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Overspeelt wethouder Roosendaal nu zijn hand?

”Deze wethouder liegt of 
kent zijn eigen zaken niet”
De Ronde Venen – Het ging er 
hard aan toe vorige week donder-
dagavond tijdens het Ronde Tafel 
Gesprek Omgeving. Op de agenda 
stonden dan ook niet de minste on-
derwerpen: Het estafetteproject, de 
ontwikkelingen rond Winkelcen-
trum Zuiderwaard en PCB De Scha-
kel, een weigering van een project-
besluit in De Hoef en de bouwplan-
nen op het eiland Herenweg 112 in 
Vinkeveen.
Alle onderwerpen zitten in de por-
tefeuille van wethouder Bram Roo-
sendaal (VVD) en hij kreeg het 
zwaar te verduren. Ruim vier en een 
half uur duurde de discussies en als 
je nu vraagt of de raad en belang-

rijker nog, of de vele belangstellen-
de burgers er wijzer van zijn gewor-
den? Nee, eerlijk gezegd niet.
Zeker bij het laatste onderwerp, 
over de bouwplannen die het colle-
ge zonder medeweten van de raad 
heeft goedgekeurd op het eiland, 
Herenweg 112, zorgde voor rumoer 
in de raadzaal. 
De plannen waarover u twee weken 
geleden uitgebreid in deze krant 
heeft kunnen lezen. Het plan om, op 
het in Vinkeveen al ‘het Voortwist-
terrein’ genoemd, een zestiental 
woningen te bouwen. Het college 
heeft een projectontwikkelaar ver-
gunning gegeven om hier 6 ap-
partementen en 10 vrijstaande wo-

ningen te bouwen. In de zaal zaten 
tientallen bezorgde omwonenden 
en aan de tafel een zestal woord-
voerders van hen, de projectontwik-
kelaar en de architect. Uit de ge-
gevens, alle gestaafd met brieven, 
tekeningen en onderzoeksrappor-
ten, werd duidelijk dat de gemeen-
te al ruim twee jaar bezig is over 
deze plannen, maar dat de raad er 
steeds buiten is gehouden. En dat, 
zoals wethouder Roosendaal bleef 
volhouden: “omdat de raad er niets 
over te zeggen heeft. Dit bouwplan 
valt onder de artikel 19 procedure 
lid twee en dat houdt in dat wij be-
sluiten en niet de raad.”
Vervolg elders in deze krant

Vijf gewonden bij ernstig ongeval op de Bovendijk
Wilnis - Vorige week vrijdagoch-
tend rond de klok van zeven uur 
vond er op de Bovendijk in Wilnis 
een ernstig ongeval plaats waarbij 
vijf personen en twee auto’s waren 
betrokken. Gezien de ravage zijn 

de personenauto’s met hoge snel-
heid frontaal op elkaar gebotst bij 
een wegversmalling. Uit onderzoek 
moet duidelijk worden wat er pre-
cies is gebeurd. De  vijf inzittenden 
zijn met onbekend letsel met ver-

schillende ambulances afgevoerd 
naar de ziekenhuizen.  Tijdens de 
werkzaamheden van de hulpdien-
sten werd de Bovendijk enige tijd 
afgezet.
  Foto: Herman van Soest

Mijdrecht - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 
september een man op heterdaad 
aangehouden voor het stichten van 
brand.
In Mijdrecht werd de laatste tijd met 
enige regelmaat brand gesticht in 
coniferenhagen. Om dit een halt toe 

te roepen hield de politie extra toe-
zicht. In de nacht van vrijdag op za-
terdag zagen agenten rond 01.15 
uur in de wijk Molenland een man 
zich verdacht gedragen. Niet lang 
daarna werd gezien dat hij een co-
niferenhaag in de brand stak.
De agenten grepen in en hielden 

de 23-jarige man uit Mijdrecht, op 
heterdaad aan. De Mijdrechtenaar 
werd voor verhoor meegenomen 
naar het bureau. Inmiddels is hij in 
verzekering gesteld en zal verder 
onderzoek moeten uitwijzen of hij 
verantwoordelijk is voor meerdere 
brandstichtingen.

Coniferen weer veilig in Mijdrecht?
Brandstichter op heterdaad aangehouden

Zwemles 
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Amstelhoek – In een brief aan de 
raad laten burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad weten 
dat zij, ondanks het feit dat de raad 
dit heeft afgekeurd, toch meegaan 

met een haalbaarheidsonderzoek 
van de gemeente Uithoorn. Het col-
lege schrijft: “Ons college heeft op 
7 september 2010 besloten om het 
college van Uithoorn te informeren 

dat ons college akkoord kan gaan 
met de voorgestelde opzet voor een 
onderzoek naar de oeververbinding 
Amstelhoek-Uithoorn en een finan-
ciële bijdrage aan dit onderzoek. 

Ondanks afkeuring van gemeenteraad:

College geeft toch geld voor 
onderzoek haalbaarheid 
oeververbinding Amstelhoek

Graag informeren wij u over de ach-
tergrond van dit besluit.

Wat is de aanleiding?
Ons college heeft dit voorjaar inge-
stemd met de Garagevariant voor 
de oeververbinding Amstelhoek-
Uithoorn. Uw raad heeft dit voor-
stel echter niet overgenomen, me-
de naar aanleiding van de opmer-
kingen van beide provincies over de 
gevolgen hiervan voor de doorstro-
ming in het aquaduct in de N201.

Doel onderzoek
De gemeente Uithoorn en de provin-
cie Noord-Holland hebben het initi-
atief genomen om te zoeken naar 
een definitieve variant voor de oe-
ververbinding Amstelhoek-Uithoorn 
die de goedkeuring van alle betrok-
ken partijen kan hebben. Voor on-
ze gemeente is de door uw raad op 
1 juli jl. vastgestelde Nota van Uit-
gangspunten voor de Structuurvisie 
Amstelhoek uitgangspunt. Hierin 
is opgenomen dat Amstelhoek een 
autoluw gebied moet worden.

Breed gedragen variant
Het college van Uithoorn heeft onze 
inhoudelijke instemming gevraagd 
op de onderzoeksopzet om te ko-
men tot deze breed gedragen vari-
ant en een financiële bijdrage aan 
dit onderzoek. Wat betreft de onder-
zoeksopzet kan er worden gecon-
cludeerd dat het voor de ontwik-
kelingen in Amstelhoek belangrijk 
is dat er duidelijkheid komt over de 
vormgeving van de oeververbinding. 
Met dit onderzoek lijkt deze duide-
lijkheid er te kunnen komen, waar-
bij het belangrijk is dat de provin-
cies Noord-Holland en Utrecht zich 
(ook) kunnen vinden in de onder-
zoeksopzet.

Gemeentelijke bijdrage
Het college van Uithoorn vraagt uw 
college een bijdrage ter grootte van 
5% van de totale onderzoekskos-
ten, zijnde 1402,50 euro (excl. BTW). 
Gelet op het belang voor onze ge-
meente een zeer redelijk deel van 
de kosten. Er is in het kader van het 
opstellen van de structuurvisie voor 
Amstelhoek een totaalbedrag van 
29.000,- euro beschikbaar. Daarvan 
is een bedrag van 5.000,- euro gere-
serveerd voor het afronden van het 
onderzoek naar de oeververbinding 
Amstelhoek-Uithoorn. Het gevraag-
de bedrag valt dus ruimschoots bin-
nen dit deelbudget.

Wilnis - Bij de Koningin Juliana-
school in Wilnis ontstaat tegen-
woordig regelmatig een gevaarlijke 
situatie. Het parkeerverbod voor de  
straat waar de school staat wordt 
stelselmatig genegeerd. 
Dat heeft te maken met verschillen-
de factoren zoals verkeer dat een 
sluiproute neemt vanwege de werk-
zaamheden aan de Dorpsstraat. De 
alternatieve route via de Pieter Joos-
tenlaan is blijkbaar niet aantrekke-
lijk genoeg. Veel verkeersdeelne-
mers kiezen juist de route die alleen 
bestemd is voor bestemmingsver-
keer via de Raadhuisstraat en Ko-
ningin Julianastraat. In die laatste 
straat is het op schooldagen voor en 
na schooltijd altijd al extra druk van-
wege kinderen en ouders die over-
steken, of op de fiets stappen. 

Parkeeroverlast
Daarnaast zijn er tegelijkertijd reno-
vatiewerkzaamheden aan de kerk 
en aan de huizen in de buurt van 
de school. Dat levert meer bestem-

mingsverkeer op dan anders en 
zorgt voor parkeeroverlast. Nu geldt 
er een parkeerverbod voor de gehe-
le Koningin Julianastraat en voor de 
Raadhuisstraat. Juist in de Konin-
gin Julianastraat negeren automo-
bilisten het verbod. Ouders en om-
wonenden hebben daarover contact 
gezocht met de politie. Na veel aan-
dringen zijn agenten één keer toe-
zicht gaan houden. 

Dringende oproep
Een aantal ouders en leerkrachten 
van de Koningin Julianaschool dat 
samen de verkeerscommissie vormt, 
wil nu aan de bel trekken. Vanwe-
ge hun grote zorgen over de risico’s, 
doen zij een dringende oproep aan 
automobilisten. “Dit is een gevaarlij-
ke situatie voor de kinderen. Wij vra-
gen of u de doorgaande route wilt 
gebruiken in plaats van de sluiprou-
te die langs de school loopt”, stelt 
Germaine Weststrate, een van de 
bezorgde ouders uit de verkeers-
commissie.

Verkeerschaos in Wilnis



Verleende bouwVergunningen (week 38 – 22 september 2010)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

mijdrecht
Aquamarijn 40 Vergroten van een dakopbouw op de woning 2010/0467 14-9-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 220 Veranderen van de oprit en plaatsen van een hek 2010/0374 14-9-2010
Demmerik 66b Oprichten van een tuinberging en een betonvloer 2010/0242 14-9-2010
Demmerik 66c Oprichten van een tuinberging en een betonplaat 2010/0243 14-9-2010
Vinkenkade 69 Vernieuwen van een woning 2010/0353 14-9-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden 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 ge-
komen. 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.

Verleende bouwVergunningen in combinAtie met ontheffing/wijziging 
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 3 Vergroten van een bedrijfswoning 2010/0352 14-9-2010

Wilnis
Herenweg 150 Plaatsen van een overkapping voor een boot  2010/0237 14-9-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden 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 ge-
komen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze 
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

AAnwijzingsbesluit losloopgebied Voor honden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 21 september 2010 hebben be-
sloten op grond van artikel 2.57, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde 
Venen 2008 (APV) het ‘Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden’ vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 2.57, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de APV (gewijzigd bij raadsbesluit van 6 juli 2009) een plaats aanwijzen buiten de bebouwde kom, waar 
het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat 
deze aangelijnd is. Het college heeft het Wickelhofpark in Mijdrecht aangewezen als plaats waar dit verbod 
geldt. Het populierenbos is hier echter van uitgezonderd. Door middel van borden is aangegeven dat de 
eigenaar of houder van een hond deze hond los mag laten lopen in het populierenbos. 
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en is van toepas-
sing met ingang van 23 juli 2009. 
terinzagelegging
Genoemd aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente 
De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek 
van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daar-
naast is het besluit te vinden op www.overheid.nl.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit be-
treft de volgende verkeersmaatregel:
- Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op het weggedeelte van de baam-

brugse zuwe tussen de herenweg en huisnummer 128e, ondersteund door negen verkeersdrem-
pels, op onderlinge afstand van ongeveer 90 meter. 

Dit besluit ligt met ingang van 22 september 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeen-
stemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop deze besluiten bekend zijn gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
tegen één of meerdere besluiten bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening tref-
fen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij 
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van 
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
tel. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 
Achtergrond
De Baambrugse Zuwe vormt een sluiproute voor verkeer vanuit Vinkeveen richting Amsterdam en Utrecht 
(en omgekeerd). In het verleden zijn diverse mogelijkheden onderzocht om het sluipverkeer te weren of 
terug te dringen. Alleen het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de Baam-
brugse Zuwe is een haalbare kaart gebleken. De aanstaande reconstructie van het weggedeelte tussen de 
Herenweg en huisnummer 128E, biedt de kans om verkeersdrempels te plaatsen. Door de aan te leggen 
onderheide betonconstructie is de overlast van trillingen miniem. De 30 km/u-inrichting vergroot verder de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid van het weggedeelte. 

wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aan-

vraag onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerp-
vergunning hebben afgegeven aan:

-  pluimveebedrijf de toekomst voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de 
gehele inrichting van een pluimveehouderij annex kapsalon op het adres waverveensepad 25, 3645 
cl Vinkeveen.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 23 september tot en met 3 
november 2010. Tot en met 3 november 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, 
postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen 
van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht 
van de milieudienst via het onderstaande telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de 
gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
-  de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 

en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 14. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digital loket, menu-optie Infonet.
2.  zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ont-

vangen van:
-  ps drukkerij schilperoord voor het beëindigen van een donkere kamer en filmontwikkeling op het 

adres cliffordweg 18, 3646 Ag waverveen;
-  crown Aerosols nederland bV voor een verandering in de bedrijfsvoering op het adres Veenweg 

161, 3641 sm mijdrecht. 
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een 
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

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 be-
lang 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 be-
zwaar 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.

AAnVrAgen bouwVergunningen 
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. datum 
   ontvangst 

de hoef
De Hoef Oostzijde 112 Vervangen van een pannendak door een  2010/0492 13-9-2010
 rieten schroefdak 
De Hoef Westzijde 37a Gedeeltelijk veranderen van een stal tot mantelzorg 2010/0488 10-9-2010

mijdrecht
1e Zijweg 2 Vernieuwen en veranderen van een garagebedrijf 2010/0485 8-9-2010
Parel 12 Vergroten van een woonhuis met een aanbouw aan  2010/0495 15-9-2010
 de zijgevel en dakkapellen 

Vinkeveen
Herenweg 196 Tijdelijk plaatsen van twee zeecontainers  2010/0486 7-9-2010
 ten behoeve van opslag 
Arkenpark  Plaatsen van een drijvend object/bak voor de ark 2010/0496 13-9-2010
De Plashoeve 1 
Voorbancken 1 (nabij) Oprichten van een bedrijfswoning in een 
 bestaand bedrijfspand 2010/0491 13-9-2010
Voorbancken 4 Vergroten van een bedrijfsruimte 2010/0493 13-9-2010

wilnis
Burg. van Baaklaan 19 Vergroten van de woning aan de zijgevel en  2010/0487 6-9-2010
 onderheid terras 
Dorpsstraat 72 Vernieuwen van de fundering 2010/0494 13-9-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 
servicenorm 
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee 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.)

Voornemen tot Verlening bouwVergunning met ontheffing/wijziging 
bestemmingsplAn

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 23 september 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. opm.

mijdrecht
Veenweg 158d Oprichten van een tussenlid (entreesluis)  2010/0483 A
 tussen het kantoor en de werkplaats 

Vinkeveen
Demmerik 71 Vernieuwen van een brug en beschoeiing 2010/0469 B
Dijkveld 21 Vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0441 C
Herenweg 260-262  Veranderen van een vaste brug in een 2010/0300 D
(achter) beweegbare brug 

wilnis
Veldzijdeweg 1 Vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0450 E

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A, E te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruim-

telijke ordening.
- Onder B, C, D te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 

sub c Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar 
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de 
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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. Ook kunt u op afspraak uw 
zienswijzen mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve 
rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
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gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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 en 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 en 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

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

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.

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

gemeentelijke bekendmAkingen

AgendA meningVormende rAAdsVergAdering 
30 september 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 september 2010.

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

minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag 
van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

2. Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 0047/10)
 In verband met het verzoek tot ontslag van de heer Y.Rasnabe als raads-

lid wordt voorgesteld over te gaan tot onderzoek van de geloofsbrieven 
van de heer J.J  Kneppers  ter vervulling van de ontstane vacature

3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Omgeving van 29 juni 2010, rtg Samenleving 

van 13 september, notulen rtg Bestuur & Middelen van 14 september 
en rtg Omgeving van 15 september 2010 en 16 september 2010

5. Herstel weg op Ringdijk 3e Bedijking (raadsvoorstel nr. 0051/10)
 Voor de afronding van uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot 

het herstel van de weg op de Ringdijk 3e Bedijking, de weg/fietspad 
Schattekerkerweg-Ringdijk en het ruiterpad op de Ringdijk, worden de 
vereiste aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld.

6. Herindeling (raadsvoorstel nr. 0050/10)
 In maart 2010 is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar 

gesteld van e 430.000 voor de projectkosten van de voorbereiding 
van de gemeentelijke herindeling Inmiddels is voldoende zicht op de 
benodigde middelen voor deze voorbereiding. Om op 1 januari 2011 
operationeel te kunnen functioneren is een aanvullend krediet van  
e 1.000.000 noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit krediet ten laste van 
de saldireserve beschikbaar te stellen. Het voorbereidingskrediet voor 
de projectkosten wordt in 2011 ten laste van de frictiekostenvergoe-
ding gebracht. De nieuwe gemeenteraad zal dit besluit te zijner tijd 
worden voorgelegd. De frictiekostenvergoeding wordt vanaf 2011 ont-
vangen van het rijk via de algemene uitkering. 

7. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman.

AgendA besluitnemende rAAdsVergAdering 
30 september 2010

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 september  2010.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.  Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 1 juli en 5 

juli 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Liquidatie SUW (raadsvoorstel nr. 0049/10)
 De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht West heeft het 

voorstel gedaan om SUW op te heffen. Nadat al enkele jaren discussie 
plaatsvindt over de toekomst van SUW is nu besloten tot liquidatie. Om 
hier definitief toe over te gaan is instemming van de betrokken gemeen-
teraden noodzakelijk.

4b. Het legaliseren van ligplaatsen van zeven recreatiearken Herenweg 
276 (achter) te Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0046/10)

 Voorgesteld wordt over te gaan tot het legaliseren van ligplaatsen van 
zeven recreatiearken Herenweg 276 (achter) te Vinkeveen.

4c.  Vaststellen bestemmingsplan “Wilnisse Zuwe 35 Wilnis” (raadsvoor-
stel 0045/10) 

 Voorgesteld wordt te besluiten het Bestemmingsplan “Wilnisse Zuwe 35 
Wilnis” vast te stellen

4d. Subsidie afkoppelplan Proostdijland-Noord (raadsvoorstel nr. 0054/10) 
 Voorgesteld wordt de verkregen aanvullende subsidie van e 200.420 

voor de uitvoering van het afkoppelplan Proostdijland-Noord ten gunste 
te brengen van de bestemmingsreserve riolering.

5.  5a. Amendement D66 De Ronde Venen / Ronde Venen Belang Plan-
ning wegenonderhoud

 5b. Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 (raadsvoorstel nr. 
0023/10)

 Voor de dekking van meerkosten voor het wegenonderhoud 2010 wordt 
een voorstel gedaan dit te bekostigen uit de bestaande onderhoudsbud-
getten voor wegen. Gevolg hiervan is dat de planning voor het wegen-
onderhoud wordt gewijzigd.

6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt 

bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende 
raad worden geplaatst.

7. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman.
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Goed gescoord door majorettes 
van Muziekvereniging V.I.O.S.
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 18 
september was het voor een aan-
tal meisjes van Muziekvereniging 
V.I.O.S. een spannende dag. Er ston-
den namelijk majorettewedstrijden 
op het programma in Hardinxveld-
Giessendam. En terwijl het centrum 
van Mijdrecht werd gevuld met de 
vrolijke klanken van V.I.O.S. Dweil-
orkest DORST en hun collega’s tij-
dens de Mijdrechtse Dweildag, ver-
trok een deel van de majoretteafde-
ling richting het zonnige zuiden.

DuoD2
Als eerste waren Dagmar van 
Vroenhoven & Danique Mayenburg 
aan de beurt voor hun derde wed-
strijd van dit seizoen. Na de vori-
ge wedstrijd op 4 juli in Eindho-
ven was er, zelfs tijdens de vakan-
tie, flink doorgetraind. Naar aanlei-
ding van de juryrapporten had train-
ster Chantal de Groot de show op 
een aantal punten zelfs aangepast.
De dametjes mochten als 16e hun 
show aan de jury en het publiek to-
nen. De attributen werden zelfverze-
kerd op de goede plaats gezet en de 
jury werd stralend begroet. En dat 
stralen bleven Dagmar en Danique 
de hele show doen. Het vele trainen 
had duidelijk zijn vruchten afgewor-
pen, want de dames gingen goed 
gelijk en de vernieuwde stukken 
mochten er zeker zijn. Helaas waren 
er vier drops, maar die werden door 
de meisjes vakkundig ‘weggeglim-
lacht’. Het daverende applaus en ge-
joel van de meegereisde supporters 
waren dan ook zeer verdiend.

Liliane
Vervolgens was het aan Liliane Roo-
sendaal om de eer van V.I.O.S. hoog 
te houden. Ook zij had de laatste 
maanden, onder leiding van haar 
trainster Petra Faas, hard gewerkt 
aan haar soloshow. Omdat Liliane 
ook uitkomt in de categorie Acces-
sories kwam er wat meer bij kijken 
dan een baton. Zo werden er een 
enorme parfumfles, een reuzendi-
amant en een groot hart gemaakt. 
Op muziek van Caro Emerald’s ‘That 
man’ en de klassiekers ‘Whatever 
Lola wants, Lola gets’ en ‘Diamonds 
are a girl’s best friend’ zette Lilia-
ne, tijdens haar eerste solowedstrijd 
ooit, een fantastische show neer!

Majorettes
Als laatste afvaardiging van V.I.O.S. 
waren de majorettes aan zet. Enige 
maanden geleden begonnen Lilia-
ne, Angela, Justine, Rozella, Esther 
en Rianne onder leiding van train-
ster Chantal de Groot enthousiast 
aan hun teamshow op muziek van 
de musical ‘Chorus Line’. En van-
daag was het dan zover dat zij voor 
het eerst beoordeeld zouden gaan 
worden door een jury. Enigszins ge-
spannen, maar aangemoedigd door 

de aanwezige supporters, begon-
nen zij goed. Helaas werd het twee-
de gedeelte van de show iets min-
der goed uitgevoerd, met een aan-
tal onnodige drops als gevolg. Maar 
voor een eerste wedstrijd was het 
helemaal niet onverdienstelijk.

In de prijzen…
Zoals te doen gebruikelijk bij wed-
strijden werd de dag afgesloten 
met een prijsuitreiking. Ook deze 
keer werd begonnen met de uitsla-
gen van het twirlen waardoor de da-
mes van V.I.O.S. veel geduld moes-
ten hebben.

Als eerste mochten Dagmar en Da-
nique naar voren komen. Met een 
mooie 78,7 punten werden zij in hun 
categorie winnaar van de dag en 

werd de lijn omhoog weer ingezet.
Daarna kon Liliane gaan nagelbij-
ten tot de uitslag in haar categorie 
bekend werd gemaakt, maar deze 
spanning bleek absoluut niet nodig. 
Tijdens haar eerste wedstrijd be-
haalde zij direct 80,3 punten, waar-
door zij maar 0,7 punt verwijderd 
was van plaatsing voor de Neder-
landse Kampioenschappen!
Vervolgens was het de beurt aan de 
majorettes om te juichen. Hoewel ze 
hun kansen op een goede klasse-
ring zelf niet zo hoog inschatten be-
haalden zij 78,95 punten. Vandaag 

was dat goed voor een derde plaats, 
op nog geen 0,5 punt van de win-
naars.

Zo werd deze zaterdag in septem-
ber een heel goede dag voor de ma-
joretteafdeling van V.I.O.S. In na-
volging van duoD2 hebben zij met 
deze solo- en teamshow een goe-
de entree in de wereld van de majo-
rettewedstrijden gemaakt. Voor de-
ze acht meiden zullen dit seizoen 
nog drie wedstrijden volgen en ook 
de minirettes zullen dit jaar voor het 
eerst hun opwachting gaan maken 
tijdens een wedstrijd.

Nieuwe leden welkom!
Natuurlijk is een vereniging als 
V.I.O.S. altijd op zoek naar nieuwe 
leden. Meisjes vanaf 6 jaar die ook 

graag majorette willen worden kun-
nen nu nog instromen bij de leerlin-
gengroep die in augustus is gestart.
Ben je al iets ouder en heb je erva-
ring als majorette?
Wil je ook meelopen tijdens straat-
optredens en taptoes en daarnaast 
deelnemen aan wedstrijden? Dan 
kun je nú al bij Muziekvereniging 
V.I.O.S. terecht!

Voor meer informatie kun je altijd 
even een kijkje nemen op de websi-
te www.vios-midreth.nl. of bel even 
met Chantal de Groot: 0297-272862.

Een heus dorp tijdens 
Brandweerdag in Wilnis!

Wilnis - Afgelopen zaterdag 16 
september was de jaarlijkse 
brandweerdag, deze keer georga-
niseerd door de brandweer Wilnis.

Gedurende de hele dag waren er 
verschillende demonstraties van zo-
wel brandweer, politie en ambulan-
ce. Ook was er op het terrein ach-
ter een enorme stapel hout aanwe-
zig. Meer dan 20 teams bouwden ge-
durende de hele dag hun eigen hut-
ten. Aan het eind van de middag was 
de stapel brandhout door de jeugd, 
geholpen door vaders, moeders en 
opa’s en oma’s, omgebouwd tot een 
heus dorpje. Zo waren er hutten van 
bijna 8 meter hoog met wel 5 verdie-
pingen, een heuse kerk met klok en 
haantje bovenop en huizen compleet 
met terrassen.
Burgemeester Burgman had de taak 
om de mooiste hut te kiezen. Uitein-
delijk viel de keuze op de hut 21 van 
Niels, Anne en Kas. Zij hadden een 
mooie molen gemaakt. Van de burge-
meester ontvingen zij mooie bekers 
met snoep.
Direct na de prijsuitreiking was het 
aan de brandweer om het in een hal-
ve dag gebouwde dorp weer af te 
breken. Het kostte even wat moei-
te om het vuur aan te krijgen, maar 

uiteindelijk brandde het hele dorp in 
een uurtje helemaal tot de grond af. 
De noeste arbeid was teniet gedaan, 
maar alle bouwers en de brandweer 
zijn weer een geweldige ervaring rij-
ker.

Muzikaal (ge)noten tijdens 
8ste Mijdrechtse Dweildag 
Mijdrecht - Het was weer een 
feestje op een zon overgoten der-
de zaterdag in september tijdens 
de 8ste  Mijdrechtse Dweildag. Aan 
dit muziekfestijn dat door muziek-
vereniging VIOS en de Mijdrecht-
se Handelsvereniging zoals elk jaar 
werd georganiseerd namen 9 dweil-
orkesten deel. De orkesten kwa-
men weer uit alle windstreken van 
het land. Ook het eigen Mijdrecht-
se Dweilorkest DORST was als ver-
trouwd aanwezig met een specta-
culaire act. De orkesten speelden 
op 4 podia verdeeld over het hele 
Mijdrechtse centrum. Al vroeg kwa-
men de muzikanten vanaf de par-
keerplaats al vrolijk spelend rich-
ting het Raadhuisplein alwaar om 
half twaalf een defilé werd gege-
ven van alle deelnemende orkes-
ten. Nadat de winnaars van vorig 
jaar hun wisselbekers hadden inge-
leverd konden de optredens begin-
nen. De orkesten namen in 2 klas-
ses deel aan de 8ste Mijdrechtse 
Dweildag. Zo was er een wedstrijd-
klasse waarbij de jury bestond uit 
beroepsmuzikanten, instructeurs en 
dirigenten. En er was een leutklasse 
welke beoordeeld werd door de pu-
blieksjury die niet zo als de vakjury 
naar de muzikaliteit kijkt maar meer 
naar de amusementswaarde voor 
het publiek. Nou, amusementswaar-
de was er genoeg in beide klasses.  
Zo speelde pretband HOB uit Brum-
men (leutklasse) uit volle borst om 
de door hen ‘s morgens ingeleverde 

wisselbeker te verdedigen. En uit-
eindelijk lukte het hun om de jury te 
overtuigen om uit handen van me-
vrouw Riet Post de “Ton Post wissel-
beker” weer mee terug naar Brum-
men te krijgen. In de wedstrijdklas-
se was het ook een muzikaal spek-
takel. Hier streden 6 orkesten voor 
“de” prijs.  

Gonsde
Vanaf het begin van de optredens 
gonsde het door het dorp dat je “dit” 
optreden echt gezien moest heb-
ben. Het ging hier om een optre-
den van Heavy Hoempa uit Uden. 
Dit was namelijk niet een normaal 
dweilorkest maar een Hard Rock 
orkest. Dus niet Ben Cramers “de 
Clown” of “we hebben een woon-
boot” waren te horen. Nee muziek-
stukken van ACDC, Metallica, Kiss 
en Anouk stonden op het program-
ma . En dit alles in een wervelende 
show waarbij de mensen die zelfs 
niet van deze muzieksoort houden 
het hardst stonden mee te klappen. 
Ook de vakjury was het er over eens 
dat dit de winnaar moest worden 
van de wedstrijdklasse. Uit handen 
van de handelsverenigingsvoorzit-
ter Hans Rensink kon Heavy Hoem-
pa dan ook de wedstrijdklasse be-
ker mee naar huis nemen.

Nieuw
Nieuw dit jaar op de Mijdrechtse 
Dweildag was de “Co Outshoorn 
wisselbokaal”. De helaas overleden 

Co Outshoorn was vanaf de eerste 
Mijdrechtse Dweildag af hoofd van 
de publieksjury geweest. Co wist 
voor de organisatie vele zaken voor 
elkaar te krijgen en leuke en spon-
tane acts werden door hem dan ook 
zeker beloond. Zelfs als er geen 
prijs voor bestond dan regelde Co 
wel iets, zodat een orkest toch met 
een prijs naar huis kon. De organi-
satie heeft in samenspraak met de 
familie Outshoorn een nieuwe prijs 
aan de Mijdrechtse Dweildag we-
ten te koppelen. En door de familie 
is een “Co Outshoorn wisselbokaal” 
beschikbaar gesteld. Deze prijs zal 
jaarlijks worden gegeven aan een 
orkest of muzikant die iets echt op-
merkelijks tijdens de dweildag weet 
neer te zetten. De gehele jury kwam 
unaniem met een uitslag. En Arjan 
Outshoorn en Co Outshoorn jr. kon-
den de beker dan ook uitreiken aan 
Robert van Asseldonk; de saxofonist 
van Heavy Hoempa. Ook het publiek 
was het hier zeker mee eens. Na de 
prijsuitreiking was er nog een op-
treden van beide winnaars Pretband 
HOB en Heavy Hoempa en waren 
dat de laatste klanken van de 8ste 
Mijdrechtse Dweildag.
De organisatie gaat nu weer van 
start met de voorbereidingen van de 
9e editie welke gehouden zal wor-
den op 17 september 2011. 
Voor de foto’s en filmpjes van de 
8ste Mijdrechtse Dweildag kunt u 
terecht op de website:
www.mijdrechtsedweildag.nl

Aanstaande vrijdag en zaterdag

27e Turfrace legt aan bij WVA
Vinkeveen - Komende vrijdag 24 
september start in Warmond de 27e 
editie van de Turfrace. De eerste over-
nachting is evenals vorig jaar bij de 
WVA op Zandeiland 4.

De klassieke vrachtschepen worden 
vanaf 15.00 uur verwacht in de ha-
ven. Op zaterdag 25 september wor-
den de schepen vanaf 10.00 uur na de 
startprocedure uitgezwaaid voor hun 
vervolgtocht naar de Tolhuissluis. De 
deelnemende schepen moeten zei-
lend, roeiend, bomend of jagend het 
meer dan 100 kilometer lange par-
cours afleggen. Op zaterdag wor-
den de schepen begeleid door water-
scouts op Lelievletten. De Turfrace is 
een jaarlijks terugkerend evenement 
waarbij met historische schepen het 
traject tussen Warmond en de Vinke-
veense Plassen wordt afgelegd. Op de 
eerste wedstrijddag kan vaak nog zei-
lend worden afgelegd. 

De terugreis naar Warmond is vaak 
een ander verhaal: tegenwind kan het 
uiterste van de mannen vragen! Tradi-
tiegetrouw wordt het startschot gege-
ven door het college van Teylingen op 
vrijdag en het college van De Ronde 
Venen op zaterdag. 

De race is ook op internet te volgen 
op www.zeilvaartwarmond.nl.

Aankomst in Vinkeveen
Het programma voor de race is als 
volgt. Overmorgen, vrijdag 24 septem-
ber komen de schepen vanaf 15.00 
uur op de Vinkeveense Plassen en va-
ren richting WVA, ca. 15 stuks. Aldaar 
ontvangst door het bestuur van de 
WVA met Vinkeveense Kruiden bitter. 
De Westlanders liggen te pronken in 
de haven van de WVA. Na het Schip-
persdiner rond 19.00 uur volgt in de 
avond een optreden van Shanty koor 
de Turftrappers uit Vinkeveen. 

De gezellige avond duurt tot ca. 24.00 
uur.
 
Afvaart
De schepen maken zich vanaf 10.00 
uur op om te vertrekken. Om 11.00 
uur wordt de startprocedure gevolgd: 
de schippers en bemanning moeten 
nadat de burgemeester het sein voor 
vertrek heeft gegeven, een zak turf 

ophalen. Daarmee gaat de beman-
ning zo snel mogelijk aan boord. 

Elke 5 minuten start een schip. Tradi-
tiegetrouw doen op zaterdag ook jon-
ge scouts mee om later de grote man-
nen op te kunnen volgen. De water-
scouts leggen hetzelfde parcours af 
met een tiental lelievletten. 
Het evenement wordt op zaterdag-

ochtend muzikaal omlijst door Mu-
ziekkorps Triviant uit De Ronde Venen. 
Zowel de aankomst als het vertrek is  
vanaf het terrein van de WVA goed te 
volgen. Als het weer het toelaat zal het 
Shantykoor de Turftrappers optreden 
op het terras van het Clubschip van de 
WVA, zodat dit optreden ook voor be-
langstellenden is te volgen.

Traditionele vrachtschepen
De platbodems die aan de zeilwed-
strijden meedoen, kunnen gemakke-
lijk varen in ondiepe sloten. Daarom 
werden ze vroeger in het Westland 
gebruikt om groenten en fruit naar de 
diverse veilingen te vervoeren, van-
daar de naam “Westlander”. Rond de 
Kagerplassen zeilden toen onder an-
dere Kagenaars, Aken en Tjalken. Die 
schepen werden voornamelijk ge-
bruikt om zand, mest en bloembollen 
te vervoeren. 

