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Het NME centrum, nu gevestigd in Wilnis, moet dan worden verplaatst.

College vraagt raad akkoord te gaan met haalbaarheidsonderzoek:

Realisatie Paviljoen de Venen
geraamd op 4,3 miljoen euro
De Ronde Venen – Het college van
Burgemeester en Wethouders verzoekt de raad in te stemmen met de
volgende voorstellen: de kernnotitie
Paviljoen de Venen. Een krediet van
2,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het bezoekerscentrum. Een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar
te stellen voor een nader onderzoek
naar kostendragers, fiscale gevolgen
en subsidiemogelijkheden. Tevens
vragen zij de raad hen het college
mandaat te geven het project binnen de gestelde kaders uit te werken
waarbij de gemeentelijke investering
niet meer bedraagt dan 2,3 miljoen
Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’ een ervaring rijker en een
illusie armer geworden. Woensdag

euro en de exploitatiekosten niet hoger zijn dan de huidige gemeentelijke bijdrage aan het Museum de
Venen en het NME Centrum. Ook
vraagt het college de raad om de
provincie te verzoeken de subsidie
van 700.000 euro toe te kennen en
Leader te verzoeken om 300.000 euro subsidie toe te kennen. En dit alles
omdat het college in 2013 een bezoekerscentrum wil realiseren in het
hart van Marickenland. In dit centrum, Paviljoen de Venen genoemd,
worden Museum de Venen, NME
Centrum de Woudreus, IVN De Ronde Venen en de Historische Vereniging de Proosdijlanden en een hore29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts een enkele bezoeker liet zich
zien en dan nog voornamelijk bij de

caondernemer gehuisvest. “Samen
vertellen zij het verhaal”, zo schrijft
het college in haar voorstel aan de
raad,” van de ontwikkeling van het
landschap, van vroeger, het heden
en de toekomst. Van turfwinning tot
toekomstplannen over wonen, werken en recreëren. Over water, landbouw, natuur en cultuur, over milieu
en duurzaamheid. In de kadernotitie
Paviljoen de Venen staat op hoofdlijnen genoemd op welke wijze het
centrum wordt opgezet en gefinancierd en wat de gevolgstappen zijn.
Maandag jl. werd dit onderwerp behandeld in de RTG. Lees meer hierover elders in deze krant.
kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond. Alleen een handvol ambtenaren was er om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Echter deze ‘voorlichters’ hadden weinig
of niets anders te doen dan te ge-

Weinig belangstelling voor
Structuurvisie in Wilnis
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nieten van hun avondmaaltijd die
door een cateringwagen ter plaatse
werd verzorgd. Onder de grote paraplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
hetMarktplein
niet besteed.
Te hopen is dat de
21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777
informatiekaravaan in de andere zeven dorpen van de nieuwe gemeente meer bezoekers heeft getrokken,
anders is het alleen maar een (te)
dure grap geweest.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water

Kinderen denken mee over nieuw
speeltoestel in Het Speelwoud
Wilnis - Woensdag 6 oktober was
er een inloop van meer dan zestig
kinderen van de verschillende basisscholen in Wilnis in dorpshuis
De Willisstee. Daar konden zij onder begeleiding naar hun eigen idee
een speeltoestel ontwerpen en tekenen dat zij graag in Het Speelwoud zouden willen zien. Een locatie achter de brandweerkazerne
waar, zoals de naam al aangeeft,
veel kinderen in alle vrijheid kunnen
spelen, voetballen, basketballen en
andere
vormen
van
sportwordt
kunnen
De
Ronde
Venen
– “Wat
het
bedrijven.
toch
tijd dat de gemeenteraadsverOok de jaarlijkse
feestweek
kiezingen
komenWilnisse
en dit college
en
wordt
er gehouden.
In Het
een
groot
deel van deze
raadSpeelworwoud
heeft
de
gemeente
destijds
den vernieuwd. Wat hier toch steeds
een groot
speeltoestel
opnieuw
gebeurt
kan tochgeplaatst.
niet. Een
Maar dat is inmiddels
en
wethouder
die maar verouderd
aanrommelt,
aan het
van zijn
gebruiksduur
een
raadeinde
die alles
maar
goedvindt.
gekomen. Het die
verkeert
in slechte
Coalitiepartijen
nog steeds
niet
staat en de
gemeente
hetoppogaan
begrijpen
wat
dualismewil
is en
vervangen. die
Omdat
kinderen
sitiepartijen
geen veel
oppositie
voeuit en
Wilnis
ren
ook en
allesomstreken
maar over regelmahun kant
tig
en
met
veel
plezier
van
het
toelaten gaan.”
stel gebruikmaken,
wil opmerkingen
de gemeente
Niet
mis te verstane
hen diverse
dan ookbelangstellenden,
graag betrekken bij
de
van
maar
keuze
een nieuw
ook
vanvoor
raadsleden,
na speeltoestel.
de gemeenOm die reden waren
kinderen
teraadsvergadering
vandedonderdag
uitgenodigd
om geen
op woensdag
6 okjl.
En ze hebben
ongelijk. Iedere keer weer als de gemeenteraad
van De Ronde Venen vergadert, dan
vraag je je als toehoorder af, wat ge-

tober tussen 14.00 en 16.00 uur naar
De Willisstee in Wilnis te komen om
een tekening te maken van zijn of
haar favoriete speeltoestel.
Met behulp van de tekeningen kunnen de kinderen aangeven wat ze
graag willen en mede op basis daarvan wordt bepaald welk speeltoestel
er in Het Speelwoud komt. “Het ligt
er aan of het een eenvoudig te construeren toestel wordt of een ‘op
maat’ waar veel werk mee gemoeid

is om het te maken. Het moet bovendien voldoen aan de gestelde eisen. In het eerste geval zou het dan
nog in de loop van dit jaar geplaatst
kunnen worden. In het andere geval
duurt het langer en wordt het begin volgend jaar”, aldus Peter Pieterse van de afdeling Civiel technische
Dienst van de gemeente. Hoe dan
ook, veel kinderen zullen te zijner
tijd blij zijn met hun nieuwe speeltoestel.

en krijgt hij een motie van wantrouwen. Cees Houmes van D66
verwoordde in de motie waarom
de wethouder deze motie verdiende: “Allereerst het Estafetteproject.
Hoewel de gemeenteraad de afspraak had met de wethouder dat,
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de kaart. “Ondanks
Volgens dedeze
uitking zou
spraak
van met
het hof
de wetaanafspraken
de staat
raad bij
heeft
houder Rosendaal, deze overeenkomst met Bouwfonds getekend,
zonder overleg met de raad, midden

dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.

Mijdrecht - Door nog onbekende
oorzaak ramde zaterdagochtend
rond kwart over negen de bestuurster van een personenauto, die over
de Ringdijk Tweede Bedijking reed
richting Amstelhoek, een aan de
overzijde staande geparkeerde auto en belandde met de geparkeerdstaande auto op de kop in de sloot.
In de geparkeerde auto bevonden
zich geen personen. De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
voertuig verlaten. Beide auto’s waren total loss. Ook de lantaarnpaal
belandde in het water. Voor zover
bekend kwam de bestuurster met
de schrik vrij.

Safari
op de Lek?

Lees In de provincie

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet
Identiteitskaart
binnenkort gratis?

Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
koopheeft
van om
eenzorgvuldigheid
identiteitskaart
het
mee
te beoverheidsbelang
voorop.en
In de
datfinangeval
trachten
bij procedures
mogen geen kosten meer worden
gerekend, aldus het hof. Volgens het
hof wordt de kaart niet langer voor
privédoeleinden gebruikt en wordt
de kaart enkel aangeschaft om zich
te kunnen identificeren. Iemand is
verplicht zich te identificeren als hij
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”Mevrouw heeft bijzonder
veel pech gehad”
De Ronde Venen – Het verhaal bord de kabel zou raken. Ook hebdeed al een hele tijd de ronde dat ben de medewerkers die het bord
er bij de reconstructie van de Indu- geplaatst hebben niet gemerkt dat
Bozenhoven
65-67 |een
Mijdrecht
| Tel. 0297-24
24 |het
Faxverkeersbord
0297-27 40 00onstrieweg
in Mijdrecht
mevrouw
de paal24van
gewond was geraakt, toen zij een der stroom stond. Dit kon gebeu* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.
afzettingsbord aanraakte en daarbij ren omdat de kabel, een stuurkabel,
onder stroom kwam te staan. Er was hooguit 10 minuten per dag onder
een gerucht, maar bij navraag bij de stroom staat”, aldus het antwoord
politie en/of de gemeente, iedereen van het college van burgemeester
zweeg. Maar zo niet het gemeente- en wethouders.
raadslid Hoogstraten. Hij stelde het
college hierover vragen en ontving Betreurd
afgelopen week hierop een beves- “Mevrouw heeft bijzonder veel pech
tigend antwoord. Het klopte, maar gehad”, zo vervolgt de brief “dat
de gemeente kon er niets aan doen. zij het bord vastpakte op het moIn de brief van het college staat als ment dat de kabel onder spanning
antwoord:
stond. Namens de gemeente is mevrouw per brief op 19 mei 2010 meSchok
degedeeld dat het voorval betreurd
“Het voorval vond plaats op 13 mei wordt, dit vergezeld van een bloejl. waarbij een mevrouw een schok metje. Per brief van 18 mei 2010
heeft gekregen van een verkeers- heeft het echtpaar de gemeente
bord dat onder stroom stond op het aansprakelijk gesteld voor het voorbouwterrein van de Industrieweg. val. Wij hebben de aansprakelijkOndernemingsweg
Een echtpaar is die dag tijdens een heidstelling
voorgelegd 45
aan onze
wandeling om de bouwhekken heen verzekeraar.
UithoornDeze heeft de aansprageklommen, waarbij mevrouw een kelijkheid
afgewezen.
Tel. 0297
534 598 Het plaatsen
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ligging van leidin- ver) van toepassing is. Dit betekent
www.kunstuitleen-timeless.nl
gen en kabels te bepalen. De ligging dat de gemeente in dezen uitsluivan de kabel was bekend, ook bij de tend aansprakelijk is in het geval
aannemer. Echter op de locatie waar van aantoonbare en verwijtbare tehet tijdelijke verkeersbord geplaatst kortkoming in haar zorgplicht met
was, lag de kabel te ondiep. Het schade als gevolg. Van een dergetijdelijke verkeersbord wordt niet lijk tekortschieten in de zorgplicht is
dieper dan 50 cm in de grond ge- geen sprake. De verzekeraar heeft
meer dan
plaatst.
Niet verwacht werd dat het het echtpaar in overweging gegeven zich te richten tot de aannemer
dieKouwen
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hebal een
Corsa EcoFlex
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het hebben van een rijbewijs een claim. Op 29 september 2010 hebprivébelang is. Voordat de identi- ben wij het echtpaar hierover teleteitskaart daadwerkelijk gratis is, fonisch ingelicht en dezelfde dag is
zal naar verwachting eerst de Hoge de aannemer per brief verzocht de
Raad zich nog uit moeten spreken aansprakelijkheidstelling van het
over de beslissing van het hof.
echtpaar adequaat af te handelen.”
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(Vervolg elders in deze krant)
Prijzen
De uitspraak gaat in tegen de prijzen
die staatssecretaris Ank BijleveldSchouten van het ministerie van Binnenlandse Zaken medio september
nog vaststelde. Een identiteitskaart
kost dit jaar nog 42,85 euro, en zou
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Nieuwe Meerbode - 13 oktober 2010
gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.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.

gemeentelijke Bekendmakingen
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

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de
ronde Venen werkt met servicenormen.
aanVragen BouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

Bouwnr.

datum
ontvangst

amstelhoek
Amstelkade 118
Amstelkade 118

Oprichten van een keerwand/geluidscherm
Veranderen van een sorteerhal

2010/0540
2010/0541

30-9-2010
30-9-2010

Veranderen van een pui
Oprichten van een appartementengebouw
Plaatsen van een brandwerende afscheidingsmuur
voor een vuurwerkbunker
Vergroten van een berging
Vergroten van een kerk
Veranderen van een bedrijfsruimte
Vernieuwen van dakkapellen
Vergroten van een woning met een dakopbouw
en een uitbouw

2010/0530
2010/0543
2010/0532

30-9-2010
30-9-2010
30-9-2010

2010/0533
2010/0525
2010/0535
2010/0548
2010/0539

30-9-2010
28-9-2010
30-9-2010
30-9-2010
30-9-2010

mijdrecht
Adelricusstraat 4
Prins Bernhardlaan 3
Bozenhoven 105
Bozenhoven 105
Grutto 2a
Industrieweg 67
Molenwiek 15
Robijn 17
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196
Demmerik 92b
Dodaarslaan 148
Donkereind 13
Groenlandsekade 1
Herenweg 112

2010/0523
2010/0521
2010/0544
2010/0531
2010/0464
2010/0553

28-9-2010
27-9-2010
30-9-2010
30-9-2010
29-9-2010
30-9-2010

Herenweg 208
Kerklaan 18
Pijlstaartlaan 3-7
Arkenpark
De Plashoeve 28
Veldhuisweg 5
Vinkenkade 43
Voorbancken 22
Waeterrijck 28
Waverveensepad 25

Vernieuwen van een bestaande steiger
Vernieuwen van een bestaande berging
Vergroten van een woning met een aanbouw
Vergroten van een rundveestal
Oprichten van een hotel
Oprichten van zes appartementen en tien
vrijstaande woningen
Oprichten van een hekwerk
Slopen van een schuur en bouwen van een serre
Realiseren van een uitrit vanuit de parkeerkelder

2010/0550
2010/0545
2010/0522

30-9-2010
30-9-2010
27-9-2010

Oprichten van een berging/schuur
Vernieuwen van een bedrijfsruimte en kas
Vergroten van een woning met een dakopbouw
Oprichten van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning
Veranderen van een woning met een overkapping
Vernieuwen van een mest- en werktuigenberging

2010/0524
2010/0526
2010/0536
2010/0528
2010/0527
2010/0538

28-9-2010
30-9-2010
30-9-2010
30-9-2010
30-9-2010
30-9-2010

waverveen
Proosdijerdwarsweg 8

Oprichten van een schapenstal/opslagruimte

2010/0537

30-9-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 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 na 1 juli 2008
Met ingang van 14 oktober 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Demmerik 15a
Molenkade 23

Vernieuwen van een bijgebouw
Oprichten van een recreatiewoning

2010/0233
2010/0316

opm.
A
B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B 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.
Verleende BouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:
Straatnaam
de hoef
De Hoef Oostzijde 112

aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vervangen van een pannendak
door een rieten schroefdak

2010/0492

Verzenddat.
vergunning
4-10-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase 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 gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
BeStemmingSplan ‘omlegging n201 de ronde Venen’
Op 11 mei 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Omlegging N201 De Ronde Venen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat het planologische kader voor het omleggen van de N201 nabij Amstelhoek. Tegen het raadsbesluit is één beroepsschrift ingediend. De Raad van State heeft het beroepschrift
ongegrond verklaard. Het besluit is hiermee onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan kan gedurende openingsuren worden ingezien bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. In elektronische
vorm kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.derondevenen.nl.

Verkiezing gemeenteraad 2010
Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente De Ronde Venen op woensdag 24 november 2010 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
a. machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 10 november 2010, door de kiezer worden ingediend bij
de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 12 oktober 2010 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 12 oktober 2010
als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om
voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit
kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door
de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen
stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tel. (0297) 29 16 31.
Verkiezing gemeenteraad 2010
Zitting van het hoofdstembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidaatlijsten
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 24 november 2010 te houden verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau
op vrijdag 15 oktober 2010 om 16.00 uur, in het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen in een
openbare zitting zal beslissen over:
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Verkiezing gemeenteraad 2010
nummering van de lijsten van kandidaten beslissing geldigheid lijstencombinaties terinzagelegging geldige lijsten van kandidaten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
maakt bekend dat op donderdag 14 oktober 2010 om 10.00 uur, in een openbare zitting in het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de
beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 24 november 2010 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben. De lijsten van kandidaten met
vermelding van de daaraan toegekende nummers liggen vanaf vrijdag 15 oktober 2010 voor eenieder ter
inzage bij Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
algemeen mandaatBeSluit 2010.4
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 oktober 2010 hebben besloten het Algemeen
mandaatbesluit 2010.4 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van
het Algemeen mandaatbesluit 2010.3, vastgesteld op 22 juni 2010. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend
aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen en de
nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 inwerking is getreden.
Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en is van toepassing met ingang van 1
oktober 2010.
terinzagelegging
Genoemd besluit 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 en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Daarnaast zal het besluit binnenkort te vinden zijn op overheid.nl. Op
verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
tijdelijke BouwplaatS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 oktober 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Fronik Infra B.V.
vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de gijsbert van Stoutenborchstraat hoek Bisschop koenraadstraat, 3641 aa in mijdrecht. Dit in verband met rioleringswerkzaamheden aan de Van Wassenaerstraat, Bucho van Montzimastraat en de Bisschop Koenraadstraat in
Mijdrecht. De werkadressen zijn Van Wassenaerstraat 17 t/m 35, 3641 BC Mijdrecht; Van Wassenaerstraat
14 t/m 34, 3641 BD Mijdrecht; B. van Montzimastraat 15 t/m 31, 3641 BA Mijdrecht; B. van Montzimastraat
14 t/m 34, 3641 BB Mijdrecht en Bisschop Koenraadstraat 14 t/m 60, 3641 AA Mijdrecht. De vergunning
geldt voor de periode 11 oktober 2010 tot en met 17 december 2010. Eenieder die rechtstreeks in zijn
belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 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
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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 verzoek tot intrekking van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van dit verzoek
een ontwerpbeschikking hebben afgegeven aan:
- Verweij printing BV voor een drukkerij op het adres Communicatieweg 1, 3641 Sg mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 14 oktober tot en met 24
november 2010. Tot en met 24 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 in 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.
2. zij door het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning
hebben afgegeven aan:
- dhr. j. Boots (kwekerij pluk de dag) voor het veranderen en in werking hebben na die verandering
van de gehele inrichting van een glastuinbouwbedrijf voor het kweken, oogsten, sorteren en afvoeren
van tuin- en potplanten en een schapenhouderij op het adres de hoef westzijde 28, 1426 aS de
hoef.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 14 oktober tot en met 25 november 2010 ter
inzage. Tot en met 25 november 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten
verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
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.
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 41. U kunt de stukken ook
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden
nog verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden
deze vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.
3. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- maria oord zuwe zorg voor het uitbreiden van een zorgcentrum op het adres herenweg 69,
3645 dh Vinkeveen.
- dhr. j. Boots (kwekerij pluk de dag) voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf en een
schapenhouderij op het adres de hoef westzijde 28, 1426 aS de hoef.
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.
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Verleden van
Utrecht in beeld
Hoe komt het dat een wereldstad als Dorestad in de 9de eeuw van
de aardbodem is verdwenen? Hoe kwam het dat in de 16de en 17de
eeuw vrouwen en mannen als heksen werden vervolgd? Hoe kwam
de tabaksteelt in de 17de eeuw rond Amersfoort tot bloei? In welke
omstandigheden werken Veenendaalse kinderen in de 19de eeuw
in textielfabrieken? Het antwoord op deze en vele andere vragen
over de geschiedenis van onze provincie ziet u vanaf 16 oktober
in een nieuwe serie Verleden van Utrecht. Deze serie is mede
mogelijk gemaakt met subsidie van de Utrechtse Schatkamer van de
provincie Utrecht.
www.deutrechtseschatkamer.nl

Geschiedenis in de provincie

Laat je meevoeren door
Nederrijn en Lek!
Theater op de veerponten,
tentoonstellingen, safari
op Rijn en Lek. Alles kan
tijdens de zevende Week
van de Geschiedenis. Van
16 tot en met 24 oktober
laten amateurkunstenaars op

PS

verschillende manieren de
verbinding tussen land en water
zien. De rivier Nederrijn en
Lek, tussen Rhenen, Wijk bij
Duurstede en Vianen, staat in
de provincie Utrecht centraal.
Doe mee met workshops, fiets

Geschiedenis in de provincie

Cultuur voor betere samenleving Kijken en beleven,

‘De week van de geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en heel geschikt
om veel mensen, jong en oud, de geschiedenis van
hun eigen woonomgeving te laten ervaren. Wij zijn
enthousiast over deze samenwerking tussen erfgoedorganisaties, waterschap,
musea, bibliotheken en
amateurkunstenaars. Het
aanbod is mede mogelijk
gemaakt door het programma Cultuurparticipatie van de provincie en dat
heeft de warme steun van
GroenLinks. Wij vinden dat

GS

mee met Rondje Pontje of luister
naar prachtige verhalen op de
veerboot. Het programma is te
vinden in de programmakrant.
www.weekvandegeschiedenis.nl.

cultuur een belangrijke maatschappelijke en economische kracht is. Juist nu is een actief cultuurbeleid
noodzakelijk wanneer wij willen investeren in samenleving en economie. Wat ons betreft nemen zoveel
mogelijk mensen deel aan
culturele activiteiten, want
dat draagt bij aan meer
waardering voor elkaar en
voor de omgeving. En dat
is in een steeds complexer
wordende samenleving een
absolute noodzaak.’
Mariette Pennars,
Statenlid GroenLinks

Meedoen is minstens zo leuk

‘Wat ik zo leuk vind aan de Week van de Geschiedenis is dat iedereen zelf actief mee kan doen aan allerlei activiteiten. Van safari’s over de Nederrijn en de
Lek tot workshops fotografie onder begeleiding
van een professioneel fotograaf. Veel mensen beleven plezier aan cultuur.
Het kijken naar voorstellingen, het bezoeken van
tentoonstellingen, maar
het kan nog actiever.
Zelf zingen of schilderen
bijvoorbeeld: het geeft
energie en inspiratie.
Zo kun je cultuur op

een heel andere manier beleven. Wij stimuleren als
provincie deze actieve deelname aan cultuur. Onze
cultuurscout Martine Spanjers heeft een prachtig
programma mogelijk gemaakt in de gemeenten
Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen. Ik wens
iedereen heel veel plezier
tijdens de Week van de
Geschiedenis!’
Anneke Raven,
Gedeputeerde
Financiën, Cultuur,
Erfgoed en
Monumentenzorg

maar vooral doen
Martine Spanjers is cultuurscout
voor de provincie Utrecht. Op
haar initiatief kwam de Week
van de Geschiedenis tot stand.
Een cultureel programma tussen
Rhenen, Wijk bij Duurstede
en Vianen. ‘Het thema van dit
jaar is land en water. Samen
met erfgoedorganisaties heb
ik amateurkunstenaars uit
deze gemeenten aan de rivier

Agenda

gevraagd hun visie hierop te
geven. Resultaat is een prachtig
programma. Bezoekers kunnen
volop aan de slag met fotografie
of met Veerpraat genieten van
dichters en acteurs. Tijdens de
Rijn en Lek safari verkennen
bezoekers de rivier en horen ze
verhalen uit schrijfworkshops
die eerder in bibliotheken zijn
gehouden. Het is een unieke
themaweek geworden, dankzij
enthousiasme en inzet van
historische verenigingen,
amateurkunstenaars en vele
anderen. Dit mag je niet
missen.'
www.weekvandegeschiedenis.nl

Vanaf 31 oktober
Multiple M3.0
Tentoonstelling met workshops
en events over lifestyle,
muziek en modetrends van
Utrechtse, Amsterdamse en
Rotterdamse moslimjongeren
en hun rolmodellen. Op 31
oktober opent Multiple M 3.0
tijdens de Culturele Zondag
met modeshow en acts in de
Centrale Bibliotheek Utrecht.
Vanaf 1 november is de
tentoonstelling te zien in Nieuw
In de provincie is een
Welgelegen op Kanaleneiland.
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
27 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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College vraagt de raad akkoord te gaan met haalbaarheidsonderzoek:

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja ja!
Hoe zal het gaan
met de ruim
baan
voor de
burgeres.
Ja!
Ja! Hoe zal dat
gaan. Krijgen de
burgers nu echt
ruim baan? Gaat
ons gemeentebestuur (de Raad en B&W) nu
echt haar oor te luisteren leggen bij de burgers.
Zou deze Raad en B&W nu het machteloze gevoel van “Wat je ook zegt als burger, ze houden
er toch geen rekening mee, ze doen echt alleen maar wat in hun eigen kraam te pas komt.
(twee jaar geleden waren er, tijdens een bijeenkomst met burgers in Proosdijland-noord,
ongeveer 200 mensen aanwezig. De resultaten
zouden bekend gemaakt worden. Nooit meer
iets van gehoord. Lekker hoor. Zo gaat het huidige gemeentebestuur met de inbreng van de
bewoners om. Ja! Ja!) ”Weg kunnen nemen?
Zouden ze dat gevoel echt weg kunnen nemen?” Zal er echt een behoorlijke vernieuwing
plaatsvinden in het gemeentebestuur of is het
gewoon oude wijn in nieuwe zakken? Dat zeggen ze toch wel eens. Ja! Ja! De tijd zal het leren. Ik hoop dat wij nu in de verkiezingsprogramma’s meer kunnen vinden over het behoud van natuur (Ook binnen de dorpskernen)
en milieu (en niet alleen maar met betrekking
tot het ophalen van vervuild plastic) in onze gemeente en dat er meer oog komt voor de zwakkeren in onze samenleving.
In onze dorpen wonen veel ouderen en mensen met een handicap, zodat zij afhankelijk
zijn van speciale voorzieningen als behoorlijk gehandicaptenparkeerplaatsen (ik noem
maar iets). Die schieten op veel plaatsen tekort. Ik denk dat de ouderenbonden (ANBO,
KBO en PrCOB) zich daar wat sterker voor
moeten maken. Dat zijn de trouwe kiezers. Dat
zijn de mensen die nog trouw naar de stembus gaan omdat zij weten wat een groot goed
het is om je stem te kunnen uitbrengen. “Om
mee te kunnen bepalen welk beleid hier gevoerd moet worden.” Wij wonen in een rijke gemeente daar is de sfeer toch behoorlijk liberaal. Dat houdt over het algemeen de gedachte in dat ieder zijn eigen broek maar op moet

houden. Dat betekent ook in het algemeen dat
men op het laatst nog even aan gehandicapten denkt. Neem maar het nieuwe zwembad,
dat was klaar en er waren geen voorzieningen
voor gehandicapten. Die kwamen er wel maar
heel krakkemikkig en niet zoals het hoort. Dat
gebeurt altijd als men achteraf voorzieningen
moet treffen. Dan wordt er wat gerommeld om
toch aan de noodzakelijke minimale eisen te
voldoen maar dan wordt het nooit meer goed
en het kost veel meer dan wanneer die voorzieningen meteen opgenomen waren. Ja! Ja! Is
het eigenlijk bekend waarom de glijbaan niet
gebruikt kan worden? Hoe zit het met de deskundigheid van onze ambtenaren? Worden ze
nu met het samentrekken met Abcoude deskundiger???? Ja! Ja! Cees Houmes wordt weer
lijsttrekker van D66. Een man die zich met hart
en ziel voor deze gemeente inzet. Van hem
weet ik dat hij het hart op de goede plaats
heeft, maar als eenmansfractie had hij helaas
niet veel in de melk te brokkelen. Ik hoop dat
Eelco Doorn uit Abcoude ook in de Raad gekozen wordt. Die schijnt goed geweest te zijn in
Abcoude. Afwachten toch?
Ja! Ja! Jack Dekker wordt weer lijsttrekker van
Ronde Venen Belang. Jammer dat Anco Goldhoorn geen lijsttrekker is geworden. Dat blijft
toch weer een beetje hetzelfde. Liberaal. Veel
eigenbelang en minder algemeen belang. Voor
ChristenUni/SGP komt de heer Schouten weer
terug. Dat wordt weer lang zitten, maar zijn
partij waar toch veel ouderen lid van zijn, gaat
wellicht iets meer doen voor de ouderen. Hendrik Palm met zijn gedegen kennis zullen wij
missen. De VVD gaat het opnemen tegen de
rest met Rudolf van Olden uit Abcoude aan de
kop. Weer een liberale partij. Ik hoop dat het
sociale gevoel van ook Ivonne van den Heerik verder gaat dan het in stand houden van de
ouderen met eten en drinken, maar ook zorg
besteedt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving. De ouderen moeten
veel meer naar buiten kunnen en genieten van
de natuur in de omgeving. Dat is gezond. Volgende keer maar iets over het roerige CDA en
de partij van de Arbeid en GroenLinks.Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Reactie op:
‘Vinkeveen verdient beter’
en ‘Kermis Vinkeveen’
Eindelijk zijn er mensen opgestaan die zelf het
initiatief nemen!
Fijn om te zien dat er wel degelijk mensen in Vinkeveen wonen die nog om hun dorp geven Vinkeveen heeft zeker wel een opknapbeurt nodig!
En als het aan de politiek hier in De Ronde Venen
ligt dan zal er nog heel lang niets gebeuren in
ons toeristische dorp, misschien wat mooie verkiezingswoorden, maar hopelijk trappen de inwoners hier niet meer in!
Kermis
Om twee vliegen in één klap te slaan wil ik graag
ook nog even wat zeggen over de kermis in Vinkeveen die inderdaad een grote teleurstelling is

geworden voor de bezoekers en vooral voor de
kermisexploitanten. Het terrein was inderdaad
een regelrechte aanfluiting. Toen het nog van
VOBI was werd het altijd netjes opgehoogd als
het nodig bleek. .Nu was de gemeente verantwoordelijk en ook hier blijkt wel dat onze wethouder weer eens faalt als het om zijn inwoners
gaat, want hij was namelijk degene die het heeft
aangekocht toentertijd om de doorvaart in De
Heul te realiseren, wat naderhand niet meer is
doorgegaan.
Erg jammer, maar het maakt het stemmen alleen
maar duidelijker en makkelijker…..
Cor Mastwijk uit Vinkeveen

