimar. Ze treden regelmatig op in
binnen- en buitenland, zoals bij het
muziekfestival in Aix-en-Provence dat live werd uitgezonden op de
Franse radio. Martijn en Stefan ontvingen “De Voorziening”, een beurs
voor jonge excellerende musici, mede in het kader hiervan studeerden
zij bij Ton Hartsuiker.
Ook speelden zij in “Debuut”, een
concerttournee langs alle grote
concertzalen in Nederland.
Dit talentvolle duo speelt in Uithoorn
een gevarieerd programma.

Voor de pauze worden twee werken
van Schubert vertolkt, eerst het Duo
in a, “Lebensstürme” en daarna de
Variaties in As.
Na de pauze spelen zij van Brahms
de variaties over een thema van
Schumann, gevolgd door de Sonate quatre-mains van Poulenc. Zij
beëindigen hun optreden met de
Rhapsodie Espagnole van Ravel.
Dit programma met deze pianisten
belooft een fijne middag in de sfeervolle Thamerkerk. Voor het verdere
programma van de SCAU voor dit
seizoen kunt u kijken op de website
www.SCAU.nl
Abonnementhouders hebben hun
kaarten al, anderen kunnen kaarten kopen op onderstaande adressen of nog snel een abonnement
bestellen, bij het secretariaat van de
SCAU (tel.561864) of op 28 september aan de kassa.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 10.- euro
(onder 16 jaar 5.- euro) bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein, bij Discocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat
en aan de zaal zolang er plaats is.

Dierenbescherming
zoekt collectanten
Regio - Ook dit jaar gaat de
Dierenbescherming weer collecteren. De nationale collecteweek loopt ditmaal van
maandag 29 september tot en
met zaterdag 4 oktober 2008.
De afdeling Aalsmeer, Amstelhoek, De Hoef, Kudelstaart, De
Kwakel, Mijdrecht, Rijsenhout,
Uithoorn, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis is nog op zoek
naar collectanten.
Collecteren voor de Dierenbescherming betekent hoogstens een paar uurtjes werk,
zonder dat u ergens aan vastzit.
Wilt u zich opgeven voor de

collecte, doe dit dan zo snel
mogelijk. U kunt bellen naar
0297-343618
(werkdagen
09.30-11.30. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken).
U kunt zich ook opgeven via
de mail:
db.aalsmeer@gmail.com.
Meer informatie is te vinden
op de website www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl
Hoe meer collectanten, hoe
meer geld er opgehaald wordt,
hoe meer de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
kan betekenen voor de dieren
in haar regio.

Fonds verstandelijk
gehandicapten voert actie
Regio - Mensen met een verstandelijke beperking gaan er steeds
verder op achteruit in Nederland.
Fonds verstandelijk gehandicapten
voert daarom actie, samen met het
Platform VG.
Op 18 september bieden zij aan
Tweede Kamerleden het manifest
‘Volwaardig burgerschap voor verstandelijk gehandicapten’ aan.
De levensstandaard van verstandelijk gehandicapten in Nederland
staat ernstig onder druk. Bestaande
regelingen, zoals ondersteunende
begeleiding en ‘het rugzakje’, dreigen te verdwijnen terwijl deze nodig
zijn voor het ‘kopen’ van extra begeleiding en passend onderwijs. Verder wordt de belastingaftrek bijzondere uitgaven afgeschaft. Verstandelijk gehandicapten gaan er daardoor tot 10% in inkomen op achteruit. De Wajong-uitkering voor jonge gehandicapten gaat 5% omlaag.
Bovendien vervalt de uitkering bij
werkweigering, terwijl er nauwelijks
passend werk is voor deze groep.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn dus niet langer verzekerd van hun recht op onderwijs,
zorg en werk. Daarom organiseren het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Platform VG op 18

september een bijeenkomst in theater Diligentia om politici middels het
manifest ‘Volwaardig burgerschap
voor verstandelijk gehandicapten’
te informeren over de consequenties van het huidige beleid voor deze mensen. In het manifest is een
‘Tob 10’ van problemen opgenomen
waar verstandelijk gehandicapten
in Nederland mee te maken hebben. Het manifest kan ondertekend
worden via de website www.onderteken.nu. De site blijft online tot de
behandeling van de begroting in de
Tweede Kamer in november.
Verder gaan het Fonds en Platform
VG in gesprek met maatschappelijke organisaties om hen te attenderen op de positieve rol die verstandelijk gehandicapten kunnen spelen
in de samenleving. Op die manier
wordt de strijd voor een volwaardige
plek voor mensen met een verstandelijke beperking voortgezet.
In de week van 21 t/m 27 september
houdt het Fonds ook haar jaarlijkse collecte waarvan de opbrengsten ten goede komen aan projecten
en initiatieven die bijdragen aan de
verbetering van de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten, hun familie en hun leefomgeving.

SOS gaat zich de komende tijd inzetten voor de inrichting van kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in Gualsaqui, provincie Imbabura, Ecuador.
Het is een straatarm gebied waar een grote werkloosheid heerst. De bevolking bestaat voor 95% uit Indianen, voor 5% uit Mestiezen (mix IndiaansSpaans). De bevolking is analfabeet of zeer laag opgeleid.
Het kinderdagverblijf telt thans 50 kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar.
De bedoeling is dat het dagverblijf wordt uitgebreid naar 160 kinderen. Het
zijn kinderen uit de allerarmste bevolkingsgroep. Van de ouders kan geen
financiële bijdrage worden gevraagd. Wel leveren zij vrijwillig ongeschoolde
arbeid. Het verblijf in De Regendruppeltjes biedt de kinderen didactische
activiteiten. De geestelijke– en lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit gebeurt met professionele begeleiding. Ook werken er regelmatige vrijwilligers uit België. De kinderen krijgen tevens goede voeding. SOS
gaat zorgen voor tafels, stoelen, matrassen, keukeninrichting, een CD-speler met CD’s en didactische materialen.
Dit alles zorgt voor een goede start van het leven van deze arme Indiaanse
kindertjes.
Met uw hulp!
Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Geef je op voor de reünie
Uithoorn - De organisatoren van de
Shiva-reünie op zaterdag 1 november aanstaande zijn nog niet tevreden met het aantal aanmeldingen
en inschrijvingen. Op dit moment
hebben zo’n honderd mensen te
kennen gegeven de reünie te willen
bezoeken en heeft de helft daarvan
ook daadwerkelijk al een kaart besteld. “We verwachten zeker 200 bezoekers. Het Shiva-publiek kennende zullen heel veel mensen pas op
het laatste moment besluiten zich
aan te melden of de 15 euro (inclusief twee consumpties) over te maken voor de toegangskaart’’, aldus
een van de organisatoren. “Het probleem daarbij is, dat we van te voren
kosten moeten maken voor bands
en dergelijke.
Daarvoor is het dus belangrijk dat
mensen de kaarten alvast betalen.
De reünie gaat namelijk sowieso

door.’’ Aanmelden kan via
ojcshiva@gmail.com.
Daarnaast bestaat het vermoeden
dat veel vroegere bezoekers van het
Open Jongeren Centrum nu in andere delen van het land wonen en
moeilijk traceerbaar zijn. “We willen
bij deze dus de hulp inroepen van
vrienden of familieleden die nog wel
in de regio wonen om aan de betrokken personen door te geven dat
er een eenmalige reünie van Shiva
aankomt.’’ Shiva heeft bestaan van
eind jaren zeventig tot midden jaren negentig. In het gebouw aan de
Van Seumerenlaan in Uithoorn hebben tal van bands opgetreden en er
werden regelmatig dansavonden,
filmavonden en thema-avonden georganiseerd zoals een hippie-night.
Bezoekers kwamen niet alleen uit
Uithoorn, maar ook uit Alphen,
Aalsmeer, Nieuwkoop en Mijdrecht.

Oecumenisch Project
Koor (OPK) in oprichting
Regio - Je houdt van zingen maar
wilt niet 52 weken lang repeteren
om tot resultaat te komen? Heel
veel mensen vinden zingen, en dan
vooral samen zingen, heel erg leuk
maar zien op tegen de verplichting
van wekelijkse repetities. Het overgrote deel van de koren in Nederland heeft een religieuze achtergrond, hetzij als echt kerkkoor of als
een koor dat wel eens zingt tijdens
een viering of kerkdienst. Bij kerkkoren en cantorijen loopt de belangstelling terug, soms als gevolg
van vergrijzing maar ook door de
vele repetities terwijl het repertoire,
vaak toegespitst op hoogtijdagen
vele malen wordt herhaald. Voor al
degenen die wel eens wat anders
willen, maar wel voor gebruik in vieringen, kerkdiensten of andere gelegenheden met een religieuze achtergrond, is er nu dan het Oecumenisch Project Koor oftewel afgekort
OPK. Het is de bedoeling dat in een

korte periode van 6 repetities werken worden ingestudeerd om direct
daarna te worden uitgevoerd. Die
repetities zullen plaatsvinden in De
Hoef op de maandagavond tussen
20.00 en 22.00 uur, maar deelnemers uit de wijde omgeving kunnen
zich aanmelden. Iedere deelnemer
krijgt vooraf de muziek en eventueel een oefen-CD, zodat men enigszins voorbereid naar de repetities
komt. Voor het 1e project wordt er
gestart op 3 november met de bedoeling dit uit te voeren op zondag
14 december tijdens een oecumenische viering/dienst voorafgaande aan de jaarlijkse kerstmarkt. Het
project gaat alleen door als er voldoende deelname is. Wacht dus niet
af maar geef je NU op bij: Charles
Rademaker of Arie Oostenbrink
charles.rademaker@orange.nl
oostenbrink.gesink@hetnet.nl
Telefoon 0297-593586
Telefoon 0297-285940.
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Rotary Verwendag verwent
moeders gehandicapte kinderen

Zeer vrolijke opening van de
kleutertechniekhal op
obs Willespoort
matieve ochtend brachten de beleidsmedewerkers ook een bezoek
aan de kleutergroepen, groep 3 en
groep 8. Hier konden zij zien hoe de
leerlingen, onder begeleiding van
onder meer een aantal ouders in de
praktijk bezig zijn met een techniekcircuit. De begeleiding werd in het
kader van een uitwisselingsproject
ook verzorgd door een groep leerlingen van het Veenlanden College
onder leiding van hun docent Maria le Blanc.
Met zoveel hulp kunnen de kinderen
zich volop bezig houden met solderen, naaimachines, beeldhouwtechnieken, elektriciteitsdozen, metselen etc.

Wilnis - Op vrijdag 12 september
werd op OBS Willespoort een op de
belevingswereld van kleuters ingerichte techniekhal geopend. In de
afgelopen weken is de hal bij de
kleutergroepen daarvoor met nieuwe, veelzijdige, techniekmaterialen
ingericht. Speciaal voor de opening
waren de kinderen gekleed in leuke werkpakjes zoals werktuinbroeken, beschermbrillen, laboratoriumjassen, etc.
Als verrassing verschenen Bob de
Bouwer (wethouder Jan van Breukelen) en Wendy (Claudia Prange) voor de grote openingsboog.
Zij voerden een vrolijk en leerzaam
toneelstukje op, waarin het vooral ging over het verstandig omgaan
met gereedschap. De kinderen genoten van het af en toe hilarische
optreden. Bob en Wendy nodigden
vervolgens twee kleuters uit om samen met hen het openingslint door
te zagen. Daarna konden alle kinderen door de poort naar binnen en
direct aan de slag met allerlei techniekmaterialen, die speciaal voor
deze kleuters zijn aangeschaft.
Delegatie
Deze ochtend bezocht ook een delegatie van het Ministerie van Onderwijs de school. Samen met beleidsmakers van het Technocentrum
Utrecht, VTB, Actis Adviesgroep en
de gemeente De Ronde Venen kwa-

men zij op werkbezoek. Zij konden
deze ochtend zien en horen wat
er in de afgelopen jaren is gerealiseerd op het gebied van het techniekonderwijs binnen de gemeente De Ronde Venen en specifiek op
de OBS Willespoort. Bijzondere aandacht
ging uit naar de
Technotheek.
Hier
kunnen
ook andere basisscholen materialen komen
bekijken,
lenen en uitproberen in hun
eigen school.
Directeur Jos
van der Jagt en
gemeentelijk
techniekcoördinator Suzanne ’t Hart ontvouwden aan
de belangstellenden tevens
de plannen die
er zijn om in de
loop van 2009
een Toptechniekwerkplaats
op deze school
te
realiseren.
Aan het eind
van deze infor-

De realisatie van de kleutertechniekhal is mede mogelijk gemaakt
dankzij de hoofdsponsors Bouwbedrijf Midreth en Metaalbewerkingsbedrijf Van Walraven. Daarnaast bedankt OBS Willespoort ook
Karwei, Timmerbedrijf Bluemink BV,
Dirk Stam, Elektrobedrijf Koeleman,
Huug de Vos Elektrotechnieken en
C1000 voor hun bijdragen en getoonde maatschappelijke betrokkenheid.

Mijdrecht - Op zaterdag 13 september gingen leden van Rotary Mijdrecht een dag uit met moeders van gehandicapte kinderen uit
De Ronde Venen. Het was dit jaar
voor de vijfde keer dat deze verwendag door de Rotary georganiseerd
werd. De dag startte in Rendez Vous
in Mijdrecht waar om kwart over
acht de koffie al klaar stond. De
stemming zat er onmiddellijk in mede dankzij de sfeervolle muziek van
dweilorkest Dorst. Deze verwendag wordt mogelijk gemaakt door
de medewerking van het bedrijfsleven aan onder andere het gehouden Bedrijvenvoetbaltoernooi samen met Argon en door de bijdragen van de middenstand en de horeca. Om kwart voor negen vertrok
het gezelschap uitgezwaaid door de
burgemeester per bus naar nog onbekende bestemming. Echt een verrassing dus! Dit jaar speelde de dag
zich af in Noord-Holland met ‘s morgens een bezoek aan de Broekerveiling in Broek op Langelijk. Aanvankelijk was het wat druilerig weer,
maar tot ieders vreugde brak ‘s middags tijdens een heerlijke strandwandeling het zonnetje door. Het
karten in Amsterdam was voor veel
moeders spannend. Maar lekker
buiten in de zon zitten was ook fijn.
’s Avonds werd de dag feestelijk afgesloten met een diner bij Meesters
in Mijdrecht met gezang en muziek.
En zoals alle jaren werden de moeders laat in de avond met een leuke tas met sponsorspulletjes door
de Rotarians moe en voldaan thuisgebracht.

Kleuters gaan met T.V.-kok
Vincent van Essen koken
voor hun ouders
Wilnis - T.V. kok Vincent van Essen, kok bij het tv-programma Life
& Cooking, gaat met de kleuters
van obs Willespoort koken voor
hun ouders. De kinderen zijn uitgenodigd om op woensdag 17 september te komen eten in het Ratatouille restaurant. Onder leiding
van Vincent van Essen maken de
kinderen in groepjes diverse heerlijke culinaire hapjes klaar, zoals soep, loempia’s, zalmwraps en
nogalollies.
De kinderen runnen voor één dag
een restaurantje. Uiteraard komen
hierbij het ontvangen van gasten,
het dekken van tafels, het samenwerken en het verantwoord omgaan met voeding aan bod.
Deze ochtend staat ook in het teken van Leren Ondernemen’. De
school heeft in november 2007
hiervoor de eerste prijs in de wacht
gesleept.

Het programma op woensdag 17
september ziet er als volgt uit:
10.00-10.45 uur: Topkok Vincent
van Essen gaat met groep 1 en 2
van juf Carolien koken.
10.45-11.15 uur: Ouders, grootouders, bekenden mogen in het Ratatouille restaurant genieten van
culinaire hapjes. Na het opdienen
gaan de kinderen terug naar de
klas. Voor de gasten is er nog wat
gelegenheid om kookvragen aan
Vincent van Essen te stellen.
11.15-12.00 uur: Topkok Vincent
van Essen gaat met groep 1 en 2
van juf Miek koken.
12.00-12.30 uur: Ouders, grootouders, bekenden mogen in het Ratatouille restaurant genieten van
culinaire hapjes. Na het opdienen
gaan de kinderen terug naar de
klas. Voor de gasten is er nog wat

gelegenheid om kookvragen aan
Vincent van Essen te stellen.
Voor de deelname aan bovenstaande activiteit vragen de kinderen aan hun ouders een vrijwillige
bijdrage in een envelop te doen en
deze envelop te deponeren in de
Unicef-collectebus. Unicef heeft in
ontwikkelingsgebieden onderwijsprojecten gestart, waar nog veel
geld voor nodig is. Om een richtlijn te geven: in zo’n project kunnen met 5 euro in die gebieden al
zes kinderen naar school!
De opbrengst zal geheel naar Unicef gaan. Een gastspreker van Unicef was deze dag ook aanwezig,
die aan de kinderen over het werk
van Unicef kwam vertellen, over
hoe leeftijdsgenoten elders ook
graag zouden genieten van onderwijs, maar hoe moeilijk het in de
derde wereld is om alle kinderen
naar school te krijgen.

Zeer geslaagd buurtfeest
van bewoners van
de Kastelein
Wilnis - Eindelijk na jaren was het
weer zover. De bewoners van de
Kastelein organiseerden weer het
lang verwachte buurtfeest.
Het laatste feest was bij het 5-jarig bestaan, dus nu het al het 13de
bestaansjaar is, werd het wel weer
tijd. Nancy, Carina, Daniele, Dedi
(Anouk) en Barbel hadden de organisatie op zich genomen. Gesteund
door buren gingen ze aan de slag.
Zaterdag was het al vroeg een drukte van belang.
Maar dat weer... zou dat nog goed
komen?
Totaal doorweekt werden de partytenten neergezet en de straat autovrij gemaakt. Om 15.00 uur begon
het feest voor de kinderen die genoten met spijkerslaan, skelterracen, schminken, kleuren en uiteraard was er een springkussen. Na
het penaltyschieten kregen ze allemaal een medaille en konden ze aan
de pannenkoeken beginnen.

Het was ondertussen al avond geworden. De allerkleinsten gingen
naar bed en het feest kon beginnen
voor de ouderen. Toen het donker
werd kwam de sfeer er goed in met
vuurkorf en nog wat sterretjes voor
de wat grotere kinderen.
Gekleurde lampen verlichtten de
partytenten. Er werd vooral veel gekletst en gelachen. Het feest ging
tot in de kleine uurtjes door. Een
groot compliment voor de meiden
van de organisatie en alle buren die
er samen een superfeest van hebben gemaakt.
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Lustrumspektakel bij 45 jaar
Hermann Wesselink College
Regio - Het Hermann Wesselink
College bestaat 45 jaar en dat viert
de school op verschillende manieren. De ingrediënten van het feestprogramma:
in september een musical, Jungle
Zoek, door het personeel voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden,
in oktober een International Stu-

dent Convention waarbij 48 leerlingen van 5 verschillende scholen uit
Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland met leerlingen van het HWC samenwerken aan
het thema “Our Precious World”.
in november een reünie voor oudleerlingen en oud-medewerkers.
Ook in november een grote actiedag voor een jeugdtheaterschool

in India. Jungle Zoek is een flitsende musical waar ruim éénderde van
het personeel op school aan meewerkt. Personeelsleden zingen, dansen, spelen, musiceren en hebben
decors gebouwd in een prachtige
productie, in de Schouwburg Amstelveen.
Onder leiding van Frans Schraven,
artistiek leider van het dansgezelschap Opus One, is het verhaal ingestudeerd van Rudyard Kipling
over het jongetje Mowgli, dat opgevoed wordt door dieren in het oerwoud en uiteindelijk bij de mensen
terecht komt.
De originele productie, met teksten
van Coot van Doesburgh en muziek
van Ton Scherpenzeel, werd met
groot succes door Opus One uitgevoerd.
In deze voorstelling echter, waar docenten zelf de nodige tekstaanpassingen in hebben gemaakt, wordt
de toeschouwer direct al geconfronteerd met de vraag: “De Jungle? Waar eindigt die jungle eigenlijk en waar begint de jungle van de
school?
T
wee leerlingen, op weg naar een zeilkamp, vergeten op tijd in de schoolbus te stappen en worden achtergelaten in een omgeving waar wolven teamvergaderen, gieren leerlingvolgsystemen hanteren en waar
een lenige puber levenslessen leert
van vreemde vogels, hitsige apen en
listige slangen.
Er zijn drie voorstellingsdata:
- dinsdag 23 september 15.00 uur
Try out. Alleen voor leerlingen.
- dinsdag 23 september 20.00 uur
- woensdag 24 september 20.00
uur.
De kaartverkoop vindt plaats op
school in de pauzes t/m vrijdag 19
september. Kaartenzijn ook te verkrijgen via de Schouwburg Amstelveen.

Kinderen van deze tijd:
hyperactief of onze
leermeesters…
Regio - De laatste jaren worden er
steeds meer kinderen geboren die
anders zijn dan we doorgaans gewend waren. Deze kinderen hebben
vaak een andere vorm van informatieverwerking, andere voedingspatronen, andere manier van in het leven staan.
Dit ‘anders-zijn’ is vaak zo verschillend van wat we gewend zijn vanuit ons eigen verleden, dat we dit als
storend of ongewenst ervaren en
soms zelfs als irritant, brutaal, erger
nog, als ziektebeeld typeren (zoals
ADHD, dyslexie, slapeloosheid).
De wanhoop nabij, wordt dan de
arts in sommige gevallen ingeschakeld voor medicatie.
Soms terecht, maar vaak zouden
we de situatie ook anders kunnen
aanpakken, als we elkaar maar beter zouden begrijpen en bereid zouden zijn om van en aan elkaar te leren. Kinderen van wie we nu denken

dat ze niet goed functioneren, blijken vaak over een bijzondere intelligentie of over buitengewone/paranormale gaven te beschikken en
zijn vaak heel gevoelig. Het is beslist niet zo dat wij als opvoeders/
onderwijzers het per definitie verkeerd doen, misschien vragen deze specifieke kinderen net een wat
andere benadering. Bovendien gaat
het niet om alle kinderen. Inzicht in
en het herkennen van de kwaliteiten
van deze kinderen, maar ook de manier waarop we ze kunnen begeleiden zijn daarom essentieel.
Ervaring
Tanja van der Moolen, moeder van
twee ‘nieuwe-tijds’ kinderen (inmiddels 16 en 19 jaar), een ruime onderwijservaring, studie pedagogiek
en een aantal jaren holistisch/spirituele praktijk verder, zal in deze
lezing(en) proberen meer inzicht te

geven in de problematiek van de diverse groepen nieuwe kinderen, zodat zowel ouders als onderwijzers
meer handvaten krijgen om hier in
het dagelijks leven mee om te gaan.
Op 8 oktober wordt er in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht van
20.00 tot 22.30 uur een lezing gehouden over deze ‘Nieuwetijds kinderen’. Tijdens deze avond zal er voldoende ruimte gegeven worden voor
het stellen van vragen en delen van
ervaringen. Mocht u zeer specifieke
vragen hebben, dan kunt u deze tot
een week voorafgaand aan de lezing bij voorkeur mailen naar tanjavandermoolen@live.nl en anders via
0294 283428 tussen 17.00 en 18.00
uur. Tanja zal dan proberen uw vragen in haar verhaal te verweven.
Reserveren is gewenst en kan bij
Hedy Jagtman, telefoon 06 50217238
of hedy@hadja.nl. Kaarten kosten 7
euro.

