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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nooit gedacht!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Dorpsstraat 7  Wilnis tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Mijn naam is Liefje. Ik ben vermist 
sinds 23 mei. Ik ben  ruim 1 jaar en niet 
gecastreerd. Ik woon in omgeving Ko-
renmolen in Mijdrecht. 

Mocht u iets weten, bel dan: 
06-43799070

Wie Weet Waar ik ben?Heeft u deze hond gezien?

Haar naam is Chelsie.
Ze is twee jaar. 
Hoort in Wilnis thuis 
aan de Padmosweg 5.
Ze is weg sinds 10-06-09. 

Bel naar: 06 22740656

“Gewoon gezellig”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

Kom onze nieuwe winterkaart proeven
en de kinderen eten gratis lekker mee*

*zie voorwaarden op de website: 
www.plashoeve.com
0294-291 381

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3635 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

Ook deze week nog 
problemen met de drukpers
Regio – Zoals u vorige week 
heeft kunnen lezen, maar ze-
ker heeft kunnen zien, is het 
feit dat er wat problemen zijn 
bij onze drukkerij. 
De telefoon stond niet stil 
woensdagmiddag, donderdag 
en vrijdag. Opmerkingen als: 
“Hebben jullie soms een deal 

gesloten met een opticien”, 
waren niet van de lucht. Als 
we het uitlegden begreep 99% 
van onze lezers het weliswaar, 
maar het is niet fijn. 
Wat is er aan de hand? Onze 
drukpers is geheel van slag en 
om 1, 2, 3 een monteur uit Zwe-
den hier te hebben had nogal 

wat voeten in aarde. Hierdoor 
hebben wij vorige week dins-
dagmiddag het besluit moe-
ten nemen: niet uitkomen of 
bij een collega-drukker druk-
ken. Nu vonden we gelukkig 
snel een goede collega-druk-
ker die bereid was om onze 
kranten (11 titels, want het is 

Noodkreet nabestaanden: “Stopt dan iedereen zijn kop in het zand?!”

De sloop van het rustieke kerkhofje 
in Uithoorn gaat beginnen
Uithoorn – “Even, heel even 
dachten wij en de vele honder-
den bewoners van Uithoorn en 
wijde omgeving dat het bis-
dom en het kerkbestuur van 
de R.-K. parochie Emmaüs het 
hadden begrepen. Heel even 
hebben we gedacht, ze heb-
ben toch nog gevoel, ze heb-
ben een hart. Heel even heb-
ben we gedacht ‘ze geven ons 
een jaar respijt en geven ons, 
de nabestaanden, op die ma-
nier de gelegenheid om te 
onderzoeken of dit prachtige 
kerkhof aan het Zijdelveld, een 
monument zou kunnen wor-
den, een gemeentelijk monu-
ment bijvoorbeeld. De aan-
vraag ligt er, maar iedereen 
weet dat dat tijd nodig heeft’.

Even dachten we dat we die 
tijd hadden, maar niets is min-
der waar. Deze week werden 
we keihard met beide benen 
op de grond gezet. In mijn ge-
val plat op mijn muil kun je wel 
zeggen. Ik was even gewoon 
de weg kwijt. Nu ben ik echter 
boos, heel boos en teleurge-
steld in het kerkbestuur, in het 
bisdom, ook een beetje in de 
gemeente. Waarom zolang ge-

Je kunt je toch niet voorstellen dat dit straks weg is en dit is dan nog maar een klein deel.

wacht. Nu is het bijna te laat.”
Aan het woord Bertus Smit uit 
Mijdrecht. Een van de voor-
vechters van het eerste uur om 
de begraafplaats in Uithoorn 
te behouden. Heel veel familie 

van hem ligt er en dat wil hij 
zo houden. Maar deze week 
kwam bij vele grafbezitters de 
brief op de mat: De mensen die 
er een graf hebben en bij wie 
de grafrechten niet meer ver-

lengd kunnen worden, moe-
ten volgende week donderdag 
de grafzerk komen afhalen. 
Het kerkbestuur begint met de 
ontmanteling van het kerkhof. 
(Vervolg elders in deze krant).

niet alleen de Nieuwe Meer-
bode) voor ons te drukken, 
maar.... ons formaat wijkt nog-
al af. Niemand in Nederland 
heeft een drukpers voor ons 
formaat krant.
Aangezien tegenwoordig al-
les digitaal wordt opgemaakt 
en de opmaak-computers he-
lemaal op een bepaalde ko-
lombreedte, lettergrootte, enz. 
zijn geprogrammeerd kun je 
dat niet zomaar even verande-
ren. Wat dan? Juist, de pagi-
na’s in zijn geheel verkleinen. 
Nu is dat voor de advertenties 
in het algemeen geen ramp, 
daar wordt een diversiteit aan 
lettergrootte gebruikt, maar de 
redactietekst werd wel heel 
klein. Voor één keer met je rug 
tegen de muur, dat moet dan 
maar. 
Helaas werd in de loop van de 
week duidelijk dat de druk-
pers het ook deze week nog 
niet echt zou doen. Dus zijn 
de afgelopen dagen de letter-
types en kolombreedtes maar 
tijdelijk aangepast, zodat ook 
de redactietekst weer beter te 
lezen is deze week. Volgende 
week kunnen we (zoals het er 
nu naar uitziet) weer gebruik 
maken van onze eigen druk-
kerij.

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 t/m 4

A.s. zaterdag 17 oktober
van 09.00 tot 18.00 uur:

Wiegerbruinlaan 77 • 1422 CB  Uithoorn
 Tel.: 0297 - 564100

20% korTing op heT
gehele AssorTimenT!

sUper sATUrdAy



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
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

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 en 
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

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

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Spetterende stunts 
tijdens Super fly
Woensdagmiddag 7 oktober was het dan zover. onder de naam Super fly vond de 
feestmiddag bij de skatebaan in vinkeveen plaats. een idee van en voor kinderen van de 
gemeente. de weergoden waren die dag niet gunstig gestemd, waardoor ’s ochtends het 
feestterrein natregende. Maar ondanks de regen eerder op de dag, bleef het ’s middags 
droog en lieten de kinderen, skaters, skateboarders en bmx-ers zich niet weerhouden. 
de opkomst was dan ook groot en de kinderen vermaakten zich met de spetterende 
stunts van voormalig wereldkampioen inline skaten Sven boekhorst, de demonstraties 
van bmx-ers en skateboarders en alle georganiseerde activiteiten. 

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Schakel uit Vinkeveen hadden bedacht dat er een 
feestmiddag bij de skatebaan moest komen om zo meer bekendheid aan de skatebaan te 
geven en te laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Het feest zou helemaal compleet 
zijn met een dj, suikerspin- en popcornkraam, slush en een springkussen. De kinderen legden 
het idee voor aan de gemeenteraadsleden tijdens de tweede kinderraad in de gemeente 
van 18 juni. De raad stemde in met het voorstel, zodat na de zomer de voorbereidingen voor 
het evenement gestart konden worden, samen met de inmiddels oud groep 8 leerlingen. Zij 
hebben nagedacht over de naam van het evenement, over het ontwerp van de flyer en hebben 
meegeholpen met de verspreiding daarvan. 

Wethouder Jan van Breukelen opende de feestmiddag. Op zijn skates benadrukte hij hoe 
belangrijk het is om te blijven bewegen en bedankte hij docent Henk Overbeeke voor zijn 
inzet. Daarna skate Jan van Breukelen door een papieren afzetting heen. De skatebaan vulde 
zich vervolgens met skateboarders, bmx-ers en inline skater Sven Boekhorst. Met stunts als 
‘soul grind’, ‘stale air’ en ‘disaster backside royale’ op het hekje, spetterde Sven over de baan. 
Ook Sander en Sean op skateboard en Woody, Steff, Jorn en Marijn op hun bmx stuntten 
er flink op los. Ondertussen genoten de kinderen van de demonstraties, vermaakten ze zich 
op de storm- en klauterbaan, oefenden het pijl en boog schieten of deden andere spelletjes, 
lieten een airbrush tattoo zetten of deden zich tegoed aan de versnaperingen. Dj JamSQuad 
ondersteunde het geheel met muziek. Speciaal op verzoek van de kinderen was ook 
burgemeester Marianne Burgman uitgenodigd. Zij bedankte de kinderen voor de uitnodiging 
en waagde zelfs met een skateboard een poging op de skatebaan. Vanwege de regen en het 
natte terrein, was het een beetje te gevaarlijk voor workshops. Maar de belangrijkste tip aan de 
kinderen is: blijven proberen en oefenen, oefenen en oefenen. 

onderHoud
AAn de n201

De provincie Noord-Holland voert 
asfalteringswerkzaamheden
uit op de provinciale weg N201 
tussen de Aalsmeerderbrug en 
de Zwarte Weg, waarvan het 
verkeer hinder zal ondervinden. 
De werkzaamheden vinden plaats 
van vrijdag 16 oktober 20.00 
uur tot vrijdag 30 oktober 5.00 
uur (week 42 tot en met 44). De 
werkzaamheden vinden plaats in de 
weekenden (vrijdag 20.00 uur tot 
maandag 5.00 uur) en door de week 
de avond en nacht van 20.00 uur tot 
5.00 uur. 
In het weekend van 16 oktober 
tot en met 19 oktober 2009 zal de 
N201 tussen de Aalsmeerderbrug 
en de Zwarte weg gedurende het 
weekend op vrijdag tot en met 
maandag gedeeltelijk worden 
afgesloten voor het verkeer 
tussen vrijdagavond 20:00 uur 
en maandagochtend 05:00 uur. 
Verkeer is wel mogelijk maar zal 
hinder ondervinden.
In de periode van 19 oktober tot 
en met 22 oktober 2009 zal in de 
avond en nacht op maandag tot en 
met donderdag het verkeer hinder 
ondervinden tussen 20:00 uur en 
05:00 uur. Dit zal elke weekend 
en de doordeweekse avonden en 
nachten aan de orde zijn tot uiterlijk 
vrijdagochtend 30 oktober 05 uur.
Tijdens de werkzaamheden zal de 
weg gedeeltelijk worden afgesloten 
voor het verkeer, op de resterende 
twee rijbanen zal het verkeer 
begeleid worden. Oversteken 
blijft mogelijk op verschillende 
kruispunten. De bussen van 
Connexxion en de hulpdiensten 
worden op bepaalde kruispunten 
doorgelaten.
Het vrachtverkeer wordt op de 
rijkswegen een alternatieve 
route geboden omdat doorgaand 
vrachtverkeer niet mogelijk is tijdens 
de werkzaamheden. De alternatieve 
route gaat via de A4/A9 en N231. 
In het weekend van 23 oktober 
zijn er ook werkzaamheden op 
de A4 ter hoogte van Leiden. We 
stemmen de locaties van de borden 
en de omleidingen met elkaar af 
zodat er duidelijkheid is voor de 
weggebruiker.
(Brom)fietsers zullen geen 
last ondervinden van de 
werkzaamheden. Buiten deze tijden 
wordt het wegvak opengesteld. 
Het is echter, bijvoorbeeld door 
de weersomstandigheden, niet 
uitgesloten dat de werkzaamheden 
korter of langer zullen duren. Enige 
overlast valt niet te vermijden. Wij 
hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Wilt u meer weten over dit 
werk? Neem dan contact op met 
mevrouw Reijntjes-Timmermans, 
projectleider, tel. (023) 51 43 895.
Vragen over de bereikbaarheid 
omwonenden kunnen gesteld 
worden aan de heer G. Rulof, 
tel. 06 22 49 97 15.

naomi deira geeft les op cruyff court
Op 10 oktober stond het Cruyff Court in het teken van de nieuwste 
streetdance moves voor meiden die van dansen houden!
De meiden die de workshop volgden deden hun best om de technieken 
onder de knie te krijgen. “Het tempo lag hoog, maar het was een 
fantastische ervaring om les te krijgen van een professional”. Aldus één 
van de deelnemers. Dansschool Nicole organiseerde samen met gemeente 
De Ronde Venen een streetdanceclinic door niemand minder dan Naomi 
Deira. Naomi is afgestudeerd aan de toneelschool in Amsterdam en 
danst nu in London en New York. Zij woont in London maar is speciaal 
voor dit evenement naar Mijdrecht gekomen. Naomi, die van oorsprong 
contemporary jazz danst,  liet de laatste moves op het gebied van 
Streetdance zien. 

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

op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open 
sollicitaties zijn ook van harte welkom. deze kunt u sturen naar: 
sollicitatie@derondevenen.nl.

Gemeente De Ronde Venen: 
geen baan maar een 
loopbaan!
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

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

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

AGenDA BesluitnemenDe
RAADsVeRGADeRinG 15 OktOBeR 2009

Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2009.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt 
bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad 
worden geplaatst.

4. Sluiting.

AGenDA meninGVORmenDe
RAADsVeRGADeRinG 15 OktOBeR 2009

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 9 oktober 2009.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp kunt u zich 
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

2A Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 0059/09)
In verband met het verzoek tot ontslag van de heer P.C.L.J. Hageman 
als raadslid wordt voor-gesteld over te gaan tot onderzoek van de 
geloofsbrieven van de heer S. Koorn ter vervulling van de ontstane vacature.

3. Vaststellen agenda.
4. Besluit herindelingsvarianten (raadsvoorstel 0057/09)

Op verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt ge-vraagd een besluit te nemen ten aanzien van en 
eerste en een tweede voorkeursvariant voor herindeling in het gebied. 

Raadsvergaderingen
live te zien bij midpoint
Vergaderingen van de gemeenteraad zijn voortaan live te bekijken 
en te beluisteren via Midpoint TV. Donderdag 15 oktober wordt via de 
lokale omroep de vergadering uitgezonden waarin de gemeenteraad 
een besluit neemt over de herindelingsvarianten. De vergadering 
begint om 19.30 uur. Met het uitzenden van raadsvergaderingen 
wil de gemeente het voor inwoners eenvoudiger maken om de 
politieke besluitvorming te volgen. Inwoners kunnen nu op hun 
gemak vanuit hun eigen woning de vergaderingen volgen. Dat 
kan zowel via de televisie als via internet (www.derondevenen.nl). 
Dat hoeft overigens niet alleen op het moment dat de vergadering 
plaatsvindt. De vergaderingen zijn na afloop via de gemeentelijke 
website op elk willekeurig moment te bekijken. Indien gewenst kan 
men ook alleen de beraadslagingen over een bepaald onderwerp 
volgen. De raadsvergaderingen van 1 en 5 oktober werden bij 
wijze van proef al via Midpoint uitgezonden. Deze proef heeft tot 
enkele aanpassingen geleid om de kwaliteit van de uitzendingen 
te optimaliseren. Deze vergaderingen zijn overigens via de 
gemeentelijke website te bekijken.. Sinds vorig jaar wordt het geluid 
van raadsvergaderingen en Ronde Tafel Gesprekken al opgenomen, 
ingedeeld naar agendapunt en spreker en vervolgens gepubliceerd. 
Geïnteresseerden kunnen deze audioverslagen via de gemeentelijke 
website beluisteren. Het aanbieden van het audioverslag vormde de 
opstap naar het uitzenden van beeld en geluid, zowel via internet als 
via de lokale omroep. Midpoint TV is op de kabel te ontvangen via 
kanaal 45 of 663,25 Mhz

Besluiten
gemeenteraad
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in zijn vergadering van 
maandag 5 oktober 2009 de volgende besluiten genomen.

Plusplan marickenland
De gemeenteraad heeft ingestemd met het Plusplan Marickenland. In het 
Plusplan wordt onder andere de intentie uitgesproken om in de toekomst 
kleinschalige woningbouw in het natuur- en recreatiegebied Marickenland 
mogelijk te maken. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de identiteit en 
kwaliteit van het gebied, maar voorziet ook in de behoefte aan bijzondere 
landelijke woonvormen. Met woningbouw in het vooruitzicht is de 
verwachting dat de grondprijzen in het gebied zullen stijgen waardoor de 
verwerving van de grond, die nodig is voor de realisatie van Marickenland, 
sneller zal verlopen.

estafetteproject
Op 5 maart 2009 heeft de gemeenteraad besloten verder te gaan met 
het Estafetteproject en een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
met de combinatie Rabobank Veenstromen en Bouwfonds Ontwikkeling. 
Doel van het Estafetteproject is een oplossing te bieden voor de 
vergrijzingproblematiek en de kernen Mijdrecht en Wilnis gereed te 
maken voor de toekomst. De gemeente wil dit doel bereiken door op de 
velden van voetbalverenigingen Argon en CSW een bouwprogramma te 
realiseren. Dit bouwprogramma is onder andere gericht op zorg en welzijn. 
De woningen zijn vooral bestemd voor starters, doorstromers en senioren. 
Dit betekent dat beide verenigingen moeten verhuizen naar een nieuw 
sportcomplex. Dit komt te liggen in De Driehoek, het terrein tussen het 
bedrijventerrein Mijdrecht, de Wilnisse Zijweg en de Herenweg in Wilnis. 
Ook wordt hier een landijs/combinatiebaan gerealiseerd.
Tijdens de behandeling van het Estafetteproject in de gemeenteraad van 
maart zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Een deel 
van deze moties en amendementen is uitvoerbaar en een ander deel 
slechts gedeeltelijk. Daarom is onderzoek gedaan naar alternatieven en 
zijn varianten uitgewerkt die voor een deel tegemoet komen aan hetgeen 
in de moties en amendementen was gevraagd. In deze varianten wordt 
de hoogbouw op het CSW-terrein met een laag verminderd en wordt de 
afstand tussen de bestaande woningen aan Zorggras en de nieuwbouw 
vergroot. De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de wijze 
waarop nu invulling wordt gegeven aan de in maart aangenomen moties en 
amendementen.