De wedstrijden die nu met deze sche-
pen worden gehouden, dragen bij tot 
het behoud van een stukje historie en 
vakmanschap en zijn voor de schip-
pers en hun bemanningen spannen-
de, sportieve evenementen en voor 
de toeschouwers een fantastisch 
schouwspel.

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Am-
sterdam tot Elburg en Nieuwegein 
heeft de vereniging een groot aantal 
lokale leden dat gebruikmaakt van de 
faciliteiten op Zandeiland 4. De ver-
eniging heeft verschillende trainings-
groepen variërend van beginners tot 
landelijk hoog geklasseerde wed-
strijdzeilers bij de jeugd. 

Ook is er een jaarlijks terugkeren-
de zeilcursus voor volwassenen die 
in de zomermaanden de fijne kneep-
jes van het zeilen in de vingers wil-
len krijgen en worden er onderlinge 
wedstrijden gezeild, naast activiteiten 
en tochten voor gemotoriseerde bo-
ten. Meer informatie kunt u vinden op  
www.wvavinkeveen.nl
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Iedereen die wel eens door Wilnis rijdt, zal ge-
confronteerd zijn met de werkzaamheden aan 
de Dorpsstraat. Dit kan makkelijk omzeild wor-
den door de doorgaande route te volgen, over de 
Pieter Joostenlaan. Alleen veel verkeer volgt een 
sluiproute (die overigens alleen bestemd is voor 
bestemmingsverkeer) via de Raadhuisstraat en 
de Kon. Julianastraat. En daar beginnen de pro-
blemen, want langs de Kon. Julianastraat ligt ook 
de Kon. Julianaschool. Hier steken veel kinderen 
over, stappen op de fiets, etc.
Een nare samenloop van omstandigheden is, dat 
de huizen rondom de school gerenoveerd wor-
den. Hierdoor is er al meer bestemmingsverkeer 
dan normaal gesproken en zorgt dit voor parkeer-

overlast. Er is daarom een parkeerverbod voor 
de hele Kon. Julianastraat en de Raadhuisstraat. 
Maar met name aan de Kon. Julianastraat wordt 
hier niet aan gehouden. Na veel aandringen van 
ouders en omwonenden is de politie één keer 
toezicht gaan houden. 

Oproep
Uiteraard is dit een gevaarlijke situatie voor de 
kinderen. We willen via de krant aandacht vragen 
voor deze chaos en een oproep doen aan de men-
sen of ze de doorgaande route willen gebruiken 
en niet de sluiproute langs de school.

Germaine Weststrate, oudercommissie
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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! 
 Het is vandaag 

van alles wat. 
Het is vakantie 
geweest en 
dan gebeurt er 
hooi en te gras 
iets dat belang-
rijk is om over 

te schrijven. De politiek staat dan een beetje 
“stil.” Toch gaat alles door. Neem nou de kri-
tiek die op het zwembad gericht is. Dat zwem-
bad is een blok aan ons aller been. Dat zwem-
bad is er als het ware doorgedrukt. De klein-
ste partijen (de Combinatie 3, VVW 1, CU/SGP 
2, D66 1, samen goed voor 7 zetels van de 23), 
die in het algemeen niets te vertellen hebben, 
worden  door Koedam van een van de grootste 
partijen die het College uitmaken en het beleid 
bepalen, een beetje klagerig als oorzaak van 
het falen aangeduid. Hij van de RVB en Harm-
sen van de VVD en GB hebben zich enorm in-
gezet voor het nieuwe zwembad. Dat is natuur-
lijk lovenswaardig. Toch! Ja! Ja! Die kleine par-
tijen zijn degenen geweest die hun verstand 
hebben gebruikt en hebben gedacht dat wordt 
een prestige project (zoals de Noord-zuidlijn in 
Amsterdam en de Betuwelijn en nu weer het 
Estafetteplan) en dat gaat de gemeente mil-
joenen kosten. Ik geloof dat het de gemeen-
te nu al iets van 4 miljoen gaat kosten. Dat is 
niet niks. Wie moeten dat betalen? Ik denk de 
bezoekers en verder wij met z’n allen. Ja! Ja! 
Waarschijnlijk gaat het nog veel meer worden 
want het zwembad is niet geliefd, zeker niet 
omdat het ook nog een sportschool herbergt 
die kennelijk gratis gebruik mag maken van al-
le faciliteiten van het zwembad en daardoor de 
andere sportscholen zwaar benadeelt. 
Ja! Ja! Onze ondeskundige raadsleden (de wil-
lers, de doordrammers) zijn met open ogen in 
de val gelopen. Toch? Gaan die ons in de nieu-
we gemeente ook weer besturen? Gaan die 
zonder schroom kleine organisaties door geld-
gebrek zonder schaamrood op hun kaken ver-
tellen dat ze geen subsidie krijgen? Ja! Ja! Als 
je dan bedenkt dat B&W de georganiseerde 
buurtconciërges in het grootste gedeelte van 
de woonwijken (allemaal vrijwilligers die alles 
voor hun woonbuurten overhebben ) niet eens 
een paar duizend Euro geven om kopieën, te 
maken (voor voorlichting) om bekend te ma-
ken dat er een speeldag in de wijk wordt geor-
ganiseerd enz. en dat dezelfde Raad daar geen 
of nauwelijks aandacht aan besteedt, dan snap 
je natuurlijk wel dat het een beetje vreemd 
overkomt. Ja! Ja! Dat is wel een schril contrast. 

“Ruim baan voor burgers” wordt er geroepen 
door Burgemeester Brugman en Burgemees-
ter Streng. 
Ja! Ja! Niks ruim baan voor de burgers. Als je 
eigen initiatief toont wordt dat echt niet be-
loond. Neem nu eens het initiatief van protes-
tant christelijke basisschool “De Schakel”. Een 
goed doordacht plan. Een heel goed doordacht 
plan. Maar wat doet het college van B&W? Ze 
schuiven het aan de kant, want ZIJ (een beet-
je goddelijk) hebben het niet bedacht. Zo gaat 
het met de meeste initiatieven. Vaak wordt er 
maar iets gedaan, zelfs tegen de wensen van 
de woonwijk in. Ja! Ja! Ik ben er nog niet ge-
weest in de Dorpsstraat in Wilnis, maar ik ben 
benieuwd wat er gebeurd is met die mooie Lin-
de die midden in de Dorpsstraat staat (stond, 
dat hoop ik niet ), want die boom was een 
cadeau van de milieuvereniging Leefbaar 
Mijdrecht-Wilnis. Die hebben ca 25 jaar ge-
leden voor Hfl. 1500,- als een maxiboom ge-
kocht. Dat geld was opzij gelegd voor haar rio-
leringsfonds. De gemeente Wilnis pakte de ri-
olering zelf aan, zodat het geld vrijkwam. Toen 
heeft de milieuvereniging LMW de gemeen-
te de genoemde boom aangeboden en “ge-
zamenlijk” werd voor deze plaats gekozen om 
de kale Dorpsstraat een relatie te geven met 
groen. Zouden ze er nu zonder er bij na te den-
ken zomaar de zaag in gezet hebben of zouden 
ze een poging gedaan hebben om deze sym-
bolische boom te verplaatsen? Ja! Ja! Ik ben 
benieuwd. Politiek vergeet snel. LMW was de 
eerste die de gemeente er op attent maakte 
dat er sprake was van blauwalg (botulisme) en 
gevaar voor gezondheid door het slechte on-
derhoud van de sloten en singels in het dorp 
(Mijdrecht). Daar zijn toen gesprekken over 
gevoerd met de gemeente, ook al omdat er in 
de winter veel grote vissen de dood vonden 
door te weinig zuurstof en de sloten en singels 
werden beter onderhouden. Nu zien we weer 
hetzelfde gebeuren. Niet alleen de sloten rond 
Argon zijn slecht onderhouden maar ook bij-
voorbeeld de Heemraadsingel. Door deze sin-
gels gewoon wat minder te onderhouden la-
gen daar de afgelopen winter ook weer een 
groot aantal dode vissen in. Ja! Ja! wethouder 
Dekker, zegt hij met zijn gevleugelde woorden: 
“Dat regel ik wel even.” Wij gaan de sloten en 
singels gewoon wat minder vaak opschonen. 
Toch?
Ik moet stoppen maar de volgende week gaan 
we kijken naar onze nieuwe partijen in de raad. 
Ja! Ja! 
 John  B. Grootegoed 

Verkeerschaos in Wilnis 

Schoenendoosactie weer van start
De Ronde Venen - De voorberei-
dingen van deze aktie zijn al weer 
volop bezig, de kinderen op de 
Springschans en de Regenboog 
gaan dit jaar weer hun best doen 
om zoveel mogelijk gevulde schoe-
nendozen in te leveren voor de kin-
deren in de Filipijnen.
Komende week wordt er op de 
school uitleg gegeven over deze 
aktie en donderdag 31 september 
en  vrijdag 1 oktober mogen de kin-
deren deze schoenendoos inleveren 
op school.
De winkeliers in Uithoorn zijn ook 
benaderd voor deze aktie om hun 

bijdrage te leveren en dat kan in 
de vorm van spullen,maar ook een 
financiele bijdrage is van harte 
welkom,want deze dozen moeten 
ook vervoerd worden.
We hopen weer veel spullen binnen 
te krijgen,zodat deze aktie net als 
voorgaande jaren een groot succes 
gaat worden.
Zondag 3 oktober is er om 10.00uur 
een viering in de Burght waarin aan-
dacht besteed wordt aan dit project.
Maandag 4 oktober worden alle do-
zen nagekeken of er geen verkeer-
de dingen inzitten en desnoods 
nog aangevuld met andere spul-

len en dan verzend klaar gemaakt 
gaan worden. Mocht u kind of u zelf 
ook graag aan deze aktie mee wil-
len doen dan is er de mogelijkheid 
om de schoenendoos op zondag 3 
oktober in te leveren in de Burght 
of op maandagmorgen tussen 9 en 
10.00 in het trefcentrum v/d Burght..
Tandenborstel,zeep,washandje,klein 
speelgoed,pen,gum stiften e.d. daar 
zijn de kinderen erg blij mee.

Op de site van www.edukans.nl 
leest u alles over deze actie.
Mochten er nog vragen zijn kunt u 
contact opnemen met tel nr  562366.

Overspeelt wethouder Roosendaal nu zijn hand?

”Deze wethouder liegt of 
kent zijn eigen zaken niet”
Leugens
Hier waren de aanwezige raadsleden 
het zeker niet mee eens. “Gezien de 
enorme omvang van het plan en ge-
hoord hebbende de onvrede bij de 
omwonenden en ook een groot deel 
van de raad, was het nu politiek ge-
voelig geworden en hoorde wel de-
gelijk de raad hier een oordeel over 
te geven”, zo vonden de raadsleden. 
De raad begreep dan ook niet waar-
om de wethouder nooit naar de raad 
was gekomen over deze plannen. 
Hoelang weet de wethouder dit al. 
Het antwoord dat de wethouder toen 
gaf maakte er de stemming niet be-
ter op.
De wethouder vertelde namelijk, dat 
hij nog maar twee maanden geleden 
voor het eerst bij deze plannen was 
betrokken. Plannen die al ruim twee 
jaar spelen. De raad was er nog nooit 
bij betrokken. Op het moment dat de 
wethouder deze woorden uitspreekt, 
wordt het rumoerig in de zaal en be-
ginnen de omwonenden die in gro-
ten getale aanwezig zijn, schamper 
te lachen en hoor je: “ leugenaar”, 
“wat kun jij liegen zeg”.

Brief
Een van de aanwezige bewoners 
aan tafel vraagt het woord en zwaait 
met een brief: “Twee maanden, wet-
houder? Hoe komt het dan dat ik 
hier een brief heb van oktober 2009, 
waarin een ambtenaar namens u ons 
schrijft over deze plannen en waarin 
staat dat in overleg met u besloten is 
dat de omwonenden nog niet hoeven 
worden ingelicht omdat de plannen 
nog in een beginstadium zijn”. 
De wethouder trekt een gezicht van: 
“u zegt het, maar ik weet van niks”. 
Als dan even later ook nog raadslid 
Schreurs van de Combinatie met een 
brief op de proppen komt van wet-
houder Roosendaal met een uitno-
diging over deze plannen, een brief 
gedateerd 14 december 2009, is de 
maat vol, vooral voor raadslid Ver-
steegh, die bijna uit zijn vel  springt, 
zo boos is hij op de wethouder: “Dit 
is toch te gek voor woorden wat hier 
gebeurt. Zit de wethouder hier ge-
woon te liegen.”
De wethouder blijft kijken alsof hij de 
onschuld zelve is: “Ik weet van niks, 
echt niet.” Het publiek roert zich en 
de raad weet niet goed meer wat zij 
hiermee aan moet. Er liggen ook nog 
heel veel vragen over het bouwplan, 
de vergunningen, bestemmingsplan-
nen enz. Iedereen wil antwoorden. 
Naast de wethouder zit zijn hulp, al-
thans die hoort daar te zitten, een 
ambtenaar van de dienst die hier al-
les over behoort te weten.

Niet deskundig
Maar nee, er zit een ambtenaar die 
niets weet over deze onderwer-
pen. Hij zegt: “Ik ben geen deskun-
dige hierover. Ik weet niets over art 

19, niets over bestemmingsplan-
nen. Ik weet alleen dat dit plan is ge-
toetst op de structuurvisie en daar-
in staat dat je op dit eiland intensie-
ver mag bouwen dan op de andere. 
We kunnen nu natuurlijk wel einde-
loos blijven discussiëren over ‘is het 
niet te hoog?’ ‘Is het niet te massaal’. 
Het plan is goedgekeurd. Hierna is 
het gepubliceerd en daarop hebben 
deze mensen bezwaar gemaakt. Dit 
wordt binnenkort in de commissie 
beroep- en bezwaarschriften behan-
deld. Verder is dit allemaal geregeld 
met Bouw en Woning Toezicht”, aldus 
de ambtenaar.

Serieus
Het werd steeds triester: “Waarom 
zitten we hier nog”, zo bromde raads-
leden. “Om naar leugens te luisteren 
en je te laten inpakken”, zo hoorde je 
op de tribune. De klok ging door. Het 
liep tegen twaalf uur en de stemming 
werd grimmig. Raadslid Cees Hou-
mes nam het woord en stelde voor 
te stoppen: “Het is laat en we krijgen 
vanavond toch geen antwoorden, 
aangezien de deskundige er niet is. 
Wel vraag ik deze wethouder om de-
ze raad wel serieus te nemen, want 
anders zal deze raad toch andere 
maatregelen moeten nemen.
Het beste is nu stoppen en ik hoop 
dat de wethouder nog wil toezeg-

gen dat hij al deze vragen met spoed 
schriftelijk laat beantwoorden”, aldus 
Houmes. “Ja, prima, maar we kun-
nen nu wel met zijn allen gaan zit-
ten wachten op antwoorden van de 
wethouder”, zo mengde VVD raadslid 
Harmsen zich in het gesprek, “maar 
dan moeten we wel zeker weten dat 
in die tijd de wethouder niet even 
het definitieve besluit neemt”. Wet-
houder Roosendaal scheen nergens 
mee te zitten: “De vergunning is ge-
geven. De procedure kan niet meer 
stoppen”, zo zei hij. “ Wel, we kunnen 
nog altijd het besluit nietig laten ver-
klaren”, zo hoorde je de raadsleden 
Goldhoorn en Rouwenhorst zeggen. 
De vergadering werd beëindigd met 
de toezegging dat de vragen schrif-
telijk worden beantwoord. Hoe snel? 
“Daar staat 30 dagen voor”, aldus de 
voorzitter Blans.

Weg ermee
De raadzaal stroomde leeg: “Zo’n 
wethouder kun je toch niet laten zit-
ten”, zo bromde het publiek. “Hij is 
er ook nog niet”, aldus de raadsle-
den Versteegh, Rouwenhorst en 
Goldhoorn: “ Hij moet maar zo door-
gaan, dan loopt hij de kans dat hij 
de eerstvolgende raadsvergadering 
een motie van wantrouwen aan zijn 
broek krijgt. Dat verdient hij.”
 Wordt vervolgd...

(vervolg van de voorpagina)

Nu hebben bewoners dit uitzicht; als het plan doorgaat kijken ze naar de gevel van een woning met een nokhoogte
van 13 meter.

De heer Rouwenhorst CDA De heer Goldhoorn RVB
De heer Versteeg was CDA; is nu 
onafhankelijk raadslid.

“Hij loopt de kans dat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt“

Dhr. Roosendaal: “Ik weet van niks”



pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn: 
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.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 eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

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 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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, Hofland 48, 
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 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

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

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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Dierenbescherming
zoekt collectanten

Regio - Ook dit jaar gaat de 
Dierenbescherming weer col-
lecteren. De nationale collec-
teweek loopt ditmaal van zon-
dag 3 oktober tot en met zater-
dag 9 oktober. 
De afdeling Aalsmeer en om-
streken (Aalsmeer, Amstelhoek, 
De Hoef, Kudelstaart, De Kwakel, 
Mijdrecht, Rijsenhout, Uithoorn, 

Vinkeveen, Waverveen en Wilnis) 
is nog op zoek naar enthousiaste 
collectanten. 
Bent u bereid om een paar uur-
tjes bij u in de buurt te collec-
teren voor de Dierenbescher-
ming? Neem dan contact op via 
db.aalsmeer@gmail.com. U kunt 
ook bellen naar 0297-343618 
(werkdagen 09.30-11.30 uur).

Feest op basisschool de Zwaluw:
Juf Bianca getrouwd
Nes aan de Amstel - Juf Bian-
ca die al vele jaren werkzaam is op 
basisschool De Zwaluw in Nes aan 
de Amstel is zaterdag 11 september 
getrouwd met haar John.
Bij de huwelijksvoltrekking in de 
Thamerkerk in Uithoorn waren veel 
leerlingen aanwezig om samen met 
hun juf deze feestelijke dag te vie-
ren. De kinderen waren de afgelo-
pen weken druk met alle voorberei-
dingen en ze hadden dan ook een 
mooie ereboog gemaakt en zon-

gen hun zelfgemaakte lied voor het 
bruidspaar bij het verlaten van de 
kerk. De klas van Juf Bianca mocht 
na afloop mee in de oude school-
bus naar de feestboerderij in De 
Hoef waar speciaal voor de kinde-
ren een disco en vele andere leuke 
activiteiten georganiseerd waren en 
ze naar hartenlust konden spelen en 
dansen. Het was een zeer geslaag-
de dag voor Juf Bianca, haar man 
John, haar kinderen Bo en Jesse en 
natuurlijk alle kinderen van groep 4!!

Heerlijke activiteitenmiddag op 
kinderboerderij de Olievaar
Uithoorn – Kinderboerderij de Oli-
vaar gaat weer een activiteitenmid-
dag organiseren. Deze activiteiten-
middag staat een klein beetje in het 
teken van dierendag. 
Volgende week woensdag 29 sep-
tember van 13.30 tot 15.30 uur gaan 
de kids een pennenpotje in elkaar 
knutselen. De kinderen kunnen kie-
zen uit  een schaap, konijn, kip of 

varken en die kunnen ze dan ver-
sieren met echte schapenwol, stic-
kers en glitters. Ook kunnen ze ge-
schminkt worden als een diertje. De 
huifkar rijdt weer rondjes door  het 
Libellebos en tussendoor lekker een 
beker limonade met dierensnoep-
jes erbij. 
Kosten voor deze middag zijn twee 
euro per persoon.

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 Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Scholen bouwen…

Wajir is een tijdje uit de schijnwerpers van deze rubriek gebleven. Dit wil 
niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn geweest in Wajir of in de we-
reld van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Ik hoef alleen maar te wijzen 
op de zorg over het overheidsbeleid in de nabije toekomst. Alle weldenken-
de mensen zijn overtuigd van de noodzaak van onderwijs voor de ontwikke-
ling van arme landen. Immers staat ‘iedereen naar school’ op nummer twee 
van de Millenniumdoelen. In Afrika (onder de Sahara) is de deelname aan 
basisonderwijs gestegen van 58% in 2000 naar 74% in 2007.
Voor Wajir zijn dit soort cijfers nog een illusie…

Toch is scholenbouw UIT. De bouw van klaslokalen wordt niet of veel 
minder dan voorheen door grote organisaties voor ontwikkelingshulp ge-
subsidieerd en in de wandelgangen proef ik hier en daar enige minachting 
over ‘schooltjes bouwen’. Salariskosten voor docenten komen doorgaans al 
niet in aanmerking voor financiële steun en voor schoolgeld of studiebeur-
zen krijg je ook niet de handen op elkaar. Hulp moet vernieuwend zijn, moet 
nieuwe lesmethoden invoeren of deskundigheid van het schoolmanage-
ment bevorderen. Natuurlijk is dat prachtig, maar veel ‘scholen’ die wij in 
Wajir bezochten, hebben geen lokalen, geen schoolbanken en niet eens een 
kast om leermiddelen (als die er zijn) op te bergen.

Veel scholenbouw wordt betaald door kleine stichtingen in Nederland be-
staande uit goedwillende, gemotiveerde mensen met een achterban/ draag-
vlak, dat graag concrete resultaten wil zien.
Dit zogenaamde Particulier Initiatief (PI) is doorgaans niet gekwalificeerd 
om zich te bemoeien met lesmethoden of om de deskundigheid van het 
schoolmanagement met bijscholing te verbeteren. Bovendien is het vaak 
heel moeilijk om de overheid te beïnvloeden over de kwaliteit van het on-
derwijs, zeker als je niet de financiën hebt om salarissen van docenten te 
betalen. Laat het PI rustig doorgaan met de bouw. De professionals van de 
grote organisaties kunnen het PI helpen en zich vooral richten op de verbe-
tering van de kwaliteit. In mijn ogen is allebei nodig.

Ad Groeneveld

SG Thamen schenkt drie 
techniektorens aan De Dolfijn 
Uithoorn - Op donderdag 16 sep-
tember hebben twee leerlingen van 
scholengemeenschap Thamen drie 
techniektorens aan de school voor 
speciaal basisonderwijs De Dol-
fijn aangeboden. Thamen wil daar-
mee het belang dat de school hecht 
aan een zo vroeg mogelijke kennis-
making met techniek aangeven. De 
blauw-groene toren (groep 1-2), de 
geel-paarse (groep 3-4-5) en de 
rood-roze (groep 6-7-8) geven al-
le leerlingen in alle leerjaren van 
het basisonderwijs de gelegenheid 
vooral praktisch met techniek bezig 
te zijn. Thamen hoopt hiermee twee 
doelen te bereiken: allereerst dat 
ook leerlingen die later naar havo/
vwo gaan op de basisschool al heb-
ben geleerd wat techniek inhoudt, 
en als tweede, dat toekomstige vm-
bo-leerlingen al op de basisschool 
het belang van techniek hebben er-
varen. De lessen van de techniekto-
rens sluiten naadloos aan op de les-

sen techniek die de onderbouwleer-
lingen op Thamen aangeboden krij-
gen. Dat techniek promoten nood-
zakelijk is blijkt o.a. uit de klacht van 
het bedrijfsleven dat goede techni-
sche medewerkers steeds moeilijker 
te vinden zijn. Thamen spant zich al 
enige jaren in om aan deze vraag 
van het bedrijfsleven tegemoet te 
komen. Het project Praktijkleren dat 
in 2008 op Thamen gestart is stelt 
de examenleerlingen van de tech-
nische opleidingen van Thamen in 
staat hun praktijklessen bij de deel-
nemende bedrijven te volgen en zo 
te ervaren wat werken in de tech-
niek inhoudt. Door De Dolfijn tech-
niektorens aan te bieden ontstaat 
als het ware een doorlopende leer-
lijn van groep 1 van de basisschool 
tot en met de examenklas van het 
vmbo. Het opent tevens de moge-
lijkheid tot verdere samenwerking 
op het gebied van technieklessen 
tussen De Dolfijn en Thamen.

Een kijkje in een van de 
mooiste watertorens
Aalsmeer -  52 Meter hoog en 82 
jaar oud. Dat is de watertoren van 
Aalsmeer. De toren, naar ontwerp 
van ir. Sangster, staat met zijn Ju-
gendstill-architectuur bekend als 
één van de mooiste van ons land. 
Het Rijksmonument aan de West-
einderplassen wordt dit jaar gereno-
veerd. Voordat de renovatie gaat be-
ginnen, op 29 september, is de wa-
tertoren nog één weekend geopend 
voor publiek. Zowel zaterdag 25 als 
zondag 26 september zijn de deu-
ren van het monument tussen 13.00 
en 17.00 uur geopend. Boven kunt u 
van een fantastisch uitzicht genie-
ten, dat ver over ‘de Poel’ reikt. Met 
helder weer kunt u Schiphol, Am-
sterdam en zelfs de Bavokerktoren 
in Haarlem en de hoogovens van 
IJmuiden zien. 

Foto’s
Op de begane grond van de water-
toren is een foto-expositie ingericht 
over het monument. U ziet hier oude 
foto’s van de toren in aanbouw maar 
ook artistiek vormgegeven beeld. 
De foto’s zijn gemaakt en beschik-
baar gesteld door Aalsmeerders, 
die de toren op hun manier hebben 
vastgelegd. Wie alleen de expositie 
wil bezichtigen hoeft geen entree te 
betalen. Een tripje naar de bovenste 
buitenverdieping kost 2 euro voor 
volwassenen en 1 euro voor kinde-
ren tot 12 jaar. 
De entreegelden worden aange-
wend voor het instand houden van 
de watertoren als publieke trek-
pleister. Zo kunnen bezoekers tegen 
kleine prijsjes koffie, fris en koek 
kopen. Daarnaast wordt met bin-
nengekomen gelden gespaard voor 
dakverlichting. De watertoren wordt 
’s avonds al prachtig verlicht, maar 

dat geldt niet voor het koperen dak. 

Open
Zondag tijdens de opening treedt 
overigens het shantykoor ‘de Brul-
boeien’ op in de watertoren. Dit om-
dat het de laatste publieksdag is die 
het monument beleeft vóór de re-
novatie aanvangt. De heren van het 
koor beginnen om 15.00 uur.
Zij organiseert niet alleen publieks-
dagen maar tevens stelt zij de toren 
beschikbaar als trouwlocatie. Na de 
renovatie is het monument uitgerust 
met toiletten en een keukenblok om 
bezoekers beter van dienst te kun-
nen zijn. Daarnaast worden klein 
plekken van betonrot aangepakt. 
De laatste mogelijkheid dus dit jaar 
om de mooie toren te bezichtigen 
en te beklimmen. Meer informatie: 
06-51094994. Donateur worden van 
de watertoren Aalsmeer? Stort uw 
gift op 3001 64 558. (Rabobank) tnv 
‘Watertoren Aalmeer’. Kijk ook eens 
op: www.aalsmeerwatertoren.nl
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Maak kennis met ademhalen
Uithoorn - Door het bewust verbin-
den van de inademing met de uit-
ademing, in een ontspannen ritmi-
sche beweging, ontstaat een diepe 
ontspanning waarin je contact kunt 
maken met lichaamssignalen, ge-
dachten en emoties waarvan je je 
niet of nauwelijks bewust was. 
Soms komen oude ervaringen of 
oude oordelen, die je iets te zeg-
gen hebben of zelfs je leven van nu 
sterk beïnvloeden, nog een keer aan 
de oppervlakte. Ondersteund door 
de ademhaling leer je gevoelens 
van bijvoorbeeld angst en frustratie 
hanteren zonder dat ze met je op de 

loop gaan. Je leert jezelf beter ken-
nen, begrijpen en accepteren. De 
verkregen informatie leer je steeds 
meer omzetten in het doelbewust 
sturen van je leven. Dit is een pro-
ces van integratie. 
Oude patronen en oordelen zijn ons 
vertrouwd. Ze hebben ons gebracht 
waar we nu zijn en hebben ons een 
zekere veiligheid gegeven. Ook als 
we deze oude zekerheden niet meer 
nodig hebben, laten wij ze stap-
je voor stapje los. In de atmosfeer 
van vertrouwen en veiligheid, waar-
in wordt uitgegaan van jouw speci-
fieke persoonlijkheid en levenssitu-

atie, kom je weer in contact met je 
basisvertrouwen en je diepste we-
zen. Daaruit ontstaat meer levens-
vreugde, innerlijke rust en een ho-
gere levenskwaliteit.
Onder leiding van 3 gerenommeer-
de ademcoaches Lajos Barsony, Lo-
tus Zweers en Sacha Palliser, vindt 
er zondag 3 oktober van 13.00 tot 
17.00 uur een workshop plaats 
bij Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
De kosten zijn slechts 25 euro per 
deelnemer. Inschrijving via de re-
ceptie van Amstelhof Health Club.  
tel. 0297–531855.

Exposities Dorpshuis Willisstee
Wilnis - Twee exposities van twee  
jongeren van 16 en 17 jaar, Dion van 
Leeuwen en Denan Quick, expose-
ren van half september tot 1 novem-
ber in het veertigjarige Dorpshuis 
Willisstee, in het Horecagedeelte, 
genaamd ”Café Stee-Inn”. Op 11 ok-
tober a.s. is het veertig jaar geleden 
dat Dorpshuis Willisstee officieel in 
gebruik werd genomen. De laatste 
jaren komen er geregeld mensen uit 
De Ronde Venen en daarbuiten ex-
poseren, alle doelgroepen kunnen 
hier namelijk gratis exposeren. Deze 
exposities worden door Diny Kroon 
georganiseerd.

Denan Quik
De 17 jarige Denan Quick is in Amei-
de geboren en woont sinds 2008 in 
Wilnis. Beide jongens zitten op de 
Mozarthofschool in Hilversum.
Deze jongens hebben een totaal 
verschillende werkwijze van kunst, 
wat erg leuk is om te zien.
Denan een beetje Cobra stijl, en 
sommige van zijn werken lijken een 
beetje op de stijl van Corneije.
(Corneije haalde immers zijn in-
spiratie uit kindertekeningen, dus 
Denan wie weet ooit?) De 17-jari-
ge Denan heeft nog meer hobby’s: 
koken, zwemmen, computerspelle-
tjes Formule 1 kijken. Op de speci-
ale Hockey voor gehandicapten bij 
HVM is Denan ook geen onbeken-
de. 

Dion van Leeuwen
De zestienjarige Dion van Leeu-
wen woont zijn hele leven al in Wil-
nis en werd in Woerden ter wereld 
gebracht. Zo schildert de zestien-

jarige Dion van Leeuwen in de stijl 
van het Kubisme, met organische 
vormen, ook zo kleurrijk. Het is echt 
de moeite waard om deze schilde-
rijen van nabij te komen bekijken. 
Naast de school en het schilderen 
heeft ook Dion nog andere hobby’s 
en bezigheden. 
Dion zijn grootste passie is het ver-
zamelen van kerkspullen en beel-
den uit kerken, daarnaast zou hij 
wel eens kennis willen maken met 
beeldhouwen, maar alles op zijn tijd, 
zoals hij zegt. Dion gaat elke week 
paardrijden op zaterdag en daarna 

fietst hij lange afstanden van Wilnis 
naar Kamerik en terug, om op een 
boerderij alles te leren wat er al zo 
op de boerderij gebeurt. Vooral die-
ren trekken zijn aandacht.
Deze exposities kunt u tijdens ope-
ningstijden van de Willisstee komen 
bekijken. De exposities in de Wil-
lisstee worden verzorgd door Diny 
Kroon-Vis. 
Wie eens wil exposeren kan zich bij 
haar aanmelden, tel. 06-51005920 
of op maandagmiddag even langs-
komen of bellen 0297-284635.

Gospelkoor Rovenians ondersteunt 
de actie ‘Nacht zonder dak’

De Ronde Venen - Komende za-
terdagavond 25 september zo 
rond 21.00 uur zal Gospelkoor De 
Rovenians een optreden (mini-
concert) verzorgen in Wilnis. Een 
50-tal jongeren uit De Ronde Ve-
nen zal deze nacht doorbrengen in 
door hun zelf gebouwde “hutten” 
gemaakt van plastic en karton.

De jongeren hebben zich hiervoor 
laten sponsoren en de opbrengst 
is bestemd voor de stichting Tear. 

Het geld zal besteed worden aan 
de opvang van straatjongeren in 
Bolivia. Jongeren die niet anders 
gewend zijn dan de nachten op 
deze manier door te brengen.
Gospelkoor De Rovenians steunt 
deze actie graag door een gratis 
optreden te verzorgen in de hoop 
dat er veel mensen komen luiste-
ren en hun steentje bij zullen dra-
gen aan deze grandioze actie.
Deze avond zal het koor onder an-
dere één van hun nieuwste num-

mers ten gehore brengen, te we-
ten Lean on me van Kirk Franklin. 
Een zeer gepast nummer voor de-
ze avond. 
Kom luisteren komende zaterdag 
25 september rond 21.00 uur bij 
de PKN Ontmoetingskerk in Wil-
nis aan de Dorpsstraat 20.
Meer informatie over nacht zon-
der dak: 
www.nachtzonderdak.nl/wilnis 
Meer informatie over De Roveni-
ans: www.rovenians.nl .

‘Creatieve Nature’
in bibliotheek
Mijdrecht - Vanaf 20 september 
aanstaande exposeert de bijna 17 
jarige Roos Uithol in de bibliotheek 
in Mijdrecht met haar foto expositie
 ‘Creative Nature’.
Deze expositie was al eerder dit jaar 
te zien in het gemeentehuis van De 
Ronde Venen, maar nu aangevuld 
met beelden uit de zomer van 2010.

Roos heeft een heel eigen manier 
van kijken naar de dingen om haar 

heen. Ze legt haar onderwerpen het 
liefst zo puur mogelijk vast, omdat 
ze vindt dat al dat ‘geknutsel aan de 
werkelijkheid’ niet eerlijk is. 
De objecten die ze op die manier 
in beelden tracht te vangen zeggen 
door hun eenvoud genoeg aan de-
gene die ze bekijkt.

Als u belangstelling heeft voor haar 
werk kunt u tot half oktober een 
kijkje nemen in de bibliotheek.

Twistvliedschool start sportief
Mijdrecht - Afgelopen maan-
dagochtend 20 september 
om 8.30 uur zijn alle leerlin-
gen, leerkrachten van de Twist-
vliedschool en ouders de week 

sportief begonnen. Dit om het 
project Fit4Kids te starten. 
Op vrolijke, opzwepende mu-
ziek deden zij allerlei oefenin-
gen. 