Raad heeft slappe knieën
in Estafetteproject
De Ronde Venen - D66 heeft in de afgelopen
raadsvergadering een motie van treurnis tegen
wethouder Rosendaal (VVD) ingebracht De maat
is vol. Deze wethouder houdt zich regelmatig niet
aan afspraken en schoffeert daarmee de raad.
De druppel is het miljoenentekort op het Estafetteproject.
Door de gemeenteraad is indringend gevraagd
eerst de resultaten van de vervolgonderzoeken
aan de raad voor te leggen voor het tekort van 2
½ miljoen euro in het omvangrijke Estafetteproject. Toch heeft het college, op advies van wethouder Rosendaal, zonder horen van de raad, de
samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds
Ontwikkeling ondertekend.
D66 vindt dit een kwalijke zaak. Zeker omdat bij
de vervolgonderzoeken accountant Deloitte tot
de conclusie kwam dat er in dit project financiële risico’s van miljoenen euro’s aanwezig zijn.
Aanzienlijke risico’s die niet eerder aan de gemeenteraad waren gemeld. Ook blijkt achteraf

zeer onduidelijk of het tekort van 2½ miljoen euro wel echt is opgelost.
Burgemeester en wethouders hebben de afspraak met de raad grote en politiek gevoelige
bouwprojecten samen met de raad te besluiten.
Deze afspraak staat al jaren en werd door wethouder Rosendaal bij het project Herenweg 112
niet nagekomen.
Een wethouder die zijn afspraken met de raad
niet nakomt, neem de raad niet serieus. En dat is
nog zacht uitgedrukt.
Veel fracties hebben problemen met de handelwijze van de wethouder. Toch hebben de meeste raadsleden de motie niet ondersteund. Blijkbaar maakt het niet uit hoe deze wethouder met
de raad omgaat of ze durven onder coalitiedrang
vanuit de VVD niet door te pakken. D66 vindt dat
dit anders moet.
Cees Houmes
Fractievoorzitter D66 De Ronde Venen

Realisatie Paviljoen de Venen
geraamd op 4,3 mijoen euro
De Ronde Venen - Al een aantal
jaren wordt door diverse partijen
gewerkt aan het realiseren van een
bezoekerscentrum in het hart van
Marickenland. Marickenland, een
park dat er ooit moet komen, maar
waar nog steeds geen schot in zit. In
het hart van dit misschien ooit verrijzende park zou een groots bezoekerscentrum moeten komen. Een
centrum dat nu geraamd 4,3 miljoen
euro gaat kosten.
De raad heeft reeds 2,3 miljoen opzij
gezet hiervoor, maar waar de overige twee miljoen vandaan moeten komen is nog lang niet zeker.
De provincie heeft misschien een
subsidie van 700.000 euro, maar dit
hebben ze voor als de plannen in
2010 definitief zijn. Dat is dit plan
nog zeker niet, dus bestaat er een
grote kans dat de provincie deze
700.000 niet geeft.
En dan nog: als de provincie en de
Europese subsidie Lead, samen wel
dat miljoen geven, dan nog is er een
miljoen tekort.

dit gevolgen voor de bezoekersaantallen. In dat geval zal het beoogde
aantal van 300.000 jaarlijks, niet gehaald worden.
De Paviljoenkosten zijn begroot op
4,3 miljoen. Op dit moment is er onvoldoende dekking voor, zoals u
hiervoor al heeft kunnen lezen. Uitgegaan wordt nu dat het Paviljoen
kan worden geëxploiteerd met gelden die de gemeente nu jaarlijks
beschikbaar heeft voor Museum De
Ronde Venen en het NME Centrum
De Woudreus. “Vervolg onderzoek is
nodig”, zo stelt het college in haar
voorstel aan de raad, “om het scherper te krijgen van alle kosten en de
mogelijkheden deze te dekken. Het
betreft het onderzoek naar kostendragers, fiscale gevolgen (btw) en
aanvullende
subsidiemogelijkheden. Voor dit onderzoek is een voorbereidingskrediet nodig van 50.000
euro”. En dit wordt nu aan de raad
om dit goed te keuren.

Maandagavond jl. werd het besproken tijdens de RTG:
Vragen
Aan het eind van deze bespreking
maandagavond jl bleek dat dit voorstel er tijdens de raadsvergadering
van 28 oktober er wel zal komen. Alle fracties vinden het wel een goed
plan, hebben er ook die 2,3 miljoen
wel voor over, maar zijn wel duidelijk
dat het geen cent meer mag kosten.
Wel hadden Toon van der Meer van
VVW en Anco Goldhoorn van RVB
hun twijfels over het miljoen tekort.
Zij hadden hun twijfels of daar
sponsors of zo voor gevonden zouden worden: “We hebben alle waardering voor het museum, willen hun
graag steunen, maar zouden toch
graag wat meer zekerheid zien dat
het allemaal financieel wel in orde
komt. We moeten voorkomen dat
het museum een molensteen om
onze nek wordt.”

Deelnemers
Er is nog veel onduidelijk in het geheel. Nu is het college uitgegaan dat
er vier deelnemers zijn voor het paviljoen. Maar wie zegt dat er niet afhaakt. Ook het college ziet nog wel
wat beren op de weg. Zij stellen in
hun voorstel aan de raad: een aantal risico’s kan worden onderscheiden: de beheerskosten zijn nog onvoldoende inzichtelijk, die worden in
het vervolgtraject nader bepaald.
Provinciale subsidie.
Nu de gemeente nog geen definitief besluit heeft genomen kunnen
die vervallen. Het Paviljoen draagt
bij aan het realiseren van de doelstellingen van Marickenland. Wanneer het Paviljoen er niet komt heeft

Henri Bloem’s Wijnkoperij
viel weer in de prijzen
Wilnis - En wéér is het Henri
Bloem’s Wijnkoperij gelukt om zich
voor de vierde keer op rij de beste
wijnspeciaalzaak van Nederland te
mogen noemen. Daar hoort de vestiging in Wilnis ook bij. In de Wijnalmanak van 2011 komt dit tot uitdrukking. Wat meer is, de vestiging in Amstelveen behoort eveneens tot de drie beste wijnwinkels
van Nederland die volgens het vakblad Perswijn dat predicaat mogen
uitdragen. Henri Bloem´s Wijnkoperij aldaar werd recentelijk tweede op
de dag van de prijsuitreiking. Toch
een hele prestatie als men uit honderden wijnspeciaalzaken zo hoog
wordt genomineerd. Daarbij wordt
niet alleen gekeken naar het assortiment, maar ook naar het vakmanschap, de ligging van de winkel, de
presentatie en de uitstraling. Hoe
krijg je dat toch steeds voor elkaar,
vroegen wij Peter Bruijgom, vestigingseigenaar van beide winkels.
“Wat betreft de wijnalmanak zien wij
elke keer kans om kwalitatief goede wijnen uit verschillende landstreken onder de vijf euro per fles aan te
bieden. Wij zijn zowel in eigen land
als in het buitenland constant op
zoek naar goede, maar vooral betaalbare wijnen om daaruit een selectie te maken. Dat is heel moeilijk,
want 95 procent van wat wij zelf met
collega’s – die allemaal vinoloog zijn
- eerst proeven wordt niet goed genoeg bevonden. Er blijft dus maar
een klein percentage over dat geschikt is. En dan gaat het om wijnen
die karakter hebben, zich onderscheiden en bovendien onder de vijf
euro worden aangeboden. Wij hebben een basisassortiment, waarbij
wij wijnen die in kwaliteit teruglopen
eruit halen en vervangen door nieuwe die wij tijdens onze wijnreizen
weer tegenkomen. Kort en goed, elk
jaar sturen wij tussen de dertig en
vijftig wijnen in naar deskundigen
die al die wijnen op hun beurt proeven en keuren. Dat doen ze ook bij
die welke door andere wijnspeciaal-

zaken worden ingestuurd. Bij elkaar
gaat dat allemaal om zo’n paar duizend wijnen.”
Hoge score
Als de wijn de strenge toets der
kritiek doorstaat, wordt deze in de
Wijnalmanak opgenomen. Sommige
wijnen krijgen vanwege hun kwaliteit ook sterren toebedeeld, zoals
één, twee en drie sterren. Daarvoor
krijgt de inzender punten; hoe meer
sterren des te meer punten. Als je
de meeste punten hebt ben je winnaar. Dat betekent automatisch dat
je veel goede wijnen beneden de vijf
euro hebt gescoord. “Daar komt bij
dat nagenoeg alle wijnen die wij insturen ook in de gids worden opgenomen”, vervolgt Peter. “Dat is dus
een score van bijna 100 procent,
iets wat maar weinig wijnspeciaalzaken halen. Overigens doen hieraan dus Mitra, Gall&Gall, Dirk en
dergelijk niet mee. Die vallen onder
de slijters en krijgen een aparte beoordeling. Er zijn drie categorieën:
supermarkten, slijters en speciaalzaken die meedoen. Er zijn in Nederland bijna geen wijnspeciaalzaken meer waar je wijnen onder de
vijf euro aantreft. Meestal begint
dat bij zeven of acht euro. Dat betekent dat wij alle wijnliefhebbers onze wijnen kunnen aanbieden, vanaf
gunstig geprijsd tot en met die met

Heropening vernieuwde
bibliotheek in Mijdrecht
Mijdrecht - Op woensdagmiddag
20 oktober, in de herfstvakantie,
wordt de vestiging Mijdrecht van de
Regionale Bibliotheek AVV om 13.30
uur feestelijk geopend. Voor leden
en niet-leden, zowel groot als klein,
worden ’s middags doorlopend diverse activiteiten georganiseerd.
De kinderen kunnen zich laten
schminken als bijvoorbeeld een piraat of prinses en er wordt geknutseld. Een echte verhalenvertel-

ler komt prachtige verhalen vertellen, iedereen kan meedoen met Gamen (WII/X-box/Playstation), genieten van mooie live muziek en kijken naar verschillende filmvoorstellingen. De volwassenen kunnen bij
antiquariaat Molendijk hun oude
boeken laten taxeren. Er is limonade, koffie en thee met gebak en voor
alle belangstellenden een kleine attentie. De kinderen die de huis-aanhuis verspreide kleurplaat komen

een pittig prijskaartje. Bij de laatste
praat ik dan wel over topwijnen. Wij
hebben een aanbod van meer dan
duizend verschillende wijnen uit nagenoeg alle landen van de wereld in
rood, wit en rosé, zowel in standaard
flessen als hele grote, bijvoorbeeld
vijf liter.” Aldus een goedgehumeurde Peter Bruijgom.
Behalve wijnen biedt deze speciaalzaak ook een breed assortiment gedestilleerd. Daarnaast kan men als
vanouds attributen met toebehoren en dranken voor particuliere en
bedrijfsfeesten laten verzorgen. En
binnenkort staat met het oog op de
komende feestdagen de showroom
weer boordevol met relatiegeschenken. Bij elk dozijn gekochte flessen krijgt men standaard een dertiende fles wijn extra. Dat geldt niet
bij een actie omdat de prijs daarin
al is aangepast. Wie regelmatig de
folders van de wijnhandel krijgt toegestuurd, kan de betreffende wijnen zaterdags in de zaak altijd eerst
even proeven. Prettig is ook dat er
pal voor de deur genoeg parkeerruimte is op het eigen terrein. Om al
deze redenen is het echt de moeite
waard eens bij Henri Bloem’s Wijnkoperij aan de Herenweg in Wilnis
binnen te lopen. U bent van harte
welkom! Of kijk eerst op de website: www.henribloem.nl .

inleveren krijgen daarvoor ook nog
een kadootje.
Er is hard gewerkt aan de nieuwe
inrichting. De indeling is veranderd;
balies en kasten zijn verplaatst en
frisse kleuren zorgen voor een andere sfeer en meer ruimte. Kranten
en tijdschriften leest u voortaan aan
een gezellige leestafel. Er is een leuke kinderhoek en veel ruimte voor
computerwerk.
De nieuwe zelfbedieningsbalies zijn
inmiddels in bedrijf. Het in- en uitlenen en eventueel betalen is iets wat
u voortaan helemaal zelf kunt doen.
De medewerkers van bibliotheek
Mijdrecht nodigen u uit om de bibliotheek te komen bezichtigen.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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.

COLOFON
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

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: uitsluitend 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 medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

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

vvv/ANwB

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), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Zwaan in Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje naar
voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is
gechipt.
- Heemraadsingel in Mijdrecht, schildpadpoes van 6 jaar. Is nog wel
gesignaleerd omgeving Margrietlaan.
- Windmolen in Mijdrecht, “Luca”, een kater met witte buik en borst,
rug is zwart, bruin, lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Alberserlaan in Uithoorn, schildpadpoes met zwarte/bruine streep
over de neus.
- Oosterlandweg bij Twistvliet in Mijdrecht, rood/witte kater.
- Zijdelweg, bij de Arthur van Schendellaan in Uithoorn, lapjespoes,
donkerbruin, lichtbruin en wit. Het meeste wit op de buik, donkere
punt aan haar staart. IX-27
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming. IX-28
- Wilgenlaan in Vinkeveen, wit-bruin-zwarte cavia
- Adm. de Ruyterweg in Uithoorn, abessijn. Bruinrood/ wildkleurig.
- parkje Zijdelwaard in Uithoorn, lichtrode kater.
Goed tehuis gezocht voor
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.

Lusteloos, het gevoel van
een burn-out en dan?
Regio - Stress & spanning zijn de
voornaamste oorzaak van burn-out
bij mensen. De alsmaar meer eisende leef- en werkomgeving trekt
een sterke wissel op ons lichaam.
Een vitaler lichaam & geest maken
het mogelijk om beter met stress &
spanning om te gaan. Een goede vitaliteit biedt weerstand tegen alle spanningen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Dus voorkomen blijft beter dan genezen. Maar
als het je dan overkomt dat moet er
iets gaan veranderen in je lifestyle.
Meer aandacht besteden aan de
peilers van je vitaliteit. Rust nemen,
langzaam opbouwen van je energiereserves.
Middels een programma met een
psychotherapeut en een fysiotherapeut is het mogelijk om bij Amstelhof Health Club een programma van 3 maanden te volgen waar
men mensen met burn-outklachten

probeert te revitaliseren. Middels
een beweeg & ontspanprogramma
wordt u begeleid door deze specialisten. Voor deze pilot is er plaats
voor 50 mensen die burn-outklachten hebben.
Uw eigen bijdrage voor 3 maanden
is 150,00 euro. Voor deze pilot kunt
u zich telefonisch opgeven bij de receptie van Amstelhof Health Club:
0297-531855. U zal dan gevraagd
worden naar uw sofi nummer, waarna u na enkele dagen teruggebeld
zult worden door de fysiotherapeut
of u qua verzekering voldoet aan
bovengenoemde financiële voorwaarden om deel te nemen aan deze pilotcursus. Het programma start
vanaf week 43 en zal een looptijd
hebben van 12 weken.
Amstelhof Health Club is gevestigd
aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn, tel. 0297-531855.

Jubileumtentoonstelling van
‘Onze Langoren’
Regio - Op vrijdag 22 en zaterdag
23 oktober a.s. houdt kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ haar jubileumtentoonstelling. Voor de 75ste
keer zullen er verschillende soorten
dieren geshowd worden door leden
uit de wijde omtrek.
Deze tentoonstelling wordt weer
gehouden in de Willisstee. U kunt
de Willisstee vinden aan de Pieter
Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden konijnen, cavia’s, grote- en dwerghoenders, watervogels en ganzen en een
aantal duiven. De leden, waaronder
ook jeugdleden, brengen dieren van
verschillende rassen en kleurslagen
in de kooien in de Willisstee.
Op vrijdag zullen er 5 nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn
alle dieren te keuren op hun specifieke eigenschappen. Dit zijn voor
de konijnen: W. De Groot, H. Ziel
en P.J.T. Oude Groothuis. De cavia’s
worden gekeurd door C. de Wagenaar. De hoenders en de watervogels door A.P.C. Verboom en de duiven door J. Van de Siepkamp.
Aan het begin van de middag zullen
de keurmeesters de prijswinnaars

aanwijzen.
Voor de liefhebber van kleindieren
is een bezoek aan deze tentoonstelling zeer zeker de moeite waard. Als
u interesse heeft voor bepaalde rassen of er bijvoorbeeld over denkt
een konijn of cavia aan te schaffen
lopen er genoeg mensen rond die u
antwoord kunnen geven op uw vragen.
In de kooien zult u bekende maar
ook minder bekende rassen aantreffen.
Ook is er weer voor de kinderen een
knuffelhoekje ingericht waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en
knuffelen. De te knuffelen dieren
zijn ook te koop.
Toegang gratis!
De tentoonstelling zal om vrijdagavond om 20.00 uur officieel geopend worden door de heer J. van
de Siepkamp, sierduiven keurmeester en provinciale secretaris KLN.
De tentoonstelling is verder geopend op vrijdag 22 oktober van
17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
23 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Winterwandelingen IVN
Regio - Elke derde zaterdag van de
maanden oktober t/m maart (respectievelijk 16 oktober, 20 november en 18 december 2010, 15 januari,19 februari en 19 maart 2011) organiseert de IVN-afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn de winternatuurwandelingen.
Aan het begin van de wandeling zal
verteld worden waar de tocht heengaat en wat het aandachtspunt van
die ochtend is. Op deze korte wandelingen van het IVN, die in het winterhalfjaar worden gehouden, gaat
het om het buiten zijn, om de frisse winterlucht, de wolken en de vergezichten in de polder. Trek daar-

om stevige wandelschoenen aan en
neem een rugzakje met (warm)drinken, regenkleding e.d. mee. Voor
IVN- leden en –donateurs is de
wandeling gratis, anderen betalen
1,50 euro.
Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis, terug: ongeveer 12.30 uur.
De lengte van de wandeling is tussen de 5 en 8 km.
Opgave is niet nodig en de wandeling gaat altijd door. Alleen bij extreme gladheid wordt niet gelopen.
Kom af en toe met de auto, want
soms moet er een klein stukje gereden worden naar het startpunt.

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Borrelpraat
Soms ontkom je er niet aan: ongewild ben je soms getuige van onvervalste
borrelpraat. En vaak is het onderwerp ontwikkelingshulp die zo vaak faalt.
Overigens: aardige mannen hoor ! Het is nogal eens vermoeiend om altijd
maar weer argumenten te berde te brengen die het belang van goede ontwikkelingshulp benadrukken. In deze columns hebben we het er diverse
malen over gehad: ontwikkeling van arme landen draagt bij aan een stabielere wereldorde en is dus in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.
Laatst was het weer zover, maar toen het gesprek even stokte zag ik mijn
kans schoon: “Ik heb deze week op de radio nog een interessante story gehoord: er was een jongen, die in een slopenwijk in Nairobi woonde.
Hij moest eten van afval op de vuilstortplaats. Dankzij een hulporganisatie
kreeg hij de kans om naar school te gaan. Hij blonk uit en mocht door naar
de middelbare school. Ook daar was hij zeer succesvol. Zo succesvol dat hij
mocht gaan studeren in het vak dat zijn grote liefde had: biologie. Dat deed
hij zo goed dat hij uitgenodigd is om aan de universiteit van Nijmegen onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om een vaccin te ontwikkelen
tegen malaria. Zijn motivatie is dat hij zoveel kinderen in zijn vaderland had
zien sterven door malaria dat hij zijn talenten wil aanwenden om de toestand van de kinderen in Afrika te verbeteren”.
Het werd daarna even stil. Het verhaal had indruk gemaakt. Die avond geen
borrelpraat meer. Wat ook nog wel eens helpt is de vraag: op basis van welke verdiensten of kwaliteiten heb jij de mazzel gehad dat je werd geboren in
een schoon huis in Europa en niet in een hutje in Wajir. Daar heeft natuurlijk
niemand een antwoord op, want het is volstrekte mazzel dat wij in dit land
zijn geboren. Dat ontslaat ons niet van de morele plicht om om te zien naar
mensen die die mazzel niet hebben gehad.
Mirjam Vossen (haar naam is al eens eerder in deze rubriek gevallen) heeft
in 2009 een aardige brochure geschreven: “Voorbij de borrelpraat”. Feiten
en fabels over ontwikkelingshulp. Uitgegeven door Wereldpodium en COS*
Brabant.
Bent u geïnteresseerd? U kunt bij mij het ISBN nummer opvragen.
Ad Groeneveld

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

Hommage aan Jules de Corte
Regio - Op zondag 24 oktober om
14.30 uur presenteert de SCAU een
licht programma in de Thamerkerk.
Mieke Jacob, Bert Tieleman en Bert
van den Brink zingen en spelen liedjes van Jules de Corte.
Mieke Jacob is logopediste met
zingen als hobby, Bert Tieleman is
communicatiespecialist en in zijn
vrije tijd leidde hij amateurkoren en
zong ook zelf. Bert van den Brink is
vanaf zijn geboorte blind, op 5-jarige leeftijd begon hij met piano spelen en in 1982 studeerde hij cum
laude af aan het Utrechts conservatorium. In 2007 kreeg hij de Boy Edgar-prijs voor zijn spel dat volgens
de jury alleen de grootsten in de jazz
weten te bereiken. De laatste jaren
van Jules leven heeft Bert hem mogen begeleiden.
Alle drie zijn onder de indruk van
het werk van Jules de Corte (1924–
1996), die in zijn 50-jarige carrière ongeveer 3000 liedjes schreef.
Het ensemble heeft 50 daarvan op

het programma, maar er worden in
een voorstelling meestal zo’n 30 uitgevoerd. Naast de bekende liedjes
worden ook veel minder bekende
liedjes gezongen waarin blijkt dat
deze zowel tekstueel als muzikaal
een hoog niveau hebben. Zelfs liedjes van tijden geleden blijken nog
actuele onderwerpen te behandelen zoals milieu, oorlog, het instituut
kerk, homoseksualiteit, liefde en ouder worden. Natuurlijk zijn er ook
“leuke” nummers.
Tussen de muziek door wordt ook
veel verteld over Jules de Corte en
wie weet kunt u nog meezingen.
Waarschijnlijk wordt dit voor velen
een feest der herkenning, maar er
zal ook veel nieuws te ontdekken
zijn over een artiest die op een rake wijze het leven wist te bezingen.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar à 12.- euro bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein en aan
de zaal zolang er plaats is.
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Warm vishapje voor bewoners
van Het Hoge Heem
Uithoorn - Vrijdag 8 oktober jl werden de senioren van Woonzorgcentrum Amstelring Het Hoge Heem
aan de Wiegerbruinlaan door Zeevishandel Volendam getrakteerd op
warm gefrituurde scholfilet. Senioren aan wie dit besteed was, lieten zich deze vislekkernij in de zaal
van de dagrecreatie goed smaken.
De overheerlijke scholfilet was gefrituurd in 100 procent plantaardige
olie. Zeevishandel Volendam is de
nieuwe naam voor het bekende Volendammer Vispaleis in winkelcentrum Zijdelwaard.
“Wij willen liefhebbers van verse en
warm gefrituurde scholfilet in Het
Hoge Heem laten meegenieten van

de maand van de schol. Het seizoen
voor de scholconsumptie loopt van
mei tot december en is in september op haar hoogtepunt.
Dat we dat dan een weekje later
doen maakt niet zoveel uit. En omdat er aanwijzingen zijn dat het regelmatig eten van vis het risico op
het ontstaan van dementie verkleint, willen wij met name de ouderen erop wijzen dat vis eten behalve een smakelijke ook een gezonde bezigheid kan zijn.” Aldus Henri
Kes van Zeevishandel Volendam die
hoogstpersoonlijk de lekkernij aan
tafel uitserveerde bij een aantal senioren. “Vooral de Urker vissersvloot
zorgt voor een regelmatige aanvoer

van verse zeevis. Die krijgen wij vier
keer per week aangevoerd. Onze vis
is dus altijd vers.”
Met het oog op de komende feestdagen wijst Henri op de luxe vismenu’s die in de winkel op het Zijdelwaardplein kunnen worden besteld.
Dat geldt evenzo voor de fraai opgemaakte visschotels die ‘op maat’
samengesteld en geleverd kunnen
worden. Dikwijls heeft hij ook interessante weekaanbiedingen. Zeevishandel Volendam geniet bekendheid om zijn gevarieerde aanbod aan vis en visproducten tegen
scherpe prijzen.
Vis is er voor iedereen, ook al hadden de senioren in Het Hoge Heem
dit keer een streepje voor.

ning op tussen bisdom en plaatselijke actiegroepen. Het bisdom wijst
op het teruglopend aantal kerkgangers en zegt dat de kerk de kosten van onderhoud en restauratie
niet meer kan dragen. Actiegroepen daarentegen willen graag volledig behoud van de huidige situatie’.
Hoe moeten we omgaan met de
Schanskerk?
“De Schanskerk is geen uniek kerkgebouw, maar uit cultuurhistorisch
oogpunt onmisbaar voor het dorpscentrum van Uithoorn. Kennis, creativeit en stevig onderhandelen zal
nodig zijn om het kerkgebouw te
behouden.”