Vlinderbos en Veenzijde 
pakken fairplayprijs
De gemeente De Ronde Venen en de Johan Cruyff Foundation hebben 
woensdag 30 september 2009 de voorronde van het Cruyff Courts 
Kampioenen 6 vs 6 op het Cruyff Court in Mijdrecht georganiseerd. Cruyff 
Courts Kampioenen 6 vs 6 is hét schoolstraatvoetbaltoernooi voor jongens 
en meisjes uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op initiatief 
van de Johan Cruyff Foundation wordt dit toernooi door heel Nederland 
georganiseerd.

Fairplay
Sportiviteit en samenspelen zijn belangrijker dan winnen. Daarom wordt 
bij iedere voorronde de Fair Play Award uitgereikt. Het team dat zich 
het sportiefst gedraagt op en buiten het veld wint deze prijs. Tijdens het 
toernooi zijn ook hiervoor punten uitgedeeld en de fairplayprijs is vorige 
week op de winnende scholen uitgereikt. Bij de jongens ging de prijs 
naar het team Veenzijde 2 uit Wilnis. Het team bestond uit jongens van 
groep 7 die de prijs in ontvangst mochten nemen. “We hebben een keer 
met 6-0 verloren! Dit maakt het een beetje goed”. Zegt een teamlid van 
Veenzijde 2. Het waren de meiden van de Vlinderbos, Wilnis, die de 
meeste fairplaypunten toebedeeld kregen en ook zij zijn dus winnaars 
van de fairplay award. De school liet weten dat zij normen en waarden 
hoog in het vaandel hebben staan en zij zijn dus erg trots op deze 
prijs. Sportcoördinator Bas Bokkes kwam de prijs uitreiken. Na een kort 
gesprekje met de klas over respect in de sport kregen de kinderen de 
award.

Cruyff Court
Het Cruyff Court is de moderne variant van het aloude trapveldje dat 
aangelegd wordt om een veilige plek in de buurt te creëren waar jeugd 
kan sporten en spelen. Het is een kunstgras voetbalveldje dat in Mijdrecht 
op het terrein van Argon ligt. Hierbij werkt de Johan Cruyff Foundation 
samen met verenigingen, sportbonden, bedrijven, gemeentelijke instanties 
en overheden. Daarnaast heeft de Foundation speciale aandacht voor 
kinderen met een beperking. Maar ook voor kinderen die gewoon een extra 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

sOnDeRinGsweRkzAAmheDen BAAmBRuGse zuwe

Ter voorbereiding op de reconstructie van de Baambrugse Zuwe, voert 
Dura Vermeer Infrastructuur BV Midden West sonderingswerkzaamheden 
uit. De sonderingen worden uitgevoerd om het draagvermogen van 
de grond te bepalen. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de 
uitvoering gepland in de periode van donderdag 15 oktober t/m zaterdag 
17 oktober 2009. De Baambrugse Zuwe zal gedurende de werkzaamheden 
niet worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Wel zullen er tijdens 
de werkzaamheden plaatselijke wegversmallingen van toepassing zijn, die 
door wegbewijzeringsborden weergegeven worden. 
De uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden is in handen van 
Dura Vermeer Infrastructuur BV, bereikbaar onder tel. (023) 75 29 000 op 
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zal ook 
een uitvoerder ter plaatse zijn. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

VeeRPOnt nesseRsluis VAARt tijDelijk niet

Wegens groot onderhoud is de veerpont in Nessersluis uit de vaart 
genomen van zaterdag 17 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2009.

Nederland loopt vooraan in Europa op het gebied van recycling: oud 
papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton 
in Nederland. Hergebruik van oud papier en karton zorgt ervoor dat er 
minder bomen gekapt hoeven worden. Het scheelt echt veel, want zo’n 
10 procent van de wereldwijde houtproductie wordt voor papier gebruikt. 
Voor een groot aantal papierproducten is de inzet van oud papier hoog. 
Voor papieren en kartonnen verpakkingen, krantenpapier, wc-papier en 
handdoekjes ligt dit zelfs tussen de 83-100%. Papier kan niet oneindig 
gerecycled worden: na 5 tot 6 keer recyclen is de vezel versleten. De 
vezel wordt namelijk te kort. Nieuwe verse houtvezels blijven dus altijd 
nodig! Er zijn wel 50 soorten oud papier en -karton: voor de verschillende 
soorten nieuw papier en karton zijn verschillende soorten oud papier 
nodig. Hergebruik van oud papier zorgt bovendien voor vermindering van 
de afvalberg. De hoofdregel voor het scheiden van oud papier en karton 
is: Schoon en droog. Schoon wil zeggen geen voedsel-, of verfresten op 
kranten, reclamedrukwerk of karton. Droog betekent niet doorweekt met 
water; een beetje regenwater kan beslist geen kwaad. Alles wat vervuild is 
kan tot problemen leiden bij het proces van herverwerking tot nieuw papier 
en karton.

wat kan er wel en niet bij het oud papier?
Oude kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk (zonder folie) kunnen 
zo bij het oud papier. Verder zijn ook kartonnen dozen, kleine kartonnen 
verpakkingen van bijvoorbeeld thee, macaroni en waspoeder, golfkarton, 
oude telefoonboeken, computervellen en ander kantoorpapier, wc-rolletjes, 
enveloppen, reclamefolders, papieren zakken, eierdozen en cadeaupapier 
geschikt om opnieuw te gebruiken. Niet bij het oud papier hoort papier 
of karton dat ijzer bevat, zoals bijvoorbeeld ordners. Dat geldt ook voor 
kartonnen verpakkingen van zuivel en frisdrank. Die hebben een plastic 
laagje aan de binnenkant. Nat en/of vervuild papier en karton zoals onder 
andere keukenrolpapier, toiletpapier en behang hoort niet bij het oud 
papier. Dat moet in de grijze container. Dat geldt ook voor foto’s. Plastic 
verpakkingen om reclamedrukwerk en tijdschriften mogen niet bij het oud 
papier. Gooi de verpakking bij het huisvuil en alleen de reclamefolders bij 
het oud papier.

Ongewild reclamedrukwerk
Voor het weren van ongeadresseerd reclamedrukwerk zijn in Nederland 
twee stickers beschikbaar. De nee/nee sticker en de nee/ja sticker. De 
eerste sticker houdt zowel het ongeadresseerde reclamedrukwerk als de 
huis-aan-huisbladen buiten de brievenbus. De andere sticker geeft aan 
dat u wel huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, maar geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk (reclamefolders en magazines). Deze stickers zijn 
verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

inzameldata
Het oud papier wordt door de gemeente op twee manieren ingezameld, 
los of via mini-containers (zwarte bak met blauw deksel). In de kernen 
wordt het oud papier LOS ingezameld. Op de afvalkalender worden de 
inzameldagen met een BLAUWE kleur aangegeven. De inzameling vindt 
tweewekelijks plaats op woensdag. Buiten de kernen beschikken de 
aansluitingen over een minicontainer voor papier, grijze bak met blauw 
deksel. Op de afvalkalender 2009 worden de inzameldagen door middel 
van een rode cirkel aangegeven. De inzameling vindt altijd plaats op de 
derde woensdag van de maand. U kunt uw oud papier en karton ook kwijt 
op het afvalbrengstation, Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daarnaast zijn er 
vele scholen en verenigingen in De Ronde Venen die oud papier en karton 
inzamelen en waar u uw papier naartoe kunt brengen.

OuD PAPieR en kARtOn

Asfaltering en 
wegversmallingen gereed
Begin oktober zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
Baambrugse Zuwe. Delen van de weg lagen onder het waterniveau 
en het asfalt vertoonde slechte plekken. Tegelijkertijd met de 
onderhoudswerkzaamheden zijn de wegversmallingen aangepast zodat 
fietsers niet meer door de versmallingen hoeven te fietsen maar buitenom 
kunnen. Het onderhoud en de aanpassingen van de wegversmallingen 
dragen bij aan veiliger verkeersituaties op de Baambrugse Zuwe. 

Voortgang in 
Doorvaart De heul
De afgelopen jaren hebben voor Doorvaart De Heul grondonder-
handelingen plaatsgevonden. Hierover is nu overeenstemming 
bereikt met alle grondeigenaren. Donderdag 8 oktober werd de 
laatste overeenkomst getekend. Door deze overeenkomsten is het 
mogelijk om de Vinkeveense Plassen aan de zuidwestzijde beter te 
ontsluiten en de doorvaart te verbreden. Deze aanpassingen, waarbij 
de aanleg van een fietspad inbegrepen is, betekenen een enorme 
impuls voor de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. 
Momenteel wordt het project verder voorbereid. Het plan van aanpak, 
een geactualiseerde planning en de eerste aanzet tot de nota van 
uitgangspunten wordt opgesteld. Bij deze nota van uitgangspunten 
hoort ook een eerste ontwerp. Het streven is om dit op 17 december 
ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

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

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

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

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst
datum

De Hoef
De Hoef Oostzijde 113 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0466 2-10-2009

Mijdrecht
Derde Zijweg 2 Vernieuwen van een brug Reguliere bouwvergunning 2009/0473 8-10-2009
Heemraadsingel 2 Vergroten van een garage Lichte bouwvergunning 2009/0474 8-10-2009
Heemraadsingel 3 Vergroten van een garage Lichte bouwvergunning 2009/0475 8-10-2009
Ringdijk 2e bedijking 19 Vergroten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning 

fase 2 2009/0467 6-10-2009

Vinkeveen
Achterbos 36 Realiseren van een betonnen toegangs-

pad en brug (achter Achterbos 36) Reguliere bouwvergunning 2009/0469 6-10-2009
Achterbos 115, 117 Vernieuwen van bergingen en bijkeukens Lichte bouwvergunning 2009/0472 7-10-2009
Baambrugse Zuwe 128b Realiseren van een zwembad Reguliere bouwvergunning 2009/0463 5-10-2009
Herenweg 71, 73 Vergroten van een winkel Reguliere bouwvergunning 2009/0471 7-10-2009
Herenweg 233 Realiseren van een onderheide 

inrit/betonplaat in de voortuin Reguliere bouwvergunning 2009/0476 8-10-2009

wilnis
Dr. Mees ten Oeverlaan 2 Veranderen van een woning en plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
van de woning Lichte bouwvergunning 2009/0462 5-10-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien.

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht
A. Pieter van Vergroten van een woning met Bouwvergunning fase 2 2009/0429 6-10-2009
Dishoeckstraat 4 een dakopbouw

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 127 Vergroten van het waterterras 

aan de achterzijde Bouwvergunning 2009/0285 1-10-2009
Groenlandsekade 2 Vervangen van een garagedeur 

door een kozijn Bouwvergunning 2009/0434 6-10-2009
Muijeveld 87 Plaatsen van een schuur Bouwvergunning 2009/0447 6-10-2009
Oudeland 50 Vergroten van de woning 

met een dakopbouw Bouwvergunning 2009/0335 6-10-2009
Wilgenlaan 35 Vergroten van een blokhut Bouwvergunning 2009/0423 1-10-2009

wilnis

Herenweg 282 Vernieuwen van een schuur/garage Wijzigingsvergunning 2009/0443 1-10-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 

bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

TwAALFDE SERIE wIjzIGINGEN VAN DE BOuwVERORDENING
EN BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 oktober 2009 heeft besloten de 
twaalfde serie wijzigingen van de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening 2009 vast te stellen. De vaste gestelde 
elfde serie wijzigingen van de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening komen hiermee te vervallen.

Ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden gedurende zes week ter inzage in het register verordening gemeente De Ronde 
Venen bij de balie Burgerservice in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

Inwerkingtreding
De gewijzigde Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening 2009 treden in werking één week na publicatie.

BEGROTING TER INzAGE

De begroting 2010 ligt in ieder geval tot de begrotingsvergadering op donderdag 12 november 2009 ter inzage. U kunt de begroting 
2010 op de volgende wijze inzien:
• In de plaatselijke openbare bibliotheken
• Op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl
• Op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
U kunt de begroting 2010 ook voor € 20,65 kopen bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Publiekszaken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, tel. (0297) 29 16 16.

AGENDA VAN DE OpENBARE VERGADERING Op 21 OKTOBER 2009 VAN DE wMO-RAAD

De vergadering wordt gehouden in kamer 3 van het gemeentehuis van 14:00 uur tot 16:00 uur.
  

1. Opening en mededelingen:
* Goedkeuring  agenda

2. Spreektijd bezoekers
3. Bespreking startnotitie Centrum Jeugd en Gezin

* toelichting door Margriet Jegerings, beleidsmedewerker
4. Bespreking Klantevredenheidsonderzoek 2008
5. Voortgang werkplan en  werkafspraken
6. Ingekomen stukken 
7. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:
8. Nabespreking vergadering van  9 september

* Vaststelling verslag en opmerkingen naar aanleiding van
9. Rondvraag
10. Volgende vergadering en sluiting.

wET MILIEuBEHEER

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

van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan:
- Maatschap p. en T. Smit - Blijleven voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting 

van een varkenshouderij op het adres Wilnisse Zuwe 50, 3648 NL Wilnis;
- j. van walraven B.V. voor het veranderen of de werking te veranderen van een metaalwarenbedrijf op het adres Industrieweg 

5, 3641 RK Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikkingen liggen ter inzage van 
15 oktober tot en met 25 november 2009. Tot en met 25 november 2009 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij 
Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te 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 genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid 
gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-west utrecht, Straat-
weg 66a te 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 te  Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.
2. bij hen melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn binnengekomen van:
- Huur Max Nederland BV voor het uitbreiden/wijzigen van de opslag voor gevaarlijke stoffen en het plaatsen van een 

afzuigwand, op het adres Communicatieweg 2a, 3641 SE Mijdrecht;
- M. van Eijk voor het wijzigen van de bedrijfsvoering, op het adres Bovendijk 22a, 3648 NM Wilnis.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst 
een afspraak te maken.

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

17 OKTOBER 2009
winternatuurwandeling
Locatie: Parkeerplaats van de nieuwe begraafplaats in Wilnis. 
Aanvang: 10.00 tot 12.30 uur. Informatie: Elza Vis, tel: (0297) 26 13 16.

Braderie in MIjdrecht
 Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.

werkochtend in de educatieve NME-tuin
Locatie: De Woudreus in Wilnis. Aanvang: 9.00 uur.

29 OKTOBER 2009 
3e Beursvloer De Ronde Venen
Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren zijn 
aangemeld en toegelaten worden tijdens deze Beursvloer zo veel 
mogelijk met elkaar gematcht. De doelstelling. De aanbieders, maximaal 
met twee personen vertegenwoordigd, zijn op de Beursvloer herkenbaar 
aan hun blauwe badges. Locatie: Hotel Mijdrecht Marickenland, 
Provincialeweg 3 in Mijdrecht. Aanmelden: Om uw bedrijf aan te melden, 
stuurt u een mail met de naam en adresgegevens van uw bedrijf naar: 
info@beursvloer-derondevenen.nl.

30 OKTOBER 2009
Rita Reys zingt  bij René van Beeck & Friends
Nederlands meest bekende jazzzangeres Rita Reys is te gast bij bij 
René van Beeck & Friends. Zij wordt daarbij begeleid door toppianist 
Peter Beets, drummer John Engels en uiteraard bassist René van 
Beeck. Het jazzconcert begint om 20.30 uur in De Boei, Kerklaan 
32 in Vinkeveen. Kaarten: De toegangsprijs bedraagt  10,- voor 
volwassenen, voor 65+ en houders CJP is er een korting van  2,-. 
Kaarten  voor dit geweldige jazzconcert zijn te bestellen via 
www.cultura-drv.nl en in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel 
Mondria, Lindeboom in Mijdrecht en drogisterij De Bree, Herenweg 12 in 
Vinkeveen en aan de zaal een half uur voor aanvang, indien voorradig. 
Informatie is eveneens te vinden op: www.cultura-drv.nl.

Activiteitenkalender De Ronde Venen
GROOT ONDERHOuD AAN DE DR. j. V.D. HAARLAAN
EN ROERDOMp VANAF DE V.D. HAARLAAN TOT AAN
DE wATERSNIp

Vanaf half augustus is gestart met het groot onderhoud aan de Dr. J.v.d. 
Haarlaan en Roerdomp vanaf de v.d. Haarlaan tot aan de Watersnip. 
Inmiddels is fase 1, vanaf de Prinses Margrietlaan tot net voor de 
Pimpernel, zo goed als afgerond. Vanaf 12 t/m 23 oktober zal er gewerkt 
worden aan fase twee. Deze data zijn indicatief en afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Fase 2 loopt vanaf de Pimpernel tot aan de 
Roerdomp. In deze periode geldt het volgende:
• De ingang naar Wickelhof via de Pimpernel zal voor alle verkeer 

afgesloten zijn. 
• Het gedeelte Dr. J.v.d. Haarlaan tussen de Pimpernel en de Roerdomp 

is afgesloten.
• De Roerdomp is wel bereikbaar via de Hoofdweg of de Oosterlandweg.