In de komende weken zullen 
alle groepen leren dat voldoen-
de beweging, sport en goede 
voeding bijdragen aan een ge-
zond en fit leven.

Dansen, leven, lachen!!

‘Dance to the Stars’
Mijdrecht - Er is geen leukere vrije-
tijdsbesteding dan dansen. Vele dui-
zenden dansliefhebbers laten dat 
iedere week opnieuw zien. Dansen 
is voor alle leeftijden.
Wie zich op het ritme van mooie 
muziek laat gaan ervaart- al zwe-
vend over de dansvloer- onmiddel-
lijk het positieve levensgevoel dat 
dansen teweegbrengt. Dansen is 
een prima uitlaatklep en zorgt tege-
lijkertijd voor dat beetje warmte, dat 
zo hard nodig is in deze recessietijd!

Wie danst laat de dagelijkse zor-
gen en spanning die een beroep 
met zich meebrengt ver achter zich. 
Dansen is bovendien een vorm van 
ontmoeten. Geen overbodige luxe 
in een wereld waar heel veel men-
sen zich steeds meer terugtrekken 
in hun eigen omgeving. Daarom 
timmeren de Swinging World dans-
scholen ook in 2010 aan de weg met 
hun motto; Dansen-Leven-Lachen! 
Op die manier willen de dansscho-
len een signaal afgeven dat wijst op 
plezier en aandacht voor elkaar. 

Dansen is plezier voor iedereen
Of je nu 8 of 80 bent; dansen is ple-
zier voor iedereen! Als je jong leert 
dansen heb je daar later veel gemak 
van. Je leert de juiste omgangsvor-
men en je kunt bewegen (letterlijk 
en figuurlijk) in allerlei kringen.

Bijna iedereen herinnert zich nog 
wel de eerste dansles. Je bent een 
beetje opgewonden en vol verwach-
ting van wat er komen gaat. Die eer-
ste pasjes op de dansvloer zijn on-
vergetelijk; een wat dromerige stem-
ming bij het dansen van een mooie 
Engelse Wals of regelrecht uitgela-
ten bij de Rock & Roll. Iedereen doet 
het op zijn eigen manier, maar het 
is plezier dat je nooit meer vergeet.

Genieten
Wie danst blijft jong. Maar wat ei-
genlijk veel belangrijker is; dansen 
is SAMEN genieten van heerlijke 
uren. Het gaat om plezier en levens-
lust en een goed bestede vrije tijd. 
De Swinging World dansschool is 
bij uitstek een plek waar je vrien-

den ontmoet. Altijd in een leuke 
ontspannen sfeer. Het maakt niet 
uit of je jong of al iets ouder bent. 
Dus neem eens contact op met de 
Swinging World Dansstudio Jan 
Verburg. Jong en oud kunnen zich 
dus onderdompelen in de bruisende 
sfeer van een Swinging World dans-
school. Door de doordachte opzet 
van de Swinging World cursussen 
kan werkelijk iedereen dansen, le-
ven en lachen. Na een eerste dans-
les voel je al meteen dat je swingen-
der door het leven gaat.
Sterkere nog; stapje voor stapje 
word je een ander mens! De mo-
derne Swinging World dansschool is 
niet voor niets top of the bill.
Smaakvol ingerichte zaal, sfeervol-
le zitjes en een gezellige bar zorgen 
voor de juiste mix van inspanning en 
gezellige ontspanning. Er gaat een 
nieuwe wereld voor je open. Stap 
dus in die wereld van gezelligheid 
en sfeer.

www.dansstudiojanverburg.nl
of www.dansschoolmijdrecht.nl.

Scouting houdt open dag
Vinkeveen - Scouting Eliboe Vin-
keveen houdt aanstaande zater-
dag 25 september een open dag!

Scouting Eliboe viert dit seizoen het 
65-jarig bestaan! Dat doen ze met 
een gezamenlijk groepsweekend in 
oktober, een revue in mei 2011 en 
een gezamenlijk zomerkamp in ju-
li 2011 naar België. Maar eerst heb-
ben ze zaterdag 25 september open 
dag van 10.00 tot 15.00 uur bij het 

clubhuis aan de Bonkerstekersweg 
(tegenover het VLC). In het thema 
van Indiana Jones kan iedereen van 
5 tot 16 jaar goudstukken winnen 
door opdrachten te voldoen.
De opdrachten kan je verdienen 
in het casino, met blik gooien of 
met A-frame lopen. De goudstuk-
ken kunnen gesaved worden bij de 
bank voordat de bandieten deze van 
je kunnen stelen. Verder kun je je la-
ten schminken, over de touwbrug, in 

de goudmijn en nog veel meer. 
Natuurlijk is dit een leuke manier 
om kennis te maken met scouting. 
Scouting Eliboe heeft bevers (5-7 
jaar) welpen (7-11), troep (jongens 
11-14 jaar), vendel (meisjes 11-14 
jaar) en explorers (15-18 jaar).

Heb je interesse in de scouting kom 
kijken komende zaterdag 25 sep-
tember tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Of kijk op de website www.eliboe.nl

Prijswinnaar Van der Zwaard Optiek
Mijdrecht - Iedereen die van be-
gin mei tot en met eind augus-
tus 2010 een Rayban-zonnebril 
kocht bij Van der Zwaard Optiek 
in Mijdrecht kon meedoen met 
een loterij.

Hiermee kon men in aanmerking te 
komen voor het exclusieve netbook 
van Sony VAIO in de aparte “rare 
print” van Rayban. De “rare print” 
staat ook op de Rayban Icons Club-
master zonnebril van de Never Hide 
campagne.
De gelukkige winnaar is Carola 
Pauw uit Vinkeveen geworden. Vrij-
dag 17 september is haar het net-
book overhandigd voor de levens-
grote poster van de zonnebril door 
Karin van der Zwaard.

Wij wensen Carola veel geluk met 
haar netbook en natuurlijk ook veel 
kijkplezier met haar Rayban zonne-
bril !
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Argon voetbal zaterdag 
deelt de punten met CDN
Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd om de thuiswedstrijd tegen 
CDN in winst om te zetten. Voor 
rust kwam het na twintig minu-
ten op voorsprong, echter vlak voor 
het rustsignaal scoorde de ploeg 
uit Driebergen de gelijkmaker. On-
danks dat er in de tweede helft één-
richtingsverkeer richting doel CDN 
ontstond bleef de stand gelijk. Er 
had voor Argon meer ingezeten 
maar de aanvallers faalden in de af-
werking.
De eerste twintig minuten bepaalde 
Argon het spel, maar ondanks dat 
het veel in balbezit was ontstonden 
er geen echte scoringsmogelijkhe-
den, slecht één kon er worden ge-
noteerd en dat was een voorzet van 
Kevin Blom die door Stefan Tiche-
laar feilloos werd ingeschoten. 1-0. 

Daarna kwam CDN wat meer in de 
wedstrijd maar verder dan een po-
ging voorlangs en rakelings naast 
kwamen de gasten niet. Vlak voor 
rust was het wel raak, een hoek-
schop kon door de meegekomen 
verdediger Paul van Hofwegen in-
gekopt worden.

Vervangen
Al snel in de tweede helft moest Al-
bert Mens geblesseerd het veld ver-
laten, hij werd vervangen door An-
tonie van der Linden. In aanvallend 
opzicht was Argon de bovenliggen-
de partij, maar vanmiddag bleek het 
richtingsgevoel ver zoek. Een schot 
van Alan Doorson werd door kee-
per Van Bruggen tot hoekschop 
verwerkt en even later schoot Van 
Adrichem voorlangs. Ook een vrije 

trap van Tichelaar ging naast en op 
aangeven van Lesly Groenen mikte 
Youri van Adrichem opnieuw naast 
de verkeerde kant van de paal.
Argon coach Jack Honsbeek bracht 
vervolgens Bas de Graaff en Rudi 
Zaal in maar ook deze wissels had-
den niet het beoogde resultaat. Zo 
knalde Bas de Graaff na een so-
lo naast en even later mikte hij van 
dichtbij op de keeper.
Een omhaal van Rudi Zaal had ook 
een beter lot verdiend en Stefan Ti-
chelaar’s schot miste wederom de 
goede richting. CDN verscheen 
daar tussendoor tweemaal voor Ar-
gondoelman Bas van Moort met de 
mooiste kans voor Van Wonderberg 
maar hij mikte in handen van sluit-
post. Zaterdag gaat Argon op be-
zoek bij De Meern.      

Sportieve Clubkampioenschappen 
tennisvereniging De Ronde Vener
Mijdrecht - Van 1 september tot en 
met 12 september werkten de leden 
van tennisvereniging TV De Ronde 
Vener zich weer goed in het zweet. 
De vereniging hield haar jaarlijkse 
Clubkampioenschappen en ook voor 
deze 30e editie was er genoeg be-
langstelling. 

Een festiviteit voor jong en oud. Ge-
mengd, single en dubbel. Alles was 
weer mogelijk. 
Naast de sportiviteit was er natuur-
lijk ook genoeg tijd voor ontspanning 
en gezelligheid. Op vrijdag 10 sep-
tember hield de vereniging met dank 
aan de sponsoren Hema, Decorette, 
Expert, Boxce Biljart en Albert Heijn 
een loterij. Vervolgens was het tijd 
voor een feestje. Tennistenues wer-
den verruild voor zwarte en witte kle-
ding voor deze ‘black&white party’ 
waarbij de clubleden konden mee-
zwingen met de jaren ’70 en ’80 mu-
ziek. 

Uitreiking
Op zondag werden de kampioen-
schappen afgesloten met de uitrei-
king. Onder het genot van een bief-
stukje, hete kip of een pannetje mos-
selen werden de bezoekers bij de 
tennisvelden op de hoogte gebracht 
van de clubkampioenen van dit jaar. 
Dennis Pauw en Francisca Ouds-
hoorn mogen zich de clubkampioe-
nen van de jeugd noemen. Saskia de 
Jong en Mick van Meines waren de 
grote winnaars bij de senioren. 

Oktober Weekenden Toernooi
Het tennisseizoen is zeker nog niet 
voorbij. TV De Ronde Vener organi-
seert al weer voor de 13e keer het 

Midreth Oktober Weekenden Toer-
nooi. De wedstrijden worden ge-
speeld in de weekenden van de 
maand oktober, te beginnen het 
weekend van 2 en 3 oktober en de fi-
nales staan gepland voor het week-
end van 23 en 24 oktober. In de afge-
lopen jaren is gebleken dat het in ok-
tober vaak nog prima tennisweer is, 
reden genoeg om de banen nog een 
maand open te houden en het week-
endentoernooi te spelen. Er worden 
dit jaar dames-, heren- en mixdub-
bels gespeeld in de volgende cate-
gorieën 3,4, 5, 6-25+, 7-17+ , 7-35+, 
8-17+ en VT50+.
Vijf jaar geleden zijn met veel succes 

de veteranencategorie en de cate-
gorie 8 toegevoegd. Door deze cate-
gorieën aan het toernooi toe te voe-
gen wil Tennisvereniging De Ronde 
Vener onderstrepen dat tennis een 
sport is die op alle leeftijden en al-
le niveaus met veel plezier kan wor-
den beoefend. Inschrijven voor het 
Oktober weekendentoernooi kan via 
de website: www.tvdrv.nl. Het is een 
open toernooi dus iedereen die lid is 
van de KNLTB kan inschrijven voor 
het toernooi. De wedstrijden worden 
gespeeld op het gezellige tennispark 
van Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner, gelegen in het park rechts van 
De Meijert.

Jongens Hertha E4 beginnen 
met een eenvoudige zege
Vinkeveen – De eerste wedstrijd 
werd gespeeld zonder de vas-
te speler Shane, maar met Mit-
chel uit de E6 thuis hun eerste 
competitie wedstrijd spelen te-
gen Altius E5.

De jongens beginnen al aardig 
op elkaar ingespeeld te raken en 
via soms prachtige combinaties 
stond het bij rust al 5 – 0.
De tweede helft konden de jongens 
vrij experimenteren met de posities, 
zo kon het voorkomen dat de tegen-
stander zomaar zes aanvallers voor 
het doel zag verschijnen, de achter-
hoede werd streng bewaakt door 
keeper Pablo.
Helaas kon hij in zijn eentje niet 
voorkomen dat er twee goals door 
Altius werden gescoord.
De Hertha aanvallers “prikten” er 
ook nog vier in; einduitslag 9 – 2.

Freek van Leeuwen: 

Jeugdscheidsrechter CSW 
seizoen 2009-2010
Wilnis - Afgelopen zaterdag werd 
voor de zesde keer de jeugdscheids-
rechter van het jaar uitgeroepen.

Dit seizoen is de keus gevallen op 
de viertienjarige Freek van Leeu-
wen, een scheidsrechter die al ve-
le wedstrijden in de interne compe-
titie (Champions League en Uefa) 
heeft gefloten en vervolgens door-
gestroomd is naar de E jeugd. De 
scheidsrechterbegeleiders van 
CSW, Martijn Germs en Arno Post-
ma, hebben de keus grotendeels 
bepaald op de goede beoordelingen 
die hij voor het leiden van zijn wed-
strijden heeft gekregen van de lei-
ders van de thuispelende en bezoe-
kende teams.
Martijn Germs heeft na afloop van 
de wedstrijd op het veld de gro-
te scheidsrechtersbeker met daar-
in gegraveerd de naam van Freek 
van Leeuwen en een trofee scheids-
rechter van het jaar aan Freek over-
handigd. Freek was bijzonder ver-
rast. Hij had dit niet verwacht. Hij 
was wel heel blij met zijn verkie-
zing, voor hem het bewijs dat hij dit 

seizoen een goede ontwikkeling als 
scheidsrechter heeft doorgemaakt. 
Het fluiten vindt hij leuk en op het 
veld straalt hij dit ook uit. Allen van 
CSW feliciteren Freek van harte met 
zijn uitverkiezing. 

Doorstromen
Daarvan is er een groot aantal die in 
de zogenaamde Champions League 
en Uefa hun ervaringen opdoen en 
dan doorstromen naar de E en F pu-
pillen.
Vanuit de E en F gaan ze onder be-
geleiding van de scheidsrechterco-
ordinatoren ervaring opdoen in het 
fluiten van D wedstrijden op een 
heel veld. Hier komt als extra di-
mensie de omgang met de assi-
stent-scheidsrechters en natuurlijk 
de buitenspelregel bij. 
Mocht je ook geïnteresseerd zijn om 
eens wedstrijden te fluiten of zelfs 
voor een interne cursus, geef je dan 
op bij een van de scheidsrechterco-
ordinatoren van CSW. 

Freek moest uiteraard op de foto
met zijn beker. 

Stroomstoring verstoort 
beker Atalante H1
Vinkeveen - Atalante Heren 1 heeft 
vrijdagavond 17 september haar 
eerste wedstrijd voor de beker ge-
speeld. De A-side mannen moes-
ten aantreden tegen Punch H1 uit 
Delft dat afgelopen seizoen uit de 
3e divisie is gedegradeerd en met 
veel wisselingen gaat uitkomen in 
de promotieklasse. Twaalf man sterk 
kwam de jonge ploeg uit Delft naar 
Vinkeveen om aan te treden tegen 
de 7 man van Atalante. Twee sterke 
krachten uit de Vinkeveense ploeg, 
Bas van der Lubbe en Erik Verbrug-
gen ontbraken in verband met een 
bruiloft en Rick de Groot en Ton 
Plomp van H2 waren staande bij om 
het team te versterken.
Tijdens de warming-up vlogen de 
ballen de Vinkeveners om de oren, 
voortdurend werden de ballen van 
Punch H1 op of rond de 3 meterlijn 
geslagen. Het beloofde voor de A-
side mannen een pittige pot te wor-
den. Dat bleek in de eerste set, Ata-
lante raakte al snel een aantal pun-
ten op achterstand. Het was wat 
onwennig in de eerste fase van de 
wedstrijd en het duurde even voor-
dat er een antwoord kwam op de ra-
ke klappen van de mannen uit Delft. 
Helaas werd deze set verloren met 
een minimaal verschil van 20-25.

Gewisseld
Na 10 punten in de 2e set werd Rick 
de Groot gewisseld voor Sven Pot-
huizen om te proberen de pass be-
ter aan te laten komen bij spelver-
deler Frans Roos. Echter, het team 
raakte even het ritme kwijt en deze 
set ging dan ook kansloos verloren 
met een stand van 12-25.
In de 3e set bleef Leonard de Jong 
langs de kant vanwege een blessu-
re aan zijn schouder. De ploeg uit 

Delft begon in deze set steeds meer 
fouten te maken en de A-side mo-
tor begon gesmeerd te draaien. Mi-
nimaal 1 set moest te pakken zijn. 
Bij een stand van 19-12 in het voor-
deel van Atalante sloeg het noodlot 
toe. Om 22.05 uur was er ineens een 
stroomstoring in een gedeelte van 

Vinkeveen. De wedstrijd lag stil.
In het reglement van de NeVoBo 
staat dat in overmachtsituaties de 
wedstrijd maximaal 1 uur stil mag 
liggen en dat deze daarna doorge-
speeld mag worden. Mocht het lan-
ger duren dan dient de wedstrijd 
verder gespeeld te worden op een 
andere datum met dezelfde spelers 
die op dat moment op het formulier 
stonden. Erik Verbruggen en Bas 
van der Lubbe zouden de volgende 

wedstrijd dan ook niet mee mogen 
doen. Na uitgebreid overleg besloot 
de thuisploeg om 22.45 uur om de 
overwinning aan Punch te geven. Er 
werd gekozen zich volledig te focus-
sen op de competitie en de beker te 
laten voor wat het is.
Doordat er begin september een 

plek vrij viel in de promotieklasse 
hebben de A-side mannen de kans 
gekregen om toch een klasse hoger 
te gaan spelen. Het is alweer 6 jaar 
geleden dat de Vinkeveense man-
nen op dit niveau speelden. Vrijdag 
24 september a.s. speelt de equi-
pe haar eerste wedstrijd thuis te-
gen Martinus H3, de gepromoveer-
de kampioen uit de 1 klasse. 
De nu al spannende wedstrijd is om 
21.00 uur in de Boei in Vinkeveen.

Horangi Taekwondo begint 
seizoen met een impuls
Mijdrecht - Horangi taekwon-
do is het seizoen goed begonnen. 
De club mocht namelijk gelijk een 
mooie impuls ontvangen van de 
Amsterdam internet Exchange, één 
van de grootste internet knooppun-
ten ter wereld. Elk jaar geeft deze 
onderneming een financiële impuls 
aan organisaties die maatschappe-
lijk actief zijn en dit jaar hebben zij 
ook een donatie aan Horangi gege-
ven.

Impuls
AMS-IX is een grote onderneming 
uit Amsterdam die zich bezighoudt 
met het faciliteren van netwerkcon-
necties en internet. Elk jaar geeft 
deze onderneming een financië-
le impuls aan een organisaties die 
maatschappelijk actief zijn. Tae-
kwondo is daarom een logische 
keus, want naast het plezier dat de 
deelnemers aan de sport beleven is 

de sport ook, vooral voor kinderen, 
van opvoedkundige waarde.
Zo wordt er bij taekwondo veel aan-
dacht besteed aan respect, discipli-
ne en rekening houden met elkaar. 
Horangi investeert in deze begrip-
pen tijdens de trainingen. Zo moe-
ten de kinderen voor elke les netjes 
opgesteld staan om met een geza-
menlijke groet de les te openen. Iets 
wat in het land van herkomst, Ko-
rea, heel normaal is. De leerlingen 
worden geacht elkaar te helpen. Zo 
zie je dat kinderen met meer erva-
ring de nieuwe leerlingen vaak hel-
pen met technieken.
Omdat de groep divers is, is het be-
langrijk dat kinderen rekening met 
elkaar houden. Tijdens het trainen 
op trapkussens geldt bij Horangi de 
regel dat als je trapt bij iemand die 
kleiner is dan jijzelf, je rustig en be-
heerst trapt. De gift van AMS-IX zal 
worden besteed aan trainingsmate-

rialen voor de leerlingen zoals ex-
tra trapkussens voor alle groepen 
en lichaamsbescherming, hogo ge-
naamd, voor de kleinste leerlingen.

Horangi
Taekwondoschool Horangi is na de 
zomerstop weer begonnen met de 
taekwondotrainingen. Zoals gebrui-
kelijk zijn de lessen onderverdeeld 
in de groepen kinderen beginners, 
kinderen gevorderd, volwassenen 
beginners, volwassenen gevorderd 
en de zogenaamde 40+ groep waar 
de intensiteit van de training lager 
is en meer aandacht aan techniek 
wordt besteed. 
Horangi geeft les in sporthal de Wil-
lisstee in Wilnis. Voor meer informa-
tie over Horangi Taekwondo kunt u 
contact opnemen met: 
taekwondomijdrecht@hotmail.com 
of ga naar de website: 
www.horangi.nl. 
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Ronald Douglas speelt bij
René van Beeck in De Boei
De Ronde Venen - Vrijdagavond 1 
oktober belooft een geweldige jazz-
avond te worden. Dan spelen Re-
né van Beeck & Friends in De Boei, 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Ook deze keer heeft René grandioze 
friends uitgenodigd: Ronald Doug-
las- vocals, Jacco Griekspoor- vi-
brafoon, John Engels- drums. De 
naam van de pianist wordt nog be-
kendgemaakt. Het concert begint 
om 20.30 uur.

Friends
Aanvankelijk zou pianist Rob van 
Kreeveld spelen. Rob verblijft mo-
menteel in China en door een ge-
wijzigde vlucht lukt het niet op tijd 
in De Boei te zijn. Ongetwijfeld weet 
René een uitstekende vervanger te 
contracteren. 
Vocalist Ronald Douglas, docent 
conservatorium in Zwolle, zingt al 
meer dan 20 jaar. Hij volgde de les-
sen bij Deborah Brown, studeerde 
af in 1993, waarna hij over de he-
le wereld heeft gezworven met een 
Glenn Miller Orkest. Diverse trofee-
en staan bij hem thuis te pronken 
als resultaat van gewonnen con-
coursen en optredens, zoals het fa-
meuze East Coast Jazz Festival in 
Washington. In Nederland treedt 
Ronald op met o.a. Metropool Or-
kest en The Skymasters. Op 1 ok-
tober gaan de jazzliefhebbers zeker 
van deze fantastische zanger genie-
ten. Al vele malen heeft John Engels 
in De Boei gespeeld, hij is een ver-
trouwde “Friend” in De Ronde Ve-
nen geworden. De carrière van John 
is indrukwekkend: met alle jazzgi-
ganten der aarde heeft hij gespeeld, 

zoals Stan Getz en Thelonious 
Monk. In Nederland drumde hij 15 
jaar lang bij de legendarische The 
Diamond Five. Nog steeds is hij de 
weergaloze grootmeester op drums. 
Jacco Griekspoor-vibrafoon stu-
deerde bij Frits Landesbergen( Frits 
speelde twee seizoenen eerder in 
De Boei met o.a. René en vocaliste 
Joke Bruijs) aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag. Geïnspi-
reerd door o.a. Milt Jackson en Li-
onel Hampton koos hij zijn eigen 
weg. In Nederland en ver daarbui-
ten hebben zijn optredens hem een 
unieke muzikale identiteit gegeven. 
Jacco speelt in de band 48eat6 die 
de muziek van Linel Hampton en 
Benny Goodman laat herleven.

Bassist René van Beeck zorgt sinds 
2003 met de absolute top van jazz-

musici voor een onvergetelijke 
avond in De Boei. 

Toegangskaarten
Deze “Friends” van bassist René van 
Beeck staan ongetwijfeld garant 
voor een superswingende jazzavond 
van ongekend kaliber. De toegangs-
prijs bedraagt 10 euro, houders van 
studie- of schoolpas betalen 5 euro. 
Kaarten zijn tot 3 dagen voor het 
concert te reserveren op 
www.cultura-drv.nl en verkrijgbaar 
bij drogisterij De Bree aan Heren-
weg 12 in Vinkeveen, bij boekhan-
del Mondria in winkelcentrum de 
Lindeboom in  Mijdrecht en een half 
uur voor aanvang van het concert 
aan de zaal. Informatie is te vinden 
op de site: www.cultura-drv.nl 
“Let de music swing on the 1st of 
October” Onveilige verkeerssituatie 

in Wilnisse dorpskern
Wilnis - Alle goede bedoelingen ten 
spijt zorgen de huidige renovaties 
die momenteel in de oude dorps-
kern van Wilnis plaatsvinden, regel-
matig voor een verkeerschaos. 
Vooral op de kruising met de Konin-
gin Julianastraat en de Stationsweg 
vlak bij de NH-kerk staat het ver-
keer soms compleet vast. Dat zou je 
niet verwachten in een rustiek dorp 
als Wilnis. Bijkomend probleem is 
ook dat daar de pcbs Koningin Ju-
lianaschool is gevestigd. Omdat er 
werkwagens en een aantal zeecon-
tainers van aannemers staan die het 
zicht ontnemen, hebben lopende of 
fietsende kinderen die naar school 
gaan of uit school komen, weinig 
zicht op de verkeersstroom die het 
anders zo rustige dorp voor hun 
school doorkruist. Daarnaast zijn er 
ook nog talloze ouders die hun kin-
deren met de auto halen en bren-
gen en hun voertuig lukraak ergens 
parkeren. Dan is het hek helemaal 
van de dam, vooral bij regenachtige 
weersomstandigheden. Commissie-
leden van de door de school in het 
leven geroepen Verkeerswerkgroep 
spreken van een soms onhoudbare 
situatie. Als grote boosdoeners wor-
den drie grote renovaties genoemd 
die tegelijkertijd worden uitgevoerd 
in het dorp. Zo staat de NH-Kerk 

voor renovatiewerkzaamheden al 
geruime tijd in de steigers en wor-
den de omringende huurwoningen 
uitgebreid onderhanden genomen 
door Westhoek Wonen. Parkeren in 
de straten waar dit gebeurt is daar-
door veelal niet mogelijk. Bovendien 
is de Dorpsstraat eveneens mini-
maal 10 weken opgebroken omdat 
de bestrating daar wordt vernieuwd. 
Alle auto’s worden op andere plek-
ken geparkeerd. Verkeer vanaf de 
Dorpsstraat en de Herenweg zoekt 
zijn uitweg via de Raadhuisstraat en 
de Koningin Julianastraat naar de 
verkeerslichten bij de Enschedeweg 
vice versa. Kortom, Wilnis’ centrum 
is ingeblikt…

Anders inplannen
“Al met al komen er veel auto’s 
langs de school waardoor er ge-
vaarlijke situaties ontstaan voor kin-
deren en omwonenden. De straat 
is niet op zoveel verkeer berekend. 
Dat loopt er regelmatig vast. Nu is er 
weliswaar een (tijdelijk) parkeerver-
bod in de Koningin Julianastraat en 
de Raadhuisstraat, maar een aan-
tal bestuurders houdt zich daar met 
name in de Julianastraat niet aan 
en ook niet aan de snelheid in de-
ze 30 km zone. Dit tot frustratie van 
ouders van fietsende schoolgaande 

kinderen en omwonenden.
De politie is al diverse keren gebeld 
en die komt af en toe wel kijken, 
maar kan volgens hen weinig aan 
het verkeersprobleem doen. Vanuit 
het gemeentebestuur wordt gezegd 
dat het nu eenmaal niet anders kan 
en dat het slechts een tijdelijke zaak 
is. Het is een samenloop van om-
standigheden dat de drie renovaties 
tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Maar dat wisten ze toch van te vo-
ren? Dat kan je dan toch ook an-
ders inplannen,” lichtten Jeanet-
te Vis en Germaine Weststrate van 
de Verkeerswerkgroep toe. Zij doen 
een klemmend beroep op mensen 
die per auto via het dorp vice ver-
sa naar de Enschedeweg gaan, om 
de (doorgaande) route te kiezen 
langs de Pieter Joostenlaan en de 
Pastoor Kannelaan en niet door het 
oude dorp. Dat zou al veel verkeer 
schelen. Verder dringen zij er bij de 
ouders op aan bij droog weer voor 
zover mogelijk de kinderen met de 
fiets naar de Julianaschool te bren-
gen. Dit zolang de renovatie van de 
woningen en tenminste de bestra-
ting van de Dorpsstraat nog niet zijn 
afgerond. Dat laatste duurt zeker 
nog enkele weken. 
Bij voorbaat dank voor de medewer-
king!

Doorstroming woningmarkt 
wordt gestimuleerd
De Ronde Venen - Gemeen-
te Abcoude en woningcorpora-
tie Westhoek Wonen hebben op 
maandag 6 september de rege-
ling Lokaal Maatwerk onderte-
kend.

Deze regeling is vooral bedoeld om 
senioren en starters in Abcoude 
meer kansen op de woningmarkt te 
geven om zo doorstroming te bevor-
deren. Wethouder Ton de Roode en 
de directeur van Westhoek Wonen 
Tom Burgers hebben de overeen-
komst ondertekend. Om de door-

stroming op de woningmarkt te sti-
muleren zal een deel van de huur-
woningen van Westhoek Wonen 
met voorrang toegewezen worden 
aan senioren en starters.
Maximaal 30 procent van de vrijge-
komen woningen komen in aanmer-
king voor de regeling Lokaal Maat-
werk. De senioren krijgen door de 
regeling meer kans op een senio-
renwoning in Abcoude.
De huurwoning die deze senioren 
vervolgens achterlaten zorgt voor 
extra doorstroming. Alleen woning-
zoekenden in de leeftijd vanaf 55 

jaar komen in aanmerking voor se-
niorenwoningen. 

Daarnaast is Westhoek Wonen ge-
start met de verkoop van een be-
perkt aantal huurwoningen.
Om de woningen betaalbaar te hou-
den wordt een korting gegeven en 
een terugkoopgarantie. Deze wo-
ningen worden in eerste instantie 
aangeboden aan de eigen huurders 
van Westhoek Wonen of lokale star-
ters. Vervolgens gaan de woningen 
die deze kopers achterlaten, met 
voorrang naar dezelfde doelgroep.

Wethouder Ton de Roode (links) van de gemeente Abcoude en directeur Westhoek Wonen Tom Burgers
ondertekenen de overeenkomst.

Leerlingen Jozefschool gaan 
‘groene voetstappen’ verdienen
Vinkeveen - Inmiddels heeft het 
startsein geklonken voor de ac-
tie ‘Groene voetstappen’.

Gijs Groen heeft de kinderen van 
de Sint Jozefschool heel enthousi-
ast, en ook voor de kleuters begrij-
pelijk, de spelregels uitgelegd van 
deze actie. Alle kinderen hebben 
een boekje gekregen met informa-
tie over deze actie die voor het der-
de achtereenvolgend jaar gehouden 
wordt. 
Zij kunnen per keer dat zij naar 
school fietsen, lopen, steppen, skee-
leren of met de bus naar school ko-
men en weer naar huis gaan, een 
stikker (voetstap) verdienen. Vol-
gende week worden alle voetstap-
pen bij elkaar opgeteld.

Op maandag 29 november wordt de 
Groene Voetstappenactie landelijk 
afgesloten met de kinderklimaattop. 
Hier gaan kinderen de regering ad-
viseren hoe zij de lucht schoner en 
gezonder kunnen maken.

Op de Klimaattop in Mexico zal be-
kend worden gemaakt hoeveel 
voetstappen er wereldwijd verza-

meld zijn. Deze worden aangeboden 
aan de voorzitter van de belangrijke 
VN klimaattop.

De Ronde Venen - Donderdag 16 
september was het weer zover: de 
jaarlijkse boottocht met weer een 
nieuwe groep oudere inwoners uit 
De Ronde Venen die wel een dag-
je uit kunnen gebruiken!

En zo afwisselend als het weer was, 
zo afwisselend was het gezelschap 
en ook het programma.
Was het tijdens het opstappen bij 
Rederij Klinkhamer nog een gro-
te regenbui, gaandeweg de mooie 
vaartocht via verschillende plassen, 
kwam de zon vrolijk door de wol-
ken heen zetten en hebben nog veel 
mensen genoten van het uitzicht op 
het bovendek.
De 50 gasten kwamen uit alle dor-
pen van De Ronde Venen, ook Am-
stelhoek en De Hoef, waren goed 
vertegenwoordigd. Er werden nieu-
we contacten gelegd en oude be-
kenden kwamen elkaar tegen. De 
10 begeleidende vrijwilligers van het 
Rode Kruis zorgden voor een deel 
van de gasten voor het vervoer naar 
en van de boot, en daarnaast waar 
nodig de begeleiding naar het toilet, 
een kijkje op het bovendek en het 
bijzonder lekkere warme en koude 
buffet.

Uiteraard zorgde het personeel op 
de boot dat niemand iets te kort 
kwam en schipper Jim heette ieder-
een van harte welkom. 
Tussendoor was er uitleg van alle 
activiteiten die het Rode Kruis in De 
Ronde Venen organiseert voor ou-
deren. Er waren plattegronden en 
boeken over de Vinkeveense Plas-
sen op de tafels gelegd.
Een uitleg over het  ontstaan van de 
plassen en het recreatiegebeuren 
werd aangevuld met wetenswaar-

digheden en ervaringen van men-
sen die graag daarover wilden ver-
tellen. Een gezellig muziekje erbij, 
genieten van het uitzicht met gol-
ven, legakkers, zandeilanden en niet 
te vergeten de zon, maakten er een 
onvergetelijke dag van voor alle op-
varenden.
Een goede traditie, mogelijk ge-
maakt door anonieme sponsors die 
het met name belangrijk vonden dat 
er een activiteit in onze ‘eigen’ Ron-
de Venen mee georganiseerd werd.

Een gezellig dagje op de 
plassen met het Rode Kruis

Dagtocht met Stichting ‘Paraplu’ 
Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ 
start binnenkort met een ge-
heel nieuwe cursus en organi-
seert haar eerste dagtocht van 
het nieuw begonnen activitei-
tenseizoen.

Wist u dat men met gewone, dage-
lijkse huis-, tuin- en keukenkruiden 
de gezondheid een flinke oppep-
per kan geven? In deze workshop 
wordt een heleboel verteld over wat 
dit voor ons zou kunnen betekenen, 
zeker met de wintermaanden voor 
de deur. Een bron van inspiratie! 
Op zeer deskundige en begrijpelijke 
wijze wordt men ingewijd in de ge-
heimen en de mogelijkheden die de 
meest eenvoudige kruiden u te bie-
den hebben.