Zaterdag 27 september in Wilnis

Dienstenveiling ten bate van
The Passion 2009
Wilnis – Zaterdagavond 27 september a.s. wordt er in Gebouw De
Schakel, naast de Ontmoetingskerk,
aan de Dorpsstraat 20 te Wilnis van
20.00 tot 23.00 uur een dienstenveiling georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de uitvoering van The Passion 2009, die
het Gospelkoor de Rovenians wil
gaan uitvoeren.
Kom bieden op de dienstenveiling
van Gospelkoor De Rovenians. Het
belooft een gezellige avond te worden met lekkere hapjes en drankjes
voor het goede doel. Men rekent erop dat op deze avond het startkapitaal voor The Passion 2009 bijeen
zal worden gebracht.
Welke diensten kun je verwachten?
Een greep uit het fantastische aanbod: zingend strijken, ramen lappen,
tuinieren, oppassen, kinderfeestje organiseren voor 10 kids, diverse
taarten, ontbijt, brunch mét live muziek, high tea, koken, foto album inplakken, kaften, gitaarles, toneellessen bij De Speltuin, rondrit door de
polder met trekker en kar - ca. twee
uur voor 10 personen, weekendje een Jacuzzi in je tuin, klimcursus,
1 uur rondvlucht voor 3 personen
en nog meer ludieke en praktische
diensten die de moeite waard zijn.
The Passion, het moderne ´Passiespel´ op 4 en 5 april 2009, het week-

end vóór Pasen - een mooie traditie
in het jubileumjaar van Gospelkoor
De Rovenians. Tevens is De Rovenians actief op zoek naar een of meerdere hoofdsponsors. Gedacht wordt
aan bedrijven, instellingen, kerken,
fondsen en mensen die het belang
zien van het doorvertellen van de
boodschap. De boodschap van het
lijdensverhaal van Jezus.
Wie helpt er mee om het koor financieel te ondersteunen, zodat zij deze

musical over het paasverhaal kunnen blijven doorvertellen? Door de
professionele manier van uitvoeren
zijn de basiskosten voor licht en geluid hoog. Het koor ontvangt geen
subsidie en zal zelf de geldmiddelen
voor deze kwaliteitsmusical moeten
zien rond te krijgen. Tettie van Os
kan u meer vertellen over hoe u The
Passion financieel kunt ondersteunen, telefoon 0297-287118 - website
www.rovenians.nl

Open huis Danscentrum
Colijn een groot succes
Uithoorn - Het was weer een drukte
van belang bij Danscentrum Colijn.
Zondagmiddag was het open huis
voor alle kids vanaf 6 jaar. Er werden
dansdemonstraties gegeven en een
aantal workshops door de docenten
van Danscentrum Colijn. De workshops voor de popshowmusicaldance en de hip hop werden gegeven
door docente Merel. Zij is H.B.O. gediplomeerd en dat was goed te merken. Het aanbod was veelzijdig en
goed aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de verschillende
leeftijdscategorieën. In een vrij kort
tijdsbestek hadden de kinderen toch

echt al een aardig stukje choreografie te pakken. De workshops voor
de Breakdance werden gegeven
door Sylvain. Hij heeft de kinderen
verschillende stijlen laten zien binnen de breakdance en ook met ze
doorgenomen; Poppin’ and lockin’
wordt ook wel eens Electric Boogie
genoemd. Daarnaast waren de zgn.
‘tricks’ erg spannend voor de kinderen. Aan het einde van de workshop konden de meesten van hen al
een ‘babyfreeze’. Sylvain liet zelf nog
even zien hoever je kunt komen met
breakdance, hij gaf nog een kleine
demonstratie met o.a. een headspin

en een propeller. Het was een leuke middag en goed en strak georganiseerd.
Open huis
’s Avonds was het open huis voor
teens en paren. Zoals gebruikelijk
was het weer een drukte van belang; niet alleen belangstellenden
voor de verschillende cursussen
waren deze avond aanwezig maar
ook veel leerlingen van de dansschool zelf. Zij zien in deze avond
weer een leuke mogelijkheid om
de voetjes nog even van de vloer te
doen en nog wat mee te pakken van
de verschillende workshops. Daarnaast was er ook een fantastische
demonstratie van Lisa Jane Diepeveen en Alexander Brussee. Zij dansen in de hoogste klasse van Nederland en zijn nog niet van plan om
te stoppen, ondanks het feit dat zij
inmiddels beiden afgestudeerd zijn
en aan een nieuwe fase in hun leven beginnen. Dankzij de hulp van
de medewerkers van Danscentrum
Colijn én de aanwezigheid van de
vele leerlingen en belangstellenden
was het een superzondag! Aankomende twee weken gaan alle lessen
weer beginnen en inschrijven is nog
steeds mogelijk! Vragen of meer info
gewenst? Kijk op www.colijndancemasters.nl of bel op 06-53559450.

Vrienden van Chazz
Regio - Charity Jazz is een initiatief
van SOS De Ronde Venen in samenwerking met Stichting Mayaschool
Guatemala. Ten bate van scholenprojecten in ontwikkelingslanden.
Om onderwijs mogelijk te maken
voor de meest kansarme kinderen.
Veel musici, sponsors en vrijwilligers
werken belangeloos mee of dragen
op een andere manier hun steentje bij.
Onderwijs voor alle kinderen. Minder kinderarbeid. Evenveel kansen
voor jongens en meisjes. Minder
kindersterfte. Minder honger. Minder armoede. Minder ziektes. Een
beter millieu.
Wereldwijd zijn we van mening dat
concrete doelen voor 2015 gehaald
moeten kunnen worden. In de gemeente De Ronde Venen zijn steeds
meer organisaties en particulieren
zich ervan bewust dat die doelen alleen gerealiseerd kunnen worden
als daar hard aan gewerkt wordt.
Als iedereen een steentje bijdraagt.
Charity Jazz staat voor genieten van

onze eigen cultuur en natuur ten
bate van al die kinderen die daar
minder kansen voor krijgen.
Binnenkort gaan wij van start met
de organisatie van Chazz 2009.
Wilt u op de hoogte blijven? Wilt u
ook een steentje bijdragen? Meewerken als vrijwiliger? Of heeft dit

initiatief gewoon uw sympathie?
Meldt u dan aan als vriend(in) van
Chazz!
Voor meer informatie en aanmelden:
www.chazz.nl
Madelon van der Stap
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C1000 Suyten de enige
C1000 in De Ronde Venen
Wilnis – Zaterdag 20 september a.s. is de laatste zaterdag dat
de C1000 supermarkt in Mijdrecht
geopend is. Na een verbouwing zal
hij namelijk openen als een Albert
Heijn. Dit is uiteraard erg jammer
voor de inwoners van Mijdrecht,
maar er is ook goed nieuws. Voor
hun vertrouwde C1000 boodschappen kunnen ze terecht bij
C1000 Suyten in Wilnis. De C1000
supermarkt van de heer Suyten is
dit voorjaar uitgebreid en geheel
vernieuwd, met als resultaat een

moderne en ruime supermarkt en
een uitgebreid assortiment. Daarnaast zijn de openingstijden verruimd en is de supermarkt elke doordeweekse avond tot 21.00
geopend. Op zaterdag sluit deze
om 18.00 uur. C1000 klanten uit
Mijdrecht die gespaard hebben
voor de succesvolle handdoekenactie kunnen bij C1000 Suyten uiteraard ook terecht om de handdoeken op te halen. Om de klanten
uit Mijdrecht welkom te heten zal
in de winkel een waardebon wor-

den uitgedeeld, ook zullen er extra
aanbiedingen zijn waar alle klanten van kunnen profiteren.
Verder staan de medewerkers in
Wilnis natuurlijk klaar om nieuwe
klanten de weg te wijzen, en vragen te beantwoorden. Op deze manier hoopt C1000 Suyten de overgang voor de klanten uit Mijdrecht
zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Astro Vereniging Omega
heeft tijdelijk vergaderruimte
Wilnis - Astro Vereniging Omega
Centauri afdeling Het Groene Hart,
die uit de gedachte van Sterrenwacht De Ronde Venen is geboren
op 8 augustus jl. heeft toestemming
gekregen om voor tenminste een
jaar lang haar leden te ontvangen
op de OBS de Willespoort in Wilnis.
Voorzitter Roland Taams van de Astro vereniging heeft dit afgesproken
met de directeur van de school, de
heer Jos van der Jagt. De vereniging
kan nu elke derde vrijdag van de
maand vanaf 20.00 uur de bijeenkomsten organiseren. De toegang
voor de bijeenkomsten zijn voor de
bestaande leden gratis, niet-leden
worden verzocht één euro te betalen. Met deze euro kunnen de kosten wat worden gedekt.
De eerste verenigingsavond zal zijn
aanstaande vrijdagavond 19 september om 20.00 uur op de OBS de
Willespoort. Er zal op die avond een
toelichting gegeven worden over de
Astro Vereniging en over de ideeën van de vereniging voor nu en het
komende jaar. 2009 is een speciaal
jaar, het is namelijk dan het inter-

nationaal jaar van de Sterrenkunde. Meer informatie over dit speciale jaar kunt u vinden op
www.omegacentauri.nl
Tipje
Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten, van 2 tot en met 5 april
zijn er de “welbekende” Nationale
Sterrenkijkdagen. Dit wordt dan de
vijfde keer (Jubileumjaar) dat Roland Taams deze organiseert, maar
nu met een Échte Astro Vereniging
achter zich! Tijdens deze dagen zal
er een marathon gehouden worden van 100 uur! Ja 100 uur, u leest
het goed! Dit houdt in dat er diverse mensen, onder wie ook Roland
Taams, zelf 100 uur achtereen bezig
zijn met sterrenkunde, lezingen geven, spelletjes doen met de kinderen en last but not least! In contact
staan met de grootste en professionele sterrenwachten in de Wereld
via een LIVE verbinding via internet!
Meer informatie zal gegeven worden in de maanden december en januari a.s. De volgende data kunt u
alvast reserveren in uw agenda: 19
september Introductie Astro Vereniging Omega Centauri afdeling Het
Groene Hart, 17 oktober Algemene Leden vergadering, 21 november
Wordt vervolgd, 19 december Gastspreker: Niek de Kort, Bestuurslid

van de KNVWS. Alle avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen
om +/- 22.00 uur! Meer informatie
en eventuele onderwerpen kunt u
nalezen op de website van de Astro
vereniging Omega Centauri.
www.omegacentauri.nl

Het is weer tijd voor de
NS Publieksprijs
der Vlugt en Het recht op terugkeer van Leon de Winter.
De Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen nodigt alle lezers uit om hun stem uit te brengen voor de NS Publieksprijs. Lezers kunnen stemmen op één van
de zes genomineerde titels of op
een ander boek dat zij dit jaar het
mooiste vonden.
Iedereen die zijn stem uitbrengt
maakt kans op mooie prijzen. De
hoofdprijs is een jaar lang elke
week een boek (t.w.v. 20,- euro)
kiezen bij een boekhandel. Een
mooie prijs voor echte boekliefhebbers. De tweede prijs is een
geheel verzorgd gastronomisch
diner. Daarnaast zijn er 50 NS-

dagkaarten en boekenbonnen te
winnen. Op 28 oktober wordt het
winnende boek bekend gemaakt.
Het boek dat de meeste stemmen vergaart, mag zich Boek van
het Jaar 2008 noemen. De auteur
van het winnende boek ontvangt
de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek 2008, bestaande
uit een sculptuur van Jeroen Henneman en een geldbedrag van
7.500,- euro.
De NS Publieksprijs is de enige
nationale lezersprijs. Vorig jaar
won het boek van Joris Luyendijk,
Het zijn net mensen.
Stemmen kan tot 23 oktober via
www.nspublieksprijs.nl en natuurlijk via www.bibliotheekavv.nl.

Shantykoor vermaakt de
gasten van de Zonnebloem
Vinkeveen - Woensdag 10 september jl. ontving de afdeling Vinkeveen/Waverveen van de Zonnebloem haar gasten voor een ontspanningsmiddag in de Boei in Vinkeveen. Deze middag paste in de
“Week van de Zonnebloem”. In die
week (van 8 t/m 14 september)
stonden de Zonnedagen, dagjes uit
voor mensen met fysieke beperkingen, landelijk extra in de schijnwerper.
Het Shantykoor “Ahoy” uit Abcoude opende de middag. Zij bracht er
de stemming goed in met een aantal
zeemansliederen. Na hun optreden
was er een pauze, waarna het tweede deel van de voorstelling van het
koor uit Abcoude volgde. De gasten
genoten zichtbaar van hun optreden. Vaak lukte het om de mensen
mee te laten zingen.
Nadat er een drankje rondgedeeld
was, volgde er een bingo. Vol aandacht en spanning werden de cijfertjes gevolgd. Een aantal gasten
ging met een leuke prijs naar huis.
De hoofdprijs was een prachtig fo-

toboek over het plassengebied, dat
beschikbaar was gesteld door architectenbureau Van der Laan uit
Mijdrecht. Mevrouw Strubbe was de

‘Wordt dit nu echt het
laatste onderzoek?’
Mijdrecht – Morgenavond zal het
college de Rondeveense gemeenteraad weer vragen om voor de zoveelste keer geld beschikbaar te stellen
voor weer een onderzoek naar wat
te doen met de Rondweg en de stationslocatie in Mijdrecht. Al zeker 12
jaar komt een college met dit soort
verzoeken. Het ene onderzoek na
het andere wordt uitgevoerd, er komen dure uitkomsten, maar er gebeurt niets. Ja, wat er gebeurt, er
wordt weer 60.000 euro gevraagd,
om nog een ‘aanvullend’ onderzoek
te doen. “Het allerlaatste”, zo wordt
het nu genoemd.

NS Publieksprijs in een nieuw jasje

De Ronde Venen - Het is weer
tijd om te stemmen voor de NS
Publieksprijs. Deze publieksprijs
voor het Nederlandse Boek, voor
het zevende jaar gesponsord door
de NS, heeft dit jaar een nieuw
jasje. De formule blijft hetzelfde,
het uiterlijk is aangepast aan de
nieuwe mode.
Uit de vorig jaar verschenen boeken zijn weer zes titels gekozen
als kanshebber voor de NS Publieksprijs 2008: De boodschapper en de Koran van Kader Abdolah, De overgave van Arthur
Japin, Eindeloos bewustzijn van
Pim van Lommel, Echte mannen
eten geen kaas van Maria Mosterd, Blauw water van Simone van

Weer een onderzoek: toekomst Rondweg en stationslocatie

gelukkige winnares van de hoofdprijs. Al met al een geslaagde “ZONNEmiddag” van de Zonnebloem in
Vinkeveen.

In het voorstel van het college staat
onder andere: ‘We hebben een aantal inrichtingsvarianten laten ontwikkelen door RBOI voor de Rondweg en de stationslocatie. Deze varianten leken geen van alle financieel haalbaar. De Strategis Groep
heeft toen een onderzoek gedaan
hoe ze wel financieel haalbaar gemaakt konden worden, maar heeft

daar niet het verkeers- en milieu
plaatje bij betrokken.
Al deze gegevens moeten nu in een
laatste totaalonderzoek bij elkaar
gebracht worden en dan worden
uitgewerkt. Dit kost waarschijnlijk
60.000 euro. Het is nodig, want met
wat er nu ligt kunnen we niets mee.
Doel
Het doel is om nu te komen tot 1
goed plan. De planning is: 30 september gunningbesluit van het college (als de raad het heeft goedgekeurd). Op 1 oktober de opdracht
voor het onderzoek verstrekken. In
week 4 van 2009 moet het onderzoek voltooid zijn. In week 7 2009
moeten dan de onderzoeksresultaten worden vastgesteld door het
college en in maart 2009 moet de
raad de definitieve keuze doen.
Sandor Harmens van de VVD vroeg
zich zuchtend af of dit nu echt het
laatste onderzoek zou worden:
“Hoeveel onderzoeken zijn er al niet
geweest”, zo verzuchtte hij. Ook Bert

van Broekhuijsen van GB was van
mening dat er al veel te lang werd
onderzocht: “Zover ik weet zijn we
12 jaar geleden al begonnen met
onderzoeken en plannenmakerijen.
Ik zou wel eens willen weten wat we
in deze jaren al niet hebben uitgegeven zonder dat er ook maar iets
is gebouwd.”
Cor Versteegh van de CDA wilde
graag weten van wie nu grond was,
bijvoorbeeld onder de brandweerkazerne en het Stationsgebouw”.
Weet niet
Wethouder Rosendaal verklaarde
dat dit echt het laatste onderzoek
zou worden. Hoeveel het tot nu toe
gekost had wist hij niet, maar zou hij
uitzoeken. De grond was voor een
deel van NS vastgoed en voor een
deel van de gemeente. Wel, het laatste woord is aan de raad morgenavond of zij weer 60 duizend euro
willen uitgeven voor een plan, waarvan de grond niet eens allemaal in
je bezit is.

Nog enkele plaatsen vrij bij
Stichting ‘De Paraplu’
De Ronde Venen - Ondanks de
goed bezochte en bijzonder gezellige Open Dag, waar veel deelnemers
zich aanmeldden, zijn er bij verschillende cursussen en activiteiten nog
plaatsen vrij bij ‘De Paraplu’ te Wilnis. Dit geldt zowel voor een aantal
al lang lopende cursussen als voor
cursussen die voor het eerst in het
programma zijn opgenomen.
Line-dance:
Dit is nog een vrij nieuwe cursus/
activiteit onder de bezielende leiding van Anneke Lambregts, die
op onnavolgbare wijze de deelnemers weet te enthousiasmeren, zodat zowel paren als alleengaanden
al snel heel veel plezier aan deze activiteit beleven, in een zeer ontspannen en gezellige sfeer. Gedurende
27 dagdelen van 1,5 uur op de vrijdagavond krijgt men op een perfecte manier deze vorm van dansen onder de knie.
Bridgen:
Bridgen voor beginners is een cursus voor iedereen die nog nooit
heeft gebridged en het graag wil leren. Buiten de cursus om kan men
ook al meteen de lesstof doornemen. De cursus is gedurende 10
dagdelen van 3 uur, op de maandagavond.
Talen-cursussen:
Frans voor beginners en voor gevorderden kan nog enkele cursisten

gebruiken en datzelfde geldt voor
Engels en voor Italiaans. Dus degenen die hun Frans, Italiaans of Engels nog eens willen ophalen voor
hun vakantie of beroep, kunnen nog
volop terecht. De cursussen bestaan
uit 15 tot 25 lessen in het komende
winterseizoen.
Meditatie:
Meditatie is een vorm van tot rust
komen in jezelf, je gedachten ordenen en zuiveren en daarbij meer
voelen. Meditatie kan er voor zorgen
dat je gedachten niet de overhand
gaan spelen en je veel dichter kunt
komen bij de kern van jezelf, de kern
die je werkelijk bent. De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 2 uur op de
maandagavond vanaf 22 september. De cursusprijs, inclusief koffie
of thee, bedraagt 40 euro.
Meditatie tekenen:
Wat moet je doen om een fijne dag
te beleven? Schilder je eigen taferelen, neem een paar kleuren uit de
verfdoos met dromen. Maak je eigen regenboog en schilder de lach
om je mond. De cursus bestaat uit
een half uur mediteren, waarna een
uur meditatietekenen. Men hoeft
niet te kunnen tekenen en de benodigdheden zijn: schetsblok, kleurpotloden en pastelkrijt.
De cursus bestaat uit 5 dagdelen
van 2 uur op de maandagavond
vanaf 4 maar 2009 en kost 40 euro

inclusief koffie en thee.
Werken met Tarot kaarten:
De Tarot is een eeuwenoud spel dat
in veel verschillende vormen is verschenen door de tijd heen. De Tarot bestaat uit 78 kaarten die als
een hulpmiddel kunnen dienen bij
het verkrijgen van helderheid en inzicht in levensvragen en problemen
waarmee we te maken hebben.
De cursus bestaat uit 12 dagdelen
van 2 uur op de donderdagochtend
vanaf 20 november. De cursusprijs
is 66 euro inclusief koffie of thee.
Mandala tekenen:
Mandala tekenen is een feest, een
avontuur. Mandala, wat is het?? Het
woord is afkomstig van het Sanskriet
en betekent cirkel of kring. Sinds
mensenheugenis heeft de magische
cirkelvorm ons al geïnspireerd tot
vele vormen van creatieve uitbeeldingen, o.a. in de dans- en bouwkunst en bij vele gebruiksvoorwerpen. De cursus duurt 20 dagdelen
van 2 uur op de woensdagmiddag
vanaf 1 oktober en kost 78 euro.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908. Via e-mail kan men
altijd terecht op het adres
info@ stichtingparaplu.nl of op de
website
www.stichtingparaplu.nl,
ook voor het downloaden van een
inschrijfformulier.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!

Een beetje bruinen, een heleboel frisse lucht
binnenhalen, een keertje genieten van de
ruimte, een keertje lachende, vrolijke mensen
tegenkomen en zelfs ook nog een beetje politiek bedrijven. Je zou als gewone Vinkeveense
inwoner denken: “Beter kunnen wij onze politici toch niet aanbieden”. Je kunt dan ook wel
De eerste egelslachtoffers heb ik alweer zien begrijpen dat iedere Vinkevener wel aan een
liggen. Eerst de eenden en de katten, dan de watertje wil wonen, zodat hij op elk moment
padden en de katten, dan diverse jonge vogels van de dag met zijn boot(je) de plas op kan
en de katten, dan de hazen en de katten en nu varen. Hun plas. Ja! Ja!
de egels en de katten liggen platgereden op
onze polderwegen.
Alle fracties werden dus afzonderlijk benaHet aantal kraaien neemt aanzienlijk toe. Wat derd. Maar! Het leek wel of ze het afgesproken
zijn wij voor mensen. Ja! ja!
hadden. In januari niks bericht terug (zelfs niet
Wat zijn wij eigenlijk voor mensen. Ik had laatst van ontvangst), in februari niet, in mei niet, in
ook bijna een duif tegen de voorruit van mijn juni nog niet. (Zelfs geen e-mail van: wij kunauto. Gelukkig reed ik niet hard en ze maak- nen helaas niet). Dat is nou echt politieke arte een haakse bocht schuin naar boven waar- rogantie. Gewoon zelfs te bedonderd om af te
door ze de auto net miste. Knap! Een pak van zeggen. Ja! Ja!
mijn hart. Ik zou de hele dag verder ontdaan De puzzelaars kregen een gedurfde opdracht
zijn van dat gevoel een beest doodgereden te mee om een logo te bedenken voor de nieuwe
hebben. Ja! Ja!
gemeente en een naam voor een nieuwe poInwoners zijn voor politici lastig. Die vragen litieke partij en daar ook nog een aantal seriiets van je. Die bedenken iets voor je waar je euze, maar ook ludieke, uitgangspunten bij te
heel geen zin in hebt en geen tijd voor vrij wil verzinnen. Een moeilijke opgave. Ja! Ja!
maken. Neem nou de puzzeltocht van WVV in Toch waren er nog dertien deelnemende boVinkeveen. Dit was een heel leuk idee. Ik moet ten die zich op het gladde politieke vlak wilden
tussendoor even kwijt dat vanaf zandeiland 4 begeven en deze vanaf een zeepkist ten gehoen 5 de plas prachtig is. Een schitterend ver- re durfden te brenggen. Het ging uiteraard in
gezicht over de plas met mooi weer. En dan het algemeen over het de verbetering van de
die honderden duikers die vanaf dat eiland het recreatieve waarden van de plassen door de
water in gaan. Leuk! Het Recreatieschap heeft verbetering van de bereikbaarheid, zoals de
ook een paar banken op een terpje geplaatst, hoogte van de bruggen en de bevaarbaarheid
je weet wel, een beetje verhoogd voor een be- van de plassen. De meest ludieke oplossing
ter uitzicht. Mooi! Toch niet helemaal. Je ziet vond ik wel het uitbaggeren van de Baamniets van de plas omdat ze de struiken ervoor brugse Zuwe, die zakt toch steeds onder waniet geknot hebben. Je kijkt vanaf het bankje ter en de bewoners verplaatsen zich met pondus tegen een paar struiken aan. Dat is ullig ten en de toeristen met gondels. Dat is nog
van ons Recreatieschap. Toch? Ja! Ja!
eens wat anders. Geen gezeur meer over deze
Weer verder met het verhaal. Die nodig- sluipweg en geen geld meer in deze bodemden in november alle fracties uit omdat ze er loze put. Ja! Ja!
vanuit gingen dat die wel de gelegenheid te
baat zouden willen nemen om hun standpun- Geen enkele partij heeft gereageerd. Goed
ten over het behoud van de recreatieve mo- gedaan heren en dames politici. Ach, en dan
gelijkheden van de Vinkeveenseplassen wil- moeten wij zoals altijd weer constateren dat
den uiteen zetten en meteen nog eens te kun- de burgers slechts een half jaar belangrijk zijn,
nen proeven, voelen, hoe je het ook maar zegt, in het jaar van de verkiezingen. De rest zijn ze
welk een genot die plassen de mensen te bie- er voor de flauwekul. Toch?
den hebben Leuk meegenomen toch voor zulke policraten? Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Plantenbak op de weg
Als je komend vanaf de Aquamarijn de afslag naar
de Toermalijn neemt, passeer je een grote plantenbak, die half in de rijbaan gebouwd is. Dit obstakel is robuust en hoekig. De puntige hoeken in de
stoepranden aan de andere zijde van de weg zijn
gemeen scherp. Deze kronkel in de weg is absoluut niet geschikt om snel te passeren, tenminste:
als je de auto heel wilt houden… Bovendien: deze
bloembak ligt in het midden van een circa 50 meter lang stukje weg, zo’n 20 meter voor de splitsing
in de Toermalijn en aan de andere zijde ook zo’n 20
meter bij de Aquamarijn vandaan. Hoe kan je op
zo’n afstand nou snelheid maken?
De situatie werd door een “verkeersdeskundige”
echter anders ingeschat. Deze deskundige vond
het noodzakelijk pal voor deze plantenbak een
drempel aan te leggen! De idiote situatie is nu, dat
er over een lengte van 10 meter twee snelheidsremmers liggen. De nieuwe drempel moet ook nog
eens schuin genomen worden (je moet immers om
de plantenbak heen), zodat de hobbel door de vier

wielen een voor een genomen wordt, waardoor de
passage wel wat weg heeft van een ritje in de botsauto’s op de kermis. Ik vraag me af of de veiligheid
op de weg werkelijk gediend is met dit soort idiote
beslissingen. Het aan dit krankzinnige project uitgegeven geld had beter op een andere (echt onveilige) plaats besteed kunnen worden. Misschien
oordeel ik te snel en zal de gemeente binnenkort
die lastig te passeren plantenbak wel verwijderen!? Nee, dat lijkt me zelfs voor deze deskundige
te krankjorum om te bedenken….. Hoewel?
Dat de gemeente de bruidschat, die ingebracht
wordt in de komende gemeentelijke herindeling, zo
veel mogelijk probeert te verkleinen door er diverse (verkeers-)projecten in onze gemeente mee te
financieren, begrijp ik. Maar zoek er dan wel een
zinvolle besteding voor! Ik weet er nog wel een:
laat die deskundige er nog even gauw een bijscholing van volgen. Dan kunnen we nog jaren ècht plezier van diens nieuw opgedane kennis hebben!
Ton Groenevelt