De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd waardoor de 
aansluitende woonwijken altijd bereikbaar zullen zijn. Voor het doorgaande 
verkeer zal tijdens de duur van het gehele project een vaste omleiding 
worden ingesteld. Voor direct omwonenden zal er afhankelijk van de 
lopende fase een omleiding worden ingesteld. Wij vragen uw begrip 
voor de werkzaamheden en de overlast die u hiervan zult ondervinden. 
Aangelegen bedrijven en direct aanwonenden zullen tijdig worden 
geïnformeerd wanneer zij hier direct hinder van kunnen ondervinden. 
Exacte data voor de werkzaamheden in de komende fases zullen via deze 
krant gecommuniceerd worden. Hebt u vragen en/of opmerkingen over de 
werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Veenendaal, 
tel. (0297) 29 18 68 of de heer D. van den Boogert, tel. (0297) 29 18 55.

Taxidriver
Rij  jij Roel (36, met MS) naar het ziekenhuis en praat  je op de

terugweg samen na?
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Alle feiten op een rijtje door Toine Doezé:

Welke belangen zijn gediend bij herindeling?
De Ronde Venen - De Com-
binatie wil graag wat meer 
helderheid  brengen in het 
herindelingsdebat.
Vooral omdat dit soms wat erg 
veel beheerst wordt door o.a. 
een onlangs in dit blad ge-

plaatst eenzijdige artikel van 
de fractievoorzitter van Ronde 
Venen Belang, de heer Gold-
hoorn, en vervolgens door 
een aantal andere schrijvers 
in dit blad. 
De lezer heeft immers meer 
aan echte FEITEN.
Tot 2005 was het niemand in 
de gemeenteraad bekend dat 
het provinciebestuur wor-
stelde met de vraag hoe de 
tekortschietende bestuurs-
kracht (dat is het vermogen 
om de door het rijk opgeleg-
de en steeds groter worden-
de taken uit te voeren) in de 
kleine gemeenten Breukelen, 
Loenen en zeker Abcoude, 
kon worden opgevoerd.
Pas toen er signalen binnen-
kwamen dat onze gemeente 
daarbij, wellicht als oplossing, 
kon worden betrokken ging 
het hier een beetje leven.
Gevolg: bij de vorming van 
een nieuw college, in 2006, 
zetten de coalitiepartijen CDA, 
VVD en Ronde Venen Belang 
de deur naar een herindeling 
open door in het beleidspro-
gramma uit te spreken bereid 
te zijn in een herindelings-
proces te participeren en de 
brede bestuurlijke verant-
woordelijkheid daarbij niet te 
ontlopen.

Gretig happen
Men rolde toen dus al de lo-
per naar herindeling uit en 
het provinciebestuur hapte 
natuurlijk gretig toe.
GS kwamen al snel met het 
voorstel om Abcoude met De 
Ronde Venen (“en neem er 
ook Kockengen e.o. maar bij”) 
te laten fuseren.
Dat was absoluut niet wat de 
raad wilde; alleen de fractie 
CU/SGP voelde er wat voor.
21 van de 23 raadsleden spra-
ken echter uit: geen fusie met 
alleen Abcoude (“te duur, te 

veel risico, geen toegevoegde 
waarde voor DRV”) te willen 
steunen.
Deze (kleine) variant werd 
daardoor door de provin-
cie snel van tafel genomen 
en men kwam terug met het 

voorstel voor het doen samen-
gaan van DRV met Abcoude, 
Breukelen en Loenen, later 
Vecht en Venen genoemd.
Door meer dan tweederde 
deel van onze gemeenteraad 
werd deze variant positief be-
oordeeld, zeker als er door 
het rijk wat meer “overbrug-
gingsgeld”  zou worden uit-
gekeerd.
Er werd drie miljoen extra 

toegezegd en de raad besloot 
de grote variant, middels een 
bijeenkomst in de Meijert, in 
positieve zin aan de bevol-
king voor te leggen. Een van 
coalitiepartijen, Ronde Ve-
nen Belang, had inmiddels 
besloten zijn oorspronkelijke 
toezegging om mede verant-
woording te nemen voor het 
oplossen van problemen in 
de regio maar aan de laars te 
lappen.
Dat zodoende het vertrouwen 
in de politiek en gedane toe-
zeggingen worden geschaad 
werd kennelijk voor lief geno-
men.

Gekrakeel
Intussen speelde bij de drie 
andere gemeenten natuurlijk 
ook het nodige en er ont-
stond daar het volgende (en 

voor zover bekend nu nog be-
staande) beeld:
- de gemeenteraad van Ab-

coude wil (unaniem) niet fu-
seren met alleen De Ronde 
Venen en kiest uitsluitend 
voor opname in de grote 
variant Vecht en Venen;

- 6 van de 11 raadsleden in
Loenen kiezen voor samen-
werking met alleen Breuke-
len (en inmiddels ook Maars-
sen);  5 (CDA en PvdA) van 
de 11 willen best in Vecht en 
Venen;
- de meerderheid van de 
gemeenteraad van Breuke-
len is voorstander van een 
samengaan met alleen Loe-
nen (later ook met Maars-
sen).

Dit gekrakeel leidde er toe dat 
de staatssecretaris, die het 
wetsontwerp tot vorming van 
de nieuwe gemeente Vecht en 
Venen aan de 2e Kamer had 
voorgelegd, moest beslui-
ten haar voorstel even terug 
te nemen, opdat onderzocht 
kon worden of er een betere 
variant te vinden zou zijn. Zo 
niet, dan zou zij alsnog het 
voorstel voor de grote variant 
indienen.

Ook aan onze gemeenteraad 
werd gevraagd mee te den-
ken over dit vraagstuk. Dat 

meedenken dreigt, zonder dat 
er tussentijds bij en voor ons 
ook maar iets is gewijzigd, nu 
te leiden naar een vreemde 
situatie. Vier partijen in de 
raad blijven bij de voorkeur 
voor Vecht en Venen, maar 
de andere vier, de meerder-
heid in de raad, dreigen nu 
plotsklaps te kiezen voor de 
kleine en dure variant. Dit is 
dus inclusief de raadsleden 
van CDA en Ronde Venen 
Belang, die indertijd ook het 
eerste voorstel van de pro-
vincie: samengaan met alleen 
Abcoude, met kracht van de 
hand wezen.
‘t Kan verkeren!

En waarom die ommezwaai 
van het CDA? In feite alleen 
omdat men eerst luidruchtig 
gepleit heeft voor een groter 
bedrag aan “overbrugging” 
en de staatssecretaris dit niet 
wil geven. Men is boos!
Over het hoofd wordt kenne-
lijk gezien dat ook bij de klei-
ne variant geen extra bijdrage 
beschikbaar komt er zelfs drie 
keer zo weinig – 4 tegen bijna 
13 miljoen-  aan overbrug-
gingsgeld wordt verstrekt.

Hoe De Combinatie tegen 
herindeling aankijkt
Wij vinden de keuze voor de 
kleine variant heel slecht voor 
onze gemeente en onze in-

woners.
Alleen met Abcoude samen-
gaan, levert onze gemeente 
geen enkel voordeel op. Wij 
zijn, in tegenstelling tot Ab-
coude, een gemeente met 
toch wat “spaargeld”, waar 
gevaren in een groter ver-
band beter verdeeld en opge-
vangen kunnen worden. Bin-
nen die kleine variant zal elk 
risico geheel of voornamelijk 
door DRV moeten worden 
gedragen.

We krijgen er, qua belastin-
gen voor de burger, een dure 
gemeente bij. Wij worden 
vooral met mogelijk, maar ook 
waarschijnlijk, grotere andere 
lasten opgezadeld, enzovoort. 
Wij blijven, ook met de bijna 
9.000 inwoners van Abcoude 
erbij, een kleine gemeente in 
een uithoek van de provincie.
Een slechte keuze derhalve!

Daarom heeft De Combina-
tie van meet af aan gekozen 
voor de grote variant, Vecht 
en Venen.
Daarmee wordt een gemeen-
te met circa 65.000 inwoners 
gevormd, die:
-  groot genoeg is om weer

stand te bieden tegen de 
oprukkende grote gemeen-
ten om ons heen en tegen 
bedreiging van ons landelijk 
karakter, ons groene hart;

- door zijn omvang meer in-
vloed kan uitoefenen (denk 
bijvoorbeeld aan beter open-
baar vervoer) bij provincie en 
rijk;
-  daardoor aantrekkelijk blijft

voor gespecialiseerde me-
dewerkers, die anders hun 
aspiraties bij grotere ge-
meenten waar gaan ma-
ken;

-  met een goed kernenbeleid
service kan blijven bieden 
aan zijn inwoners;

- geen of minder fi nanciële 
gevaren te duchten heeft 
dan bij een keuze voor al-
leen Abcoude;

- ook kan rekenen op de 
sympathie van provincie en 
kabinet, hogere overheden 
die we nog vaak genoeg 
nodig zullen hebben;

-robuust genoeg is om even-
tuele risico’s (zeker ook 
voor de inwoners van be-
lang) aan te kunnen;

- de oorspronkelijke proble-
matiek (te weinig bestuurs-
kracht bij diverse gemeen-

ten in onze regio) in één 
klap oplost.

Dus een keuze die beant-
woordt aan de eerdere be-
leidsopvatting waarvoor ook 
zeker het CDA, VVD en Ron-
de Venen Belang hadden ge-
kozen.
Wat wil je nog meer?

Zwichten?
Natuurlijk kunnen we zwich-
ten voor de keuzes die (delen 
van) de gemeenteraden van 
Loenen en Breukelen maken. 
Maar waarom zouden wij?
Als die niet samen met ons 
de (hun) regionale moeilijk-
heden willen oplossen, dan 
vallen wij liever terug op de 
aanvankelijke voorkeur van 
alle partijen in onze raad:  lie-
ver geen herindeling.

Dan zeggen wij: “Gemeenten 
aan de andere kant van de 

A-2:  los dan je problemen 
zelf maar op en vorm met z’n 
drieën maar lekker een BAL-
gemeente, dan blijven wij ge-
woon zelfstandig.”

Vraag daarbij is echter of we 
daarmee onze (zeker door 
CDA, VVD en Ronde Venen 
Belang uitgesproken en door 
hen op schrift gestelde) ver-

antwoordelijkheid niet ontlo-
pen. En hoe kort het zal duren 
eer “van bovenaf” geoordeeld 
wordt dat onze zelfstandige 
gemeente toch te klein is en 
dus alsnog verplicht (en dus 
met veel minder inspraak) er-
gens zal worden ingedeeld.

De heer Goldhoorn van Ron-
de Venen Belang en de heer 

Van Loo moeten dit alles nog 
maar eens goed overdenken 
aleer, met hun fractiegenoten, 
op 15 oktober een besluit te 
nemen dat grote risico’s voor 
onze gemeente en onze in-
woners in zich bergt.

Wij, De Combinatie, ontlopen 
onze verantwoordelijkheid 
voor het grote geheel niet en 
wij zullen dus –met die be-
langen van de burgers voor 
ogen-  onze voorkeur voor 
Vecht en Venen blijven uit-
dragen.

Kiezen voor alleen Abcoude, 
of alleen voor zelfstandigheid, 
kan onze gemeente, dus ook 
onze inwoners, op termijn im-
mers behoorlijk opbreken!

Namens De Combinatie,                                                                            
decombinatie@planet.nl

Toine Doezé, 
fractievoorzitter                         

               

 WAT BETEKENT EEN HERINDELING VOOR DE INDIVIDUELE BURGER?

Alhoewel er de meest vreemde en zwartgallige verhalen de ronde doen over wat de gevolgen 
van een herindeling zijn voor de burger, wijst de praktijk uit dat het vooral een kwestie is van: 
”de mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest...”
Een herindeling is immers vooral een bestuurlijke kwestie, een organisatorische verandering 
die de doorsnee burger niet of nauwelijks raakt. 
De burger blijft wonen in zijn eigen dorp, een kern die door een herindeling zijn identiteit niet 
verliest.  Zijn leefomgeving en sociale contacten worden niet aangetast, de politieke fi guren 
die hij graag makkelijk wil kunnen aanspreken verhuizen niet, het eigen verenigingsleven 
gaat onveranderd zijn eigen gang, enzovoort. Dat is iedereen immers gebleken bij en na het 
ontstaan van De Ronde Venen.

Ja, het gemeentehuis verhuist wellicht naar een meer centrale plaats (en dat kan natuurlijk 
nooit Breukelen zijn!); maar is dat zo’n groot probleem?
Meer dan tachtig procent van de “gemeente-producten” kan nu al via internet worden afge-
nomen. Hoogstens één keer in de vijf jaar moet, voor een rijbewijs of paspoort, het gemeen-
tehuis in persoon worden bezocht. Het maakt dus weinig of niets uit waar zo’n gemeentehuis 
staat, zeker als een nieuwe raad zou besluiten in diverse kernen steunpunten te openen. 
Vraag u eens af hoe vaak en voor welke (andere) gelegenheid u per jaar het gemeentehuis 
bezoekt. Vraag u ook eens af hoe vaak u in Loenen of Breukelen kwam en er straks door een 
herindeling denkt te moeten komen.  Dan heeft u meteen het antwoord op de vraag wat een 
herindeling in negatieve zin voor de doorsnee-burger zou kunnen betekenen.

Heel, heel weinig of niets!       
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Winst voor Atalante H2!
Vinkeveen - Vrijdag 9 okto-
ber speelde Atalante H2 uit in 
IJmuiden tegen Smashing Vel-
sen H1. Iedereen was op tijd 
en gefocussed in de hal, en de 
concentratie was af te lezen 
van de koppen van heren 2. Ar-
jan Bakker was er niet, dat gaf 
wat verlichting in de groep jon-
ge goden. Ze hoefden namelijk 
voor één plaats minder te vech-
ten in de opstelling. De eerste 
set was voorbij voordat we het 
moeilijk kregen: 18-25. Om er 
zeker van te zijn een vette vis 
te vangen, bleef de equipe on-
gewijzigd staan in de tweede 
set. Dit werkte gewoon: gede-
gen spel, een uitstekende pass 
en dus veel variatie aan het net. 
Hierdoor werd het scoren mak-
kelijk. De tegenstander had ons 
spelletje iets meer door maar 
niet genoeg, resultaat: 21-25 
voor Atalante.
 Nu zijn de spelers op de bank 
redelijk te controleren maar 
met zo een stand moet het 
vlees in beweging komen en 
stuwen die spelers een motiva-
tie voort om opgesteld te wor-
den. Deze drang moet je als 
coach niet vergeten, dus werd 
de opstelling veranderd. De-
ze derde set is altijd moeilijk en 
het is een verdienste voor de 

spelers om de derde set zo ge-
motiveerd te spelen, vaak zie je 
dat de resultaten daarvoor te-
veel in het hoofd zitten. Dit was 
bij onze spelers niet zo. Alleen 
het geluk was meer aan de zij-
de van de tegenstander, 25-22. 
Atalante stond op 2-1.

 Aan zo’n vierde set zie je die 
hongerige blik zullen we na 
een heel seizoen en twee wed-
strijden in dit seizoen, einde-
lijk de winst pakken? Zullen we 
de winst weer proeven? Zullen 
we die keiharde trainingsinzet 
eindelijk verzilveren? Zal het 
teambuildinguitje in Haarlem 
zijn vruchten afwerpen? Zullen 
we.... Natuurlijk doen we dat, 
een klinkende 20-25 winst in 
de pocket van de vierde set. 3-
1 winst. Feest vieren... maar na-
tuurlijk wel de belangrijke din-
gen in de gaten houden, niet de 
winst vieren in de Zeewijk hal, 
maar in de Boei, de thuishaven, 
waar het altijd gezellig is. Of is 
het alleen belangrijk dat dames 
3 gespeeld heeft? Hoe dan ook, 
gefocussed begonnen, de goe-
de weg ingeslagen, de winst 
voorrang gegeven. De punten 
goed geparkeerd. Duidelijk ge-
slaagd. Een schitterende over-
winning voor heren 2!

Atlantis B1 mist 
kampioenschap
Mijdrecht - Atlantis B1 start-
te de voorbereidingen voor 
dit korfbalseizoen al eind vo-
rig seizoen. Met een nieuwe 
groep spelers zou er ook een 
vernieuwd spel gespeeld gaan 
worden. Hier werd enkele we-
ken hard aan getraind om het 
nieuwe seizoen goed te kunnen 
starten. Helaas bleek dit niet zo 
te zijn. In de eerste 2 wedstrij-
den wist het door Roebeson 
gesponsorde team maar 1 ma-
ger puntje te behalen. Hiermee 
leek het uitzicht op een mo-
gelijk kampioenschap al bijna 
voorbij.
De trainers en spelersgroep 
wilden door hard werken toch 
proberen om wel in de top mee 
te kunnen draaien. Er werd 
hard en geconcentreerd ge-
traind aan individuele verbeter-
punten, wat zijn vruchten ging 
afwerpen. De eerste 2 wedstrij-
den wist Atlantis B1 niet boven 
de 6 doelpunten uit te komen, 
wat niet voldoende is om in de 
2e klasse overwinningen te be-
halen. De volgende 2 wedstrij-
den zouden gespeeld wor-
den tegen Rohda. Hier kreeg 
de ploeg het vertrouwen te-
rug door beide wedstrijden met 
ruime cijfers te winnen ( 9-2 en 
10-5 ).
 Doordat EKVA (1e) en SDO 
(2e) van elkaar wisten te win-
nen ontstond er voor Atlan-
tis weer een opening om op 
de eerste plek te kunnen ko-
men. De volgende wedstrijd 
was thuis tegen de koploper 
waar in de eerste wedstrijd al 
van was verloren. De ploeg was 
gemotiveerd om deze wedstrijd 

te laten zien wat het waard 
was en dat het op een plek in 
de ranglijst stond waar het ei-
genlijk niet thuishoorde. Door 
mooie aanvallen, het afmaken 
van de gecreëerde kansen en 
goed verdedigend werk wist de 
thuisploeg deze wedstrijd met 
10-5 te winnen waardoor het 
op een gedeelde eerste plek 
terecht was gekomen.
 De laatste wedstrijd was uit 
tegen SDO, de medekoploper. 
Dit zou dus een echte kampi-
oenswedstrijd zijn. Vol vertrou-
wen waren de Mijdrechtenaren 
naar Kamerik afgereisd met 
maar 1 doel: met 2 punten te-
rugkeren naar Mijdrecht. 
 Helaas verliep de wedstrijd an-
ders dan gehoopt. Atlantis had 
last van de zenuwen en hier-
door kwam het eigen spel niet 
van de grond. Het was SDO dat 
gretiger was en de kansen die 
ze kregen ook wist te benutten. 
Doordat Atlantis de hele eerste 
helft niet in de wedstrijd kon 
komen, was de ruststand dan 
ook in het voordeel van SDO (7-
1). Na rust kwam Atlantis beter 
uit de startblokken en werd de 
achterstand verkleind naar 8-5. 
Het gat van 6 punten met rust 
bleek te groot te zijn en Atlan-
tis wist de achterstand niet ver-
der te verkleinen. Doordat deze 
wedstrijd niet gewonnen wist 
te worden, ging het kampioen-
schap aan Atlantis B1 voorbij.
 Omdat de ploeg dit veldsei-
zoen een goede inzet en moti-
vatie heeft getoond, werd er bij 
terugkomst in Mijdrecht door 
Roebeson BV als troost getrak-
teerd op drinken en taart.