Dagtocht 
Op dinsdag 12 oktober, het ver-
trek is om 9.00 uur vanaf de par-
keerplaats in Wilnis, gaat deze dag-
tocht richting Tilburg, naar de be-

kende Struisvogelboerderij – met 
vele en veelsoortige vogels - waar 
met koffie en een verrassing de ont-
vangst plaatsvindt. De boerderij en 
de vele struisvogels worden bezocht 
en men krijgt uitleg over de struis-
vogel d.m.v. een video, terwijl men 
een struisvogelomeletje proeft. In 
de winkel zijn tal van producten te 
koop zoals veren, eieren, cosmetica, 
en veel meer.
Daarna vindt het vertrek plaats naar 
een oud klooster, de Abdij De Ko-
ningshoeve, waar de lunch wordt 
gebruikt, het klooster met z’n vele 
historische zalen en kamers bezocht 
wordt en uitleg plaatsvindt over het 
klooster en zijn vele (vroegere) in-
teressante bewoners. Men kan ook 
nog een wandeling maken door de 
kloostertuin die prachtig is aange-
legd en waar vele soorten bloemen 
en planten te zien zijn.
Rond 16.00 uur is de terugreis rich-
ting Wilnis. Prijs inclusief entree, 
koffie en lunch 37,50 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Paraplu 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

TIP
VOOR DE 
KRANT?

0297-581698
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Hertha F5 verslaat nu ook Abcoude
Vinkeveen - “Dat doet de broek 
weer eens bollen, het accent tijdens 
de training van deze week lag op af-
maken en als je eigen zoon er ver-
volgens op zaterdag drie in schiet…
Ik had tot nu toe heel niet in de ga-
ten dat ze naar me luisterden maar 
dit geeft ons (ook als ouders) weer 
moed”, aldus Hertha’s F5-hoofdtrai-
ner Sjon Bakker na afloop tijdens de 
persconferentie. 
Onder de rook van de Amsterdam-
se Arena mochten Hertha’s F5 ta-
lenten hun kunsten vertonen tegen 
de boys van rood en blauw uit Ab-
coude. Sjaak Swart hebben ze deze 
morgen niet gezien, maar er stond 
wel een soort van B2-spion (uit Bas-
sie en Adriaan), dus waarschijnlijk 
worden ze inmiddels gescout door 
Ajax. Niet gek natuurlijk, want ook 
deze wedstrijd speelden ze weer 
sprankelend Vinkeveense totaal-
voetbal. Niemand heeft een vaste 
positie, iedereen moet overal leren 
en kunnen voetballen is het motto 
op sportpark Herthanello.

Kansen
Het aanvalsspel leverde al na een 
paar minuten kansen op voor San-
der en Rens, maar de keeper(s) 
kon toen nog stand houden. Maar 
tegen het schot van Jim was geen 
kruid gewassen. Wat een pegel, zeg: 
0-1. En toen kwam Daan in het veld 
en uit een mooie voorzet van Rens 
schoot hij de bal onhoudbaar hoog 
in de touwen: 0-2.
Verdedigend stond er bij F5 weer 
een prima blok met “Bikkel Geert” 
(soort Johan Neeskens) en “Michel 
Stofzuiger Passet” (soort Willy v//d 
Kerkhof). Na een goede afpakactie 
van Geert, scoorde Jim zijn tweede 

goal en die werd beloond met een 
heuse publiekswissel met iedereen 
op de banken: 0-3 bij de rust, dus 
dat was lekker. Na de koffie (met 
vulkoeken) hield heel Hertha de 
adem in en moest hun keeper Mika 
voor het eerste echt in actie komen. 
Met gevaar voor eigen leven dook 
hij de bal van de schoen van super-
spits Jelle Schietgraag.
Uit een nieuwe razendsnelle coun-
ter scoorde Abcoude dan toch de 
tegentreffer: 1-3. Sem zei dat ze 
nu niet bij de pakken neer moes-
ten gaan zitten en speelde een he-
le goede tweede helft met als toe-
tje een stoere kopbal. En toen kwam 

Hertha’s “Rinus Michels” aanvals-
machine weer op gang en schoot 
Sander net naast, en opnieuw Jim 
scoorde met een prachtig afstands-
schot: 1-4. Snel daarna waren het 
Mats en Sander die professioneel 
scoorden (na goed doorzetten van 
Rens). 
De laatste goal van Hertha kwam 
voort uit een lange rush van Rens 
die de bal bij Daan bracht om hem 
lekker hoog in het doel te schieten: 
1-7. Even niet opletten aan Hertha’s 
kant was genoeg om een eindstand 
van 2-7 in de (dag) boeken (van hun 
jongens) te noteren.
Tot andere week.

Op de foto van links naar rechts:
Boven:  Mika Gankema, Daan Plevier, Jim Bakker, Mats Klinkhamer.
Onder:  Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok, Geert Kroon, Michel Passet.

Kanotrainingen in het 
Veenweidebad van start
De Ronde Venen - Kanovereni-
ging De Ronde Venen start de win-
tertraining in een nieuwe format. 
De zwembadtrainingen starten eer-
der en lopen langer door. Hierdoor 
ontstaat er een betere aansluiting 
met de zomeractiviteiten. Tijdens de 
opening van het nieuwe zwembad 
was er veel belangstelling van men-
sen van buiten de vereniging, van-
daar dat dit jaar de trainingen ook 
openstaan voor niet-leden. Zij kun-
nen in het zwembad kennismaken 
met de kanosport in een bescherm-
de omgeving. Geen wind; geen ho-
ge golven maar juist helder en 
warm water. De ideale omstandig-
heden om met kanoën te beginnen. 
Dit geldt voor jong en oud, maar is 
zeker voor de wat jongere kinderen 
een prima begin om aan een wiebe-
lende kano te wennen.

Geoefend
Reddingen op het water worden ge-
oefend. Dit is goed voor de mensen 
die bang zijn om om te gaan in hun 
boot. Zij zullen merken dat paniek 
niet nodig is en er niets kan gebeu-
ren. Voor diegenen die verder zijn is 
het aanleren van de Eskimorol een 
hele uitdaging. Dit geldt ook voor de 
kanoërs die dit al beheersen maar 
net niet altijd bovenkomen in hun 
kajak. Het onder de knie krijgen van 
het eskimoteren is ook van groot 
belang voor leden die wildwater 
gaan bevaren of op zee de branding 
in duiken en zeker ook voor kano-
poloers. Voor de jeugd is er speciaal 
een trainingsblok Freestyle. Dit is 
speciaal voor hen die meer uit hun 
kajak willen halen. Deze tak van ka-
nosport is vooral in trek bij de jeug-
digen die het eskimoteren al on-

der de knie hebben en die zich ver-
der willen bekwamen in het uitvoe-
ren van diverse trucs met de kajak. 
Voor de meeste mensen is het boot-
je waarin wordt gevaren nog nau-
welijks te herkennen als kajak. De 
afmetingen zijn minimaal en de ka-
novaarder moet zich er dan ook in 
wurmen. 

Instappen
Nieuw dit jaar is een trainingsblok 
speciaal voor het kanopolo. Voor die 
leden die kennis willen maken met 
het kanopolo en voor leden die vol-
gend jaar willen instappen in een 
van de teams die komend aan de 
competitie willen meedoen. De ka-
novereniging denkt hierbij aan een 
jeugdteam (onder de 18 jaar) en een 
volwassen team (boven de 18 jaar). 
De wintertraining wordt gegeven op 
elf zaterdagmiddagen om 15.30 uur. 
De eerste zaterdagmiddag start op 
16 oktober en wordt om de 14 da-
gen gehouden. De wintertraining 
loopt door tot zaterdag 26 maart 
2011. De kosten bedragen 45 eu-
ro voor leden en 55 euro voor niet- 
leden. Ook bij het gebruik van een 
deel van de trainingen blijven de 
kosten gelijk. Als mensen geen ka-
jak hebben, dan kan de vereniging 
hier voor zorgen. Ieder dient de ge-
bruikte spullen zelf op te ruimen.
 
Voor nadere informatie over 
de cursus kunt u terecht bij 
Michel Klessens, tel. 0297-
287548  Aanmelden kan ook via 
de e-mail: jeugd@kvdrv.nl . De 
aanmelding dient uiterlijk mor-
gen, donderdag 23 september 
binnen te zijn.

Start nieuw seizoen Atalante
Vinkeveen - Deze week begin-
nen de volleybalwedstrijden weer 
en Atalante komt uit in de competi-
tie met 6 dames-, 4 heren- en 4 as-
pirantenteams. Een speciaal mooi 
nieuwtje is wel dat het heren vlag-
genschip dat vorig seizoen als twee-
de eindigde en de P/D promotie 
boot net miste, toch de kans kreeg 
te promoveren. Begin september 
viel een plek vrij door terugtrekking 
van een ander team en gretig pak-
ten de A-side mannen deze kans 
aan, Erik Verbruggen voorop. Na 6 
jaar zijn de mannen dus weer te-
rug in de promotieklasse. Naast Erik 
zijn de vertrouwde gezichten te zien 
van Bas van der Lubbe, Robert Har-
deman, Frans Roos, Sven Pothui-
zen, Leonard de Jong en Martijn de 
Vries. Een zeer geroutineerd team 
dat aanstaande vrijdag 24 septem-
ber direct duelleert met de kampi-
oen uit de eerste klasse, een zeer 
spannende start dus. Het tweede 
Rabobank team traint samen met de 
heren van 1 en wist zich vorig sei-
zoen op eigen kracht knap te hand-
haven in de tweede klasse. H3 en 
Electroworld H4 spelen beide in de 
derde klasse en komen elkaar direct 
aanstaande vrijdagavond al tegen. 
 
Extra
Bij de dames verschijnt dit seizoen 
een team extra aan de meet. Niet 5 
maar 6 teams konden geformeerd 
worden door doorstroom van de 
jeugd en wat nieuwe aanwas. Hoge 
verwachtingen zijn er wel voor da-
mes 1, gesponsord door Krijn Ver-
bruggen en Haaxman Lichtrecla-
me, dat al jaren in het linkerrijtje van 
de promotieklasse opereert. Met 
twee nieuwe leuke aanvallers er-
bij, Daniëlle van der Horst en Jana 

Chatmuchova, hebben de groenge-
le vlaggendragers in de bekerwed-
strijd op 14 september al laten zien 
een flink dobbertje te kunnen vech-
ten. Door de 3-2 winst bekert de 
ploeg van trainer/coach Sjaak Im-
merzeel verder. De andere niet on-
bekende spelers van D1 zijn: Nan-
cy Lijten, Suzan Heijne, Irma Schou-

ten, Marleen Sondermeijer, Mirjam 
van der Strate, good old Loes Kuij-
per en kersverse Carin van Kouwen. 
Het tweede Haaxman team redde 
het net niet terug te komen in de 
eerste klasse en speelt wederom in 
de tweede klasse. Team Creavorm 3 
speelt derde klasse en is de jonge 
belofte met 4 jonge meiden aange-
vuld met 3 aspiranten en 2 dames 
uit de geroutineerde garde voor de 
inspiratie. Ook de gezellige teams 4, 
5 en 6 spelen derde klasse en her-

bergen flink wat routine en volley-
balplezier. Wie van de 4 de bes-
te kaarten heeft zullen we half april 
gaan zien. 
 
Vier teams
Vier teams ballen bij de aspiran-
ten. De jongens A (17-18 jr) spe-
len in een nieuw district, een flin-

ke uitdaging voor dit veelbeloven-
de leuke team dat aan de vooravond 
staat van een mooie carrière bij de 
senioren. De B aspiranten (15-16 
jr) groeien letterlijk en figuurlijk en 
gaan onder leiding van coach Ro-
bert weer een flinke stap verder 
maken. Op een verrassende tweede 
plek eindigde de C mix (13-14 jr) vo-
rig seizoen in hun eerste jaar bij de 
aspiranten en deze ambassadeurs 
van mooi technisch samenspelen 
gaan weer graag mooie combi’s la-
ten zien. Alweer een nieuw team dit 
seizoen dat van de mini’s doorkomt, 
de meisjes C, met vele leuke talen-
ten. Van 4 naar 6 spelers in het veld 
en nu ook spelend op de thuisvrij-
dag in het voorprogramma van de 
andere Atalanteteams. 
De jongste kids (6- tot 12-jarigen) 
spelen bij de mini’s en er zal gestart 
worden met 5 miniteams. Een keer 
in de maand spelen ze een toernooi, 
de eerste is op zaterdag 9 oktober in 
de Bankras in Amstelveen. Voor de 
groep van 6-7 jarigen zoekt Atalante 
nog leuke jongetjes. Drie keer kun 
je gewoon eens meeballen op de 
vrijdag in de Boei van 17.45 tot 18.45 
uur en kijken of je het leuk vindt.
Mail naar Nancy Lijten voor meer 
info: jeugdvoorz@vv-atalante.nl.

Op de site houdt Atalante de data 
up to date met verslagen en ander 
cluballerlei. Neem eens een kijkje 
op www.vv-atalante.nl 

Atalante JA1

Atalante CC1

Atalante D5

Klaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Sonja v/d Waa uit Vin-
keveen mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen klaverjas-
sen noemen. 
Zij was afgelopen vrijdag de sterk-
ste kaartster van het 21ste Open 
Ronde Venen klaverjastoernooi in 
Café de Merel aan Demmerik, Ar-
kenpark Mur no. 43. 
Het was ogenschijnlijk een makkie 
voor Sonja om de wisselbeker voor 

een jaar mee naar huis te nemen 
maar zo was het toch niet.
Na het tweede giffie stond Kees 
Kooijman nog bovenaan maar kon 
de druk van het op kop staan niet 
aan. Na de derde ronde stond Son-
ja al fier bovenaan om de kopposi-
tie niet meer af te staan en de be-
ker over te nemen van Martien de 
Kuijer (die helaas zijn titel niet kon 
verdedigen), de winnaar van 2009,   

met het aantal van maar liefst 7370  
punten,. Als tweede eindigde Willi-
am Mayenburg, de organisator van 
dit toernooi, met 6960 punten. Prima 
derde werd Nico May met toch ook 
nog 6875 punten, vierde werd  Wim 
Hof met 6856 punten en als vijfde 
eindigde Annelies van Scheppingen  
met 6805 punten. Er werd dus sterk 
gekaart deze avond .De poedelprijs 
ging naar E. v.d. Weerthof met 5060 
punten. 
Er werd deze avond vier potten ge-
kaart en geteld. De organisatie was  
in goede handen van William May-
enburg. De prijzen waren als altijd 
weer mooi.
De volgende prijsklaverjaswedstrijd 
zal zijn komende vrijdag 24 septem-
ber. Er zal om 20.15 uur worden ge-
start. U dient om 20.00 uur aanwezig 
te zijn. Er zullen vier giffies gespeeld 
worden. Ook is er op deze avond 
een grote tombola met fraaie prij-
zen. Deze avond telt ook mee voor 
het eindklassement, dat wil zeggen 
van de 22 kaartavonden tellen de 15 
hoogstgekaarte avonden mee voor 
de extra prijs, dus u kunt ook nog 
een avondje missen. Inleg per avond 
kaarten is drie euro, iedereen is wel-
kom.

CSW 2 wint zeer knap met 
2-3 bij Zwaluwen ‘30 
Wilnis - CSW 2 heeft afgelopen 
zaterdag met 2-3 zeer knap ge-
wonnen van en bij Zwaluwen ’30 
2. De ploeg uit Hoorn was voor het 
treffen nog ongeslagen, maar de 
Kampeer Expert Boys wisten toch 
de drie punten mee naar Wilnis te 
nemen.
CSW 2 staat nu eerste met zeven 
punten uit drie wedstrijden.
De wedstrijd, met keeper Freek in 
’t Veld op doel, omdat Patrick Al-
blas voor lange tijd is uitgescha-
keld, ging in het begin gelijk op. 
Echte kansen bleven uit en het 
spel lag redelijk vaak stil omdat de 
scheidsrechter voor elk klein din-
getje floot. Gedurende de wed-
strijd kreeg CSW in de gaten dat 
er veel ruimte lag in het centrum, 
maar daar maakte ze niet veel ge-
bruik van.
Toch kwam CSW op voorsprong. 
Een trap van keeper Freek in ’t 
Veld werd door Vincent de Blieck 
doorgekopt. Spits Michel Zel-
denrijk was scherp en liep na de 

doorgekopte bal op de keeper af 
en schoot beheerst de 0-1 bin-
nen. Niet veel later viel ook de 0-2. 
Een mooie aanval via het centrum 
werd wederom door Michel Zel-
denrijk binnen geschoten.

Gevaar
Na de 0-2 werd Zwaluwen ’30 iets 
beter en zorgde hier en daar voor 
gevaar. Via standaardsituaties was 
de thuisploeg al een paar keer 
dichtbij een goal, maar uiteindelijk 
scoorde de ploeg uit Hoorn door 
een mooi en scherp schot vanaf 
de 16. Na de goal gebeurde er vrij 
weinig waardoor de ruststand bij 
1-2 bleef. Na de rust was het voor-
al Zwaluwen ’30 dat balbezit had. 
CSW 2 werd naar achteren gedre-
ven en de 2-2 zat er aan te komen. 
Toch was het CSW dat tot ieders 
verbazing de 3-1 scoorde. Inval-
ler Sven de Jong gaf de bal voor 
en voor de derde keer was het Mi-
chel Zeldenrijk die de bal binnen-
schoot. De goal betekende alweer 

zijn negende goal in twee (!) wed-
strijden. Echter, de Wilnissers kon-
den niet lang geniet van de bevrij-
dende goal, want al vrij snel maak-
te de thuisploeg de 2-3 en werd 
het tot het laatste fluitsignaal 
spannend. 

Hoge ballen
Weer via hoge ballen was Zwa-
luwen ’30 gevaarlijk. De bal ver-
dween elke keer net naast of over 
het doel en ook de paal en lat wer-
den geraakt. Doordat veel spelers 
van de thuisploeg voorin waren 
te vinden, kreeg CSW voorin veel 
ruimte. Helaas lukte het de Wilnis-
sers niet om de 4-2 te scoren. Aan 
de andere kant lukte het Zwalu-
wen ’30 ook niet meer om de ver-
diende gelijkmaker te scoren.
Een zeer bevochten overwinning 
voor de ploeg van Ivan Lont en Gijs 
Pauw. De eerste plek is in bezit en 
volgende week speelt CSW 2 thuis 
om 12.00 uur tegen DVVA 2 om de 
koppositie te behouden.
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MBvO Sportief 	 	 	 	 	

activiteit	 Locatie	 dag	 tijd	 	 	 	
	 	 	 	 Adressen locaties:
Sport-en	Spelgroepen		 de	Boei	 maandag	 12.15	-	13.15	 	 	
Sport-en	Spelgroepen		 de	eendracht	 maandag	 19.45	-	20.45		 de	Boei
Sport-en	Spelgroepen		 de	Springbok	 donderdag	 19.00	-	20.00		 Kerklaan	32	 	
Sport-en	Spelgroepen		 Phoenix	 dinsdag	 11.00	-	12.00		 3645	ev	vinkeveen
Sport-en	Spelgroepen		 Phoenix	 dinsdag	 12.30	-	13.30		 	
Sport-en	Spelgroepen		 Phoenix	 dinsdag	 15.00	-	16.00		 de	eendracht	 	
Sport-en	Spelgroepen		 Phoenix	 vrijdag	 10.30	-	11.30		 eendracht	1
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 maandag	 09.00	-	10.00		 3641	ML	Mijdrecht	
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 maandag	 10.15	-	11.15		 	
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 maandag	 11.30	-	12.30		 de	Springbok	 	
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 maandag	 14.30	-	15.30		 de	Hoef	oostzijde	61a	
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 maandag	 18.30	-	19.30		 1426	ag	de	Hoef	
Sport-en	Spelgroepen		 Willisstee	 donderdag	 09.00	-	10.00		 	
Sport-en	Spelgroepen		 de	Boei	 woensdag	 13.30	-	14.30		 Sporthal	de	Phoenix	 	
	 	 	 	 Hoofdweg	85/1
Sportief	extra	 Phoenix	 dinsdag	 13.45	-	14.45		 3641	PR	Mijdrecht	
Sportief	extra	 Willisstee	 maandag	 10.15	-	11.15		 	
Sportief	extra	 Willisstee	 donderdag	 10.15	-	11.15	 Willisstee	 	
	 	 	 	 Pieter	joostenlaan	24	
Sta/zit	gymnastiek	 Willisstee	 donderdag	 09.30	-	10.15		 3648	XR	Wilnis	
	 	 	 	 	
Super	Sportief	50+	 Willisstee	 donderdag	 20.30	-	21.30		 veenlandencollege	
Super	Sportief	50+	 veenlandenc.	 dinsdag	 19.30	-	20.30	 diamant	9	
	 	 	 	 3641	XR	Mijdrecht	
Zitgymnastiek		 de	Kom		 woensdag	 09.45	-	10.30		 	
Zitgymnastiek		 de	Schakel	 woensdag	 11.00	-	11.45		 de	Kom	 	
Zitgymnastiek		 driehuis	 donderdag	 11.00	-	11.45		 dorpstraat	75	
Zitgymnastiek		 Zuiderhof	 maandag	 11.00	-	12.00		 3641	eB	Mijdrecht	
	 	 	 	 	
MBvO Recreatief   de	Schakel
	 	 	 	 dorpstraat	20		
activiteit	 Locatie	 dag	 tijd	 3648	aH	Wilnis	
	 	 	 	
Badminton	 Willisstee	 woensdag	 13.15	-	14.30		 driehuis	 	
Badminton		 Willisstee	 woensdag	 14.30	-	15.45		 Burg.	Padmosweg	270	
	 	 	 	 3648	BN	Wilnis	
Bowlen	 Bowl.Mijdrecht	 dinsdag	 13.00	-	15.00	 	
Bowlen	 Bowl.Mijdrecht	 dinsdag	 15.00	-	17.00	 Zuiderhof	
	 	 	 	 Futenlaan	50	
Linedance		 Willisstee	 maandag	 14.00	-	15.00		 3645	gR	vinkeveen	
Linedance		 Willisstee	 woensdag	 13.30	-	14.30	 	
	 	 	 	 Bowling	Mijdrecht	
Recreatief	dansen		 driehuis	 maandag	 10.30	-	11.45		 ontspanningsweg	1a	
	 	 	 	 3641	Sv	Mijdrecht	
Sportief	wandelen	 Willisstee	(ing)	 dinsdag	 19.00	-	20.00		 	
	 	 	 	 veenweidebad	
Stoelhonkbal	 Willisstee	 maandag	 14.00	-	15.00		 ontspanningsweg	1	
	 	 	 	 3641	Sv	Mijdrecht	
tafeltennis	 Willisstee	 vrijdag	 16.00	-	17.00		 	
	 	 	 	 	
Watergymnastiek	 veenweidebad	 dinsdag	 11.00	-	11.45	 	
Watergymnastiek	 veenweidebad	 dinsdag	 12.00	-	12.45	 	 	
Watergymnastiek	 veenweidebad	 donderdag	 11.00	-	11.45	 	 	
	 	 	 	 	 	
Contact: 	 	 	 	 	 	
Telefoon: 06 21918353      
Website: www.spelensport55plus.nl 	 	 	 	
	

van de stichting Spel & Sport 55 plus

Overzicht 
activiteiten 

Mijdrecht - Na het kampioenschap 
van vorig seizoen in de tweede klas-
se is Atlantis D1 gesponsord door 
Bos meubelstoffeerderdij gepro-
moveerd naar de eerste klasse. De 
goede lijn van vorig seizoen wordt 
ook doorgezet in de eerste klasse! 
Na drie wedstrijden staan ze nog 
ongeslagen bovenaan met 6 pun-
ten. In de eerste wedstrijd was At-
lantis te sterk voor Groen Geel D3 
en er werd met 0 - 15 gewonnen. Ki-
os D1 werd met een 7 - 3 nederlaag 
vanuit Mijdrecht terug naar Nieuw-
Vennep gestuurd. Afgelopen zater-
dag werd er een bezoek gebracht 
aan Tempo D2 in Alphen aan de 
Rijn, ook deze wedstrijd wist Atlan-
tis D1 in winst om te zetten: 2 - 9.

Aanval
In de aanval begonnen: Sander van 
Diemen, Sven van Putten, Yara van 
Es en Lynn Loman. Ze hadden het 
in het begin wat moeite met Tem-
po. Tempo verzwakte iets waar San-
der van Diemen goed gebruik van 
maakte. Hij scoorde in een minuut 

twee keer met een korte kans. De 
verdediging hield het “goed dicht” 
en zorgde ervoor dat Tempo niet 
tot aanvallen kon komen. Het twee-
de aanvalsvak bestond uit: Rick 
Kuijlenburg, Kevin Keijman, Joël-
le Bakker en Amy Loman. Ook dit 
vak moest elkaar even vinden, maar 
hierna creëerden ze goede kan-
sen. Dit resulteerde in een korte 
kans van Joëlle Bakker. Tempo wist 
twee keer te scoren. Kevin Keijman 
schoot er een mooi afstandsschot 
in, wat de ruststand op 2 - 4 bracht 
in het voordeel van Atlantis D1.

Kort
Na een korte bespreking werd er 
gestart met de tweede helft. Sas-
kia Veenboer kwam in het veld voor 
Joëlle Bakker. Atlantis mocht de 
bal uitnemen en liet meteen een 
mooie beginbal zien. Helaas ging 
deze kans net mis. Dit vak creëer-
de mooie kansen, maar ze gingen er 
net niet in. Het tweede aanvalsvak 
had meer geluk. Het scoren ging 
heel makkelijk. Amy Loman maakte 

er 2 - 5 van met een afstandsschot. 
Rick Kuijlenburg scoorde twee keer 
achter elkaar met een doorloop-
bal en een afstandsschot. Het vak 
liep lekker en de verdediging on-
derschepte veel ballen en ontregel-
de het aanvalsspel van Tempo. Hier-
door is Tempo in de tweede helft 
niet meer tot scoren gekomen! Ke-
vin Keijman scoorde met een af-
standsschot. Amy Loman maakte 
het laatste doelpunt van de wed-
strijd met een doorloopbal. De eind-
stand op het scorebord stond op 2 - 
9 voor Atlantis D1. 

Het door Bos meubelstoffeerderdij 
gesponsorde Atlantis D1 staat nu 
alleen bovenaan met 6 punten en 3 
punten voorsprong op de nummer 
2 in de poule. Er gaat hard getraind 
worden om de resterende drie wed-
strijden ook te winnen en zo het 
kampioenschap binnen te halen. 
Volgende week zaterdag 25 sep-
tember speelt Atlantis D1 thuis om 
14.00 uur tegen Tempo D2. Kom al-
lemaal de D1 aanmoedigen!

Atlantis D1 trotse koploper eerste klasse

Goede overwinning Atlantis C1
Mijdrecht - De C1 van Atlantis 
bestaat dit jaar uit: Britt Vermo-
len, Echica Warrels, Heleen Has-
pels, Joyce Rodenburg en Rosa-
lie Schouten. Deze dames worden 
bijgestaan door Joppe Lammers, 
Jonathan van der Horst, Lars Kuij-
lenburg en Mark Kruijswijk. Ze 
worden gecoacht door Jimmy de 
Koning en Sandra Gortenmulder.  
In deze bijna ongewijzigde sa-
menstelling begon het door ROE-
BESON (expertise
en taxaties) gesponsorde team 
een aantal weken geleden vol 
goede moed aan de nieuwe com-
petitie. De eerste wedstrijd tegen 
EKVA C2 werd gewonnen, maar 
er werd vorige week jammerlijk 
en onnodig verloren van Vinken 
C1. Op zaterdag 18 september 
mocht Atlantis C1 aantreden te-

gen Tempo C2. Na een korte be-
spreking gingen de pupillen van 
de C1 gemotiveerd en enthousiast 
het veld in. Al snel was het aan-
valsvak op stoom en deze bracht 
- met goede uitgespeelde kansen 
van Joppe - de teller op 2-0.

Doelpunt
Daarna duurde het even voordat 
de toeschouwers weer getrak-
teerd werden op een nieuw doel-
punt. Gelukkig was daar Heleen 
met een korte kans die een ein-
de aan die stilte bracht. Snel volg-
de nog een doelpunt: 4-0. Tem-
po was niet van plan dit zomaar 
te laten gaan en vochten terug, 
maar net voor rust wist Lars nog 
een mooi schot te scoren. Zo ein-
digde de eerste helft in een mooie 
5-1 voorsprong. In de rust werd 

het team op het hart gedrukt door 
te halen, niet te verzwakken en 
vooral niet dezelfde fout te ma-
ken als de week ervoor. Er werd 
goed geluisterd! Aan beide kan-
ten werd nog gescoord, maar het 
was Atlantis die deze wedstrijd 
echt sterker en feller was en daar-
mee aan het langste eind trok. 

Het eindsignaal klonk met een 
mooie 8-2 op het scorebord. Met 
nog steeds een spannende com-
petitie en nog een aantal belang-
rijke wedstrijden te gaan zijn een 
aantal dingen zeker; het team 
werkt keihard, de reserves uit an-
dere teams draaien goed mee, 
met de teamgeest zit het goed en 
aan de enthousiaste supporters 
inclusief de sponsor ROEBESON 
zal het niet liggen.

Mijdrecht - Afgelopen za-
terdag trad Atlantis 2 in een 
thuiswedstrijd aan tegen Roh-
da 5 uit Amsterdam. Beide 
ploegen behaalden tot dan toe 
geen punten in de competitie. 
Na twee goed gespeelde wed-
strijden van Atlantis 2 gloor-
de er hoop aan de horizon op 
het winnen van de eerste pun-
ten in deze veldcompetitie. De 
wedstrijd eindigde echter in 
een teleurstellend 10-18 verlies 
voor de Rabobank gesponsor-
de ploeg uit Mijdrecht.

De score werd geopend door 
de ervaren Amsterdamse ploeg 
middels een strafworp. Hoewel 
Atlantis regelmatig een doel-
punt wist te scoren bleef de 
ploeg telkens tegen een ach-
terstand aankijken. Het Am-
sterdamse Rohda bleek een 
maatje te groot in ervaring, tac-
tisch en scorend vermogen en 
Atlantis wist daar onvoldoende 
tegenover te stellen. Volgen-
de week speelt Atlantis 2 een 
uitwedstrijd tegen DKV. Bei-
de ploegen staan met nul pun-
ten onderaan in de competitie, 
waardoor het winnen van deze 
wedstrijd van groot belang is.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond de tweede thuiswedstrijd van 
dit seizoen op het programma voor 
Atlantis 1. Het door Rabobank ge-
sponsorde team moest het opne-
men tegen Amsterdam. Amsterdam 
had op dat moment nog geen pun-
ten weten te behalen in deze pou-
le. Onderschatting van deze tegen-
stander mocht echter niet gebeu-
ren want eind vorig seizoen werd er 
nog van deze ploeg verloren. 

De Mijdrechtse equipe moest la-
ten zien dat ze de betere ploeg wa-
ren. Door goed verzorgd spel van 
het eerste aanvalsvak van de Mijd-
rechtenaren werden er veel kansen 
gecreëerd. Amsterdam had hier 
geen goed antwoord op en de eer-
ste doelpunten vielen binnen enke-
le minuten na het startsein door de 
mand. Na de 2-0 was het de beurt 
aan het andere vak. Hier moest nog 
wat meer naar elkaar gezocht wor-
den maar omdat er verdedigend 
niet al te veel ruimte werd gelaten 
aan Amsterdam om tot uitgespeel-
de kansen te komen kon ook de 3-0 
aangetekend worden. Pas na 26 mi-
nuten spelen kwam het eerste ant-
woord van Amsterdam. Met een 
3-1 stand op het bord had Atlantis 
wat moeite om de

voorsprong verder uit te bouwen, 
waardoor er met een 4-2 voor-
sprong de rust werd gehaald.

Doel 
Het doel voor de tweede helft was 
duidelijk. De druk hoog houden 
bij Amsterdam zodat ze moeilijk 
hun eigen aanvalsspel op konden 
zetten. Het eigen spel van Atlan-
tis moest verzorgd blijven en ver-
trouwen houden dat de doelpunten 
vanzelf zouden gaan vallen. Atlan-
tis kwam net als het begin van de 
wedstrijd goed uit de startblokken. 
De voorsprong werd al snel ver-
groot naar 6-2. Deze 4 punten voor-
sprong zou Atlantis niet meer weg 
mogen geven. 

Halverwege de tweede helft kwam 
Eline Laaper in het veld voor de ge-
blesseerd uitgevallen Sandra Gor-
tenmulder. Na 7-3 en 8-4 was het 
slotakkoord van de wedstrijd weer 
voor Atlantis, die de einduitslag 
op een 10-4 overwinning wisten te 
brengen. Nog zonder puntverlies 
staat Atlantis 1 / Rabobank nu na 
3 speelrondes alleen op de eerste 
plaats. Volgende week zal er afge-
reisd worden naar Amsterdam om 
te spelen tegen de nummer 3 uit de 
competitie Vlug & Vaardig.

Vinkeveen - Na de koude douch-
es tegen Revival en Fiks kon het 
vlaggenschip van De Vinken ook  
afgelopen zaterdag geen punt-
en pakken. Het fanatieke Luno uit 
Linschoten vloog in de slotminuut 
voorbij de Vinkeveners en wist een 
met een 10-9 overwinning de eerste 
winst van het seizoen te pakken.

Evenwichtig
Het Fortisteam van Fred Straatman 
startte voor het eerst dit seizoen in 
de basisopstelling. In de aanval be-
gonnen: aanvoerder Peter Kooijman, 
Peter Koeleman, Mariska Meulstee 
en Helene Kroon. In de verdediging 
stond het jeugdige kwartet: Rudy 
Oussoren, Kelvin Hoogeboom, Silvia 
van Dulken en Joyce Kroon. Trouwe 
verzorgster Ria Kamminga was nat-
uurlijk ook van de partij. Beide ploe-
gen kwamen moeilijk tot scoren. 
Het eerste kwartier van het duel 
was erg eentonig, verwoede pogin-
gen om te scoren gingen in rook 
op.  In de rebound werden veel-
vuldig ballen weggepikt. De Vink-
en produceerde veel schotkansen 
maar dit leverde geen doelpunt-
en op. Het was het team van Lu-
no dat na 20 minuten een 2-0 voor-

sprong pakte. Na 25 minuten spel-
en raakte de Vinkeveense motor op 
gang en via schoten van Peter Ko-
eleman en Mariska Meulstee kwam 
de stand op 3-3. Voor rust onders-
cheidde Rudy Oussoren zich door 
zijn tweede doorloopbal erin te goo-
ien. Na een 4-3 ruststand werd het 
duel aantrekkelijker in de tweede 
helft.