Bob en Wendy
te laat…
Beste bezoeker van Amstel Plein,
Namens de winkeliers van Amstel
Plein willen wij u graag onze welgemeende excuses aanbieden voor de
activiteit in ons winkelcentrum op zaterdag 6 september. Bob de Bouwer
en Wendy zouden om 12.00 uur hun
entree maken. Vanwege een spoedreparatie op de A2, met ernstige vertragingen tot gevolg, kwamen zij te laat
aan in Uithoorn. Op dat moment stonden er al tientallen kinderen met ouders vol spanning te wachten.
U kunt begrijpen dat wij, als organisatoren van deze activiteit, absoluut
niet tevreden zijn over deze gang van
zaken. De verantwoordelijkheid die je
afdraagt aan een professionele partij
en het vertrouwen dat alles goed geregeld is, moeten voldoende zijn. Helaas moeten wij nu constateren dat er
zaken zijn waar je geen controle over

hebt. Bob de Bouwer en Wendy hebben weinig moeite gedaan om het
tijdverlies goed te maken en vertrokken vroegtijdig, ondanks onze verzoeken om iedereen de kans te geven een foto te maken. De fotografe die deze dag aanwezig was, willen
wij hartelijk danken voor haar tomeloze inzet.
Desalniettemin begrijpen wij uw reactie indien u en uw kind(eren) Bob
de Bouwer en Wendy gemist hebben.
Wij betreuren deze gang van zaken,
maar hopen op uw begrip. Wij zien
u graag weer bij een volgend evenement in Amstel Plein.
De foto’s die deze zaterdag van u en/
of uw kind(eren) zijn gemaakt kunt u
geheel kosteloos ophalen bij Albert
Heijn Jos v.d. Berg.
Winkeliersvereniging Amstel Plein

Reactie op artikel over
parkeren politie
Mijdrecht - Met enig plezier heb ik in de Meerbode uw artikeltje gelezen over de wijze waarop
de politie meent te kunnen parkeren bij het politiebureau.
De vraag of een politie-auto zomaar ergens kan
worden geparkeerd, moet, in beginsel, met ja worden beantwoord. Op 31 maart 1994 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat een regeling uitgegeven, waarin de Politie vrijstelling wordt verleend
van de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Echter:
aan het gebruikmaken van die vrijstelling zijn voorschriften verbonden. De eerste is, dat de veiligheid
van het verkeer zoveel mogelijk dient te worden
gewaarborgd, en de tweede is dat van die vrijstelling alleen mag worden gebruik gemaakt, voor zover dit voor de uitvoering van de aan de politie opgedragen taken noodzakelijk is. Kortom: niet te pas
en te onpas.
Doorn in het oog
Het was mij reeds geruime tijd een doorn in het
oog, dat politie-auto’s kennelijk overal worden geparkeerd, op een wijze welke aan ons, als gewone
burgers, is verboden. Het is onnodig (want ze hebben een parkeerplaats achter het politiebureau) en
bovenal is het onveilig. Als je met een auto in de
Anselmusstraat richting de rotonde bij de Rabobank rijdt, hindert een auto die op de vluchtheuvel staat geparkeerd, het zicht op voetgangers welke vanaf de Total de Anselmusstraat willen oversteken.
Vorig jaar ben ik, toen ik op een dag constateerde
dat weer een politie-auto op de vluchtheuvel stond,
het politiebureau ingelopen en heb daar gevraagd
of dit een nieuwe parkeerplaats was, en dat ik dan
daar mijn auto ook wilde parkeren. De agente die
ik toen sprak was duidelijk verrast over mijn vraag
en kon eigenlijk alleen maar uitbrengen dat ze het
niet wist, maar dat het beslist geen officiële parkeerplaats was. Vervolgens werd zij, toen ik wegliep, duidelijk hoorbaar door een oudere collega afgeblaft, vanwege het feit dat ze op mijn vraag was
ingegaan.

ben ik het politiebureau ingegaan, en heb daar gezegd dat ik aangifte kwam doen van misbruik van
bevoegdheden door de politie. Dit werd mij geweigerd (achteraf terecht). Er werd mij gezegd dat
ik maar een klacht moest indienen bij de Politie
Utrecht.
Klacht ingediend
Dat heb ik dus gedaan. Op de website van de Politie Utrecht is een klachtenformulier geplaatst. Ik
heb dat formulier ingevuld en op 3 juni jl. ontving ik
een ontvangstbevestiging, met de mededeling dat
binnen 2 weken een klachtenbehandelaar van de
Politie Utrecht contact met mij zou opnemen. Al op
4 juni jl. ontving ik een brief van de klachtenbehandelaar, waarin hij mij uitnodigde voor een gesprek
op 16 juni jl.
Tijdens dat gesprek vertelde de klachtenbehandelaar mij, dat naar aanleiding van de door mij ingediende klacht, de bureau-commandant (of hoe
dat ook in politiejargon heet) had gesproken met
de aan het politiebureau in Mijdrecht verbonden
agenten en dat hij had bepaald dat op die betreffende plek niet meer geparkeerd mocht worden.
Omdat deze kwestie zo snel en professioneel werd
opgelost, heb ik mijn klacht ingetrokken.
Uit uw artikel maak ik op dat of het voorschrift niet
meer bestaat, of dat het gewoon aan de (politie)
laars wordt gelapt. Beide mogelijkheden zijn kwalijk.
Met vriendelijke groet,
Ferry Mulder, Mijdrecht

Foto
Daarna heb ik de kwestie een tijdje laten lopen.
Regelmatig zag ik een politie-auto op de bekende
vluchtheuvel staan, maar ik heb niet altijd een fototoestel bij me.
Dat had ik op 30 mei jl. wel (zie foto). Eerst heb ik
een aantal foto’s van de politie-auto gemaakt en
daarna ben ik naar huis gegaan. Een uurtje later
ben ik naar de plek terug gelopen, en toen was de
politie-auto verdwenen (zie bijgaande foto). Wat
niet verdwenen was, was de droge plek die de auto tijdens een regenbui had nagelaten, en die aangaf dat de politie-auto daar een behoorlijke tijd
had gestaan. Ook van die plek heb ik een foto gemaakt.
Omdat ik niet wist hoe ik het moest aanpakken,

Inkorten
buslijnverbinding 140
In de editie van de afgelopen week heeft De Nieuwe Meerbode heel terecht paginagroot uitgepakt
met een uitvoerig en alarmerend artikel over het inkorten van streekvervoer buslijn 140.
Voor wie het gemist heeft: gauw naar het oud papier, de editie van 10 september; zie bladzij 20. In
het artikel staat te lezen dat de provincie Utrecht
het op een akkoordje heeft gegooid met Prorail
over de aanvoer van passagiers t.b.v. de nieuwe
treindienstregeling, die in december vanaf station
Breukelen ingaat.
Dat was n.l. de voorwaarde die Prorail stelde. De
bussen van het streekvervoer moeten voor die aanvoer van treinpassagiers gaan zorgen.
Dat besluit is al twee jaar terug heel stilletjes genomen door mensen die zelf nooit één voet in de bus
zetten of ooit zullen zetten.
De passagiers worden ongevraagd op een treinstation gedropt en zoeken het verder zelf maar uit. Uit
het artikel wordt duidelijk wat de impact is voor de
vele scholieren die dagelijks vanuit Uithoorn en De
Ronde Venen op en neer reizen naar de verschillende haltes in Utrecht.
Ik wil met klem benadrukken wat de gevolgen zijn
voor de vele mensen van gevorderde en zelfs bejaarde leeftijd uit onze regio.
Mensen die al jaren gebruik maken van de rechtstreekse verbinding met Utrecht.
Voor wie de bus een soort veilige rijdende huiskamer is, onder het toeziend en beschermende oog
van de buschauffeur die immers alles ziet in zijn
achteruitkijkspiegel en altijd in is voor een praatje.
Als de gedeputeerde van de Provincie zijn zin krijgt
staan ook die mensen straks eerst voor de barrière
van trappen, kaartjesautomaten en overstapwachttijden (denk aan ’s avonds laat),

dan in een trein waar mensen zich minder veilig
weten om vervolgens te worden geloosd op perron
22 van Utrecht Centraal.
En dan te voet het busstation mogen opzoeken om
verder op hun bestemming te komen. Dit is een
groep die sterk afhankelijk is van èn aangewezen
op een streekvervoernetwerk met goede busverbindingen.
Ik wil graag iedereen die dagelijks of regelmatig
met bus 140 naar en van Utrecht reist en getroffen wordt door het inkorten van de busverbinding
tot station Breukelen met grote klem vragen hun
bezwaar zo spoedig mogelijk schriftelijk te sturen
naar de Provincie Utrecht:
Per e-mail:
ruud.poort@provincie-utrecht.nl
of naar het postadres:
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
De geachte gedeputeerde van de provincie is tot
nu toe slechts bereid geweest de gevolgen van zijn
plannen voor de inwoners uit Breukelen en Loenen
in overweging te nemen.
Hoe meer reacties er uit Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en ook Uithoorn komen des te beter het is en
des te meer kan de Provincie op 29 september a.s.
bij de behandeling van het onderwerp niet meer
om ons heen !
En bezoekt u ook: de140naarbreukelen.hyves.nl
en meldt u aan !
Zegt het voort, zegt het voort!
Bart Schomaker
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Wethouder Dekker en WaterNet voor reden vatbaar

Bewoners voor schade behoed en
vissen van verstikkingsdood gered

Mijdrecht – Donderdagochtend
vroeg, onze redactie wordt gebeld
door een zeer verontruste burger.
Of we eens wilden komen kijken bij
de Veenweg; “Daar zijn ze de waterpartijen aan het verbreden en daarvoor pompen ze de sloot leeg. Vele
tientallen grote snoeken en karpers
liggen naar adem te happen en
gaan er aan. Niemand van de bewoners of de bedrijven daar weet
wat er gebeurt. Er is geen brief,
geen aankondiging, niks geweest.
Bij navraag wordt er gezegd dat het
in opdracht van de gemeente is en
dat ze gewoon vergunning hebben
om dit te doen. Een bewoner is alvast zijn net aangelegde zwembad
aan het leegpompen. Ook voor zijn
net aangelegde beschoeiing en terras wordt gevreesd.

weggepompte water er weer ingepompt en men ging in overleg.
Rust
De rust was weergekeerd. Vrijdagochtend kwart over zeven, weer de
telefoon van de redactie: “Ze zijn
gewoon weer het water aan het
wegpompen. De vissen gaan er
weer aan.” We sprongen uit bed en
hup erheen en ja hoor, het was weer
gewoon aan de gang. Wel werden
er door een man vissen gevangen,
maar vele lagen er te happen naar
adem. Ja, er was vergunning voor,
dus... Om negen uur, eerder zijn ze
er niet op het gemeentehuis, weer
gebeld met de wethouder en een
ambtenaar. De ambtenaar vertelde
dat hij de avond ervoor nog contact
had gehad met iemand van Waternet en dat zij als gemeente niets
verkeerds deden.
Alles werd volgens het boekje gedaan. Het enige dat je de gemeente
kon verwijten was dat ze de omwonenden en de bedrijven niet had
ingelicht. Er ging vandaag nog een
excuusbrief uit. Ja, daar zijn de vissen mee geholpen. Ja, daar kon hij
iets aan doen. Er werd zoveel mogelijk gevangen en veilig gesteld.
Maar hij zou nog even gaan kijken
met de wethouder. Dat hielp toch.
Rond elf uur werd onze redactie
gebeld met de mededeling dat toch
besloten was de verbreding van de
waterpartij niet met een droge sloot
te doen, maar met water erin om de
vissen te behouden. Petje af voor de
inzet van de wethouder, de ambtenaar en de heren van Waternet.

Pompen
Dat klinkt niet best. Direct een fotograaf ter plaatse gestuurd en vanuit
ons kantoor werd er direct contact
gezocht met de verantwoordelijke
wethouder Jacques Dekker. Hij wist
niet direct waar we het over hadden, maar het klonk dringend, dus
hij ging kijken. Aangekomen op
de plek des onheils was het echt
triest om te zien. Vele grote vissen
dreigden te stikken in de modder.
Inmiddels was er een man bezig om
te proberen wat vis te redden, maar
het leek onbegonnen werk en de
pomp maar water wegpompen.
Na een half uur was de wethouder
er en die ging praten met de uitvoerder. Er moest overleg komen
met onder andere Waternet en met
de afdeling van de gemeente over
hoe en wat er nu wel en niet mocht Foto’s: Angelique Lagendijk en
Nel van der Pol.
en hoe dit nu op te lossen. Om de
bewoners, en vooral ook de vissen,
wat lucht te geven werd het reeds
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Thamerlaan maakt
onderdeel uit van historisch
aanzicht Uithoorn

Nieuwe Dancestudio Shanna
Elleswijk opent haar deuren!
Uithoorn - Zondag jongstleden was
het dan zover. Dansdocente Shanna
Elleswijk opende haar eigen dancestudio. Afgelopen weken heeft u in
deze krant kunnen lezen dat Shanna dit jaar haar eigen dancestudio
begint. Shanna is al 3 jaar werkzaam
als docente in Uithoorn. Dit jaar besloot ze haar droom waar te maken.
Een drukte van jewelste was het in
de dancestudio op de T.J Twijnstralaan 14 in Uithoorn. De afgelopen
weken werd er hard gewerkt om
het nieuwe pand om te toveren tot
dancestudio en het resultaat mag
er zijn! Een ruime dancestudio met
speciale dansvloer en grote spiegelwand. Van jong tot oud, iedereen
kon onder het genot van een drankje kijken naar de spetterende optredens. Er werd niet alleen gekeken
maar ook fanatiek meegedanst tijdens de verschillende workshops.
Dancestudio Shanna Elleswijk biedt
vele mogelijkheden op dans- en theatergebied. Zo zijn er cursussen in
jazz/showdance, klassiek ballet, tapdance, hip hop en salsa. Ook zijn er
theaterklassen. Tijdens deze cursus
leren de leerlingen de wereld van
theater kennen. Zij zullen les krijgen
in zang,drama en dans. Bij Shanna worden de allerkleinsten zeker
niet vergeten. Zij kunnen ook lekker swingen tijdens de cursus peuterballet. Door grote belangstelling
is er een tweede groep peuterballet gestart, dus inschrijven is weer

volop mogelijk. Salsa docent Aramik Garabidian leert u graag lekker
dansen op tropische klanken. Uit ervaring weet de dancestudio dat het
dansen als paar niet altijd mogelijk
is. Daarom bieden wij nu lessen salsa solo aan. Ook is er in Uithoorn
nu een mogelijkheid om te tappen.
Tapdancedocente Floor Doeksen
kan niet wachten om aan de slag te
gaan op de maandagavond. 25 Jaar
of ouder? Ook voor deze leeftijdscategorie bieden wij tapdance. Deze
week zal een groot deel van de cursussen van start gaan en in oktober

zal de dancestudio op volle toeren
draaien.
Door de grote belangstelling beginnen de groepen vol te raken dus
heeft u interesse? Schrijf u dan snel
in via de website www.dancestudioshannaelleswijk.nl . In overleg is
er altijd een mogelijkheid om een
gratis proefles te volgen.
Het dansseizoen 2008/2009 kan van
start gaan bij Dancestudio Shanna
Elleswijk!
Bijgaand een foto impressie van het
Open Huis!

Uithoorn - Door het CDA was
een informatieavond georganiseerd om te praten over hoe het
nu verder moet met het in en uitgaand verkeer. Door een scholier van het Alkwin Kollege was
een tekening gemaakt over hoe
de gedachten van het CDA zijn
met betrekking tot de inrichting van de Thamerlaan. Er zou
dan een futuristische brug moeten komen met aan beide kanten verkeer. Volgens het CDA zijn
de Tromplaan of de Bernhardlaan geen oplossing. En zou nu
óf de Thamerlaan óf de Tromplaan de nieuwe ingang van Uithoorn worden. Maar het was
wel duidelijk dat het idee van het
CDA niet veel bijval vond met betrekking tot de ontwikkeling van
de Thamerlaan. Dat heeft ook te
maken met het feit dat huizen
aan de Thamerlaan op huiden
gebouwd zijn en als je dan het
ondergrondse water wil wegwerken creëer je problemen. “Dat
gaat ten koste van de huizen en
is technisch niet mogelijk. Ontzie
die laan was het advies. Bovendien liggen er ook nog hoofdkabels en leidingen en als die gerepareerd moeten worden komt
het verkeer stil te liggen. Veel
van de insprekers waren eveneens van mening dat de Thamerlaan zo moet blijven. “Ik krijg de
indruk dat er maar één toegang
komt van Uithoorn naar de buitenwereld, laat de toestand zoals die is.” Een ander vond dat de
Thamerlaan 30 km moet worden,
maar dat wordt toch wat moeilijk
omdat dit een doorgaande weg
is. Wel vond men dat je iets zou
moeten doen aan het sluipver-

Lang wachten
Het verkeer verdelen: ”Dat was
de mening van meerdere aanwezigen. Ook was er aandacht voor
de fietsen en voetgangers van het
Zijdelveld die lang moeten wachten. Volgens het CDA blijft de oude N201 de toegangsweg tot Uithoorn en komen er geen huizen,
althans dat vindt het CDA. Een
andere opmerking was om het
hele oude dorp erbij te betrekken en er eenrichtingverkeer van
te maken.
Eigenlijk kwam de hele discussie toch weer terug bij het beginpunt namelijk de Irenebrug. “Er is
geld genoeg om de oude N201
te handhaven. De brug is net nagekeken en voldoet nog aan alle
normen. Als de brug blijft zijn alle problemen opgelost. Het is nu
allemaal een vraagteken. Waarom moet er opeens in zo’n korte tijd een besluit over de Irenebrug genomen worden. Er worden geen meetgegevens verzameld. “Autoluw maken is heel
goed mogelijk, er is geen haast
bij, desnoods met bloembakken.
Als de bewoners uit Meerwijk
Oost naar Mijdrecht gaan over

de Thamerlaan dan komt er nog
file. Ook was een opmerking over
het feit dat de borden, die aangeven dat er geen vrachtwagens
het oude dorp in mogen, te klein
zijn en over het hoofd gezien
worden. “De Thamerlaan moet
je koesteren. Het geeft warmte.
Het moet hier geen Zoetermeer
worden. Het is een kerngevoel en
nog steeds een dorp, het is hier
geen stad en die pretentie moet
je ook niet hebben. Het is esthetisch eeuwig zonde als je daar
iets aan gaat veranderen. Het
hoort bij het historisch gezicht
van Uithoorn.” Maar volgens Trudy Veninga heeft Uithoorn niets
historisch dan een paar oude
pakhuizen. “Dit wordt een enorme verkeersweg” was een andere opmerking. “Laat het zoals het
is, dat bespaart veel geld.” “Deze
discussie is niet terecht” en zoals
naderhand nog werd opgemerkt
zou het beter zijn als er helemaal
geen knip komt, omdat je dan
eenzelfde situatie kunt creëren
als in Hoofddorp waar de oude
Kruisweg ook gehandhaafd is en
door het lokale verkeer gebruikt
wordt en de ringweg voor het
transitverkeer. “Mensen die van
buiten af komen gaan echt niet
omrijden, dus het verkeer wordt
sowieso aanzienlijk minder.” Er
werd ook nog gesproken over de
vierbaansweg naar Utrecht.
Daar wordt op het ogenblik over
gesproken door de betreffende
provincies. In ieder geval is het zo
dat, zoals het CDA aangaf, zij gekozen zijn door de bewoners en
dus ook hun vertegenwoordigers
zijn en de spreekbuis moeten zijn
van de bewoners.

Wethouder Rosendaal heeft nog goede moed over
woningbouwplannen

‘Ik doe liever zaken met
de provincie dan dat ik
oorlog voer!’
De Ronde Venen – “Om nu al te
gaan kijken of we misschien iets
hebben waarmee we de provincie
kunnen dwarsbomen om hun op
die manier zover te krijgen om onze
bouwplannen te kunnen realiseren,
dat vind ik nog wat prematuur. Ik
ben nog steeds met hen in gesprek
en ik heb nog steeds hoop. Ik doe
liever zaken met ze dan dat ik oorlog
ga voeren. En als je het mij vraagt,
geloof me, een oorlog dat verlies ik
denk ik”, aldus wethouder Bram Rosendaal, donderdagavond jl tegen
enkele raadsleden toen het concept
plan van de provincie met de naam
migratie saldo 0 voor de zoveelste
keer aan de orde kwam.
Migratie saldo 0, een voorloper van
een concept plan wat de provincie
in de openbaarheid heeft gebracht.
Dus nog geen vaststaand plan, een
concept. Wel is het zo, dat als dit
concept plan een echt plan wordt,
zou de kans erg groot zijn, dat het
over en uit is met veel bouwplannen
van de gemeente De Ronde Venen.
Dan zouden de plannen Westerheul
en Marickenland voorlopig wel eens
de laatste bouwlocaties kunnen
worden tot 2020.
“Als dat bewaarheid wordt zou dat

De Bosmobiel maakte zaterdag een kennismakingsronde door Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht

Bosmobiel maakt
kennismakingsronde
Regio - Afgelopen zaterdag
maakte de Bosmobiel (nog
zonder overkapping) een kennismakingsronde door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen. Ondanks
het aanvankelijk slechte weer
was er veel belangstelling voor
dit goede doel. In Aalsmeer
werd Ed Kriek Optiek spontaan een van de sponsors van
het project.

keer, dus maak het auto-onvriendelijk voor mensen uit Woerden
en Nieuwkoop. “Met deze plannen los je niks op”, vond een ander. Je moet haaks erop een verkeersstroom creëren. Niet alles
één richting op. Gebruik het oude
tracé. Je bent nu verkeerd bezig.
Een parkeergarage waar je in en
uit kunt rijden en met een slagboom en doseerinstallatie. Dan
krijg je ook geen sluipverkeer.