Biljarters de kuiper/
van Wijk verrassen de 
paddestoel 2
De Ronde venen - In speel-
week 7 hadden de koplopers 
het moeilijk. De Merel/Hee-
renlux 4 verloor thuis van Cens 
1 met 2-7. De Kuiper/van Wijk 
(zie foto) won verrassend met 
5-4 van De Paddestoel 2.
Van een paar wedstrijden zijn 
de uitslagen, bij het ter per-
se gaan van de krant, nog niet 
bekend. Zweder van Dalen had 
deze week met 20 beurten de 
kortste partij en Chris Esser 
had met 18 caramboles de pro-
centueel hoogste serie van de 
week. Cens 2 verpletterde De 
Merel/Heerenlux 3 met 9-0. 
Chris Esser en Zweder van Da-
len namen het voortouw en va-
der Alan en zoon Joel Knight-
ley zorgden voor het complete 
succes. De Merel/Heerenlux 3 
is door dit resultaat rode lan-
taarndrager geworden.
De Merel/Heerenlux 4 was met 
2-7 kansloos tegen Cens 1. Je-
roen Vis zorgde met winst op 
Ab Siegrits voor de enige Vin-
keveense punten.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor 
ook al verrassend van De Me-
rel/Heerenlux 2 met 2-7. On-

danks de hoge uitslag waren 
alle biljartpotten spannend. De 
Kromme Mijdrecht 1 had deze 
avond het geluk niet aan haar 
zijde. Stieva Aalsmeer zorgde 
voor de grootste verrassing van 
de week door APK Mijdrecht 
1 met 7-2 te verslaan. Pieter 
Coenen, Wil Bouweriks en Lu-
cia van Gelderen zorgden voor 
de winst tegen een luidruchtig 
APK Mijdrecht 1.
De Kuiper/van Wijk was met 5-
4 net iets sterker als De Pad-
destoel 2. Alle partijen waren 
heel spannend en werden be-
slist met een punt verschil. Al-
leen kopman Kees de Zwart 
wist met 7 caramboles verschil 
het extra punt voor zijn team te 
redden. APK Mijdrecht 2 won 
nipt met 5-4 van De Schans. 

Hans Dikkers had met winst in 
25 beurten de kortste partij te-
gen Tom Bos. Dio 2 deed met 
9-0 zeer goede zaken tegen 
De Kromme Mijdrecht 2. Hen-
nie van ’t Hul, Jos Boeijen, Ton 
Brantsema en Bart Hoffmans 
zorgden dat alle punten in Vin-
keveen bleven.

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert 
opnieuw bridgen op meerdere locaties

Running Bridgedrive 2009 
op 31 oktober 
Mijdrecht-Wilnis – Op zater-
dag 31 oktober a.s. vindt in het 
hart van Mijdrecht opnieuw 
de zogeheten ‘running bridge-
drive’ plaats. In plaats van op 
één locatie, spelen de bridge-
paren afwisselend op zeven 
verschillende locaties, op loop-
afstand van elkaar gelegen. De 
Running Bridgedrive is een ini-
tiatief van Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis, die de opbrengst van de 
dag schenkt aan De Zonne-
bloem.

Maar liefst zes horecagelegen-
heden plus het gemeentehuis 
zijn gastheer tijdens de Run-
ning Bridgedrive: Rendez-Vous, 
Grieks restaurant Corfu, Shoar-
ma Montfort, tapasbar La Faro-
la, lunchroom TOF en Chinees 
restaurant Lotus Corner. 
De deelnemers worden ver-
wacht tussen 10.00 en 10.30 
uur bij Rendez-Vous, daar-
na verspreiden de paren zich 
over de verschillende locaties. 
Na elke spelronde wordt er van 
locatie gewisseld. Na de derde 
spelronde wordt er geluncht op 
de locatie waar op dat moment 

wordt gespeeld. Er wordt ge-
speeld tot ca. 16.00 uur, daar-
na wordt men verwacht in Chi-
nees restaurant Lotus Corner 
(in de Lindeboom) voor de uit-
slag en prijsuitreiking. 

Het inschrijfgeld bedraagt 40 
euro per paar, inclusief een kop-
je koffie en lunch. Er worden 28 
spellen top integraal gespeeld; 
de uitslag wordt berekend door 
de computer. Voor het winnen-
de paar is behalve de beken-
de Lions Wisselbeker een su-
perhoofdprijs beschikbaar: een 
weekend- of midweekverblijf in 
een zespersoonsbungalow, be-
schikbaar gesteld door Landal 
GreenParks. Ook zijn er tal van 
andere prijzen te winnen.

De opbrengst van de dag is be-
stemd voor de Zonnebloem, af-
deling Mijdrecht-Wilnis.
Belangstellenden kunnen zich 
telefonisch inschrijven bij de 
heer Chr. van der Wilt, tel. 0297-
257009 of per e-mail via vd-
wilt@xs4all.nl, onder vermel-
ding van naam, adres, woon-
plaats en naam partner.

De eerste Running Bridgedrive was vorig jaar een groot succes. De 
hele dag trokken de deelnemers na elke spelronde naar een ande-
re locatie. Hier een kijkje in Grieks restaurant Corfu.

HVM JE3 Herbstmeister!
Mijdrecht - De mannen van 
HVM JE3 zijn zaterdag herbst-
meister geworden door hun 
laatste wedstrijd 2-2 te spelen 
tegen het zeer taaie “De Kraai-
en” uit Wijdewormer.

Na aan aantal zeer ruime over-
winningen moesten de man-
nen vandaag echt aan de bak. 
We moesten vroeg uit de veren, 
maar dat was niet te merken, 
want de mannen gingen met-
een vol op de aanval. Na een 
paar fraaie ballen en evenzo 
fraaie reddingen van de kee-
per van “De Kraaien” werd er 
dan toch gescoord. Een mooie 
combinatie werd fraai afgerond 
door Calvin. 1-0! De mannen 
gingen op zoek naar de 2-0, 
maar zelfs in hockey geldt een 
oude voetbalwet. Als je ze zelf 
niet scoort, dan doet de tegen-

stander dat wel en in de aller-
laatste seconde van de eerste 
helft viel de 1-1. 
Na een speech van de trai-
ner en wat fruit en drinken, 
gingen de mannen vol goede 
moed beginnen aan de 2e helft. 
Weer een overwicht en weder-
om goed keeperswerk ston-
den een voorsprong in de weg. 
Maar halverwege de 2e helft 
vond wederom Calvin een gaat-
je langs de keeper en 2-1 voor 
HVM JE3! “De Kraaien” gingen 
vol op de aanval en het werd 
een hartstikke leuke en span-
nende tweede helft. Vijf minu-
ten voor tijd viel dan toch de 2-
2. Daarna kon de wedstrijd bei-
de kanten op, maar bleef het 
gelukkig 2-2 en de mannen 
konden verdiend genieten van 
hun uitstekende eerste weken 
op toch weer een groter veld!

Ruime zege voor CSW
Wilnis - Het bezoek aan Over-
bos is voor CSW uitgelopen op 
een ruime 1-5 overwinning. 
Een zege die eigenlijk nog ho-
ger had kunnen uitvallen ge-
zien de vele kansen die de Wil-
nissers zich deze wedstrijd wis-
ten te creëren.
Vanaf het begin van de wed-
strijd was het CSW dat het heft 
in handen nam, veel in balbe-
zit was en een tegenstander 
die daar nauwelijks aan te pas 
kwam. De ploeg kwam dan ook 
snel op voorsprong toen Ron-
nie Hilhorst, vanaf de achter-
lijn, Jay Klaas Wijngaarden be-
diende die prima inschoot bij 
de eerste paal. CSW wens-
te snel orde op zaken te stel-
len maar prima keeperswerk 
voorkwam vooralsnog een gro-
tere voorsprong. Een vrije trap 
van Cabeza kwam terecht bij 
Alexander Bos die prima in-
schoot maar de bal werd met 
een prima reflex gestopt door 
de keeper. Een prachtige krul-
bal richting de kruising van Hil-
horst werd eveneens gepa-
reerd. Daarna een prima kop-
bal van Stephan de Graaf net 
onder de lat uit een hoekschop 
maar ook hier stond de kee-
per op de juiste plek. Toen was 
het de beurt aan Overbos dat 
zijn beste kans van de middag 
kreeg. Na een lange bal had de 
spits van Overbos een vrij veld 
richting Jordi Wens maar zijn 
schot werd knap gepakt door 
de doelman van CSW. CSW 
ging verbeten op zoek naar de 
0-2 maar eerst stond de lat in 
de weg bij een pegel van Stefan 
Baars en even later zocht Baars 
het doel net iets te hoog. Toch 
kwam CSW nog voor rust op 0-
2 na een aanval uit het boekje. 
Wijngaarden speelde Cabeza 
aan die schitterend meegaf aan 
Cesar de Kuyer. De Kuyer gaf 
de bal vervolgens prachtig mee 

aan Cabeza die oog in oog met 
de doelman niet faalde. Bijna 
werd de voorsprong nog groter 
voor rust maar weer stond de 
keeper op de juiste plek bij een 
inzet van Wijngaarden.

Voorsprong
Na rust hetzelfde spelbeeld 
waarin CSW de voorsprong 
snel wenste te vergroten om 
deze middag niet in de pro-
blemen te komen. Dat lukte de 
ploeg dan ook toen Wijngaar-
den aan de rechterkant zijn te-
genstanders het nakijken gaf 
en afspeelde op Cabeza die 
hard en droog in knalde. Over-
bos probeerde het nog wel via 
de verre uittrappen van de kee-
per maar de verdediging van 
CSW onder leiding van Edgar 
van Schie wenste niets weg te 
geven. CSW breidde de voor-
sprong uit toen een schot van 
Hilhorst door Wijngaarden met 
het hoofd werd verlengd en bij 
de tweede paal binnenviel. Bij 
deze stand kon Overbos einde-
lijk iets terugdoen door uit een 
hoekschop de 1-4 binnen te 
koppen. CSW kreeg nog volop 
mogelijkheden maar Overbos 
wist de schade nog enigszins 
te beperken. De uiteindelijke 
eindstand van 1-5 was weder-
om via een schitterende aan-
val. Stephan de Graaf gaf diep 
op Cabeza die met een prach-
tig hakje Wijngaarden bedien-
de. Alleen voor de keeper was 
het Wijngaarden die voor zijn 
derde treffer van de middag te-
kende.

Een prima overwinning voor 
CSW met goed voetbal en de 
ploeg werd meteen medekop-
loper na het verlies van ZOB 
tegen Kennemerland.
Zaterdag speelt CSW weer 
thuis om 14.30 uur tegen Voor-
land.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBodE.nl

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: uitslui-
tend 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-psychologische-
begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. Rap, 
tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg). Voor info over 
allerlei mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of aan-
melding voor thuiszorg, verpleegthuis-
zorg, 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 vrijwil-
lige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor 
info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
de Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woerden, 
tel. 0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en voor 
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/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, tel: 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 8.30-
12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 57, 
tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, Hoofd-
weg 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.

Wie wint de hoofdprijs?
Uithoorn - “Natuurlijk doe 
ik mee en ik ga winnen ook!” 
Fleur uit groep 7 staat sa-
men met een paar klasgeno-
ten rond de zojuist opgehan-
gen poster. Ze straalt.

Ook de anderen zijn enthousi-
ast. De leerkracht van de kin-
deren deelt de bijbehorende 
flyers uit. In het kader van de  
Week van Jeugdzorg 2009 or-
ganiseert OCK het Spalier, in-
stelling voor Jeugd & Opvoed-
hulp, samen met de Provincie 
voor kinderen uit de groepen 
7 en 8 van de basisscholen 
in Noord-Holland “Schrijf een 
verhaal”. Cabaretière en am-
bassadrice van de Jeugdzorg 
Sara Kroos, bekend van onder 
meer de Lama’s, heeft de be-
ginregels geschreven.

Kinderen mogen het verhaal 
afmaken en dit insturen naar 
de Provincie. Een enthousiaste 
jury met voorzitter Sascha Bag-
german, gedeputeerde Jeugd-
zorg van de Provincie Noord-
Holland, beoordeelt de verha-
len. De schrijver van het mooi-

ste verhaal mag zelf een prijs 
uitkiezen ter waarde van 250 
euro! Daarnaast zijn er prijzen 
te winnen van respectievelijk  
100 en 50 euro. De Provincie 
bundelt de genomineerde ver-
halen in een boekje. Andere 
activiteiten in Noord-Holland 
zijn onder meer optredens van 
Hakim, een tekenwedstrijd, 
theatersport en Open Dagen 
bij de instellingen.

Week van de Jeugdzorg
De Week van de Jeugdzorg 
vindt dit jaar plaats van 14 tot 
en met 21 november. Doel van 
deze week is Jeugdzorg posi-
tief onder de aandacht bren-
gen.
Daartoe worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd 
voor kinderen van alle leeftij-
den en betrokkenen, binnen 
en buiten de jeugdzorg.

Elke provincie heeft zijn ei-
gen aanbod. Thema dit jaar is: 
‘Gewoon Jeugdzorg’. Zie voor 
meer informatie
www.weekvandejeugdzorg.nl 
of  www.noord-holland.nl

Vier gewonden na 
aanrijding kruising 
Legmeerdijk/Machineweg 
Regio - Bij een aanrijding tus-
sen twee personenauto’s op 
de kruising van de Legmeer-
dijk met Machineweg zijn vrij-
dagmiddag 9 oktober, rond 
één uur, vier mensen gewond 
geraakt.

Beide voertuigen kwamen el-
kaar tegemoet op de Leg-
meerdijk. Eén van hen wilde 
linksaf de Machineweg oprij-
den, waarna om nog niet dui-
delijke redenen het misging en 
de 43-jarige bestuurder uit Al-
mere de macht over het stuur 
kwijtraakte. Hierna kwam hij 

vervolgens frontaal tegen de 
tegenligger aan.
De vier inzittenden raakten 
gewond en zijn door de brand-
weer bevrijd. Zij zijn overge-
bracht met onbekend letsel 
naar verschillende ziekenhui-
zen. De Legmeerdijk is enige 
tijd afgesloten geweest.
Een ambulance onderweg 
naar de aanrijding raakte op 
de kruising van de Provincia-
leweg met de Legmeerdijk zelf 
betrokken bij een ongeval. Een 
personenauto reed de ziekau-
to aan. Hierbij raakte niemand 
gewond.

   

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken : 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en 
klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail in-
spreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevon-
den dieren, spoedgevallen en gevonden 
honden: 06-53315557

Vermist
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
- Burg. Padmosweg in Wilnis, rood/cyperse kater met

witte bef en pootjes. Hij is 5 jaar oud en heet Banjer. 
- Bonkestekersweg in Vinkeveen. Twee krielkippen bruin 

gemêleerd, veren aan de poten. Zijn geringd.
Op dit moment in de rui. Namen: Bep en Toos

Gevonden 
- Turkoois in Mijdrecht een erg lieve beige Fret.
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en

witte bef die tussen de voorpoten doorloopt.
Loopt er al van voor de zomer.

Goed tehuis gezocht voor
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige

kater van 6 jaar.

Creatieve wedstrijd met 
als thema ‘Kerst’
De Ronde Venen - In decem-
ber wordt er in de gemeente 
De Ronde Venen speciaal voor 
alle kunstamateurs een wed-
strijd georganiseerd rondom 
het thema ‘Kerst’.
De deelname aan deze wed-
strijd is gratis.
Laat kerst u inspireren tot een 
origineel werk en doe mee.

De wedstrijd kent 3 categorie-
en:
- Tekenen/schilderen,
- Fotografie,
- Ruimtelijke vormen
(zoals keramiek en textiele 
werkvormen).
Het maximale formaat van het 
werkstuk is ongeveer 50 x 75 
cm.