Gert van Kleef:

‘Schanskerk niet uniek, maar
onmisbaar voor Uithoorn’
Uithoorn - ‘De Schanskerk is geen
uniek kerkgebouw, maar uit cultuurhistorisch oogpunt onmisbaar
voor het dorpscentrum van Uithoorn.’ Dit zegt Gert van Kleef. Hij
is gastspreker op een informatiebijeenkomst over de toekomst van de
Schanskerk op dinsdag 19 oktober.
In dit mini-interview komt hij alvast
aan het woord.
Wie is Gert van Kleef: “Ik zet me al
geruime tijd in voor behoud van historisch erfgoed. Ik ben betrokken bij

het Cuypers genootschap en heb
ervaring met herbestemming van
religieus erfgoed. Ik onderhandelde
diverse keren met bisdommen over
herontwikkeling van met sloop bedreigde kerkgebouwen in Amsterdam. Momenteel ben ik hoofd Monumentenzorg bij de gemeente Alkmaar.”
In Nederland worden veel kerken
met sloop bedreigd?
“Ja, dat klopt. Vaak levert dat span-

Wat kunnen we verwachten tijdens de informatieavond?
“Ik vertel over mijn ervaringen met
onderhandelingen met bisdommen en vanzelfsprekend gaan we
kijken naar mogelijkheden voor de
Schanskerk. Vanzelfsprekend hoop
ik dat dit een bijdrage levert aan behoud van de Schanskerk voor Uithoorn.”
De
informatiebijeenkomst,
die
wordt georganiseerd door aktiegroep Open de Kerk en lokale partij
Ons Uithoorn, vindt plaats op 19 oktober in buurthuis Ponderosa. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis.
Iedereen met hart voor de Schanskerk en het dorpscentrum is welkom.

Aktie Schoenendoos
een heel groot succes
Nieuwe fase LegmeerWest: ‘beLeef Buitendijks’
Uithoorn - In Uithoorn ligt de
nieuwbouwwijk Legmeer-West. Deze wijk wordt in verschillende fasen
ontwikkeld. Onlangs is voor de derde fase het landschappelijke en stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld.
De volgende stap is het aan de slag
gaan met het woningontwerp. Onder de naam ‘beLeef Buitendijks’
worden geïnteresseerden opgeroepen om mee te denken in zogenoemde woonpanels.
De woonpanels gaan over randvoorwaarden als het openbaar gebied, het hof, de architectuurwensen, de woningomvang en de wensen voor de plattegrondindelingen.
De panels staan onder leiding van
de architect Peter van Woerkom en
ontwikkelaar Rik Harmsen van Kal-

liste Woningbouwontwikkeling.
Actieve inbreng van deelnemers
vormt een waardevolle inbreng voor
de architect om een aansprekend
ontwerp te maken. In de woonpanels worden concepten van het
schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp grondig onder de loep genomen.
‘BeLeef Buitendijks’
Buitendijks bestaat straks uit 35 woningen die als volgt zijn ingedeeld:
8 tussenwoningen, 8 hoekwoningen, 14 twee-onder-één-kap-woningen en 5 vrijstaand geschakeld
woningen.
De bouw van deze woningen begint naar verwachting in de eerste
maanden van 2012.
Kenmerkend voor ‘beLeef Buiten-

dijks’ is de groene ligging. De locatie wordt omsloten door het groen
van de ecologische zone, een groene zone aan de zuidkant en de voormalige spoordijk.
Doordat het gebied is omsloten
door groen kan hier een ontspannen, speelse en eigentijdse buurtschap worden gerealiseerd. Het gebied krijgt als centrale plek een hof,
die samen met de bewoners zal
worden ingevuld.
De gemeente heeft eind 2009 een
prijsvraag uitgeschreven voor het
ontwikkelen van een woningbouwlocatie in Legmeer-West. Het gaat
om de plaats waar de tijdelijke huisvesting van Het Hoge Heem heeft
gestaan. Een onafhankelijke jury heeft Kalliste woningbouwontwikkeling gekozen tot winnaar. Het
open planproces is doorlopen met
diverse interne en externe partijen
en heeft geleid tot een zeer doordacht stedenbouwkundig ontwerp
dat op 5 oktober 2010 door B&W is
vastgesteld.
Ontwerp
Het stedenbouwkundig schetsontwerp is met de stedenbouwkundige in workshops uitgewerkt. Aan
deze workshops hebben naast het
stedenbouwkundig bureau, Kalliste
woningbouwontwikkeling, de woningconsulent en gemeente deelgenomen. Vervolgens zijn de resultaten voorgelegd aan de Klankbordgroep waarin deelnamen Buurtbeheer, Woongroep Holland, Rabobank, de woonconsulent/makelaar,
de architect, een aantal omwonenden en de gemeente.
Deze integrale aanpak is efficiënt
gebleken. Partijen konden direct reageren en voor- en nadelen met elkaar bespreken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
de website www.beleefbuitendijks.
nl waar u zich ook kunt aanmelden
voor het bijwonen van de woonpanels.

Vreugde en verdriet bij BVK
De Kwakel - De eerste van de 4
cyclussen van de parencompetitie
van de BVK zit erop, zodat volgende week gestart kan worden met de
2e cyclus van 6 speelavonden in de
nieuwe samenstellingen van de 3 lijnen in het altijd sfeervolle Dorpshuis
de Quakel.
De druk van het koploperschap in
de A lijn bleek toch net wat te groot
voor Anneke Karlas en Jaap Verhoef, want op de slotavond werd de
beoogde 50% niet gehaald, waardoor Wim en Rita Ritzen alsnog met
de 1e plaats in de eindstand aan de
haal gingen met een gemiddelde
van bijna 59%. Proficiat! Anneke en
Jaap werden dus 2e met 57,7% ge-

middeld en Geke en Jaap Ludwig 3e
met 53,7%.
Geen van deze 3 paren vinden we
terug in de top 3 van de daguitslag. Wie we daar wel vinden zijn
Jose Moller en Yvonne Koestal, die
met 62,85% de hoogste score van
de avond lieten optekenen. Rees
en Gerard van der Post werden met
Dick Elenbaas en Andre Verhoef gedeeld 2e en 3e met 55,9%.
De zus van Jose, Kitty van Beem
dus, deed het met manlief Huub
aanzienlijk minder, want zij eindigden op een gedeelde laatste plaats
met de senioren Joop de Jong en
May Verhoef. Uit respect voor de
ouderdom wordt de score achter-

wege gelaten. May en Joop zullen
de komende weken vanuit de B lijn
terug moeten knokken en datzelfde lot was de paren Trudy StokkelHuub Zandvliet, Wim MaarschalkHenk Poll en Piet v.d. Poel-Gerard
de Kuyer beschoren.
Kunsten
In de B lijn een uitermate succesvol optreden van Loes en Frajo Fritschy, die met 62,02% 1e werden. Op
de 2e plaats eindigden Gerda Bosboom en Rina van Vliet met 61,34%
en dat was 0,13% meer dan hun uiteindelijke gemiddelde over 6 speelavonden, zodat zij met 61,21% gemiddeld met een straatlengte voor-

Uithoorn - Vrijdag jl. hebben de basisscholen De
Springschans en De Regenboog de schoenendozen opgehaald die door de leerlingen waren versierd en gevuld met bruikbare spullen.

ren heeft Sanne weer geregeld dat ze naar de Filippijnen in Cebu gaan, daar is iemand die er voor
gaat zorgen dat de dozen netjes verdeeld gaan
worden en de andere goederen ook.

In totaal zijn er 550 dozen ingeleverd waar de organisatie erg blij mee is. Heel veel winkeliers uit
Uithoorn en De Kwakel hebben hun steentje bijgedragen door goederen te geven of een geldbedrag voor het transport.
Bij dezen wil de organisatie alle gevers heel hartelijk bedanken en hoopt dat zij volgend jaar weer
langs mogen komen.

Als alles goed is gaat dit nog voor de kerst gebeuren. Een mooie gedachte, te weten dat, als wij
kerst vieren, wij de mensen in Cebu ook gelukkig maken.
Wat voor ons zo gewoon is, een stukje zeep, tandenborstel, schrift, gum e.d. is voor de mensen
iets heel bijzonder en voor hun niet betaalbaar.
We hopen dat we volgend jaar weer deze actie
kunnen organiseren.
Nogmaals dank aan alle kinderen die zo hun best
hebben gedaan om de doos te versieren en te vullen en alle gulle gevers bedankt!

Zondag 3 oktober was er een mooie kerkdienst
waarin de organisator Sanne Pronk vertelde waar
de dozen naar toe gaan. Evenals voorgaande ja-

sprong 1e werden in de totaalstand.
Zij mogen dus vanaf volgende week
hun kunsten en kunnen tonen in
de A lijn. Datzelfde geldt voor Ab
en Riet van Nieuwkerk en Elly Strijbos met partner Jos Bader, die en
passant deze avond nog even de 3e
prijs ophaalden met 59,6%.
Verrassend was de 4e promovendus, want dat waren Gerard en Emmy van Beek en niet de gedoodverfde favorieten Roel Knaap en Greet
de Jong, die een matige avond hadden en dus promotie net misliepen.
Of zij daar erg zwaar aan tillen is
overigens zeer de vraag.
Ria Broers en Tiny Mann scoorden
boven de 40%, maar toch moesten zij genoegen nemen met de 16e
plaats in een poule van 16 paren.
Vier paren gaan vanaf volgende
week sfeer proeven in de C lijn en
wel de paren Truus en Piet Langelaan, Corrie Bartels en Ruud Doeswijk, Ria Bulters en Ans Nieuwendijk en Mayke Dekker en Ellen de
Jong.
Hun plaatsen worden ingenomen door 4 paren die vanuit de C
lijn een stap omhoog maken. 1e in
de totaalstand werden zoals verwacht Piet-Hein Backers en Huub
Kamp met 58,8% gemiddeld. 2e in

die totaalstand werden Trudy Fernhout en Thecla Borggreven, mede dankzij hun 1e plaats op deze
avond met 60,4%. Ook de op deze slotavond als 2e eindigende dames Leny Heemskerk en Agnes de
Kuyer (56,77%) keren terug naar de
B lijn en dat geldt ook voor Janny
Snabel en Vrony van Veen. De eindsprint van Paula en klaas Kniep, die
deze donderdag als 3e eindigden
met 55,21%, was zoals vorige week
al werd betoogd toch net te laat ingezet, want zij vielen net buiten de
promotieboot.
Radicaal
Gevolg van de diverse promoties en
degradaties is natuurlijk vooral een
radicaal gewijzigde B lijn, waar de
helft van het aantal paren is vertrok-

ken naar de andere lijnen. Wel staat
voor het eerst sinds jaren weer een
extra familiestrijd op het programma, want Gerard en Agnes de Kuyer
zullen ongetwijfeld een aantal keren de bridgedegens kruisen, zoals
Jaap en Andre Verhoef dat in de A
lijn al een aantal jaren doen. Ook de
dames en heren Backers en Kamp
gaan elkaar weer figuurlijk te lijf in
de B lijn, waar Wim Maarschalk stuit
op wederhelft Thecla en Jose Moller komt zus Kitty in de A lijn nog
wel tegen. Dat zal me dus het nodige wapengekletter geven.
Een gelukwens vanaf deze plaats
voor alle gepromoveerde paren, die
dus op wat meer tegenstand mogen
rekenen. De gedegradeerde paren
mogen laten zien dat die stap terug
op een vergissing berust.

Bingoavond bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 16 oktober organiseert stichting Serviam een gezellige jubileum bingoavond in het KNA gebouw
Legmeerplein. De stichting bestaat
dit jaar 50 jaar en de stichting wil dit
vieren met een leuke attentie voor
de mensen die komen kienen.
Op deze avond kunt u weer vele

mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen. De zaal is open vanaf
19.00 uur en om 20.15 uur zal worden gestart.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen
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Wonen in DrechtStaete
een unieke ervaring
De Kwakel - Een landelijk dorpje,
met alle belangrijke voorzieningen
binnen handbereik.
Op de hoek Drechtdijk/Boterdijk
in het ‘hart’ van De Kwakel vindt
u DrechtStaete, een stijlvol appartementengebouw, gebouwd in de
stijl van de ‘Jaren 30’. DrechtStaete is een mooi, degelijk, kleinschalig
luxe complex met slechts 11 appartementen. Het gebouw is uitstekend
geïsoleerd en voorzien van hoogwaardige en fraaie materialen. De

appartementen zijn geschikt voor
alle leeftijdscategorieën. Van een
tweekamerappartement tot penthouse, DrechtStaete heeft voor iedere wens een oplossing. Wanneer
u binnenwandelt, ervaart u meteen
een vriendelijke, rustige en prettige
sfeer. Ieder appartement heeft minimaal één royale buitenruimte, ook
hier ziet u variatie in balkon, loggia en dakterras. Iedere woning in
dit gebouw is uniek! Bent u op zoek
naar een appartement, dan zou u

echt eens een kijkje binnen moeten
nemen. Laat u verrassen!
Overigens kunt u de woonsfeer al
een keer op proef ervaren. Tijdens
de Kwakelse Veiling wordt bij opbod
een overnachting met diner en ontbijt voor 2 personen in het modelappartement, geveild. Wilt u dit ervaren, dan wordt u hierbij uitgenodigd een bod te doen op de Kwakelse Veiling en serveren Ohlenbusch – Ran & Van der Wurff Makelaars
u het ontbijt.

Veenshuttle heren 2 team
nog ongeslagen

Aanstaande zaterdag 16 oktober

Jongerenkoor Debuut
viert haar 30-jarig bestaan
Uithoorn - Jongerenkoor Debuut
van de Emmaüsparochie bestaat al
30 jaar en wil dat niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Komende zaterdag 16 oktober viert Debuut dit lustrum met een uitgebreid koor tijdens een speciale viering van jongerenvereniging GIDA met als thema: Volhouden. De viering begint
om 19.00 uur in de Burght aan het
Potgieterplein 2. Na afloop is er koffie en thee in het Trefcentrum.

de koor gedirigeerd door Nico Hielkema en begeleid door een uitgebreid combo met (bas)gitaar, slagwerk en dwarsfluit onder leiding van
Frans Pieck op de piano.
Door de jaren heen zijn koorleden
gekomen en gegaan en ook heeft
Debuut vele dirigenten gekend, onder wie Erik Koot, André Riepe, Ferdinand Beuse, Tanja van Dijk en Marieke van Remmen. Maar als vaste
kracht is Frans Pieck altijd gebleven.

Jongerenkoor Debuut is in 1980
ontstaan. Het was Nico Hielkema
die contact opnam met Frans Pieck,
docent op het Alkwin Kollege, om
een jongerenkoor op te richten. Het
“GIDA-koor” dat enkele jaren bestaan had, was namelijk opgeheven.
Die eerste jaren werd het groeien-

Twintig zangers
Debuut bestaat nu uit zo’n 20 zangers, onder wie vijf heren. Het repertoire is heel afwisselend van éénstemmige Nederlandse nummers
tot vierstemmige Engelse Christmas
Carols, van pop tot musical, van Taizé tot gospel. Sinds twee jaar wordt

het koor gedirigeerd door Bart van
de Rotten.
De jongerenviering op 16 oktober
zal muzikaal wordt ondersteund
door een uitgebreid koor. Speciaal voor dit lustrum zijn veel zangers uitgenodigd om op de dag zelf
mee te doen met een repetitie (de
jaarlijkse “Sing Along”) en ’s avonds
mee te zingen tijdens de viering.
Uiteindelijk hebben zo’n 30 mensen
(familie en vrienden, koorleden van
Progression – Mijdrecht en Fiore –
Kudelstaart, oud-Debuuters, parochianen, etc.) aan deze uitnodiging
gehoor gegeven.
Het belooft dus een bijzondere viering te worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
via
jongerenkoordebuut@hotmail.com.

Bixie dressuur tijdens het
indoors bij De Slotruiters
Regio - Na het succes van de Bixie
tijdens het hemelvaartsconcours is
er deze winter, op 20 november en
27 maart, voor het eerst de mogelijkheid om Bixie dressuur te starten
tijdens de indoors bij de Slotruiters
in Abcoude.
Op www.startlijsten.nl (lijsten zoeken/alle plaatsen/Abcoude/zoeken)
staat het volledige vraagprogramma
voor deze Bixie indoors en hoe je je
kunt aanmelden. De Bixie is door
de KNHS speciaal ontwikkeld voor
de beginnende ruiters tussen de 6
en 13 jaar. In de laagste klasse, AA

dressuur, mag er zelfs iemand met
de pony meelopen om deze vast te
houden indien nodig.
Om mee te doen moet je wel een
Bixie start-stempelkaart hebben en
deze kun je gratis aanvragen bij de
KNHS via www.knhs.nl/bixiekids/
bixie en diplomarijden als je lid bent
van een vereniging aangesloten bij
de KNHS of als je in het bezit bent
van een FNRS ruiterpaspoort.
Anders moet je individueel lid worden van de KNHS. Ook moet je pony
een geldig paardenpaspoort heb-

ben. In het paspoort staat het transpondernummer (chip) van je pony en de inentinggegevens. Let er
op dat de pony ook de basisenting
heeft gehad.
Naast de Bixie zijn er ook diverse indoors voor pony’s en paarden dressuur in alle klassen en op 12 maart
springen voor pony’s en paarden in
de klasse B en L. Op 12 maart is er
ook gelegenheid voor oefenspringen 40, 60 of 80 cm.
Wil je meedoen aan één van deze
gezellige indoors, geef je dan snel
op want vol is vol!

Atlantis 2 verliest punt
in de tweede helft
Mijdrecht - Het door de Rabobank
gesponsorde tweede team van Atlantis moest het afgelopen zaterdag
opnemen tegen Madjoe 2.

begon scherp aan de tweede helft
wat echter niet resulteerde in veel
doelpunten. In de 65e minuut was
de stand 8-8.

Atlantis 2 ging goed van start, want
in de eerste minuut werd er al door
Peter van der Wel met een schot van
afstand gescoord.

Atlantis 2 kreeg een strafworp mee
en scoorde hiermee de 9-8 waarna
Madjoe antwoordde met een doorloopbal. Met een 9-9 stand en nog
twee minuten op de klok werd het
erg spannend.
In de laatste twee minuten had Atlantis nog veel kansen maar die werden niet succesvol afgerond. Met
een stand van 9-9 floot de scheidsrechter voor de laatste keer. Atlantis
2 ging teleurgesteld het veld af. Ge-

Hierna liep Atlantis uit naar 6 -1
door mooi uitgespeelde kansen in
beide vakken. Helaas stagneerde de
doelpuntenproductie bij Atlantis en
wist Madjoe nog drie keer te scoren. Uiteindelijk werd de rust met
een 6-4 stand ingegaan. Atlantis

Controleer regelmatig uw
hart- en bloedvaten!
Regio - Medi-Prevent, sinds 1989
een vertrouwde naam op het gebied van preventief medisch onderzoek, heeft een doorbraak bereikt in het onderzoek naar het opsporen en voorkomen van hart- en
vaatziekten.
Met de Arteriograph is het mogelijk
om slagaderverkalking en bloedvatvernauwing (atherosclerose) in een
zeer vroeg stadium op te sporen.
Dit unieke apparaat is inmiddels in
gebruik bij een aantal Academische
Ziekenhuizen, ook in Nederland.
Gezond ouder worden is helaas niet
voor iedereen weggelegd.
De gevolgen van hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, openbaren zich vaak pas na

jaren, en soms als het (bijna) te laat
is.
Met een arteriograph meting kan
vroegtijdig de individuele kwaliteit van hart- en bloedvaten worden vastgesteld. De meetmethode
is enigszins vergelijkbaar met een
bloeddrukmeting, pijnloos en abso-

zien het goede begin en het goede
spel had de voorsprong niet uit handen mogen worden gegeven.
Atlantis 2 heeft in de stand op de
ranglijst de laatste plaats achter
zich gelaten.
Om degradatie te ontlopen is dit
niet voldoende omdat ook een groot
aantal van de nummers 7 in de poule volgens de door het KNKV opgestelde PD regeling zal degraderen.
Volgende week zal er in de wedstrijd tegen De Vinken, die op de
vierde plaats van de ranglijst staat,
hard voor de punten moeten worden gewerkt.
luut niet belastend. Sommige zorgverzekeraars vergoeden inmiddels
geheel of gedeeltelijk de kosten van
een hart- en vaatonderzoek. Het onderzoek kost 70 euro per persoon.
Niet wachten op klachten! Laat u
testen! Dit kan op maandag 18 oktober op de locatie Amstelhof Health Club. Om te reserveren dient
u te bellen met Medi-Prevent: 0235247979.
Amstelhof Health Club is gevestigd aan de Noorddammerweg 30 in
Uithoorn, tel. 0297-531855.

De Christenvrouw
Mijdrecht - De vereniging “De
Christenvrouw” afdeling De Ronde Venen, hoopt weer bij elkaar te
komen op D.V. donderdag 14 oktober in gebouw “’t Kruispunt” van de
Christelijk Gereformeerde Kerk te
Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Spreker voor deze avond is:

ds. P.J. den Hertog uit Koog aan de
Zaan. Het onderwerp is: “Als Pasen
en Pinksteren op één dag vallen”.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Aanvang 20.00 uur. De koffie staat
om 19.45 klaar!

Vinkeveen - De overwinning met
3-5 uit tegen Zeeburg in Amsterdam was de tweede opeenvolgende positieve score van het tweede
herenteam. De eerste wedstrijd was
thuis tegen het heren 1 team van
Veenshuttle eveneens met 5-3 winnend afgesloten.
Uit bij Zeeburg had het team de jonge Marc Tromp als invaller mee. Hij
speelde een uitstekend single. Won
de 1e set maar verloor de tweede.
Helaas moest hij in de derde set
toch het onderspit delven voor de
zeer ervaren tegenstander. Hieraan
voorafgaand waren al twee dubbels
gespeeld. Pieter en Joop moesten
in de eerste set wat aan de zaal en
shuttle wennen en verloren deze. De
tweede set werd echter met goed

spel duidelijk gewonnen. In de derde set werd met 11-6 in hun voordeel van veld gewisseld. Voordat ze
het wisten stond het echter 11 gelijk. De tegenstander putte hier zoveel moed uit dat ze de set en daarmee de overwinning met 21-16 snel
binnenhaalden. Ruud en Rob hadden zeer taaie tegenstanders. Er
werd voor ieder punt geknokt. Dit
resulteerde dus wederom in partijen met 3 sets. Maar zowel Ruud als
Rob kwam hier als overwinnaar uit
te voorschijn. Pieter nam de laatste
single voor zijn rekening. Deze was
zo mogelijk nog spannender. Beiden wonnen 1 set en dus moest de
derde set de winnaar bepalen. Eerst
kon Pieter op 20-19 de partij beslissen, maar dat lukte niet. Even later
kon de tegenstander de partij op

21-20 het beslissende punt scoren.
Maar ook dat lukte niet. Tenslotte
kwam Pieter op 23-21 als winnaar
uit de strijd. De tegenstander gedesillusioneerd achterlatend. Wedstrijdstand op dat moment 2-4, dus
1 punt hadden ze reeds binnen. Nog
twee dubbels, Ruud met Pieter en
Rob met Joop. Zo goed als het bij
Rob en Joop liep, zo stroef liep het
bij Ruud en Pieter. Maar uiteindelijk
bepaalt de tegenstander met zijn
spel hoe goed je kan spelen. Beide teams wonnen dus nog een dubbel en dat betekende een 5-3 overwinning voor Veenshuttle, en dus
de volle 2 wedstrijdpunten binnen.
Met veel vertrouwen wordt uitgekeken naar de volgende wedstrijd
donderdag 14 oktober in De Phoenix tegen Treffers.

20 woningbranden per dag…
1.153 slachtoffers per jaar…
100% meer overlevingskans
met een rookmelder
Bestel nu uw rookmelder!
Ga naar de website
of bel 0800 - 1936
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www.brandwonden.nl/winkel
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che. Direct na deze wedstrijd konden alle punten van alle wedstrijden
worden opgeteld.
Uitslag
Onderstaand is de einduitslag van
dit seizoen te zien. Hierna is nog de
open klasse verreden voor de dagprijzen. 14 UWTC rijders slaagden
erin zich voor de finales te klasseren. Ook worden de punten bijgehouden voor alle verenigingen die
in de BMX West competitie rijden
voor de Piet Ende bokaal. De UWTC
heeft een prachtige 2e plaats weten te veroveren van totaal 11 verenigingen. Alleen de Boscrossers
uit Heilo moest de UWTC voor laten gaan.
Voor meer informatie over fietscross; kijk op de website:
www.uwtc.nl onder het kopje BMX.

Einde BMX West seizoen 2010
Regio - Op de zonovergoten zondag
10 oktober is de laatste wedstrijd
verreden van de BMX West competitie 2010. Maar liefst 41 UWTC
rijders hebben zich ingeschreven
op de mooie baan in Schagen, om
de laatste punten nog te verzamelen die meetellen voor de einduitslag. En gestreden werd er zeker,
wat voor een mooie wedstrijddag
garant stond. Zo had Sam Verhulst
( uit Aalsmeer ) zijn specialiteit gevonden in de laatste bocht. In meer-

dere races wist hij de concurrentie
binnendoor af te steken. Dat leverde hem de nodige extra punten op.
Drie rijders van het Aerrow BMX
team hebben in diverse manches
een 1-2-3 kunnen noteren, wat weer
de nodige team punten opleverde.
Natuurlijk was er ook wat tegenslag
voor enkele rijders. Tom Brouwer
was wel naar de wedstrijd gekomen,
maar deze keer als toeschouwer,
met een arm in het gips door een

valpartij vorige week in Oss. Daar
was ook Michael Schekkerman lelijk onderuit gegaan, maar daar was
vandaag niet veel meer van te merken. Hij reed een prima wedstrijddag. Paul Plaisant v.d. Wal bleek het
spoor helemaal kwijt te zijn en reed
onverwacht de baan af, bijna de geluidstent binnen. Op sommige momenten werd het zo spannend dat
er om geld werd gewed ( tussen vader en zoon ) op het wel of niet halen van de eerste plaats in een man-

De einduitslag na 9 wedstrijden,
waarvan voor iedere rijder de 2
wedstrijden met de laagste punten vervallen, is als volgt: 1e: Bart
van Bemmelen. 2e: Maarten v.d.
Mast, Joey Nap, Arjan van Bodegraven, Michael Schekkerman, Wouter
Plaisant v.d. Wal (Cr.), Erik Schoenmakers (Cr.). 3e: Jochem v.d. Wijngaard. 4e: Melvin v.d. Meer, Jaivy
Lee Vink, Mats de Bruin, Kevin de
Jong ( Cr.), Eelco Schoenmakers
(Cr.). 5e: Donne van Spankeren,
Mitchell Vink. 6e: Wesley ter Haar,
Scot Zethof, Sam Verhulst, Roberto
Blom, Tom Brouwer, Wiljan Brouwer,
Evert de Jong (Cr.). 7e: Bart de Veer.
8e: Max de Beij, Izar van Vliet, Mike
Veenhof. 9e: Thomas v.d. Wijngaard,
Gerard de Veer (Cr.). 10e: Daan de
Bruin. 11e: Ferdi Cevahir, Jeroen
Noordegraaf, Gijs Braat. 12e: Sem
Knook, Jurre Overwater. 13e: Danny de Jong, Sven Wiebes. 14e: Ramon Saelman, Rick Doornbos, Arno
van Vliet. 15e: Guven Cevahir. 16e:
Yiri Plas, Lars Wiebes. 17e: Tim van’t
Hart. 18e: Mike Pieterse. 20e Bas
Kuijk. 21e: Michiel Jansen.