De Bosmobiel toerde door de
regio om bekendheid voor het
project te krijgen. De Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn heeft
in samenwerking met het Amsterdamse Bos en de gemeente Amsterdam een aantal routes uitgestippeld door het
Amsterdamse Bos. Daar kunnen senioren die minder goed
ter been zijn een ‘boswandeling’ door het Amsterdamse

Bos maken in een elektrisch
voertuigje. Zorgcentra en bejaardenhuizen uit gemeenten
in de regio hebben al belangstelling getoond.
Om fondsen bijeen te brengen
voor de realisatie en exploitatie van het Bosmobiel-project wordt op 27 september
in Mijdrecht het rockconcert
Amstelland Live! georganiseerd. www.amstellandlive.nl

een ramp voor de leefbaarheid van
de gemeente De Ronde Venen zijn”,
zo vindt ook wethouder Rosendaal,
maar hij geeft de moed nog niet
op. “We moeten ons duidelijk laten horen en de provincie laten weten dat dit niet kan. Dat wij als gemeente gewoon onze bouwplannen
die vallen binnen de door hun aangegeven rode contouren, doorgang
moeten kunnen vinden. Dat hebben
zij ons toegezegd en daar gaan we
voor knokken. We zullen niets nalaten om ons te laten horen en ik roep
de diverse partijen in deze raad op
om ook hun partijgenoten in den
Haag in te schakelen. We moeten
er voor blijven vechten. Ik geef de
moed niet op”. [. Dat kun je van bepaalde raadsfracties niet zeggen.
Die zien niet het zwaard van Damocles boven de gemeente De Ronde
Venen hangen, nee zij doen of het
zwaard al gevallen is en dat gaat de
wethouder in deze wat te ver.
Muis
De fracties Ronde Venen Belang en
Gemeente Belang vinden beiden dat
de wethouder te lang heeft toegekeken, heeft afgewacht en dat het
nu te laat is.

Rouwenhorst van het CDA vroeg
zich af of wat zij nu wilde doen niet
leek op een muis die brult: “ wat
gaan we nog meer doen dan stampvoeten. Kunnen we geen plannen die de provincie graag wil hier
dwarsbomen?” zo vroeg hij zich af.
De wethouder vond zeker niet dat
ze te lang hadden afgewacht: “ We
hebben direct gereageerd komt dit
concept er was. Voor die tijd konden
we moeilijk gaan reageren op zaken
die nog nergens vast staan, waar alleen over wordt gepraat. De provincie heeft ons steeds beloofd dat onze plannen erdoor zouden komen.
Ik ging er vanuit dat zij hun woord
zouden houden.
Nu is er blijkbaar een kink in de kabel gekomen, maar tot voor kort
steunden zij ons voor de volle 100%.
U kunt mij nu wel aanvallen, maar
geloof me de zaak is nog lang niet
verloren. Onze projecten moeten
veilig gesteld worden en daar ga
ik voor de volle honderd procent
voor. Ik ga mijn hoofd zeker in mijn
schoot leggen. Wij willen de leefbaarheid van onze gemeente veilig
stellen en dat moeten we met elkaar
gaan doen en dat lukt niet met elkaar alleen verwijten maken”.
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Jop Wereld Express druk
bezocht
Uithoorn - De afgelopen week
stond een 12 meter lange trailer, de
Jop Wereld Express, met daarin een
interactieve tentoonstelling rond de
millenniumdoelen naast De Schutse. Deze rijdende tentoonstelling is
bestemd voor jongeren tussen de 10
en 15 jaar en gaat over het dagelijks
leven van kinderen en jongeren over
de hele wereld.

In vier dagen tijd is de tentoonstelling door ruim 250 Uithoornse
schoolkinderen bezocht.
Zij gingen met veel enthousiasme in
de bus aan de slag met allerlei creatieve opdrachten over ondermeer
eerlijke handel, een dak boven je

hoofd en onderwijs voor ieder kind.
In ongeveer een uur tijd beleefden de scholieren zo een werelddag: een rondreis langs verschillende thema’s waar kinderen over de
hele wereld dagelijks mee te maken
hebben.

Twee monumenten in
the Picture tijdens Open
Monumentendag
Uithoorn - Je kon nog even binnenlopen bij de expositie over Finse kunst, de wijnhandel Vinocerf
was eveneens geopend en Crea
gaf zoals elke zaterdag cursussen.
Maar waar het eigenlijk om ging tijdens Open Monumentendag was
de rondleiding die verzorgd werd
door Gerard van Hulzen en waarbij
de geschiedenis verteld werd van
het fort. Ook werden de verblijven
getoond van de officieren en manschappen. Maar er was ook een demonstratie door Gerard van Hulzen
over het werken met verschillende
materialen zoals brons, hout. steen.

“De ware vorm is belangrijk die vanuit een idee bij je opkomt, zodat er
veel indrukken ontstaan die je opneemt met je zintuigen en daaruit ontstaat dan het voor jou ideale beeld”, aldus Van Hulzen. “Je begint met boetseren en als dat gelukt
is ga je over naar marmer. De zachte
steensoort is voor de beginners en
de hardere voor de gevorderden.”
De afgelopen periode heeft Van
Hulzen veel met brons gewerkt. Wel
was een nare ervaring voor hem dat
er bronzen beelden van hem gestolen zijn en nu is Gerard van Hulzen
weer terug bij het marmer. Bij hout
en steen werk je van buiten naar
binnen en bij brons net andersom.
Je voegt toe. Er ontstaat een beeld
in mijn hoofd en dat zet ik op papier
en bij meerdere afgietsels wordt een
mal gemaakt.
Ingegoten
De twee helften gaan op elkaar en
er wordt een harde was ingegoten.
Er worden een gietkanaal en luchtkanalen in gemaakt en dan worden
er gravel en gips in aangebracht. Er
ontstaat een harde bol, die wordt in
de oven uitgestookt, dan verdwijnt
de was uit de mal. Met de openingen naar boven wordt de bol dan
ondergegraven in het zand voor tegendruk en dan wordt het brons
in de bronsoven roodgloeiend, het
wordt in de mal gegoten en afgekoeld, de gietmal wordt er afgeslagen. Het beeldje wordt schoongespoeld en dan heb je een ruw bronzen beeldje dat wordt schoongemaakt en geciseleerd en dan kun je
het eventueel op kleur maken (patineren) in groen of transparant bruin
in diverse gradaties.

In de Schans de brouwerij waar een
tentoonstelling te zien was en waar
je bier kon proeven onder de klanken van een accordeon. Het volgende bezoek was aan de Thamerkerk, waar ‘s morgens een prachtig
concert was geweest en ’s middags
speelde Ger Lagendijk improvisaties
op eigen thema’s op het orgel. Het
orgel stamt uit 1785 en is gemaakt
door van Hartevelt uit Amsterdam
die eigenlijk een klavecimbelbouwer was. In de loop der eeuwen zijn
eigenlijk alle onderdelen gerestaureerd behalve de kast(ombouw).
Maar volgens Ger Lagendijk bestaat

het vermoeden dat er in het bovenwerk nog originele pijpen zijn. Er zijn
vier organisten voor twee kerken, de
heer Kodde, Van Dijkhuizen, Van Tilburg en dus Ger Lagendijk. “Het is
een betrouwbaar orgel”, vindt Lagendijk “met een aantal stemmen
waarmee je de klankkleuren tevoorschijn kunt toveren.
Orgel
Er zijn twee registers het hoofdwerk
en het bovenwerk. Vroeger stond
het orgel achter in de kerk maar het
orgel is later op de huidige plek gekomen, dus voorin de kerk. Op een
oude foto is nog te zien dat oorspronkelijk het orgel bovenpijpen
had die er bij de verhuizing zijn afgehaald omdat die ook niet een rol
speelden bij het bespelen. In de
plaats daarvan zijn toen de vroegere beelden weer teruggeplaatst op
het orgel.” Ger Lagendijk vertelt dat
het een mechanisch sleepladeorgel
is. Berend Baarschers, die aanwezig
was in de kerk, kon heel wat over de
geschiedenis vertellen. “De kerk is
in 1834 gebouwd en in 1835 in gebruik genomen. Voor die tijd stond
de Hervormde kerk in de polder. In
die begintijd stonden de kerkbanken aan beide zijkanten in de kerk
en in het midden stonden Thonetstoelen (een Oostenrijkse ontwerper). Omdat de kerk te laag in de
polder kwam te staan is men weer
teruggegaan naar de dijk. Er kwamen ook altijd gelovigen uit Amstelhoek. De hervormde gemeente was
hier niet erg groot.
Er waren meer katholieken. In vroegere eeuwen was het ook zo dat
de rijke lui vooraan zaten en de arme inwoners zaten achteraan. In de

beginjaren waren twee kerkdiensten per zondag gebruikelijk.” Baarschers vertelt ook nog even over de
begraafplaats die nog steeds eigendom is van de kerk maar wordt onderhouden door de gemeente.
Opgeknapt
“Toen de begraafplaats opgeknapt
moest worden was er een video gemaakt van de begraafplaats maar
helaas ging de firma failliet en raakte de video kwijt. Het gevolg is dat
na de opknapbeurt sommige grafstenen niet meer exact op de oude
plaats staan.” Wel zegt Baarschers

dat, als de restauratie niet had
plaatsgevonden, de kerk als rijksmonument was gesloten. Veel gemeenteleden hebben bijgedragen
aan de restauratie.
Een grappige anekdote, hoewel natuurlijk ook wel een dure aangelegenheid was het feit dat destijds
een dominee van mening was dat
het kostbare kerkzilver een keer
geëxposeerd moest worden in de
toenmalige loods van de gemeente.
Maar helaas was het kerkzilver niet
verzekerd en werd het zilver gestolen.
Ook kon je nog de toren beklimmen
via twee zeer oude trapjes wat wel
even slikken was maar zo vaak krijg
je natuurlijk niet die kans. Interessant om op zo’n dag weer iets meer
te weten te komen over een paar
oude monumenten. Wat wel nog
werd aangegeven is misschien een
tip voor de volgende keer om niet
op dezelfde dag ook een braderie te
organiseren omdat dan het bezoekersaantal toch wordt verdeeld.

Geen krant?

BEL
0297-581698

De Jop Wereld Express is een zeer
geslaagd initiatief van de Jongerenorganisatie van de Landelijke protestantse kerk, in samenwerking
met de Stichting Vredeseducatie en
met Kerk in Actie.
De tentoonstelling was naar Uithoorn gehaald door de jeugdraad
van de lokale protestantse gemeente te Uithoorn.

Sijbrants & van Olst trakteert
Uithoorn - Maandagochtend kreeg
de directeur van Hoya, Rob Rameckers, een wel zeer aangename verrassing, Muus Sijbrants en Coen
van Olst trakteerden de jubilerende
Hoya op een hele grote slagroomtaart. Hoya lens bestaat dit jaar 30
jaar en dat wilde Sijbrants & van Olst
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
In september 1978 werd door
Schmidt Groothandel in Amstelveen
een samenwerking aangegaan met
Hoya Corporation Japan en in 1988
werd de eerste paal geslagen voor
de huidige fabriek in Uithoorn.
Een bijzonder detail is dat op het
zelfde moment Muus en Coen hun
optiekspeciaalzaak ook in Uithoorn
opende, onder de naam Tops Speciaaloptiek. HOYA Lens Nederland
B.V. te Uithoorn is al 30 jaar toonaangevend en uitermate succesvol
in de optische markt. Met een uniek
geautomatiseerd productieproces
levert HOYA dagelijks brillenglazen
aan Sijbrants & van Olst en vele andere opticiens in Nederland. In Uithoorn is zowel een productie-unit
als een verkoopkantoor gevestigd
waar in totaal 110 medewerkers,
met behulp van de meest geavanceerde technieken werken aan het
vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige brillenglazen. Binnenkort
heeft Sijbrants & van Olst, in het kader van dit jubileum, een bijzondere
jubileum-actie voor al haar klanten.
Dus let in oktober op deze krant en
lees meer over deze actie

Onder toeziend oog van Muus en Coen snijdt Rob Rameckers de taart aan.

Finse ambassadeur bij
Fort aan de Drecht
Uithoorn - De Finse ambassadeur Mikko Jokela die op 7 september jl. de expositie in het kader van Finse
kunst opende. De expositie is nog tot en met 26 oktober in het Fort aan de Drecht te bewonderen. De ambassadeur staat bij een bronzen beeld genaamd ‘Een tango danser’ van Katri Schweitzer, één van de exposanten op de tentoonstelling.
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Gouden jubileum familie
Van Golen uit Vinkeveen
Vinkeveen -Recentelijk hebben de
heer en mevrouw Van Golen uit Vinkeveen bezoek gekregen van Alice
Custers, medewerkster van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood.
Het was aangekondigd als een informeel bezoek om even bij te kletsen, maar wat zij niet wisten, is dat
ze een gouden erespeld overhandigd kregen voor hun jarenlange inzet voor de kledinginzameling van
Mensen in Nood.

Knight of the Progs treedt op Amstelland Live!, maar ook grootheden als Thijs van Leer en Ted Oberg

Voordat de familie Van Golen in 1975
voor Mensen in Nood kleding ging
inzamelen, waren ze via de lokale
NCVB ook al actief met kledinginzameling voor het goede doel. “Dit
hield echter op na een paar jaar”,
vertelt mevrouw Van Golen. “Juist
toen werden we benaderd door mevrouw Verwoerd, vrijwilligster uit
Wilnis, of we niet twee keer per jaar
voor Mensen in Nood wilden inzamelen. Dat zijn we toen gaan doen
en van lieverlee zijn we het hele jaar
door gaan inzamelen.”

Garage
Inwoners van Vinkeveen en omstreken kunnen het hele jaar door terecht bij de familie Van Golen aan
de Herenweg 23. Op hun oprit staat
een kunststofbak waar de kledinggevers hun zakken altijd in kunnen doen. Meneer Van Golen vertelt: “Als de bak vol is, er passen zo’n
vijf zakken in, leeg ik hem en sla de
zakken op in de garage. In de rustige tijden, zoals in de zomer, breng ik
de zakken één keer per twee weken
naar het grote depot aan de Oudhuyzerweg in Wilnis. In drukke tijden, het voor- en najaar, rijd ik wekelijks naar Wilnis. In de auto en op
de aanhangwagen liggen dan zo’n
50 zakken.”
Aan bekendheid van het depot hoeft
de familie niet zo veel te doen. Mevrouw Van Golen: “Het meeste gaat
via mond-tot-mondreclame. We
doen het nu al zo lang, de mensen
weten wel dat ze hier terecht kunnen en dat de kleding goed terecht
komt. Ook staan er regelmatig klei-

ne advertenties in de lokale krant
om het depot aan te prijzen.”
Opbrengst
De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat momenteel naar een
voedselzekerheidsproject van Cordaid Mensen in Nood in Congo.
Binnen dit programma tracht men
de ondervoeding van de lokale bevolking structureel te veranderen.
Zo worden niet alleen noodzakelijke voedingssupplementen gegeven,
maar worden mensen ook bekend
gemaakt met het tijdig opsporen
van ondervoeding en krijgen ze onderricht om op oefenakkers diverse
gewassen te verbouwen.
Inwoners van Vinkeveen en omgeving kunnen dus het hele jaar door
terecht bij het kledingdepot van de
familie Van Golen aan de Herenweg
23. Help mee, want door het inzamelen van 15 zakken kleding kan
één ondervoed kind in Congo al geholpen worden!

Primeur voor Amstelland Live!

Eenmalige jamsessie moet
regio rocken
Mijdrecht - Zaterdag 27 september
gaat voor de Nederlands rock mogelijk een uniek evenement plaatsvinden in Mijdrecht. Muzikanten uit
bekende Nederlandse rockbands
steken momenteel de koppen bij elkaar over een eenmalige jamsessie waar de vonken vanaf beloven
te vliegen. De jamsessie moet, als
sluitstuk van de avond, de muzikale
apotheose worden van het concert
Amstelland Live! in De Meijert.
Thijs van Leer & Ted Oberg
Amstelland Live! wordt georganiseerd door de Rotary Club AalsmeerUithoorn en heeft niet alleen tot doel
een rockende avond voor de regio
van Hoofddorp tot Vinkeveen, maar
ook om fondsen te werven voor het
project Bosmobiel. Zo wordt het
nuttige met het bijzonder aangename gecombineerd. Want het programma op 27 september klinkt als
een klok. Gevestigde namen als de
progressieve rockformatie Focus in
een nieuwe topbezetting met nie-

mand minder dan Thijs van Leer
(Hocus Pocus, House of the King).
Afgelopen weekend werd de rockende dwarsfluiter nog geridderd
ter gelegenheid van zijn veertigjarig
rockjubileum. Tevens treedt als revelatie de nieuwe bluesgroep Oberg
op met gitaarlegende Ted Oberg van
Livin’ Blues (Wang Dang Doodle, LB
Boogie). Het wordt een swingende
avond die niet snel zal worden vergeten: rocken om te rijden. Met dus
een muzikale uitsmijter van de eerste orde!
Beste rock coverband
Ook de symfonische rock komt aan
bod met de zesmansformatie Knight
of het Progs die hits vertolkt van Supertramp, Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Genesis en Kayak.
Met Knight of the Progs heeft Amstelland Live! niet de eerste beste
rock band binnen gehaald. De band
heeft zojuist de kwartfinales bereikt
van de Dommelsch Clash of the Cover Bands 2008. Daarin wordt ge-

streden om de felbegeerde titel van
beste rock coverband van Nederland.
Ook voor bedrijven
Het wordt een geweldig swingende en rockende avond, waarvan
het nog de vraag is of het dak van
De Meijert er aan het einde van de
avond nog op zit of eraf is. De zaal
van De Meijert gaat open om 19.30
uur en om 20.00 uur begint de zaak
te rocken. En dat voor 30,- euro per
persoon, terwijl ook nog een goed
doel wordt gediend!
Voor bedrijven zijn er bovendien speciale arrangementen om met personeel of relaties voorafgaand aan het
concert in De Meijert te genieten
van een smaakvol diner dat eveneens muzikaal omlijst wordt. Meer
informatie via de website: www.amstellandlive.nl of een mailtje naar:
baggenjan@gmail.com. Ook kan
met De Meijert contact worden opgenomen: (0297) 284097.

Wethouderbeleid rond wonen recreatiewoningen versoepelen

De Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging ‘de Christenvrouw’ heeft haar eerste bijeenkomst voor het seizoen
2008/2009 op D.V. donderdag 25 september a.s. in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde
kerk te Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. De spreekster voor deze avond is mevrouw Willy BakkerHuizinga uit Soest met het onderwerp: “Omgaan met geld en goed”. Belangstellenden zijn van harte welkom!
Aanvang 20.00 uur en de koffie staat om 17.45 klaar!

Objectgebondenheid wordt
dan perceelgebondenheid Veenland start nieuw
De Ronde Venen – Het wel of niet
permanent wonen in recreatiewoningen is een lang gevecht geweest
en is uiteindelijk voor heel veel Rondeveense burgers goed uitgepakt.
De meesten hebben van de gemeente een zogeheten persoonsgebonden gedoogbeschikking (PGB)
gekregen en mogen permanent in
hun recreatiewoning blijven wonen.
Zij kunnen echter hun huis, caravan
of chalet niet anders doorverkopen
dan als recreatiewoning. De vergunning staat, de naam zegt het al, op
hun naam. Nu blijkt echter dat de
vergunning toch nog niet helemaal
lekker loopt.
Nu blijkt dat de bewoners bijna niets
aan hun woning mogen opknappen
of vernieuwen, daarom stelt wethouder Rosendaal de raad nu ook
voor om het huidige beleid rondom de persoonsgebonden gedoogbeschikkingen naar de burgers toe
wat te versoepelen. Het huidige beleid laat niet toe dat een recreatieobject vervangen mag worden, zonder intrekking van de PGB. Het college is van mening dat de objectgebondenheid vervangen dient te worden door perceelsgebondenheid,
zodat groot onderhoud en nieuwbouw mogelijk is voor PGB bezitters”, aldus het voorstel van het college.

Blij
De bewoners van o.a. het caravanpark van Yperen in Mijdrecht zouden hier enorm dankbaar voor zijn,
zo bleek tijdens de bespreking van
dit voorstel bij het Ronde Tafel Gesprek met de raad. “Nu blijkt dat er
verschillende PGB in omloop zijn”,
aldus een bewoonster van het park.
“De een mag wel nieuwbouwen en
een ander mag geen groot onderhoud plegen. De PGB monniken in
deze gemeente hebben blijkbaar
geen gelijke PGB kappen.
De aan ons verstrekte PGB’s houden in dat de algemeen menselijke
wens tot verbetering van het onderkomen, groot onderhoud dat op termijn noodzakelijkst of vernieuwing
of vervanging van het object na
bijvoorbeeld brand, wateroverlast
of waterschade, door de gemeente nu zou worden gehonoreerd met
intrekking van de PGB, dus in feite met een dak- en thuislozen verklaring. De PGB zo overduidelijk te
beperken tot het bestaande object
heeft niets meer te maken met een
ruimhartig gedoogbeleid, maar lijkt
op een overhaast uitsterfbeleid en
is sociaal niet aanvaardbaar. Daarom verzoek ik u, deelraadsleden van
de gemeente De Ronde Venen, het
door dit college ingediende voorstel aan te nemen. Dan hoeven de

bewoners bij groot onderhoud, onweer, storm of anderszins, niet langer bang te zijn het dak boven hun
hoofd te verliezen”.

seizoen

Onduidelijk
Het werd tijdens het Ronde Tafel Gesprek met de raad niet echt duidelijk
of de diverse fracties nu voor of tegen het voorstel van het college zijn.
Alleen Cees Houmes van D66 vroeg
zich af of deze versoepeling wel nodig was en Cees Schouten van de
Christen Unie/SGP vroeg zich zelfs
af of het college dit wel moest doen:
‘De afdeling Handhaving van deze
gemeente is tegen dit voorstel. Het
is toch wel schrijnend dat het college tegen het advies van zijn ambtenaren ingaat”, zo zei hij. De overige
fracties hadden wat oppervlakkige
vragen, maar waren verder niet te
peilen. Wethouder Bram Rosendaal
begreep de opmerking van Schouten niet erg: “Ik begrijp niet goed
dat het schrijnend zou zijn als ik niet
precies doe wat de afdeling wil. Ik
ben hier om de burgers als het even
kan ter wille te zijn”, aldus de wethouder. “En dat kunnen we nu zeker door deze versoepeling door te
voeren.” Morgenavond, donderdag
18 september a.s. zal de gemeenteraad besluiten of ze het voorstel
overneemt of niet.
De Ronde Venen - De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Ook bij Veenland
Gymnastiek zijn de lessen weer begonnen. Veenland Gymnastiek bestaat uit verschillende afdelingen,
ten eerste ouder en kind gym.
Hier staat centraal het klimmen en
klauteren en spelen samen met papa en mama of opa en oma.
Daarna gaan ze door naar de kleutergym. Hier gaan de kinderen zelf
de zaal in zonder mama of papa en
samen met de juf worden de basis
onderdelen aangeleerd.
Klimmen, springen, rollen, en bewegen op muziek. Op de leeftijd van