De wedstrijd bestaat uit twee 
leeftijdscategorieën. 
Inleverdatum van het werkstuk 
is vanaf maandag 30 novem-
ber tot en met woensdag 9 de-
cember.
Inleveradres: Parochie secre-
tariaat, Kerklaan 2, Vinkeveen.
De kunstwerken worden ge-

exposeerd in de R.-K. kerk aan 
de Kerklaan 2. Een deskundi-
ge jury, bestaande uit Annie 
Overbeeke (schilderes), Jan 
van Haastrecht (fotograaf) en 
Corinne Bredemeyer (beeld-
houdster) bekijkt en beoor-
deelt de inzendingen op don-
derdag 10 december en kent 
dan de prijzen toe.
Op vrijdag 11 december om 
14.30 uur is de prijsuitreiking, 
waarbij alle deelnemers wel-
kom zijn.
Daarna zijn al de inzendingen 
te zien op de expositie.

Expositiedagen en -tijden:
Vrijdag 11 december tijdens de 
kerstmarkt van 15.00 tot 21.00 
uur, zaterdag 12 en 19 decem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur en 
zondag 13 en 20 december 
van 11.30 tot 13.00 uur.

Het reglement en het deelna-
meformulier kunt u afhalen 
bij het parochiesecretariaat, 
Kerklaan 2, Vinkeveen 
of downloaden van 
www.atelier54.eu

Rita Reys te gast bij René 
van Beeck 
Vinkeveen - Op vrijdagavond  
30 oktober heeft René van 
Beeck een zeer speciale gas-
te uitgenodigd: jazz-zangeres 
Rita Reys. Zijn andere gasten 
zijn: toppianist  Peter Beets, 
Nederlands meest bekende 
drummer John Engels en ui-
teraard speelt René van Beeck 
bas. Het jazzconcert begint om 
20.30 uur in De Boeiaan de 
Kerklaan  32 in Vinkeveen. 
“Rita Reys is al meer dan een 
halve eeuw onafgebroken en 
onbetwist de grootste jazz-
zangeres van Nederland“, was 
de conclusie in 2006 van de 
Edisonjury, toen Rita als eerste 
de Oeuvre Edison in ontvangst 
mocht nemen. Sinds 1960 is 
zij officieel “Europe’s First La-
dy of Jazz”. Deze titel kreeg zij 
na het winnen van het interna-
tionale jazzfestival in Juan Les  
Pins, waar zij samen met  haar 
man pianist Pim Jacobs, bas-
sist Ruud Jacobs en  gitarist 
Wim Overgauw  optrad. 

Als 15-jarige begon zij met 
zingen. Na de oorlog kwam zij 
door haar huwelijk met jazz-
drummer Wessel Ilcken in de 
jazzscene. Een razendsnelle 
carrière volgde: in de V.S. zong 
zij in de  jazzclubs met de be-
roemdste jazzensembles van 
onder anderen Oscar Peterson 
en Art Blakey. Na het overlij-
den van Wessel trouwde zij 
enige jaren later met pianist 
Pim Jacobs. Met het trio Pim 
Jacobs steeg Rita’s carrière 
tot grote hoogte. Vele LP’s en 
latere CD’s zijn opgenomen. 
Haar muzikale talent  leende 
zich niet alleen voor het klas-
sieke jazzrepertoire, maar ook 
voor werken van andere com-
ponisten zoals Burt Bacharac, 
Michel Legrand, Gershwin. In 
de 80- en 90-er jaren  heeft zij 
nauw samengewerkt met ar-
rangeur en dirigent Rogier van 
Otterloo. De prijzenstroom in 
binnen- en buitenland hield 
niet op, zoals  “The American 
Songbook  Award“ uitgereikt 
door de Amerikaanse ambas-
sadeur. 
Op het North Sea Jazz Festival 
trad Rita voor de 19e keer op, 

waar zij zong met het Jazz Or-
chestra of the Concertgebouw. 
Rita  heeft  een volle concert-
agenda en weet zij  steeds met 
haar ongekende timing, swing 
en performance het publiek 
om haar vinger te winden. 

Peter Beets
Op 30 oktober wordt Rita niet 
door haar eigen vaste trio be-
geleid maar door pianist Pe-
ter Beets. Peter behoort al ja-
ren tot de top van de jazzpia-
nisten, in 1985 richtte hij met 
zijn broers het trio The Beets 
Brothers op. Rita is vele malen 
met The Beets Brothers opge-
treden. Dit jaar was er nog een 
tournee door Spanje. 
John Engels is net als Rita een 
jazzfenoneem, al meer dan 50 
jaar Nederlands meest ge-
vraagde drummer. Hij drumt 
nooit routineus, want zijn mot-
to is: “altijd drummen alsof 
het je laatste keer is.“ Ook hij 
drumde bij alle grote jazzen-
sembles in binnen– en buiten-
land en is meerdere malen een 
vaste gast bij René van Beeck 
& Friends in De Boei. 
Bassist René van Beeck be-
hoeft in De Ronde Venen nau-
welijks introductie. Deze  jazz-
organisator, bassist, flügelspe-
ler en zanger zorgt al ruim 7 
jaar dat de top van de Neder-
landse jazzwereld in De Boei 
speelt. Hij heeft inmiddels een 
grote schare van bewonde-
raars verzameld die geen con-
cert willen missen.  

Kaarten
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro voor volwassenen, voor 
65+ en houders CJP is er een 
korting van twee euro. 
Kaarten voor dit geweldige 
jazzconcert zijn te bestellen op 
www.cultura-drv.nl en in voor-
verkoop vanaf komende vrij-
dag 16 oktober verkrijgbaar bij 
boekhandel Mondria, Linde-
boom 11 in Mijdrecht en dro-
gisterij De Bree aan de Heren-
weg 12 in Vinkeveen en aan de 
zaal een half uur voor aanvang 
indien voorradig. Informatie is 
eveneens te vinden op:  www.
cultura-drv.nl 

De Ronde Venen - Vereni-
ging “de Christenvrouw” af-
deling De Ronde Venen hoopt 
weer bij elkaar te komen op 
D.V. donderdag 15 oktober a.s. 
in gebouw ’t Kruispunt van de 
Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Mijdrecht aan de Koningin 
Julianalaan 22. Deze avond is 
Ds. K. van Velzen uit Blaricum 

de gastspreker met het on-
derwerp: “Het lijden van een 
mens?!” God is liefde... toch?!
Spreekt het onderwerp u aan? 
Kom gerust eens vrijblijvend 
een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van har-
te welkom! Aanvang 20.00 uur 
en de koffie staat om 19.45 uur  
klaar!

‘De Christenvrouw’



Vinkeveen - Afgelopen 
woensdag is de kinderboe-
kenweek van start gegaan. De 
smakelijkste ooit!

Peter Paul Mul bezocht de Sint 
Jozefschool met zijn voorstel-
ling om deze happening fees-
telijk te openen.

In verband met het thema 
“Aan tafel!”- eten en snoepen 
in kinderboeken, mochten di-
verse gasten bij Peter Paul Mul 
aan tafel zitten. De kinderen 
deden enthousiast mee tijdens 
de voorstelling.
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Burgemeester Groen op 
de thee bij honderdjarige
Uithoorn - Mevrouw Johan-
na Cornelia Walraven-Jansz 
uit Het Hoge Heem was ver-
rast toen zij woensdagmiddag 
7 oktober in de recreatiezaal 
van het zorgcentrum burge-
meester Berry Groen bij haar 
aan tafel zag aanschuiven.

De burgemeester kwam haar 
mede namens de gemeente 
van harte feliciteren met haar 
100ste verjaardag, dronk een 
kopje thee en onderhield zich 
een poosje gezellig met haar. 
Hoewel het vandaag de dag 
nauwelijks geen opzienbaren-
de gebeurtenis is als iemand 
100 jaar wordt, blijft het een 
bijzondere gewaarwording 
naast iemand te kunnen zitten 
die een eeuw oud is. Johanna 
is bovendien helder van geest 
en je kunt een leuk gesprek 
met haar voeren over vroeger 
toen Amsterdam nog ‘klein’ 
was. Verder loopt zij nog goed, 
alhoewel de rollator toch wel 
haar grote steun en toeverlaat 

is. Johanna Walraven is gebo-
ren en getogen Amsterdamse 
en heeft gewoond in de Kin-
kerstraat. “Daarachter was een 
tuindorp waar tuinders woon-
den. Die verbouwden groen-
ten en dat brachten ze met 
bootjes naar de Marnixstraat 
naar de markt waar het werd 
verkocht“, weet zij zich te her-
inneren. Ook de eerste au-
to’s, de opkomst van de lucht-
vaart en de verdere groei van 
de stad heeft zij aan den lijve 
meegemaakt, evenals de don-
kere oorlogsjaren. Inmiddels 
heeft Johanna haar echtge-
noot al 12 jaar overleefd. Ge-
durende die tijd woont zij ook 
in Het Hoge Heem waar zij het 
erg naar haar zin heeft. “Dat 
ik hier ben komt omdat mijn 
dochter in Uithoorn woont en 
die heeft ervoor gezorgd dat ik 
hier mocht komen wonen. In 
Amsterdam heb je ook wel van 
deze instellingen, maar daar 
vind ik het veel te druk. Het is 
hier gezelliger en wat rustiger. 

Ik ga wel geregeld een omme-
tje maken, maar doe zelf geen 
boodschappen meer. Dat is 
wat te zwaar voor me gewor-
den. Mijn dochter doet dat nu 
voor mij”, aldus de krasse oma 
die zelf uit een gezin met zeven 
kinderen komt waarvan zij de 
jongste was. Uit haar huwelijk 
werden drie kinderen gebo-
ren, twee zonen en een doch-
ter. Die nemen haar geregeld 
mee uit. Ook smaakt Johanna 
het genoegen twee kleinzoons 
te hebben. Eén daarvan, Da-
niël Wolffensperger, is gelijk-
tijdig met zijn oma jarig en zij 
schelen 70 jaar in leeftijd.

Daniël is geen onbekende in 
Uithoorn. Hij is gemeente-
raadslid voor de VVD en zegt 
heel dol op zijn oma te zijn. 
Vanzelfsprekend was het geen 
moeite de familie met de hon-
derdjarige én de burgemees-
ter even ‘samen te pakken’ in 
de recreatiezaal voor de jubi-
leumfoto. Bij dezen!

Weekendafsluiting onder-
doorgang A2 bij Breukelen 
Regio - Van vrijdag 16 oktober 
22.00 uur tot en met maandag 
19 oktober tot 05.00 uur is de 
onderdoorgang van de A2 ter 
hoogte van Breukelen afge-
sloten. Weggebruikers die toe- 
of afrit 5 (Breukelen) van de 
A2 nemen, kunnen niet onder 
de rijksweg A2 door. Verkeer 
wordt omgeleid via de aanslui-
tingen Vinkeveen en Maarssen 
met een langere reistijd als ge-
volg.

Rijkswaterstaat werkt aan de 
onderdoorgang om de roton-
des aan weerszijde van A2 
rechtstreeks met elkaar te ver-
binden en zo de huidige lus 
in de weg te verwijderen. Met 
het verbinden van de rotondes 
wordt de definitieve verbinding 
zichtbaar en in gebruik geno-

men. Tijdens de werkzaam-
heden in het weekend, is de 
onderdoorgang Stationsweg 
wel toegankelijk voor bussen, 
voetgangers, fietsers en hulp-
diensten.

Belangrijkste punten
Omleidingen voor het regulie-
re verkeer van de A2 vinden 
plaats via de aansluitingen 
Vinkeveen en Maarssen. 
De Stationsweg onder de A2 
blijft open voor bussen, hulp-
diensten, landbouwverkeer, 
voetgangers en fietsers tot 20 
oktober 2009.
De nieuwe verbindingsweg 
wordt voorlopig ingericht met 
2x1 rijstrook (toekomst 2x2 rij-
stroken). Hierdoor blijft er vol-
doende ruimte om het nieuwe 
viaduct veilig af te bouwen.

De Stationsweg onder de A2 
wordt vanaf 20 oktober 2009 
afgesloten voor alle gemotori-
seerd verkeer (blijft open voor 
fietsers en voetgangers) ten 
behoeve van de bouw van een 
nieuw viaduct. 

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden 
doet Rijkswaterstaat er al-
les aan om de hinder en de 
overlast zo beperkt mogelijk 
te houden en het verkeer zo 
goed mogelijk te laten door-
stromen. Voor actuele informa-
tie over werkzaamheden en de 
te verwachten hinder kan het 
publiek terecht op de lande-
lijke informatielijn 0800-8002 
(gratis) en op  www.rijkswa-
terstaat.nl en/of  www.utrecht-
bereikbaar.nl.

Kees en Co 60 jaar lid van Tavenu
Uithoorn – Kees Klijn en Co 
Plasmeijer zijn tijdens de feest-
avond van Tavenu in de bloe-
metjes gezet ter gelegenheid 
van hun 60-jarig lidmaatschap 
bij Tavenu. Tevens zijn zij be-
noemd tot erelid van de mu-
ziekvereniging.

Kees en Co werden toege-
sproken door Monique Ouds-
hoorn-van Egmond en Pien 

Schrama-van Kessel, beiden 
oud-lid van Tavenu en respec-
tievelijk Wethouder van Uit-
hoorn en van Nieuwkoop.
Ook waren de oud-bestuursle-
den, Piet Boxce, Jan van Kes-
sel en Roel Knaap speciaal 
naar de feestavond gekomen 
om hen te feliciteren en een 
speldje voor hun 60-jarig lid-
maatschap op te spelden. Het 
was een feestelijke avond met 

ook nog een spectaculair op-
treden van een Tavenu-kapel. 
Omdat Kees en Co ook jaren 
in de Beierse kapel van Tave-
nu hebben gespeeld, hadden 
enkele Tavenu-leden de popu-
laire muziek weer uit de kast 
gehaald. Hun optreden was 
zowel voor de jubilarissen als 
voor de rest van de aanwezi-
gen een genot om naar te luis-
teren.

Ook op Sint Jozefschool een 
smakelijke kinderboekenweek

Zoefzoefzoef hyves feest-
avond voor Hoefse jeugd
De Hoef - Afgelopen vrijdag-
avond was er in De Hoef de 
eerste zoefzoefzoefhyvesvan-
dehoef feestavond voor de 
jeugd van De Hoef.

De avond werd georganiseerd 
door Het Hoefse Jeugdkamp 
in samenwerking Dorpscomité 

De Hoef. Kinderen uit De Hoef 
waren welkom op deze disco-
avond. Maar liefst 51 kinde-
ren tussen de 10 en de 15 jaar 
wisten de weg naar de Spring-
bok te vinden. De disco werd 
halverwege even onderbro-
ken door een bijzondere stoe-
lendans. Op 1 van de stoelen 

werd een natte spons gelegd. 
Je kunt dan kiezen of je gaat 
zitten of je bent af.

Na deze stoelendans werd de 
muziek weer aangezet en werd 
er volop gedanst. Rond half 12 
werden de kinderen weer op-
gehaald door hun ouders. Renovatie buitenruimte 

Europarei gaat door
Uithoorn - Hoewel Woon-
groep Holland voorlopig stopt 
met het renoveren van de laat-
ste drie flatgebouwen in Eu-
roparei, gaat de gemeente de 
buitenruimte rond die flats 
toch gewoon volgens oor-
spronkelijke plannen uitvoe-
ren. Aldus Willem Kroon van 
de gemeente in het Bewoners-
overleg Europarei op woens-
dag 7 oktober in ’t Buurtnest. 
De gemeente heeft het beno-
digde geld gereserveerd tot 
2013 en houdt zich aan die 
planning. De 35 aanwezigen 
in de zaal waren merkbaar op-
gelucht. Als de gemeente niets 
doet, zou de omgeving verpau-
peren.
Bewonerscommissie Europarei 
3 vroeg om de toezegging dat 
de gemeente dit goed com-
municeert met de Woongroep; 
zij denken dat men hierin een 
signaal zou kunnen zien dat 
de gemeente zich neerlegt bij 
het standpunt van de Woon-

groep. Als de corporatie later 
renoveert en met zwaar mate-
rieel over de nieuw ingerichte 
buitenruimte gaat, is het her-
stel van de schade voor reke-
ning van de corporatie. Zij ver-
zoeken Willem Kroon dit voor 
te leggen aan het college van 
B&W.
In het verleden hebben bewo-
ners en gemeente veel tijd ge-
stoken in zogenoemde werk-
ateliers om plannen voor de 
buitenruimte te maken. Vanaf 
2010 staat de aanpak van de 
omgeving van de Churchillflat, 
de Straatsburgflat en de Gas-
periflat op de agenda. In 2013 
moet alles af zijn. 

Parkeren
Voor de pauze ging het bewo-
nersoverleg over de uitvoering 
van het Buurtprogramma Eu-
roparei 2009-2010. De bewo-
ners waren blij met de vorde-
ringen die tot nu toe gemaakt 
zijn. Vooral de nieuwe parkeer-

plaatsen zijn een grote verbe-
tering. De bewoners waren 
niet te spreken over de rom-
mel bij de afvalcontainers. Re-
gelmatig staat er grof vuil bij 
de ondergrondse containers. 
De ingang van flatgebouwen 
verschilt met die van rijtjeshui-
zen. Er moeten iedere dag 120 
gezinnen per flat gebruik van 
maken. Menig bewoner wil lie-
ver de interne containerboxen 
terug. Daar was camerabewa-
king. Deze wens komt aan de 
orde als de ondergrondse con-
tainers worden geëvalueerd. 
De bewoners van de Straats-
burgflat waren blij met het 
extra tussentijdse snoeiwerk 
van de bosschages. Het komt 
de veiligheid ten goede. Met 
het snoeiprogramma voor de-
ze winter zal de rest van het 
groen dat in de weg staat kort 
gesnoeid worden. Ook het 
groen rond de andere flats zal 
waar nodig op die manier wor-
den aangepakt.