Atlantis A2 ongeslagen
kampioen
Mijdrecht- Het door Scheenaart
& Hassing Rioolservice gesponsorde Atlantis A2 is ongeslagen kampioen geworden. Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd van
het najaarseizoen gespeeld tegen
E.S.D.O. Kockengen.
Vanaf het begin van het seizoen
was de start van Atlantis A2 goed.
De eerste wedstrijd tegen Fiducia
Vleuten ging wat moeizaam omdat
men nog moest wennen aan elkaar,
maar er werd uiteindelijk gemakkelijk met 7-2 gewonnen. De tweede
week stond E.S.D.O bij Atlantis thuis
op het veld. De uitslagen werden
steeds beter en er werd gewonnen
met 9-3. De week daarna moest
Atlantis A2 uit tegen O.V.V.O. Maarssen. De wedstrijd beloofde weer een
knaller te worden. Er werd gemakkelijk gewonnen met 11-2. Het was
duidelijk dat de A2 te laag was ingedeeld. Toen kwam de return:
O.V.V.O. Maarssen moest de week
daarna bij Atlantis thuis spelen. Het
was een groot spektakel met vele
doelpunten, die uiteindelijk tot een
uitslag van 17-2 voor Atlantis leidde. Fiducia Vleuten kwam de week
na deze grote overwinning bij Atlantis spelen. Ze hadden drie mensen

uit de selectie meegenomen, maar
dat was geen grote hindernis voor
Atlantis A2. Ook deze wedstrijd won
Atlantis met 10-5.
Als laatste wedstrijd stond E.S.D.O
Kockengen in de planning. Atlantis moest kuit spelen op een grasveld met vele kuilen. Met een wat
moeizame start kwam dan toch een
eerste doelpunt met een doorloopbal. In de rust stond Atlantis met 2-0
voor. E.S.D.O maakte ook doelpunten waardoor de wedstrijd nog erg
spannend werd. Het ging gelijk op
en uiteindelijk is het 5-5 geworden.
Atlantis was ongeslagen kampioen
en dat moest gevierd worden! Met
een drankje en een lekker stuk taart
zat iedereen buiten in de zon te genieten.
De taart vloog door de lucht en in
de gezichten. Het was een geslaagde zaterdagmiddag en een heel geslaagd seizoen. Het team wil graag
de sponsor Scheenaart & Hassing Rioolservice, de coach Chantal
Poolman en alle supporters bedanken. Over drie weken gaan ze weer
door naar de zaal en daar hopen ze
natuurlijk ook kampioen te worden.
Er wordt dan een klasse hoger gespeeld met dus hopelijk meer tegenstand. Tot ziens in de Phoenix!

Meisjes Hertha MD1
winnen met grote cijfers

de 1-0. Achterin stond het granieten
centrumblok van Roxi en Romy en
op links onze razendsnelle Fay en op
rechts de onverzettelijke Cassandra. Deze meiden gunden
de tegenstander geen een kans.
Geweldig
Drie geweldige afstand schoten van
aanvoerster Nikita waren goed voor
drie doelpunten.
Wat een geweldige eerste helft!
In de rust kregen de meiden van de
coaches Paul en Chris de opdracht
mee om niet te verslappen en direct
in de tweede helft de tegenstander
op te jagen.
Nou, dat heeft AS’80 geweten ,op
het midde veld gaven Famke, Babette, Milou,Vera en de zeer goed spelende Denise de tegenstander geen
schijn van kans.
Schitterende dribbels van onze eigen Messi (Emma) en verwoestende schoten van Emily zorgden voor
een eindstand van 11-1.
Wat waren de meiden blij, de tegenstander was totaal overrompeld.

Regio - De dames van De Amstel
speelden afgelopen zondag hun
tweede thuiswedstrijd en wel tegen ’t IJ uit Amsterdam. Net als in
de uitwedstrijd tegen dit team gingen de dames ook nu kopje onder.
Het werd 5–12.
Direct bij het begin moest Colette al
handelend optreden. Na tien seconden kreeg ze al het eerste schot op
doel. Binnen de halve minuut antwoordde Hilde met een schot op de
vijandelijke paal. Toch stond het binnen de minuut al 0–1 door een doelpunt van nummer 7 van ’t IJ. Een
halve minuut later werd het al 0–2.
De Amstel stelde daar wel aanvallen
tegenover, maar had geen succes.
Na ruim twee minuten spelen moest
nummer 7 van ’t IJ het bad verlaten
wegens een slaande beweging naar
Hilde. Weer een minuut later kreeg
De Amstel een man-meer, maar via
Niké, Yvonne V. en Ninke ging de
bal naast. Yvonne V. onderbrak een
gevaarlijke aanval van ’t IJ. Een snelle aanval van Colette, Kate en Hilde leverde een 2-meterbal op. Nummer 9 van ’t Y ging alleen op Colette
af, maar die redde knap. Twintig seconden voor tijd had deze speelster
meer succes en werd het 0–3.
Vrije worp
Ninke veroverde de bal bij het tweede partje en via Kate, Hilde en Yvonne V. kwam de bal weer bij Kate die
een vrije worp mee kreeg. De bal
kwam bij Hilde die van afstand overschoot. Een lobje van nummer 8 van
’t IJ werd door Colette naast getikt.
Na ruim een minuut kwam de bal
via Yvonne W. bij Kate die scoorde:
1 – 3. Een overtreding van Ninke gaf
Blauw 9 de kans in een keer raak
te schieten: 1–4. Na anderhalve minuut werd Blauw 4 naar de kant gestuurd en De Amstel speelde de bal
mooi rond zodat Mireille kon scoren
2–4. Met nog iets meer dan een minuut te gaan moest Dewi voor straf
naar de kant en ’t IJ kwam op 2–5.
Een halve minuut later werd het 2–6
en met nog een seconde op de klok
zelfs 2 – 7.
Aanval
Ninke had ook bij het derde part-

je de bal en speelde op Niké. Deze
speelde naar Kate en kreeg de bal
terug. Haar schot eindige bij de keeper van de tegenpartij. Een volgende aanval met Yvonne W., Kate en
Ninke leverde een vrije worp op die
door Kate net over werd geschoten.
Dewi onderbrak heel goed een aanval van ’t IJ. De Amstelaanval met
Kate, Colette, Mireille en Kate duurde te lang en werd afgefloten. Mireille moest naar de kant, maar door
goed verdedigen hield De Amstel
de stand vast. Een man-meer voor
De Amstel leverde ook niets op. Een
zware overtreding op Ninke leverde
een strafworp op die door Niké benut werd: 3–7. Met nog ruim een minuut moest Kate naar de kant en ’t
IJ profiteerde hiervan: 3–8. De uitbal
van Colette kwam bij Ninke en via
Yvonne V. bij Kate die een vrije worp
meekreeg. Hilde zette een laatste
aanval op met Niké en Dewi, maar
haar schot ging over.
Naast
Nummer 2 van ’t IJ veroverde de bal
bij het laatste partje en speelde naar
nummer 9 die meteen uithaalde.
Colette was paraat en tikte de bal
naast. Na krap een minuut was een
schot van nummer 8 haar echter te
machtig: 3–9. Een pass van Yvonne
V. kwam bij Kate die een voorzet op
Hilde gaf en het werd 4–9. Na tweeen-een-halve minuut vergrootte ’t
IJ de voorsprong naar 4–10. Toen
Yvonne V. voor straf aan de kant zat
maakte ’t IJ er 4–11 van. Een hard
schot van Kate kwam op de lat en
Niké benutte de rebound: 5–11. Een
lange bal van Colette op Hilde leverde een vrije worp op die bij Kate
kwam, maar scoren lukte niet. Een
pass van Colette kwam net niet bij
Yvonne W., maar wel bij de tegenpartij die twintig seconden voor tijd
er 5 – 12 van maakte. Dat werd ook
de eindstand.
Een wedstrijd die spannender was
dan de uitslag doet vermoeden en
waarin De Amstel ook meerdere
kansen op een beter resultaat had.
Coach Elmer was daarom ook best
tevreden met het vertoonde spel.
Irene en Gerrit Roseboom.

Hardwerkend Atlantis B1
ongeslagen kampioen
Mannen van CSW 2
verstevigen de koppositie
Wilnis - Afgelopen zaterdag was
een mooie dag voor CSW 2. Niet
alleen omdat de zon volop scheen,
maar ook doordat er thuis met 8-0
van Overbos 2 werd gewonnen.
Daarnaast liet de concurrentie ook
nog eens punten liggen. Door het
verlies van Zwaluwen ’30 kan volgende week de 1e periode gepakt
worden.
Voor de wedstrijd werd er door trainer Ivan Lont en leider Gijs Pauw
gewaarschuwd voor onderschatting
van ploegen die onderaan staan.
Deze waarschuwing hadden de
mannen goed begrepen, want CSW
begon goed en was vanaf het begin
de bovenliggende partij. Helaas ontbrak het in de beginfase voorin nog
aan scherpte.
Zo’n 25 minuten werd er vooral door
CSW gevoetbald, maar het scoren
wilde dus nog niet echt lukken. Uiteindelijk was het aanvoerder Ronald
Lucassen die het ijs brak. Hij werd
rond de 16 vrijgespeeld en joeg de
bal tegendraads de kruising in: 1-0.
Nog geen tien minuten later stond
het al 3-0. De tweede goal kwam
van Edwin Milton en de derde op-

Vinkeveen - De Meiden van de
Hertha MD 1 zijn de competitie
goed gestart. Twee keer een gelijkspel, een klein verlies tegen CSW
MD1 en vorige week volgde de eerste winstpartij tegen ’t Gooi 3-1.
Dit weekend speelden onze Hertha
meiden tegen het hoger aangeslagen AS’80 MD2.
Op de afgelopen trainingen was
al duidelijk te zien dat er een stijgende lijn is. Ook groeien de meiden steeds meer naar elkaar toe, op
het veld spelen de meiden op een
vaste positie en dat begint duidelijk
vruchten af te werpen!
Onze geweldige keeper Sanne werd
door Roxi ingeschoten en de teamwarmingup werd door Romy geleid.
Na een korte peptalk kom de wedstrijd beginnen.
Onze meiden begonnen ongekend
fel, AS’80 werd volkomen overlopen .
Binnen 3 minuten stonden de meiden na Messi achtige dribbel van
Emma en een goede pass op de
vrijstaande Emily op een verdien-

Dames van De Amstel
opnieuw kopje onder

nieuw van Ronald Lucassen. Vanaf dat moment was de wedstrijd
zo goed als gespeeld. De ruststand
werd nog tot 4-0 gebracht. Uit een
scherpe vrije trap van Jochem van
Bergen reageerde Ricky Koot attent
nadat de keeper het schot van Van
Bergen wegstompte.
De tweede helft ging, net als de eerste, maar één kant op. CSW had
opnieuw veel balbezit en ging opzoek naar nog meer goals. Overbos was duidelijk zwakker en wist
ook in de tweede helft niets in te
brengen. Nadat Ronald Lucassen
vijf minuten na rust werd gewisseld en ook Frank Zaal het even later voor gezien hield, lieten de invallers zien wat zij in huis hadden. Nadat spits Vincent van Hellemondt de
5-0 had gescoord, zorgden Vincent
de Blieck en Sven de Jongh (twee
keer) voor de 8-0 eindstand.
Zoals eerder vermeld, kan CSW 2
volgende week de 1e periode pakken. Als de Wilnissers weten te winnen en DVVA 2 verliest, is de periodetitel een feit. Beursbengels 2 is
volgende week de tegenstander.
De wedstrijd begint om 12.00 uur in
Amsterdam.

Korfballers Atlantis 1 weer
terug in ‘winning mood’
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 9
oktober mocht het door Rabobank
gesponsorde team aantreden tegen DTS 1. Dit was alweer de laatste thuiswedstrijd op het veld. DTS
is een niet te onderschatte ploeg, zij
had namelijk nog geen enkele wedstrijd verloren. Nadat Atlantis een
week geleden nog jammerlijk verloor van Argus, werd er afgelopen
zaterdag alles aangedaan om deze
keer wel de winst te pakken.
Vanwege de blessure van Berry de
Jong moest er wederom een kleine
wijziging plaatsvinden in de opstelling. Jacco van Koevorden Brouwer
versterkte daarom het eerste aanvalsvak. Dit aanvalsvak kwam goed
uit de startblokken en wist een 1-0
voorsprong neer te zetten.
Helaas werd in dezelfde minuut alweer tegen gescoord, waarna het
geruime tijd 1-1 heeft gestaan. Pas
twintig minuten later wist Atlantis

weer te scoren. Binnen een paar minuten sloeg de hele wedstrijd om,
met 2-1, 3-1, 4-1 en ook nog 5-1.
De goed uitgespeelde kansen werden netjes afgemaakt. DTS scoorde daarna nog door middel van een
strafworp. Atlantis ging dus met een
ruime voorsprong, een goede 5-2,
rusten.
De tweede helft begon wederom
met een doelpunt van beide ploegen: 6-3. Daarna wist het eerste
team van Atlantis de voorsprong
goed te behouden. Het laatste doelpunt van de wedstrijd was voor DTS,
maar dat mocht niet meer baten.
Met een einduitslag van 8-4 is Atlantis - gesponsord door Rabobank
- weer terug in de winning mood!
Hopelijk weten zij dit voort te zetten
volgende week.
De laatste veldwedstrijd zal gespeeld worden tegen DSO uit Alkmaar.

Mijdrecht - De taart, gesponsord
door Roebeson expertises en taxaties, smaakte heerlijk afgelopen zaterdag op het terras van korfbalvereniging Atlantis.
Het team, bestaande uit Matthijs
Blokland, Mathijs Gortenmulder,
Max Rusman, Stef Vermolen, Jesper Zaal , Mandy Kok, Sterre Rechtuijt, Ciska Taal, Maartje Waagenaar en Eva Haspels begon dit seizoen met allemaal mensen uit verschillende teams. Eigenlijk had Atlantis geen idee wat de kwaliteit van
dit team zou zijn. Na de eerste paar
oefenwedstrijden bleek al snel dat
het best lekker liep. Er waren soms
wat plaatsfoutjes of misverstanden,
maar dat was logisch. De teamleden
waren niet echt goed op elkaar in
gespeeld, maar er kwamen toch een
paar mooie doelpunten uit.
Toen de echte competitie begon, is
het hele team er tegenaan gegaan.

De eerste wedstrijd tegen VZOD
uit wonnen ze tot hun eigen verbazing met een groot verschil in aantal
doelpunten. Dat gaf het team een
enorme boost. De training was serieus, maar een grapje mocht er ook
(bijna) altijd wel gemaakt worden.
De wedstrijden gingen erg goed. De
B1 won steeds, soms wat makkelijker, soms wat moeilijker, maar altijd wel met minstens een doelpunt
of vijf verschil. De laatste wedstrijd
van de buitencompetitie tegen SDO
werd gewonnen met 9-3.
Atlantis B1 heeft hard gewerkt aan
het goed samenspelen en na het
behalen van dit kampioenschap kan
je zeker zeggen; met succes!
Atlantis B1 is ongeslagen kampioen.
Hiervoor wil de B1 natuurlijk de coaches Masha Hoogeboom en Lisanne van Doornik bedanken voor de
trainingen en tips en natuurlijk onze
supporters voor het aanmoedigen.

Tien Veenlopers lopen
de marathon in Eindhoven
Regio - Na vaak maanden van
voorbereiding volbrachten op de
bijzondere datum van 10 oktober
2010 tien Veenlopers de marathon
in Eindhoven. Voor drie Veenlopers
was het zelfs nog unieker: Hans
Leeuwerik, Frans Dessing en Johan
Baas liepen hun tiende marathon.
Om nog maar even bij het getal tien
te blijven: Helaas kon niet iedereen
z’n eigen prestatie met een tien beoordelen…
De plotselinge warmte van afgelopen zondag had in ieder geval
geen vat op Michael Woerden. Hoewel de superbenen van de afgelopen weken ditmaal in Mijdrecht waren achtergebleven, liep deze Veenloper wel een heel degelijke marathon. Met een tijd van 2.34.26 finishte hij als 29e totaal, 6e Nederlander
en 4e in de categorie M35. Hij verpulverde daarmee ook nog eens het
clubrecord van z’n broer Frans met
liefst 19 minuten. Frans was daar
niet echt rouwig om. Ook hij liep namelijk een goede marathon. Als zeer
ervaren marathonloper was hij door
de Eindhovense organisatie ingehuurd om andere lopers naar een
tijd van onder de 3.15 te hazen. Getooid met twee ballonnen en een
opvallend T-shirt liep Frans heel
constant naar een mooie 3.13.27.
Niet tevreden
Helaas konden enkele andere Veenlopers niet met tevredenheid terugkijken op hun marathon. Hoewel,
42,2 kilometer is voor veel mensen
al een heel eind op de fiets. Het lo-

pen van deze afstand met een snelheid van 12, 13 kilometer per uur
blijft natuurlijk een prestatie van
formaat. Willem van Leeuwen kwam
in het altijd warmere zuiden van het
land uit op een tijd van 3.16.45, waar
hij hoopte net onder de 3 uur te lopen. Bij Johan Baas speelde tijdens
de tweede ronde een oude blessure op. Johan finishte in 3.26.09. Ook
z’n zoon Mark liep minder hard dan
gehoopt en waarvoor hij zoveel kilometers in de voorbereiding liep. Hij
liep een tijd van 3.35.08. Kees Dirkson liep op de twee rondes in Eindhoven – met de bijzondere passages door de caféstraat Stratumseind
- een tijd van 3.49.16. Overigens zorgen de vele bandjes, de overige muziek en het vele publiek voor een
unieke sfeer in deze marathon.
Henny Kooijman liep sinds een
groot aantal jaar weer een marathon. Hij bleef heel mooi binnen de
4 uur: 3.57.52. Ook Rob van Zijtveld
liep sinds lange tijd weer de klassieke afstand. Hij kwam uit net boven
deze grens: 4.02.15. Hans Leeuwerik en Frans Dessing waren beide
wel helemaal tevreden. In hun tiende marathon liep Hans 4.04.59 en
Frans 4.27.12.
In tegenstelling tot de tien Veenlopers liep Jeroen Looman de halve marathon van de Hoge Veluwe
Loop. Hij liep daar in de voorbereiding op de Marathon van New York
op 7 november. Jeroen lijkt helemaal
klaar voor ‘New York’ met z’n mooie
persoonlijk record van 1:34:34.
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In Veenweidebad tien baanrecords gezwommen!

Zwemvereniging De Amstel kan éindelijk
haar THUIS-wedstrijden organiseren

Regio - Het heeft heel wat jaren geduurd, maar eindelijk
was het afgelopen zondag
zover.

prachtige nieuwe clubhuis
op de eerste etage in het
Veenweidebad. De Bar is gebouwd, de wanden geschilderd, de keuken geplaatst, de
De geschiedenis van het vloeren en wanden betegeld.
zwembad in De Ronde Venen Dus zondagmiddag waren zij
is inmiddels iedereen na zo’n er klaar voor.
twintig jaren wel bekend.
De geschiedenis van zwem- Terwijl het buiten ruim 20
en polovereniging De Amstel graden was en binnen nog
is bij minder mensen bekend, een paar graden warmer,
maar loopt voor wat betreft kwamen de eerste bezoedie laatste twintig jaren re- kende verenigingen met hun
delijk gelijk. De Amstel werd supporters met toch wel wat
opgericht in 1962 en is sinds jaloerse blikken het nieuwe
die tijd op zoek geweest naar bad betreden.
een thuisbad. De laatste ja- Toen rond één uur zondagren had zij dat gevonden middag het inzwemmen bein Vinkeveen, echter alleen gon was het wedstrijdbad
maar voor de waterpolotak. inmiddels bemenst met zo’n
De waterpoloteams hadden 100 zwemmers, ruim 100 toenamelijk dispensatie van de schouwers, ruim 25 tijdwaarKNZB om in het Veenbad nemers, juryleden, scheidswedstrijden te organiseren, rechters, etc. en natuurlijk
ook al was het bad aan één nog zo’n 20 vrijwilligers van
kant niet diep genoeg. Voor De Amstel om alles in goede
de competitie van de wed- banen te leiden. En het werd
strijdzwemploeg moest al die een enorm succes in het nieutijd uitgeweken worden naar we Veenweidebad! De resulandere baden. Zo organiseer- taten waren er dan ook wel
de de Amstel haar competitie naar: van de 60 starts die de
thuiswedstrijden de afgelo- Amstelleden pleegden werpen jaren - bij gebrek aan be- den er 32 gekwalificeerd als
ter - in Utrecht.
nieuw persoonlijk record!
Maar nu het nieuwe seizoen
gestart is, het Veenweidebad geopend is en De Amstel
haar eigen thuiswedstrijden
mocht gaan organiseren
werd het toch wel tijd voor
een klein feestje.
Afgelopen zaterdag is er
door alle vrijwilligers nog de
laatste hand gelegd aan het

In totaal werden er maar
liefst 10 baanrecords verbroken; 25 m rug, 50 m rug, 50 m
vrij, 50 m school, 100 m vlinder, 100 m wissel, 100 m vrij,
100 m school en 200 m vrij!
Eindelijk na al die jaren heeft
De Amstel een thuisbad en
daar zijn ze heel blij mee!

Ben je geïnteresseerd in wat de Amstel allemaal doet in het Veenweidebad, kijk dan eens op haar website:
www.zpv-de-amstel.nl, ga eens langs tijdens één van de trainingen of neem een proefabonnement om
vijf weken lang twee keer per week mee te trainen voor maar één tientje.
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Biljarten

Willem Holla boekt mooie
resultaten dit seizoen

Openingstoernooi
Handbal voor K.D.O D1
De Kwakel - Zaterdag 9 Oktober
speelde de meiden van K.D.O D1
een openingstoernooi voor het zaalseizoen in Purmerend. K.D.O heeft
een gezellig team met 12 meiden.
Elke wedstrijd duurde een kwartier
en er moesten er 3 gespeeld worden. De 1e was Tegen Kras\Volendam . Het waren snelle tegenstanders en ondanks dat er goed verdedigd werd verloor K.D.O met 3-0.
De 2e wedstrijd volgde hier gelijk

op tegen Vido. Lisette zag kans op
een punt te scoren, daardoor haalde K.D.O de winst binnen en eindigde de wedstrijd met 1-0. Na een half
uurtje rust had K.D.O. nog een wedstrijd te gaan tegen Zeeburg. K.D.O
kwam met 2-0 achter maar de meiden lieten dat niet op zich zitten en
kwamen terug met 2-1. Terwijl de
laatste seconden wegtikten kwam
er nog een actie van Michelle en
zij scoorde haar tweede punt deze

wedstrijd. De eindstand werd 2-2.
Gezien de hoeveelheid nieuwe spelers dit seizoen heeft het team goed
gespeeld. K.D.O D1 heeft een groot
enthousiast team en met een paar
spelers erbij zou er een 2e team gemaakt kunnen worden. Ben jij tussen de 8 en 10 jaar vind je het leuk
om te gaan handballen kom een
keer langs om te kijken of mee te
trainen. Zij trainen op woensdag
tussen 17.00 en 18.00.

Zaterdagvoetbal

Legmeervogels toont karakter en wint
Uithoorn - Na de forse nederlaag
van vorige week tegen HBC was de
wedstrijd tegen Hoofddorp een test
waar Legmeervogels werkelijk staat.
De week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hoofddorp werd gebruik
om extra te trainen en om de neuzen
dezelfde richting in te krijgen.
Fel
Legmeervogels kwam goed en fel
uit de startblokken en kreeg binnen vijf minuten drie hoekschoppen toegewezen. Helaas leverde dit
niets op. Er werd door Legmeervogels vroeg gestoord in de het opbouwen van een aanval van Hoofddorp. Legmeervogels had het beste van het spel en hield het achterin goed gesloten. In de 13de minuut werd in aanval van Legmeervogels onreglementair onderbroken
net buiten de 16 meter. De toegekende vrijtrap werd door Coen van
Weerdenburg snoeihard in de uiterste beneden hoek ingeschoten

0-1. Hoofddorp ging direct na de
aftrap in de aanval. Een voorzet in
het strafschopgebied van Legmeervogels werd door Jos van Duykeren
onderschept. De scheidrechter oordeelde dat de speler door de keeper
werd weggeduwd, een strafschop in
de 14de minuut was het resultaat.
De strafschop werd zuiver en hard
in benedenhoek ingeschoten 1-1.
Daarna golfde het spel op en neer
met voor beide teams de mogelijkheid om de scoren op te voeren. Geluk en afwerking zat niet mee, zodat met de 1-1 stand de rust werd
bereikt.
Tweede helft
Tweede helft een ongewijzigd Legmeervogels met eenzelfde spelbeeld. Beide elftallen houden elkaar
in evenwicht. Het team wat nu zou
scoren zou de wedstrijd naar zich
toe trekken en met de winst gaan
strijken. In de 70ste minuut is het
goed doorgaan van Peter Lakerveld

die Nick Driehuis in staat stelt om
met een halve omhaal de 1-2 te scoren. Hoofddorp begint met de moed
der wanhoop aan een tegen offensief. Er vallen achterin bij de Legmeervogels weer, de inmiddels bekende, grote gaten in de verdediging.
Kunst- en vliegwerk
Met veel kunst en vliegwerk weet
men het gevaar te keren. In de 84ste
minuut de is het weer Nick Driehuis
die de bevrijdende 1-3 met een halve omhaal op het scorebord zet. Het
verzet van Hoofddorp is dan gebroken en Legmeervogels weet de resterende tijd goed uit te spelen zonder in de problemen te komen. Dit
was weer eens een wedstrijd waarin
men voor elkaar werkte en de fouten van een ander herstelde. Al met
al was deze winst op Hoofddorp een
prima team prestatie. Komende zaterdag speelt Legmeervogels thuis
tegen Sporting Martinus.