6 jaar gaan ze door naar het recreanten uur voor meisjes of voor jongens. Hier komt het turnen al aan
bod. Ze gaan hier oefenen op alle
toestellen zoals de brug, balk, lange
mat , tumblingbaan.
Ook is er een mogelijkheid om mee
te doen aan wedstrijden. Nieuw is
het tumbling uur bij Veenland. Dit is
een uur voor jongens en voor meisjes van alle leeftijden.
Er wordt gewerkt aan conditie en er
wordt gesprongen op de tumblingbaan. Bij dit uur is het mogelijk om
een strippenkaart te kopen van 20
keer.
Ook in deze discipline wordt er mee
gedaan aan een wedstrijd. Heeft u
interesse voor een van de uren u
bent van harte welkom in de Willis-

stee op de volgende dagen en uren:
Maandag 17.00 tot 18.00
jongens recreanten
Dinsdag 18.00 tot 19.00
Tumblinguur jongens en meisjes
Woensdag 14.30 tot 15.30
Kleuters 4 jaar
15.30 tot 16.30
Kleuters 5 jaar
Woensdag 16.30 tot 17.30
Meisjes van 6-7 jaar
17.30 tot 18.30
Meisjes van 8 jaar en ouder
Vrijdag 9.00 tot 10.00
Ouder en kind gym
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Kervin Bos soort weer
punten in seizoen afsluiter

De Haan wint beide manches
in Hellendoorn-Nijverdal
Wilnis - Zondag 14 September
heeft Alexander de Haan uit Wilnis beide manches in het NK supermoto weten te winnen. De wedstrijd
werd verreden op het industrie terrein ’t Lochter in Nijverdal. Het circuit was 1.6km inclusief de 3 offroad delen. In de kwalificatie ging
hij rustig van start en reed zijn lijnen
en zorgde ervoor dat niemand zich
door hem liet optrekken en zo van
hem kon profiteren. Tot in de laatste
minuut van de kwalificatie stond hij
op een vierde plaats maar in de laatste ronde zette hij de snelste tijd op
de klokken een 1:27.115
1e manche
Vanaf pole mocht De Haan ver-

trekken en ging als eerste de eerste bocht in, na 2 bochten moest in
de drukte het eerste off-road getrotseerd worden.
De Haan liet iets te veel ruimte aan
de binnenkant en direct sprong zijn
grote “rivaal” Marcel Schoo met een
alles of niets actie vanuit de lucht
tegen hem aan. Hierdoor miste De
Haan het binnenspoor en moest
vooralsnog genoegen nemen met
een 2e postitie. Nog dezelfde ronde
wist De Haan op een dubbelsprong
die Schoo niet haalde te passeren.
Even drong Schoo nog aan maar al
snel liep De Haan uit en met rondetijden van 1:23.755 wist hij alleen
maar uit te lopen en met een ruime
voorsprong te finishen

2e manche
Wederom vanaf pole werd de wedstrijd begonnen. Met weer een super start reed De Haan de eerste
bocht in en had geleerd van de 1e
manche om zo het gat goed dicht te
houden. Deze manche wist De Haan
van start tot finish op kop te rijden
en reed wederom de snelste rondetijd 1:24.022 wel iets langzamer als
de 1e manche maar de baan werd
natuurlijk iets zwaarder.
De volgende wedstrijd wordt over
twee weken verreden op het beroemde Eurocircuit van Valkenswaard. Op 28 september organiseert Stichting Supermoto Races
deze wedstrijd

Wilnis - Yamaha coureur Kervin
Bos uit Wilnis heeft tijdens de laatste wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap 600 cc Dutch
Supersprot wegrace op het TT-circuit in Assen uiteindelijk op een 14e
plaats weten te finishen. Het was
zaterdag in Assen droog en de zon
kwam bescheiden om de hoek kijken, maar de temperatuur was nog
laag en de wind was volop aanwezig. Met deze redelijke omstandigheden ging de eerste kwalificatie
van start. Na 30 minuten was Kervin
niet geheel ontevreden met zijn 9e
plaats. De tweede kwalificatie verliep minder gunstig. Hij verbeterde
zich wel met 1 seconde maar was
toch te weinig want dit betekende
een 17e tijd. Het was enigszins teleurstellend, maar er zat die middag
gewoon niet meer. Er zat niets anders op dan de afstellingen nakijken, eventueel wijzigen en proberen
tijdens de wedstrijd een goede start
te maken. Hij startte vanaf een 17e
startpositie en de start was goed,
hij kwam als een speer naar voren
en tijdens de eerste doorkomst had
hij een 11de positie. Het ging redelijk en Kervin had ronden tijden van
1,48 min. echter daarmee kon hij
het tempo van de kopgroep niet volgen en begon plaatsen te verliezen.
Door een valpartij vlak voor Kervin
die hij uiteindelijk net kon ontwijken
viel hij terug naar een 16e positie.
In de slotfase van de wedstrijd ging
het uiteindelijk beter en hij kon ronden tijden van 1,47 laag rijden. Hierdoor kon hij nog twee plaatsen terug veroveren en eindigde na veertien ronden op een uiteindelijke 14e

positie. Kervin Bos: Ik had de laatste wedstrijd van het seizoen graag
willen afsluiten met een top-10 finish maar helaas zat het er niet in
vandaag. Mijn start was goed en de
eerste paar ronden van mijn wedstrijd waren redelijk totdat er voor
mij een valpartij was. Ik moest van
het gas af om de motoren te ontwijken en werd zelf ook nog even flink
aangetikt, Ik kon mijn Yamaha net
overeind houden maar verloor wel
een aantal posities en de wedstrijd
was te kort om dit nog goed te maken. Met een uiteindelijke 11e eindklassering in het Nederlands kampioenschap voor de 600 cc Dutch Supersport ben ik redelijk tevreden. Het was een seizoen met ups
en downs maar ik heb erg veel geleerd en heb een flinke stap vooruit
gemaakt. Dit resultaat heb ik alleen
kunnen neerzetten door de profes-

sionele samenwerking binnen het
vd Heyden motors Yamaha team.
Tevens wil ik graag alle sponsors
bedanken (zie www.kervinbos.nl),
want zonder hun ondersteuning was
ik ook nooit zo ver gekomen. Zondag 28 september zal ik nog starten
in de 500km van Assen. Dit is een
Endurance race van 110 ronden die
met een Le-Mans start zal beginnen. Deze race zal ik samen met van
Leuven rijden. Het is de planning
om in 2009 het ONK 600 in Nederland en het IDM (Duits kampioenschap) te gaan rijden. Ter voorbereiding van het seizoen zullen we in februari twee weken in Spanje gaan
trainen en ik zal fysiek in topconditie
moeten zijn. Met het geheel nieuwe
“vd Heyden motors Sleen team” zullen we proberen in de top 5 te eindigen en misschien tussen door een
keer op het podium te komen.

CSW komt niet tot winst
in de eerste wedstrijd van
deze competitie
Wilnis - De eerste competitiewedstrijd op eigen veld is het CSW niet
gelukt om de volle winst te behalen.
Tegen Waterwijk uit Almere werd
met 1-1 gelijkgespeeld.
Voor CSW was het gelijke spel, zeker gezien het aantal kansen in de
tweede helft een ietwat teleurstellend resultaat. De eerste helft leverde een gelijkopgaande strijd op
met aan beide kanten weinig doelkansen. De eerste keer dat CSW
gevaarlijk kon doorkomen was via
Frank Zaal maar zijn schot werd geblokt.
De eerste keer dat doelman Patrick
Alblas van CSW in actie moest komen was uit een dood spelmoment.
Een ingekopte bal uit een corner
van Waterwijk werd door de doelman prachtig gered. Ook Tim Vis
kon de score niet openen. Na een
prachtige solo werd hij teveel naar
de buitenkant gedreven om doeltreffend uit te halen.
De tweede helft bracht veel meer
spektakel. Het begon al bij een kans
van Jay Wijngaarden maar goed
keeperswerk voorkwam een voorsprong voor CSW. Na 3 minuten
voetballen in de tweede helft kreeg
Waterwijk een vrije trap te nemen.
De bal werd snoeihard ingeschoten
en doordat de bal onderweg nog
van richting werd veranderd ver-

dween de bal stijf in de bovenhoek.
CSW liet het er niet bij zitten en
zocht volop de aanval. Via Ronald
Lucassen aan de linkerkant kwam
het een aantal malen heel gevaarlijk door. Zo ontstonden er ook diverse kansen voor de ploeg uit Wilnis maar de keeper van Waterwijk
was deze middag in topvorm. Een
schot van Ronald Lucassen spatte
uiteen op de vuisten van de keeper,
Frank Zaal probeerde te scoren uit
de draai maar ook dat werd belet.
Ook stond het houtwerk nog twee
maal in de weg op jacht naar de gelijkmaker. Uit een corner van CSW
werd de bal prachtig ingekopt door
Nick de Vink maar de bal kwam helaas voor CSW op de paal.

af op de vrijstaande Jilles Klumper
die keihard inschoot.
CSW ging hierna op jacht naar de
drie punten maar kreeg bijna nog
een tegentreffer te verwerken. Via
de counter kwam Waterwijk in kansrijke positie maar de bal kon nog
maar net worden weggewerkt via de
voeten van Patrick Alblas. Ook CSW
had nog de kans op de drie punten.
Tim Vis draaide zich mooi vrij maar
zijn schot belandde in de handen
van de keeper. Zo eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel maar voor
CSW had er qua kansen toch wel
iets meer ingezeten.

Kansrijk
Even later weer een kansrijke situatie voor De Vink maar zijn bekeken balletje kwam weer tegen de
paal. Een inzet van Lucassen ging
over het doel en een kopbal van Jilles Klumper werd schitterend gered door de keeper. De tijd begon
te dringen voor CSW en Waterwijk
kwam er nauwelijks nog aan te pas.
In de 43e minuut viel dan toch eindelijk de dik verdiende gelijkmaker.
Ronald Lucassen gaf de bal vanaf links prachtig voor op Alexander
Bos. Bos was niet zelfzuchtig en lag

Clubkampioenen zijn
bekend bij tennisvereniging
De Ronde Vener
BLS/AED bedieners bij
Mijdrecht - De afgelopen twee
weken zijn bij Tennisvereniging De
Ronde Vener de clubkampioenschappen gespeeld. Doordat de
kampioenschappen voor de jeugd
en senioren gelijk worden gehouden, was de finaledag een gezellige familiedag waarop jong en oud
hun tenniskwaliteiten konden laten
zien. Bij de jeugd werd er gespeeld
in 10 onderdelen, ingedeeld naar
leeftijd. Clubkampioen en voor de
derde keer winnaar van de jeugdbeker werd bij de jongens Brian
van ’t Hart. Brian wist in een spannende wedstrijd Richard Compaan
met 4-6, 6-3 en 6-0 te verslaan. Bij
de meisjes was ook sprake van een
zeer spannende finale. Franciska
Oudshoorn won na een lange wedstrijd in drie sets met 7-6, 4-6 en 75 van Me’shell Luyt. In de hoogste
categorie bij de dames werd Netty

Zwaga clubkampioen door Monique
Sessink achter zich te laten. Bij de
heren ging de eindstrijd net als vorig jaar tussen Mick van Meines en
Menno van Parreeren. Net als vorig
jaar werd wist Mick van Meines de
finale te winnen.

De einduitslag was 7-5 en 6-1. In de
dubbel had Van Parreeren de kans
om revanche te nemen en deed dat
ook door samen met Gerben Dijkstra
Mick van Meines en Viktor Ruijgrok
met 3-6, 6-2 en 6-2 te verslaan. Bij
de dames ging de dubbeltitel naar
Karin Klunder en Monique Zanders
door in de finale José Bosman en Ellen Heemskerk met 5-7, 6-4 en 6-2
te verslaan. In het gemengd dubbel
was de titel voor Henriëtte en Jacco de Graaff die Caroline Lotgering
en Mario Olfers wisten te kloppen.
Opvallend was dit jaar ook het en-

thousiasme van de nieuwe leden en
jeugdleden die niet schroomden om
aan het einde van hun eerste tennisjaar in te schrijven voor de clubkampioenschappen.
Dit is een ondersteuning voor het
beleid van Tennisvereniging De
Ronde Vener waarbij ernaar wordt
gestreefd tennis mogelijk te maken
voor alle leeftijden en alle categorieën. Na deze clubkampioenschappen is het tennisseizoen bij De Ronde Vener nog niet afgelopen, want
in oktober wordt wederom het Oktober Dubbel Toernooi georganiseerd.
Bovendien kan er in de wintermaanden op 4 French Court banen worden doorgespeeld. Indien u meer informatie wilt over het lidmaatschap,
kunt u contact opnemen met Marijke ten Dam, telefoonnummer 0297285469 of kijken op internet: www.
tvdrv.nl.

TVW geslaagd!
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis
heeft er een aantal hulpverleners
bij! 10 personen bij Tennisvereniging Wilnis hebben de cursus BLS/
AED met succes afgerond. Dankzij Rabofonds Dividend voor de samenleving heeft TVW de AED binnen handbereik!
Wat houdt een BLS/AED in?
Het deelnemen aan de cursus BLS/
AED staat voor reanimeren en reanimeren met behulp van een Automatische Externe Defibrillator
(AED). Deze kan een grote hulp zijn
bij het reanimeren. Tijdens de geboden cursus leerden onze vrijwilligers te reanimeren en hoe zij met de
AED dienen om te gaan.
Zij verkregen kennis van de verschillende soorten AED’s, de oorzaken en gevolgen van hartritmestoornissen.
In de toepassingsoefeningen fungeerden onze vrijwilligers ook zelf
als slachtoffer, om de realiteit zoveel
mogelijk na te bootsen.
Tennisvereniging Wilnis draagt zorg
voor haar leden. Dankzij Rabofonds
dividend voor de samenleving, kan
zij hier wat extra’s aan toevoegen.
Wij feliciteren Liesbeth Hoogland;

Gerard Hoogland; Wichard Egbers;
Ineke Hoenselaar; Willem de Lange;
Jennifer van de Berg; Harry de Vink;

Andrea de Muinck, Ineke Bastiaanse en Marriëlle Beentjes met het behalen van het certificaat!
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Atlantis 2/Fortis komt nog
te kort tegen Tempo 3
Mijdrecht - Na het nipte verlies van
de eerste wedstrijd van de competitie, lag er deze week voor het jonge Atlantis 2 de kans om de goede
voorbereiding van de afgelopen weken om te zetten in winst. Nu stond
de uitwedstrijd tegen Tempo 3 op
het programma. Ondanks de groei
die de ploeg in korte tijd vertoont,
kwam het team nog tekort en konden de punten niet naar huis gebracht worden; de wedstrijd resulteerde in een 14-10 verlies.
Atlantis 2/Fortis startte de wedstrijd
in de volgende opstelling: Alex van
Senten, Auke van der Zijden, Tamara Gortenmulder en Eline Laaper vormden de eerste aanval. Het
verdedigingsvak bestond uit Berry
de Jong, Peter van der Wel, Melissa van der Stap en Kim Stolk. Coach
Jan-Willem van Koeverden Brouwer
gaf zijn ploeg het advies om scherp

en geconcentreerd aan de wedstrijd
te beginnen. Het team volgde deze raad op; Alex van Senten wist,
uit goed opgezette aanvallen, tweemaal te scoren. Het eerste verdedigingsvak had meer tijd nodig om elkaar te vinden, waardoor de voorsprong niet uitgebreid kon worden.
Tempo vocht zich door snelle doelpunten terug in de wedstrijd. Ondertussen was Sandra Gortenmulder in de ploeg gebracht voor Melissa van der Stap. Atlantis 2 kon door
lang zoeken en de kansen te benutten bijblijven. Door het geduld van
het eerste verdedigingsvak wisten
Kim Stolk en Berry de Jong de ruststand op 7-7 te zetten. De ploeg wist
dat zij na rust niet moest verslappen
om de wedstrijd naar zich toe te
kunnen trekken. Tot een 9-9 stand
werd dit dan ook goed volgehouden; door schoten van Peter van der

Wel en Auke van der Zijden kon het
team aanhaken. Hierna wist Tempo
driemaal te scoren. Door Jimmy de
Koning in het veld te brengen hoopte coach Jan-Willem van Koeverden
Brouwer wat aanvalskracht te winnen. Helaas mocht dat niet meer baten en gaf Tempo de wedstrijd niet
meer uit handen. Atlantis 2/Fortis
verliest met 14-10. De doelpunten
in deze wedstrijd kwamen van Alex
van Senten (4), Kim Stolk (2), Auke
van der Zijden (2), Berry de Jong en
Peter van der Wel, beiden 1. Hoewel
de punten niet mee naar huis genomen konden worden, heeft het jonge team op veel momenten goed
spel vertoond. In de komende weken zal het team zich moeten bewijzen door punten te gaan pakken. Dit
kan volgende week al, in de volgende thuiswedstrijd tegen OVVO 4 om
13.30 uur in Mijdrecht.

Oranje Midway Beach Marathon

Veenloper Frans Woerden
wint in Roelofsarendsveen
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag liep Veenloper Frans Woerden een ijzersterke marathon in
Roelofarendsveen. Hij sloot de
42.195 meter op het ludieke parkoers, met een kunstmatig aangelegd strand winnend af.

Succesvolle dubbel/mix TVM
Jeugd clubkampioenschappen!
Mijdrecht - Afgelopen week werden de clubkampioenschappen
jeugd gehouden bij TVM. Er werd
door ongeveer 90 deelnemers gestreden in 12 categorieën.
Zondag 13 september werden na
de afsluiting van de clubkampioenschappen senioren direct begonnen met de eerste wedstrijden. Helaas werkte die namiddag het weer
niet echt mee. Echter, doordat TVM
nu in het bezit is van 4 smash court
banen konden toch alle wedstrijden,
met onderbrekingen, worden uitgespeeld.
Doordeweeks werd er na schooltijd
gespeeld en vooral de oudere jeugd
speelde nog een aantal wedstrijden met als aanvangstijd 19.00 uur.
Vrijdag moesten ze helaas de hal in
vanwege het weer. Zaterdagochtend bleef het miezeren maar kon
er wederom van de smashcourtbanen gebruik worden gemaakt. Zaterdagmiddag sloeg het weer om
en dit was het begin van een heer-

lijk zonnig finaleweekend. Omdat dit
jaar het Zandersbeker Toernooi gepland stond op zondag 14 september, de finaledag van de clubkampioenschappen, werd het gemengd
dubbel t/m 17 jaar al op vrijdagavond gespeeld. In deze finale stonden Joyce van Zijl en Milan van Dijk
tegenover Maxime Eindhoven en
Thomas Ykema. In een spannende
drie setter bleken Joyce en Milan te
sterk te zijn voor Maxime en Thomas
( 7-5, 4-6, 7-5). De meisjesdubbel t/
m 17 jaar op zaterdagavond ging
tussen Romy Akkermans/Adinda
Kampinga en Fiona Kranenburg/
Maxime Eindhoven. In een tweesetter bleken Romy en Adinda te sterk
voor Fiona en Maxime ( 6-4, 6-0). De
Zandersbeker werd echter wel door
TVM gewonnen.
Op de finaledag werden er maar
liefst elf wedstrijden gespeeld. Dit
resulteerde in de volgende eerste
en tweede plaatsen:
GD min t/m 10 jaar
1ste Niek van der Horst en Julia Veerhuis

2e Thijs Gasse en Dagmar Ort
JD Mini ¾ t/m 10 jaar
1ste Floris Berkelder en Martijn Kooijman
2e Stan Scheper en Thijs Visser
MD mini ¾ t/m 10 jaar
1ste Sophie Berger en Julia Govers
2e Lisa Post en Birgit Heijnemans
GD mini ¾ t/m 10 jaar
1ste Julia Govers en Floris Berkelder
2e Lisa Post en Martijn Kooijman
JD t/m 10 jaar
1ste Bas Boelhouwer en Luc Taal
2e Patrick Prins en Quinten Limburg
JD t/m 12 jaar
1ste Joost Berger en Luuk Schroen
2e Tim Visser en Yoram Overmars
MD t/m 12 jaar
1ste Ana Banjanuin en Demi Coenraads
2e Babette Limburg en Eva Snoek
GD t/m 12 jaar
1ste Joost Berger en Ismay Verbeek
2e Luuk Schroen en Laura Pietersen
JD t/m 14 jaar
1ste Robert de Kuijer en Jasper Werkhoven
2e Nigel Overmars en Tom Visser
JD t/m 17 jaar
1ste Dennis Hartsink en Patrick Moleman
2e Wouter Spronk en Tom Streefkerk

Onterecht verlies voor de
HVM Dames 1

Mijdrecht - De allereerste wedstrijd
van het seizoen. Vol goede moed
vertrokken de dames om kwart over
11 richting Nieuw-Vennep. Eenmaal
aangekomen werd er in de kleedkamer vol spanning gewacht op dé
nieuwe shirtjes en rokjes gesponsord door de Rabobank. Aan de tenues kon het in ieder geval niet liggen want we zagen er goed uit. Één
team. De wedstrijd begon nogal
chaotisch, met 5 nieuwe speelsters
en 2 (vaste) invalsters uit de A1 was
het even wennen. Passes kwamen
nog niet goed aan, omschakelingen
verliepen niet snel genoeg. Al snel
kwamen de meiden uit Nieuw-Vennep via een strafcorner op 1-0 voorsprong. De dames verloren even de
moed, dus volgde de 2-0 al snel uit
een bliksemsnelle counter. Om ver-

volgens via een prachtige hoge
bal op een 3-0 voorsprong te komen. Hier lieten ze het niet bij zitten,
ze moesten en zouden er wat aan
doen, en dat gebeurde dan ook. Als
1 team, zoals ze er uitzagen werd er
ook gespeeld. Voor elkaar werden
dingen overgenomen, er werd voor
elkaar gelopen en voor elkaar gestreden. Prima werk. Na enige omzettingen in de opstelling begon het
spel van Mijdrecht eindelijk te kloppen. Spits Saskia Kraan scoorde uit
een chaotische situatie de 3-1. Rust.
Vol spanning begon de 2de helft, de
dames van Mijdrecht waren vastbesloten om geen tegengoals meer om
de oren te krijgen. Al snel bleek dat
Mijdrecht echt de betere ploeg was.
Uit een strafcorner scoorde invalster Suzanne de Graaff een prach-

tig doelpunt, 3-2. Mijdrecht vocht
zich terug, vervolgens scoorde Karin Meijer uit een warrige situatie
voortgekomen uit een vrije slag 33. De scheidsrechters die al de hele
wedstrijd partijdig floten gaven onterecht twee strafcorners in de laatste minuten aan de ploeg uit NieuwVennep. Helaas werd hieruit de 4-3
gescoord. Een eervolle vermelding
voor hun invalsters uit de A1 Babs
Röling, Suzan de Graaff en natuurlijk Jolien Uijenkruijer de geweldige
keepster die menig bal uit het doel
heeft getrapt.
Wanneer de dames deze instelling
blijven houden, en er elke wedstrijd
zo’n spannende strijd van maken,
wordt het voor iedereen genieten dit
seizoen langs de lijn bij dames 1.

De Veense atletiekvereniging Plantaris organiseert elk jaar een marathon op een ander, bijzonder parkoers. Na een koelcel, een kroeg
en een plantenkas bestond het parkoers dit jaar uit 19 rondes met in elke ronde een 50 meter lang strand.
Frans Woerden liep vorige week
zondag de marathon van Haarlemmermeer. Hij liep daar voor de 130e
maal onder de 3 uur: 2.59.43. Op zaterdag stond hij alweer aan de start
van de Oranje Midway Beach Marathon. Frans kon ondanks een snelle start zijn tempo uitstekend vasthouden, ook op het strand. Hij vergrootte hierdoor zijn voorsprong op

de plaatselijke favoriet vooral in de
tweede helft van de wedstrijd. Frans
finishte in een schitterende 2.49.26.
Michael Woerden liep vorige week
zondag de halve marathon van
Haarlemmermeer. Hij liet geen twijfel wie de snelste was op deze afstand. Hij nam direct de leiding en
de nummer 2 en 3 zagen hem pas
weer bij de prijsuitreiking.
Zijn tijd van 1.12.28 was zeer goed
te noemen, gelet op de stormachtige wind en de talrijke buien. Ook
Theo Noij liet zich niet afschrikken
door het weer. Hij liep sinds lange
tijd weer eens onder de anderhalf
uur: 1.29.24 en hij was daar zeer tevreden mee.
Tevreden
De meeste Veenlopers kozen vorige week zondag echter om deel te
nemen aan de Halve marathon van
Nieuwkoop. Het parkoers van de
halve marathon is schitterend met

een ronde rond de Nieuwkoopse
Plassen. De laatste 5 kilometer gaat
zelfs tussen de plassen door.
Willem van Leeuwen kwam weer
sterk voor de dag. Hij liep de halve marathon in een tijd van 1.24.03.
Martien Lek was zeer tevreden dat
hij binnen de 1.30.00 bleef: 1.29.17.
Ook Apollo Veenhof liep een goede halve marathon met zijn tijd van
1.38.20. Henny Buijing en Jos van
’t Schip ontliepen elkaar niet veel.
Henny liep in zijn voorbereiding op
een najaarsmarathon een tijd van
1.40.25, terwijl Jos op slechts 13 seconden van hem finishte. Herman
van ’t Schip liep voor het eerst in
zijn leven een halve marathon, en
hoe. Hij kon zijn tempo goed vasthouden en finishte ook nog eens in
een goede tijd: 1.48.50. Veelloper
Hans Leeuwerik lijkt altijd in vorm te
zijn om een goede marathon te lopen. Hij liep nu op de halve afstand
1.51.24.