Mijdrecht - Op 11 september 
verscheen van de hand van Jo-
sé Uithol-Bakker het boek ‘De 
Toekomst Voorbij’. Een aan-
grijpend relaas over het leven 
en vechten tegen een hersen-
tumor van haar zoon Timothy 
(Tim) Allen Uithol, geboren op 
22 december 1991. Tim over-
leed een jaar geleden op 12 
maart 2008 na talloze behan-
delingen te hebben onder-
gaan in het AMC aan de ge-
volgen van een kiemceltumor, 
een zeldzame vorm van kan-
ker. Een jong leven wordt ver-
woest. De ziekte treft hem in 
2007 als hij 15 jaar oud is. Het 
raakt het in Hofland-Noord 
woonachtige Mijdrechtse ge-
zin Uithol diep in het hart van 
zijn vader Martin, moeder Jo-
sé en zusje Roos. Ruim zes 
maanden duurt de strijd van 
Tim tegen iets waar geen ver-
weer mogelijk was. Tim, die tot 
dan een briljante leerling op 
het VeenLanden College was 
en in de omgang met mensen 
getuigde van een grote socia-
le instelling, moest de strijd op 
12 maart 2008 opgeven. Een 
prachtig jong mens ging heen. 
Waarom? De toekomst is voor-
bij, voor Tim, voor zijn ouders 
en zusje Roos. Wanhoop, diep 
verdriet en gemis wisselen el-
kaar in hoog tempo af. Het af-
gelopen jaar kenmerkt zich 
door het opbouwen van een 
nieuwe toekomst, zonder Tim. 
Dat is moeilijk. Het gaat met 
vallen en weer opstaan, elke 
dag opnieuw. De tijd heelt al-
le wonden, zo wordt gezegd. 
Maar sommige wonden helen 
nooit (helemaal). Te dikwijls 
worden ze weer opengereten 
door een gebeurtenis, een ge-
dachte, een herinnering.

Het is daarom bewonderens-
waardig dat José Uithol, werk-
zaam als onderwijsdocen-
te bij OBS De Eendracht in 
Mijdrecht, over het gebeuren 
rond haar zoon Tim een boek 
heeft kunnen schrijven. Over, 
maar zeer zeker ook mét Tim 
die in de vorm van herinnerin-
gen, zijn tekeningen, uitspra-
ken en gezegden en e-mails, 
zijn inbreng in het boek als 
een soort nalatenschap heeft 
laten optekenen. Het gezin 
Uithol was getuige van Tim’s 
dappere strijd, zijn nimmer af-
latend optimisme, zijn vecht-
lust en ondanks alle tegensla-
gen zijn onverwoestbare hoop. 
Het boek is ook geschreven 
om iets van Tim achter te laten 
voor het nageslacht, hem niet 
te vergeten. Maar ook voor 
ouders en anderen die in ze-
kere zin hetzelfde meemaken 
of hebben meegemaakt. Het 
boek dient daartoe als onder-
steuning waar het kan en no-

dig is. José Uithol is géén be-
roepsschrijver. Het boek is op-
getekend vanuit haar hart, sa-
men met de belevingswereld 
van haar gezin waarvan Tim 
deel uitmaakte, óók de laatste 
zes maanden van zijn leven. 
Kortom, geschreven om te le-
ren leven zonder Tim die het 
gezin zo compleet maakte met 
zijn aanwezigheid, doen en la-
ten, hobby’s (sportwagens – 
Porsche!) en zijn treffende uit-
spraken.

“De royalties van het boek zijn 
bestemd voor KiKa en VOKK, 
dat is de vereniging ouders 
van kinderen met kanker. Het 
was de wens van Tim om dit 
te besteden aan alle kinderen 
die te maken krijgen met kan-
ker. Een druppel op een gloei-
ende plaat misschien, maar 
toch. Wellicht zijn er organi-
saties en bedrijven die hier-
op willen inhaken. Het is heel 
belangrijk. Men heeft er geen 
idee van hoeveel verborgen 
diep verdriet er vanwege deze 
ziekte is in de (lokale) samen-
leving. Je kijkt ineens heel an-
ders tegen het leven aan. Met 
het boek hoop ik meerdere 
doelen te steunen. Niet alleen 
het onderzoek, maar ook ou-
ders van wie een kind te ma-
ken krijgt met zoiets wreeds 
als deze ziekte. Het hielp mij 
na Tim’s overlijden om te le-
zen over andere gezinnen en 
mensen die het overkomen is 
hoe die daarmee zijn omge-
gaan. Op mijn beurt wil ik met 
dit boek een bijdrage leveren. 
Ik heb ons verdriet niet van mij 
‘afgeschreven’, maar juist ver-
woord om het ingekapseld al-
tijd bij ons te houden. Ook om 
het te bewaren voor later. Op 

die manier is Tim altijd bij ons, 
want het leven gaat verder.” 
Aldus José. 
Héél knap om je gevoelens 
zo’n plaats te geven in je le-
ven.
Zij steekt de loftrompet uit over 
het personeel van het AMC in 
Amsterdam-Zuidoost dat Tim 
maandenlang met al hun be-
schikbare kennis en inzet lief-
devol en met alle begrip heeft 
behandeld in de hoop dat hij 
zijn leven kon behouden. He-
laas bleek dat uiteindelijk ijde-
le hoop. Niettemin bleef Tim 
tot het laatste opgewekt; hij 
was een voortreffelijke patiënt 
die zich zonder morren en een 
kik te geven aan de intensie-
ve behandelingen overgaf. Ter-
wijl hij aan de apparatuur lag 
op zijn kamer maakt hij zich 
meer zorgen over de huilen-
de kinderen op de andere af-
deling dan dat hij met zijn ei-
gen leven bezig was. Dat was 
Tim. Op en top sociaalvoelend 
en meegaand. Aan hem is veel 
verloren gegaan!
Het boek wordt uitgegeven 
en in de boekhandel onder de 
aandacht gebracht door Boek-
scout.nl in Soest, een uitgeve-
rij in de printing-on-demand 
markt. Het boek telt 338 blad-
zijden en is voorzien van talloze 
kleuren- en zwartwitfoto’s, te-
keningen, gedichten en anek-
dotes. In De Toekomst Voorbij 
wordt Tim een beetje opnieuw 
geboren. Bijzonder aanbevo-
len om te lezen! Het is verkrijg-
baar bij de erkende boekhan-
del, waaronder ook Boekhan-
del Mondria in winkelcentrum 
De Lindeboom en kost 19,95 
euro. Een voor iedereen ac-
ceptabele prijs. Bestelnummer 
ISBN: 978-90-8834-940-9.

‘De Toekomst Voorbij’…

Waar gebeurd verhaal van 
een door kanker ontwricht 
Mijdrechts gezin
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Uithoorn - Het is vijf jaar ge-
leden dat Believe in Beauty 
haar deuren opende in het ou-

de dorp van Uithoorn. In de-
ze vijf jaar is het instituut uit-
gegroeid tot het Schoonheids-
instituut van Uithoorn en om-
geving. Kwaliteit is waar Belie-
ve in Beauty voor staat in al-
les wat zij doen. Anti-Aging en 
Huidverbetering zijn de gebie-
den waarin Believe in Beau-
ty zich heeft gespecialiseerd, 
naast huidverzorging. Dit kon 
alleen door zich continu te 
ontwikkelen en te innoveren.

Op zaterdag 17 oktober is er 
een open dag bij Believe in 
Beauty. Van 10.00 tot 16.00 uur 
staan de deuren open en kan 
iedereen vrijblijvend binnen 
komen lopen.  Er worden ver-
schillende demonstraties ge-
geven en iedereen ontvangt 
naast een goedgevulde infor-

matietas een GRATIS huidana-
lyse d.m.v. een SkinScanner.

Demonstraties 
Om 10.30 en om 13.00 uur: Hot 
Stone rugmassage
Om 11.30 en om 14.00 uur: B3 
thermo-stick massage
Om 12.30 en om 15.00 uur: Lif-
tende oogbehandeling met de 
L3 Laser.
Maak kennis met Believe in 
Beauty. Kom binnen en proef 
de sfeer van dit instituut.
Ontvang de hele maand ok-
tober 5% korting op alle ge-
laatsbehandelingen en verzor-
gingsproducten.

Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website: www.be-
lieveinbeauty.nl of neem con-
tact op via 0297-524005.

Aanstaande zaterdag open dag 
bij vijfjarige Believe in Beauty

De Kwakel - Leenders Busi-
ness & Partycatering viert dit 
jaar het twintigjarig jubile-
um met Het Concertgebouw 
in Amsterdam. Beide bedrij-
ven vieren dit jubileum dit jaar 
met diverse evenementen. De 

aftrap was 17 augustus op de 
grachten van Amsterdam.
Cateraar Leenders is opgericht 
in 1887 en is daarmee naar ei-
gen zeggen een van de oudste 
cateraars van Nederland. Het 
bedrijf richt zich op culinai-

re catering van evenementen 
en congressen en op het ei-
gen Business & Partycentrum 
in De Kwakel.
In 1989 begon Leenders als 
catering partner van Het Con-
certgebouw. 

Leenders uit De Kwakel 
twintig jaar partner 
Concertgebouw

Het Alkwin Kollege weer 
volop actief in beleving
Uithoorn - Hoe was de huis-
vesting van jagers en boe-
ren in de prehistorie en la-
ter in de Middeleeuwen? Wat 
waren hun middelen van be-
staan? Maar ook het ontstaan 
van onze grondwet in 1848 en  
wie was Johan Thorbecke? 
Waarom werd Koning Willem 
II in één nacht liberaal? Alkwin 
leerlingen reisden af naar het 
Archeon en Den Haag en be-
leefden dit stukje geschiede-
nis.
Vanuit het vak geschiedenis 
bezochten de brugklassen van 
het Alkwin Kollege op 29 sep-
tember het Archeon in Alphen 
a/d Rijn. Een park waarin pre-
historie, Middeleeuwen en Ro-
meinse tijd mooi zijn samen-
gebracht. Drie verschillende 
periodes uit de geschiedenis 
met elk een eigen verhaal. Hoe 
leefden de mensen in die tijd, 
hoe was de taakverdeling, de 
huisvesting, het geloof? Van 
welke technieken maakten zij 
gebruik en wat waren de mid-
delen van bestaan?  
Opdracht aan de leerlingen 
was een fotoverslag te maken 
waarin de verschillende pe-
riodes met elkaar vergeleken 
werden vanuit één invalshoek 
(bijv. huisvesting of techniek). 
De leerlingen waanden zich al 
snel in die tijd: plaggenhutjes, 
speren, touw vlechten, ver-
halenverteller, ambachtslie-
den, stenen kruiken, ganzen-
hoedster en een verliefde nar 
niet te vergeten. Dan werd je 
weer voorbijgestoven door ri-
valiseerde ridders te paard, om 
een volgend moment te genie-
ten van het bloed vergieten in 
een heus gladiatorengevecht 
in de Arena. De sfeer werd 
goed neergezet. Figuranten 
zaten goed in hun rol en ke-
ken je uiterst verbaasd aan als 

je het over een mobieltje of tv 
had: daar hadden ze nog nooit 
van gehoord. 
Tot slot gingen enkelen nog 
speerwerpen en boogschie-
ten en toen was het alweer tijd 
om te gaan. De Prehistorie, de 
Middeleeuwen, de Romeinse 
tijd, een hele belevenis in het 
Archeon, “Gelukkig niet zo’n 
saai museum”, volgens enkele 
enthousiaste brugklassers. 

Geschiedenis
Een geheel andere beleving 
van het vak geschiedenis vond 
plaats op het Binnenhof in 
Den Haag door de 5 havoklas-
sen. In het kader van het ver-
plichte onderdeel van het vak 
geschiedenis, staatsinrichting, 
werden o.a. de Eerste en Twee-
de kamer bezocht. Na een har-
telijke ontvangst door de gids 
van de Haagse Tribune werd 
het Haags historisch museum 
bezocht. De onderwerpen Ko-
ning Willem II, Suze Groene-
weg, de NSB, verzuiling, po-
larisatie vullen hier zes nage-
bouwde stemhokjes en be-
lichten zo een historische pe-
riode. Hierna begon het spoor-
zoeken in en om het Binnen-
hof naar actuele of historische 
plaatsen. 
Na de lunch ging het program-
ma verder in de zaal van de 
Tweede Kamer. De Alkwinezen 
namen bezit van de perstribu-
ne en keken rond in de zaal 
die zo bekend is van tv. De 150 
blauwe stoeljes, (alleen die 
van de volksvertegenwoordi-
ging hebben een goud kroon-
tje in de rug), de plaats van de 
griffier, de fractievoorzitter, het 
aparte vak van de ministers en 
de plaats van de tv regie.
Een oudere, ingetogener sfeer 
in de zaal van de Eerste kamer. 
Hier werd door de gids ook al-

les verteld over de achtergrond 
en werking van dit deel van 
de volksvertegenwoordiging. 
Leerlingen bleken goed geïn-
formeerd omtrent het invoe-
ren van onze nieuwe grondwet 
in 1848 en hoe Koning Willem 
II in één nacht van conserva-
tief tot liberaal werd omdat hij 
bang was dat het niet aanne-
men van de nieuwe grondwet 
anders zijn kop zou kosten. 
Daarna op naar de warme 
sfeer van de Ridderzaal met 
zijn vele houtsnijwerk en ro-
de tapijt. 
In het rollenspel aan het eind 
van de dag, kroop een leerling 
in de huid van bv. Johan Thor-
becke of Koningin Wilhelmi-
na. De groep moest een aan-
tal vragen bedenken over his-
torische feiten of gebeurtenis-
sen. Om te kunnen bedenken 
hoe deze historische persoon 
op de vragen geantwoord zou 
hebben was enige inleving in 
deze persoon noodzakelijk.
Aan het eind van de dag viel er 
een zak met historische snoep-
jes te verdienen, een aange-
naam dessert na alle genut-
tigde Big Macs. Al met al een 
boeiende dag. 
Excursies maken vele theore-
tische onderwerpen levendi-
ger, inzichtelijker en begrijpe-
lijker. Het Alkwin Kollege orga-
niseert dan ook voor alle jaar-
lagen vanuit allerlei vakken ex-
cursies. 

Voor het komende schooljaar 
staan nog gepland: het Joods 
Historisch Museum, bezoek 
aan een moskee, het Allard 
Pierson museum, het Verzets-
museum Amsterdam, het Am-
sterdams historisch museum, 
de Rotterdamse haven, Artis 
en een stadswandeling Am-
sterdam.
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Sponsoring en promotie 
naar subtopklasse A-poule 
voor MD1 HVM
Mijdrecht - Een topstart van 
het hockeyseizoen voor de 
meisjes D1. Na even proeven 
vorig jaar werd dit jaar de offi-
ciële start gemaakt in de com-
petitie op een heel veld. In een 
pittige poule in de 1e klasse, 
waar tegen een aantal tech-
nisch zeer sterke clubs moest 
worden uitgekomen,
bevestigden zij vandaag we-
derom dat ze DE nummer 1 

zijn. Met recht 1e als je al je 
5 wedstrijden wint.  Onder 
luid gejuich van het enthou-
siaste publiek en in hun nieu-
we sponsorshirts maakten ze 
met prachtig hockey duide-
lijk dat ze echt een team van 
doorbijters zijn. HVM MD1 zal 
hierdoor promotie maken naar 
de subtopklasse A-poule en 
daar mogen ze absoluut trots 
op zijn! We houden jullie op de 

hoogte hoe het ze vergaat!
Coach Marjon, Eva, Laura W., 
Mara, Ilse, Romy, Jana, coach 
Jan, Laura Z., Sponsor Henk, 
Trainer Thom, Karlijn, Sanne, 
Estelle, Emma, Manon, Esley, 
Noe.
En natuurlijk willen de voor-
ronde kampioenen hun spon-
sor “Architektenbureau H.W. 
van der Laan” bedanken voor 
de nieuwe shirts!! 

HVM J8D1 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 10 okto-
ber was een topdag voor het 
jongensteam van HVM J8D1.
Nieuwe teamkleding, shirts en 
sweaters (geschonken door 
Frans Woelders, 1 van de coa-
ches) én  kampioen geworden 
na een zinderende wedstrijd 
tegen Hurley!
Het zou een spannende wed-
strijd worden, want zowel HVM 
als Hurley had tot nu toe alle 
wedstrijden gewonnen.

De jongens van HVM wa-
ren direct sterk in de aanval, 
waarbij door Bhodhi het eerste 
doelpunt gescoord werd. Het 
doelsaldo liep op tot 3, waarna 
Hurley in de tegenaanval ging. 
Het ging er stevig aan toe, en 
het werd vervolgens 3-2, waar-
door ook langs de lijn het adre-
nalinegehalte steeg!
Onze jongens speelden goed 
samen; het is duidelijk dat hier 
een echt team staat. De bal-

len werden keurig naar elkaar 
over gespeeld, waardoor ieder 
z’n sterke kant in het veld kon 
laten zien.
Thijs en Marc hebben ook hun 
kansen waargenomen en ge-
scoord, waardoor de welver-
diende eindstand  5 – 2 voor 
HVM het resultaat was!