Concentratie
Na rust kwam De Vinken goed uit de 
startblokken. De aanvallen werden 
bijna allemaal verzorgd neergezet. 
Uit een strafworp van Joyce Kroon 
liep De Vinken weg van het team uit 
Linschoten. Ook Helene Kroon deed 
een duit in het zakje voor de winst, 
maar verslapping en concentratiep-
roblemen resulteerden erin dat Lu-
no terug in de wedstrijd kon komen. 
Van een 4-6 achterstand kwam het 
op gras spelende Luno terug in het 
spel en maakte zelfs 7-6. Een span-
nende slotfase brak aan. Mariska 
Meulstee pakte nog maar eens een 
doorloopbal voor 7-7.  Een geraf-
fi neerd afstandschot van een dame 
van Luno knalde de 8-7 op het 
scorebord. Silvia van Dulken sco-
orde na twee missers wel met haar 

derde schot en Mariska Meulstee 
sloot daarbij keurig aan 8-9. Door 
een wat gelukkige afstandstreffer 
van Luno kwam het de thuisploeg 
op gelijke hoogte: 9-9. Met nog cir-
ca 3 minuten spelen kwam Melanie 
Kroon binnen de lijnen voor Silvia 
van Dulken. 
Een lange aanval wist De Vinken ni-
et goed af te ronden en zo kreeg Lu-
no de laatste kans van de wedstri-
jd. Een dubieuze strafworp, gegeven 
voor een herhaalde verdedigende 
fout, hielp Luno aan de overwinning 
10-9. De Vinken kreeg minder dan 
ze had verdiend, maar het gebrek 
aan scoringskracht speelt de ploeg 
ook iets te veel op.

Scores:
Mariska Meulstee 3x, Rudy Ousso-
ren 2x, Joyce Kroon 1x, Silvia van 
Dulken 1x, Peter Koeleman 1x, He-
lene Kroon 1x

Volgende wedstrijd:
De Vinken speelt in de vierde speel-
ronde tegen Achilles uit Den Haag. 
Deze ploeg heeft ook nog maar 
één keer gewonnen. Dit biedt mo-
gelijkheden voor De Vinken om de 
eerste punten te pakken. Op 25 

De Vinken vergeet winst te pakken

Teleurstellend 
verlies Atlantis 2

Atlantis 1 pakt de derde 
overwinning

Regio - Afgelopen zondag liep 
Veenloper Frans Woerden weder-
om een marathon. Hij volbracht in 
het Brabantse Hilvarenbeek voor 
de 177e maal de klassieke afstand 
over 42.195 meter. Naast de be-
kende marathons van Amsterdam 
en Rotterdam wordt er in Neder-
land ook een redelijk aantal klei-
nere marathons georganiseerd. Zo 
vond vorige week de ‘One and on-
ly’ marathon van Roelofarendsveen 
plaats, met elk jaar een uniek par-
koers: een strand-, berg- en kasma-
rathon werden de afgelopen jaren 

al georganiseerd. Een week na de-
ze marathon (met een uitstekende 
derde plaats) nam ‘marathonman’ 
Frans Woerden al weer deel aan de 
31e Beekse marathon. Het parkoers 
bestond uit enkele lussen door het 
buitengebied van Hilvarenbeek met 
steeds een doorkomst in het cen-
trum. Frans fi nishte als vijfde totaal, 
maar als eerste in z’n categorie. Hij 
had 3.10.10 nodig voor deze 42,2 
kilometer. Michael Woerden nam 
deel aan de halve marathon in Hil-
varenbeek. Na 10 kilometer liep hij 
nog op een derde plaats. Michael 

plaatste rond het 15 kilometerpunt 
de beslissende versnelling, waar-
mee hij wegliep bij z’n naaste con-
current. De tijd van 1.13.04 beteken-
de een nieuw clubrecord in de cate-
gorie Masters 35. Tijdens de Dam-
tot-Damloop was er een opvallende 
prestatie van Ricardo van ’t Schip. 
Hij realiseerde een nieuw persoon-
lijk record op de 16,1 km. Ricardo 
was supertevreden met z’n tijd van 
58.01. Hans Leeuwerik zat met z’n 
tijd van 1.23.51, maar 41 seconden 
boven z’n pr en lijkt zodoende klaar 
voor de marathon van Eindhoven.

Frans Woerden loopt 177e marathon

Doe ook mee!

De Oogcollecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk

29 november t/m 4 december 2010

Meld je aan op www.oogcollecte.nl    (030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57
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Warm hart voor Malawi

Thamen-leerlingen werken 
ruim 9.000 euro bij elkaar 
Uithoorn - Eens per schooljaar 
is het raak; dan gaan alle leerlin-
gen uit de eerste, tweede en der-
de klassen van de Scholengemeen-
schap Thamen in Uithoorn aan de 
slag om geld te verdienen voor een 
goed doel. Niet door te gaan collec-
teren, maar door zélf de handen uit 
de mouwen te steken. Uiteindelijk 
wordt het daarmee verdiende ‘sala-
ris’ in een gezamenlijke pot gestopt, 
waarna het geld wordt overgedra-
gen aan het uitgekozen doel.
Vlak voor de zomervakantie werd 
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden, 
dit keer ten bate van “Pax Kinder-
hulp” en “Stichting Het warme hart 
voor Malawi”. 

Pax Kinderhulp komt op voor kans-
arme kinderen in Europa.
Het geld van deze actie wordt be-
steed aan een groep van 20 Ar-
meense kinderen die in januari 2011 
naar gastgezinnen in Uithoorn/
Aalsmeer en omgeving komen.
De kinderen komen uit kindertehui-
zen en uit kansarme gezinnen. De 
gezinnen wonen meestal in omge-
bouwde containers en zijn versto-
ken van warm water, verwarming 
en elektriciteit. Januari is in Arme-
nië de koudste maand, de scholen 
zijn dicht en de kinderen krijgen dan 
toestemming om te reizen.
Tijdens hun verblijf worden de gast-
ouders en kinderen diverse activi-
teiten aangeboden. Dit om de kin-
deren verschillende indrukken te la-
ten opdoen en de gastouders enigs-
zins te ontlasten. Overigens is de 
stichting nog op zoek naar gastou-
ders en speelgoed, kleding voor de 
kinderen. Daarnaast zijn er afspra-
ken gemaakt dat de Armeense kin-
deren langskomen op scholenge-
meenschap Thamen en gezamenlij-

ke activiteiten ondernemen met de 
Thamen leerlingen. Meer informatie 
over Pax Kinderhulp is te vinden op 
www.paxkinderhulp.nl.

Stichting “Het warme hart voor Ma-
lawi” steunt middelbare schoolleer-
lingen in Malawi. 
De stichting heeft zich ten doel ge-
steld om kleinschalige duurza-
me ontwikkelingshulp te bieden op 
het gebied van onderwijs in de rui-
me betekenis van het woord. Zo on-
dersteunt de stichting een basis-
school bij de (op)bouw van klaslo-
kalen, huisvesting voor docenten en 
de aanschaf van schoolmeubilair en 
onderwijsmateriaal. Alle hulp die de 
stichting geeft is erop gericht om 
mensen en lokale gemeenschappen 
juist onafhankelijk te maken en de 
plaatselijke economie te stimuleren. 

Dit gebeurt o.a. met het bouwen van 
de lokalen, het maken van school-
meubilair en schooluniformen. 
Meer info over deze stichting op: 
www.warmhartvoormalawi.nl. 
Op woensdag 16 september was 
het dan zover, een cheque ter waar-
de van ruim 1.718,- euro werd over-
gedragen aan Joke Penning van 
Stichting “Het warme hart voor Ma-
lawi” en een cheque van maar liefst 
7.500,-euro aan Lucy Claessen van 
Pax Kinderhulp.

Scholengemeenschap Thamen gaat 
er vanuit dat je ook wat voor een 
ander mag overhebben, zonder dat 
je daar wat voor terugkrijgt, tenzij 
het natuurlijk de dankbare woor-
den waren van de beide stichtingen, 
voor alle inzet van de leerlingen van 
Thamen.

Tuincentrum ‘De Huifkar’ 
geheel vernieuwd
Mijdrecht - Tuincentrum ‘De Huif-
kar’ opent morgen, donderdag 23 
september, feestelijk haar nieuwe 
deuren. Een modern en natuurlijke 
inrichting is het resultaat van een 
ingrijpende herinrichting en uitbrei-
ding. De slimme en overzichtelij-
ke indeling, gecombineerd met het 
gebruik van natuurlijke materialen, 
passen goed bij de tuinproducten 
en planten. Dit nieuwe natuurlijke 
jasje past perfect bij de service en 
kwaliteit die klanten van ‘De Huif-
kar’ gewend zijn. 

Natuurlijke materialen
Bij de bouw is zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van natuurlijke ma-
terialen. De voorgevel is opgebouwd 
uit verschillende elementen. Er is 
een deel van grijs glas en in een 
ander deel is gebruik gemaakt van 
redceder, die is aangebracht in de 
vorm van lamellen zodat je er door 
heen kunt kijken. Verder is er veel 
natuursteen gebruikt. Ook milieu-
vriendelijke en energiezuinige op-
lossingen zijn toegepast zoals ge-
isoleerde buitenwanden en een ge-
automatiseerde klimaatbeheersing.

Vergroot assortiment
De extra ruimte die is ontstaan, is 
opgedeeld in kleinere ruimtes met 
daarin een overzichtelijke presen-
tatie van verschillende producten. 
Een afdeling met tuingereedschap 
en een voor bemestingsartikelen, 
een aparte hoek met vijvermateria-
len, met dierenvoer en ook nog een 

aparte afdeling voor barbecue arti-
kelen. Maar ook wat betreft sfeer-
materialen zoals vazen, kandelaars 
en manden heeft de klant nog meer 
keuze dan voorheen.

Heropening 23 september
Morgen dus, donderdag 23 septem-
ber,  vindt de feestelijke heropening 
plaats. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunnen gas-
ten wegwijs worden in de nieuwe 
inrichting en kennismaken met het 
uitgebreide assortiment.
Zaterdag 25 september is er vertier 
voor de kinderen zoals een spring-
kussen en verse popcorn. En na-

tuurlijk gelden donderdag, vrijdag 
en zaterdag tal van leuke aanbie-
dingen! 

Contact- & adresgegevens
Tuincentrum “De Huifkar” is geves-
tigd aan de Oosterlandweg 32 in 
Mijdrecht. Tel. 0297 593830. web-
site: www.dehuifkar.com en e-mail: 
info@dehuifkar.com.
Openingstijden: maandag t/m don-
derdag van 08.15-18.00 uur. Op vrij-
dag van 08.15-21.00 uur en op za-
terdag van 08.15-17.00 uur.
Voor de speciale feestelijke ope-
ningsaanbiedingen zie advertentie 
pagina in deze krant.

Bij Intersport DUO Uithoorn

Verbouwingsleegverkoop
Uithoorn - Intersport DUO Uit-
hoorn ondergaat binnenkort 
een totale metamorfose.
Nieuwe vloer, plafond en inrich-
ting; kortom de winkel wordt mo-
derner en overzichtelijker. Niets 
blijft hetzelfde, behalve de ser-
vice, want deze zal ook in de nieu-
we winkel blijven zoals u gewend 
bent.

De voorbereidingen voor deze in-
grijpende verandering zijn reeds 
in volle gang. U kunt nog t/m za-
terdag 2 oktober a.s. profiteren 
van de verbouwingsleegverkoop 
met kortingen tot 70% op sport- 
en casualschoenen, shirts, swea-
ters, trainingspakken, tenniskle-
ding, fitnesskleding, runningkle-
ding, kindersportkleding en win-

terjacks. Het Intersport DUO team 
zal proberen de overlast voor klan-
ten tijdens de verbouwing tot een 
minimum te beperken.
Van maandag 4 oktober t/m vrij-
dag 15 oktober is de vestiging in 
Uithoorn vanwege de verbouwing 
gesloten. In deze periode bent u 
natuurlijk van harte welkom in een 
van de andere vestigingen.

Legmeerplein krijgt eindelijk 
een nieuw winkelcentrum
Uithoorn - Het gaat nu eindelijk ge-
beuren! Het huidige en verpauperde 
winkelcentrum De Legmeer op het 
Legmeerplein gaat binnenkort te-
gen de vlakte, althans een deel er-
van.
De bebouwing naast de Aldi super 
wordt begin oktober gesloopt. Dat 
is fase één. Vervolgens is het de be-
doeling dat al in november de eerste 
paal de grond in gaat voor de bouw 
van een nieuwe supermarkt. Dat 
zal naar verwachting in juli volgen-
de jaar gereed zijn waarna de Aldi 
daar gaat intrekken. Dan volgt fase 
twee waarbij de behuizing waar nu 
de Aldi in bivakkeert, gesloopt gaat 
worden. Daar komen dan winkel-
tjes, louter voor de dagelijkse bood-
schappen zoals een bakker, groen-
teman, kapper, een boekhandel met 
kantoorartikelen enzovoort. Naar 
men hoopt zal dat rond decem-
ber 2011 klaar zijn. “Onze ruimte 
waar wij regelmatig bewonersover-
leg hebben en ook de wijkregisseur 
Hans Wijnstra zijn kantoortje heeft, 
zit ook in het deel dat gesloopt gaat 
worden. Wij krijgen nu een zaaltje in 

het voormalige cultureel centrum. 
Dat staat achter het winkelcentrum. 
Dat is een tijd geleden al weer ge-
kocht door projectontwikkelaar Ulti-
mo Vastgoed BV die van deze loca-
tie iets moois wil maken.
Architectenbureau H.W. van der 
Laan uit Wilnis heeft het ont-
werp voor het nieuwe winkelcen-
trum getekend. Aannemingsmaat-
schappij H.M. van Scheppingen, uit 
Mijdrecht, gaat de bouw ter hand 
nemen.
Als alles gereed en opgeleverd is 
zal ook de infrastructuur er om-
heen opgeknapt worden. Al met al 
zijn we samen met de inwoners van 
De Legmeer natuurlijk heel blij dat 
we dit nu eindelijk voor elkaar heb-
ben. Maar je moet voortdurend alert 
blijven en er achteraan blijven gaan 
wil je uiteindelijk resultaat boeken. 
Dat doe je met een gezamenlijke in-
spanning”, laat Norbert Dingen we-
ten. Hij is voorzitter van stichting 
Buurtbeheer Legmeer. Samen met 
het actieve bestuur treedt hij me-
de namens de bewoners van de wijk 
De Legmeer en Legmeer-West veel-

vuldig in overleg met de gemeente 
voor een leefbare, sociale en veili-
ge woonwijk in de breedste zin van 
het woord.
Inmiddels is ook de bebouwing van 
de voormalige basisscholen op het 
Legmeerplein achter het winkelcen-
trum verdwenen. Daar wordt bin-
nenkort de eerste paal geslagen 
voor de nieuwe Emmaschool.
Het KNA-gebouw komt geheel 
vrij te staan. Die hebben eveneens 
plannen voor uitbreiding. “Wellicht 
dat wij te zijner tijd daar een ruim-
te voor ons Steunpunt Buurtbeheer 
Legmeer kunnen huren. Van daar-
uit kunnen wij onze activiteiten dan 
weer volop ter hand nemen, zoals 
vergaderen, bewonersoverleg or-
ganiseren, spreekuur houden en zo 
meer. Dat doen we nu in een nood-
voorziening, die overigens niet min-
der welkom is. Wij hebben hier na-
melijk geen buurtcentrum zoals an-
dere wijken dat wel hebben. Een 
vaste stek als kantoor voor ons 
Buurtbeheer is natuurlijk meer dan 
wenselijk. Maar dat zal best goed 
komen.”

Het oude winkelcentrum wordt binnenkort gesloopt

Zo zal het nieuwe eruit gaan zien (Artistieke impressie: Architectenbureau H.W. van der Laan, Wilnis)

Club ‘durven & doen’ van start
De Ronde Venen - Kan uw kind 
wel wat meer zelfvertrouwen ge-
bruiken? Is uw kind soms onze-
ker, verlegen of (faal-)angstig?

Voor kinderen uit de groepen 5 t/m 
8 gaat op maandagavond van 19.00 
tot 20.00 de Club durven & doen van 
start op een locatie in Mijdrecht.
Zeer spelenderwijs, via de invals-
hoek van toneel spelen, leren de 
kinderen door middel van spelle-
tjes en speciaal ontwikkelde oefe-
ningen, steviger in hun schoenen 
te staan, zichzelf te uiten, open te 
staan voor anderen, samen te wer-
ken, eigen ideeën vorm te geven en 
ruimte te durven innemen.
Onzekere kinderen hebben meer 
tijd nodig om zich te (leren) uiten 
en hun fantasie en eigenheid te ge-
bruiken. Daarom ontwikkelde As-
trid Millenaar speciaal voor hen de-
ze cursus.
Bij de Club durven & doen leren de 
kinderen vaardigheden die nodig 
zijn bij het toneel spelen, zoals het 
uiten van emoties en samenwer-
ken met elkaar. Er wordt niet naar 
een uitvoering toegewerkt. “De to-

neelstukjes waren heel leuk”, “het 
was gezellig met elkaar”, ”hier werd 
ik niet gepest”, “ik durf nu meer”…
zijn enkele reacties van kinderen die 
al mee hebben gedaan met de Club 
durven & doen. 
De eerstvolgende groep start na de 

herfstvakantie op maandagavond. 
In januari 2011 start er een groep 
op woensdagmiddag voor kinderen 
vanaf groep 4. 
Interesse? Kijk dan op de website  
www.despeltuin.nl. voor de lesda-
gen-en tijden.
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Website Natuur- en Milieu 
Educatie (NME) geheel vernieuwd
Uithoorn - Trots maakt de werk-
groep Natuur- en MilieuEducatie 
(NME) van de milieusamenwerking 
Amstelland-Meerlanden bekend 
dat de website 
www.natuurmilieuweb.nl geheel is 
vernieuwd.

De website is nu een zeer complete 
website met informatie over regio-
nale natuur- en milieueducatie voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Bovendien geeft deze website infor-
matie over NME-activiteiten binnen 
de deelnemende gemeentes. 

Nieuwsflits
Op de vernieuwde site staan tips 
voor het natuuronderwijs, recensies 
over net verschenen boeken, het 
aanbod van de regio voor natuur-
ouders, aankondigingen voor de in-
schrijving op leskisten, -materialen 
en lessen en meer. 

Natuur- en milieugroepen gebrui-
ken de site om wandelingen, lezin-
gen en cursussen onder de aan-
dacht te brengen. 
Geïnteresseerden kunnen zich gra-
tis, via de site, abonneren op de 

maandelijkse NME Nieuwsflits, een 
overzicht van alle nieuwe items op 
de website. 

NME ondersteunt de doelstelling 
van de regionale milieusamenwer-
king Amstelland-Meerlanden om 
zich duurzaam te ontwikkelen. 

De werkgroep NME van de regio 
Amstelland-Meerlanden bestaat 
uit vertegenwoordigers van de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel, Haarlem-
mermeer en Uithoorn. 

Met dank aan AH Jos van den Berg

Gezonde pauzehap voor 
kids basisschool De Zon
Uithoorn - Een gezonde start van 
het schooljaar is belangrijk. Daarom 
bood Albert Heijn Jos van den Berg 
alle groepen 8 van basisschool “De 
Zon” een gratis boodschappenpak-
ket met gezonde pauzehappen aan. 
Bij het pakket zat een informatief 
magazine over gezonde voeding. 

Gezonde start
Tijdens de vakantieperiode wordt 
door leerlingen volop genoten van 

de vrije tijd. Daarbij wordt niet al-
tijd gelet op een gezond voedings-
patroon. Daarom kregen leerlingen 
van groep 8 aan het begin van het 
schooljaar, op donderdag 9 septem-
ber, een gratis boodschappenpak-
ket met gezonde pauzehappen. In 
het pakket, dat met advies van het 
Voedingscentrum is samengesteld, 
zaten onder andere ontbijtkoek, 
krentenbollen en fruit.
Er lag ook een educatief doe-ma-

gazine klaar voor de leerlingen. Dit 
magazine staat vol leuke informatie 
en lekkere recepten voor gezonde 
pauzehappen. 

“Dit project past prima binnen de 
strategie van onze dynamische su-
permarkt aan het Amstelplein waar 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen een steeds belangrijker 
rol speelt. Aan de genietende kin-
deren op de foto te zien, is dat pri-
ma gelukt”, aldus ondernemer Jos 
van den Berg.

Reünie van ´Rooie Dorp´ 
bewoners groot succes
De Kwakel - Echte Kwakelaars 
kunnen je direct vertellen waar je 
moet zijn, als je naar het ‘ Rooie 
Dorp’ aan de Boterdijk zoekt.

Echter, met de sloophamer voor de-
ze buurt in het vizier, is het slechts 
nog een kwestie van tijd voordat dat 
mooie stukje Boterdijk alleen nog op 
een, al dan niet vergeelde, ansicht-
kaart te zien is. Een stukje Kwakelse 
historie gaat daarmee verloren. De 
Boterdijk zal op vier locaties worden 
‘opgeknapt’, naar maatstaven van 
Woongroep Holland. Het Rooie Dorp 
bestaat uit twee woonblokken van 
vier eengezinswoningen, gebouwd 
in 1918. Door de jaren heen hebben 
diverse Kwakelse families daar ge-
woond. En blijkbaar naar grote te-
vredenheid, want de laatste twee 
oorspronkelijke bewoonsters zijn 
pas enkele jaren geleden verhuisd 
naar een aanleunwoning of een se-
niorenappartement.  
Ondanks de beperkte ruimte (naar 
de huidige maatstaven) waren het 
grote gezinnen die de woningen 
deelden, soms wel acht (of meer) 
kinderen! En dat in een tijd zonder 
TV, gameboys en andere apparaten 
om de tijd mee te doden. Dus werd 
er gespeeld zoals kinderen dat vroe-
ger deden. Buskruit, verstoppertje 
(ruimte genoeg met alle schuurtjes) 
en paaltjesvoetbal behoorden daar 
tot de orde van de dag. Zodra de 

kinderen uit school kwamen, werd 
er door de jongens en de meiden 
verzameld bij de lantaarnpaal ‘ach-
ter op de werft’ bij nr. 66. Het was er 
altijd een drukte van belang!
Met deze herinneringen in het ach-
terhoofd, besloten enkele oud-be-
woners om een reünie te organise-
ren. Raskwakelaars Cor Onderwa-
ter (‘kleine Dop’) en Jan Kas wisten 
vele gezinnen van vroeger te berei-
ken. Enthousiast meldden de men-
sen zich aan om tussen alle mede 
oud-‘Rooie Dorpers’ herinneringen 
op te halen. voordat de sloophamer 

zijn werk zal doen. Vrijdag 3 sep-
tember was het dan zover. Er werd 
verzameld, uiteraard achter op de 
werft, en al gauw was het weer ou-
we jongens-krentenbrood! De ene 
anekdote was nog niet verteld, of de 
volgende was alweer onderweg. Een 
oude traditie werd voor deze keer in 
ere hersteld: het fietsbanden slinge-
ren. Vroeger werden oude fietsban-
den niet zomaar weggegooid, maar 
moest men proberen om deze om 
de lantaarnpaal bij nr. 66 te slinge-
ren. Ton Meijer bleek ook nu weer 
deze locale folklore tot in de punt-
jes te beheersen. Als eerste van al-
le aanwezigen wist hij de band met 
een routineus gebaar om de paal 
heen te slingeren. De sfeer zat er 
zodoende al vroeg in, en zoals het 
echte Kwakelaars betaamt, was het 
nog lange tijd erg gezellig daar op 
het ‘Rooie Dorp’. Een zeer geslaagde 
reünie dus. Op de foto’s ziet u een 
aantal van de oud-Rooie Dorpers. 
Van de financiële bijdrage, door alle 
aanwezigen gedoneerd, was na af-
loop nog geld over. Besloten is om 
dit geld te doneren aan ThamerT-
huis, hetgeen door Jan Kas en Klei-
ne Dop binnenkort zal gebeuren. 

 Foto’s: Ron Plasmeijer

Suikerfeest Europarei succesvol
Uithoorn - Het feest dat aange-
boden werd door de Stichting 
Marokkaanse Gemeenschap 
Uithoorn (SMGU) en Buurtbe-
heer Europarei was boordevol 
plezier en gezelligheid.

Het doel van de dag, het samen-
leven te stimuleren en te verster-
ken, werd door de kinderen bezon-
gen met het lied: “Er is maar één”. 
De feestmiddag waar jong en oud 
elkaar ontmoetten met traditione-
le Marokkaanse hapjes (SMGU) en 
kindersnoepgoed + blokjes kaas en 
haring (Buurtbeheer) inspireerde 
velen tot het aangaan van een goe-
de gedachtewisseling. De heerlij-
ke muntthee en frisdrank lesten pri-
ma de dorst. De kinderen kleurden 
platen in en renden uitgelaten rond. 
Vrolijkheid alom. 
De uitleg van Suikerfeest die aan 
het begin werd gegeven, kreeg han-
den en voeten in het SMGU-ge-

bouw op deze mooie vrijdag 17 sep-
tember 2010.  Het Suikerfeest of het 
Kleine Feest viert het einde van de 
vastenmaand Ramadan door het 
delen van vreugde met elkaar en de 
samenleving. 

Het kost niet zoveel, iemand een 
glimlach te schenken of je hand op 
te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schij-
nen, in het hart van de mens, die je 
zomaar ontmoet - citaat Jan Martin.

Een gelukkige prijswinnaar
bij C1000 Visser Oude Dorp 
Uithoorn - Afgelopen week was 
er weer een blij gezicht tijdens de 
prijsuitreiking bij C1000 Visser aan 
de Prinses Irenelaan 1-3 in het 
Oude Dorp.
Ondernemer Piet Visser had samen 
met Coca Cola een heuse picknick-
tafel weg te geven. Deze is door een 
onafhankelijke jury getrokken en af-
gelopen week weggegeven aan de 
prijswinnaar. Deze werd verloot tij-

dens een kassabonactie. Erg sim-
pel: gewoon je naam, adres en te-
lefoonnummer noteren en depone-
ren in de daarvoor bestemde bus. 
Het gelukkige prijswinnaresje is As-
ter Nool uit de Meerwijk West. 
Aster en haar moeder zijn naar de 
winkel gekomen om haar prijs in 
ontvangst te nemen, echter, kwam 
er snel achter dat haar prijs niet in 
de auto paste. Mevr. Nool: “Geluk-

kig kwam Visser onze prijs thuis-
brengen, ja, de eigenaar zelf!! Ge-
woon op een aanhanger achter zijn 
eigen auto en zo samen de achter-
tuin in gesjouwd. Helemaal top!!
C1000 Visser aan de Prinses Irene- 
laan is iedere laatste zondag van de 
maand open van 12.00 uur tot 18.00 
uur, zo ook aanstaande zondag.
Let op de spectaculaire aanbiedin-
gen elders in deze krant.

Geslaagde reünie bij Scouting 
Vereniging St. Joannes 
De Kwakel - Zaterdag 11 septem-
ber was het eindelijk zover voor de 
reünie van scouting vereniging St. 
Joannes. Deze had echter wel een 
bijzonder tintje, het is geen jubile-
um jaar maar het was de gelegen-
heid om afscheid te kunnen nemen 
van het o zo oude maar vertrouwde 
“Troephuis”. Het “Troephuis” voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd 
en door de bouw van Ons Tweede 
Thuis, grenzend aan het scouting-
perceel, is er besloten om een nieuw 
clubhuis neer te zetten. De definitie-
ve startdatum wordt winter/voorjaar 
2011 verwacht. 
De reünie begon ‘s middags om 
15.00 uur, klokslag was de eer-
ste oud-leiding al op het terrein. Ze  
konden onder het genot van een 
bakkie koffie starten met oude her-
inneringen ophalen en naar de ve-
le foto’s kijken die binnen in het 
troephuis op schermen te zien wa-
ren. Maar niet alleen de foto’s wa-
ren in trek, ook de oude kampkran-
ten werden heerlijk doorgestruind. 
Zo zoetjes aan druppelde het terrein 
flink vol. De oud-leiding, oud-leden 
en huidige leiding zochten elkaar op 
om verhalen van vroeger op te ha-
len maar ook de vergelijking met nu 
te maken en natuurlijk te informe-
ren hoe het nieuwe “Troephuis” er 
uit komt te zien.  
Voor velen is het huidige “Troep-
huis” gebleven zoals het in hun her-
innering was, ondanks de verande-
ringen die de laatste jaren zijn uit-
gevoerd. De uitstraling, de geur, 
de pukkels, die zijn er nog steeds. 
Het allerbelangrijkste is dat ieder-
een zijn eigen herinnering heeft aan 

die goede oude tijd. Deze dag ech-
ter, was natuurlijk speciaal bedoeld 
om die met anderen te delen. Een 
aantal oud-leiding had ook nog fo-
toboeken meegenomen en net zo-
als de foto’s van binnen te zien wa-
ren was hier heel veel belangstel-
ling voor.
Een aantal gepensioneerde oud-
leiding kan niet wachten tot ze be-
ginnen met de nieuwbouw, ze wil-
len waar mogelijk toch graag hun 
steentje bijdragen. Bij de Scouting 
hoor je regelmatig een goede daad 
te doen en deze heren zijn deze be-
lofte absoluut niet vergeten. De ou-
de welpenleidsters wilden toch wel 
heel graag een paar liedjes bun-
delen, zodat ze op hun gemak een 
aantal van hun favoriete scouting 
liedjes ten gehore konden brengen. 
Met het gezellige gezang, geborrel 
en oude herinneringen was de mid-

dag snel ten einde. Om 18.30 uur 
werd het terrein duidelijk leger en 
kon de huidige leiding de boel gaan 
opruimen. 
Al met al kijkt eenieder terug op 
een zeer geslaagde reünie die me-
de mogelijk is gemaakt door een 
aantal sponsoren: Van Eijk & in ’t 
Veld, Poldersport, Bolle Pouw, Het 
Fruitpaleis, Zuivelboerderij Lange- 
laan, Schalkwijk, Pim Oussoren, Van 
Riemsdijk Reclame, Marloes Burg-
graaf en Stichting De Kwakel toen & 
nu. De foto’s die op de reünie te zien 
waren en gemaakt zijn tijdens de re-
unie, kunt u binnenkort bekijken op 
de website: 
www.st-joannesgroep.com  
Heeft u nog een aanvulling die deze 
fotoserie nog completer kan maken 
wilt u dan contact opnemen met: 
bestuur@st-joannesgroep.com of  
tel. 06-49136725.
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KDO 1 pakt knap één 
punt tegen Concordia
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de uitwedstrijd 
in Hillegom tegen Concordia op 
het programma. Concordia eindig-
de vorig seizoen op een fraaie vier-
de plaats in de derde klasse, maar 
verloor vorige week verrassend met 
6-0 van promovendus ZSGO/WMS. 
De eerste wedstrijd wonnen de Hil-
legommers wel met 4-2 van RKDES.
KDO startte tegen Concordia met 
Bart-Jan van der Jagt in de basis, 
terwijl spits Martin Bax volgens de 
gemaakte afspraak zijn opwachting 
maakte bij KDO 2.
Concordia, voor het tweede jaar op 
rij actief in de derde klasse, was van  
meet af aan de bovenliggende partij 
en KDO had zijn handen vol om de 
Hillegommers in bedwang te hou-
den. In de 10e minuut kwam KDO 
op achterstand nadat matig ingrij-
pen bij de Kwakelaars keihard werd 
afgestraft door Concordia, 1-0. Na 
deze voorsprong nam Concordia 
gas terug, zodat KDO even adem 
kon halen. Na 25 minuten spelen 
mocht KDO van geluk spreken dat 
het geen 2-0 werd. Door een com-
municatiefout achterin tussen Bart-
Jan van der Jagt en Peter Onderwa-
ter belandde een kopbal van Van 
der Jagt net naast zijn eigen paal. 

Gelijk
Opvallend bij Concordia was, in het 
verloop van de eerste helft, het feit 
dat vele schoten richting het Kwa-
kelse doel over of naast gingen. Vijf 
minuten voor rust was het KDO dat 
bijdehand van zich afbeet en tegen 
de verhouding in op 1-1 kwam via 
Joeri Stange. Stange reageerde alert 
op een steekpass vanaf het midden-
veld en kon vrijstaand voor de Hille-
gomse doelman de gelijkmaker bin-
nenschieten. De Kwakelaars kon-
den hun geluk niet op, maar gin-
gen de rust toch in met een flinke 
kater. Een bal vanaf de rechterkant 
kwam per ongeluk op de elleboog 
van een Kwakelse speler in het zes-

tienmetergebied. Een typisch geval 
van ‘aangeschoten hands’, maar de 
scheidsrechter besloot anders en 
legde de bal op de stip, een penal-
ty. De strafschop werd benut, zodat 
Concordia met een 2-1 voorsprong 
de rust in ging.

Duels
Na de rust kwam KDO prima uit de 
kleedkamer en won vele persoonlij-
ke duels. In de 50e minuut kregen 
de Kwakelaars een vrije trap vanaf 
de rechterkant. Bart-Jan van der Ja-
gt ging er achter staan en wist Jo-
chem Kok te bereiken die koel-
bloedig de 2-2 aantekende. Door 
dit doelpunt steeg het zelfvertrou-
wen bij KDO en dit was duidelijk te 
zien op het veld. Beide ploegen ble-
ven volop strijden voor de overwin-
ning, maar zowel KDO als Concor-
dia kreeg geen opgelegde kansen. 
Lang leek de wedstrijd op een ge-
lijkspel uit te gaan draaien, maar 
vlak voor tijd raakte de scheidsrech-
ter de controle over de wedstrijd 
kwijt en bracht hiermee vooral KDO 
in de problemen.
In de 88e minuut wilde de Kwakelse 
doelman Peter Onderwater uittrap-
pen, maar hij werd gehinderd door 
een aanvaller van Concordia. De ar-
biter besloot hiervoor ten onrech-
te niet te fluiten waarop Peter fana-
tieke reageerde en zijn commentaar 
beloond zag worden met een direc-
te rode kaart. Tweede doelman Tim 
ten Brink kwam als vervanger in het 
veld voor de laatste paar minuten. 
Concordia rook z’n kans, maar KDO 
hield gelukkig stand.