Biljartcompetitie De Ronde
Venen draait op volle toeren
De Ronde Venen - Er zijn alweer
3 speelweken achter de rug. Met
nog 35 weken te gaan is er dus nog
niets te zeggen van de onderlinge krachtsverschillen. Toch
zijn er al enkele teams die goed
uit de startblokken zijn gekomen. De Vrijheid/Biljartmakers,
De Merel Metaal Mijdrecht 1,
Dio 1 en de Paddestoel 2 zijn
de teams met de beste start. In
speelweek 3 was Pim de Jager
(zie foto) de man met de kortste partij van de week in 17
beurten. Bert Dijkshoorn had
met 24 caramboles = 34% de
procentueel hoogste serie van
de week.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1
moest met 4-5 de eer laten aan
De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Marry Verhoef zorgde met 2
overwinningen voor de punten
van Merel/Metaal Mijdrecht 3
De Merel/Metaal Mijdrecht 2
verloor eveneens met 4-5 van
De Merel/Metaal Mijdrecht 4. Frank
Witzand had maar 20 beurten nodig
om Ben Fransen te verslaan.
Kromme Mijdrecht 2 moest met 27 de eer laten aan Cens 2. Allan

Knightley was in 23 beurten veel te
sterk voor Herman van Yperen.

Rustiger
De Kuiper/van Wijk had met 7-2
geen mededogen met het 3-mansteam van Bob’s Bar 2.
Kees de Zwart had maar 22 beur-

ten nodig om Tobias Hagenbeek iets
rustiger te maken.
Nico Koster en Toine Douzé zorgden
voor de overige punten van De
Kuiper/van Wijk.
Stieva had met 0-9 geen schijn
van kans tegen De Paddestoel
2 Het jonge team met Pim de
Jager, Jim van Zwieten, Sjoerd
van Agteren en Robert Daalhuizen maakten er een compleet feest van. De Schans herstelde zich door met 9-0 De
Paddestoel 1 te verslaan. Na
een dramatische start stuurden
Henk Doornekamp, Dirk van
Yperen, Hans Dikkers en Hein
Voorneveld de Mijdrechtenaren
met lege handen naar huis. De
Kromme Mijdrecht 1 bleef met
5-4 Dio 2 nipt de baas.
De Paddestoel 3 kon het met 27 niet bolwerken tegen De Vrijheid/Biljartmakers. Teus Dam
redde de eer voor De Paddestoel 3. Dio 1 komt weer op
stoom en versloeg Cens 1 met 9-0.
Paul Schuurman, Herman Turkenburg, Bert Dijkshoorn en Cor Bavinck waren een klasse beter dan
hun tegenstanders van Cens 1.

Een heel mooi gelijkspel
voor meiden HVMA1
Mijdrecht - Zaterdag 13 september was het dan zover, de
meiden van HVM moesten aan
de bak. Na een goede voorbereiding met een echte trainingsweek en een aantal oefenwedstrijden moesten ze zaterdag
voor het ‘’eggie’’. In de nieuwe tenues, gesponsord door de Rabobank was HBS uit Haarlem de tegenstander. De wedstrijd begon
goed, en al na een aantal minuten was het Mireille van Breukelen die de score kon openen voor
de meiden uit Mijdrecht. Er werd
prima hockey gespeeld, goed
druk geleverd en HBS had in
het begin van de wedstrijd weinig in te brengen. Mijdrecht was
sterker en beter in de aanvallen.
Maar doelpunten werden er niet
gemaakt. En dus was het HBS

dat daar van profiteerde. Binnen
een aantal minuten stond het
dan ook 1-1, want HBS maakte
uit een strafcorner. Mijdrecht liet
het er niet bij zitten, maar kwam
er niet lekker uit, ondanks het
goede keeperswerk van Lauren
Dijkshoorn, en het prima verdedigen van Babs Röling, Emmely Bot, Floor Rehbach en Melissa
Biesmans slaagde HBS er toch
nog in om een goal te maken
voor rust. En dus gingen de meiden de rust in met een 2-1 achterstand. In de rust werd er even
streng toegesproken door coaches Birthe van Rossum en Claudia Röling en de meiden moesten weer aan de bak. Een goede
tweede helft met mooie aanvallen
vanuit het middenveld met Hannah Schutte, Monique Kraan, en

Lindsey Minnaard zorgde ervoor
dat de supporters konden genieten. En dankzij Suzan de Graaff
kwamen ze al snel weer gelijk.
Zij maakte op aangeven van Eva
Hilbrands en Mireille van Breukelen een prima goal uit de strafcorner. 2-2 en de meiden voelden dat er een winst in zat. Ze
gingen er nog even met zijn allen
voor, de voorhoede met Jorinde
van den Berkhof en Lindsay Velthuis zorgde nog voor wat mooie
combinaties, wat leidde tot een
3-2 voorsprong, door wederom
een goal van Suzan de Graaff uit
een strafcorner. Helaas, vlak voor
tijd was het HBS dat weer gelijk
maakte, via een strafcorner in de
laatste minuut. Volgende week
beter, en dan hopen de meiden
met 3 punten naar huis te gaan.
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Atlantis 1 verliest in Bunnik
Mijdrecht - Zaterdag 13 september
mocht het door Pimentel Fasteners
gesponsorde Atlantis zijn kicksen
uit het vet halen. In Bunnik gingen
zij de strijd aan tegen Midlandia,
een oude bekende van vorig jaar.
In de eerste helft liep de stand gelijk op. Ondanks de goed opgezette
aanvallen en sterke verdediging kon
Atlantis de wedstrijd niet naar zich
toe trekken en moesten zij de punten in Bunnik achterlaten.
Het team onder leiding van Paul
Plaatsman startte in zijn vertrouwde
opstelling. In de tweede minuut viel
het eerste doelpunt aan de kant van
Atlantis, via een vrije bal genomen
door Jacco van Koeverden-Brouwer.
Zowel Atlantis als Midlandia kwam
moeizaam tot score, zodat de eerste

helft met een gelijke stand van 4 tegen 4 werd afgesloten.
Verdedigend miste Atlantis de eerste tien minuten van de tweede helft
zijn scherpte en kregen zij drie doelpunten om de oren. Het euvel waar
Atlantis de vorige wedstrijd tegen
aanliep, was nu ook weer aanwezig: de kansen werden niet afgemaakt, ondanks de goed opgezette aanvallen. Om de aanval van Atlantis nieuwe kracht te geven werd
Kim Stolk op de plaats van Masha
Hoogeboom ingezet. Jelmer Steen
wist vervolgens via een schot de
achterstand te verkleinen tot 2 punten. Midlandia kwam echter snel
met een weerwoord in de vorm van
een strafworp, waardoor de achterstand weer werd vergroot. Nog een-

maal werd er een wissel toegepast.
Auke van der Zijden op de plek van
Jelmer Steen. Zowel Jacco van Koeverden-Brouwer als Auke van der
Zijden wist nog de korf te raken.
Maar dit mocht niet meer baten, de
inhaalrace was te laat ingezet. Met
een stand van 8 tegen 7 werd de
wedstrijd beëindigd.
De doelpunten kwamen deze wedstrijd van Jacco van KoeverdenBrouwer 3, Sandra Pronk, Pim de
Munter, Jelmer Steen en Auke van
der Zijden allen 1.
Aankomende zaterdag zal het door
Pimentel Fasteners gesponsorde Atlantis om 15.00 uur een thuiswedstrijd spelen tegen Korbis.

Paardensportvereniging Troje
weet ook raad met koeien
Mijdrecht - Meerdere malen verzorgde paardensportvereniging Troje een escorte met paarden en hun
ruiters voor bruidsparen uit hun ledenbestand. Nu was het de beurt
aan hun penningmeester Martin
Straathof en zijn mooie bruid Karin
Vlastuin.
Maar nu bleven de paarden op

stal, even zo vrolijk haalden Milou
en Donja de twee liefste koeien bij
Martin van stal om deze helemaal
spik en span en opgedirkt met bloemen en versiersel mee te nemen
naar het gemeentehuis in Mijdrecht.
De verrassing was dan ook compleet toen het bruidspaar uit het gemeentehuis vandaan tegenover 2

mooi opgepoetste koeien kwam te
staan. En dat koeien ook lief en opgevoed kunnen zijn dat is deze dag
wel bewezen.
Zelfs bij het gemeentehuis kon men
opgelucht adem halen want er lag
geen ene KOEIENVLAAI OP DE
STOEP. Dat kan je van paarden niet
altijd zeggen.

Start nieuw seizoen Atalante
Vinkeveen - De teams van volleybalclub Atalante zijn alweer 4
weken aan het trainen voor het
nieuwe seizoen. Met ingang van
dit jubileumseizoen zullen alle
teams in nieuwe shirts verschijnen. Het eerste damesteam, gesponsord door Haaxman lichtreclame BV en Krijn Verbruggen &
Zn verdedigt wederom haar plek
in de regioklasse onder leiding
van trainer-coach Sjaak Immerzeel. Twee nieuwelingen versterken de groep: routinier Loes Kuijper van dames 2 en outsider Astrid van der Water van Roda ’23 uit
Amstelveen. Helaas raakte spelverdeler Nancy Schockman serieus geblesseerd en is het team op
zoek naar een verdelende vervanger. Oudenallen dames 2 handhaafde net aan in de 1e klasse
en gaat proberen wat ruimer uit
te komen, Annemarieke Wijnands
komt de gelederen weer versterken. Verder gaan de meisjes junioren het dit jaar voor het eerst
proberen bij de senioren. Na 3

seizoenen kampioen van verschillende poules gaan zij in de 3de
klasse als Creavorm Boxce dames 4 aan de bak. In totaal zullen 6 damesteams voor Atalante uitkomen, dames 6 wordt ook
gesponsord door Haaxman lichtreclame BV. Het heren vlaggenschip heeft een nieuwe sponsor gevonden in A-side, het succesvolle en populaire internetbedrijf. Vorig seizoen bereikten de
mannen door kien denk- en paswerk met het zeer krappe team
een 8ste plek in de 1e klasse. Dit
seizoen keren in ieder geval grote namen als Bas van der Lubbe, Erik Verbruggen en Duncan
van Senten terug, mooie vrijdagavondwedstrijden zijn dus verzekerd, zeker met trainer-coach Erik
Raket aan het roer.
De mannen van twee worden vanaf dit seizoen gesponsord door de
Rabobank. Het team wordt een
nieuwe mix van het jonge heren
2 en heren 4 aangevuld met routine. Op de nieuwe shirts van he-

ren 4 zal een nieuwe sponsor prijken, Electroworld uit Abcoude.
Naast de senioren zijn er 2 aspiranten C teams en 1 aspiranten
B team die hun best beentje voor
gaan zetten.
De allerjongste spelers, nog altijd Atalante’s hardst groeiende
groep, gaan op zaterdag 4 oktober hun eerste toernooidag spelen in Amstelveen. Er wordt gestart met 5 miniteams en ook zij
hebben een nieuwe shirtsponsor: Vinkeveen Vastgoed BV. Uiteraard zijn de recreanten lekker begonnen met trainen op de
dinsdagavond. Binnenkort worden de nieuwe teamfoto’s gemaakt en wordt de teaminformatie op de site geactualiseerd. Verder meldt Atalante graag nog een
keer dat zij aanstaande zaterdag
20 september haar 50-jarig jubileumfeest viert voor leden, oudleden en betrokkenen. Meer dan
215 feestgangers hebben zich al
aangemeld via www.vv-atalante.
nl. Mis het niet!

De Vinken verliest de
streekderby in Kamerik
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 13 september speelde het
vlaggenschip van De Vinken
uit tegen het Kamerikse SDO.
Al meerdere jaren spelen deze
teams tegen elkaar en de vele
onderlinge vriendschapsbanden
geven altijd een extra tintje aan
deze wedstrijden.
Het was een verdedigend sterke wedstrijd. Aanvallend werd de
scherpte van het afronden gemist. De eindstand was 10-5 in
het voordeel van SDO.
Bekend
Het was de tweede veldwedstrijd
voor de Fortisformatie. Van beide kanten was veel bekend over
de speelwijze van de teams. Hier
stelde De Vinken zich ook op
in. Met veel tips en aanwijzingen van coach Siemko Sok startten aanvallend Mariska Meulstee, Angela Sloesarwij, Kelvin
Hoogeboom en Peter Koeleman.
Aan de andere kant begonnen
verdedigend Charita Hazeleger,
Melanie Kroon, Peter Kooyman
en Rudy Oussoren.

Na het eerste fluitsignaal viel
het eerste schot van de Kamerikers meteen door de mand. In
tegenstelling tot de week ervoor
nam nu de tegenstander een 30 voorsprong. Niet lang daarna werden ook aan Vinkenzijde de afstandsschoten van Peter
Kooijman en Angela Sloesarwij
(2x) met een doelpunt beloond.
Verdedigend gaven beide ploegen veel druk en ook in de duels werd er voor elke bal gestreden. De stand bleef lange tijd 33, maar vlak voor rust scoorde
SDO nog tweemaal.
Wissels
Ook in de tweede helft was het
SDO dat de score opende. De
aanvallen van De Vinken waren
vaak te kort en ook werd geregeld voor de verkeerde kans gekozen. Desalniettemin had De
Vinken nog genoeg mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Maar de afronding van de
vele schoten was niet zoals gewenst.
SDO was trefzekerder en bracht

de stand naar 7-3. Na deze score werden Johan Kroon en Helene Kroon ingebracht voor Rudy Oussoren en Melanie Kroon.
Charita Hazeleger bracht met
een stip de stand op 8-4.
Ook in deze fase van de wedstrijd bleven beide ploegen ervoor flink knokken. Na een score
van SDO was het Helene Kroon
die haar handen in de lucht stak,
omdat ze haar schot door de gele mand zag vallen. SDO bepaalde de eindstand op 10-5 via een
afstandsschot. Na afloop werden de nieuwe kleedkamers van
SDO feestelijk ingewijd met aansluitend een gezellige barbecue,
waarbij ook de Vinkenvrienden
uitgenodigd waren.
Volgende week moet het achttal
van De Vinken naar Wageningen
om aan te treden tegen SSS. Een
onbekende tegenstander voor de
mannen en vrouwen van coach
Siemko Sok. Opnieuw zullen zij
strijden om misschien hier dan
wel de eerste punten van het seizoen binnen te halen.

Zaterdagvoetbal

FC Breukelen pakt Argon in
Rabobank Veenstromen sponsort kleding

Voetballertjes Argon E1 in
het nieuw
Mijdrecht- Rabobank Veenstromen is al een aantal jaar afdelingssponsor van de Argon E jeugd. Argon was dan ook zeer verheugd dat
de bank het aflopende contract met
opnieuw drie jaar wilde verlengen.
Het nieuwe contract maakte het o.a.
mogelijk om de spelers van de E1 in

nieuwe kleding te steken. Op de foto showen trainer Swer Elbertsen
en leider Klaas Vis, met de spelers:
Gijs, Maurits, Youssef, Nordin, Sebastiaan, Yannick, Lex en Enver (Mika ontbreekt op de foto) de nieuwe trainingspakken, tenues en tassen die zij zaterdag jl. voor het eerst

mochten dragen. Dat de kleding gelijk een positieve invloed had op het
spel bleek wel uit de wedstrijd tegen OSM E1. Met de nieuwe outfit
werd in Maarssen gewonnen met 75. Argon bedankt Rabobank Veenstromen voor haar bijdrage aan deze jeugdafdeling.

Mijdrecht -In een van beide kanten matige wedstrijd stond Argon
met nog ruim een kwartier te spelen met 1-0 voor.
Binnen elf minuten echter kantelde de wedstrijd en scoorde de ploeg
uit Breukelen driemaal waarna Argon in de eerste thuiswedstrijd van
dit seizoen met lege handen kwam
te staan.
Weinig echte mogelijkheden om tot
scoren te komen in de eerste helft,
wel in het begin al een vrije schietkans van Patrick Berkelaar maar hij
mikte over. Toch kwam Argon onverwacht op voorsprong, Lars Sloothaak kon van eigen helft met de bal
aan de voet ongehinderd op het doel
aflopen, op rand van de zestien meter schoot hij met links, over de iets
voor zijn doel staande keeper Tim

Kippensluis, de bal tegen het net. 10. De beste kans voor FC Breukelen
kwam op slag van rust, een vrije trap
van Henk Jan Veenendaal draaide
gevaarlijk weg maar keeper Bas van
Moort was attent.
Onder druk
In de tweede helft werden Lars
Sloothaak en Jimmy van Veen vervangen door Leroy Leijgraaff en Ronald Hijdra en al snel bleek dat FC
Breukelen niet van plan was zich
bij de opgelopen achterstand neer
te leggen. Argon kwam flink onder
druk te staan en dat leverde een
aantal mogelijkheden op. Eerst was
er Jorrit Verkerk die z’n inzet door
Pim van der Maarel van de doellijn zag gehaald en daarna was het
doelman Bas van Moort die goed ingreep. Net toen Argon het spel weer

wat naar zich toe kon trekken kwam
FC Breukelen middels een cadeautje weer in de wedstrijd. Een te
zachte terugspeelbal werd een gemakkelijke prooi voor routinier Maikel Goossens die vervolgens Van
Moort kansloos liet, 1-1. Daarna
kwam Argon er eigenlijk niet meer
aan te pas.
Tien minuten voor tijd velde Tim
Plomp het vonnis over Argon, een
vrije trap werd in eerste instantie
wel gestopt maar Plomp was attent
ter plekke om alsnog in te tikken,
1-2. Twee minuten later kon Plomp
over links vrij doorlopen en mocht
vervolgens ook nog een hoek uitzoeken waarna hij de zege definitief
veilig stelde, 1-3.
Aanstaande zaterdag gaat Argon op
bezoek bij SVL in Langbroek.
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Carla van Nieuwkerk
kampioen klaverjassen 2008
Vinkeveen - Carla van Nieuwkerk
uit Mijdrecht mag zich een jaar lang
Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen, zij was afgelopen vrijdag de sterkste kaartster
van het 19de Open Ronde Venen
klaverjastoernooi in Café de Merel
aan de Demmerik, Arkenpark MUR
no. 43 in Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een makkie voor Carla om
de wisselbeker voor een jaar mee
naar huis te nemen maar zo was het
toch niet Na het tweede giffie stond
Anton van Breukelen nog bovenaan, na de derde ronde stond Carla al fier bovenaan om de koppositie niet meer af te staan en de beker
overnam van Rob van Achterbergh,
de winnaar van 2007, met het aantal van maar liefst 7654 punten. Als
tweede eindigde Monique Leeflang
met 7402 punten, prima derde werd
Jan van Kouwen met toch ook nog
7302 punten, vierde werd Anton van
Breukelen met 6855 punten en als
vijfde eindigde Martien de Kuijer
met 6758 punten, dus werd er sterk
gekaart deze avond .
De poedelprijs ging naar Gijs v.d.
Vliet met 4849 punten.
Er werd deze avond vier potten gekaart en geteld. Dus de beker en de

prachtige prijzen waren voor Carla
van Nieuwkerk. De organisatie was
in handen van William Mayenburg,
wat prima lukte en een gezellige en
leuke avond opleverde.
De prijzen waren weer als vanouds,
dus formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in Café de Merel
zal zijn op vrijdag 26 september om
20.15 uur, 20.00 uur aanwezig zijn

s.v.p. Er zullen vier giffies gespeeld
worden. Ook is er op deze avond
een grote tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt ook mee voor
het eindklassement, dat wil zeggen:
van de 22 kaartavonden tellen er 15
mee voor de extra prijs. Welke prijs
dat is wordt nog even geheim gehouden. Inleg per avond kaarten is
drie euro. Iedereen is welkom.

Alle ballonnen de lucht in

Schaakvereniging Denk en Zet-Advisor

Bert Drost aan kop
De Ronde Venen - Na de 1e ronde
wordt de koppositie op de ranglijst
enigszins verrassend ingenomen
door Bert Drost. In een enerverende
partij tegen de altijd op aanval spelende Thierry Siecker wist Drost het
hoofd koel te houden. Toen Siecker
dacht zijn woeste aanval met een
stuk winst af te sluiten, vergat hij dat
de h-lijn open was, wat tot een simpele ‘mat in een’ leidde.
De nummers 1 en 2 van het afgelopen seizoen, Henk Kroon en Jan
de Boer, bestreden elkaar in de
hoofdvariant van de caro-cann.
Toen Kroon dacht de theorie te kunnen verbeteren door een loper i.p.v
een pion-zet kreeg hij het moeilijk,
een daarna door hem bedacht kwaliteitsoffer werd wijselijk door De
Boer geweigerd, met een pion achter moest de clubkampioen toen alle
zeilen bijzetten. In een door tijdnood
beïnvloed eindspel wist Kroon toch
weer het betere van het spel te krijgen, het klassieke eindspel koningtoren-pion tegen koning-toren werd
echter door De Boer alsnog naar remise geleid.
Harris Kemp en Piet Harrewijne bestreden elkaar in een siciliaanse

opening. Naarmate de strijd vorderde wist Kemp meer ruimtelijk overwicht te krijgen en toen zwart rond
de 18e zet vergat pion a5 te spelen en het paard terug ging naar g8
ging het snel bergafwaarts met de
zwarte stelling. Luttele tijd later wist
ook Kemp zijn eerst partij van het
seizoen in winst om te zetten.
Opening
Evert Kronemeijer en Bert Vrinzen
bestreden elkaar met de Hongaarse opening. Zoals vaker in deze wat
verdedigende opening kreeg wit een
duidelijk ruimte voordeel. Hiervan
maakt Kronemeijer goed gebruik en
een sterke koningsaanval werd uiteindelijk omgezet in winst.
Een in aanvang veel wildere partij
werd gespeeld door Gert-Jan Smit
en Jeroen Vrolijk. Markant genoeg
‘vergleed’ deze partij in het middenspel naar een wat saai ogend positioneel spelletje dat een der omstanders zelfs tot de opmerking verleidde, dat er bij Denk en Zet /Advisor geschaakt wordt en geen halma
gespeeld. Toen het erop aan leek te
komen besloten beide heren tot een
terechte remise. Alhoewel analy-

se nog moet uitwijzen op de 26e zet
van wit,nl .Df2 nu echt wel zo goed
was. Het leek er toch verdacht veel
op dat na Da1 schaak, vervolgd door
Txb2 de volle winst naar de zwart
speler zou gaan.
De mooiste partij van de avond
werd gespeeld door Cees Verburg
en Kees Kentrop. Laatstgenoemde
maakte er een aangenomen Damegambiet van en toen Lb7 eenmaal
gespeeld was, kon wit het terugwinnen van de pion wel vergeten. Nadat Kentrop nog een pion op de dame-vleugel had veroverd schoof hij
deze pionnen-overmacht geleidelijk naar de overkant en leek het een
snel gelopen race. Verburg zou echter Verburg niet zijn als hij niet elk
nog geboden gaatje zou benutten.
En nadat Kentrop op het sterke Kg3
van wit niet het winnende f5 speelde, maar pion a3-a2 om zo tot snelle promotie te komen, lag remise
voor het grijpen. Zoals echter vaker
kenmerken mooie partijen zich ook
door fouten en helaas werd de laatste fout door Verburg gemaakt zodat Kees Kentrop toch met het volle
punt kon vertrekken.