Jeugdleden KDO rugby spelen
mee met bondsdag bij ARC
ARC 1 uiteindelijk de wedstrijd met
1-0 gewonnen. Een wedstrijd die
van het begin tot het einde spannend bleef. Alle deelnemers hebben
na afloop een vaantje gekregen.
Bij de mini’s speelden onze KDO
mannen ook mee. Ze speelden samen met vereniging Oost Mainor en
Derek, Randy en Luuk hebben het
uitstekend gedaan. Aan het einde
bleek dat ze twee wedstrijden hadden gewonnen en één hadden gelijk gespeeld.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag hebben de jeugdleden van
KDO Rugby, meegespeeld met een
Bondsdag bij ARC, “Amstelveense Rugby Club”. De Bondsdag is
voor de Turven, Benjamins en Mini’s
(TBM), ofwel de jeugd van 8 tot ongeveer 12 jaar.
Per jaar worden er een aantal
Bondsdagen bij verschillende verenigingen gespeeld die weer worden afgewisseld met de wekelijkse
TBM dagen. Tijdens de Bondsdag
wordt er per categorie, Turven, Benjamins en Mini’s voor een beker
gespeeld ,wat de wedstrijden toch
weer spannender maakt als bij een
TBM dag.
De opkomst van de diverse verenigingen was groot waardoor er veel
wedstrijden gespeeld konden worden. Aanwezig waren ‘t Gooi, Haarlem, ARC en Vereniging Oost.
Niet alleen door het mooie weer
maar ook door de sportieve inzet
van alle deelnemers is het een hele mooie dag geworden. Er werd
echt gespeeld om de punten waarbij ze elkaar weinig ruimte gaven
om een Try te maken. Dit resulteerde in spannende wedstrijden waarbij het verschil tussen de teams minimaal was.

Gescoord
Bij de turven speelden Tijs en Daan
mee met ’t Gooi. Ze hebben twee
wedstrijden gewonnen en één verloren waarbij Daan in totaal drie
keer heeft gescoord.
Bij de Benjamins hebben, Ian, Griffin en Bobby met ARC 2 meegedaan
en Sam met ARC 1. Beide teams
hadden alle wedstrijden gewonnen
en moesten nu in de finale de strijd
met elkaar aangaan voor de beker.
Na een spannende wedstrijd heeft

Ook onze senioren moesten weer
vol aan de bak. We hebben samen
met ’t Gooi een team en die moesten afgelopen zondag aantreden tegen de ongeslagen koploper in de
4de klasse, het 3de team van Rugbyclub Utrecht. Dit was een goede spannende wedstrijd die pas in
de tweede helft werd beslist in het
voordeel van Utrecht. De wedstrijd
werd met 22-0 verloren wat een
uitstekende les voor onze mannen
was, hebben zondag meegespeeld
met ‘t Gooi tegen het onverslagen
3e van rugbyclub Utrecht. Helaas
ging deze wedstrijd met 22-0 verloren waardoor Utrecht nog steeds
onverslagen is. ’t Gooi / KDO staat
derde in deze poule en moeten het
komende zondag opnemen tegen
de nummer vier in de poule, USRS
uit Utrecht.

De Kwakel – De competitie van biljartdistrict Veen en Rijnstreek is al
weer gevorderd tot week 6. Voor
mensen die nog geen vast gemiddelde hebben word na 5 weken hun
gemiddelde herzien. Voor sommige
biljarters betekent dit dat ze worden
verhoogd, voor anderen een paar
naar beneden. Voor Willem Holla
was dit niet van toepassing. Willem
biljart al een aantal jaartjes en de
notabelen weten dus exact wat het
gemiddelde van Willem is. Met zijn
team moest Willem deze week op
papier een heuse topper spelen. Het
was de nummer 1 tegen de nummer 2 in de tussenstand van dit moment. Willem mocht zelf de spits afbijten. Tegen Robert van het Ent kon
Willem rustig afwachten en passen
en wachten tot hij beter kwam. Robert had namelijk een offday. Normaal gesproken moet hij 65 caramboles halen maar deze week haalde
Robert er slechts 28 in 36 beurten.
Willem had zijn 39 caramboles wel
bij elkaar in dit aantal beurten en
boekte zo de eerste 2 punten voor
zijn team. Het resultaat van Robert
van het Ent werkte als een rode lap
op een stier. Want 2e speler Marco
Ram liet geen spaan heel van Pieter Langelaan. Pieter speelde zeker
niet slecht maar tegen het spel van
Marco was niemand opgewassen.
55 uit 16 beurten betekent een gemiddelde van 3.4 en dat is uitmuntend te noemen in de 5e klasse. Pieter haalde toch nog 21 caramboles
waarmee hij boven zijn startgemiddelde eindigde.
Riant
Chris Draaisma is de man in vorm
op dit moment in het team van Willem Holla. Chris heeft nog geen
wedstrijd verloren dit seizoen en
staat daarmee riant bovenaan in de
Speltbokaal.
Ook nu kon Chris weer een overwinning bijschrijven. Jack Baak, 4e
speler, zit in de hoek waar de klappen vallen. Hij zal er ongetwijfeld
wel weer uitkomen, deze week echter nog even niet. Met het extra punt
op zak ging het team met een 5-4
overwinning terug naar De Kwakel.
Een ander team wat uitkomt in de 5e
klasse is het team van Gerard Plasmeijer. In een thuiswedstrijd tegen
Westerhaven werd het zelfvertrouwen flink opgeschroefd. Opvallende
resultaten in deze wedstrijd waren
er van Robert van Doorn, 35 uit 26,
en Jolanda Brandse 37 uit 31. Ook
Gerard zelf en Leon Loos deden wat
van ze werd verwacht namelijk winnen. Een prima 9-0 overwinning en
daarmee stijgen ze een paar plaatsen in de tussenstand.
Het team van Aad van der Laan
moest uit spelen tegen Roelofarendsveen. Aad en kornuiten doen
goed mee en staan zelfs in de top 3.
Reden genoeg dus om de punten te
blijven sprokkelen. Aad zelf kon het
niet verhinderen dat de tegenstander er met de punten vandoor ging.
Arjan Vlasman liet zien weer terug
te zijn, 53 uit 33 betekende de volle winst. Kees van der Meer moest
dubbelen en ronde 1 partij naar tevredenheid af, de andere zullen we
maar snel vergeten. Het extra punt
was wel binnen en daarom toch een
5-4 overwinning. In de C3 zijn de
resultaten nog sterk wisselend. De
koppen moeten daar eens bij elkaar
gestoken worden en zorgen dat de
ruggen gerecht worden, al valt het
niet mee voor deze heren op leeftijd
Verloren
Het waren Jan Schockman en
Dick Ausma die hier voor de punten zorgden. Voor Dick maar 1 helaas, al werd dit grotendeels veroorzaakt doordat een tegenspeler van
de tegenpartij zijn teamgenoot er op
wees dat hij met de verkeerde bal

wilde gaan spelen. Dit is tegen de
regels in en verdiend daarom niet
de fairplay prijs. Het extra punt ging
hierdoor ook nog eens verloren en
dus was het resultaat helemaal zuur.
Volgende week beter.
In de C1 was eerste speler Kees de
Bruyn deze avond niet aanwezig. Zo
mocht Willem Wahlen optreden als
eerste speler. Willem is sinds kort
weer begonnen met bondsbiljarten en dit was dus een heuse opsteker. Tegen een routinier als Piet
de Visser, alias de Kerstman vanwege zijn wonderschone witte baard,
ging Willem lang mee. Hij moest het
uiteindelijk wel afleggen tegen Piet
maar dat is zeker geen schande.
Gelegenheidsspeler Bart de Bruyn
is een allround speler. Het maakt
Bart niet uit wat hij speelt, “alles is
te maken” is het statement wat vaak
uit de mond van Bart is te horen.
Helaas kon hij niet de daad bij het
woord voegen want Bart kwam er
in 32 beurten 4 tekort tegen Gerben
de Jong. Gelukkig kon Hans van Eijk
laten zien dat zijn trainingspartijtjes bij de Springbok in De Hoef zijn
vruchten beginnen af te werpen. Als
een heuse springbok sprong Hans
in het rond, t was net de spreekwoordelijke olifant door de porselein kast, maar het leverde wel de
broodnodige 2 punten op die nodig
zijn om de onderste plaats in de tussenstand te verlaten. 2-5 nederlaag
was het eindresultaat.
Driebanden
In de B1, de hoogste driebandenklasse staat het team van Jan van
Doorn fier aan de leiding met 2 punten voorsprong op de nummer 2. In
een directe confrontatie tegen het
team van John van Dam moesten
de punten dus binnengehaald worden. De partijen tegen John en Jan
leveren altijd mooi biljartspel op en
zijn vaak zenuwslopend. Dit keer
was het niet echt spannend. John
is het driebanden helemaal kwijt, en
Jan echter speelde subliem. 42 uit
42 betekende de 2e keer dit seizoen
dat Jan een gemiddelde van boven
de 1.00 kon noteren. Over het gemiddelde van John hebben we het
nu maar even niet. U begrijpt dat
Jan er met de winst van door ging.
Jos Spring in het Veld had het moeilijk tegen Marco van Kessel. Maar
juist op dat soort momenten is Jos
op zijn sterkst. In 56 beurten stuurde Jos Marco met een krijtje in het
riet en pakte de volle winst. Henny
van Doorn, een biljarter met hoog-

tepunten en dieptepunten, had de
juiste concentratie deze week. Ook
zijn tegenspeler Theo Bartels deed
het niet slecht maar viel tegen het
einde stil terwijl Henny rustig door
caramboleerde. Henny kon net niet
de 1.00 gemiddeld vasthouden, hij
deed er 1 beurt langer over om zijn
37 caramboles binnen te slepen
waardoor hij op 0,974 bleef steken.
Voorwaar toch een uitstekend resultaat. Hiermee snoepte het team van
John 4 punten af van het team van
Jan. Dit konden op het einde van de
rit wel eens dure punten blijken te
zijn.
Uitgerust
Bart de Bruyn en consorten speelden thuis tegen ROAC uit Rijpwetering. Bart was uitgerust teruggekomen van vakantie en dat was ook
duidelijk te zien. Met verzorgd driebandenspel wees hij Nico Bouwmeester het gat van de deur. Marien Plasmeijer was weer eens de
schlemiel van de avond, al deelde
hij die titel samen met Jan Voorn.
Beiden kwamen namelijk 1 carambole tekort en dat doet altijd pijn,
al zal Jan Voorn door de plaatselijke verdoving daar weinig van gevoeld hebben. Het vierde team van
Biljartvereniging het Fort, het team
van Piet Bocxe speelde een uitwedstrijd bij De Sport in Oude Wetering.
Het speelde in de oude vertrouwde samenstelling. Zowel Piet Bocxe
als Johan van Doorn haalde flink
uit en pakte de overwinning. Quirinus van der Meer kon zijn niveau
van voor zijn afwezigheid niet evenaren en verloor kansloos. In de B2
de onderliggende driebandenklasse doet het team van Wery Koeleman mee om de prijzen. Tegen Roelofarendsveen was het Wery die in
zijn ééntje 3 punten binnenhaalde.
Alex van der Hulst moet les gaan
nemen want als je in 62 beurten nog
niet eens 25 caramboles kan halen
dan mag je het predicaat “knoeier”
een week lang op je mouw dragen.
Hopelijk is dat predicaat volgende
week op een andere schouder te
bewonderen. Ook Kees Smit kwam
lang in aanmerking voor dat predicaat, maar het resultaat van Kees
was toch wat draaglijker. 18 uit 42
is toch een enigszins aanvaardbaar
gemiddelde van 0.478.
Hierdoor bleef de teller steken op 3
punten maar ze staan daarmee nog
wel op een verdienstelijke 2e plaats
in de tussenstand. Volgende week
meer!

ZSGO/WMS te groot voor KDO
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd
tegen de ongeslagen koploper ZSGO/WMS uit Amsterdam op het
programma. ZSGO/WMS die haar
eerste vijf wedstrijden winnend wist
af te sluiten en daarbij geen enkele tegentreffer hoefde te incasseren,
begon aan deze wedstrijd logischerwijs als grote favoriet.
KDO spelend zonder Rick Kruit (liesblessure) en Bart-Jan van der Jagt
(vakantie) kon in de eerste tien minuten goed partij geven aan de Amsterdammers. Door direct vele individuele duels te winnen kon ZSGO/
WMS maar moeizaam in de wedstrijd komen. Na een kwartier spelen waren het echter toch de Amsterdammers die een fout achterin
bij KDO direct genadeloos afstrafte,
0-1. KDO was van slag na deze vroege openingsgoal en ZSGO/WMS
verhoogde de druk op de Kwakelaars. KDO kon er maar moeizaam
uitkomen en in de 25e minuut belandde een voorzet van de rechterkant op de voeten van een Amsterdamse aanvaller. De goal van deze

speler die nu al in de boeken gaat
als ‘doelpunt van het jaar’ twijfelde
geen moment en via een schitterende omhaal belandde zijn inzet in de
rechterbenedenhoek. KDO stond
erbij en keek er na, wat een beauty! ZSGO/WMS bleef de bovenliggende partij en kwam tien minuten
voor rust zelfs op 0-3. KDO gaf zich
nog niet gewonnen en deed er alles aan om een acceptabel resultaat
neer te zetten. Vlak voor rust kreeg
KDO hiervoor extra hoop doordat
een Amsterdamse verdediger zijn
tweede gele kaart ontving en richting de kleedkamer kon gaan.
Gevaarlijk
Na de rust kwam KDO beter in de
wedstrijd en dit leverde enkele gevaarlijke momenten op voor de goal
van ZSGO/WMS. In de 65e minuut
werd KDO-middenvelder Sven Vlasman onderuit gehaald in het zestienmetergebied en kreeg hiervoor
een penalty. Joeri Stange benutte dit buitenkansje, zodat het 1-3
werd. Dit betekende het eerste tegendoelpunt voor de keeper van

ZSGO/WMS. Tien minuten na de
aansluitingstreffer van de Kwakelaars besliste de Amsterdammers
de wedstrijd definitief, zodat er een
1-4 eindstand op het scorebord verscheen.
Opmerkelijk was het feit dat ZSGO/
WMS tot tweemaal toe, met een riante voorsprong op zak, zich van
hun negatieve kant liet zien, door
twee keer achter elkaar op onsportieve wijze de bal niet terug te spelen aan KDO nadat het spel werd
stilgelegd voor een blessure.
Aanstaande zondag speelt KDO de
cruciale thuiswedstrijd tegen Hillegom. Hillegom, de ploeg die KDO
vorig seizoen versloeg in de tweede ronde van de nacompetitie, staat
met zeven punten uit zes wedstrijden op een tiende plaats. KDO, dat
door de overwinningen van naaste
concurrenten CTO’70 en DWS, op
een laatste plaats is belandt, zal er
alles aan moeten gaan doen om Hillegom te verslaan en zodoende de
aansluiting te krijgen met haar directe concurrenten!
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Marc, Kimo, Marit, Ivar en Paula. Zij
kwamen uit in de hoogste poule van
niveau 4. En dat deze nieuwe combinatie een gouden greep is bleek wel.
De Muppets hebben erg sterk gespeeld en veel gewonnen. Goed gedaan!
In de middag was het de beurt aan
de drie andere teams. Ze speelden
allemaal een niveautje hoger, niet
meer alleen maar vangen en gooien
maar eerst een mooie pass naar je
maatje proberen te spelen. Het was
vaak nog wel wennen. Dan red je
een mooie bal maar dan had je ‘m
moeten passen in plaats van vangen.
De meeste wedstrijden werden door
het wennen dan ook niet gewonnen
maar de lol was er niet minder om
en er waren veel, echt veel erg mooie
acties te zien van de koters. Dit toernooi was heel leerzaam en aan de inzet heeft het niet gelegen, iedereen
deed enorm zijn/haar best, inclusief
de vele enthousiaste ouders en begeleiders aan de zijlijn.

Eerste toernooidag voor de
jongste Atalante volleyballers
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 9
oktober was de eerste toernooidag
voor de jongste rekruten van 7 tot 12

jaar van Atalante: de eerste minidag
in de Bankras in Amstelveen. Met
vier teams was Atalante van de partij.

Muppets
Als eerste startten de Muppets met
de nieuwe samenstelling: Jacco,

Ukketoppers
De Ukketoppers met Noa, Leonie, Roos, Claudia, Chanel en Lucia
speelden leuke partijen op niveau 4
waarbij de derde bal net als de eerste bal ook niet gevangen maar gespeeld moet worden.
De pass ging meestal goed en kon
soms enkel een tikkie hoger en ook
wat meer beweging gaat wel helpen.
Het opgooien van de derde bal voor
de teammaat was best lastig. Volgende keer wordt dat allemaal beter,
want de potentie is er zeker.
Ministars
De Ministars met Isabel, Talitha, Fay
en Valerie hebben ook leuk gespeeld
op niveau 3. Ze hadden soms nog
wel wat moeite de pass onder controle te houden. Daar gaan ze hard
op trainen, zodat het volgend toernooi nog leuker wordt.
Mega mini’s
Verrassend waren wel de Mega mini’s (niveau 3) met megasterren Judith, Lisanne, Mark, Maaike, Jade en
Anouk. Ze hebben wel alles verloren, maar speelden ontzettend goed!
Ze doken en vlogen door het hele
veld. Alleen nu nog leren de bal niet
te netjes terug te gooien precies in
de handen van de tegenstander! Al
met al een leuke eerste dag en de
trainers weten weer precies op welke onderdelen de meeste aandacht
nodig is.
Verliezen is niet erg want daar kun
je ook van leren, zeker als je weer
een niveau hoger speelt kun je alleen groeien. Iedereen gaat het zien
op zaterdag 6 november, dan is de
tweede minidag in IJmuiden.

Kampioen De Vinken C1
strijdend ten onder

In de rust kreeg de ploeg een forse
preek; de coaches waren vanaf de
4-1 niet tevreden en ‘eisten’ een betere tweede helft.

kelder te maken: ook Tempo C2 kon
dat nog worden, wanneer zij hun
wedstrijd tegen EKVA ook in winst
weten om te zetten. Kortom: reuze
spannend allemaal. Zeker omdat de
ploegen ook wisten dat bij een gelijke eindstand beslissingswedstrijden
om promotie zouden volgen.

De Vinken C1 wilde dolgraag de
goede lijn van de laatste weken
voortzetten en alleen kampioen
worden. De opdracht was dus ‘simpel’: winnen van het sterke Atlantis.
In de heenwedstrijd was dat nog gelukt, kortom: het was mogelijk.
De ploeg begon fanatiek en goed

Ondanks de goede bedoelingen
en de inzet kwam De Vinken niet
meer tot scoren. Atlantis daarentegen nog wel. Uiteindelijk werd het
4-7. Blije gezichten bij de bezoekers
en iets minder blije gezichten bij de
Vinkeveners. Maar na de positieve
woorden van coach Marcel St. Nicolaas, de medailles en de bloemen,
was de zure smaak een beetje weggespoeld.
Volgende week krijgt de ploeg een
herkansing. Samen met Atlantis en
Tempo mogen ze in een driekamp
gaan ‘uitvechten’ wie er mag promoveren naar de eerste klasse.

Onnodig puntverlies voor Argon
Mijdrecht - In de thuiswedstrijd tegen Dijkse Boys heeft Argon doelpuntloos gelijkgespeeld. In de tweede helft kreeg Nick Vijlbrief een rode kaart. Ondanks een man minder was Argon nog de betere ploeg,
maar kon dit niet omzetten in doelpunten en dus de overwinning.
Het eerste kwartier van de wedstrijd
leverden beide ploegen geen echte
kansen op.

Tuan Truong Minh van dertig meter
op het doel van Dijkse Boys, Ariën
Pietersma tikte de bal knap uit de
kruising.

maal op het doel van Argon. Maxime Singels verving de geblesseerde
Rijnvis, maar hij hoefde zich niet in
te spannen.

In de 37e minuut zette Aziz Ouaouirst Patrick Lokken met een splijtende pass vrij voor de keeper van
Dijkse Boys. Lokken had meteen
moeten schieten of de bal afleggen
op Brayton Biekman.

In de tweede helft was Argon beter dan Dijkse Boys. Brayton Biekman was dichtbij een doelpunt na
een knappe kopbal, maar Pietersma
stopte de bal op de doellijn.

In de 19e minuut kreeg Patrick Lokken de beste kans namens Argon in
de eerste helft. Na een voorzet van
Joshua Patrick kopte hij voor open
doel naast. Een minuut later schoot

De Argonspits wachtte te lang
en schoot de bal naast. De slotfase van de eerste helft leverde nog
twee mogelijkheden op voor Dijkse Boys. Gokhan Balci schoot twee-

In de 50e minuut wilde Jocelino
de Sa de bal voorzetten, dit werd
prompt een schot op doel en Pietersma kon de bal nog maar net overtikken. Dijkse Boys was eigenlijk alleen maar gevaarlijk bij standaard-

De Ronde Venen - Zonder al te
grote verrassingen zijn de eerste vijf
ronden in de interne competitie gespeeld.
Misschien enigszins opmerkelijk is
de bliksemstart van Jeroen Vrolijk.
Met 3x winst en 2x remise staat hij
na 5 ronden op de 1e plaats.
De laatste partij trof hij als tegenstander Gert Jan Smit. Laatstgenoemde maakte een technische
fout door te snel h6 te spelen, de
vervolgzet le7 had ook beter vervangen kunnen worden door Db6!,
na de 17 e zet: Pg6 maakte Vrolijk
gebruik van deze zwakte. Na Dg3
dreigde zowel Lc7 als Dx g6. Gert
Jan zag te laat dat Dx g6 een mogelijkheid was, daar de witte Loper op
b3 fxg6 onmogelijk maakte. Met een
stuk meer wist Vrolijk, wat hij tegen
Kroon achterwegen liet, wel de partij naar winst te leidden.
Kampioen Jan de Boer speelde met
zwart tegen Henk Kroon. Een ogenschijnlijk simpel 4 paardenspel ontspon zich tot een ware tactische
slag, na veel gemanoeuvreer trok
Kroon in het eindspel net aan het
langste eind waarmee hij zich met
2x remise en 2x winst- 1x afwezigop de 2e plek nestelde.

zwarte stelling in. Schreurs maakte
nu eens niet zijn traditionele eindspelfout en kwam na deze overwinning op 50% uit en daarmee op de
10 plek.

Bert Vrienzen speelde met zwart
tegen Engel Schreurs. De Ponziani waarvan Schreurs zich bediende leverde hem ruimtelijk voordeel
op. Ook nu bleek h6 een zwakte in
de stelling te zijn. De 20e zet Lxh6
luidde geleidelijk het einde van de

Stand na 5 ronden over
de eerste 10 borden.
1. Jeroen Vrolijk
2. Henk Kroon
3. Jan de Boer
4. Thierry Siecker
5. Jan Smit

Een zeer boeiende partij voltrok
zich tussen nestor Cees Verburg en
youngster Gerben Roos.
Met prima schaak bouwde Gerben
een ijzersterke koningsaanval op.
Toen hij echter een pionnetje wilde
behouden schoof hij hiermee zijn eigen aanval grotendeels dicht. In het
hierna veel rustigere speltype wist
Verburg geroutineerd de winst naar
hem toe te trekken.
Beide spelers kwamen hiermee op
een 50% score uit wat Verburg op
plaats 8 en Roos ( 1x afwezig geweest) op plaats 12 doet belanden.
De laatste spannende partij ging
tussen Jan Smit en Cees Kentrop. Vrijwel de gehele partij stond
Smit beter maar met enig kunst en
vliegwerk en door de Koning te laten meeverdedigen wist Kentrop de
stelling binnen de remisemarge te
houden, wat beide spelers een 40%
score, 2 uit 5 , opleverde en daarmee
respectievelijk een 5 en 8 plaats.

123 pnt.
98 pnt
81 pnt
78 pnt
73 pnt

Veenland-jeugd begint
aan het nieuwe seizoen
De Ronde Venen - Veenland heeft
meerdere teams die deelnemen aan
het circulatievolleybal. Deze teams
spelen 1x in de maand hun toernooien en aan het eind van het seizoen zijn dan de finales tussen de
sterkste teams.
De jeugd van Volleybalvereniging
Veenland is in de Bankrashallen in
Amstelveen prima gestart met de
competitie. De meisjes en jongens
die uitkomen op het hoogste niveau,
dit is niveau 6, zijn eerste geworden

in hun poule. Het andere team van
Veenland komt uit in niveau 4. Dit
team is ook heel goed tweede geworden in hun poule. Al met al een
heel geslaagde toernooidag.
De volgende wedstrijden zijn op zaterdag 6 november. Helaas kunnen
de teams dan niet deelnemen aan
dit toernooi. Sportvereniging Veenland viert op die datum haar 40-jarig
bestaan en is er voor alle leden een
sportief evenement in de Willisstee.

aan de wedstrijd, met veel tempowisselingen. Al snel kon Mila Kroon
een doorloopbal scoren: 1-0. Maar
ook Atlantis deed natuurlijk zijn uiterste best en kwam weer op 1-1.
Het beste spel kwam van Vinkenkant en een kansje van Gideon
Leeflang zorgde voor de 2-1 voorsprong. De Vinken overblufte de tegenstander uit Mijdrecht en liep al
snel uit naar 3-1; Gideon schoot een
afstandsknal raak.
Knokken
De Vinkeveners hielden de druk op
Atlantis en opnieuw was het Mila Kroon die met een doorloopbal
4-1 maakte. Atlantis kwam beetje
bij beetje in de wedstrijd en De Vinken ging slechter en minder geconcentreerd korfballen en dat moet je
met een jagend Atlantis niet doen.
De bezoekers knokten zich helemaal terug in de wedstrijd en de
ruststand was dan ook 4-4.

Vinkeveen - Het is zaterdag 9 oktober. De Vinken C1 won verleden
week met 4-5 van Tempo C2 en is
eigenlijk al kampioen. Maar de tegenstander van deze wedstrijd, Atlantis C1, kan nog op gelijke hoogte
komen en dus ook kampioen worden. En om het nog iets ingewik-

Schaakvereniging Denk
en Zet rustig van start

situaties. Maurice Verberne kopte
uit een corner over.
Gele kaart
In de 72e minuut kreeg Nick Vijlbrief zijn tweede gele kaart en daarmee rood. Argontrainer Marcel Keijzer had hem eerder kunnen wisselen, zeker omdat scheidsrechter Van
de Heuvel al had aangegeven dat
hij Vijlbrief extra in de gaten hield.
Wim Swinkels, de trainer van Dijkse Boys, vond een punt blijkbaar genoeg want hij wilde de man-meersituatie niet benutten door bijvoorbeeld aanvallend te wisselen. Hiermee werd des te meer duidelijk dat

HEMA ‘Vroeg op’familietoernooi
weer heel gezellig en geslaagd
Mijdrecht – Zondag 26 september
werd het HEMA ‘Vroeg op’-familietoernooi gehouden bij tennisvereniging De Ronde Venen. Dit toernooi dat gesponsord wordt door de
HEMA is een gezelligheidstoernooi
waarbij een jeugdlid samen met een
volwassene een dubbelpartij tennist.
De aardigheid hiervan is dat ook
opa’s en oma’s meedoen met de
tenniswedstrijdjes. Het gaat bij dit
toernooi niet om het winnen maar
om het gezellig samenspelen onder het genot van een hapje en een
drankje. Iedereen neemt dan ook
iets lekkers mee om te eten. De tafel
stond weer vol met heerlijke lekkernijen zoals cake, appeltaart, stok-

broodjes, mini pizzaatjes, enz.
Tussen de tenniswedstrijdjes door
stond iedereen gezellig te kletsen
en te smullen.