Soap
Na ruim negentig minuten was de 
wedstrijd ten einde, maar de soap 
rondom de scheidsrechter duurde 
alleen maar voort. Dit leidde er zelfs 
toe dat ook een speler van Con-
cordia direct rood kreeg, weder-
om vanwege opmerkingen richting 
de leidsman. Al met al heeft KDO 

een prima resultaat neergezet te-
gen Concordia en kon met opgehe-
ven hoofd richting De Kwakel ver-
trekken. Een grote smet op het ge-
lijkspel blijft echter de rode kaart 
van Peter Onderwater die volgen-
de week de streekderby tegen Leg-
meervogels noodgedwongen zal 
moeten missen.
In De Kwakel is het speculeren 
rondom de vervanging van Onder-
water inmiddels in volle gang, maar 
op wie uiteindelijk de keuze zal val-
len is nog één groot vraagteken. De 
wedstrijd tegen Legmeervogels be-
gint aankomende zondag om 14.00 
uur in De Kwakel. Rondom de-
ze kraker zullen er vele activiteiten 
worden georganiseerd om de bu-
renruzie nog meer glans te geven!

KDO 2 
KDO 2 speelde afgelopen zondag 
de uitwedstrijd in Assendelft tegen 
SVA. SVA, die met zes punten uit 
twee wedstrijden een goede start 
van de competitie kende, had in de 
eerste helft weinig in te brengen te-
gen de Kwakelaars. Voor KDO 2 wa-
ren Martin Bax en Joost Samson 
trefzeker, waardoor er met een te-
rechte 0-2 voorsprong werd gerust. 
In de tweede helft waren de ver-
houdingen omgedraaid. De fysie-
ke lange aanvoerder van SVA werd 
in de spits gezet en hij maakte het 
de Kwakelse verdediging behoorlijk 
lastig. In de 65e minuut kwam SVA 
op 1-2 en tien minuten later werd 
het zelfs 2-2.
De wedstrijd kon na deze gelijkma-
ker nog alle kanten op. In de blessu-
retijd van de wedstrijd was Erik Ver-
bruggen zeer dichtbij de winnen-
de treffer, maar zijn keurige kopbal 
wist de doelman van SVA fantas-
tisch te redden. Op basis van de ge-
hele wedstrijd was 2-2 een terech-
te uitslag. 
Aanstaande zondag speelt KDO 2 
om 11.30 uur thuis tegen Hoofd-
dorp 3.

Vinkeveense Tennisvereniging
Vinkeveen - De afgelopen twee 
weken zijn er bij de Vinkeveense 
tennisvereniging clubkampioen-
schappen  geweest.
De jeugd begon met een regen-

achtig weekeind, gevolgd door 
een mooie week met spannende 
wedstrijden. Het tweede week-
eind met mooi weer waren er fi-
nales van de jeugd en de eerste 

wedstrijden van de senioren. Het 
was heel gezellig op het sportpark 
met jeugd en volwassenen op de 
banen. Op de foto alle jeugdige 
prijswinnaars.

Biljarten: koplopers geven 
elkaar geen duimbreed toe
De Ronde Venen - De koplopers 
De Kuiper/van Wijk (zie foto) en 
De Schans geven elkaar geen 
duimbreed toe.

Beide teams wonnen met de maxi-
male cijfers van 9-0. Uiteraard is er 
zo in ’t begin van de competitie nog 
niets van te zeggen, maar de eerste 
klap is wel een daalder waard.
Deze week sprongen er weer 2 spe-
lers uit. Jonathan van Diemen had 
maar 15 beurten nodig voor de 
kortste partij van de week. Kees de 
Zwart scoorde de hoogste serie van 
de week met 32 caramboles = 29,09 
% van zijn te maken punten.
De Springbok 2 moest met 0-9 diep 
buigen voor De Merel/Heerenlux 
1. De biljarters van De Springbok 
hebben het wel naar hun zin in de 
competitie, maar de resultaten blij-
ven nog uit. Arie van Vliet had met 
23 beurten de kortste partij in de-
ze wedstrijd.
DIO 2 kon het met 3-6 niet bolwer-
ken tegen De Merel/Heerenlux 2. 
Clubkampioen Gijs Rijneveld walste 
in 17 beurten over Henny Hoffmans 
heen. Peter Marsen en Hennie van ’t 
Hul deelden de punten na een schit-
terende eindsprint van Hennie.

Puik
De Merel/Heerenlux 4 won verras-
send met 5-4 van DIO 1. Gijs van 
der Vliet speelde een puike partij 
door in 18 beurten Bert Dijkshoorn 
te verslaan. APK Mijdrecht 3 ver-
loor op het nippertje met 4-5 van 
Stieva Aalsmeer. Wil Bouweriks en 
Derk Bunders zorgden voor het ex-
tra punt van Stieva Aalsmeer.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2 
een maatje te groot voor APK 
Mijdrecht 1. John Oldersma, Martin 
Hoegee en Gerrit Schuurman zorg-
den dat de punten thuis bleven.

Kromme Mijdrecht 2 verloor op de 
andere tafel met 2-7 van De Padde-
stoel 3. Jonathan van Diemen speel-
de in 15 beurten Herman van Ype-
ren van de biljarttafel.
De Paddestoel 2 zorgde voor een 
verrassend 7-2 tegen het sterke 
Bobs Bar. Robert Daalhuizen had 
maar 18 beurten nodig om Jeroen 
Schijf een gevoelige nederlaag toe 
te brengen. Pim de Jager was veel te 
sterk voor Richard Schreurs.
De Merel/Heerenlux 3 was met 5-4 
net iets sterker dan De Springbok 1. 
Jan van der Meer won in een schit-
terende wedstrijd in 16 beurten van 
Kees de Bruin. Hans van Eijk en Pe-
ter Stam zorgden voor de Hoefse 
punten.

Spannend
De Vrijheid/Biljartmakers verraste 
met 5-4 Cens 1. Bert Loogman en 
Desmond Driehuis gaven elkaar in 

een spannende pot weinig toe. Bert 
Loogman trok met een slotserie van 
15 caramboles de partij naar zich 
toe. Cor van de Kraats had maar 22 
beurten nodig om Nick van de Veer-
donk te verslaan.
APK Mijdrecht 2 trof het met 0-9 
niet tegen de sterke koploper Kui-
per/van Wijk. Kees de Zwart gaf 
een biljartdemonstratie tegen een 
tegenstribbelende Bobby de Boer. 
Met een serie van 32, een partij in 
18 beurten en een moyenne van 
6,111 was Kees te sterk voor Bob-
by. Nico Koster, Martien Heijman en 
Toine Doezé waren de sympathie-
ke spelers van APK Mijdrecht 2 de 
baas.

Stand na 5 speeldagen:
1. De Kuiper/van Wijk        36 punten
2. De Schans 34 punten
3. De Merel/
   Heerenlux 3                 32 punten   

Mitchell Schoorl wint het
Veldzijde Jeugd Open
De Ronde Venen - Op zaterdag 
18 september werd alweer het 
6de Veldzijde Jeugd Open golf-
toernooi gehouden op Golfclub 
Veldzijde.

Dit toernooi is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een wedstrijd waar-
voor jongeren tot 21 jaar uit het hele 
land afreizen naar Wilnis.
Ook dit jaar mocht de golfclub weer 
bijna 100 deelnemers verwelkomen, 
die met medewerking van verschil-
lende sponsoren (Rabobank Veen-
stromen, Alblas Verkeersschool, Boix 
Europe, Autobedrijf Maas, Lasbedrijf 
de Rooij, Wilgenhaege Vermogens-
beheer, Gasse Wonen, Bangarage 
Mijdrecht BV, Maranta Debt Collec-
tors, Ruijgrok Makelaars, Wasned 
textielverzorging, Lion Wheels, Ju-
welier van Beek, Kenter Paans+Koek 
accountants, Verleun advocaten, DA 
Drogisterij-Parfumerie Nap, Pro-
shop Jacques Balvert, Jeroen Post-
huma golfprofessional, Golfpark Wil-
nis) konden gaan strijden om een 
goedgevulde prijzentafel.

Kansen
Er werd gespeeld in 4 verschillen-
de categorieën, zodat iedereen een 
goede kans had op de winst. In de 
categorie 0-14.0 waren de verwach-
tingen hooggespannen. De hoop 
was gevestigd op een nieuw baan-
record maar door de natte dagen die 
vooraf gegaan waren aan het toer-
nooi zat dat er niet in. Desondanks 
was de spanning zeker aanwezig. 
Op de laatste hole was het Mitchell 
Schoorl die met 74 slagen (2 boven 
de baan), thuisspeler Mark Weitjens 
op één slag afstand wist te hou-
den. Hij ging dan ook naar huis met 
een mooie Ipod Touch. In de cate-

gorie 14.1-32.0 was de spanning al 
minstens zo groot. Jorinde de Hoop 
en Antoine Kuin hadden beidensd 

44 stableford punten, maar door 
een betere tweede negen holes van 
Jorinde mocht zij zich de winnares 
noemen.

Net begonnen
Op de par-3 baan werd er ook in 
twee categorieën gespeeld. Catego-
rie 32.1-GVB werd gewonnen door 
Tom Treep met maar liefst 48 sta-
bleford punten. In de laagste cate-
gorie de baanpermissie, dit zijn de 
kinderen die net begonnen zijn, won 

thuisspeelster Aranka Posthuma 
met een verschil van 6 slagen van de 
nummer 2.

Zoals elk jaar kon er ook weer een 
bijdrage geleverd worden aan het 
goede doel. Dit jaar is er gekozen 
voor Stichting Kasigauwww.kasigau.
nl. Deze stichting zet zich in voor de 
kansarme bevolking in Kenia. Zo 
helpen zij bijvoorbeeld bij de bouw 
van scholen en het aanleggen van 
watervoorzieningen.
Met medewerking van alle spon-
soren en het binnengehaalde in-
schrijfgeld zal er een mooi bedrag 
worden overgemaakt.

CSW voetbaldames pakken winst
Wilnis - SSS pakte direct na de 
aftrap het initiatief en speel-
de met veel druk op de bal. Het 
kostte de dames van CSW moei-
te om bij balbezit de bal in de 
ploeg te houden.

De eerste doelkans was voor SSS 
en Isaballa trad goed op. SSS kwam 
een aantal keren gevaarlijk door 
maar echte scoringskansen leverde 
het nog niet op. In de 23 minuut was 
er balverlies in de zestien meter, 
SSS strafte het direct af, 0-1. CSW 
kon er qua kansen niet veel tegen-
over zetten. In de 35 minuut was het 
toch CSW dat onverwacht de stand 
in evenwicht bracht: een diepe bal 
van Jacklyn viel achter de verdedi-
ging en Christianne pikte de bal op 

en tikte de bal keurig over de keep-
ster in het doel, 1-1. SSS kreeg nog 
enkele kansen, maar miste precisie 
om echt van gevaar te kunnen spe-
ken. In de 1e helft nog geel voor Lea 
en Kim van CSW en SSS incasseer-
de eveneens 2 gele prenten.
In de 2e helft mocht Alex haar op-
wachting maken voor Priscilla. Het 
eerste kansje was voor SSS, maar 
de verdediging kon ruimen. CSW 
kwam steeds beter in de wedstrijd 
en er volgden enkele mooie aanval-
len. In de 8e minuut was het Christi-
anne die na een mooie steekpass de 
uitlopende keeper passeerde, 2-1. 
Het doelpunt gaf CSW een extra im-
puls en SSS werd teruggedrongen. 
Na een mooie pass van Iris schoof 
Alex de bal keurig in de verre hoek, 

3-1. In de 20e minuut moest Kim 
zich laten vervangen na een onbe-
suisde actie van SSS. Iris kwam voor 
in het veld. CSW kreeg nog een aan-
tal kansen, Iris kwam nog vrij voor 
de keeper maar kwam net iets te 
kort om de bal in te tikken.
In de 34e minuut kwam Natasja nog 
voor Nelleke. SSS kon geen vuist 
meer maken en de ballen die rich-
ting het CSW doel kwamen waren 
voor Isabella. Vlak voor tijd mocht 
Christianne met haar 3e doelpunt 
de eindstand van 4-1 op het bord 
zetten. Een speelster van SSS liep 
nog tegen haar 2e gele kaart op en 
kon gaan douchen.
Een verdiende overwinning voor 
CSW op basis van de 2e helft en het 
benutten van de kansen.

Nieuwe lier Vinkeveense 
Reddingsbrigade in gebruik
De Ronde Venen - Keurslagerij 
Bader heeft in september op fees-
telijke wijze de nieuwe verplaats-
bare lier voor Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen in gebruik geno-
men. 
Door het plaatsen van de lier is het 
te water laten van de vlet niet meer 
afhankelijk van de aanwezigheid 
van een auto met trekhaak en kan er 
dus te allen tijde worden uitgerukt! 
Een grote stap voorwaarts voor de 
veiligheid op de Vinkeveense Plas-

sen! Jan Bader heeft de lier ter be-
schikking gesteld.
Dennis Combé van Borger Con-
structiebedrijf, heeft meegedacht 
over de constructie waarmee de 
verplaatsbare lier in de grond be-
vestigd kan worden en heeft de 
constructie ook gemaakt.
Henk Dalebout van de gemeente-
werken De Ronde Venen heeft de 
paal in de grond heeft gezet, en Je-
roen Verbrugge heeft de clickmel-
dingen beschikbaar gesteld. Hier-

voor is de Reddingsbrigade zeer 
dankbaar. 

Erik Groenendijk, filiaalhou-
der van Keurslagerij Bader in 
Vinkeveen,heeft de elektrische lier 
officieel overgedragen aan Red-
dingsbrigade Vinkeveense Plassen 
door de fel oranje reddingsvlet van 
de boothelling in het water te laten 
zakken, waarbij de vlet uiteindelijk 
zelf het feestelijke lint heeft door-
broken. 

Overdracht van de lier door Erik Groenendijk van Keurslagerij Bader uit Vinkeveen aan Reddingsbrigade 



Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010 pagina 25

Hertha boekt regelmatige zege
Vinkeveen - Hertha won afgelopen 
zaterdag thuis simpel met 4-0 van 
DOB. De thuisploeg was veel ster-
ker dan de gasten uit Nigtevecht, 
maar konden het krachtsverschil 
niet uitdrukken in een grote score.
Hertha verwachtte een stugge en 
verdedigende tegenstander en een 
mogelijke moeilijke middag. In de 
beginfase van de wedstrijd bleek 
dat het krachtsverschil te groot was 
voor een echte wedstrijd. Hertha 
werd een aantal keren gevaarlijk, 
maar een openingstreffer bleef uit 
door een slordige afronding. Halver-
wege de eerste helft kwam Hertha 
op 1-0, Joshua van Andel mocht op 
de rand van het strafschopgebied 
vrij uithalen en vond met een dro-
ge knal de verre hoek. Hertha was 
in deze fase slordig, vooral in de af-
ronding, maar kon al snel de voor-
sprong verdubbelen. Jorg Land-
waart werd na mooie aanval via 
Wessel Mayer en Rick Aarsman, 
vrijgespeeld en kon simpel binnen 
tikken. Vlak voor rust zorgde Land-

waart voor de 3-0 door goed te rea-
geren in de rebound.

Onveranderd
Na de pauze was het spelbeeld on-
veranderd. DOB was niet bij mach-
te gevaarlijk te worden en Hertha 
had moeite met het spel te maken. 
Het spelpeil zakte naar een matig 
niveau. Landwaart zorgde met zijn 
derde van de middag voor de 4-0, 
na goed voorbereidend werk van 
Peter Post kon hij diagonaal binnen 
schieten. Een goal van de goed spe-
lende Wim Mollers werd onterecht 
afgekeurd en Mayer mistte nog een 
strafschop. Zo eindigde een matige 
wedstrijd in een 4-0 overwinning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
op de derde plaats staan met zes 
punten uit twee wedstrijden. Zuid-
Oost United is koploper met negen 
punten uit drie wedstrijden, gevolgd 
door Nita met zes punten uit twee 
wedstrijden. Volgende week staat 
de topper Nita – Zuid-Oost United 
op het programma, de uitslag van 

deze wedstrijd zal meer duidelijk-
heid geven over de concurrentie in 
de competitie. Zaterdag speelt Hert-
ha uit tegen Nieuw West in Amster-
dam. Nieuw West verloor van Zuid-
Oost United en VIOD en staat on-
deraan. 

Hertha 2
Hertha 2 won thuis van Vianen. 
In een boeiende wedstrijd beslis-
te Hertha 2 de wedstrijd in de slot-
fase, 3-2. Hertha 2 werd in het za-
del geholpen door een eigen doel-
punt van Vianen, maar keek met de 
rust tegen een 1-2 achterstand aan. 
Dave Ruijzenaars zorgde met twee 
fraaie doelpunten voor de overwin-
ning. Zaterdag speelt Hertha 2 op-
nieuw thuis, Allen Weerbaar is de 
tegenstander.  De wedstrijd begint 
om 12.00 uur.

Hertha 1 speelt aanstaande za-
terdag uit tegen Nieuw West. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur op 
Sportcomplex de Eendracht. 

Tennisschool Tennis Actief 
lanceert nieuw product
Mijdrecht - Tennisschool Tennis 
Actief kan in “Tennishal De Ronde 
Venen” binnentrainingen aanbieden 
voor prijzen die nagenoeg hetzelf-
de zijn als buiten. De trainingsseries 
zijn net zo lang als de buitentraining 
(16 weken). Er kan voor de jeugd 
op woensdagmiddag, vrijdagmid-
dag en in het weekend worden ge-
traind en voor de volwassenen ge-
durende het hele weekend. Het gro-
te voordeel is dat je altijd kan trai-
nen zonder dat er trainingen uitval-
len door weersomstandigheden. Je 
hoeft niet in de ijzige kou te trainen 
of met windkracht 8. Na je training  
kan je gezellig in de eet- en drink-
gelegenheid van “Tennishal de Ron-
de Venen” wat eten en drinken.

Naast deze zeer aantrekkelijk ge-
prijsde tennistraining kan je je bij 

Tennisschool Tennis Actief ook voor 
de reguliere trainingsseries opge-
ven. Deze trainingen zijn geduren-
de de gehele winterperiode (20 we-
ken) en naast training kan je ook 
nog een aantal uren extra vrijspe-
len. Deze trainingen zijn de gehele 
week te volgen en zijn voor elk ni-
veau. Ook organiseert Tennisschool 
Tennis Actief voor getalenteerde 
kinderen en competitiespelers spe-
ciale wedstrijdtrainingen van 1 ½ 
uur. Hier doen al veel kinderen van 
verschillende tennisverenigingen uit 
de gemeente De Ronde Venen aan 
mee. Wie weet is dit ook iets voor u 
of uw kinderen?
Ben je geïnteresseerd of wil je in-
formatie over de trainingsmogelijk-
heden, dan kan je contact opnemen 
met Tennis Actief via 
info@tennisactief.nl. 

Bedrijfscompetitie
Om uw personeel in deze drukke tij-
den te laten ontspannen organiseert 
Tennishal De Ronde Venen de be-
drijfscompetitie. Tijdens deze be-
drijfscompetitie staan gedurende 6 
avonden gezelligheid en sportiviteit 
centraal. Door deel te nemen aan de 
bedrijfscompetitie wordt uw perso-
neel gestimuleerd om zich in gezel-
schap van collega’s van hun beste 
sportieve kant te laten zien. 
Tijdens de tennis bedrijfscompeti-
tie speelt u in een team van 4 vaste 
spelers en indien nodig met 2 reser-
vespelers. Met dit team komt u ver-
spreid over het winterseizoen 6 keer 
in actie tegen andere bedrijven uit 
de regio. De wedstrijden worden al-
tijd op de 3e vrijdagavond van de 
maand gespeeld. Iedereen speelt 2 
dubbels van 1 uur achter elkaar. De 
samenstelling van de teams kunnen 
verschillen. Alle combinaties zijn 
mogelijk, het maakt niet uit hoeveel 
dames of heren opgesteld worden. 
Nadat iedereen 2 dubbels gespeeld 
heeft, kan er onder het genot van 
een hapje en drankje nog even na-
gepraat worden. Tijdens deze com-
petitie staan gezelligheid en ont-
spanning centraal. Dit is een idea-
le mogelijkheid om op een informe-
le manier in contact te komen met 
bedrijven uit de omgeving. Per be-
drijf kunt u ook met meerdere teams 
inschrijven.

Is uw bedrijf sportief genoeg om 
deel te nemen aan de bedrijfscom-
petitie? Kijk dan voor meer informa-
tie op de website van Tennishal De 
Ronde Venen:
www.tennishalderondevenen.nl/events

BMX-ers UWTC scoren in Baarn
Zondag 19 september vertrokken 
de fietscrossers van de UWTC 
naar Baarn voor de achtste wed-
strijd van de BMX West Compe-
titie.

Na een week van activiteiten in ver-
band met het 75-jarig bestaan van 
de UWTC werden er toch weer de 
nodige punten gescoord door de rij-
ders. Jurre Overwater reed op een 
nieuwe fiets en wist hiermee een 
7e plaats in de A-finale te behalen. 
In de open klasse bij de 8-9 jarigen 
wordt het al bijna gewoon dat Bart, 
Joey en Mitchell er een compleet 
UWTC podium van maken.
In de eigen klassen werden de vol-
gende resultaten behaald.
A-finale: 1) Joey Nap, Erik Schoen-
makers  2) Maarten van de Mast, 
Bart van Bemmelen, Wouter Plais-
sant van de Wal 3) Jochem van de 
Wijngaard, Jaivy Lee Vink, Rober-
to Blom, Michael Schekkerman  4) 
Melvin van der Meer, Scott Zethof, 

Kevin de Jong, Eelco Schoenmakers  
5) Izar van Vliet, Arjan van Bodegra-
ven, Mats de Bruin  6) Mitchell Vink, 
Sam Verhulst, Bart de Veer  7) Don-
ne van Spankeren, Gijs Braat, Jurre 
Overwater, Evert de Jong  8) Daan de 
Bruin, Gerard de Veer
B-finale: 1) Max de Beij, Wesley ter 
Haar, Wiljan Brouwer  2) Tom Brou-
wer, Mike Veenhof  3) Ferdi Ceva-
hir  4) Thomas van de Wijngaard  5) 
Lars Wiebes, Sven Wiebes  6) Rick 
Doornbos  7) Arno van Vliet
In de open klasse, om de dagprij-
zen, behaalde weer een heel aan-
tal rijders van de UWTC het podium. 
1) Bart van Bemmelen, Tom Brou-
wer  2) Jochem van der Wijngaard, 
Joey Nap  3) Melvin van der Meer, 
Mitchell Vink, Scott Zethof, Roberto 
Blom en Michael SchekkermanOok 
komend weekend, 25 en 26 septem-
ber, gaan de rijders van de UWTC 
weer naar Baarn.Dan voor een lan-
delijke topcompetitiewedstrijd. Meer 
info vindt u op www.uwtc.nl/bmx. Joey Nap wist zijn finale te winnen

UWTC-vrijwilligers Henny en 
Wim ontvangen onderscheiding

Regio - Vrijdag heeft UWTC de 
receptie gehouden vanwege het 
75-jarig bestaan. Het clubhuis aan 
de Europarei was versierd en ve-
le foto’s riepen herinneringen op 
aan een roemrijk verleden. Vooral 
oudrenners hadden de moeite ge-
nomen om samen herinneringen 
op te halen. De voorzitter haal-
de een aantal markante momen-
ten uit de geschiedenis van UWTC 
naar voren.

Hij constateerde dat UWTC een 
unieke vereniging is die drie af-
delingen samenbindt. Het gaat 
om Wielren, Toer en BMX. Vol ver-
trouwen kijkt UWTC naar de toe-
komst en de vereniging is klaar 
voor nieuwe uitdagingen.
Bijvoorbeeld een verhuizing naar 
de sportboulevard Randhoorn.
Wethouder Verheijen, die aan-
wezig was, stelde dat deze zaak 
onderwerp van onderzoek is. Hij 
roemde UWTC en overhandigde 
twee jeugdleden een hele mooie 
cheque.

Grote verrassing
De grote verrassing van de re-

ceptie was de onderscheiding 
die twee UWTC´ers kregen. Hen-
ny Cornelissen en Wim Pieterse 
ontvingen Het Zilveren Wiel. De-
ze onderscheiding wordt door de 
KNWU uitgereikt aan vrijwilligers 

die een vereniging zeer vele jaren 
hebben gesteund. 
De receptie is het begin van een 
week vol wieleractiviteiten. De 
Ronde van Uithoorn van het afge-
lopen weekend is het sluitstuk. 

Henny en Wim ontvangen de onderscheiding

Wethouder Jeroen Verheijen overhandigt een cheque

Medaillewinnaars gehuldigd
Regio - Maandagavond 13 sep-
tember heeft AKU de vijf jeugdige 
atleten die deze zomer bij de Ne-
derlandse atletiekkampioenschap-
pen een medaille hebben gewon-
nen, gehuldigd. Wethouder Jeroen 
Verheijen was namens de gemeen-
te aanwezig om de winnaars in het 
zonnetje te zetten.
Voor een relatief kleine atletiekclub 
als AKU is, is het een ongelooflij-
ke prestatie dat 5 atleten 6 medail-
les winnen tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen. Dit is nooit eer-
der gebeurd en een herhaling van 
deze prestaties zak dan ook niet 
makkelijk zijn. Na een jaar van in-
tensieve training lukte het deze at-
leten om tijdens de NK te pieken en 
optimaal te presteren. De meesten 
van hen hadden ook een persoon-
lijk record nodig om bij de eerste 3 
te eindigen.

Huldiging
Op de avond van de huldiging wa-

ren meer dan 100 pupillen en ju-
nioren van AKU aanwezig om een 
erehaag te vormen voor de atleten. 
Daarnaast waren natuurlijk alle ou-
ders, en vele seniorenatleten van de 
club naar het clubgebouw aan de 
Randhoornweg gekomen om deze 
toppers toe te juichen.
Wethouder Verheijen haalde alle 
winnaars een voor een naar voren 
en memoreerde de prestaties die 
ze hadden geleverd.  Hij overhan-
digde hen als blijvende herinnering 
een bronzen beeld met de beeltenis 
van een hardloper en een foto van 
de huldiging tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen die in het club-
huis opgehangen zal worden.

Namen en prestaties
De vijf medaillewinnaars zijn:
Simone de Jong, bronzen medail-
le bij het hinkstapspringen voor A-
junioren Kim Hittinger, bronzen me-
daille 600 meter C-junioren en een 
4e plaats bij de 800 meter voor B-

junioren. Wouter Heinrich, zilveren 
medaille bij de 1500 meter voor B-
junioren Eva Lubbers, bronzen me-
daile bij de 200 meter voor A-juni-
oren. Daarnaast was Eva lid van de 
estafetteploeg die een bronzen me-
daille heeft gehaald bij de 4 x 100 
meter tijdens de wereldkampioen-
schappen voor junioren in Canada.
Helen van Rossum haalde 2 medail-
les, een bronzen medaille bij de 100 
meter horden bij de A-junioren en 
een zilveren medaille bij de 400 me-
ter horden. Vervolgens werden de 2 
trainers naar voren gehaald die een 
grote rol hebben gespeeld  bij de 
successen van de atleten.
Remi Bouwmeester is trainer van de 
middenlange afstandlopers bij de 
junioren en Tim Verlaan is de trainer 
van de sprint- en hordengroep van 
AKU. Deze trainers hebben in de af-
gelopen jaar heel veel energie ge-
stoken in de trainingen en de voor-
bereidingen naar en tijdens de vele 
wedstrijden en het kampioenschap.

Een eerste zege voor CSW
Wilnis - CSW boekte zaterdag de 
eerste zege van het seizoen. Uit 
bij Zuidvogels werd met 0-1 ge-
wonnen.

Een sterk begin van CSW dat zeker 
voetballend gezien de zaken goed 
op orde had. De ploeg combineer-
de goed maar was bij de laatste bal 
net iets te slordig om echt gevaarlijk 
te worden. De eerste mogelijkheid 
kwam voort uit een vrije trap van 
Mauricio Cabeza die de bal prach-
tig in de kruising krulde maar een 
schitterende redding van de kee-
per van Zuidvogels voorkwam erger. 
Een doelpoging van Maurice Bartels 
ging maar net over.
Het eerste gevaar van Zuidvogels 
kwam ook voort uit een vrije trap 
maar de bal zeilde hoog over het 
doel. Halverwege de eerste helft 
leek CSW op voorsprong te komen 
toen Jay Klaas Wijngaarden knap 
werd vrijgespeeld maar zijn schot 
stuitte binnenkant paal uit het doel. 
Achterin was het voor CSW con-
stant oppassen voor de gevaarlij-
ke aanvallers van Zuidvogels maar 

zij hadden deze middag het vizier 
niet op scherp staan. Vlak voor rust 
een mooie kans voor Zuidvogels na 
een lange trap van de keeper rich-
ting spits die behendig de bal vrij-
maakte maar gelukkig voor CSW te 
hoog mikte.

Levendig
Na rust een levendige wedstrijd van 
beide kanten en vooral van twee 
ploegen die wilden voetballen. Er 
ontstond veel ruimte en het wach-
ten was op de openingstreffer. Kan-
sen waren er zeker maar de afwer-
king liet te wensen over.
Een prachtige aanval via Cabeza 
en Bartels kwam bij Jay Wijngaar-
den maar zijn schot ging voorlangs. 
Schoten van Cabeza misten net de 
precisie om de prima doelman van 
Zuidvogels te verrassen. Eindelijk 
leek CSW op voorsprong te komen 
toen Cabeza in de diepte werd aan-
gespeeld, de scheidsrechter liet ge-
woon doorspelen na een vlagsig-
naal, en Cabeza de bal klaar lag 
voor Jay Wijngaarden die beheerst 
intikte. Iedereen dacht aan een goal 

maar de prima leidende scheids-
rechter keurde het doelpunt alsnog 
af. Een prachtige dieptebal van Je-
roen Westera op Cabeza kon nog 
net onschadelijk worden gemaakt 
en bij een goeie voorzet van Stefan 
Baars kwam men net een lengte te-
kort om af te ronden. Aan de andere 
was het Jordi Wens die een achter-
stand voorkwam door bij een schui-
ver attent te reageren.
Een kwartier voor tijd mocht CSW 
een hoekschop nemen via Cabe-
za die de bal precies bij de eerste 
paal mikte op de inkomende Maikel 
Pauw die vervolgens schitterend in-
kopte. Zuidvogels ging op zoek naar 
de gelijkmaker maar een schitte-
rend schot spatte uiteen op de lat 
en een vrije trap rand zestien werd 
door doelman Jordi Wens op prach-
tige wijze uit de hoek gebokst. Toen 
eindelijk het laatste fluitsignaal van 
de scheidsrechter klonk was de op-
luchting groot bij CSW en was de 
eerste competitiezege een feit.

Aanstaande zaterdag speelt CSW 
thuis om 14.30 uur tegen SVL.
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Argon blameert zich in Cuijk
Mijdrecht - Argon heeft de goe-
de overwinning van vorige week op 
AFC geen vervolg kunnen geven in 
de verre uitwedstrijd bij JVC Cuijk. 
Na een 3-0 ruststand kon scheids-
rechter Theeuwen na 90 minuten 
een 4-0 stand op het wedstrijdfor-
mulier zetten.

Zonder de vrijdag op de training ge-
blesseerd geraakte Thabiso van Ze-
ijl (Lorenzo Lassooij speelde in zijn 
plaats) begon Argon nog redelijk 
aan de wedstrijd op het kunstgras 
van JVC. Beide ploegen startten 
enigszins afwachtend en van goed 
combinatievoetbal was van zowel 
JVC- als Argonzijde geen sprake. 
De eerste waarschuwing van JVC 
kwam na ongeveer een kwartier 
spelen toen Randy Hofmeijer een 
vrije trap scherp aansneed maar 
geen JVC speler een voet tegen de 
bal kreeg, waardoor deze voorbij het 
doel van Kevin Rijnvis stuiterde. Dit 
moment had voor de Argonspelers 
een serieuze waarschuwing moeten 
zijn, maar JVC werd steeds sterker 
en de Argonauten waren verre van 
scherp in de duels en ook de twee-
de bal was vaak prooi voor de thuis-
ploeg.  

Lange bal
In de twintigste minuut nam JVC 
een voorsprong nadat Tuan Trong 
Minh niet goed anticipeerde op een 
lange bal vanuit de JVC verdediging 
en zich eenvoudig liet aftroeven. De 
schuiver in de korte hoek die daar-
op volgde van Dennis Schouten was 
Kevin Rijnvis te machtig: 1-0. 
Een paar minuten na de 1-0 verdub-
belde JVC de score uit een corner. 

De normaal gesproken zo kopster-
ke Argon-defensie was Cuijk aan-
voerder Daniël Voigt volkomen uit 
het oog verloren en deze maakte 
daar met het hoofd dankbaar ge-
bruik van: 2-0.
De tweede treffer gaf JVC de gele-
genheid zich wat te laten terugzak-
ken en liet het initiatief meer aan Ar-
gon. Argon pakte het initiatief in de-
ze fase van de wedstrijd dan ook en 
de beste kans voor Argon was voor 
Lorenzo Lassooij die goed voorbe-
reidend werk van de verder weinig 
in het spel betrokken Patrick Lok-
ken net niet doeltreffend wist af te 
ronden. Vanaf een meter of vijf zag 
hij dat zijn inzet door doelman Tinus 
ternauwernood onschadelijk werd 
gemaakt. De afvallende bal was 
voor Joshua Patrick maar diezelfde 
doelman verwerkte zijn geplaatste 
inzet vanaf de rand van het 16-me-
ter gebied tot corner. 

Opleving
Na deze opleving van Argon was 
het weer de thuisploeg dat de klok 
sloeg. De Argonauten hadden moei-
te met de passing en waren niet fel 
genoeg in de duels. De thuisploeg 
maakte daar dankbaar gebruik van 
en wist in de slotfase van de eer-
ste helft het duel definitief op slot te 
gooien. Een vrije trap op de rand van 
het strafschopgebied werd zwak 
genomen en had prooi moeten zijn 
voor Kevin Rijnvis. De Argon doel-
man ging echter niet vrijuit en zag 
tot zijn afschuw de bal over de doel-
lijn rollen: 3-0.
Marcel Keizer wisselde in de rust 
zoals verwacht aanvallend. Jordi 
van Gelderen moest het veld ruimen 

voor Aziz Ouaouirst en Lorenzo Las-
sooij zakte een linie om de opbouw 
van achteruit beter te verzorgen. 
Er waren vijf minuten in de tweede 
helft gespeeld toen Kevin van Es-
sen Lorenzo Lassooij aan de linker-
kant de diepte in stuurde. De voor-
zet kwam goed voor het doel, maar 
de kopbal van Patrick Lokken was 
niet goed genoeg om een treffer van 
Argon op het bord te krijgen. 