We hebben genoten langs de 
lijn. Dit belooft nog meer voor 
de toekomst!

Wederom 4-0 voor 
Atalante volleybalheren 1
Vinkeveen - Iets verlaat door 
autopech traden de heren van 
één aan tegen de mannen van 
Allides H2 in Haarlem. Een 
kwartier na de geplande aan-
vang konden de Vinkeveen-
se mannen beginnen met Rick 
de Groot op de bank en Erik 
Raket als coach. Dat de A-si-
de mannen ook zonder een 
gedegen warming-up kun-
nen volleyballen, bleek na een 
eenvoudige 18-25 winst in de 
eerste set. Met Rick de Groot 
in de gelederen werd ook de 
tweede set redelijk makkelijk 
gewonnen met 17-25. Een ge-
degen pass, waar ook nu weer 
Robert Hardeman en Leonard 
de jong in uitblonken en een 
sterk aanvallende Sven Pothui-
zen leverden het tweede wed-
strijdpunt op.
In de derde set stonden Bas 
van der Lubbe en Robert Har-
deman op een bijna 100% sco-
re, maar ook nu weer herpakte 
de tegenstander zich, met een 
sterker blok op het midden, 
een laatste krachtinspanning 

om nog wat punten in Haarlem 
te houden. Tot het laatst ging 
deze set gelijk op en net als 
de vorige wedstrijd haalden de 
A-side mannen met 24-26 dit 
wedstrijdpunt binnen. Ook nu 
was de tegenstander gebro-
ken en na 16-25 konden we 
met 5 punten in de zak van 

een biertje met bittergarnituur 
genieten, ter ere van Bas zijn 
27e verjaardag. Vrijdag 16 ok-
tober komt SAS Heren 1 naar 
Vinkeveen, u bent van har-
te welkom om 21:00 hr in de 
Boei. Het complete wedstrijd-
programma staat op www.vv-
atalante.nl

De Ronde Venen - Vanaf af-
gelopen zaterdag loopt CSW 
E3 in nieuwe trainingspakken 
rond.
Dit is mogelijk gemaakt door 

Accountant Xtra te Mijdrecht. 
Nadat de pakken waren over-
handigd aan de kinderen volg-
de een spannende wedstrijd 
tegen Hertha.

Helaas werd deze een beet-
je knullig verloren met 1-2. Bij 
de penalty’s brak keeper Joost 
ook nog zijn pols. 
Sterkte Joost!

Accountant Xtra sponsort 
CSW E3

Op de foto zien we van links naar rechts: Ruben, Christiaan, Mohamed, Joost, Jonathan, Anthonie, 
Mike, Jelle, Bart en Luuk.

Rody Haije wint Veldzijde 
Jeugd Open 2009
Wilnis - Op zondag 4 oktober 
werd alweer voor de 5e keer 
het Velzijde Jeugd Open ge-
speeld op golfclub Veldzijde. 
Na in 4 jaar tijd een goede re-
putatie te hebben opgebouwd 
konden wij daar dit jaar ruim-
schoots de vruchten van pluk-
ken.  Met maarliefst 130 jeugd 
spelers uit heel Nederland za-
ten we hartstikke vol!
Ook dit jaar werd er weer ge-
speeld in 4 categorieën van 
klein tot groot, van baanper-
missie tot single handicapper.
Mede dankzij de sponsors 
(Rabobank Veenstromen, Al-
blas Verkeersschool, Interna-
tional Forwarding Office, Boix 
Europe, QNH, Lasbedrijf de 
Rooij, Klap makelaars, Banga-
rage Mijdrecht BV, Maranta 
Debt Collectors, Ruijgrok Ma-
kelaars, Wasned textielverzor-
ging, Lion Wheels, Juwelier 
van Beek, Kenter Paans+Koek 
accountants, Verleun advoca-

ten, DA Drogisterij-Parfumerie 
Nap, Pro-shop Jacques Bal-
vert, Jeroen Posthuma golf-
professional en Arnold van 
Balgooi) hebben we er ook dit 
jaar weer een succesvol toer-
nooi met een mooie prijzenta-
fel van kunnen maken.
De weergoden waren ons dit 
jaar gelukkig ook beter gezind. 
Het was droog, de zon scheen 
maar er woei wel een stevige 
wind. In de categorie 0 tot 16 
waren maarliefst 42 deelne-
mers, waarvan 27 met een sin-
gle handicap (onder de 10), 
een nieuw record voor Veld-
zijde. Door deze goede spe-
lers verwachtte de organisa-
tie dat dit jaar het baanrecord 
wel eens verbroken zou kun-
nen worden, maar helaas na 5 
jaar was dit nog steeds niet het 
geval, ondanks de mooie prijs 
die hierop gezet is.  Tot op het 
laatste moment was het span-
nend. Uiteindelijk wist Rody 

Haije met 1 slag voorsprong, 
en een rondje 73, de winnaar 
van het 5e Veldzijde Jeugd 
Open te worden.
In de categorie 16.1-32.0 ging 
de overwinning naar Yannick 
van de Pas met maar liefst 41 
stableford punten.
Op de par-3 baan werd door 
de aanstormende talenten ge-
speeld. Dit is dus de jongere 
jeugd met baanpermissie of al 
GVB. In de categorie 32.1-GVB 
ging Loek Snijders met de prij-
zen naar huis. Bij de kinderen 
met baanpermissie was Noah 
de Bont de gelukkige prijswin-
naar. 
Mede dankzij alle bijdragen 
van de sponsoren en het in-
schrijfgeld kon er ook nog een 
mooi bedrag over worden ge-
maakt naar 2 goede doelen. 
Dit jaar is er gekozen voor de 
stichting JAPTHI en het “heel 
Nederland deelt uit” project 
via Stichting EDUKANS.

Veenzijdeschool wint
Fair Play prijs
Wilnis - De gemeente De Ron-
de Venen en de Johan Cruyff 
Foundation hebben op woens-
dag 30 september de voorron-
de van het Cruyff Courts Kam-
pioenen 6 vs 6 op het Cruyff 
Court in Mijdrecht voor de 
groepen 7 en 8 georganiseerd. 
In dit toernooi streden 17 jon-
gensteams en 9 meidenteams 
om de titel. Van basisschool de 
Veenzijde uit Wilnis deden er 
drie teams mee. Naast de strijd 

om de titel werd er in dit toer-
nooi nog een andere prijs ver-
geven, namelijk Fair Play. Spor-
tiviteit en samenspelen zijn 
belangrijker dan winnen. Het 
team dat zich het meest spor-
tief gedraagt op en buiten het 
veld wint deze prijs. Tijdens het 
toernooi werden hiervoor pun-
ten uitgedeeld. 
Maandag 12 oktober wer-
den de jongens van groep 7 
blij verrast met hun prijs. De-

ze werd persoonlijk uitgereikt 
door Bas Bokkes, de organi-
sator van dit toernooi. Met de-
ze prijs zijn zij als school erg 
blij. Ze steken veel tijd in de 
sociaal emotionele ontwikke-
ling van de kinderen. Wan-
neer er dan zo’n prijs gewon-
nen wordt is men daarop dan 
ook erg trots. 
De beker zal een mooie plek 
in de prijzenkast van de school 
krijgen.



Mijdrecht – Dat kun je wel aan 
de medewerkers van Boekhan-
del Mondria aan De Linde-
boom 11 overlaten, het orga-
niseren van een actie. Wat het 
ook is: een presentatie van een 
boek, een boekenmarkt of de 
Kinderboekenweek, ze maken 
er altijd iets leuks van. Ook de-
ze kinderboekenweek weer. Al-
le medewerkers liepen herken-
baar in de winkel. Achterin de 
zaak was een speciale kinder-
hoek ingericht met allerlei leu-
ke kinderboeken voor alle leef-
tijden. Er was een kraampje 
met snoep en er was speelgoed 
voor de allerkleinsten. Kortom: 
een feest voor ieder kind om 
deze zaak binnen te gaan en 
kennis te maken met boeken.
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Brugklassen VeenLanden 
College naar Walibi
De Ronde Venen - De 16 
brugklassen die in augustus 
begonnen zijn op het Ronde-
veense VeenLanden College 
hadden afgelopen vrijdag een 
dagje feest. Om het lustrum-
jaar met hen te vieren gingen 

een twintigtal begeleiders en 
de leerlingen naar Walibi Fle-
vo. Het werd een onvergetelij-
ke dag. 
Het park was nagenoeg leeg 
en het weer werkte later op de 
dag goed mee. Er waren leer-

lingen die 18 keer achter el-
kaar kozen voor dezelfde at-
tractie. Zo kregen deze nieu-
we leerlingen ook een deel 
van de lustrumkoek aangebo-
den en ze lieten het zich goed 
smaken.

Kinderboekenweek een 
heel gezellig feestje bij 
boekhandel Mondria

Ludomo Gamestudio 
opent haar online-deuren
Mijdrecht – Sinds maart van 
dit jaar wordt er in Mijdrecht 
hard gewerkt aan computer-
games. 
Kjell ’t Hoen, inmiddels afge-
studeerd game designer aan 
de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht, is er van huis uit 
een eigen gamestudio begon-
nen.
Na maanden hard werken zijn 
er, met de hulp van een aan-
tal medestudenten en men-
sen van buitenaf, drie games 
geproduceerd die inmiddels 
op de website www.ludomo.
com te vinden zijn. Op de site 
kunnen bezoekers gratis de-
mo (probeer) versies van de 

games downloaden. Als een 
spel bevalt, kunnen bezoekers 
zich registreren en de game 
tegen een eenmalige vergoe-
ding downloaden. 
Het mooie van het online sy-
steem en de site is dat, als 
een spel eenmaal is gekocht, 
het voor die gebruiker altijd 
en overal online te downloa-
den is. De site onthoudt na-
melijk welke gebruiker welke 
games bezit. Komt er bijvoor-
beeld een nieuwe computer of 
moet hij opnieuw geïnstalleerd 
worden, dan kan de gebruiker 
gewoon weer op de site inlog-
gen en de gekochte game op-
nieuw downloaden.

Games
Niet alleen aan de site, maar 
ook aan de games zelf is veel 
aandacht besteed. Het gaat de 
makers vooral om de game-
play: wat een speler in het spel 
aan het doen is. De naam Lu-
domo komt dan ook van Lu-
dus: het op regels gebaseerd 
spelen. Grafische vormge-
ving komt voor de makers al-
tijd op een tweede plaats, want 
hoe mooi een spel er ook uit-
ziet, het gaat erom dat, wat je 
daadwerkelijk aan het doen 
bent, leuk is. Daarin wil de stu-
dio zich onderscheiden. Het 
doel is daarnaast om iets vol-
ledig nieuws te maken en met 
nieuwe spelmechanieken een 
zo interessant mogelijke spe-
lervaring aan te bieden. 
De games passen in het puz-
zel en arcade (reactiesnelheid) 
genre en zijn geschikt voor al-
le leeftijden. Om als beginnen-
de studio naamsbekendheid te 
krijgen zijn de games nog zeer 
goedkoop, slechts de helft van 
wat men standaard aan online 
games kwijt is. 

Met het oog op de toekomst is 
Ludomo Gamestudio inmiddels 
op zoek naar uitgevers, die de 
games in groteren getale en 
via online portalen aan de man 
kunnen brengen. Het uitein-
delijke doel is echter om zelf 
ook een games portaal te wor-
den, dat als een podium moet 
dienen voor game design stu-
denten en gedreven amateur 
spelmakers, zodat ook zij hun 
games online ten toon kunnen 
stellen.

Vervolg van de voorpagina

Uithoorn – Op vrijdag 23 ok-
tober gaat het gebeuren. Dan 
worden de mensen uitgeno-
digd zich tussen 14.00 en 16.00 
uur te melden bij het kerk-
hof om op afroep hun graf-
zerk op te halen. In eerste in-
stantie wilde het kerkbestuur 
dat de mensen de grafzerk zelf 
maar van het kerkhof afhaal-
den, maar daar is men toch 
van teruggekomen. Het kerk-
bestuur heeft een aannemer 
ingehuurd en die haalt ze uit 
de grond.
“Hopelijk heeft die aannemer 
er een beetje verstand van en 
er een beetje gevoel voor, want 
je haalt wel een steen van een 
plaats waar een overledene  
ligt. Een overledene die rust en 
eerbied verdient”, aldus Bertus 
Smit die er niet met zijn ver-
stand bij kan, dat dit dreigt te 
gebeuren. “Ik heb gelukkig het 
graf van mijn grootouders nog 
kunnen verlengen. Voor acht 
jaar is het veilig. Kostte me wel 
2000 euro, maar ze hebben nog 
acht jaar rust. Nou ja, rust, dat 
vraag ik me nu zo langzamer-
hand wel af of dat zo is. Als dit 

bisdom, samen met dit kerk-
bestuur, doorzet en ze verwij-
deren alle grafzerken van dit 
kerkhof waar een geel bordje 
bij staat, dan is er straks wei-
nig meer over van deze rust, 
van deze waardigheid, van de 
eerbied voor onze doden”, al-
dus Smit.

Opzet
“Dan blijft er een kerkhof over 
waar het onkruid zal woeke-
ren, waar hier en daar nog een 
grafzerk staat, maar waarvan 
meer dan de helft is gesloopt. 
Het ergste is, dat de overlede-
nen er dan nog liggen, maar 
niemand ziet straks nog wáár 
er een ligt. Ze slopen name-
lijk alleen de grafsteen, de rest 
blijft er liggen. Het bestuur 
schrijft in zijn brief: ‘Op de be-
graafplaats worden geen graf-
rechten meer uitgegeven, zo-
dat ruiming niet nodig is. De 
resten zullen uiteindelijk ver-
teren’.
Als ruimen niet nodig is... als 
het terrein nog tot 2057 wet-
telijk de bestemming kerkhof 
moet behouden... waarom dan 
wel de grafzerken ruimen? Ik 
kan echt maar één ding verzin-

nen... ze willen koste wat het 
kost voorkomen dat het kerk-
hof een monument wordt. Zo-
als het er nu bij ligt wordt dat 
het, maar na volgende week, 
als de grafstenen verwijderd 
zijn, is het mooie verdwenen. 
Al met al op zijn zachtst ge-
zegd is dit een heel vervelende 
kwestie, die bij heel veel na-
bestaanden erg veel verdriet 
en onrust veroorzaakt terwijl 
dat helemaal niet nodig is. We 
doen met elkaar onze uiterste 
best om deze begraafplaats te 
behouden in zijn huidige vorm 
door in gesprek te blijven. Met 
het kerkbestuur en het bis-
dom valt niet te praten. We zijn 
nog in gesprek met de politiek 
en de gemeente om er snel 
een monument van te maken. 
Maar dat zal dan op heel korte 
termijn moeten gebeuren. 

Ik roep de gemeente, de poli-
tiek, of wie dan ook iets voor 
ons kan en wil betekenen, op 
ons te helpen. Doe het snel! 
We hebben nog een week. La-
ten we met elkaar voorkomen 
dat we spijt krijgen. Als de 
beuk er eenmaal ingaat is het 
over”, aldus Smit.

Noodkreet nabestaanden: “Stopt dan iedereen zijn 
kop in het zand?”

De sloop van het rustieke 
kerkhofje in Uithoorn 
gaat beginnen

Winternatuurwandeling
De Ronde Venen - Elke derde 
zaterdag van de maanden okto-
ber t/m maart, respectievelijk 17 
oktober, 21 november en 19 de-
cember 2009, 16 januari, 20 fe-
bruari en 20 maart 2010, organi-
seert de IVN-afdeling De Ron-
de Venen & Uithoorn de win-
ternatuurwandelingen. Verza-
melen om 10.00 uur op de par-
keerplaats bij de begraafplaats 
in Wilnis.

De wandelaars zijn om onge-
veer 12.30 uur terug.
De lengte van de wandeling is 
tussen de 5 en 8 km. Opgave 
is niet nodig en de wandeling 
gaat altijd door, alleen bij ex-
treme gladheid wordt niet ge-
lopen. Kom eens met de auto, 
want soms moet er een klein 
stukje naar het startpunt gere-
den worden.
Aan het begin van de wande-

ling zal verteld worden waar de 
tocht heengaat en wat het aan-
dachtspunt 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 win-
terlucht, de wolken en de verge-
zichten 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 gra-
tis, anderen betalen 1,50 euro.
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Mijdrecht - Afgelopen za-
terdag speelde het door Ra-
bobank gesponsorde tweede 
team van Atlantis haar zesde 
wedstrijd van de veldcompeti-
tie in Amstelveen tegen Oranje 
Nassau. Na een matige eerste 
helft, hervond Atlantis zich in 
de tweede helft. De ploeg won 
uiteindelijk ruim met 10-5.
 Het team van Atlantis ken-
de in de eerste helft twee ge-
zichten. Aan de ene kant een 
eerste aanvalsvak dat moeite 
had elkaar te vinden waardoor 
de doelpunten lang uitbleven. 
Aan de andere kant een uiterst 
solide verdedigingsvak dat de 
score netjes op nul wist te hou-
den. Uiteindelijk gingen beide 
ploegen met een 3-1 stand in 
het voordeel van Atlantis de 
kleedkamers in. Na de rust 

toonde Atlantis zich strijdlusti-
ger en meer als één team wat 
het scorend vermogen duide-
lijk ten goede kwam. De coach 
van de Mijdrechtse equipe 
had de juiste snaar geraakt! Al 
vrij snel werd het verschil door 
een mooi afstandschot en een 
listig balletje onder de korf uit-
gebreid naar vier. Via 6-2 en 7-
3 liep Atlantis uit naar een 10-3 
voorsprong. In de slotfase ver-
slapte de concentratie enigs-
zins waardoor Oranje Nassau 
nog twee keer kon scoren. De 
door Rabobank gesponsorde 
ploeg verstevigt hiermee haar 
tweede positie. In de laatste 
wedstrijd voor de zaalcompe-
titie moet Atlantis de winning 
mood zien vast te houden te-
gen het tweede team van SDO 
uit Hillegom.