Dijkse Boys met een punt tevreden
was.
Met een man minder was Argon
alsnog de betervoetballende ploeg
en probeerde dan ook een doelpunt
te maken. Joshua Patrick kwam los
van zijn tegenstander en op volle
snelheid ging hij richting de goal.
Langs de kant was niet goed te zien
of hij buiten of binnen de zestien
werd vastgehouden. Scheidsrechter
Van de Heuvel oordeelde echter dat
er geen sprake was van een overtreding.
In de 80e minuut schoot Ouaouirst
op de goal, zijn doelpoging werd
aangeraakt en tot corner verwerkt.
In de slotfase probeerde Argon het
wel, maar kon het niet echt gevaarlijk worden. Dijkse Boys kreeg nog
twee mogelijkheden. Jihad Ouchene schoot de bal van dichtbij in het

zijnet en Verberne kreeg nog een
kopkans uit een corner.
Dijkse Boys heeft eigenlijk de gehele wedstrijd geen moment aanspraak kunnen maken op de overwinning. Argon wilde het wel, maar
kon het simpelweg niet. Dit is jammer, want een overwinning had een
tweede positie op de ranglijst opgeleverd. Negen doelpunten voor in
evenveel wedstrijden is niet veel. Wil
Argon bovenin mee blijven doen zal
er meer gescoord moeten worden.
Opstelling Argon: Maxime Singels,
Nick Vijlbrief, Jasper de Haer, Tuan
Trong Minh, Jocelino de Sa, Kevin
van Essen (86e minuut Erik Mulder),
Brayton Biekman, Anton den Haan,
Patrick Lokken, Aziz Ouaouirst, Joshua Patrick.
Scheidsrechter: M.C. van de Heuvel.
Toeschouwers: 800.

Aan het einde van het toernooi werd
het aantal gewonnen games geteld
en zo viel een aantal kinderen en
volwassenen in de prijzen die beschikbaar waren gesteld door de
HEMA. In de categorie A ging de
1e prijs naar Jarni en zijn vader Sander van der Wilt. In de categorie B
ging de 1e prijs naar Ruben Ruijgrok en Ton van Dijk en in de categorie C ging de 1e prijs naar Mads en
zijn vader Ruud Bos
Het was weer een geslaagd toernooi!

Nieuwe Meerbode - 13 oktober 2010

pagina 17

Een blamerende nederlaag
voor CSW uit tegen Breukelen

Hertha F5 voetbaljongens
bijna herfstkampioen

Wilnis - CSW leed uit bij Breukelen een blamerende nederlaag. Ongeïnspireerd en zonder vechtlust
werd het 3-1. Een stand overigens
die veel hoger uit had kunnen vallen
als Breukelen niet zo slordig met de
kansen was omgesprongen.

Vinkeveen - Het gaat goed met
Hertha F5 en als je wint heb je vrienden. Dit keer waren de blauw/roodgestreepte voetballers uit Loenen
a/d Vecht de tegenstanders. Maar
de Vinkeveense aanvalsmachine bij
de start aan alle kanten. Misschien
wel door het ontbreken van Geert
Kroon, die verstek moest laten gaan.
Het was aan Michel Passet te danken dat de Vinkeveners na vijf minuten al niet met 3-0 achter stonden.
De jongens hadden duidelijk last
van de enorme druk die inmiddels
op hun schouders is neergekomen.

De eerste kansen voor Breukelen
dienden zich meteen al aan na een
heel slap begin van CSW. Uit een
voorzet zocht de linksbuiten gelukkig voor CSW het doel te hoog. Even
later mocht Breukelen een vrije trap
nemen die loeihard op de paal werd
geschoten. Aan de andere kant
was CSW dichtbij de openingstreffer toen Jay Wijngaarden het doel
te hoog zocht na knap terugleggen van Maurice Bartels. Even later wat duw en trekwerk in de zestien van CSW dat door de scheidsrechter werd bestraft met een penalty. Ook deze kans wist Breukelen niet te verzilveren omdat Jordi Wens de bal uit de hoek wist te
ranselen. Bij een lage voorzet bracht
Jordi Wens eveneens prima redding
toen de spits de bal voor het intikken had. Halverwege de eerste helft
wist Mauricio Cabeza knap door te
breken en werd binnen de zestien
gevloerd wat eveneens een penalty betekende. Ook deze strafschop
leverde echter geen doelpunt op
want de bal werd door Jeroen Westera naast geschoten. Hierna kwam
CSW weer goed weg toen een open
kans op de lat werd geschoten. Bij
een prima schot van Maurice Bartels wist de keeper van Breukelen
nog schitterend redding te brengen
maar even later was hij toch kansloos. Maikel Pauw bediende Cabeza
aan de rechterkant die vervolgens

Jay Wijngaarden in staat stelde om
de 0-1 te scoren.
Strafschop
Na rust meteen al een cruciaal moment in de wedstrijd. De doorgebroken linksbuiten werd binnen de zestien gevloerd door Vincent Wens en
dat betekende opnieuw een penalty en rood voor Wens. De strafschop
werd wederom gestopt door Jordi
Wens maar bij de rebound was hij
kansloos en de 1-1 een feit. Hierna
was het Breukelen dat de touwtjes
nog steviger in handen nam en CSW
terugdrong, maar het was vooral
aan doelman Jordi Wens te danken
dat het nog gelijk bleef. De spaarzame keren dat CSW er nog uitkwam
leed het veel te simpel balverlies wat
in de eerste helft ook al veel te vaak
het geval was. Breukelen bleef komen en dat leidde uiteindelijk in een
verdiende voorsprong. De linksbuiten draaide naar binnen en schoot
keihard in de korte hoek. Het verzet
van CSW was hiermee helemaal gebroken maar de ploeg bleef nog hopen op een puntje, mede ook omdat Breukelen zo slordig was in de
afwerking. Bijna lukte het Michel
Zeldenrijk nog na terugleggen van
Cabeza maar het schot ging hoog
over het doel. Vlak voor tijd werd de
wedstrijd definitief beslist toen knap
werd raak gekopt uit een voorzet.
Zo leed CSW een verdiende nederlaag tegen een ploeg die wel bereid
was om tot het uiterste te gaan.
Wil CSW niet naar onderen gaan
kijken dan zal het zaterdag tegen
Eemdijk toch uit een ander vaatje
moeten gaan tappen.

Atalante H1 wint weer
Vinkeveen - Aan de zegereeks
van A-Side Atalante Heren 1 komt
maar geen einde. De zwaar bevochten wedstrijd tegen Keistad H3 uit
Amersfoort werd gewonnen met 3-2
en het volleybalteam uit Vinkeveen
staat nog steeds bovenaan in de heren promotieklasse. De A-Side mannen haalden niet het niveau dat nodig was om het briljante spel te spelen waarmee zij de eerste twee wedstrijden moeiteloos naar hun hand
konden zetten. Ze moesten zich nu
bewijzen in veerkracht, vechtlust en
volwassenheid.
Dit alles kreeg vorm in de eerste en
tweede set waar de tegenstander uit
Amersfoort zich van zijn beste kant
liet zien. Harde services, knallende
aanvallen en een stugge defensie
maakten het lastig voor de Vinkeveners om in hun eigen spel te komen. Spelverdeler Frans Roos kreeg
niet de mooie passes die het voor
hem mogelijk maken om flitsende en verrassende dingen te doen.
Middenaanvallers Bas van der Lubbe en Robert Hardeman konden
daardoor niet goed in stelling worden gebracht en zagen buitenaanvallers Erik Verbruggen en Leonard
de Jong regelmatig een goede blokkering tegenover zich. Diagonaalaanvaller Sven Pothuizen en coach
Martijn de Vries konden ook het tij
niet keren en de sets werden verloren met 26-28 en 21-25.
De derde set leek een kopie te wor-

den van de eerste twee sets en bij
een achterstand van 13-19 leek de
set verloren en de wedstrijd gespeeld. Maar wisselspeler Rein
Kroon, die in een eerder stadium al
had aangegeven dat er toch punten te verdienen waren, bleek helderziende te zijn; puntje voor puntje kwam Atalante H1 terug en de
achterstand werd kleiner en kleiner.
Het publiek voelde dat er hulp nodig
was en ging als één man achter de
A-Side mannen staan. En toen ook
nog Dames 2 na hun rondje B&B
(bier en bitterballen) hun pijlen op
de tegenstander richtten, sloeg de
stress bij Keistad toe. Fouten, irritatie, paniek en een gele kaart waren
het resultaat en Atalante greep zijn
kans. De derde set werd alsnog gepakt met 25-23 en de vierde werd
overtuigend gewonnen met 25-19.
Er waren inderdaad punten gepakt,
maar het A-Side team was niet te
stoppen. Nu wilde men ook voor de
overwinning gaan. De tegenstander uit Amersfoort was murw geslagen en bij de Vinkeveners was
het niveau als vanouds: harde smashes, felle verdediging en een rotsvast vertrouwen. 15-8 winst was het
eindresultaat en de wedstrijd was
gewonnen!
Volgende wedstrijden: 13 oktober
tegen VCH H2 in Hoofddorp en vrijdag 5 november speelt Atalante H1
weer thuis in De Boei om 21.00 uur
tegen Wilhemina H1.

Reünie bij 50-jarig DeVinken
Vinkeveen - In januari 2011 is het
50-jarig jubileum van De Vinken. De
succesvolle Vinkeveense korfbalvereniging wil dit jubileum op gepaste wijze vieren. Natuurlijk horen
daar ook een receptie en een reünie
bij. De voorgaande edities hiervan
waren steeds een enorm succes.
Honderden mensen zijn in de afgelopen vijftig jaar lid van De Vinken
geweest (of zijn dit nog steeds!!!) en
de jubileumcommissie streeft ernaar
om zoveel mogelijk leden en oud leden op de hoogte te houden van de
op handen zijnde feestelijkheden.
Via de digitale communicatiemogelijkheden hebben al vele honderden
leden en oud leden kennisgenomen
van het opgestelde feestprogramma. Op 14 januari begint dit met een
gala-avond voor de leden. Een nog
groter publiek is welkom op de zaterdag erna.
15 januari 2011: Reünie en receptie
50 jaar De Vinken.

Programma voor die zaterdag
Van 16.00 tot 18.00 uur is de
receptie voor genodigden,
leden en oud-leden.
Om 18.00 uur is er gelegenheid tot
het nuttigen van een broodje met
aansluitend de reünie, waarin men
deze avond gezellig babbelend
voortzet.
Plaats van handeling: de kantine
van KV De Vinken op het sportpark
in Vinkeveen.
De Vinken wil dit jubileum graag tot
een grootse happening maken.
Zij willen zoveel mogelijk mensen
bereiken en er voor zorgen dat heel
veel (oud-) Vinkenleden op tijd op
de hoogte zijn.
Opgave voor de reünie is mogelijk
via de website van De Vinken
(www.de-vinken.nl), daar staan ook
de laatste nieuwtjes over het jubileumprogramma.

Veel hoge uitslagen in
de biljartcompetitie
De Ronde Venen - Vier keer 9-0,
vier keer 7-2 en 2 keer 6-3 was de
oogst. De teams van De Kuiper/van
Wijk, Cens 1 en de Paddestoel 2 profiteerden het meeste van de 9-0 scores. Koploper De Schans kwam weer
met beide benen op de grond door
een gevoelige 6-3 nederlaag tegen
Bob’s Bar.
Cor Ultee won in slechts 15 beurten
en had de kortste partij van de week.
Evert Oudhof maakte een serie van
11 caramboles = 35,48% van zijn te
maken punten.
De Kuiper/van Wijk maakte met 9-0
een voorlopig einde aan de illusies
van De Merel/Heerenlux 1. Michael
de Kuiper was deze keer de grote
man voor zijn team. Hij had maar 17
beurten nodig om een tegenstribbelende Kees Griffioen te verslaan.
Kees de Zwart en John Vrielink zorgden voor een spannende “pot”. Kees
trok aan het langste eind. Nico Koster was net iets eerder uit dan Bert
Fokker.
Stieva Aalsmeer zag De Merel/Heerenlux 2 met 2-7 vertrekken. Peter
Marsen had maar 16 beurten nodig om van Derk Bunders te winnen. Evert Oudhof was, mede door
de hoogste serie van de week, genadeloos voor Aria Dolmans.
APK Mijdrecht 1 was De Springbok
1 met 7-2 duidelijk de baas. Cor Ultee had in 15 beurten geen kind aan
Hans van Eijk. Gerrie Hölzken was in
23 beurten veel te sterk voor Peter
Maijenburg. De Paddestoel 3 verloor in een spannende wedstrijd met
3-6 van DIO 1. Hans Bak en Herman
Turkenburg zorgden voor een gelijkspel. Bert Dijkshoorn was net iets

Maar hoop doet leven en Daan Plevier opende het voetbalfeest met
een prima rush en een verwoestend
afstandschot: Geen minuut later
moest keeper Mika Gankema een
enorme snoekduik maken anders
was het gewoon weer gelijk. Niet
veel later een ouderwetse scrimmage waarbij Daan opnieuw scoorde: 0-2. Mats Klinkhamer scoorde

Ziek team
Cens 2 met een paar “zieke”spelers
had met 0-9 geen kans tegen De
Paddestoel 2.
Jim van Zwieten was in 24 beurten
te sterk voor een niet fitte Hans van
Rossum. Pim de Jager had maar 1
carambole meer na een spannende
pot tegen Jos Bader.
De Springbok 2 was met 9-0 niet
vriendelijk voor APK Mijdrecht 2. Jan
van Veen speelde in 17 beurten Hendrik Versluis van de biljarttafel.
De Paddestoel 1 was met 0-9 kansloos tegen Cens 1.
DIO 2 stuurde met 7-2 APK
Mijdrecht 3 naar huis. Roy Leemreize pakte de enige punten door in 22
beurten Hennie van “t Hul met lege
handen te laten staan.

Derde vijfpunter voor de
volleybaldames Atalante 2

In de tweede set kwamen Inge en
Annemarieke Wijnands in het veld
voor Joke Ruizendaal en Marjan
Blenk. Het maakt dit seizoen helemaal niets uit dat er dan even meer
middens of buitens in het veld staan,
iedereen is flexibel om op welke positie dan ook een rondje mee te
draaien. Ook hier was het aan het
begin van de set toch een beetje

Direct na rust scoorde toch weer
Loenen uit een lastige corner: 3-6.
Rens wist vlak daarna heel knap de
paal te raken en Jim bracht Sem in
stelling maar die schoot net naast.
Het duo Mats en Rens komt in de
boeken met de score van 3-7 en 3-8,
maar ook Loenen scoorde nog twee
keer tegen: 5-8. Sander gaf wederom een mooie voorzet naar Jim die
de bal op schitterende wijze hoog in
de touwen joeg. Eindstand: 5-9.
Op naar het herfstkampioenschap.

Verrassing
Bob’s Bar zorgde voor de verrassing
van de week door De Schans met
6-3 te verslaan.
Henk Doornekamp zorgde in zijn
eentje voor de enige 3 punten door
in 21 beurten Erik Spiering te verpletteren.
De Merel/Heerenlux 3 zorgde voor
een nipte 5-4 tegen De Kromme
Mijdrecht 1.
Jan van der Meer (zie foto) zorgde
in 17 beurten en een slotserie van 19
caramboles dat John Oldersma geen
schijn van kans had.
De Merel/Heerenlux 4 kon het met
2-7 niet bolwerken tegen De Kromme Mijdrecht 2. “Jonkie” Donny
Beets redde de eer voor zijn team
door het andere “jonkie” Anthony
Schuurman te verslaan.

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

DuoD2 plaatst zich voor het
Nederlands Kampioenschap
Mijdrecht - Tijdens hun vierde
wedstrijd in Zwijndrecht hebben
Dagmar van Vroenhoven & Danique
Mayenburg zich geplaatst voor de
Nederlandse Kampioenschappen
Majorette 2010.

Na aankomst in Zwijndrecht gaan
Dagmar en Danique zich omkleden
en kunnen ze aan de warming-up
beginnen. Omdat zij pas na de pauze aan de beurt zijn is er ook nog
gelegenheid om voorafgaand aan
de show de vloer te verkennen. Aan
alle voorbereidingen kan het dus
niet liggen…

De eerste set startte fanatiek. Er
werd hard gewerkt, het meest nog
wel door Jet die de ietwat onnauwkeurige passes moest belopen. In
de ranglijst stond de Haarlemmer
ploeg een na laatste en dat dat nog
niet alles zegt na 2 wedstrijden was
gezien. Geconcentreerd speelden
de dames door tot 25-15 winst.

Scoren
Rens Kok scoorde er nog twee: 2-5
en 2-6. En toen was het rust.

eerder uit dan Ralph Dam.

Deze zaterdagmorgen vertrekken
de dametjes, hun trainster Chantal
en hun begeleiders weer vroeg. Na
de eerdere wedstrijden begint dat
een soort routine te worden. Hebben ze alles bij zich? Check!

Vinkeveen - Vrijdag 8 oktober
speelde de Haaxman ploeg haar
3de wedstrijd tegen Spaarnestad
D8. Dit keer met wel 10 spelers aan
de meet, naast de basis 7 waren Inge Bakker, Annemarie Bakker en
topper Daniëlle van der Horst van
D1 van de partij. En, het was première voor Jet Feddema die na een
maandenlange rottige rugblessure
eindelijk weer in de vierkante ring
mocht.

heel strak de 0-3. Even niet opletten met verdedigen betekende wel
een tegendoelpunt: 1-3. Jim wil altijd winnen en maakte het verschil
daarom gauw groter na goed overspelen van Daan: 1-4. En weer werd
Hertha verrast door een tegenaanval: 2-4.

achter de punten van de gastploeg
aanlopen maar allengs werd het hele spel beter en werd 25-17 een feit.
Marjan en Joke kwamen weer terug
voor Debbie van der Hoorn en Tineke Vellekoop en zetten met Daniëlle
die aan het eind van de tweede set
was ingewisseld het derde bedrijf
voort. De pass was inmiddels gewoon steady te noemen en Jet kon
de verschillende aanvallers soepeltjes bedienen. Met 25-11 was het
klaar. Ook de laatste kon Jet wel aan
(met zo’n mooie pass) en deze werd
vrij simpel met 25-10 gewonnen.
Met deze derde volle winst op rij
staan de Haaxman dames aan kop,
twee punten los van de nog steeds
wel gevierde vrienden van Roda uit
Amstelveen. Dit is het tweede seizoen dat D2 probeert terug te komen in de 1e klasse. Vorig jaar lukte
dat nét niet, de start is in ieder geval
veelbelovend door niet hier en daar
een setje te laten liggen, tot nu toe..
De volgende 2 wedstrijden zijn tegen twee geduchte teams van VCH
en VHZ. Vrijdag 22 oktober spelen
de dames om 19:30 thuis in De Boei
tegen VHZ.

Als DuoD2 aan de beurt is lopen
de meisjes zelfverzekerd naar hun
plaats en kan hun show beginnen.
Het begin van de show is in de laatste weken iets aangepast en ziet er
erg mooi uit. Het stuk met de linten
gaat helaas iets minder gelijk. Vervolgens het batonstuk: alle aerials
(gooien) worden gevangen, super!!
Al met al ziet de show er veelbelo-

vend uit maar wat zal de jury ervan
vinden?
Geduldig
Rond 17.00 uur begint de prijsuitreiking met de categorie Twirl, waardoor de meisjes weer geduldig
moeten wachten. Als de majorettes
aan de beurt zijn gaan de meiden
alvast rechtop zitten.
Duo - jeugd 2 - accessories: 85.4
punten voor Dagmar en Danique!!
De VIOS-aanhang is door het dolle heen. Zoveel punten betekent namelijk plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen. Dagmar en
Danique zijn allang blij met ‘in de
tachtig punten’. Later begrijpen zij
pas dat dit plaatsing betekent!
De Nederlandse Kampioenschappen 2010 worden gehouden op 26
maart 2011 te Waalwijk. Tot die tijd
moeten de dames hard blijven trainen en de show perfectioneren,
maar dat vinden ze helemaal niet
erg. Want wie wil er niet Nederlands
Kampioen worden?
Voor het zover is zijn er deze maand
eerst nog twee wedstrijden te gaan.
En ook daar willen ze zich van hun
beste kant laten zien.
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Kinderen St. Jozefschool bij
de doop van Fiene Verweij
Vinkeveen - Dit school jaar staat bij
de St Jozefschool het thema ‘Water’/
Duurzaamheid’ centraal.
In de eerste schoolweek konden
de kinderen al op allerlei manieren
kennismaken met water.
Dat deden ze door verschillende
WATERspelletjes te doen.
Ook tijdens de technieklessen zul-

len Water en Duurzaamheid de aandacht krijgen. Wat is water? Wat is
de functie van water voor de natuur
en ook voor thuis?
Allemaal vragen waar de kinderen
dit schooljaar antwoorden op gaan
vinden. Als katholieke school is ook
de link gelegd naar het water in de
kerk. De familie Verweij was bereid

hun dochtertje Fiene in het bijzijn
van de hele school te laten dopen.
Van tevoren is pastor Jos op school
langsgekomen om in de verschillende groepen op een gepaste wijze uitleg te geven over het dopen en
het water binnen de kerk.
Voor iedereen was het een speciale
gebeurtenis!

Taxatie en inkoop van oude boeken en ansichtkaarten:

Volgende week woensdag in
bibliotheek van Mijdrecht
Kunstenaar Ramon Otting opent
Kinderboekenweek op De Pijlstaart
Vinkeveen - Woensdagmorgen 6
oktober stond bij obs De Pijlstaart
in het teken van de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is ‘De Grote TekenTentoonstelling’.
Tante Til (juf Anneke) had een brief
ontvangen om te komen schilderen.
Dit was echter niet de bedoeling. Er

was juist een echte kunstenaar gevraagd en niet tante Til die met een
kloddertje roze hier en daar alles roze wilde maken. Een verdrietige tante Til mocht toen het verhaal ‘Krokodil en het meesterwerk’ voorlezen.
Kunstenaar Ramon Otting schilderde onder het toeziend oog van alle leerlingen het verhaal. Na afloop

kregen alle kinderen de opdracht
mee om een tekening te maken bij
het voorgelezen verhaal. De mooiste tekening wordt beloond met een
prijs. Donderdagavond 14 oktober
wordt de kinderboekenweek op de
Pijlstaartschool afgesloten met diverse activiteiten voor de onder- en
bovenbouw en voorleeswedstrijd.

Mijdrecht - Woensdag 20 oktober van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur
opent de nieuwe bibliotheek van
Mijdrecht tijdens de opening haar
deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam.
Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en
theologie. Ook oude foto’s en albums zijn welkom. Er zullen ook een
paar voorbeelden te zien zijn van
antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor
restauratie kan een afspraak gemaakt worden.
De heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude/
antieke boeken en was organisator

van diverse boekenmarkten in den
lande, zoals de Veluwse boekenmarkten.
Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurt zo
mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Vorig jaar werd een zeldzame handgeschreven bijbel in Enkhuizen door
Arie Molendijk ’ontdekt’.
Desgewenst kunnen bezoekers hun
oude boeken ter plaatse verkopen.
Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te

vervoeren boeken kan eventueel
een afspraak worden gemaakt.
Regelmatig taxeert Molendijk op
uitnodiging in musea, bibliotheken,
kerken en op monumentendagen.
De belangstelling is overwegend
groot op dergelijke dagen.
Inmiddels heeft Arie Molendijk meer
dan 600 taxatiedagen achter de rug.
Er is voldoende parkeergelegenheid
in de omgeving en de koffie staat
klaar.
Volgende week woensdag 20 oktober van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur
in de Bibliotheek in Mijdrecht aan
de Pieter Joostenlaan 24A. Tel. 0297
282729.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C.
Molendijk, tel 010 4667164 of 0651950097.
info@molendijkboeken.nl (niet voor
taxaties).

Fit4kids waveboardmiddag
op basisschool De Trekvogel
De Ronde Venen - Op maandag 4
oktober is OBS De Trekvogel gestart
met het project Fit4kids. Er worden
gedurende een aantal weken tal
van activiteiten georganiseerd die te
maken hebben met Bewegen, Gezonde voeding en Gezonde Keuzes maken. Op dinsdag 5 oktober
opende Sprinter, de mascotte van
Fit4kids, het project met een groot
sport- en spelspektakel in sporthal
Phoenix. Een groot aantal sport- en
spelactiviteiten was uitgezet en de
kinderen konden naar hartenlust

gezond bewegen. Op vrijdag 8 oktober begonnen de kinderen de dag
met Fit4kids ochtendgymnastiek.
“Meester” Jimmy zorgde voor een
sportief begin van de dag door de
kinderen te laten springen, zwaaien, hinkelen, buigen en strekken
en rennen op de plaats. Diezelfde
middag werd er op het schoolplein
een Fit4kids waveboardmiddag gehouden. De kinderen konden die
middag waveboarden, skaten, rolschaatsen en wavebiken. Het was
een geweldig evenement en ieder-

een heeft ervan genoten. Alle kinderen zijn in het bezit van een beweegpaspoort. Zij kunnen stempeltjes verzamelen door gezond te bewegen en gezond te eten.
Er zijn de afgelopen week al vele stempeltjes verdiend met de gehouden activiteiten. Ook kunnen de
kinderen stempeltjes verdienen met
het eten van fruit en het drinken van
“gezonde” drankjes. Bij minimaal 50
stempeltjes wacht aan het einde van
het project een gezonde verrassing.

Chanten bij Cursusproject
Vinkeveen - Je hoeft er niet voor
naar India. Gewoon in De Boei, aan
de Kerklaan 32 kun je op woensdag 17 november kennismaken met
chanten.
Chanten is een actieve Boeddhistische meditatievorm waarbij je jouw
potentieel en ook die van je omgeving kunt ontwikkelen. Je kunt

chanten voor het geluk van jezelf en
ook voor anderen en daardoor nemen je zelfvertrouwen en compassie toe.
Door meer zelfvertrouwen onderneem je meer actie en zul je eerder
je doelen bereiken. Door meer compassie krijg je meer inzicht in jezelf
en anderen en ben je weerbaarder

in moeilijke tijden. Op deze avond
wordt wat over de achtergrond van
het Boeddhisme en chanten verteld
en gaat men samen chanten.
U kunt inschrijven via
www.cursusproject.nl en het Inschrijfformulier sturen naar
auwert@casema.nl of even bellen
met 0297261849

zangtalentenjacht bij De Plashoeve
Vinkeveen - Plashoeve Talent 2008
en 2009 bleken een groot succes
te zijn. Vele onbekende zangtalenten schroomden niet om het biljart
te betreden en het publiek genoot.
Vanaf donderdag 4 november a.s.
organiseert de Plashoeve haar derde talentenjacht.
Vanaf 4 november zal de Plashoeve zeven donderdagen lang bedolven worden onder onbekend zangtalent. De talenten zullen zich laten
horen aan een vakkundige jury en
een nog kritischer publiek. De twee
beste zangtalenten zullen een betaald optreden winnen en krijgen,
niet te vergeten, naamsbekendheid.
De zangtalentenjacht bestaat uit
vier voorrondes, twee halve finales en de finale. De harde kern van
de vakkundige jury bestaat wederom uit Peter van de Berg (manager
I.O.S.), Joost Marsman (leadzanger I.O.S.) en Inge Kerkwijk. Glennis
Grace versterkte ook al eens de jury
en hopelijk zal zij ook dit jaar weer
tijd vrijmaken.