Vrije trap
Vlak daarna ontsnapte Argon aan 
een nog grotere achterstand toen 
een scherp aangesneden vrije trap 
voor het doel van Argon langs stui-
terde, niemand ingreep, en de net 
ingevallen Ferdi Akankan de bal te-
gen de paal aan kopte. 
In het vervolg van de tweede helft 
wist Argon weinig druk op de de-
fensie van JVC meer te zetten. De 
thuisploeg geloofde het met de 3-0 
op het scorebord wel, waardoor er 
een gezapig vervolg van de twee-
de helft ontstond.  Ver in blessu-
retijd werd de afstraffing decep-
tie voor Argon compleet toen Mick 
Boogaard namens JVC Cuijk de 4-0 
op het bord zette, hoewel er aan dit 
doelpunt wel een luchtje van bui-
tenspel zat. 
Na de degelijke 0-0 tegen Hollan-
dia en de goede 1-0 overwinning op 
AFC volgde dus een zeer teleurstel-
lende nederlaag tegen JVC, dat een 
stuk gemotiveerder was dan Argon 
dat in de drie uitwedstrijden dat het 
in de Topklasse speelde geen en-
kele keer wist te scoren. Volgende 
week komt het Bredase Baronie op 
bezoek. Hopelijk staat dan het echte 
Argon weer op het veld. 

Met liefde voor de golfbal...
Vinkeveen - Tijdens een mooie dag 
met heerlijke temperaturen zijn de 
leerlingen van Havo 5 naar de pitch 
en puttbaan van Kamerik geweest.

Na een eerste introductie door de 
professional, met uitleg over de 
clubs (stokken) en gebruik van de 

green deelden de docenten LO de 
leerlingen in over de holes. Tijdens 
de 2 uur durende rondgang langs 
de 18 holes van de pitch en put-
tbaan, een verkort golfparcours met 
lengten van 30 tot en met 70 me-
ter, hebben de leerlingen ervaren 
wat afslaan is, hoe de bal door de 

lucht vliegt, dat “plons” ook hier vis-
sen betekent en dat het putten een 
zaak is van gevoel en liefde voor de 
bal en niet de bal hard te moeten 
willen raken.
Een heerlijke ochtend en middag 
voor de examenleerlingen van dit 
jaar. 

Mascotte Sprinter bezoekt 
sportdag Sint Antoniusschool
De Hoef - Mascotte Sprinter van 
het nieuwe project Fit4Kids heeft 
op woensdagmiddag 15 september 
een bezoek gebracht aan de sport-
dag van basisschool RKBS Sint An-
tonius in De Hoef.

Tijdens deze sportdag konden kin-
deren hun krachten met elkaar me-
ten tijdens verschillende onderde-
len, zoals sprint, discuswerpen, zak-
lopen, verspringen en een skippy-
balrace. Natuurlijk deed Sprinter 

ook mee. Aan het einde van de mid-
dag kregen de kinderen hun welver-
diende certificaat uitgereikt en na-
tuurlijk een stempel voor hun Fit-
4Kids-paspoort. 
 
Druk programma
Om negen uur begonnen de leer-
lingen aan het drukke programma. 
Showballet Nicole verzorgde een 
warming-up op muziek. Na het op-
warmen van de spieren werden ver-
schillende onderdelen uitgevoerd. 

Sprinter, de mascotte van het pro-
ject Fit4Kids, kwam langs en deel-
de stempels uit voor het Fit4Kids-
paspoort. Hij liet ook zien dat hij 
goed kan keepen. Maar toch werd 
hij door veel leerlingen gepasseerd.
Aan het einde van de sportdag 
maakten de kinderen ook kennis 
met een tweede nieuwe sport.Ho-
rangi Taekwondo bracht de kin-
deren de basistechnieken van de-
ze sport bij en zorgde hiermee voor 
een goede cooling-down.

Zandersbeker tennistoernooi

All Out dé grote winnaar
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 19 september hebben de ten-
nisverenigingen TV Mijdrecht, VLTV 
Vinkeveen, TV de Kegel, TC Uit-
hoorn, Aemstelburgh en All Out op 
het VLTV terrein in Vinkeveen om de 
felbegeerde Zandersbeker gestre-
den. Alweer 40 jaar strijden de bes-
te jeugdleden van deze zes tennis-
verenigingen om de Zandersbeker. 
Dit is een initiatief van de in 1996 
overleden tennisleraar Han Zanders. 
Bij de meeste van de deelnemende 
verenigingen gaf Han les en organi-
seerde aan het eind van elk tennis-
seizoen een krachtmeting tussen de 
beste jeugdleden door het spelen 
van dubbel en mixed partijen van 
deze verenigingen.
Na zijn overlijden hebben, in over-
leg met zijn vrouw Tiny, de deel-
nemende verenigingen het spor-
tieve initiatief van Han verder op-
gepakt om dit jaarlijks terugkeren-

de evenement te continueren. Het 
toernooi begon ‘s morgens al om 
9.00 uur met een overheerlijke taart 
deels gesponsord door bakkerij De 
Kruif, die werd aangesneden door 
mevrouw Zanders. ‘s Avonds na een 
heerlijk diner kon iedereen tevre-
den naar huis. Mede door het goe-
de weer is het een zeer geslaagde 
dag geweest. Er zijn vele mooie par-
tijen gespeeld. Iedereen was heel 
sportief en tot op het eind bleef het 
spannend welke club met de wissel-
beker naar huis zou gaan.
Uiteindelijk was tennisvereniging All 
Out met 26 gewonnen sets de grote 
winnaar, maar werd op de voet ge-
volgd door TV de Kegel met 22 ge-
wonnen sets. Als derde is de VLTV 
geëindigd met 16 gewonnen sets. 
4de is Aemstelburgh geworden met 
15 gewonnen sets, TC Uithoorn 5de 
met 9 gewonnen sets en helaas 
werd TVM laatste met 8 gewonnen 

sets. Volgend jaar is TC Uithoorn 
weer aan de beurt om dit toernooi 
te organiseren. Iedereen kijkt er nu 
al naar uit.

Legmeervogels E-1 pupillen 
winnen ook in Hoofdklasse
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
kwam Legmeervogels E1 in actie te-
gen FC Almere City E1. Een sterke 
tegenstander, want betaalde voet-
balclubs hebben altijd sterke jeugd. 
De teams waren dan ook erg aan 
elkaar gewaagd en het spel golf-
de op en neer. Tot vlak voor de rust 
bleef het 0-0. Mervin Hansen zet-
te op rechts goed door en zette de 
bal voor. Hij vloog echter via een Al-
meriaans been in de goal. Met een 
prettige 1-0 ging Legmeervogels E1 
limonade drinken. 
De tweede helft bleven de Uithoor-
naars goed combineren, en begon 
de grote Tommy Fluks show. Met 
uitstekende assists vanaf de flan-
ken en vanuit de achterhoede kon 
de spits van de E1 vier doelpunten 
maken! Almere City was murw ge-
beukt en Michael van Soest knalde 
uiteindelijk de 6-0 tegen de touwen. 
Een prima resultaat van de E1 met 
uitstekend pupillenvoetbal. De ve-
le toeschouwers op sportpark De 
Randhoorn hebben genoten. Leg-
meervogels E1 deelt nu samen met 
Ajax E1 en Elinkwijk E1 de eerste 
plaats in de competitie. 

Jubilerende golfclub verrast 
overburen met 2000 euro
Wilnis - Golfclub Veldzijde, die 
dit jaar haar 25-jarig bestaan 
viert, is haar ‘Lustrumweek’ zon-
dag begonnen met een invitatie-
wedstrijd voor leden en hun gas-
ten. 

Omdat de golfclub en Golfpark Wil-
nis hadden besloten dat de op-
brengst van een aantal wedstrij-
den tijdens de feestweek voor goe-
de doelen bestemd zou worden, 
was ook Stichting De Bovenlanden 
als ‘goed doel’ aangewezen. Omdat 
de gasten op deze invitatiedag geen 
Greenfee hoefden te betalen, lever-
de Golfpark Wilnis een grote bijdra-
ge aan de donatie.

De Stichting - die dit jaar óók 25 
jaar bestaat - en zich inzet voor 
landschapbeheer en natuurbehoud, 
heeft een natuurgebied aan de Bo-
vendijk, direct tegenover het terrein 
van de Golfclub, en zijn dus over-
buren. Zoals de voorzitter, Jan van 
’t Riet opmerkte, was dát het be-
gin van Stichting De Bovenlanden. 
Doordat een afgegraven terrein in 
1985 door Gerrit Kool ‘met geslo-
ten beurzen’ werd overgedragen, 
kon hier een natuurterrein ontstaan 
waar veel planten en bloemen goed 
konden gedijen en waar planten-
soorten kwamen, die men elders in 
de omgeving niet meer vindt.

De Stichting werkt met vrijwilligers 
en is afhankelijk van subsidies en de 
steun van adoptanten en donateurs. 
De cheque van 2000 euro die zon-
dag door de voorzitter van GC Veld-
zijde, Yvette Bartlema, aan Stich-
ting De Bovenlanden werd over-
handigd was, zoals Jan van ’t Riet 
enthousiast opmerkte: “een fantas-

tisch en onverwacht groot cadeau 
van de ene jubilaris aan de andere, 
dat ons in staat stelt met ons werk 
door te gaan en dringende noodza-
kelijke investeringen mede mogelijk 
maakt. “
- De twee jubilerende voorzitters, Jan 
van ’t Riel en Yvette Bartlema, schud-
den elkaar de hand.



Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010 pagina 27

Biljarter Aad van Kessel stijgt 
boven zichzelf uit
De Kwakel - Afgelopen week vond 
de derde competitieronde plaats 
van het district Veen en Rijnstreek. 
Na alle drukte van de kermis was 
het weer eens een normale week 
voor de mensen van biljartvereni-
ging ‘t Fort uit De Kwakel.
In de C4 moest het team van Aad 
van der Laan het opnemen tegen 
Jacobswoude.  Aad van der Laan 
mocht het spits afbijten voor zijn 
team. In een degelijke partij liet Aad 
zien de zomer goed te zijn doorge-
komen. In 29 beurten haalde Aad 
zijn 56 caramboles bij elkaar. Zijn 
tegenstander gedesillusioneerd 
achterlatend. Deze kwam maar tot 
een productie van 36. Ook Arjen 
Vlasman liet goed biljartspel zien 
deze avond. 53 uit 32 is een zeer 
respectabele score voor Arjen zijn-
de.Het was echter niet genoeg voor 
de volle 3 punten. Zijn tegenstander 
was gelijktijdig uit waardoor dit een 
remise opleverde.
Door het goede spel vorig seizoen 
van Arjen is Aad van Kessel dit jaar 
gedegradeerd tot 3e speler. Aad zou 
Aad niet zijn als hij alles op alles zal 
zetten om dit halverwege het sei-
zoen recht te zetten. Was de eer-
ste wedstrijd van Aad nog een beet-
je aftasten, deze week ging hij er 
vol tegenaan. Slechts 15 beurten 
had Aad nodig om zijn 50 caram-
boles binnen te slepen, met tussen-
door zelfs nog een serie van 11. Een 
goed begin is het halve werk. Met 
deze score is de basis gelegd voor 
een gemiddelde wat halverwege het 
seizoen er voor kan zorgen dat Aad 
weer 2e speler word. Al zou het re-
kenwerk van Aad nog wel eens roet 
in het eten kunnen gooien. Kees van 
der Meer bracht er deze avond wei-
nig van terecht. Hij zal uit een an-
der vaatje moeten gaan tappen. Dit 
is tegen Kees niet tegen dovemans-
oren gezegd, want ze smaakten 
goed uit het andere vaatje.

In de C1 speelde het team van Kees 
de Bruyn een thuiswedstrijd tegen 
De Plas uit Langeraar. In tegenstan-
der Michael Wedema had Kees ie-
mand waar hij zich aan op kon trek-
ken.Op dit soort momenten voelt 
Kees zich enorm in zijn element. 
Hoe harder Kees dan om de tafel 
begint te rennen, des te beter gaat. 
Met een hoogste serie van 96 had 
Kees maar 16 beurten nodig om zijn 
180 caramboles bij ekaar te spelen.
Chappeau! Willem Wahlen, dit jaar 
nieuw in het team van Kees wacht 
nog steeds op een overwinning. Het 
begint welliswaar beter te draai-
en maar ook deze week kwam Wim 
niet tot een overwinning. Maar van 
Wim weet je dat hij er over een paar 
maanden staat en dan moeten ze 
van goede huize komen om hem te 
verslaan. Hans van Eijk de “Keurbil-
jarter” uit de Hoef kwam er 8 tekort 
om de overwinning binnen De Kwa-
kel te houden. Door het goede spel 
van Kees pakte Kees deze week in 
zijn eentje 3 punten. Een 4-3 neder-
laag dus voor dit team.

Niet slecht
Het team van Ton Karlas speelde 
uit in Roelofarensveen bij de Pe-

persteeg. Ton speelde zelf helemaal 
niet slecht, had zelfs 60 caramboles 
in 19 beurten maar zijn tegenstan-
der was veel beter. Hier doe je niks 
aan. Volgende week weer opnieuw 
proberen. Huib Bakker is druk be-
zig om zijn slechte seizoen van vorig 
jaar snel te doen vergeten. Met 55 
uit 36 bleef Huib zijn tegenstander 
voor. Dick Ausma mocht als inval-
ler van Jan Schockman proberen de 
punten mee naar De Kwakel te ne-
men. In 39 beurten had Dick zijn 55 
caramboles bij elkaar. Tegenstander 
Werner Hogenboom kon hier weinig 
tegenover stellen waardoor een 5-2 
overwinning in de boeken kon wor-
den bijgeschreven. In de C5 spe-
len dit jaar weer drie teams van bil-
jartvereniging ‘t Fort. Het team van 
Frans van Doorn speelde uit bij Rij-
negom in Zoeterwoude. Frans wacht 
nog steeds op zijn eerste overwin-
ning. Ook al deed hij ditmaal flink 
zijn best, het was niet goed genoeg 
voor de overwinning. Zelfs een serie 
van 11 kon daar geen verandering 
in brengen. Ook Peter Maijenburg 
had een tegenstander die gewoon 
nog een maatje te groot is. Al zou je 
dat niet zeggen als je Peter ziet. Ge-
lukkig konden invaller Ton Onder-
water en Maus de Vries wel zorgen 
voor de winstpunten. Hierdoor ging 
dit team met een kleine nederlaag 
naar huis. 5-4. In een heuse broe-
derstrijd namen de andere 2 teams 
van ‘t Fort in de C5 het tegen elkaar 
op. Het team van Willem Holla speel-
de tegen het team van Gerard Plas-
meijer. Willem vond zijn waterloo te-
gen Gerard. In 33 beurten haalden 
Willem 33 caramboles en had Gerad 
zijn 39 bij elkaar. Geen hoogstaande 
partij maar wel heel spannend. Pie-
ter Langelaan liet daarentegen zien 
direct korte mette te maken met zijn 
tegenstandster. Verlies wilde hij zich 
niet permitteren omdat hij dit an-
ders weken aan moet horen. In 24 
beurten had Pieter zijn carambo-
les bij elkaar, waar tegenstandster 
Jolanda Brandse niet verder kwam 
dan 17 caramboles. Chris Draaisma, 
voorbij gestreefd door Pieter in de 
rangorde bij dit team deed het voor-
beeld van Pieter volgen. Ook hij be-
haalde een mooi gemiddelde van 
1.21 en bleef aan de goede kant van 
de score.

Jack Baak is bezig met een goe-
de reeks. Ook vanavond had hij het 
weer op zijn heupen. Nou gaat het 
gerucht dat Jack op salsa les zit dus 
dat hij het op zijn heupen heeft is 
niet zo gek.  Door de overwinning 
van Jack op Leon Loos ging zijn 
team met de overwinning aan de 
haal. Een nette 7-2

Driebanden
In de driebanden B1 klasse ging 
het team van Jan van Doorn in de 
tussenstand aan de leiding. Deze 
week mochten ze uit spelen bij Ja-
cobswoude in Woubrugge. Jan zelf 
speelde uitmuntend.Alles leek er 
zomaar op te vliegen, maar dat dit 
niet zomaar gaat dat weet iedereen. 
Tegen tegenstander Danny Schijf 
had Jan zijnn 42 caramboles in 36 
beurten bij elkaar. Een mooi gemid-

delde van 1.166, daar mag je mee 
thuis komen in deze klasse. Jammer 
is het dan ook dat zowel Marco van 
Kessel als Theo Bartels het voor-
beeld van Jan niet kunnen volgen. 
Beiden gingen kansloos onderuit, al 
kwam Marco er “slechts” 1 tekort. 
Dit maakt het verlies nog zuurder. 
Het team van John van Dam speel-
de uit in Roelofarendsveen. Bij Café 
Jan Punt voelt John zich als een vis 
in het water. Hij was dan ook vast-
beraden om de overwinning uit het 
vuur te slepen. Na een remise van 
vorige week zou je denken dat John 
het lek boven heeft. Het leek er wel 
op. 50 uit 58 is precies het gemid-
delde wat John zou moeten spelen. 
Zijn tegenstander hoefde er “maar” 
32. Ook hij had deze in hetzelfde 
aantal beurten bij ekaar. Een remi-
se dus. Jos Spring in’t Veld, normaal 
bijna altijd goed voor de 2 punten, 
gaf deze avond niet thuis. Zo moest 
Henny van Doorn er voor zorgen 
dat de overwinning mee terug ging. 
Op dit soort momenten is Henny op 
zijn sterkst. De “vice” Nederlands 
Kampioen driebanden van de eer-
ste klasse speelde als een tijger en 
verkocht zijn huid duur. Deze wils-
kracht bezorgde hem de overwin-
ning. Maar omdat zijn tegenstander 
genoeg caramboles bij elkaar speel-
de ging het extra punt naar dit team 
toe. Zo kon het team van John als-
nog met 4-3 verliezen. 

Verwacht
Bart de Bruyn en cs had een lasti-
ge avond verwacht. Tegen het ROAC 
uit Rijpwetering is het altijd las-
tig biljarten. Dit ondervond Bart als 
geen ander. Tegenstander Ed Strijk 
maakte gewillig gebruik van de bal-
len die Bart weg lag. 42 uit 31 bracht 
voor Ed het gemiddelde van 1.355. 
Misschien moet Bart eens leren om 
naar rood toe te spelen. Gelukkig 
konden Martien Plasmeijer en Plat 
Voorn het resultaat van Bart snel 
doen vergeten.
Beiden speelden een overwinning 
bij elkaar en door ook het extra punt 
te pakken konden weer eens 5 pun-
ten worden bijgeschreven. 
Het team van Piet Bocxe speelde te-
gen Roelofarendsveen. In dit team 
speelt topspeler Eric van Haest-
regt. Rik mocht als eerste speler 
invallen en gaf Eric echt wel partij 
maar tegen zoveel geweld was zelfs 
de kampioen van de G8 niet opge-
wassen. Ook Piet zelf en Johan van 
Doorn konden geen potten breken 
deze avond. Hierdoor gingen de 7 
punten naar de tegenstander.
In de B2 tot slot mocht het team van 
Wery Koeleman proberen om vol-
doende punten binnen te halen om 
hun doelstelling voor dit seizoen te 
kunnen verwezenlijken, nl kampi-
oen worden.

Over deze wedstrijd valt heel veel te 
schrijven. De enige punten die echt 
uit het oog springen zijn dat Alex 
van der Hulst zelfs aan 75 beurten 
niet genoeg heeft om 25 carambo-
les te halen, en dat Kees Smit tot 
slechts 12 caramboles kwam in 49 
beurten. Over de uitslag hoef ik u 
dus niet verder te informeren. 

Honkbal Clinic ondernemers 
een doorslaand succes
Uithoorn - Dat honkbal ook leuk 
is voor onervaren spelers werd 
maar weer eens bewezen tijdens de 
honkbal clinic voor ondernemers op 
donderdag 16 september jl.
Sponsors van Honk- en Softbalver-
eniging Thamen waren die dag uit-
genodigd voor een professionele 
honkbal clinic. Doordat elke spon-
sor zelf nog 5 relaties mocht mee-
nemen, was er een grote groep met 
enthousiaste ondernemers aanwe-
zig.

De middag startte met een ope-
ningswoord van voorzitter Jeroen 
Weisscher. Hij bedankte alle spon-
sors voor hun financiële bijdrage 
waarmee Thamen haar vereniging 
nog verder kan professionalise-
ren. Paul van Bijsterveldt, lid van de 

sponsorcommissie en zelf ook on-
dernemer, legde vervolgens de link 
tussen ondernemen en honkballen.
Met de warming-up startte het 
sportieve gedeelte van de middag. 
Elvin Englentina nam een groep 
mee naar de slagkooi om de tech-
niek van het slaan onder de knie te 
krijgen. Rob Huibregtsen ging met 
een groep fielden en Eric Schou-
ten leerde de deelnemers hoe je 
hard en gericht kunt gooien. De drie 
technieken vormden een circuit, 
waardoor iedereen alle onderdelen 
deed. Ter afsluiting werd het geleer-
de in de praktijk gebracht in een on-
derlinge honkbalwedstrijd.
Moe maar voldaan van het spor-
ten, werden de ondernemers ver-
volgens in het clubhuis getrakteerd 
op drankjes en luxe hapjes. Tijdens 

deze netwerkborrel werd het sport-
evenement uitgebreid besproken 
en werden nieuwe zakelijke con-
tacten gelegd. Met een gesponsor-
de sporttas, gevuld met honkbalar-
tikelen, ging elke deelnemer tevre-
den naar huis.
De sponsordag werd dit jaar voor 
het eerst georganiseerd voor de on-
dernemersclub Vrienden van Tha-
men. De grote opkomst en de en-
thousiaste reacties van de deelne-
mers hebben laten zien dat het ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Spon-
sors van Thamen zullen elk jaar uit-
genodigd worden voor een soort-
gelijk evenement. Bent u geïnteres-
seerd in een lidmaatschap van de-
ze ondernemersclub? Op de websi-
te www.vriendenvanthamen.nl vindt 
u alle informatie en contactgevens.

Winst voor Qui Vive Jongens A1
Uithoorn - Zaterdag 18 september 
speelden de jongens A1 van Qui-Vi-
ve op eigen veld hun tweede wed-
strijd van de voorcompetitie Top-
klasse A tegen Hurley. De eerste 
wedstrijd uit bij Overbos was helaas 
in een 3-3 eindstand geëindigd, dus 
werd het tijd om 3 punten te gaan 
pakken... Dat het Uithoornse hoc-
keyteam die drie punten daadwer-
kelijk zouden binnenslepen, daar 
zag het in de eerste helft aanvanke-
lijk niet naar uit. De gasten uit het 
Amsterdamse Bos kwamen goed uit 
de startblokken en creëerden ver-
schillende goede kansen. Tot een 
doelpunt  voor de Amsterdammers 
kwam het echter niet. Keeper Kaas 
hield samen met de achterste linie 
het doel schoon.

Spannend duel
In de loop van de eerste helft kwa-
men de Qui Vive mannen meer en 
meer “in de wedstrijd” en kwamen 
ook steeds vaker in de cirkel van de 
tegenpartij. Op slag van rust was er 
echter nog geen doelpunt gepro-
duceerd. Over en weer werden er 
meerdere kansen gemist. Het werd 
een spannende wedstrijd. Voor de 
neutrale kijker was het een boei-
end kijkspel dat heen en weer golf-
de. Hurley had tot nu toe echter het 
beste van het spel gehad…..

Tom Gunther op dreef
Na de rust zag Qui-Vive echter kans 
om de 1-0 op het bord te zetten. Dit 
doelpunt kwam voor hun opponen-

ten duidelijk als een onaangena-
me verrassing. Nog onaangenamer 
was het tweede doelpunt, dat net 
als het eerste, wederom werd ge-
scoord door Tom Gunther, die de-
ze middag goed op dreef was. Hij 
zou in het vervolg van de twee-
de helft nog twee keer het net vin-
den….. De vandaag behaalde over-
winning was vooral een teampresta-
tie. De jongens van de A1 opereer-
den als een echt collectief en daar 
hebben de toeschouwers van geno-
ten. Overigens werden twee van de 
vier treffers uit een strafcorner ge-

maakt. Hier is dan ook flink op ge-
oefend en met succes!
Hurley gaf zich echter niet zon-
der slag of stoot gewonnen. Ook zij 
scoorden twee maal. Dit was echter 
onvoldoende en zo liepen de hoc-
keyers uit De Kwakel als overwin-
naars van het veld. Het was een ver-
diende zege, waar hard voor was 
gewerkt. Het talrijk opgekomen pu-
bliek beloonde coach Erik Otto, ma-
nager Pieter Bas Kolenberg en hun 
team met een fors applaus.
Volgende week staat de uitwedstrijd 
tegen Xenios op het programma. 

Tom Gunther, met vier doelpunten voor Qui Vive man of the match. 

Handbaldames van KDO 
in nieuwe sponsorpakken
De Kwakel - Dames 1 van KDO 
handbal is het veldseizoen gestart 
in nieuwe trainingspakken, gespon-
sord door DDinformatica uit Hoofd-
dorp. In de nieuwe pakken hebben 
de dames al vier competitiewedstrij-
den mogen aantreden, waar zowel 
winst- als verliespartijen bij hebben 
gez  eten.

Sponsor van de KDO-selectie Hein 
Megens vindt het belangrijk dat de 
dames er netjes en als één team bij-

lopen voor en na de wedstrijden. 
Dat heeft uitstraling naar tegen-
stander en publiek, het vergroot de 
teambuilding en daardoor ook de 
prestaties.

Voortgang veldcompetitie
De dames 1 is de veldcompetitie 
gestart met twee verlies- en twee 
winstpartijen. Daarmee bezetten ze 
op dit moment een 4e plaats in de 
competitie. In oktober gaat de se-
lectie, aangevuld met enkele A-

jeugd speelsters, op trainingsweek-
end naar Zeist. Daar wordt het team 
door middel van veel training en een 
oefenwedstrijd klaargestoomd voor 
het zaalseizoen.

DDinformatica
DDinformatica uit Hoofddorp helpt 
u bij het elimineren van papier en 
het optimaliseren van uw docu-
mentstromen. Als autoriteit op het 
gebied van Document Proces Au-
tomatisering bieden zij een breed 

Vlnr. staand: Elise Stronkhorst, Thea Verzaal (coach), Merel Vork, Maartje Vork, Melanie Valentijn, Iris Vork, Hein Me-
gens (trainer/coach, sponsor). Zittend: Marin Meijer, Sylvia Peek, Eva Onderwater, Femke de Jong, Miranda Hoekman.

Eenvoudige overwinning van 
thuisspelende Legmeervogels 
Uithoorn - De thuiswedstrijd van 
Legmeervogels tegen VVH/Velser-
broek was een wedstrijd van teams 
die via de nacompetitie gepromo-
veerd waren uit de vijfde naar de 
vierde klasse van de zaterdag com-
petitie.
Aftrap is voor de Legmeervogels. 
Na snel bal verlies van Legmeervo-
gels komt VVH/Velserbroek gevaar-
lijk voor het doel van Jos van Duy-
keren. Resultaat is dat er twee cor-
ners weggegeven worden binnen 
een minuut. Met veel moeite kun-
nen deze onschadelijk gemaakt 
worden. Legmeervogels is gewaar-
schuwd. VVH/Velserbroek is een 
ploeg die wel degelijk en goed kan 
voetballen en is in de openingsfa-
se de betere ploeg. In de vierde mi-
nuut is het Legmeervogels die met 
een snelle aanval de scoren weet 
te  openen door een mooie lob van 
Wesley Roberts 1-0.  In de 17de mi-
nuut een afstandschot van Bas Rig-
harts die mooi in de verre hoek, bui-
ten het bereik van de doelman, het 
doel indraait 2-0. Drie minuten la-
ter is het VVH/Velserbroek die met 
een goed uitgevoerde aanval tegen 
scoort 2-1. Drie minuten later is het 
weer de beurt aan Legmeervogels 

om te scoren. Nick Driehuis geeft 
een hoge voorzet voor het doel van 
VVH/Velserbroek, of was het een 
schot op doel, de doelman beoor-
deelt de bal verkeerd en hij werkt 
de bal in zijn eigen doel 3-1. In de 
26ste minuut is het Coen van Weer-
denburg die met een afstand schot 
de doelman verrast en de 4-1 aante-
kent. Volgens kenners had de doel-
man zijn dag niet. Toch blijft VVH/
Velserbroek gevaarlijk en de aan-
val zoeken. In de 39ste minuut weer 
een goedlopende aanval die met 
een doelpunt beloond werd 4-2. 
Vlak voor rust nog een mooie red-
ding van Jos van Duykeren op een 
afstandschot van VVH/Velserbroek 
die hij met moeite onder de lat van-
daan corner kan tikken. 
Tweede helft een zelfde spelbeeld. 
Velserbroek probeert het spel te 
maken en heeft het initiatief. Leg-
meervogels speelt een beetje mat 
en afwachtend en verliest menig 
duel met VVH/Velserbroek. Dit spel-
beeld houdt ruim een half uur aan 
en er gebeurd eigenlijk niets. Ein-
delijk, in de 83ste minuut een Leg-
meervogels opleving. Een aanval 
met Bas Righarts in de hoofdrol. 
Bas Righarts wordt vrij gezet, om-

speelt de keeper en scoort de 5-2. 
VVH/Velserbroek trapt na dit doel-
punt af en een aanval wordt door 
een overtreding van Legmeervo-
gels onderbroken. Aan de discussie 
over de juiste plaats van het delict 
wordt door zoveel Legmeervogels 
spelers deelgenomen dat de vrij 
trap gewoon door VVH/Velserbroek 
wordt genomen. Scheidsrechter laat 
het doorgaan en VVH/Velserbroek 
scoort de 5-3 in de 85ste minuut. 
Het lijkt dat Legmeervogels eindelijk 
wakker geworden is en zoek revan-
che door middel van de aanval. Van-
af de 85ste minuut krijgt Legmeer-
vogels zes kansen om de scoren te 
verhogen. Mooiste was van Bas Rig-
harts. Hij staat vrij, twee meter voor 
een leeg doel, en krijgt het voor el-
kaar om over te schieten. Nick Drie-
huis schiet de bal in de handen van 
de stilstaande doelman die eigen-
lijk aangeeft, kies maar een hoek. 
Omdat er een voorsprong voor Leg-
meervogels was, was het zeer ver-
makelijk om dit te zien. Het was een 
doelpuntrijke, leuke en sportieve 
wedstrijd die door Legmeervogels 
winnend werd afgesloten. Komen-
de zaterdag tegen de Kon. HFC in 
Haarlem.

TIP VOOR DE KRANT? BEL: 0297-581698



pagina 28 Nieuwe Meerbode  - 22 september 2010

Regio - Het gaat snel met de aan-
leg van de omgelegde provincia-
le weg N201. Misschien sneller dan 
gedacht. Een fl ink stuk N201, te 
weten het deel tussen de Fokker-
weg bij Schiphol-Rijk en de roton-
de (in aanleg) bij de Amsterdamse 
weg ter hoogte van het industrie-
gebied Noord in Uithoorn, wordt op 
23 juni volgend jaar opgeleverd! Dit 
zei Niko Poolen, woordvoerder van 
de Alliantie, het consortium dat de 
N201 realiseert, tijdens een presen-
tatie over de N201. Dit werd gehou-
den ten kantore van het Projectbu-
reau N201+ aan de Boeingavenue 
in Schiphol-Rijk. Hier werd door 
Projectleider Peter Weevers uitge-
breid uitleg gegeven over wat het 
Masterplan N201 inhoudt. Eén en 
ander was onderdeel van een be-
zoek en rondleiding door de in aan-
bouw zijnde Waterwolftunnel on-
der de Ringvaart bij de Oude Meer. 
De tunnel is een belangrijk onder-
deel in de N201. Woensdag 15 sep-
tember bood de provincie Noord-
Holland mede namens de gemeen-
ten Haarlemmermeer en Aalsmeer, 
de lokale en regionale pers de kans 
eens een kijkje te komen nemen tij-
dens de bouwvoortgang van de tun-
nel inclusief de bijbehorende infra-
structuur.

Bijbehorende infrastructuur 
Op een van de luchtfoto’s is duide-
lijk te zien dat de toegangswegen 
bij de tunnelingang aan de kant van 
de Fokkerweg al bijna gereed zijn. 
Daar wordt reeds druk gebruik ge-
maakt van de (nieuwe) wegen, met 
uitzondering van de toerit naar de 
tunnel omdat er nog geen aanslui-
ting is vanaf de toekomstige N201 
via Schiphol-Rijk. Begin volgend 
jaar worden daarvoor de werk-
zaamheden opgestart in de uit-
voering van de zogeheten ‘Boeren-
landvariant’. Dat is het deel van de 
weg dat vanaf het nog aan te leg-
gen industrieterrein Schiphol Logis-
tics met viaducten over de Kruisweg 
en Beech Avenue achter de bebou-
wing van Schiphol-Rijk langs komt 
te lopen. Over het grondgebied van 
Luchthaven Schiphol sluit de weg 
aan op het tracé naar de tunnel. De 
planologische procedure daarvoor 
is 23 juli jl. in werking gezet.
Richting Aalsmeer en Uithoorn ba-
kent het tracé zich duidelijk af. Hier 
wordt hard gewerkt aan de on-
derdoorgang bij de Oosteinder-
weg, Hoge dijk en Aalsmeerder-
weg. Maar ook bij de Middenweg, 
Hornweg en verderop aan de Leg-
meerdijk ter hoogte van de Bloe-
menveiling schiet het al aardig op. 
Bij laatstgenoemde wordt inmiddels 
de fl y-over gebouwd, die de verbin-
ding vormt tussen de Bloemenvei-
ling en de N201 om het vrachtver-
keer sneller op de N201 toe te laten. 
Die is hier als 2 x 2 rijstroken uit-
gevoerd. Na de rotonde die aanslui-
ting geeft op de Amsterdamseweg 
Industriegebied Noord in Uithoorn, 
wordt het aantal rijstroken terugge-
bracht naar één voor elke rijrichting. 
De weg gaat via een enkele tunnel-
buis (aquaduct) bij Amstelhoek on-
der de Amstel door en sluit aan op 
de bestaande N201 ter hoogte van 
de kruising met de Tienboerenweg.