Eerste winst voor De Vinken 4
Vinkeveen - Het vierde seniorenteam van korfbalvereniging De Vinken speelde afgelopen zaterdag de
tweede wedstrijd van dit seizoen. Na
het overtuigende kampioenschap
van vorig seizoen bleek in de eerste wedstrijd dat het dit keer niet zo
makkelijk zou gaan. Redelijk kansloos werd er met 8-13 verloren van
een geroutineerd Velocitas. Reden
voor de Vinkeveense ploeg om wat
recht te zetten.
Gadegeslagen door de nieuwe sponsor Henk Strubbe Verkeersadvisering (sterker nog, hij was de goed
leidende scheidsrechter) kwam de
ploeg zeer goed uit de startblokken. De eerste de beste aanval leverde meteen een doelpunt op. Een
goede opsteker voor de ploeg die
ietwat gehavend aan de start verscheen (twee langdurige blessures).
De voorsprong was echter van korte duur. SDO 3, de tegenstander uit

Hillegom, scoorde al snel de 1-1. De
Vinken 4 liet zich echter niet uit het
veld slaan en bleef de betere ploeg.
Langdurig werd er aangevallen. Al
leverde dat in eerste instantie geen
doelpunten op. Maar ook SDO kon
maar moeilijk de korf vinden. Beide teams wisten tot aan de rust nog
maar twee keer de korf te vinden.
Daaronder een mooi dieptebal voor
De Vinken, maar mooie doelpunten
leveren nu eenmaal geen extra punten op. Met een teleurstellende en
magere 3-3 werd er gerust. De simpele conclusie in de rust was snel
getrokken: De Vinken 4 was duidelijk beter, maar als je niet weet te
scoren, dan wordt en blijft het moeilijk. In de tweede helft zou er toch
echt meer gescoord moeten gaan
worden.
Beter
Na de rust was het beeld echter

hetzelfde. De Vinken bleef de betere ploeg, maar de talloze doelpogingen leverden vooralsnog geen doelpunt op. Sterker nog, het was SDO
dat tegen de verhouding in, als eerste wist te scoren. De Vinken kwam
snel terug en de strijd bleef qua score gelijk opgaan tot 6-6. SDO kreeg
het daarna echter moeilijker in de
aanval en raakte steeds sneller de
bal kwijt. De Vinken daarentegen
bleef maar schieten. Daarnaast was
de afvang goed verzorgd en normaal gesproken komen de doelpunten dan ‘vanzelf’. Gelukkig ging deze ‘korfbalwijsheid’ ook dit keer op.
De Vinken 4 liep uit naar een comfortabele en meer dan terechte 9-6
voorsprong. In het resterende gedeelte van de wedstrijd kwam deze
voorsprong niet meer in gevaar. En
via 10-7 werd het uiteindelijk 10-8.
Een mooie, maar meer dan terechte overwinning.

Vinkeveen - Maandag 8 september
zijn de maar liefst 7 jeugdteams van
korfbalvereniging De Vinken, die
met ingang van dit seizoen door Super de Boer Vinkeveen gesponsord
worden, op de foto gezet. Gekleed
in de geheel nieuwe shirtjes werden de teams allereerst afzonderlijk
gefotografeerd. Dit alles onder een
stralend zonnetje en begeleid door
Bas Bobeldijk en Vincent Schuijt van
Super de Boer. Vervolgens wachtte
er voor de jeugd een verrassing. En
wel een echte ballonnenwedstrijd.
Geheel georganiseerd en aangeboden door de sponsor. De kaartjes,
die aan de ballonnen zaten, werden
na de fotosessie snel ingevuld. Gespannen wachtten de kinderen af
op het teken om de ballonnen de
lucht in te laten. Uiteindelijk was het
dan zover. Onder luid applaus werden de ballonnen losgelaten. Nagestaard door de ruim 70 jeugdleden. Binnen no-time waren de groene ballonnen uit het zicht verdwenen. En nu maar afwachten welke
ballon het verste komt. De winnaar
ontvangt, zo vertelde Bas Bobeldijk,
een mooie cadeaubon. Al met al een
prima en luchtige start van het nieuwe korfbalseizoen.

Argon komt niet verder
dan een gelijkspel
Mijdrecht - Het wilde in de ontmoeting in Amsterdam-Noord niet
lukken om door de ruim opgezette verdediging van de thuisploeg
te komen. Één enkele spits en veel
mensen achter de bal om te kijken,
of er misschien per ongeluk ergens
iets te halen zou kunnen zijn was de
opzet van de thuisploeg en daar kon
Argon niet voldoende voetballend
vermogen tegenover stellen om deze defensie uiteen te spelen. Sterker
was de Mijdrechtse ploeg wel en
er kwamen wel wat mogelijkheden,
maar vooral via standaardsituaties.
Zo wist doelman Belfor een vrije
trap van Nicolai Verbiest na 5 minuten tot hoekschop te verwerken,
wat hij ook wist te doen met een inzet van Michael van Laere na doorkoppen van Anton den Haan. Uit die
hoekschop kreeg de opgekomen
Frank Verlaan een schietkans, maar
de verdediger miste de juiste richting. Na 20 minuten een gevaarvolle lob van Patrick Lokken, die buiten
bereik van de doelman net voor de
tweede paal langs ging, waarna de
sterke verdediger Wijers halverwege
de eerste helft de bal bijna in eigen
doel werkte na een voorzet van Michael Kentrop, maar ook nu was een

hoekschop het hoogst haalbare. Op
slag van rust kreeg Anton den Haan
een forse tik op zijn enkel en kon
niet verder, waardoor Robin Verhaar
zijn plaats in kwam nemen.
Aanvallen
Na rust eigenlijk gewoon meer van
hetzelfde, een voornamelijk aanvallend Argon tegen een op de uitval
gokkende thuisploeg. Maar ook nu
waren de aanvallen van Argon niet
gevarieerd genoeg om voor echte problemen te zorgen voor doelman Belfor, al had hij na 72 minuten het nodige geluk toen hij bij een
doorbraak van Rawley Rozendaal
buiten het doelgebied werd gepasseerd, maar de voorzet van de ingevallen buitenspeler bereikte geen
medespeler. In het laatste kwartier
zette trainer Marcel Keizer alles op
de aanval en wisselde Michael Kentrop in voor de meer aanvallend ingestelde Thabiso van Zeijl. Dit leverde inderdaad wat meer gevaar op, al
ontstond het grootste gevaar weer
uit een vrije trap. Een klein kwartier voor tijd mikte Nicolai Verbiest
namelijk vanaf 20 meter de bal op
de lat boven de verraste doelman
Belfor, maar ook de terugkaatsen-

de bal belandde niet bij een Argonaut zodat het gevaar weer geweken was.
Een goede kans voor Thabiso van
Zeijl tien minuten voor tijd na een
voorzet van Patrick Lokken ging verloren door te lang treuzelen, waarna het tijd werd voor het enige gevaarlijke moment van de gastheren. Kenmerkend was het de opgekomen verdediger Wijers, die
een schot losliet vanaf de punt van
het strafschopgebied, maar doelman Niels Verhaar zag de bal voorbij de tweede paal over de achterlijn gaan. In de slotminuten was er
nog een kans voor Thabiso van Zeijl, die op een dieptepass van Robin
Verhaar vanaf de rand van het strafschopgebied doelman Belfor met
een lob wist te passeren, maar de
juiste richting ontbrak ook bij deze
poging. In blessuretijd wist Michael
van Laere de bal nog wel langs de
doelman in het net te werken, maar
omdat hij dat vanuit buitenspelpositie deed, werd deze treffer terecht
niet geteld.
Al met al een tegenvallende wedstrijd waarin het verschil in spelopvatting niet in de score tot uiting
kwam.

CSW dames doen zichzelf
helaas veel tekort
Wilnis - Met een katterig gevoel en
(slechts) 1 punt op zak ging de damesselectie van CSW zaterdag uit
Zeeland terug naar huis. Het bustochtje langs de deltawerken zou
een stuk plezieriger zijn geweest,
als de ploeg van trainer Kors Pennin
op de cruciale momenten wat slagvaardiger had gehandeld. Na een 02 voorsprong bij de rust door goals
van Linda van Beek moest het team
daardoor in blessuretijd nog de gelijkmaker accepteren.
Oostkapelle kwam wat feller uit de
startblokken, zodat CSW de nodige
moeite had om de eerste aanvalsgolven te pareren. Verder dan een
schot vanaf de rechterflank over
kwam het niet en na een minuut of
10 ontstond er evenwicht in de wedstrijd. Het middenveld van CSW met
Nathalie Hoogeveen, Natasja Cornelissen en Nelleke Vrielink kreeg
meer grip op het spel en achterin
had keepster Jessica Könst niet veel
meer te doen dan een enkele door-

geschoten bal op te pikken. Het gevaar moest bij CSW vooral komen
van linkerspits Linda van Beek, niet
snel, maar wel fysiek sterk en een
goed schot in het linkerbeen.
Na een pass van Lea Malbasis haalde Linda in de 21ste minuut verwoestend uit en via de rechterbovenhoek werd het van een meter
of 30 zomaar 0-1 voor CSW. Nadat
Linda eerst nog een vrije trap over
had gemikt herhaalde zij het kunstje na 33 minuten nog eens. Nu werd
zij door Nelleke Vrielink op maat bediend en vanaf de rand van de 16
ging de bal laag in het rechter hoekje (0-2). Tot aan de rust kon CSW
deze voordelige stand zonder al te
veel moeite vasthouden.
Betere
Tegen de verwachtingen in was
CSW in de aanvangsfase van tweede helft de betere ploeg. Tot drie
keer toe kregen de roodblauwen
de kans om de wedstrijd definitief

te beslissen. Eerst verscheen Natasja Cornelissen alleen voor de
keepster van Oostkapelle, maar via
de paal ging de bal naast. Ook een
voorzet van Linda van Beek op Natasja leverde niet het gewenste resultaat op. Slecht uitverdedigen van
de thuisclub bezorgde centrumspits
Chantal Lekkerkerker een mooie
kans, maar het lobje was te hoog en
toen was de koek op voor CSW.
De rechterspits van Oostkapelle glipte langs Lea Malbasic; een
voorzet en een doeltreffend lobje later stond het 1-2 in plaats van 0-3
en CSW moest aan de bak om de
voorsprong te verdedigen. Ondanks
het aandringen van Oostkapelle kon
CSW goed overeind blijven tot in de
vierde minuut van de blessuretijd.
Toen moest CSW door een communicatiefout in de achterhoede nog
een corner weggeven en die bracht
de thuisclub alsnog de gelijkmaker(2-2). CSW kon ontgoocheld de
lange terugreis aanvaarden.
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Atlantis 1 laat het liggen
Mijdrecht - Atlantis 1 heeft de eerste wedstrijd van het seizoen niet
kunnen winnen. In Mijdrecht werd
nipt verloren van tegenstander Thor
uit Harmelen: 9-10.
Atlantis 1 bestaat dit seizoen uit
de volgende spelers: Lisanne van
Doornik, Masha Hoogeboom, Chantal Poolman, Sandra Pronk, Mark
Goverse, Jacco van Koeverden
Brouwer, Pim de Munter en Jelmer Steen. Net als vorig seizoen zijn
coaching en training in handen van
Paul Plaatsman. José Keijman is verzorger en teambegeleider.
In de eerste helft wist Thor in een
kwartier uit te lopen naar een 2-5
voorsprong. Atlantis had aanvallend
moeite met het creëren van de juiste kansen. Verdedigend was Atlantis vooral in de korfzone niet scherp
genoeg. Thor wist hier goed van te
profiteren en zo een voorsprong op
te bouwen. In het laatste deel van de

eerste helft kreeg Atlantis het verdedigend beter onder controle, en wist
zo Thor het scoren te beletten. Atlantis wist nog wel driemaal te scoren, zodat in de rust de stand weer
gelijk getrokken was: 5-5.
In de tweede helft volgde een gelijkopgaande strijd. Hoewel het Thor
was dat steeds een voorsprong pakte, wist Atlantis de schade beperkt
te houden door telkens de gelijkmaker te scoren. Met nog een kwartier te spelen wist Atlantis op voorsprong te komen: 9-8. Thor wist deze achterstand echter direct ongedaan te maken. Er volgde een spannend laatste kwartier, waarin beide ploegen wel de kansen creëerden maar niet tot scoren wisten te
komen. Coach Paul Plaatsman probeerde met Auke van der Zijden en
Peter van der Wel de aanval nog
nieuwe impulsen te geven. Ook de-

ze twee heren wisten nog de nodige
kansen te creëren. Helaas wilde het
gewenste doelpunt niet vallen. Uiteindelijk wist Thor in de slotminuut
nog eenmaal te scoren en zo Atlantis de genadeklap te geven: 9-10.
De doelpunten voor Atlantis werden deze wedstrijd gemaakt door:
Lisanne van Doornik (3), Chantal
Poolman en Pim de Munter (beiden
2), Masha Hoogeboom en Jacco van
Koeverden Brouwer (beiden 1).
Gezien het vertoonde spel is Atlantis
op de goede weg. Om wedstrijden
te gaan winnen zal er echter scherper verdedigd moeten worden en
zal het aanvallend rendement omhoog moeten.
Komende zaterdag speelt Atlantis uit tegen Midlandia uit Bunnik.
De volgende thuiswedstrijd is op 20
september tegen Korbis uit Waddinxveen.

Atlantis 2 komt net te kort
in de slotfase

Atlantis 1 verliest nipt bij Thor uit Harmelen.

Marcel Hurkens
jeugdscheidsrechter
van CSW 2007/2008

Wilnis - Sedert het seizoen 2004
-2005 wordt bij CSW de jeugdscheidsrechter van het jaar (seizoen) gekozen.
In de maand juni 2008 is dit voor de
vierde keer gebeurd.
Voor het seizoen 2007-2008 is de
keus gevallen op een scheidsrechter die al vele wedstrijden in de categorie F en E heeft gefloten.
Martijn Germs, lid van CSW en jeugdig KNVB scheidsrechter (hij is pas
zeventien jaar), en Arno Postma, coördinator scheidsrechters CSW, waren unaniem in hun keuze. Marcel Hurkens is jeugdscheidsrechter CSW voor het seizoen 2007-2008
geworden.
Op 25 juni 2008 hebben Martijn en
Arno de grote scheidsrechtersbeker (wisselbeker) met daarin gegraveerd de naam van Marcel en een
trofee scheidsrechter van het jaar
aan Marcel overhandigd. Dit gebeurde bij Marcel thuis in aanwezigheid van zijn trotse ouders. Marcel was volkomen verrast. Hij had dit
echt niet verwacht. Wel was hij uitermate trots en dat straalde hij dan
ook uit.

Belangrijk
De verantwoording van zijn uitverkiezing luidt als volgt:
Marcel heeft vanaf het moment dat
hij pupillenscheidsrechter is geworden, met veel plezier de aan hem
toegewezen wedstrijden geleid.
Bij de pupillen F en E, waar hij als
twaalfjarige is gestart, is het belangrijk dat je als een spelleider voor de
spelertjes optreedt.
Dat is best moeilijk, zeker als je zelf
nog maar twaalf jaar bent. Het spelleider-zijn ging hem goed af. Door
zijn wijze van leiden, geeft hij de
spelertjes plezier in het voetballen
mee, belangrijk voor hun verdere
voetbalontwikkeling. Voorts heeft hij
goed zicht op het spel en is zijn omgang met de spelertjes en hun begeleiders goed. Maar Marcel wilde
meer. Hij is in het seizoen 2007-2008
met de vraag gekomen of hij wedstrijden D jeugd heel veld mocht
gaan leiden. Gezien zijn leeftijd van
veertien jaar kan hij nog niet naar
de cursus voor scheidsrechter Junioren want daarvoor moet je tenminste vijftien jaar zijn. Hij maakte
op de coördinator scheidsrechters

CSW echter een uitermate gemotiveerde indruk.
Om die reden kon Marcel starten
als scheidsrechter D jeugd heel veld
onder voorwaarde dat hij bij iedere
wedstrijd begeleid zou worden door
de scheidsrechtersbegeleider van
CSW. Dat traject is ingezet.
Aanvankelijk had Marcel het best
moeilijk (spelregels heel veld kennen en toepassen en weerstanden
spelers overwinnen), maar hij heeft
zich er goed doorheen geslagen.
Het leiden van de voornoemde wedstrijden gaat hem steeds gemakkelijker af.
Het feit dat hij als veertienjarige al
de overstap van een half naar een
heel veld heeft durven maken, is bewonderenswaardig. Hij zal dan ook
in het seizoen 2008-2009 de cursus
scheidsrechter Junioren gaan volgen waarbij de verwachting is dat
hij voor deze cursus zal slagen, zodat CSW er weer een gecertificeerde
scheidsrechter Junioren bij heeft.
Marcel zal dan zelfstandig wedstrijden voor de D en C jeugd gaan leiden.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het tweede team van Atlantis de eerste wedstrijd tegen DKV
uit IJmuiden. In een verder gelijkopgaande wedstrijd, verloor Atlantis
de wedstrijd vooral in de beginfase door onnodige individuele fouten. Na een kwartier keek de ploeg
uit Mijdrecht al tegen een 0-5 achterstand aan. De eindstand was 911. Als gezegd, de door FORTIS gesponsorde ploeg verloor de wedstrijd al in de eerste 15 minuten. Ondanks dat coach Jan-Willem van
Koeverden Brouwer had aangegeven scherp en geconcentreerd aan
de wedstrijd te moeten beginnen
ging een aantal spelers direct in
de eerste fase van de wedstrijd de
fout in. De ploeg uit IJmuiden profiteerde en strafte elke fout genadeloos af. Pas na het eerste kwartier kon Atlantis iets terug doen. Auke van der Zijden en Berry de Jong
wisten de korf met een korte kans
en een schot te vinden. Ook DKV

scoorde nog van afstand 2-6. Door
een benutte strafworp van Auke van
der Zijden en een vrije bal van DKV
gingen beide ploegen met een 3-7
stand de rust in. Geen individuele
fouten meer, de bal sneller en langer
rond laten gaan en scherp verdedigen luidde het credo. Ondanks een
snelle tegengoal wist Atlantis zich te
herpakken. Het was duidelijk dat de
ploeg met jong elan en ervaring in
de gelederen in de eerste helft aan
elkaar moest wennen. De tweede
helft liep het qua spel stukken beter.
De bal werd langer en sneller doorgespeeld. Ook wist Atlantis de spelers van DKV beter aan zich te binden, waardoor meerdere schoten in
één aanval konden worden gelost.
Dit resulteerde in een inhaalslag.
Na de 4-8 door een prima schot van
Wilma Kranenburg en de 5-9 door
een schot van Auke van der Zijden
schoten Berry de Jong en Jimmy de
Koning Atlantis terug in de wedstrijd, 7-9. Met nog 5 minuten op de

klok rook de door FORTIS gesponsorde ploeg ineens het bloed van
DKV. Jammer genoeg sloeg DKV de
aanval af en liep weer uit naar 7-10.
De tijd begon te dringen. Peter van
der Wel die in de ploeg was gekomen voor Alex van Senten wist snel
de 8-10 op het scorebord te zetten
door middel van een schot. In de
laatste minuut wist Jimmy de Koning het hoofd koel te houden en de
door hemzelf uitgelokte strafworp te
benutten, 9-10. In de laatste minuut
werd de gretigheid naar de bal Atlantis uiteindelijk fataal. DKV wist
hier prima van te profiteren en tekende via een doorloopbal voor de
eindstand van 9-11.
Ondanks de nederlaag geven de
flexibiliteit, veerkracht en wilskracht
van de ploeg aan dat Atlantis 2 een
ploeg is om rekening mee te houden
dit seizoen. Volgende week speelt de
ploeg om 12.30 uur uit tegen Tempo
3 in Alphen aan den Rijn.

Argon start met winst
tegen VUC
Mijdrecht - De start van de competitie zit er op en heeft Argon de
volle winst opgeleverd, een resultaat
dat in de beginfase niet meteen verwacht kon worden. Want VUC was
in die fase de ploeg, die de betere
kansen kreeg, omdat Argon bij de
start van het seizoen moest beginnen in een verdedigende samenstelling, die in de voorbereiding niet
getest is kunnen worden. Door de
blessure van doelman Eelco Zeinstra, die in de loop van de week
te horen hoopt te krijgen hoe ernstig zijn kniekwetsuur is, werd het
doel verdedigd door de jonge Niels
Verhaar, die voor zich een linie zag
staan, die bestond uit Nick Vijlbrief,
Rory van Gulik, Frank Verlaan en Nicolai Verbiest, dit omdat bijvoorbeeld Jasper de Haer en Sergio de
Windt niet fit genoeg waren om te
spelen. Met name spits Jeffrey Rutten van de Haagsche ploeg vroeg
om aandacht, maar zijn pogingen
vonden geen genade in de ogen
van Niels Verhaar, die met name na
12 minuten sterk reageerde bij een
razendsnelle counter van de gasten.
Pas na het openingskwartier kwam
Argon wat in de wedstrijd en dat leverde pogingen op van Michael van
Laere en Nicolai Verbiest, die echter naast het doel van Hermans ver-

dwenen. Een inzet van Patrick Lokken deed de bal wel in het net belanden, maar op advies van de assistent werd de treffer wegens buitenspel geannuleerd. Doelman Hermans had na 25 minuten een knappe reactie in huis, toen hij een van
richting veranderde inzet van Joeri
Onderwater toch nog tot hoekschop
wist te verwerken, waarna Patrick
Lokken de bal uit die hoekschop net
langs de verkeerde kant van de paal
mikte. Tot aan de rust bleven beide
verdedigingen daarna de baas over
de aanvallers, maar dat veranderde
na de doelwisseling.
Doelpunt
Want Argon was in de tweede helft
de ploeg, die het heft in handen nam
en de gasten moesten lijdzaam toezien, hoe zij meer en meer in de verdediging gedrukt werden. Doelman
Hermans hield Patrick Lokken van
scoren af en tikte de bal uit een vrije
trap van Nicolai Verbiest naast zijn
heiligdom, maar moest na 63 minuten toch buigen. Een aanval over de
rechtervleugel bracht de bal op de
rand van het strafschopgebied bij
Michael van Laere, die niet tot een
schot kon komen maar het leer wel
breed wist te leggen op de inlopende Anton den Haan, die met een

schot van ruim 20 meter doel trof in
de linkerbenedenhoek van doelman
Hermans, 1-0. En zeven minuten later waren het dezelfde spelers, maar
nu in omgekeerde volgorde, die verantwoordelijk waren voor de verdubbeling van de score.
De dieptepass was nu van de middenvelder, de sterke individuele actie van de aanvaller, die twee verdedigers van zich afschudde en doelman Hermans met een schuiver
wist te passeren voor de 2-0. Het
pleit leek nu beslecht, er kwamen
nog enkele doelpogingen van met
name Argon en VUC leek er niet
meer in te geloven. Toch slaagde de
ploeg er in de laatste minuten in om
de spanning er nog in te brengen,
want nadat Niels Verhaar enkele
vrije trappen van Kenepa onschadelijk had gemaakt was hij in blessuretijd kansloos, toen een combinatie in het strafschopgebied tussen Rutten en Lansink door de laatste met een snoeihard schot in het
dak van het doel werd afgerond, 21. Verder liet Argon het echter niet
komen, zodat de ploeg met een verdiende overwinning richting kleedkamer kon en zich kan richten op
de bekerwedstrijd, die dinsdag op
het programma staat bij eersteklasser Huizen.