Prijzen
Robina Soulijee is de grote winnares van 2008. Na afloop van de finale heeft zij samen met Glennis Grace
de sterren van de hemel gezongen.
Inmiddels is Robina geen onbekende in de Plashoeve en treedt zij
nog regelmatig op. In 2009 ging de
eer naar Luna Mae, ook zij timmert
goed aan de weg en is inmiddels op
vele podia naast bekende artiesten
te bewonderen. Zij kunnen aan het
lijstje van grote namen worden toegevoegd die al eerder in de Plashoeve hebben opgetreden zoals André
Hazes, Wolter Kroes, Ben Cramer,
Glennis Grace, Peter Beense, Robert
Leroy, Dries Roelvink en vele anderen. Naast het krijgen van naamsbekendheid zullen er twee betaalde
optredens ter waarde van 250,- euro
worden uitgereikt. Één daarvan is de
juryprijs, maar dit jaar kan ook het
publiek meestemmen. De publiekslieveling gaat er vandoor met de andere geldprijs. Denk jij kans te maken op een van deze betaalde optredens? Schrijf je dan in via plas-

hoevetalent@plashoeve.com
Begrip
De talentenjacht is inmiddels een
begrip in de omgeving en steeds
meer zangtalent geeft zich op voor
deze spannende wedstrijd. Ook
kunnen de André Hazes, Madonna,
Michael Jackson, Diana Ross looka-likes deze winter bij de Plashoeve terecht; er wordt naast de reguliere talentenjacht een heuse looka-like contest georganiseerd in Januari 2011. Omdat alle artiesten en
genres geoorloofd zijn, belooft het
een gegarandeerd spektakel op te
leveren.
Tijdens de talentenjachten wordt er
niet alleen aan de deelnemers gedacht, u bent als publiek ook van
harte welkom. Met de komst van de
nieuwe menukaart kunt u al genieten vanaf 8,- euro p.p. Voor meer informatie over de talentenjachten,
andere live avonden en de menukaart kunt u terecht op
www.plashoeve.com.

De Christenvrouw
Mijdrecht - De vereniging ‘De
Christenvrouw’ afdeling De
Ronde Venen, hoopt weer bij
elkaar te komen op D.V. morgen, donderdag 14 oktober in
gebouw “’t Kruispunt” van de
Christelijk Gereformeerde Kerk
in Mijdrecht aan de Koningin
Julianalaan 22.
Spreker voor deze avond is ds.

P.J. den Hertog uit Koog aan de
Zaan.
Het onderwerp is: ‘Als Pasen en
Pinksteren op één dag vallen’.
Spreekt het onderwerp u aan?
Kom gerust vrijblijvend een
keer kijken en luisteren. !
Aanvang 20.00 uur; de koffie
staat om 19.45 klaar!

Ledenvergadering
Wilnis - Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt volgende week woensdag 20 oktober een ledenvergadering. Mevrouw Marianne Glashouwer van Christenen voor Israël komt
met het onderwerp: “Gods trouw aan
Israël”. Tevens zal mevrouw Hogendoorn uit Mijdrecht aanwezig zijn
met een stand Israëlproducten die u
kunt kopen. Ook gasten zijn hartelijk welkom. De avond is in gebouw
De Schakel, aan de Dorpsstraat 20 in
Wilnis en begint om 20.00 uur.
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Open dag voor de jeugd bij
bowlingvereniging succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
kon de jeugd van De Ronde Venen
kennismaken met bowlen. Een groot
aantal kinderen was op deze uitnodiging af gekomen.
Onder deskundige leiding werd aan
de jeugd de eerste beginselen van

het bowlen bijgebracht.
De jeugd van de Bowling Vereniging
Mijdrecht bowlt op maandagavond
van 18.00 tot 19.30 uur in Bowling
Mijdrecht aan Ontspanningsweg 1a.
Iedereen is van harte welkom op

maandagavond om kennis te komen
maken met de bowlingsport.
Ook de senioren van de B.V.M. bowlen weer in Mijdrecht en wel op de
maandag van 20.00 tot 21.30 uur,
dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur en
woensdag van 20.30 tot 22.30 uur.

Voetballers Argon D4 in
shirts van nieuwe sponsor
Mijdrecht – Deze week speelde Argon D4 voor het eerst in de nieuwe
shirts van shirtsponsor GT Bunck
Accountants Belastingadviseurs. Dit
Accountants- en Belastingadvieskantoor heeft vestigingen in Amstelveen en Breukelen. Aangezien
Mijdrecht precies tussen beide ves-

tigingen in ligt en het kantoor de
sport een warm hart toedraagt was
de link met Argon snel gelegd.
Argon D4 wist in de nieuwe shirts
meteen een goed resultaat neer te
zetten want er werd met maar liefst
9-0 gewonnen. In de poule staat Ar-

gon D4 nu bovenaan met 28 doelpunten voor en één tegen.
In de komende weken volgen echter een paar wedstrijden tegen concurrenten voor de bovenste positie,
te beginnen met aanstaande zaterdag tegen Victoria.

Hertha boekt zaterdag
belangrijke overwinning

Op de valreep een punt
voor korfballers De Vinken

Vinkeveen - Hertha heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. In Amsterdam tegen het lastige JOS/Watergraafsmeer werd met
1-2 gewonnen. De wedstrijd werd
gespeeld in een hoog tempo, met
twee ploegen die speelden voor de
overwinning en met Hertha als verdiende winnaar.
Met in het achterhoofd de topper
van volgende week tegen medekoploper Nita besefte Hertha het belang
van de uitwedstrijd tegen JOS/Watergraafsmeer. De Amsterdammers
wonnen vorige week knap op bezoek bij VIOD, dus deze ploeg was
niet te onderschatten. Dit bleek ook
in de openingsfase van de wedstrijd.
JOS/Watergraafsmeer startte furieus
en met veel druk naar voren probeerde het Hertha het voetballen onmogelijk te maken. Hertha voetbalde bij
vlagen goed en kon regelmatig onder de druk uitkomen. De thuisploeg
gaf achterin veel ruimte weg, waardoor Hertha de beste kansen kon
creëren. De Amsterdammers werden in de eerste twintig minuten al
gewaarschuwd door gevaarlijke aanvallen via Jorg Landwaart, Wessel
Mayer en Erik Post.

Vinkeveen - In de laatste seconden van de wedstrijd maakte Peter Koeleman voor De Vinken 13-13.
Het was een gelijkopgaande strijd
tegen het bezoekende Woudenberg.
Beide korfbalteams kwamen om en
om op voorsprong. Geplaagd door
blessures leek De Vinken het onderspit te gaan delven, maar in de laatste aanval sleepte de Fortisformatie
toch nog een punt weg.

Raak
Na een half uur spelen was het dan
toch raak. Landwaart werd weggestuurd door Albert Haveman en zijn
afgeslagen voorzet kwam terecht bij
Pieter Liesveld, de mee opgekomen
linksback stelde Mayer in staat de
0-1 op het scorebord te zetten. Na de
openingstreffer had Hertha de beste kansen op het verdubbelen van de
voorsprong, zo raakte Rick Aarsman
de lat uit een vrije trap. In een spaarzame counter van JOS/Watergraafsmeer kwam de thuisploeg op 1-1.
De spits van de thuisploeg werd bediend door de gevaarlijke linksbuiten
en liet keeper Wouter Moen kansloos
met een diagonaal schot. Ondanks
het veldoverwicht en het creëren van
de betere kansen gingen de Vinkeveners met een gelijke stand de rust in.
Winst
In de tweede helft ging Hertha op
zoek naar de winst. Het spelbeeld
was in het eerste deel van de twee-

de helft onveranderd. Hertha was de
ploeg die als eerste gevaarlijk kon
worden. Na een uur spelen kwamen
de Vinkeveners dan ook verdiend op
voorsprong. Joshua van Andel ging
goed door over de rechterkant en
bediende Landwaart, die knap binnen schoot, 1-2. JOS/Watergraafsmeer voerde na de achterstand de
druk op, maar konden niet echt gevaarlijk worden. De enige goede
kans kreeg de thuisploeg met behulp
van de Hertha verdediging. Slordig
uitverdedigen aan Vinkeveense kant
zorgde er voor dat de linkerspits alleen op het doel af kon lopen, maar
Moen pakte de bal uitstekend. In de
slotfase van de wedstrijd probeerde JOS/Watergraafsmeer met behulp van de lange bal nog gevaarlijk te worden, maar de verdediging
onder leiding van aanvoeder Dennis
van de Broek en Lars Overzee waren
de aanvallers de baas. Zo eindigde
een boeiende wedstrijd in het voordeel van Hertha en boekte het een
belangrijke overwinning.
Door de overwinning heeft Hertha
de volle winst uit vijf wedstrijden behaald. Nita won thuis met 3-1 van
VIOD, Zuid-Oost United won met
1-5 op bezoek bij Diemen en Abcoude verpletterde op eigen veld Nieuw
West met 11-0. Buitenveldert, DOB
en Buitenboys kwamen niet in actie. Het is nog onbekend of Buitenboys de competitie uitspeelt. Buitenboys heeft twee wedstrijden moeten
afzeggen. Mocht de ploeg uit Almere uit de competitie worden genomen, dan zal Hertha de 6-0 overwinning van de eerste speeldag moeten
inleveren.

Bedrijvenvolleybaltoernooi
De Ronde Venen - Volleybalvereniging Unitas uit Mijdrecht organiseert op vrijdagavond 12 november
voor de 11e keer in opeenvolging
haar bedrijvenvolleybaltoernooi. Het
toernooi wordt gespeeld in ‘Sporthal
De Phoenix’ aan de Hoofdweg.
Ook dit jaar wordt er weer geprobeerd in 2 poules te spelen, namelijk
een recreatiepoule en de gevorderdenpoule. Het is mogelijk meerdere teams per bedrijf, straat of vereniging in te schrijven. Bedrijven mogen zich in beide poules met één of
meerdere teams inschrijven.
Recreatiepoule:
Deelnemers die als ‘ongeoefend’
mogen worden betiteld.
Minimaal twee dames per team (in
overleg met de organisatie kan hier

misschien van worden afgeweken)..
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en
-spelers (geen verplicht aantal dames, wel gewenst).
Maximaal twee competitiespelers
per team
Inschrijving
De inschrijving is geopend. Tot uiterlijk woensdag 27 oktober kunt u
inschrijven bij het secretariaat van
Volleybalvereniging Unitas, t.a.v. Ilse Samson, Molenwiek 79, 3642 BP
Mijdrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt 50,- euro.
Let op: er is plaats voor 20 teams. De
volgorde van inschrijving bepaalt of
er plaats is voor uw team.

Hertha 2
Hertha 2 won met 1-3 op bezoek bij
FC Breukelen. Dave Ruijzenaars was
wederom trefzeker en nam de gehele productie voor zijn rekening. Hertha 2 staat door de overwinning ongeslagen bovenaan en speelt zaterdag thuis tegen JSV Nieuwegein, de
wedstrijd begint om 12.00 uur.
Hertha 1 speelt aanstaande zaterdag
de topper tegen medekoploper Nita
uit het naastgelegen Nieuwer ter Aa.
De wedstrijd begint om 14.30 uur op
de Molmhoek in Vinkeveen.

andere en Hertha’s jongens hadden
“vleugels”, waren niet egoïstisch en
hadden er duidelijk plezier in.
De spelers bleven de leiders, publiek en tegenstanders verrassen
met hogeschoolvoetbal en de rust
konden ze met 6–1 ingaan.
De tweede helft werden de posities gewijzigd en moest de verdediging wat aanvallender gaan spele. Het publiek wil natuurlijk doelpunten zien.
De jongens wilden maar al te graag
de show stelen en met spectaculaire acties, waarin bijna alles leek te
lukken, werd de eindstand van 15–
2 bereikt.
Volgende week krijgt Hertha E4 VV
Breukelen op visite en kunnen ze
aan hun eigen publiek laten zien,
dat ze de goede lijn kunnen voortzetten.

Verdediging
Het verdedigingsvak van De Vinken
met Silvia van Dulken, Joyce Kroon,
Kelvin Hoogenboom en Rudy Oussoren kweet zich beter van haar defensieve taak. Maar vervelend genoeg kwam dit vak juist in de aanval
amper uit de verf.
Via 5-5 werd een puntendeling van
7-7 bereikt bij de rust.
Na de thee droegen Silvia van Dulken en Joyce Kroon (2x) wel bij aan
de score, maar op het totaal van de

Ton van Vliet Bouw BV
sponsort bowlingploeg
Mijdrecht - Het zal weinig mensen
zijn ontgaan dat er in Mijdrecht een
nieuwe bowling is. Na jaren heen
en weer rijden naar Amstelveen
kunnen de bowlers zich weer in
Mijdrecht uitleven. Dankzij Ton van
Vliet Bouw bv kan dit team er weer
vol tegenaan. Bent u ook geinte-

resseerd om te bowlen kom gerust
eens kijken en lijkt het u wat, meld
u dan aan bij de Mijdrechtse bowlingvereniging. Er wordt competitie
gespeeld op maandag-, dinsdagen woensdagavond en ook op de
dinsdagmiddag. U vindt de bowling
naast het zwembad in Mijdrecht.

Blessures
Vervelende ontwikkelingen brachten de thuisploeg vervolgens flink
uit evenwicht. Peter Koeleman kreeg
tot tweemaal toe een elleboog tegen
zijn neus en in de laatste speelminuut kwam Joyce Kroon ongelukkig ten val. Woudenberg profiteerde
en kwam drie minuten voor tijd op
11-13. De met een gekwetste neus
doorspelende Koeleman wist evenwel met twee uitstekend benutte
kansjes de stand in de laatste seconden toch nog gelijk te trekken:
13-13.
Het verdiende punt is weliswaar onvoldoende om van de laatste plaats
af te komen, maar het gaf wel loon
naar werken. Joyce Kroon werd direct na de wedstrijd afgevoerd naar
het AMC. Zij is met een gebroken
pols enkele weken uitgeschakeld.
Koeleman lijkt met een flink geschonden aangezicht sneller inzetbaar, maar het zijn bijzonder onwelkome ontwikkelingen voor de Vinkeveners.
Komende zaterdag speelt De Vinken
1 uit in Bodegraven tegen Vriendenschaar.

Argon zaterdag laat
de punten in Baarn
Mijdrecht –In het weekjournaal
van Voetbal West stond een prognose van de wedstrijd TOV tegen
Argon en het resultaat was dat de
ploeg uit Baarn, na allerlei berekeningen, 82% kans op winst had. Argon kwam halverwege de eerste
helft door een vrije trap op achterstand, een doelpunt vlak na de hervatting bracht de gastheren op 2-0.
Pas in de slotfase kon Argon de
stand op 2-1 brengen maar winst
zat er deze middag niet in.

Hertha E4 speelt een
fenomenale wedstrijd
Vinkeveen – Dit weekend stond de
wedstrijd tegen OSM 75 in Maarssen op het programma. De laatste
tien minuten van vorige week gaf de
burger weer moed en leiders en publiek hoopten op een voortzetting
hiervan.
Wel, wat er in het begin gebeurde
is bijna met geen pen te beschrijven. Vanaf de aftrap werd er naar
de zijkanten gespeeld, deze speler
speelde terug naar de achterhoede,
deze zocht de flanken weer op en
met een-tweetjes werd de verdediging van OSM uitgespeeld, kortom:
over acht! “schijven” zonder dat de
tegenstander aan de bal had kunnen komen was het al 1–0 voor de
Hertha boys.
Daar bleef het niet bij, binnen vijf
minuten was het al 2–0, de ene
combinatie was nog mooier dan de

Aanval
De Vinkeveners begonnen de thuiswedstrijd tegen Woudenberg met
het vaste aanvalskwartet Helene Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Koeleman en Peter Kooijman. De
eerste minuten van de wedstrijd lag
het initiatief ook bij de thuisploeg.
Alle vier de aanvallers scoorden en
met 4-2 leek er genoeg mogelijk.
Echter de verdedigende kwaliteiten
van het aanvalskwartet bleven ver
achter bij hun scoringskracht. Bijna net zo snel als er gescoord werd,
vielen ook de tegendoelpunten.

uiteindelijk gemaakte dertien doelpunten was dit toch wat mager.
Een kwartier voor tijd kwamen de
volgelingen van Fred Straatman
weer even op voorsprong. De vierde
treffer van de goedscorende Peter
Kooijman liet het Vinkeveense publiek weer even juichen: 11-10.

De gastheren namen van begin af
aan het initiatief en dat leidde de
eerste twintig minuten tot twee goede mogelijkheden, maar beide pogingen gingen rakelings voorlangs
het Argondoel. Een vrije trap vanaf 25 meter werd Argon fataal. Dennis Schaap plaatste de bal simpel
langs de muur en zag de bal via binnenkant paal in het doel verdwijnen. 1-0. Argon had in aanvallend
opzicht weinig in de melk te brokkelen, met de fysiek sterke verdediging van de thuisploeg wist men
geen raad en de doelpogingen in
de eerste helft bleven beperkt tot
twee vrije trappen. De eerste poging
van Stefan Tichelaar verdween in de
handen van de uitstekend keepende derde keeper van TOV Danny van
der Poppe, en de poging van Albert
Mens ging naast.
In de tweede helft liep Argon al snel
achter de feiten aan toen na tien mi-

nuten TOV een goede aanval door
Rick Franzen zag bekroond door
een doelpunt 2-0.
Poging
Even daarvoor waren er twee mogelijkheden voor Lesley Groenen, de
eerste poging richtte hij op de keeper, daarna schoot hij op aangeven
van Albert Mens veel te zacht in. In
die fase moest Ronald Hijdra geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Michael Cornelisse.
Met nog een half uur op de klok
kwam TOV met tien man te staan
toen de arbiter een speler z’n tweede gele kaart toonde. In die fase
kreeg Argon veel mogelijkheden
om de stand een wat dragelijker
aanzien te geven, zo werd een inzet van Albert Mens met enig geluk
door de keeper met de voet gekeerd
en schoot Groenen naast op aangeven van Tichelaar. Ook een poging
van Youri van Adrichem werd een
prooi voor doelman Van der Poppe
en even daarna had de sluitpost alle geluk toen hij een vrije trap van
Christiaan Winkel kon keren.
In de slotfase werd de aanvallende acties van Argon toch nog beloond, Kevin Blom bekroonde een
fraaie combinatie met de enige treffer voor Argon 2-1.
Aanstaande zaterdag speelt Argon
thuis tegen De Meer uit Amsterdam.
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Ladderstrijd gestreden
bij BV De Legmeer

Drie paren strijden om titel bij
Bridgevereniging Hartenvrouw

Uithoorn - Na zes weken laddercompetitie zijn inmiddels de knopen geteld en staat de indeling van
de parencompetitie voor één ronde
vast.
De laatste avond van trede op trede
af werd in de A groep een succes
voor Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister die met 62,20% het beste
resultaat van de avond voor hun rekening namen.
Floor Jansen & Tonny de Jonge en
Jan Schavemaker & Lijnie Timmer
volgden elkaar met 60,42 en 60,12%
op de voet en verzekerden zich zo
ook van een optreden in de hoogste afdeling.
Voor Rita Vromen & Henny Westendorp was dat eigenlijk geen vraag,
het meest stabiele paar scoorde ook
nu weer hoog in de vijftig met een
vierde plaats en 58,33%.
Wim Slijkoord & Francis Terra produceerden een wat wisselvalliger
scorebeeld, maar hervonden net op
tijd hun ritme en werden vijfde met
55,95%.
De runners up An & Jan van
Schaick, eindigden wederom hoog
en schaarden zich met hun zesde
plaats en 55,36% vast bij de club
top.

Uithoorn - Op dinsdag 5 oktober
werd de vijfde en voorlaatste ronde
van de 1e competitie gespeeld. In
de A wordt het spannend: wie o wie
blijkt uiteindelijk de beste te zijn?
Drie paren strijden om deze “titel”.
We wachten af.
In de A-lijn, met dertien paren, werden eerste Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar, met 64.17%. Als tweede
volgden Greet Overwater en Guus
Pielage met 62.08%. Derde werden Froukje Kraaij/Anneke van der
Zeeuw met 54.50%.
In de B-lijn, met 15 paren, scoorde het paar Trudy van den Assem/
Refina van Meijgaarden 60.42% en
plaatsten zich daarmee als eerste.
Ank Reems en José Möller volgden als tweede met 59.17%. Thecla
Maarschalk en Rees van der Post
behaalden 58.33% en werden derde.
In de competitie “A” hebben de dames Kokkie van den Kerkhoven/Corrie Smit hun “gedoodverfde”eerste

Verrassing
In de B groep waren Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman de
grootste verrassing. Met hun tweede plaats en 61,11% score moesten
ze tot hun verbazing en een beetje
schrik vaststellen dat ze pardoes in
de A- lijn zijn beland!
Marijke & Ger van Praag waren nog
iets beter met hun 61,81%, maar het
hangt van het aantal af of ze er nog
net een optreden in het bridge Walhalla mee hebben gehaald.
Mieke van den Akker & Gijs de
Ruiter volgden keurig op de derde
plaats met 57,99%.

Nel & Adriaan Koeleman keerden
met hun vierde plaats en 54,86%
gelijk weer terug op het hoogste niveau, wat Renske & Kees Visser met
hun vijfde plaats en 54,51% net niet
haalden.
Dat lukte Wies Gloudemans met behulp van Thea Kruyk met een zesde plaats en 53,82% hoogst waarschijnlijk net wel.
Eerste
In de C groep gaf de ervaring van
Jan Belderink & Theo Janssen de
doorslag. Ze haalden netjes de eerst
plaats binnen met 59,72% en een
plaats in de B- lijn.
Gerda van Liemt & Els van Wijk werden hier tweede met 58,33%, maar
maken geen promotie door te weinig speelavonden. Dat lukte Lidy
Krug & Ada van Maarseveen met
hun derde plaats en 57,29% wel
ruimschoots.
Map Kleingeld & Mieke Peeters deden het deze avond prima met een
vierde plaats en 55,90% wat ook gezegd kan worden van Klaas Verrips
& Anneke de Weerdt als vijfde met
54,17%.
Tini van Drunen & Wouda Roos tekenden voor de zesde plaats met
52,78%.
Volgende week de start van de parencompetitie die in twee maal drie
avonden is gesplitst en wordt onderbroken door de eerste serie viertallen. Dit gebeuren mag zich in een
onverwacht grote belangstelling
verheugen en bezorgt daardoor de
organisatie nog enig huiswerk.
Bridge Vereniging De Legmeer verzorgt elke woensdagavond vanaf
19.15 uur bridgen in de barzaal van
sporthal De Scheg. Wilt u zich ook
hierin storten, neem dan contact op
met het secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per Email: niekschavemaker@hetnet.nl

Zaterdagvoetbal

Winst voor Legmeervogels B1
Uithoorn - Stralend weer, een
mooi veld, geen files en veel meegereisd publiek. Dat waren de positieve randverschijnselen voor de
wedstrijd uit in Houten tegen Delta
Sports B1. Minpunt was dat Lu, Killian en Jeffrey (in de warm up) geblesseerd moesten toekijken hoe
hun teamgenoten vandaag zouden
presteren. Delta Sports had afgelopen week nog een 8-1 overwinning
geboekt, dus iedereen was gewaarschuwd. Bijna lag de 1-0 voor Legmeervogels al na 1 minuut in het
netje, maar Sven had pech met de
afwerking na een afgemeten voorzet van Li, want via de paal stuiterde de bal het veld weer in. Legmeervogels speelde goed, maar had wel
enkele foutjes in de opbouw op eigen helft. Dit werd na 7 minuten
afgestraft door de “bonkige” Delta Sports spits: 1-0. Legmeervogels
behield het initiatief, en met name
op het middenveld had de ploeg de
wedstrijd in handen. Dit leidde in
de 11de minuut al in een kans voor
Yorrick, maar zijn schot ging over. In
de 26ste minuut heroverde LMV de
bal op de helft van Delta S, en Yorrick bediende Sven met een afgemeten voorzet, welke perfect in de
kruising werd geklopt: 1-1.
Stevig
Na rust kwam Delta Sports even
stevig uit de startblokken, maar het
initiatief ebde al vrij snel weg. Li
kreeg nog een fraaie kans, maar de

Delta keeper behoedde zijn ploeg
voor een achterstand. In de 18e minuut van de tweede helft ving Sven
een afgeslagen bal op en met een
schuiver verdween de bal in de linkerhoek 1-2. De 1-3 viel via een
uitstekende dieptepass van Jeroen
op Sven, die heel koelbloedig Legmeervogels naar redelijk veilige haven loodste. Nog geen twee minuten later schoot Robin a la Lampard
de bal snoeihard via de onderkant
van de lat in het doel. De bal stuiterde terug, maar de eerlijke Delta
Sports grensrechter (gelukkig gebeurt dit ook nog in het jeugdvoetbal) gaf aan dat de bal over de lijn
was geweest: 1-4. Delta Sports wilde nog wel aanzetten, maar de verdediging gaf geen krimp meer en zo
werden de 3 terechte punten meegenomen naar Uithoorn.

Uithoorn - Donderdag 7 oktober
was de vierde zitting van dit seizoen
van bridgeclub ABC.
De helft van deze ronde zit er al
weer op, voor de meeste met wisselend succes.
Het is verrassend te zien dat er paren bij zijn die de ene week bovenaan staan en de week er na praktisch onderaan, hoe dat mogelijk is
zou eens onderzocht moeten worden.
Ondanks dat de spanning toch wel
iets oploopt was het toch weer gezellig voor aanvang van de wedstrijd.
Er werd aan 14 tafels gebridged,
waarbij helaas de B-lijn een stilzittende ronde had.
Nadat men eerst de jarigen Nel Groven en Jan van Rijk, beiden al boven de 80 jaar, toegezongen hadden, waarbij opviel dat er bij waren
die beter bridgen dan zingen, konden zevan start gaan.
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Henny en Lucas v.d. Meer met
58,75 %, zij zijn een uitzondering op
de regel van bovenaan of onderaan,
zij spelen vrij constant.
Siep Ligtenberg en Piet Prins werden tweede met 54,75 %.
Dit was voor Siep prettig weer met
haar vaste maat te spelen, al was
Jan van Rijk een goede stand -n.
Gedeeld derde en vierde werden
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
en Roelie v.d. Voorden en Addie de
Zwart met 52,50 %, voor een gele-

Jongens van Legmeervogels
F14 doen het wederom!

Judo ryu kensui wint
vijfmaal goud
Uithoorn - Afgelopen zondag 10
oktober werd de dojo bij Health
Club Amstelhof verlaten, want Judo
Ryu Kensui was te gast op het leuke toernooi in Leimuiden. Ruim 300
Judoka’s uit een grote regio waren
aanwezig. De club is op de goede weg wat resulteerde in 5 eerste
plaatsen. Bij dit toernooi judoot iedere judoka (ingedeeld op leeftijd
en gewicht) in een poulesysteem,
de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De
17 deelnemers van de judoschool
streden voor elk punt en wat opviel was de enorme inzet en strijd
die werd geleverd door de judoka’s.
Niet alleen de judoka’s met wat er-

varing, maar zeker ook de nieuwelingen, streden voor elk punt. Heerlijk om te zien en genieten voor de
en in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden.
Na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden, met een
mooie prijs supertrots huiswaarts
keren. Judoleraar Ruud van Zwieten was wederom enorm trots en
blijft zeer te spreken over de sportieve manier van judoën, strijd en inzet van zijn pupillen.
Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over de judoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl ..