Oplevering juni 2011
De Waterwolftunnel heeft een ge-
sloten deel van 700 meter en een 
verdiepte weg (open bak construc-
tie) van zo’n 300 meter in de rich-
ting van de Aalsmeerderweg. Ruim 
drie jaar na de start van de bouw-
werkzaamheden kan men helemaal 
onder de Ringvaart door lopen. De 
tunnel heeft een doorrijhoogte van 
4.70 meter en is uitsluitend be-
doeld voor gemotoriseerd verkeer. 
De tunnel bestaat uit twee van el-
kaar gescheiden tunnelbuizen voor 
2 x 2 rijstroken. Tussen de tunnel-
buizen ligt het middentunnelkanaal. 
Dit is bedoeld als technische ruim-
te en tevens als vluchtroute bij on-
verhoopte calamiteiten in de tun-
nelbuizen. Een van de tunnelbui-
zen is inmiddels gedeeltelijk voor-
zien van een ondergrond met daar-
op de eerste laag asfalt. Bovenop de 
tunnel is een bedieningsruimte ge-

bouwd van waaruit de tunnelbuizen 
worden bewaakt en bestuurd. In de 
tunnel wordt met ventilatoren de 
lucht voortdurend ververst. Omdat 
de lengte van de tunnelbuis binnen 
de veiligheidslimiet valt, kan hier 
volgens het hoofd technisch toe-
zicht van het bouwwerk, Wim Boe-
laars, met eenvoudige beveiliging 
worden volstaan. Boelaars gaf uit-
gebreide toelichting over de techni-
sche inrichting en bouw van de tun-
nel. Ook dat het diepste punt van de 
tunnel 15 meter onder het water-
niveau van de Ringvaart ligt. Eerst 
werd 210.000 m3 grond ontgraven 
alvorens met de werkelijke bouw 
van de tunnel kon worden begon-
nen. Daarbij werd voortdurend sa-
mengewerkt met de vliegverkeers-
leiding van Schiphol omdat de tun-
nel precies in het verlengde van de 
Aalsmeerbaan ligt. Om de tunnel-
buis te kunnen realiseren moest er 
6.300 ton aan damwanden, elk stuk 
met een lengte van 25 meter, in de 
grond worden geheid waar slechts 
een veilige werkhoogte van 13,5 
meter was toegestaan. Alleen als 
de Aalsmeerbaan niet in gebruik 
was kreeg men toestemming om de 
damwanden met een hoge kraan op 
hun plaats aan te brengen. Voor de 
tunnel is 29.000 m3 beton - waar-
van ca. 11.000 m3 onderwaterbe-
ton - en 3.000 ton wapening ge-
bruikt plus 500 prefab heipalen. In 
het tunneldeel onder de zogehe-
ten ‘Bovenlanden’ – een waarde-
vol natuurgebied dat later weer in 
haar oorspronkelijke vorm wordt te-
ruggebracht - is het onderwaterbe-
ton op een van wapening voorzien 
hellend vlak gestort. Een bouwwij-
ze die uniek is in Europa. Op dit mo-
ment worden de tunnelwanden be-
kleed met 16.000 m2  brandweren-
de beplating en 11.000 m2 wandte-
gels. Inmiddels wordt in de tunnel-
buizen ook de toekomstige rijweg 
aangelegd. Als de tunnel gereed is 
wordt de grond aan het oppervlak 
ingericht om te dienen als leefge-
bied voor de zeldzame rugstreep-
padden die hier hun domicilie heb-
ben. Momenteel hebben die tijde-
lijk een vervangend leefterrein. De 
rugstreeppad is een wettelijk be-
schermde diersoort volgens de fl o-
ra- en faunawet. De bouw van de 
tunnel kost 20 miljoen euro. De ci-
vieltechnische oplevering van de 
tunnel zal plaatsvinden op 23 juni 
2011, waarna het testen van de tun-
neltechnische installaties zal plaats-
vinden. Ook het wegtracé wordt dan 
opgeleverd. Het ligt in de bedoeling 
om de tunnel begin 2012 voor het 
autoverkeer open te stellen. Als het 
allemaal vlotter verloopt dan ver-
wacht wellicht zelfs eerder.

Uithoorn in en uit?
Een eventuele onvoorziene snel-
lere oplevering van de omgeleg-
de N201 zal ook gevolgen hebben 
voor de verkeersafwikkeling nabij 
en in Uithoorn. Zowel de Zijdelweg 
als de Amsterdamse weg krijgt al-
le verkeer van de nieuwe N201 te 
verwerken. Dat komt uit de richting 
Schiphol-Oost via de Fokkerweg en 
de bestaande Kruisweg, dus van-
af de A4. Daarbij zit ook het door-
gaande verkeer, want het aquaduct 
bij Amstelhoek is dan bij lange na 
nog niet klaar. Dan hebben we het 
nog niet over het verkeer dat vanuit 
Uithoorn richting de nieuwe N201 
gaat. Rijst de vraag of dit dan ge-
splitst en deels over de omgelegde 
en de bestaande N201 wordt geleid, 
of wordt de nieuwe weg niet in ge-
bruik genomen zolang het aquaduct 
nog niet gereed is? Wij hebben dit 
aan wethouder Maarten Levenbach 
van de gemeente Uithoorn voorge-
legd. Hij beloofde ons daar zo spoe-
dig mogelijk op te antwoorden.
De provincie Noord-Holland rea-
liseert de omlegging van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp 
en Amstelhoek. In het N201+ pro-
gramma wordt samengewerkt met 
de gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en 
De Ronde Venen. De nieuwe weg 
verbetert de bereikbaarheid, leef-
baarheid en verkeersveiligheid in 
het gebied.

De N201 gezien in de richting van Uithoorn. Van beneden naar boven de krui-
singen met de Aalsmeerderweg. Middenweg en Hornweg met de toe- en af-
ritten. Aan de bovenrand van de foto de Legmeerdijk met rechts de Bloemen-
veiling (Bron: Projectbureau N201+)

De Waterwolftunnel in de N201 met het midden de Oosteinderweg en de 
Hoge dijk. Rechts beneden het gesloten tunneldeel, links het open gedeelte.
Geheel links de Aalsmeerderweg (Bron: Projectbureau N201+)

Werkzaamheden aan de toerit naar de tunnel bij Schiphol-Rijk

In één van de tunnelbuizen is de onderlaag voor de rijweg al aangebracht. 
Links pallets met brandwerende tegels

Werkzaamheden aan het open bak gedeelte, gezien in de richting Aalsmeer-
derweg

Tunnelbuis ingang Aalsmeerzijde. Het middentunnelkanaal moet nog worden 
verlengd. Boven de graafmachine kruist de Oosteinderweg

Oplevering deel nieuwe N201 medio volgend jaar!

Afwerking Waterwolftunnel in volle gang

In het midden de Waterwolftunnel in aanbouw gezien in de richting 
van Schiphol. Achter het industriegebied van Schiphol-Rijk zijn de 
nieuwe wegen al goeddeels gereed. Geheel links de Fokkerweg (Bron: 
Projectbureau N201+)
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Sponsoren tekenen nieuwe 
contracten bij Legmeervogels

v.l.n.r.: Jos van den Berg, Geert Ensing, Bart Top en Louis van Huik

Uithoorn - Zondag 19 september 
jl. heeft na een gedegen voor-
bereiding van de sponsorcom-
missie een drietal grote sponso-
ren hun contracten getekend met 
Legmeervogels.

De nieuwe hoofdsponsor van de se-
nioren is PHANOS NV, vertegen-
woordigd door Geert Ensing en 
Edwin van der Pol. UBA Bouw, ver-
tegenwoordigd door Louis van Huik, 
heeft zijn contract als 2e sponsor 
van de senioren verlengd. En met AH 
Jos van den Berg, vertegenwoordigd 
door Jos van den Berg, heeft Leg-
meervogels het contract als Hoofd-

sponsor van de grote jeugdafdeling 
ook voor 3 jaar verlengd. 

Kennismaken
Na een kennismaking van de spon-
sors met de aanwezige spelers en 
trainers van Legmeervogels Zondag 
1 konden de contracten getekend 
worden door de gasten en de voor-
zitter van Legmeervogels, Bart Top. 
Vervolgens was er tijd voor een hap-
je en een drankje waarbij Bart Top 
in een korte toespraak de aanwezige 
bedrijven bedankte voor hun steun 
en de overtuiging uitsprak dat de 
contracten die nu getekend zijn met 
de daaruit voortvloeiende inkom-

sten Legmeervogels in staat zal stel-
len zich op een goed niveau te hand-
haven en met de verschillende seni-
oren- en jeugdselecties een aantal 
fl inke passen voorwaarts te maken.

Daarna werd gezamenlijk de wed-
strijd Legmeervogels–ZSGO/WMS 
bekeken om na de wedstrijd nog 
even na te praten. Legmeervogels 
is trots op deze sponsoren, net als 
op alle andere, en blij met de nieuwe 
relaties en blijft vanuit zijn visie het 
beleid uitvoeren om zijn basis breder 
te maken zodat de vereniging zich 
nog beter kan manifesteren in Uit-
hoorn en omgeving. 

Legmeervogels B1 zaterdag
wint van Nieuwegein
Uithoorn - Onder trieste omstan-
digheden was Geinoord naar 
Uithoorn gekomen om de derde 
competitiewedstrijd te spelen.

Een Geinoord speler had zeer re-
centelijk een familielid verloren, 
maar de speler in kwestie besloot 
zelf toch aan te treden. Voor de 
wedstrijd werd een indrukwekken-
de minuut stilte gehouden. 
Het werd in de wedstrijd direct dui-
delijk dat het Geinoord collectief 
hierdoor enorm gesterkt was. Leg-
meervogels (zonder Guido, blessu-
re) probeerde met verzorgd voet-
bal de Geinoord defensie te ontre-
gelen, maar de fysiek sterkte tegen-
stander gunde LMV geen ruimte. 
Zelf loerde Geinoord de eerste helft 
op de counter. Toch presteerde de 
B1 het vandaag weer om geen kan-

sen weg te geven, maar wel met 0-1 
achter te komen. Bij een corner van 
de tegenstander werd niet goed ge-
dekt door de LMV defensie, waar-
door bij de tweede paal twee men-
sen vrij kwamen en een hiervan re-
delijk eenvoudig kon binnenkoppen. 
Legmeervogels creeerde wel drie 
goede kansen, maar in de afronding 
was net te veel tijd nodig om het net 
te kunnen vinden. Een 0-1 ruststand 
was het gevolg. 

Geduldig
In de rust werd afgesproken gedul-
dig te blijven voetballen. Toch had 
LMV de hulp nodig van Geinoord 
defensie om de gelijkmaker te pro-
duceren. Slecht uitverdedigen van 
de tegenstander bracht Sven al-
leen voor de keeper en hij faal-
de niet: 1-1. Nog geen vijf minu-

ten na de gelijkmaker lanceerde 
Jeffrey met een knappe dieptepass 
opnieuw Sven, die het dit keer we-
derom zeer koelbloedig afmaakte: 
2-1. Geinoord was verrast door de-
ze snelle ommekeer, en het spel ver-
harde zich fysiek en verbaal. Mede 
hierdoor daalde het niveau van het 
spel. Het is duidelijk dat je de ener-
gie moet blijven steken in  het voet-
ballen, en niet in tegenstanders, 
scheidsrechters en ander zaken. 
Geinoord speelde zichzelf hierdoor 
uit de wedstrijd, wat absoluut niet 
noodzakelijk is bij een 2-1 achter-
stand. LMV bleef uiteindelijk een-
voudig overeind, hield zelf het kop-
pie erbij, gaf ook in de tweede helft 
zeer weinig kansen weg waardoor 
de 3 punten in eigen huis bleven. Zo 
kan dit jonge team in de competitie 
naar boven blijven kijken. 

EMKO Sushi van start in Mijdrecht
De Ronde Venen - De ronde 
venen is weer een nieuwe cu-
linaire hoogvlieger rijker.
Emily Koedam is van mening 
dat het tijd is voor een “ japan-
se “ toevoeging van de vele an-
dere culinaire mogelijkheden 

in de ronde venen. Op 16 sep-
tember is ze start gegaan met 
EMKO sushi. Wekelijks staat zij 
van donderdag tot zondag van 
17.00 tot 21.30 voor u klaar om 
u te laten proeven van heerlij-
ke sushi’s.

Er zijn vele mogelijkheden wel-
ke te vinden zijn op de website 
van EMKO. Naast de mogelijk-
heden voor particulieren, biedt 
EMKO sushi ook mogelijkhe-
den om sushi te cateren. Voor 
nadere info kunt u kijken op: 

Stapje terug? Danspas vooruit!
Mijdrecht - De jaren dertig. Reces-
sie, crisis, inleveren, bezuinigen. Al-
lemaal vervelende zaken waar we 
ook NU weer mee te maken hebben. 
We moeten het met zijn allen zuini-
ger aan doen. Er komt weer meer 
tijd en aandacht voor het “thuisge-
beuren” en om het thuis gezelliger 
te maken is een dansje op zijn tijd 
onmisbaar.

Dansen is gewoon een erg goedko-
pe manier van bezig zijn in de vrije 
tijd, van je ontspannen en van lek-

ker genieten van heerlijke muziek. 
Maar dan moet je het wel eerst even 
leren.  En ook dat leren is betrek-
kelijk goedkoop. Alles is onnoeme-
lijk in prijs gestegen, de prijs voor de 
dansles in verhouding veel minder 
en…..je hoeft echt geen duur jaar-
abonnement te nemen zoals in veel 
sportscholen of fi tnesscentra. 
Ga eens een avondje naar de bios-
coop? Je bent een vermogen kwijt 
aan entree, parkeren en een drank-
je. En…kijkend naar de fi lm zit je 
wel de hele avond op je stoel. 

Ga eens naar dansles, dan beweeg 
je tenminste en je hebt voor een 
zacht prijsje een avondje uit inclu-
sief een drankje.

Heel belangrijk is ook dat je er een 
heel leven lang wat aan hebt. Een-
maal geleerd is dansen nooit meer 
verleerd. Dus daarom; zet een dans-
pas vooruit ook als je een stapje te-
rug moet doen!

www.dansstudiojanverburg.nl
of www.dansschoolmijdrecht.nl.

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL

BEZORGERS
GEVRAAGD

Coniferen weer veilig in Mijdrecht?

Brandstichter op 
heterdaad aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 
september een man op heterdaad 
aangehouden voor het stichten van 
brand.
In Mijdrecht werd de laatste tijd met 
enige regelmaat brand gesticht in 
coniferenhagen. Om dit een halt toe 

te roepen hield de politie extra toe-
zicht. In de nacht van vrijdag op za-
terdag zagen agenten rond 01.15 
uur in de wijk Molenland een man 
zich verdacht gedragen. Niet lang 
daarna werd gezien dat hij een co-
niferenhaag in de brand stak. De 
agenten grepen in en hielden de 

23-jarige man uit Mijdrecht, op he-
terdaad aan.
De Mijdrechtenaar werd voor ver-
hoor meegenomen naar het bureau. 
Inmiddels is hij in verzekering ge-
steld en zal verder onderzoek moe-
ten uitwijzen of hij verantwoordelijk 
is voor meerdere brandstichtingen.

Bestuurder rijdt door 
na aanrijding
Mijdrecht - In de nacht van zater-
dag 18 op zondag 19 september 
veroorzaakte een bestuurder een 
aanrijding en reed hierna door.

De politie kreeg rond 02.50 uur een 
melding van getuigen dat een be-
stuurder een aanrijding op de Vier-
gang had veroorzaakt. Hierbij wa-

ren twee auto’s beschadigd. De be-
stuurder was doorgereden. Ter plaat-
se troffen agenten de twee bescha-
digde auto’s aan. Tijdens onderzoek 
in de omgeving zagen agenten op 
de Dr. J. v.d. Haarlaan een auto rij-
den welke voldeed aan het opgege-
ven signalement. Na een korte ach-
tervolging raakten de agenten de au-

to kwijt. Vlakbij de kruising Dr. J. van 
der Haarlaan met de Oosterlandweg 
stond de bewuste auto op een par-
keerplaats. De bestuurder was niet 
meer aanwezig. Aan de hand van 
het kenteken kon achterhaald wor-
den van wie de auto was. De identi-
teit van de bestuurder is bij de po-
litie bekend.

Verkeersongeval met letsel
Wilnis - Op donderdagmorgen 
16 september omstreeks 08.35 
uur vond aan de Herenweg een 
ongeval plaats tussen een auto 
en een fi etser waarbij een 55-ja-
rige vrouw uit Kockengen ge-
wond raakte. De vrouw fi etste op 

de Herenweg in de richting van 
Mijdrecht. Een 41-jarige bestuur-
ster van een auto reed eveneens 
op de Herenweg, komende uit de 
richting van de Veldzijdseweg.
De automobiliste wilde linksaf 
slaan, maar zag de fi etsster ver-

moedelijk over het hoofd. Dit leid-
de tot een aanrijding waarbij de 
fi etsster op de grond viel.
Met letsel aan het gezicht en rug-
klachten is de 55-jarige vrouw per 
ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Verwarde man aangehouden
Mijdrecht - Woensdagmiddag 15 
september heeft het arrestatieteam 
een verwarde man aangehouden.
Rond 15.00 uur kreeg de politie een 
melding binnen over een verwarde 
man die zichzelf van het leven wil-
de beroven. Ter plaatse bleek het 
om een 41-jarige man uit Uithoorn 

te gaan. De man was nog in het ge-
bouw, waar zich ook een vriend van 
hem bevond. Omdat de situatie drei-
gend leek, werd gekozen om een 
onderhandelaar en het arrestatie-
team in te schakelen. Na enige tijd 
kwam de verwarde man naar buiten 
en bedreigde agenten met een mes. 

Hierop heeft het arrestatieteam in-
gegrepen en is de man overmees-
terd met behulp van een taser.
Ambulancepersoneel heeft de man 
onderzocht, waarna hij is meegeno-
men naar het bureau.
De man zit nog vast in afwachting 
van het onderzoek.
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Halverwege bij BV De Legmeer
Uithoorn - Na de derde bridge-
avond van de zes begint de zeef-
werking van de laddercompetitie 
zich af te tekenen.  In de A- lijn heeft 
de crême van de club zich inmiddels 
her gegroepeerd en vinden we dus 
de bekende namen terug, noblesse 
oblige n’est ce pas?
Jan Egbers & Ben Remmers waren 
deze maal de besten van de top met 
een score van 62,92%. Gijs de Rui-
ter en Toon Overwater werden sterk 
tweede met 60% precies, waarmee 
Toon zijn sterke spelen van de laat-
ste tijd meer dan bevestigde.
Gerda Bosboom & Anneke van der 
Zeeuw volgden als nummer drie 
met 56,24%, terwijl Rita Vromen & 
Henny Westendorp op de vierde 
plaats eindigden met 55,83%.
Wim Slijkoord & Francis Terra slo-

ten zich bij de beste vijf aan met 
54,58%. In de B- lijn is de concur-
rentie groot, tijdelijk gesjeesde A 
spelers en sterk opkomende C- 
tjes leggen elkaar hier het bridge-
vuur na aan de schenen. Nu namen 
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
het initiatief met een eerst plaats en 
60,42%. Ook An & Jan van Schaick, 
Heleen & Mees van der Roest en 
Hans & Sonja Selman sprintten om-
hoog met respectievelijk scores van 
55,90, 55,56 en 55,21%.
Marjan & Jan Wille deden het wat 
rustiger aan, maar werden toch 
keurig vijfde met 53,47%.
In de C- lijn maakten Marianne & 
Huub Kamp een einde aan hun dis-
sonant met een top van 60,92% en 
stoten zo door naar de top van de 
B. Ook Nel & Adriaan Koeleman 

maakten een einde aan de mesalli-
ance als nummer twee met 57,17%. 
Renske & Kees Visser zijn daar nog 
net niet aan toe, maar met een der-
de plaats en 56,38% hard op weg.
To van der Meer & Anne Tolsma be-
landden met 55,54% op de vierde 
plaats en Hetty Houtman & Anton 
Berkelaar komen met 52,71% weer 
wat voorzichtig in vorm als vijfde.
Wilt u zich ook eens warmen aan 
het heilig vuur van een bridgeavond, 
kom dan spelen bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer.

Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Voor inlichtingen secreta-
riaat Gerda Schavemaker tel: 0297 
567458 of per e-mail niekschave-
maker@hetnet.nl Zwemvereniging en Reddingsbrigade:

Dubbel jubileum van
50 en 15 jaar

Regio - Zaterdag 18 september 
heeft Zwemvereniging De Ron-
de Venen en Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen haar dubbele ju-
bileum gevierd voor de jeugdleden 
en tienerleden. Zwemvereniging De 
Ronde Venen is 15 jaar geleden ont-
staan vanuit een fusie van de Vin-
keveense Reddingsbrigade en Red-
dings Brigade Mijdrecht. Reddings-
brigade Vinkeveense Plassen is in-
middels 50 jaar actief. En dat is re-
den voor feest.
Voor de jeugdleden is een survival-
middag georganiseerd bij het WVA 
schip op eiland 5. De tienerleden 
gingen survivallen met een BBQ er-
bij. En natuurlijk ontbrak een rond-
vaart in een van de twee Reddings-
brigade boten niet.

Activiteiten zwemvereniging
De afdeling Diploma Zwemmen 
van de zwemvereniging organiseert 

ABC zwemlessen. Deze lessen wor-
den met name gericht op leerlin-
gen die in grotere groepen moei-
lijker meekomen. Verder wordt er 

lesgegeven voor de Zwemvaardig-
heidsdiploma’s, waaronder snor-
kelen, balzwemmen, survival, we-
reldzwemslagen, plankspringen en 
aquasportief voor kids.

Activiteiten Reddingsbrigade
De afdeling Zwemmend Redden 
van de Reddingsbrigade leidt van 
jong tot oud op tot volwaardig red-
der. Alle vaardigheden voor het 
zwemmend redden worden rustig 
opgebouwd en natuurlijk wordt aan 
de conditie gewerkt. Na behalen 
van de hogere diploma’s kunnen de 
leden doorstromen naar het Varend 
Redden op de Vinkeveense Plassen.
De opgeleide varend redder wordt 
ingezet voor bewakingen op de Vin-
keveense Plassen, evenementen in 
en om het water de hele regio en 
bij calamiteiten. De Reddingsbriga-
de kan worden ingehuurd voor eve-
nementenbewaking.

Oefenen ophalen drenkeling met een boei

Rondvaart in de 2 Reddingsbrigadeboten

Tienerleden op de stormbaan

De Hoef - Afgelopen weekend 
werd er weer een groots motor- en 
autocrossspektakel georganiseerd 
in Zevenhoven en met het slech-
te weer van de afgelopen week 
was de organisatie er toch in ge-
slaagd om een prachtige cross-
baan te prepareren. Desondanks 
moest het programma zaterdag 
toch aangepast worden van 3 naar 
2 manches, maar met redelijk zon-
nig weer kreeg het talrijke publiek 
spannende wedstrijden voorge-
schoteld. Bij de rijders tot en met 
250cc was het hoefse talent luke 
verhoek die iedereen het nakijken 
gaf en twee keer afgetekend won.
Tot ieders verbazing was het Rick 
van Bemmelen die na 15 jaar de 
stoute crosslaarsen weer eens 
aandeed en twee keer verdien-
stelijk naar een derde plaats reed. 
Bij de rijders boven 250cc was het 
Mike Verhoek die na veel blessu-
releed eindelijk weer eens volgas 
kon geven en ook twee keer naar 
een 3e plaats wist te crossen. Om 
4 uur in de middag werd de cross-
baan omgetoverd voor de auto’s, 
en met een klassenindeling van 
sloopauto’s en echte crossauto’s 
werd het een spektakelstuk van je-
welste, en  werd er dus zeker niet 
op een deukje gekeken.
Om 20.00 uur werd het programma 
afgesloten en zat de eerste cross-
dag erop. Omdat de regen geluk-
kig was weggebleven lag de cross-
baan op zondag er perfect bij. Met 
een andere klassenindeling van 

mx1, mx2 en mx3 werd er om 11.00 
uur van start gegaan.

In tegenstelling tot zaterdag kon-
den er nu wel 3 manches verreden 
worden van 15 minuten + 1 ron-
de, en het was wederom Luke Ver-
hoek die bij MX2 drie keer de wed-
strijd op zijn naam wist te schrij-
ven en dus met de grootste beker 
naar huis ging. Bij de grote kanon-
nen van de mx1 waren het Mike 
Verhoek en Rick van Bemmelen 
die het op moesten nemen tegen 
regiotoppers als Tino Winter en 

Ron vd Horst. Een hele spannen-
de strijd waarbij Tino Winter uit-
eindelijk won. Mike Verhoek werd 
met respectievelijk een 3e en twee 
keer een 2e plaats verrassend 2e 
in de eindstrijd. Rick van Bemme-
len liet zien het crossen nog lang 
niet verleerd te zijn, en met een 5e 
en twee keer een 4e plaats reed de 
crossveteraan achter vd Horst naar 
een prachtige 4e eindklassering. 
Tenslotte werd er met een schitte-
rende crazy race parade een mooi 
crossweekend bij Zevenhoven on 
wheels succesvol afgesloten.    

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 17 sep-
tember was de eerste compe-
titieronde van dit seizoen van 
bridgeclub ABC.

Het ging er weer gezellig maar 
toch ook gespannen aan toe, de 
punten moesten gepakt worden,
Wij spelen 8 rondes in de eerste 
cyclus, dus de eerste slag is een 
daalder waard. Er werd in twee 
poules gespeeld.
In de A-lijn was de uitslag wel ver-
rassend te noemen, paren die nor-
maal in de middenmoot eindigde 
waren eerste en degene die nor-
maal aan de top spelen moesten 

genoegen nemen met een midden 
klassering of zelfs een nog lagere 
plaats.

De uitslag was als volgt:
In de A-lijn werd het echtpaar Til-
ly en Arnold van Dijk eerste met 
60,42%.  Tweede werd het echt-
paar Henny en Lucas v.d. Meer 
met 56,00% en derde het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 54,58%.
En dan maar zeggen dat je niet 
met je echtgenoot of echtgenote 
moet spelen.
In de B-lijn waren de uitslagen 
minder verrassend, maar daarom 
niet minder spannend, de eerst 3 

eindigde binnen een half procent.
Eerste werden Joke v.d. Dun-
gen met Wil Uleman met 61,74%, 
tweede het echtpaar To en Henk 
Rademaker met 61,63% en de der-
de plaats was voor Ank v.d.Dijk 
met Lotte Minderhout met 61,28%.
Bridgeclub ABC heeft haar club-
ochtend op donderdag en start 
om 9 uur en er wordt gespeeld in 
het “Buurtnest” aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn.
Bent U geïnteresseerd om te brid-
gen in een leuke en ontspannen 
atmosfeer, kunt U op de cluboch-
tend om 9 uur langskomen om na-
der met ons kennis te maken.

Motorcrossers uit De Hoef 
presteren goed in Zevenhoven

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Hennie wint laatste vlucht
Regio - Afgelopen zaterdag was de 
laatste vlucht van het vliegseizoen 
2010, en dan zouden ook de laatste 
beslissingen vallen.

De duiven werden om 09.00 uur in 
het Belgische Chimay gelost met 
een WZW wind die onderweg aan-
wakkerde tot hard. Om 11.56.53 uur 
klokte Hennie Pothuizen als eerste 
een duif, en deze maakte 1387,181 
meter per minuut, ruim 83 Km per 
uur.
Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 
2e en Henk Snoek uit De Kwa-
kel werd 3e. Hennie werd met de-
ze prestatie 17e in het rayon. Wim 
Könst uit Uithoorn werd 1e in de 
B-Groep. Hennie werd Kampioen 
Natoer Onaangewezen, Ginkel & 
Berg Natour Kampioen Aangewe-
zen. Hennie pakte wederom het Ge-
neraal (Algemeen) Kampioenschap 
in de vereniging, zowel Onaange-
wezen (eerst geklokte duif) als het 
Aangewezen (een van de boven-
ste 5 duiven die ingekorfd zijn) Ron 
den Boer uit Uithoorn werd 2e Ge-
neraal Kampioen Onaangewezen en 
3e Aangewezen, Wim Wijfje uit De 
Kwakel werd 3e Generaal Kampi-
oen Onaangewezen en 2e Generaal 
Kampioen Aangewezen.
Hans Half uit Amstelhoek werd Ge-
neraal Kampioen Onaangewezen in 
de B-Groep, Wim Könst werd Gene-
raal Kampioen Aangewezen in de 

B-Groep. De uitslag was als volgt;
Chimay 264 duiven en
11 deelnemers
C. Pothuizen, Ginkel & Berg, H.P. Snoek, 
W. Könst, W. Wijfje, R.den Boer, M. v.d. 
Hoort, H. Half, C. van Bemmelen, Ver- 
weij-Castricum

Kampioenschap Natour;
Onaangewezen/Aangewezen
1. C. Pothuizen  
1. Ginkel & Berg
2. H.P. Snoek  
2. R. den Boer
3. Ginkel & Berg  
3. C. Pothuizen
4. R. den Boer  
4. Th. Kuijlenburg
5. W. Wijfje  
5. W. Könst
Generaal(algemeen)
Kampioenschap 2010
Onaangewezen/Aangewezen
1. C. Pothuizen  
1. C. Pothuizen
2. R. den Boer  
2. W. Wijfje
3. W. Wijfje  
3. R. den Boer
4. H.P. Snoek  
4. Ginkel & Berg
5. Ginkel & Berg  
5. Th. Kuijlenburg
6. A.M. Duivenvoorde
6. Bosse & Zn
7. Bosse & zn  
7. A.M. Duivenvoorde

8. Th. Kuijlenburg  
8. W. Könst
9. W. Könst  
9. H.P. Snoek
10 C. van Bemmelen  
10. P.J. van Schaik 
B-Groep
1. H. Half  
1. W. Könst
2. W. Könst  
2. H. Half
3. Verweij-Castricum  
3. Verweij-Castricum

Uithoorn - Op zondag 19 septem-
ber j.l. werd de jaarlijkse Ronde van 
Uithoorn voor het eerst na vele ja-
ren weer in het centrum verreden. 
Dat op dit prachtige parcours een 
viertal wedstrijden kon worden ge-
houden was mogelijk door de me-
dewerking van de gemeente, buurt-
beheer Thamerdal en buurtbeheer 
Het Oude Dorp. De Ronde vormde 
de afsluiting  van een feestweek met 
tal van activiteiten, georganiseerd 
door de Uithoornse Wieler Trainings 
Club die dit jaar 75 jaar bestaat. Dit 
sluitstuk, op het aansprekende par-
cours, mocht er wezen. De vele hon-
derden toeschouwers zagen schit-
terende, sportieve wedstrijden.
 
Direct vanaf de eerste wedstrijd was 
het vuurwerk wat de klok sloeg. De 
masters 60+ maakten de wedstrijd 
direct hard, wat resulteerde in een 
lang gerekt peloton. Na een lastige 
wedstrijd wist Freddy Keller de winst 
naar zich toe te trekken. Piet Grutti-
ker werd 2e en Hans van Bavel ging 
als 3e mee op het podium. Guus 
Zanting (UWTC) werd uiteindelijk 
zeer verdienstelijk 6e en Leen Blom 
(UWTC) pakte de 16e plaats en de 
daarbij behorende premies.
Bij de Amateur-B koers waren de 
verwachtingen hoog gespannen. 
Met name Henk de Jong had al be-
wezen goed in vorm te zijn. In de 
wedstrijd wist hij zich ook veelvuldig 
van voren te tonen. Na vele pogin-
gen wist een kopgroep van 9 weg 
te komen. Brian Burggraaf wist in 
deze groep te winnen, Robert Re-
ijers werd 2e en als 3e werd Mit-
ja van Toorenburg geklasseerd. Ed-
dy Verzaal was de beste UWTC-er 
met een 5e plaats. Henk de Jong 
(UWTC) werd 8e en John Ouds-
hoorn (UWTC), ondanks ziekte, toch 
netjes 14e.
 Bij de nieuwelingen koers stonden 
er behoorlijk wat UWTC-ers aan het 
vertrek. Zij reden vanaf de start di-
rect volle bak mee in de aanval. Dit 
resulteerde in een kopgroep waar-
in de uitstekend rijdende Thijs Le-
ijgraaff (UWTC) plaats had geno-
men. Na een enerverende koers wist 

hij het knap af te ronden en pakte 
zo de winst mee naar De Hoef. Mar-
nix van Ark (2e) en Stefan Krul (3e) 
mochten mee op het podium. Tom-
my Oude Elferink (Mijdrecht) werd 
knap 8e. De overige UWTC-ers wer-
den: Glenn van Nierop 11e, Hidde 
Schelling 12e, Jeroen van Pierre 19e 
en Etienne Lenting na een zeer ac-
tieve koers 21e.
In de finale wedstrijd waren het de 
Junioren die de samen met Ama-
teurs-A de strijd moesten aan-
gaan. Dit ging gelijk voluit vanaf 
de start. Na een vele uitlooppogin-
gen  pakten 5 man uiteindelijk vol-
doende voorsprong om met elkaar 
de wedstrijd te beslissen. In deze 

kopgroep was Edwin de Graaff na-
mens de UWTC vertegenwoordigd. 
Hij wist uiteindelijk 5e te worden. 
Nick Zuidenwind pakte de overwin-
ning voor Marcel Jacobs (Uithoorn) 
en Michael Kortekaas. Michael van 
Meerland (UWTC)wist zeer fraai 
11e te worden. De overige UWTC-
ers werden: Gerben van der Knaap 
13e, Frans van der Does 15e en Pie-
ter Homan 21e
De UWTC dankt de gemeente, de 
vrijwilligers, sponsoren en de buurt-
beheer Het oude Dorp en buurtbe-
heer Thamerdal voor de zeer goede 
samenwerking en hoopt dat schitte-
rende evenement in 2011 een pas-
send vervolg zal krijgen.

Ronde van Uithoorn een 
doorslaand succes