Start nieuwe seizoen Atalante
Vinkeveen - De teams van volleybalclub Atalante zijn al weer 3 weken aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Met ingang van dit jubileumseizoen zullen alle teams in
nieuwe shirts verschijnen. Het eerste damesteam gesponsord door
Haaxman lichtreclame BV en Krijn
Verbruggen & Zn verdedigt wederom haar plek in de regioklasse onder leiding van trainer-coach Sjaak
Immerzeel.
Twee nieuwelingen versterken de
groep: routinier Loes Kuijper van
dames 2 en outsider Astrid van der
Water van Roda ’23 uit Amstelveen.
Helaas raakte spelverdeler Nancy
Schockman serieus geblesseerd en
is het team op zoek naar een verdelende vervanger. Oudenallen dames
2 handhaafde net aan in de 1e klasse en gaat proberen wat ruimer uit
te komen, Annemarieke Wijnands
komt de gelederen weer versterken.
Verder gaan de meisjes junioren het

dit jaar voor het eerst proberen bij de
senioren. Na 3 seizoenen kampioen
van verschillende poules gaan zij in
de 3de klasse als Creavorm Boxce
dames 4 aan de bak. In totaal zullen 6 damesteams voor Atalante uitkomen, dames 6 wordt ook gesponsord door Haaxman lichtreclame BV.
Het heren vlaggenschip heeft een
nieuwe sponsor gevonden in A-side, het succesvolle en populaire internetbedrijf. Vorig seizoen bereikten
de mannen door kien denk- en paswerk met het zeer krappe team een
8ste plek in de 1e klasse. Dit seizoen
keren in ieder geval grote namen als
Bas van der Lubbe, Erik Verbruggen
en Duncan van Senten terug, mooie
vrijdagavondwedstrijden zijn dus
verzekerd, zeker met trainer-coach
Erik Raket aan het roer. De mannen
van twee worden vanaf dit seizoen
gesponsord door de Rabobank. Het
team wordt een nieuwe mix van het
jonge heren 2 en heren 4 aangevuld
met routine. Op de nieuwe shirts

van heren 4 zal een nieuwe sponsor prijken, Electroworld uit Abcoude. Naast de senioren zijn er 2 aspiranten C teams en 1 aspiranten
B team die hun best beentje voor
gaan zetten. De allerjongste spelers, nog altijd hun hardst groeiende groep, gaan op zaterdag 4 oktober hun eerste toernooidag spelen
in Ouderkerk.
Ze starten met 5 miniteams en ook
zij hebben een nieuwe shirtsponsor: Vinkeveen Vastgoed BV. Uiteraard zijn de recreanten lekker begonnen met trainen op de dinsdagavond. Binnenkort worden de nieuwe teamfoto’s gemaakt en wordt de
teaminformatie op de site geactualiseerd.
Verder meldt Atalante graag nog
een keer dat zij op zaterdag 20 september haar 50-jarig jubileumfeest
viert voor leden, oud-leden en betrokkenen. Bijna 200 feestgangers
hebben zich al aangemeld via www.
vv-atalante.nl . Mis het niet!
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Legmeervogels heeft dringend
kunstgrasveld nodig
Uithoorn - Oorspronkelijk bestond
voetbalvereniging Legmeervogels
uit twee verenigingen, namelijk de
christelijke voetbalvereniging Uithoorn en de katholieke voetbalvereniging VDO (Volhouden doet Overwinnen). Dat was in 1931. Zij hadden elk hun eigen sportvelden VDO
aan de Boterdijk en Uithoorn is gestart aan het begin van de Prinses
Christinalaan. Maar in verband met
woningbouw moest de vereniging
Uithoorn verhuizen naar het eind
van de prinses Christinalaan waar
nu de flats staan.

Op de foto van links naar rechts, achterste rij:
Coach meester Barry, Iris Kailola, Bente Zethof, Kim Westerbos, Evelien Hooijman, Lindsey Smit.
Voorste rij: Anouk Haremaker, Robin van der Zee, Lisan Zoethout

Groep 8a van de Springschans
tweede bij schoolhandbal
Uithoorn - . Jammer genoeg niet altijd raak, maar de twee doelpunten van Kim waren beslissend en deze wedstrijd werd met 2-1 gewonnen.
Geen beker, maar wel een mooi vaantje verdiend!

Uithoorns rallyteam
aanwezig bij Hibra
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
de rallyequipe helaas uitgevallen na
2 klassementsproeven. Zij lagen op
dat moment 9de algemeen en 1ste
sprinter.
Op de 2de klassementsproef was er

een gek geluid aanwezig in de versnellingsbak en na controle door
de service werd in overleg met v.d.
Heuvel Motorsport gekozen om deze bak te wisselen. Deze versnellingsbak werd beschikbaar gesteld

door v.d. Heuvel Motorsport, alsmede 2 monteurs om deze in de relatief korte servicetijd te wisselen. Helaas is er tijdens de montage van de
nieuwe versnellingsbak een draad
van de dynamo tussen de bak en de
motor gekomen. Tijdens de start van
de 3de klassementsproef liep de auto al direct minder snel en het gevolg was dat de accu door de sluiting leeggetrokken werd. En dit terwijl de equipe in leidende positie
lag....
“Het kampioenschap gaat hierdoor aan onze neus voorbij. Zo zie
je maar: to finish first, first you have
to finish! Wederom komt dit gezegde uit en kunnen we opmaken dat
de laatste wedstrijd niet zinvol is om
te rijden. We kunnen ons dan beter
focussen op het nieuwe seizoen”, aldus een teleurgestelde Adri.
Foto: www.rallypics.nl

Bridgevereniging ‘Hartenvrouw’

Tweede zitting is gespeeld
Uithoorn - Op dinsdag 9 september
is bij Bridgevereniging Hartenvrouw
de tweede zittting van de eerste parencompetitie gespeeld.
In de A-lijn met twaalf paren werd
eerste het combipaar Anneke van
der Zeeuw/Kokkie van de Kerkhoven met, tot nog toe, de hoogste
score van 62.08% Als tweede het
paar Nel Bakker en An van der Poel

met, ook niet mis, 58.75%. Het combipaar Nel Hamelijnck/Ans Pickers
eindigde als derde met 57.92%. Voor
de competitiestand betekent dit dat
Froukje Kraaij en Anneke van der
Zeeeuw zich als eerste plaatsen met
Greet Overwater en Guus Pielgae
als tweede. In de B-lijn, met eveneens twaalf paren, werden eerste
Garry van Outersterp en Irma Kloosterman met 60.83%. Tweede werd

het paar Josè Möller en Alice de
Bruin met 57.08%. Ploon Roelofsma
en Marja Slinger werden derde met
56.67% Voor de competitiestand in
de B-lijn staat het paar Ploon Roelofsma en Marja Slinger als eerste,
gevolgd door Garry Outersterp en
Irma Kloosterman als tweede. Ook
spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij Trudy Fernhout, tel. 0297531912.

Peking Challenge levert
meer dan e9.000 op voor
goede doel
Breukelen/De Hoef - Deze zomer
namen Shirley van ’t Hoff uit Breukelen en Jordi Twaalfhoven uit De
Hoef deel aan de Peking Challenge
onder de naam The Dutch Dragon,
stichting Drive for Life. Met een (ou-

de) opgeknapte Toyota Landcruiser
namen zij deel aan deze monsterrit
van bijna 11.000 kilometer naar Beijing dat toen geheel in de ban was
van de Olympische Spelen. Zij hebben het gehaald en wat nu blijkt is

dat zij dankzij de vele sponsors uit
de regio 9.111 euro bij elkaar gereden hebben. Dat is bijna de magische één euro per kilometer zoals zij
die gepland hadden om uit te betalen.
Een fantastische prestatie! Van te
voren was al bepaald aan welke
organisaties het sponsorgeld zou
worden besteed bij een goede afloop. Dat waren Dance for Live,
Plan, Fight Cancer en Stop Kindermisbruik. Het grootste gedeelte van
het geld gaat naar de laatstgenoemde organisatie. Met het geld zijn 8
kinderen uit de ellende gehaald en
kunnen een jaar lang rekenen op
onderdak, rehabilitatie, onderwijs,
psychologische ondersteuning en
de juiste verzorging. Al met al dus
liefdevolle aandacht.
Shirley en Jordi willen langs deze
weg al hun sponsors bedanken voor
hun inbreng waardoor zij in staat
zijn gesteld om dit avontuur voor alle betrokkenen tot een goed einde
te brengen met een mooi financieel
resultaat als gevolg.

“De voetbalvereniging begon steeds
midden in de polder en de woningen zijn er achteraan gehobbeld”, aldus Paul Legez van Legmeervogels.
Nog weer later zijn beide verenigingen naar het Burgemeester Kootpark gegaan. Dat was op 1 september 1962. Zij hadden daar gezamenlijke sportvelden met twee aparte
kantines met één hoofdveld en tribune. Beide verenigingen beschikten toen over acht velden. Maar ook
hier kwam weer de oprukkende woningbouw. Bovendien wilde de gemeente ook graag dat er gefuseerd
werd omdat de gemeente liever één
voetbalvereniging wilde en ook omdat het geloof niet meer zo’n grote
rol speelde als in de beginjaren. De
fusie kwam inderdaad tot stand op
8 juni 1995 en werd de nieuwe voetbalvereniging de Legmeervogels
gedoopt. De kleuren van vereniging
Uithoorn waren geel/zwart en van
VDO oranje T-shirts. Bij een nieuwe
vereniging horen ook nieuwe kleuren en dat werd dus een geel met
blauw sporttenue.
Verhuisd
De vereniging verhuisde naar sportpark Randhoorn en kreeg de beschikking over zes velden inclusief
een apart trainingsveld en keepershoek. Die locatie was uitgekozen
omdat daar geen woningbouw is
toegestaan in verband met geluidshinder. Het zevende veld was voor
de AKU en mocht alleen incidenteel
gebruikt worden. Omdat het aantal
velden dus verminderd was werden
de velden als compensatie aangelegd in de Wetra constructie (Wedstrijd cq trainingsveld). Het gras
daarvan groeit op een zand/grondmengsel dat snel water doorlaat.
Dat heeft het voordeel dat als het
geregend heeft het veld weer snel
bespeelbaar is en tijdens regen gedraagt het veld zich als een normaal
grasveld. Maar zo’n Wetra constructie is ook niet optimaal. Want na
twee maanden zijn de velden zodanig kaal dat er geen wedstrijden
meer op gespeeld kunnen worden.
Bovendien is een extra aandachtspunt het feit dat in de laatste jaren
het ledenbestand drastisch is toegenomen. “Toen wij hier net zaten,

midden in de polder, is het ledenbestand afgenomen. Dat had ook te
maken met het feit dat er geen fatsoenlijke fietsverbinding was. Dus je
moest langs de N201 fietsen of gebracht worden. Maar ongeveer vijf
jaar geleden is de groei van de leden sterk toegenomen en al gauw
was de vereniging verplicht om een
wedstrijdveld (veld 5) te gaan gebruiken als trainingsveld. Vooral bij
de kleinsten (leeftijd vijf tot tien jaar)
ging het razendsnel, met als gevolg
dat nu ook velden drie en vier als
trainingsveld worden gebruikt. Het
gevolg was en is dat die velden veel
meer uren gebruikt worden.
Kapot
Na een gebruik van twee maanden
is de bovenlaag dichtgelopen en kapot en kan niet meer gebruikt worden voor wedstrijden. Legmeervogels heeft toen aan de KNVB verzocht om een behoefte-onderzoek
in te stellen. Door de KNVB is aangegeven dat op korte termijn gebruik moet worden gemaakt van
kunstgras om kwantitatief en kwalitatief invulling te kunnen geven aan
de benodigde wedstrijd- en trainingscapaciteit.
De KNVB stelt voor om veld 3 en
4 te voorzien van kunstgras, het
trainingsgebruik te concentreren
op veld 3, veld 4 en het trainingsveld (veld 0) en veld 5 te ontlasten
van het trainingsgebruik waardoor
dit veld weer beschikbaar komt als
wedstrijdveld. Een gewoon grasveld
kan 200 uur bespeeld worden, een
Wetraveld 350 à 400 uur maar een
kunstgrasveld is onbeperkt bespeelbaar. Ook bij de gemeente klopte
Legmeervogels aan. Maar door de
gemeente werd aangegeven dat er
gewacht moest worden op de sportnota. “Die uitspraak heeft ons verbaasd en is ons ook tegengevallen”,
aldus Legez “omdat er ondertussen
wel oplossingen zijn gevonden voor
de problemen bij Qui Vive en onlangs natuurlijk KDO.” Maar Legez

blijft optimistisch: ”Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij nu aan de
beurt zijn en dat wij volgend seizoen
de beschikking hebben over twee
kunstgrasvelden.”
Nood
De nood is volgens Legez heel hoog.
”Sommige elftallen kunnen nu maar
één keer per week spelen, terwijl zij
liefst twee keer in de week zouden
willen spelen. Bovendien vervullen
wij op die manier ook nog een sociale behoefte omdat wij de jongeren van de straat houden. Er is een
stukje sociale controle op die manier. Een voetbalvereniging is heel
laagdrempelig en in de vereniging
zijn diverse nationaliteiten vertegenwoordigd. Onze sociale rol in het
jeugdgebeuren zou nog groter kunnen zijn als wij een grotere capaciteit hadden. Op het moment hebben
wij ruim 700 spelende leden en die
groei zet zich door.
Wij zouden ook wel graag meisjesvoetbal willen hebben en G-voetbal
(lichtelijk gehandicapt),”
Een bijkomend probleem is de
handbalvereniging die ondergebracht is in de Scheg. Maar omdat
die geprivatiseerd is wordt de ruimte verhuurd aan diverse verenigingen. Handbal wordt een gedeelte
van het seizoen buiten gespeeld en
een gedeelte binnen.
Dit is voor de Scheg niet zo interessant, zodat er op de meest onmogelijke tijden getraind moest worden. Uiteindelijk is toen besloten om
naar Zevenhoven te gaan in sporthal de Vlijt. “Dat is toch eigenlijk te
gek voor woorden”, vindt Paul Legez. De oplossing zou kunnen zijn
een Multi functionele sporthal. Daar
zouden ook andere sportverenigingen gebruik van kunnen maken en
bovendien is daar al rekening mee
gehouden bij de in gebruikname
van deze velden. Maar in eerste instantie is nu de aandacht gericht op
de grote behoefte aan twee kunstgrasvelden.

Andere levensinvulling
Taekwondoka Cor Mastwijk
Vinkeveen - De bekende Taekwondo instructeur Cor Mastwijk uit Vinkeveen is op 13 juli jl. gestopt met
zijn Taekwondoschool in Vinkeveen.
Hij heeft dat 13 jaar gedaan, maar
in totaal is hij 33 jaar met Taekwondo actief bezig geweest. Cor vond
in zijn tak van Oosterse vechtsport
geen voldoening en uitdaging meer
en ook de geestelijke diepgang die
hij erin zoekt, was in onvoldoende
mate aanwezig. Cor heeft ruim dertig jaar zijn geliefde sport beoefend
en wist bijna alles te winnen wat er
te winnen viel. Taekwondo liep als
een rode draad door zijn leven en hij
zal dit zeker een plaats blijven geven. Om de prestaties ging het bij
hem al lang niet meer. Cor: “Ik heb
er natuurlijk lang over nagedacht
of ik dit mijn hele leven wilde doen.
Maar je wordt ouder en er komen
andere dingen op je pad. Ik kwam
tot de ontdekking dat de sport niet
meer de uitdaging en de verbreding
had die ik zoek. Taekwondo is verwesterd, het is prestatiegericht en
de diepgang is er niet meer. Het
geestelijke aspect, de meditatie die
ook bij deze sport hoort, mis ik er in.
En daarin wil ik mij nu juist verdiepen. Dat is één van de redenen dat
ik ermee gestopt ben, al hoewel ik
er mijn conditie zeker wel mee op
peil houd. Ik heb nu voor een andere en meer bewuste richting gekozen en dat is Hatha yoga. Ik ben
nu 48 jaar en wil een andere invulling aan mijn leven geven. Ik ben
niet ziek (zoals geruchten doen vermoeden) en ook de school draaide goed met liefst 120 leerlingen en
vele zwarte banddragers en kampioenen, maar ik ga gewoon iets anders doen, zoals iemand anders van
baan veranderd. Het plan was dat
mijn vriend en collega Marcel Fiorenza de school onder mijn naam
verder zou voortzetten en later overnemen. Maar dat paste op dat moment niet in zijn leven en hij was degene die het in mijn ogen met zijn

kennis en ervaring zou kunnen realiseren. Toen dit niet het geval bleek
te zijn is er dus besloten de school
te beëindigen, hoe ik dat ook betreur voor alle jongeren, maar ook
ouderen die de Taekwondo lessen
trouw volgden. Ik heb alle ouders
een brief gestuurd dat we ermee
zouden stoppen. Het kwam dus niet
helemaal onverwacht hoewel het bij
veel mensen kennelijk toch als een
koude douche is overgekomen en
enkele emotionele reacties veroorzaakte. Dat is eigenlijk het hele verhaal.”
Yogadocent
Cor vertelt dat hij ruim een jaar geleden op aanraden van zijn levenspartner Pascalle (ook yogadocent)
begonnen is met een opleiding tot
yogadocent. “Dat vind ik geweldig
en als ik de houdingen en de meditaties doe voel ik mij heel blij en rustig worden. Dat is ook het doel van
yoga: geestelijke ontspanning door
met oefeningen je geest leeg te maken van de beslommeringen van alledag. Zo’n dertig jaar geleden heb
ik er onbewust kennis mee gemaakt

toen ik voor rugklachten bij een bevriende therapeut kwam die mij oefeningen voorschreef. Die hebben mij geweldig geholpen en een
stuk leniger gemaakt. Pas veel later
kwam ik er achter dat het yoga oefeningen waren. Deze oefeningen
zijn altijd een onderdeel van de Taekwondo trainingen geweest. Ik heb
inmiddels de eerstejaars basisopleiding voltooid. De opleiding tot yogadocent duurt vier jaar. Vanaf het
tweede jaar mag je les gaan geven.
Dat wil ik waarschijnlijk gaan doen.
Maar nu nog even niet. Ik neem een
time-out en ga eerst op reis richting Nieuw-Zeeland waar trouwens
ook heel veel yoga wordt beoefend.
Daar blijf ik een poosje en kom dan
terug om de draad hier weer op te
pakken.” Aldus Cor die te zijner tijd
misschien als yogadocent zijn bijdrage aan de samenleving wil geven. Eerder deed hij dat in zijn sport
waarin hij zich bovendien fanatiek
afkeerde van zinloos geweld. Tegeltjes en vlaggen met het bekende lieveheersbeestje zijn daarvan de kenmerken.
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Herontwikkeling van Fort aan de Drecht (3)

Oorspronkelijk was het fort aan de
Drecht van de gemeente Uithoorn. De
gemeente wilde er wel wat aan doen
en de toenmalige stichting Fort aan de
Drecht kreeg een eenmalig bedrag van
Hfl. 35.000 als bijdrage voor ontwikkeling.
Maar de toenmalige stichting zag dat
niet zitten, wilde liefst het fort zo houden
en als opslag gebruiken. Destijds kwam
toenmalig wethouder Gerrit Verbruggen
met het idee tot herontwikkeling van
het fort. Maar de gemeenteraad zag het
toen niet zitten omdat het teveel geld
zou kosten. Het restaurant werd gehuurd
voor tien jaar. Eigenlijk onbegrijpelijk dat
daar een restaurant moederziel alleen
in het fort gehuisvest was vindt Cees
Janssen van de nieuwe stichting.
Niet alleen de raad was tegen het idee,
ook de omliggende bewoners zetten
de hakken in het zand. Toch zette de
wethouder door en de grond van de
fortwoning en de genieloods werden
verkocht als inzet voor de renovatie
van het fort. De opbrengst daarvan was
Hfl 350.000. Maar in totaal was er een
bedrag van 3.3 miljoen nodig. Maar er

kwam hulp opdagen van onverwachte
kant, namelijk van de provincie. Het
FINH fonds en het Kranenburgfonds die
zich inzet voor monumenten kwamen
met een bijdrage van 1.6 miljoen. Maar
er bleef dus nog een tekort over van
1.6 miljoen. De gemeente legde zelf
7 ton bij en de rest werd beschikbaar
gesteld door particuliere fondsen. Er
waren activiteiten vanuit de gemeente
en eigenlijk had men nooit gedacht dat
het benodigde geld door sponsoring
opgebracht zou kunnen worden. Dat was
namelijk ook de eis van de gemeenteraad
dat er niet eerder een besluit genomen
zou worden alvorens de financiering rond
was. Er kwam een nieuwe stichting met
voormalig burgemeester Castenmiller als
voortrekker.

alleen voor de begeleiding en de financiële
steun. Er was destijds een groot probleem
met huisvesting voor CREA en de Olievaer.
Het Libellebos moest vrijgemaakt worden
voor Ons Tweede Thuis en de grond
van de oude boerderij was nodig voor
dit tehuis. De Olivaer en de kunstenaar
Gerard van Hulzen die ook daar zijn
onderkomen had waren de eersten die
een ander onderdak moesten vinden.
Door de Olievaer werd zelfs nog een
oproep gedaan aan mensen om aandelen
van Hfl 1000,- te kopen zodat zij zelf de
grond konden kopen. Maar dat lukte niet.
In eerste instantie was Gerard van Hulzen
fel tegen de plannen aldus Janssen. Hij
noemde het gedram van Verbruggen.
En vond dat het een opslagplaats moest
blijven en een onderkomen voor vogels.
Hij was ook bang voor zijn expositieruimte
Sponsoring
en zijn beeldentuin. In plaats van een stel
Alle bedrijven werden aangeschreven organisaties in het fort te proppen. Maar
voor sponsoring en het resultaat was zoals dat dan gaat is Gerard van Hulzen
meer dan 6 ton en liep tegen het miljoen nu heel gelukkig volgens Janssen in zijn
aan. De nieuwe stichting nam het heft in nieuwe behuizing en staan zijn beelden
handen en gaf opdracht aan de aannemer nu buiten.
en alle leveranciers. De gemeente zorgde Tenminste op hoogtijdagen want vorig

jaar is een bronzen beeld van hem
gestolen. Ook CREA die in de Scheg
haar onderkomen had moest iets anders
zoeken omdat de Scheg geprivatiseerd
werd en wilde wel naar het fort verhuizen
onder de voorwaarde dat er een grote
ruimte zou komen. Door het grote bedrag
aan geld dat binnengekomen was kon
vrijwel meteen begonnen worden aan de
renovatie. Begin 1999 lag het voorstel bij
de raad en eind 1999 stemde de raad met
het voorstel in en kon gestart worden.

theehuis zou komen maar dat is niet
gelukt. Daarnaast is het atelier van Gerard
van Hulzen die zelf ook twee units heeft.
Gelukkig is gebleken dat de overlast waar
de buurt bang voor was een spook is
geweest. Er zijn nu aparte parkeerplaatsen
gemaakt die op grasplekken lijken maar
er liggen matten onder. De toegang de
Grevelingen is ook helemaal aangepast
aan de herontwikkeling met antieke
straatlantaarns en met de hoge bomen
aan weerskanten is het een idyllisch
aankomen. Wel vindt Janssen het jammer
Opening
dat de genieloods geen onderdeel meer
In 2000 was de feestelijke opening. Al uitmaakt van het fort.
vrijwel in het begin had Vinocerf een
contract afgesloten met de gemeente Wellicht kan de stichting het onderhoud
om een ruimte te huren als opslag en op een andere manier aanpakken. Sinds
als proeflokaal. De voormalige eigenaar 2005 zijn de stichting Fort aan de Drecht
van het restaurant vond de ontwikkeling en stichting Thamerkerk samengevoegd
eigenlijk maar niets en er kwamen in de Stichting beheer Historisch
twee nieuwe eigenaren van wie de ene Erfgoed Uithoorn. Het fort is officieel
het restaurant nu in bezit heeft. In het in gebruik genomen en is nu een fort
midden is de galerie in de porterne (hart met diverse culturele activiteiten, waar
van het fort). In de rechtervleugel huist workshops worden gehouden, cursussen
het evenementenbureau NAR. Het was worden gegeven en niet te vergeten de
oorspronkelijk de bedoeling dat hier een expositieruimte.