Pinoké Jongens A1 te sterk
voor Qui Vive Jongens A1

Iedereen, maar dan ook iedereen,
heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld, waarbij Sven met 3 doelpunten en Jeroen met 3 assists natuurlijk wel opvielen, maar zij zouden
dit nooit hebben kunnen doen zonder de inzet van de overige teamspelers. Dus Mike, Noud, Sander,
Mo, Guido, Yorrick, Li, Robin, Gino,
Vincent, Bram en Danny verdienen
vandaag allemaal de complimenten
van de meer dan tevreden begeleiding. A.s. dinsdag vriendschappelijk
tegen Elinkwijk, wat een mooie tegenstander is om elkaar weer beter
te leren maken.

Bridgeclub ABC
genheids paar niet slecht.
Het was opvallend dat de bridgetraining met hoogtestage van het echtpaar Fien en Ben Leefting al uitgewerkt schijnt te zijn, zij eindigde dit
keer niet in de bovenste regionen.
In de B-lijn was er dit keer een echte uitschieter.
Henk Rademaker speelde de wedstrijd van zijn leven.
Hij was veroordeeld, omdat zijn vaste maat, zijn vrouw To verhinderd
was, met Jan van Rijk te spelen.
Desondanks haalde zij 71,67 %.
Tweede werden Nel Heilman met
Hetty Houtman met 57,92 % en
derde Corry Boomsma met Hanny
Hamacher, een gelegenheids paar
met 53,33 %.
Bridgeclub
ABC
heeft
haar
speelochtend op de donderdag en
er wordt om 9.00 uur gestart.
Men speelt in “ Het Buurtnest “ aan
de Arthur van Schindellaan in Uithoorn.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen in een leuke en ontspannen
sfeer dan bent U van harte welkom
op de clubochtend om 9.00 uur om
nader kennis te maken.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

positie moeten verruilen voor
de derde plaats, met gemiddeld
55.51%. Dames nou toch! Met uw
kwaliteiten moet het mogelijk zijn de
huidige nummer eén, Greet Overwater/Guus Pielage, met een gemiddelde van 56.20%,
in te halen. Als tweede staan Elly
van Nieuwkoop/Jessie Piekaar met
55.76%.
In de “B” blijven José Möller en
Ank Reems eerste met gemiddeld
58.51%, toch moeten zij oppassen
voor de dames Trudy van den Assem/Refina van Meijgaarden die
met een gemiddelde van 56.02%,
tweede staan.
Als derde noteren wij Gertrude
Doodkorte en Floor Janssen
met 55.72%.Volgende week de laatste ronde van deze competitie er is
nog van alles mogelijk.Succes allen!
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297565756.

Uithoorn - Zaterdag 9 oktober was
de grote dag voor de Jongens A1
van Hockeyclub Qui Vive. De laatste wedstrijd van de voorcompetitie stond op het menu. Bij winst zou
de landelijke competitie worden bereikt, bij verlies resteerde een kruisfinale tegen de nummer twee van de
andere poule.
Geen makkelijke opgave…..
De hele week was naar deze wedstrijd toegeleefd en er werd dan ook
vol goede moed en met goede intenties aan de partij begonnen. Tot
nu toe was er nog geen wedstrijd
verloren, slechts één keer was er
gelijk gespeeld tegen Overbos. Vandaag zou het echter geen makkelijke opgave worden, dat was van
tevoren bekend. Een deel van het
team van Pinoké zat vorig seizoen
bij de ploeg die toen landelijk kampioen werd. Bovendien had Pinioké
alle voorgaande wedstrijden dit jaar
met grote cijfers gewonnen…..
Al vrij snel in de wedstrijd kreeg Pinoké een strafcorner. Deze werd
strak en hard in de linkerhoek gesleept. Niet lang daarna volgde een
tweede en later nog een derde strafcorner die er beide ook snoeihard
invlogen. Zo keken de jongens van
Qui Vive bij de rust tegen een 3-0
achterstand aan. Pinoké domineerde de wedstrijd, alhoewel de Uithoornse ploeg goed partij gaf. Er
werd geconcentreerd en met passie
gespeeld. De strafcorners maakten
echter duidelijk het verschil.

Tweede helft
In de tweede helft kreeg Pinoké nog
eenmaal een strafcorner. Ook deze
leidde tot een doelpunt. De strafcorner van Pinoké was uiterst effectief:
4 uit 4! Qui Vive gaf het echter niet
op en vocht voor wat het waard was,
hetgeen resulteerde in twee treffers
voor de formatie van Qui Vive. Ook
Pinoké produceerde nog twee veldgoals, zodat de eindscore 6-2 werd.
Pinoké bleek “een maatje te groot”
te zijn voor de Qui Vivenaren, hetgeen absoluut geen schande is.
Daarbij maakte de zeer effectieve
strafcorner van Pinoké duidelijk het
verschil. Qua velddoelpunten stond
het 2-2 en zo kunnen de hockeyers
van de A1 toch ook positieve punten
uit deze wedstrijd halen.
Positief blijven is niet zo gek, want er
is nog steeds een kans dat de landelijke hockeycompetitie gehaald
wordt. De wedstrijd komend weekend tegen de nummer twee van de
andere poule zal de beslissing brengen. De JA1 van Qui Vive zal alles
op alles zetten om dit doel te halen. Wanneer het niet mocht lukken
wordt er verder gehockeyd in de
IDC competitie, het één na hoogste niveau.
Ook dat is meer dan de moeite
waard. De A1 van Qui Vive is erg
goed aan het seizoen begonnen.
Het is zonder meer een hecht team
om trots op te zijn, een team dat iedere week vecht voor een goed resultaat onder de bezielende leiding
van coach Erik Otto en manager
Pieter Bas Kolenberg.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de F14 van Legmeervogels
alweer zijn 4e competitiewedstrijd.
Vorige week was de wedstrijd tegen
Roda 23 afgelast, dus de kids stonden te trappelen, om de wei weer in
te mogen. Deze zaterdag was Buitenveldert MF1 de tegenstander.
Buitenveldert stond 1 plekje boven
ons, met 1 wedstrijd en 1 punt meer.
De meisjes van de tegenpartij waren
qua leeftijd en lengte net iets groter,
dus van Legmeervogels-zijde geen
onderschatting. Buitenveldert wilde
7 tegen 7 spelen en daardoor moest
er weer veel gewisseld worden. Op
doel begon aanvoerder Samuel Abel
dit keer. Laatste man Robin Wakkers
stond in de verdediging met Rens
Janmaat. Rens is onze nieuwe linkerverdediger, die verdedigen helemaal het einde vind. Op het middenveld stonden Jayden Zschuschen en
Rody Hoogduijn. Daniel van Vliet en
de van een zware griep herstellende Bart Duikersloot waren in de
spits te vinden. Ayoub Elkaddouri,
Rohan Sassen en Sven Kas mochten eerst hun trainingsjasje aanhouden. De eerste 10 minuten had de
F14 het behoorlijk zwaar tegen de
goed georganiseerde tegenstander.
Echte doelkansen werden door beide teams niet gecreëerd.
Veldslag
Op het middenveld werd door Jayden en Rody een ware veldslag geleverd. Dit was de F14 nog niet gewend en de jongens moesten dus
vol aan de bak. Nadat Rohan, Sven
en Ayoub in het veld kwamen, voor
o.a. de moegestreden Bart, werd het
veldspel ineens veranderd. Robin en
Jayden zorgden er achterin voor, dat
Samuel bijna niets te doen kreeg.
Voorin hielden Rohan en Sven de
bal langer vast, waardoor de F14
veel beter in z’n spel kwam. Toch
werd er met een 0-0 stand gerust.
Dit was de F14 nog nooit overkomen
en na een pep-talk in de rust waren ze er weer klaar voor. De verdediging en keepster van Buitenveldert lag behoorlijk onder druk, maar
Rohan, Jayden en Ayoub wisten helaas het net, net niet te vinden. Ook
kwam Buitenveldert er een keer
heel gevaarlijk uit. Sven, die de 2e
helft het doel verdedigde, pakte gelukkig vakkundig de bal op het juiste moment voor de voeten van hun

spits weg. Uit Sven’s verre uittrap
kwam de bal via Rody en Daniel bij
spits Rohan terecht. Onze dribbelaar passeerde 3 tegenstanders en
schoot met links keihard de bal achter de keepster. 1-0 en de bloeddruk
van de supporters begon steeds
meer te stijgen. Wat een spannende pot voetbal op deze mooie zaterdagmiddag.
Te ziek
Bart zag het van de zijlijn allemaal
gebeuren, maar onze topscorer was
te ziek om nog aan het spel deel te
nemen. Buitenveldert gaf nog niet
op en nog tweemaal rende de snelle spits op Sven af, die met het voltallige publiek achter hem, helemaal
opbloeide. Beide doelpogingen werden door Sven teniet gedaan en met
zijn verre uitrap zorgde hij ervoor
dat de F14 weer druk kon gaan zetten. Ayoub en Jayden waren weer
ouderwets aan het buffelen op het
middenveld en beide waren net als
Daniel, Rohan en Samuel dicht bij
de 2-0, maar de keepster was een te
grote sta-in-de-weg. Het bleef voor
de F14 bij de 1-0 en dat houd in, dat
de F14 nog steeds zonder puntverlies bovenaan staat in de competitie. Van deze wedstrijd heeft de F14
weer heel veel geleerd en zo proberen we om wekelijks onze koppositie te behouden met onze strijd en
werklust, maar vooral met heel veel
voetbalplezier.

Op de foto: Rody, vorige week “pupil van de week” bij Legmeervogels
Zaterdag 1

Eerste nederlaag dammers
k&G in de hoofdklasse
Uithoorn - Het verleden seizoen
werd door de Kwakelse dammers
een prachtige promotie naar de
hoofdklasse van Noord-Holland afgedwongen, dit seizoen zal men alle zeilen moeten bijzetten om zich in
deze klasse te handhaven. Dat ondervond de 83 jarige club maandagavond al in ’t Fort De Kwakel
in de eerste wedstrijd tegen SNA 2
uit Heerhugowaard. Deze bloeiende club met vele senior- en jeugdleden, heeft een eerste team dat in de
eredivisie van de bond speelt. Adrie
Voorn kon zich nog herinneren dat
K&G ruim twintig jaar geleden daar
gelijk speelde en hij in de laatste
beslissende partij hun kopman wist
te verslaan. Maar dat zijn vervlogen
tijden, het verschil is nu te groot geworden. Aan het tweede team van
SNA zou K&G al de handen vol hebben, en dat bleek. Na een evenwichtige start van dit treffen, wist kopman Adrie wel het eerste punt te
scoren na een vlakke partij. Daarna
kreeg Wim Keessen het heel moeilijk in een partij waar juist de stukken van afvlogen. Na het optrekken van de dampen telde Wim een
schijf minder dan zijn tegenstander.
Beheerder Rene de Jong nam deze avond voor het eerst weer plaats
achter het bord, dat ging hem tot
het middenspel goed af. Een positioneel mindere voortzetting bracht
Rene in een kettingstelling. Toen zijn

opponent de duimschroeven nog
harder aantrok was het snel gedaan
met het verzet, 1-3. De hoop was
toen op Piet van der Poel gevestigd, zijn pot kon nog alle kanten uit.
Maar laat Piet deze avond nou juist
in een lokzet trappen, het is zo verleidelijk om achter een schijf te lopen maar ook zo gevaarlijk. Zijn tegenstander leverde het bewijs maar
eens weer met een winnende damcombinatie, 1-5. De beste prestatie
van deze avond werd eigenlijk door
Wim geleverd, met een schijf achterstand wist hij wel de belangrijkste velden in handen te nemen. Met
een dik verdiende remise bepaalde
Wim de eindstand op 2-6. Over een
week kan K&G zich revancheren ten
koste van Zaanstreek, er zal dan
een dubbele ontmoeting in ’t Fort
plaatsvinden. Het 2e team speelt
dan tegen de dammers van Haarlem, ook zij zullen hun huid zo duur
mogelijk verkopen.
Naast de bondswedstrijden werd er
ook onderling gestreden om de beker. In deze competitie hebben Jos
Harte en Wim Konst de kop genomen. Een zeer goede prestatie werd
er door Huib Arends geleverd door
Haye Berger op remise te houden.
K&G- SNA 2
2-6
A Voorn- S v Randen
1-1
P vd Poel- F Groot
0-2
W Keessen- D Dam
1-1
R d Jong- M v Leenen
0-2
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Handwerkverkoop Rode Kruis

Op de valreep een nieuwe partij in
De Ronde Venen

Mijdrecht - Elke week zijn in Gerardus Majella dames actief met
handwerken.
Onder het genot van een kop koffie
en in een gezellige sfeer, maken ze
leuke en mooie dingen. U kent de
warme sokken en de fraaie dekser-

Lijst 8: een partij met
nieuwe en oude gezichten
De Ronde Venen – Op de valreep is
bekend geworden dat er toch weer
acht partijen gaan meedoen aan de
Rondeveense gemeenteraadverkiezingen van 24 november a.s. Waren
velen blij dat de diverse plaatselijke
partijen een partij gingen vormen en
er daardoor niet meer zoveel aparte partijen zouden komen in de raad
en ook geen eenmansfracties, helaas ziet het er nu toch weer naar uit
dat dit gaat gebeuren.
Het maakt het er niet makkelijker op
met besturen en vergaderen. Echter,
dat is democratie en ook is het nog
lang niet zeker dat ook alle partijen
die meedoen in de raad terechtkomen. In ieder geval is lijst 8 nu ook
officieel aangemeld.
In hun persbericht stellen zij: “De
partij is ontstaan uit een behoefte
voor een frisse blik en een grotere
betrokkenheid van het gemeentebestuur bij haar inwoners. De partij wil daarom een aanspreekbare en
toegankelijke rol gaan vervullen.
Lijsttrekker
Lijsttrekker Kiki Hagen: “Het uitgangspunt en de centrale gedachte van onze partij is: Werken aan
een gemeente waarin je fijn op
kunt groeien en graag oud wilt worden! Op onze lijst staan voornamelijk nieuwe namen, maar we hebben ook bekende gezichten uit de
lokale politiek. Het is een gevarieerde lijst met daarop veel jonge mensen, maar ik wil benadrukken dat de
partij zich op iedereen in de nieuwe
gemeente gaat richten. Hiervoor is
er een aantal ervaren mensen aan
de lijst toegevoegd, die buiten hun
inbreng een coachende functie zullen hebben. Zo weten we zeker dat
we een team hebben dat zich ge-

richt bezig kan houden met uw omgeving!”
Oudgedienden
Opvallend is dat er op de lijst een
aantal oudgedienden te vinden is
die we van andere partijen kennen. Kiki: “Ik ben blij dat we kunnen rekenen op de ervaring van deze mensen, en dat ze het initiatief
hebben opgepakt!
Ik ben ook heel gelukkig met de
aanmelding van Bert van Broekhuijsen (GB). Toen hij hoorde waarom
we hiermee gestart zijn wilde hij ons
initiatief graag ondersteunen.
Hij zet zich al jaren in voor een verjonging in de politiek en was verheugd dat er nu eens echt iets ging
gebeuren. Hij zal zich vooral bezighouden met sturing op het procedurele vlak. Inhoudelijk wil hij zich
er niet te veel mee bezighouden. Al
met al hebben we hiermee wel een
goed gevarieerde samenstelling!”

Muziekvereniging V.I.O.S.
start Jeugdslagwerkgroep

De laatste meters en Wilnisdorp is weer bereikbaar
Wilnis – Als alles de afgelopen twee
dagen is gelopen zoals gehoopt,
dan is vanaf vandaag, woensdag
13 oktober, de Wilnisse Dorpsstraat
weer open!
De laatste klinkers zouden er gisteren ingaan en dan zijn vanaf nu de
winkeliers weer bereikbaar en het

centrum van Wilnis weer geheel bij
de tijd.
Weer een mooie straat, ruime parkeergelegenheid en heel belangrijk:
Wilnis-dorp is weer met de auto bereikbaar.
Wel even goed opletten, want de
verkeerssituatie is veranderd.

Bijeenkomst vrouwenbeweging
in Partycentrum De Meijert

Kiki Hagen

vetten, maar er zijn nog veel meer
aantrekkelijke handwerken te koop.
Woensdag 27 oktober van 9.30 tot
11.30 uur in Gerardus Majella aan
Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Komt
u eens kijken, ook voor u staat de
koffie klaar!

Mijdrecht - Passage ‘De Ronde Venen’ heeft morgenavond, donderdag 14 oktober, een bijeenkomst
waarin India centraal staat.
In het bijzonder de positie van vrouwen die aan de onderkant van de
samenleving moeten proberen een
inkomen te verwerven, heeft de
warme belangstelling van Passage. Door middel van een microkrediet worden deze vrouwen geholpen
om een eigen bedrijfje op te zetten.
Ria Abbring, provinciaal projectmedewerker van Passage, laat met een
diapresentatie zien hoe de vrouwen
leven en welke mogelijkheden er

zijn; na de pauze zullen de Passageleden ideeën uitwerken om de vrouwen in India meer financiële armslag te geven.
Door het opzetten van verschillende
acties wil Passage de Indiase vrouwen ondersteunen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats
van samenkomst: cultureel centrum
De Meijert aan de Dr. J. van der
Haarlaan 6; aanvang 20.00 uur.
Informatie over Passage, Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging:
www.passagevrouwen.nl of
telefoon: 261596.

Aanstaande zaterdag:

Mijdrecht - Al voor het derde achtereenvolgende jaar loopt binnen de
Muziekvereniging V.I.O.S. het project MusicKidz, de gratis muzieklessen voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor
V.I.O.S. blijkt MusicKidz een groot
succes; de kinderen die na de eerste serie lid zijn geworden van de
vereniging spelen al mee in het opleidingsorkest! Naast het MusicKidz project heeft V.I.O.S. ook 11
slagwerk- en 4 malletleerlingen, en
ook deze leerlingen waren toe aan
het opleidingsorkest. Het leek echter geen goed idee om deze 15 slagwerkers achter een opleidingsorkest van ca. 18 leerlingen te zetten...
Toch bleef de wens om iets voor deze jeugdige slagwerkers te organiseren, zodat ook zij geleidelijk kunnen doorstromen naar de Show- &
Marchingband. Om dit te realiseren is de afgelopen maanden hard
gewerkt aan het opstellen van een
projectplan voor een Jeugdslagwerkgroep. Met de start hiervan
vervult V.I.O.S. een grote wens en
wordt een succesformule van jaren
geleden herhaald.
Start
Op donderdag 7 oktober is een
groep van 8 deelnemers, in eerste instantie alleen bestaand uit ritmisch slagwerk, gestart met de eerste les. Tijdens deze les werd door
de instructeur van de groep, Marcel
Verschoor, uitgelegd hoe de leerlingen met de instrumenten moeten
omgaan. Het uitpakken, opzetten,
uitleggen en weer opruimen nam
deze eerste keer heel veel tijd in beslag. Toch hebben de 6 jongens en
2 meisjes ook al enkele stukjes met
elkaar getrommeld om een goed
gevoel te krijgen hoe je op een echte trommel moet spelen.
Doelstellingen
Binnen de slagwerkopleiding van

V.I.O.S. is bekeken op welk moment
de leerling zover is om deel te gaan
nemen aan de Jeugdslagwerkgroep.
Er moet vanzelfsprekend wel een
bepaald niveau aanwezig zijn.
De jongens en meisjes van de
Jeugdslagwerkgroep zullen nu enkele nummers gaan instuderen welke zij zelfstandig gaan spelen. Daarnaast worden ook een aantal nummers geleerd die met de slagwerkgroep van de Show- & Marchingband meegespeeld kunnen worden. Maar ook het samenspel met
de groep, instrumentenkennis en
marching zullen tijdens de repetities
aan de orde komen.
Naast de repetities met de Jeugdslagwerkgroep blijven de leerlingen
hun eigen opleidingslessen volgen.
Wanneer een leerling klaar is met
de opleiding zal in onderling overleg
een moment gekozen worden voor
de daadwerkelijke overstap van de
Jeugdslagwerkgroep naar de Show& Marchingband.
Optredens
Het eerste optreden van de Jeugdslagwerkgroep zal zijn tijdens het
concert op 5 en 6 februari 2011 in
‘De Meijert’, maar daarna gaan zij
zeker niet stilzitten! Het is de bedoeling dat de Jeugdslagwerkgroep
volgend jaar enkele optredens met
de Show- & Marchingband zal meelopen. Het eerste buitenoptreden
zal rond Koninginnedag 2011 ingepland worden, waarna gedurende
het jaar nog enkele optredens zullen volgen.
Tot het zover is zal er echter nog
hard geoefend moeten worden door
de jongens en meisjes..., zodat u
volgend jaar kunt zien dat V.I.O.S.
weer een goede stap richting de
toekomst heeft gezet.

Fancy Fair bij Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord
Joris Kneppers

Eveline Esser

Vinkeveen - Komende zaterdag 16
oktober presenteert zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord in samenwerking
met de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude een Fancy Fair met als thema: Maak je dromen waar! Iedereen
van jong tot oud is van harte welkom tussen 10.00 en 16.30 uur.
Tijdens dit gezellige evenement is er
op het terrein van het zorgcentrum
van alles te vinden, zoals een rad
van avontuur, een bingo, een rommelmarkt, een springkussen, muizen meppen, stokken vangen en
nog veel meer.
Voor iedereen die tussen de activiteiten door wel wat lekkers lust, is
er een limonadekoe, een stamppottenhoek en een biokraam, maar zijn
er bijvoorbeeld ook hotdogs, suikerspinnen en ijsjes verkrijgbaar. De
aanwezigheid van live muziek maakt

Vincent van Beek

Jozanne Schoenmaker

Week van de geschiedenis in
Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - Het weer wordt weer
killer, en met de herfstvakantie voor
de deur organiseert Museum De
Ronde Venen leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Van 16
tot en met 24 oktober is het de week
van de geschiedenis, met dit jaar
het thema Land en Water.
Aanstaande zaterdag 16 oktober
krijgt Museum De Ronde Venen bezoek van haar collega Touwmuseum
De Baanschuur uit Oudewater. Zij is
een van de partners die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van
de tentoonstelling “Beuken&Braken.
Hennep, gewas uit een gouden tijd”.
Het touwmuseum neemt een ambachtelijke touwslager mee die zal
gaan demonstreren hoe vroeger
touw gemaakt werd. Ook kunt u zelf
proberen een touwtje te slaan. In de
tentoonstelling kunt u zien hoe hennep werd geteeld en bewerkt voordat het bij de touwslager terechtkwam.
Voor de actieve bezoekers is er
een fietstocht gepland op deze zaterdag de 16e oktober. Onder leiding van het IVN en één van de onderzoekers van de tentoonstelling

“Beuken&Braken” fietst u langs diverse overblijfselen van de historische hennepteelt in het landschap.
U krijgt de unieke kans een oude
hennepakker te betreden, om met
eigen ogen te zien hoe ons landschap er tijdenlang heeft uitgezien.
De touwslager is aanstaande zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur in het
museum.
De fietstocht start om 14.30 uur
vanaf het museum en zal ongeveer 1,5 uur duren. Graag tijdig aanmelden in verband met het beperkt
aantal deelnemers.
Bij aankoop van een museumkaartje zijn de activiteiten gratis.
Bij de fietstocht is een consumptie
inbegrepen.
Museum De Ronde Venen kunt u
vinden aan de Herenweg 240 in Vinkeveen Vinkeveen, tel. 0297 262 223
www.museumderondevenen.nl ,
info@museumderondevenen.nl
Geopend van april t/m oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur, in juli en augustus ook op zondag geopend

de dag compleet. Kortom, één groot
feest voor zowel de kleintjes als de
ouderen! Kom daarom komende zaterdag 16 oktober een kijkje nemen.
Zuwe Maria-Oord kunt u vinden
aan de Herenweg 69 in Vinkeveen.
De Fancy Fair 2010 is een initiatief
van de personeelsvereniging van
Zuwe Maria-Oord. Dit doen zij samen met de Rotary Club VinkeveenAbcoude. Het Rotary netwerk stelt
zich, onder het motto ‘service above
self’, ten doel om dienstbaar te zijn
aan iedereen die hulpbehoevend is.
Tijdens haar meer dan 35-jarig bestaan heeft deze Rotary Club Zuwe
Maria-Oord al een aantal keer bijgestaan met uiteenlopende activiteiten.
Ook tijdens deze Fancy Fair zullen
leden van de club op verschillende
manieren bijstand verlenen.

Workshop persoonlijke
stijl bij het Cursusproject
Vinkeveen - Heeft u dat ook? Zien
de kleren in uw kast er ook prima uit,
maar valt er niet te combineren? Deze cursus helpt u. Waar kunt u met
uw figuur op letten, zodat u er zo
mooi mogelijk uitziet. Vindt u dat u
bijvoorbeeld lange of korte benen,
een buikje, platte billen, geen borsten of juist teveel heeft. In deze
workshop gaan we gezamenlijk kij-

ken waar u dan aandacht aan zou
kunnen besteden, zodat uw lichaam
in balans komt. U kunt inschrijven via
www.cursusproject.nl en het inschrijfformulier sturen naar
auwert@casema.nl . Of even bellen
met 029726184.
Zaterdag 27 november van 14.00
uur tot 17.00 uur in De Boei aan de
Kerklaan 32 in Vinkeveen.

150-jarig jubileum van Bouw- en
aannemingsbedrijf Mulckhuyse B.V.
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag heeft Bouw- en aannemingsbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen

haar 150-jarig bestaan gevierd op
het Muiderslot te Muiden.
In 1860 is het bouwbedrijf opgericht

door Wouter Frans Mulckhuyse en
ondertussen staat de vijfde generatie aan het roer.

Sinds de jaren 70 van de vorige
eeuw is Bouw- en aannemingsbedrijf Mulckhuyse regelmatig werkzaam op het Muiderslot, waardoor
de feestlocatie snel gekozen was.
De vele genodigden konden tijdens
het feest via verschillende routes
het slot bezichtigen en genieten van
een buffet. Tijdens het buffet speelden ridders in harnas een ridderspel
op de binnenplaats, dat aandachtig
gevolgd werd door de meegekomen
kinderen.
De huidige directeur, Cor Mulckhuyse, heeft in 1998 het stokje overgenomen van zijn vader. In de afgelopen 150 jaar is het bedrijf gegroeid van 1 tot ruim 40 medewerkers en beschikt over een moderne werkplaats en een ruime hoeveelheid materieel. De werkzaamheden variëren van een kleine verbouwing tot het bouwen van een
huis of bedrijfshal. Meer informatie over Bouw- en aannemingsbedrijf C. Mulckhuyse B.V. kunt u vinden op www.mulckhuyse.com
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