Atlantis 2 te sterk voor 
Oranje Nassau

Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag stonden beide A1 teams 
uit de Ronde Venen tegenover 
elkaar. Op het winderige veld 
in Vinkeveen kregen de vele 
toeschouwers een aantrekke-
lijk duel voorgeschoteld waar-
in de Mijdrechtse leeftijdge-
noten hun Vinkeveense oppo-
nent de baas waren, via een 2-
5 ruststand werd uiteindelijk 
gemakkelijk gewonnen met 6-
12. Door dit resultaat is Atlan-
tis A1 samen met Velocitas A1 
koploper in de 2e klasse.

De Vinken koos ervoor om in 
de eerste helft tegen de wind 
in te gaan spelen, het was dan 
ook niet verwonderlijk dat At-
lantis’ aanvalsvak met  Robin 
van ’t Schip, Lars van Walra-
ven, Wendy Kentrop en Tamara 
Gortenmulder goed gebruik-
makend van het windvoordeel 
via een vrije bal van Lars op 
voorsprong kwam. Lang ge-
nieten was er niet bij het werd 
snel gelijk. Het nieuwe aanvals-
vak van Kristian Geerdinck, Je-
roen Korver, Sharon Moen en 
Cynthia Sassen creëerde veel 
kansen en het duurde dan ook 
niet lang voordat Joyce van-
achter de korf de 1-2 scoorde 
waarna Kristian van afstand de 
voorsprong vergrootte 1-3. De 
Vinken kon op dat moment al-
leen maar toekijken. Het was 
plaaggeest Lars die via een 
doorloopbal, aangegeven door 

Sharon, en een afstandschot 
de voorsprong naar 1-5 tilde. 
Voor de rust wist Vinken nog 
eenmaal te scoren. De bei-
de trainers/coaches Arie Zaal 
en Marijke Pauw gaven de 
ploeg de benodigde instruc-
ties mee, het huidige aanvals-
vak moest bij aanvang van 
de tweede helft het verschil 
naar 4 punten brengen. Dan 
was het volgens hen een ge-
lopen race. Het verdedigings-
vak mocht geen schot meer 
toelaten er dus bovenop zitten. 
Er werd een wissel toegepast. 
Iris Facee Schaeffer kwam er-
in voor Joyce. En inderdaad bij 
het uitbrengen van de bal in 
het begin van de tweede helft 
werd het 2-6 door een prach-
tige omdraaibal van Kristi-
an. De Vinken nog niet onder 
de indruk liet de 3-6 aanteke-
nen. Zo werd er om en om ge-
scoord 3-7: afstandschot Wen-
dy, waarna Vinken direct ant-
woordde 4-7 en Jeroen de 4-8 
in het mandje deponeerde. Nu 
kwam het Atlantis- kwartier-
tje. Mede door het ijzerster-
ke verdedigen, waarin Robin 
het voortouw nam, tilden Lars 
en de ingevallen Goof van 
Straaten de voorsprong naar 
4-10. De koek was nog niet op 
Jeroen en Kristian dolden hun 
tegenstanders en zo stond het 
4-12. De Vinken wist met nog 
twee afstandschoten de eind-
stand naar 6-12 te brengen. 

Atlantis A1 sterker dan 
buur De Vinken A1

Mijdrecht - Het vlaggenschip 
van Atlantis moest deze week 
in een uitwedstrijd het opne-
men tegen DTS uit Enkhuizen. 
Na een lange autorit trof Atlan-
tis bij DTS een zwaar grasveld, 
wat in deze wedstrijd zeker 
een grote rol zou gaan spelen. 
Na de matige overwinning van 
vorige week was het team ge-
brand om deze wedstrijd weer 
veel te gaan scoren.
Het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 opende de-
ze wedstrijd met de eerste 2 
doelpunten.
Doordat het 2e aanvalsvak van 
Atlantis moeite had om elkaar 
goed te vinden en uitgespeel-
de kansen te creëren, ging de 
eerste helft gelijk op. Na de 
2-2 werd het ook 4-4 en 6-7. 
Vlak voor rust wist Atlantis de 
voorsprong te vergroten naar 2 
punten zodat er met een stand 
van 6-8 in het voordeel van 
de Mijdrechtenaren kon wor-
den gerust. De opdracht voor 
de 2e helft was duidelijk: min-
der doelpunten tegen krijgen 
en aanvallend moest er in al-
le 2 de vakken gescoord gaan 
worden. Het 2e aanvalsvak van 
Atlantis draaide deze helft be-

ter dan in het begin van de 
wedstrijd. Binnen 2 minuten 
wist het de voorsprong te ver-
groten naar 6-10. Doordat het 
verdedigend bij Atlantis beter 
stond, moest DTS het hebben 
van wat verre afstandschoten. 
Hierdoor kwamen ze niet meer 
in de gelegenheid om het At-
lantis lastig te maken in deze 
wedstrijd. Een kwartier voor 
tijd was het gat tussen beide 
ploegen vergroot naar 7 pun-
ten (7-14). Bij Atlantis kwa-
men Sandra Gortenmulder en 
Berry de Jong in de ploeg voor 
wat nieuw loopvermogen op 
dit zwaar bespeelbare veld. In 
het laatste gedeelte van deze 
wedstrijd wisten beide ploe-
gen nog enkele malen te sco-
ren waardoor na 70 minuten 
speeltijd uiteindelijk een 11-17 
stand op het scorebord stond.
 Atlantis kan terugkijken naar 
een wedstrijd waar voldoen-
de doelpunten gescoord wer-
den. Echter zal verdedigend 
het aantal tegendoelpunten 
beperkt moeten worden in de 
volgende wedstrijd tegen DSO. 
Deze laatste veldwedstrijd van 
dit seizoen zal om 15:30 uur in 
Mijdrecht gespeeld worden.

Atlantis 1 scoort tegen DTS

Mijdrecht - Tegen het nog 
ongeslagen IJFC heeft Argon 
een verdiende overwinning 
behaald, in een spannende 
slotfase werd het uiteindelijk 
4-3 voor de thuisploeg. Den-
nis Groenendijk nam namens 
IJFC alle doelpunten voor z’n 
rekening. Al in de beginfa-
se kreeg Argon mogelijkhe-
den om de score te openen, zo 
kon een inzet van Jimmy van 
Veen worden verijdeld en Ke-
vin Blom knalde hard naast. 
Het was René Legters die Ar-
gon op voorsprong zette hij 
scoorde fraai de 1-0. Vervol-
gens kon Jimmy van Veen pro-
fiteren van mistasten van de 
IJFC goalie, de bal kwam weer 
voor zijn voeten en hij scoorde 
vervolgens simpel. 2-0. Even 
daarvoor werd een inzet van 
IJFC van de doellijn gehaald 
en moest Bas van Moort zich 
strekken om een vrije trap on-
schadelijk te maken.
Alan Doorson moest in deze 
fase geblesseerd afhaken, hij 
werd vervangen door Michael 
Cornelisse. Op slag van rust 
bracht een strafschop IJFC 
weer in de wedstrijd, Dennis 
Groenendijk verzilverde 2-1.
Na vijf minuten na in de twee-

de helft kon Dennis Groenen-
dijk de stand al weer gelijk ge-
lijktrekken, en aanvankelijk af-
geslagen hoekschop werd op-
gepikt en diagonaal hard in-
geschoten 2-2. Pogingen van 
Legters en Blom om opnieuw 
op voorsprong te komen faal-
den, het was IJFC dat profi-
teerde van een beoordelings-
foutje van de Argonkeeper, 
de bal kwam voor de voeten 
van opnieuw Groenendijk die 
met handig boogballetje Van 
Moort alsnog verschalkte 2-
3. Maar Argon toonde veer-
kracht, na een goede redding 
van Van Moort en na het in-
brengen van Niels de Wildt als 
extra aanvaller scoorde René 
Legters in een overvol straf-
schopgebied de gelijkmaker 
3-3. Een minuut later overrom-
pelde Argon IJFC toen een vrije 
trap van Kevin Blom door You-
ri van Adrichem bij de tweede 
paal werd ingekopt. 4-3.
In de slotfase moest Argon-
doelman Bas van Moort met 
een knieblessure het veld ver-
laten, Martijn Brouwer verving 
hem én hield, net als eerder 
deze dag, z’n doel schoon.
Zaterdag reist Argon af naar 
Altius in ’s-Graveland.

Inzet en enthousiasme 
van Argon beloond

Vinkeveen - Vrijdag 9 oktober 
speelde Atalante D2 haar eer-
ste wedstrijd thuis tegen Sma-
shing Velsen uit IJmuiden. Een 
vrij jong team vergeleken met 
de geroutineerde Vinkeveen-
sen. De eerste set ging goed 
en vrij makkelijk. In tegenstel-
ling tot de vorige wedstrijd 
werd er nu erg goed geser-
veerd, bijna geen enkele fout 
te bespeuren. En beter dan dat 
nog, diverse personen maak-
ten mooie reeksen, met na-
me Annemarieke Wijnands en 
Natalie van Scheppingen, vaak 
zodanig moeilijk dat de bal 
niet meer terug kwam. Ook de 
aanval zat er lekker in, op aan-
geven van Jet Feddema knal-
den Inge Bakker, Annemarie-
ke, Joke Ruizendaal, Marjan 
Blenk en Natalie er lekker op 
los. Eerste set 25-13.
In de tweede set kwamen de 
Smashing ladies wat meer op 
gang. Het balletje ging wat 
meer rond en als in de vori-
ge set probeerden de Ata-
lante dames leuke dingen uit 
met korte aanvallen, omloop-
jes, doorloopjes, inloopjes, uit-
loopjes.. Vooral met Marjan 
Blenk werden zo diverse pun-
ten gescoord, set twee: 25-18. 
In de derde set waren er nog 

meer van die servicereeksen, 
zelfs Annemarie Bakker maak-
te een rijtje, jaja. Het ging echt 
van een leien dakje, en nog 
maar weinig kwam echt ge-
vaarlijk terug. Het werd een 
beetje een lolletje, maar nog 
wel een met-de-kop-erbij lol-
letje, de setwinst kwam geen 
moment in gevaar: 25-05.
In de laatset set kwam Jet 
weer terug en bediende de 
aanvallers op haar enthousi-
aste wijze. Natalie poeierde 
haar favoriete scherpe set-ups 
lekker door, ook Tineke Velle-
koop werd regelmatig aange-
speeld met veelal scorend re-
sultaat, goedzo Tiny! De speci-
ale afspraakjes aan het net (of 
op de 3m) werden steeds exo-
tischer, de Oudenallen-Haax-
man equipe poogde er op los. 
Met name de mooie omloop-
balletjes Jet-Joke lukten per-
fect en zo maakten de dames 
het leuk voor zich zelf. Het re-
sulteerde in een 25-17 en dus 
4-0 winst!
Net op tijd klaar om nog even 
tijd naar de vijfde set bij Ata-
lante D3 – Atalante D5 te kij-
ken. Erg leuk duel om te zien, 
D3 won de laatste set, een su-
permooie opsteker voor dit 
jonge talententeam. 

Atalante D2 wint

Vinkeveen - Na een nieuwe 
warming-up die trainer/coach 
Frans Roos had voorgesteld op 
de training, speelden de jonge 
talentvolle dames van Crea-
vorm D3 een super eerste set. 
Deze nieuwe warming-up had 
als doel de traditie van het ‘ou-
de’ team te verbreken, en dat 
was de eerste set van de wed-
strijden verliezen. Dit hielp met 
eerst setwinst: 25-17.

De tweede set gaf een an-
der beeld. De passes waren 
minder en dan kan het spel 
ook niet lekker verder lopen. 
Na deze set te hebben verlo-
ren stond het gelijk, 1-1. Er la-
gen nog kansen genoeg voor 
beide teams, op naar de der-
de set. Service, mooie passes, 
goede set-ups van onze super 
set-upper Xuee Lont werden 
afgemaakt met een keiharde 
smash van Tanja van Eijk of een 
mooie tactische bal net over 
het blok gespeeld door Denise 
van de Laan. Ook de tactische 
bal was een van de onderde-
len waar op getraind was, en 
deze werd goed toegepast. De 
tegenstander was hier niet he-
lemaal op voorbereid, en de 
Creavorm Bocxe dames won-
nen de set met 24-5. 
De dames van 5 lieten weten 
het er niet bij te laten zitten en 
de wedstrijd met 3-2 te wil-
len winnen. Maar goede ser-

vices van Suzanne Arts, mooie 
ballen gespeeld door Annike 
van Kouwen en een goed in-
zicht van alle meiden zorgden 
ervoor dat Dames 5 het moei-
lijk kreeg. Toch lukte het hen 
net iets beter punten te ma-
ken, waardoor ze deze set net 
wonnen met 25-23. Alle teams 
waren uitgespeeld, alle velden 
opgeruimd, behalve degene 
waar wij op speelden. Het pu-
bliekaantal werd groter, vooral 
omdat twee Atalante teams te-
gen elkaar speelden en het na-
tuurlijk erg leuk is te zien hoe 
het jonge Dames 3 tegen het 
wat oudere Dames 5 speelt.
Het derde team begon met 
serveren maar de ballen wer-
den door de tegenpartij goed 
opgepakt en zo ontstonden 
er mooie, lange rally’s. Tacti-
sche ballen werden linksvoor 
net over het net gespeeld door 
Mariska van der Spoel, en goe-
de reddingen door Malou de 
Vries maakten het spannend. 
De Creavorm dames stonden 
achter met 9-13, maar alles 
kon nog. Stap voor stap haal-
den ze de punten weer binnen 
tot 14-13, vervolgens 14-14 en 
14-15 voor de tegenstander. 
Super spannend. Maar uit-
eindelijk wonnen de jonge ta-
lenten van D3 de set met 17-
15, en deze twee uur durende 
wedstrijd met 3-2. Het was een 
mooi in-house Atalante duel. 

Atalante D3 speelt een 
super wedstrijd!

Mijdrecht - Na een paar we-
ken getraind te hebben met 
de nieuwe trainers hebben 
de meiden van Argon onder 
18,   hun eerste wedstrijd van 
het seizoen tegen de “Wood-
peckers” gespeeld. Ze gingen 
erg goed van start en hebben 
verschillende aanvalstactie-
ken afgewisseld waardoor er 
veel gescoord kon worden. In 
de rust stond het daarom al 7-
22 voor SV Argon. De Wood-
peckers kwamen iets terug in 
de tweede helft, maar de mei-
den van Argon waren toch te 
sterk voor de Woodpeckers en 
hebben daarom ook de eerste 
wedstrijd met 22-58!
De tweede wedstrijd, op vrij-
dagavond 2 oktober gingen 
de meiden naar Crackerjacks 

mu18 1. In het begin moest 
Argon even inkomen, want de 
meiden van Crackerjacks be-
gonnen meteen erg fel. Al snel 
lukte het Argon om weerstand 
te bieden en ging de wedstrijd 
gelijk op. In de rust stond Ar-
gon achter, maar het derde 
kwart ging erg goed en kregen 
zij een aardige voorsprong. De 
meiden van Crackerjacks had-
den dat niet zien aankomen en 
al snel werd er door hen een 
time-out genomen. Helaas lie-
pen de meiden van Argon na 
de time-out weer een achter-
stand op. 
Het laatste kwart probeerde 
mu18 alles te geven, maar he-
laas was iedereen erg uitgeput 
en verloor Argon uiteindelijk 
met 45-54. 

Het seizoen is begonnen 
voor de meiden van Argon

Vinkeveen - Jessica, van Vol-
leybal vereniging Atalante Vin-
keveen, is voor het vierde jaar 
geselecteerd om deel te ne-
men aan de regionale trainin-
gen jeugd B, georganiseerd 
door de NeVoBo. 

Deze trainingen zijn bedoeld 
voor talentvolle spelers en 
speelsters met bovengemid-
delde aanleg en motivatie voor 
Volleybal.

Ook vormen deze trainingen 
een goede aanvulling op de 
trainingen van de club.

Jessica speelt bij Atalante 
in team JB1 o.a. met Tim ter 
Laare die dit jaar eveneens is 
geselecteerd om deel te ne-
men aan de regiontrainingen.

Jessica Schuurmans 
wederom geselecteerd 
voor regiotraining

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het nieuwe 
kaartseizoen van K.J.C. Onder 
Ons is dinsdag 6 oktober weer 
gestart met een nieuwe com-
petitie. Er werd niet hoog ge-
kaart, en Ferry Verbraak wist 
met 4964 punten de hoogste 
score te halen. Elly Degenaars 
werd 2e. met 4912 punten, 3e. 
Bep Schakenbos met 4909 
punten, 4e. Herman Mulck-

huijse met 4821 punten, 5e. 
Cor de Haan met 4633 punten. 
De troostprijs was voor Annie 
Veenhof met 3613 punten. 
Onder Ons kan er nog nieu-
we leden bij hebben. Houdt 
u van kaarten, kom dan eens 
op dinsdagavond meekaar-
ten in het Meertje, Voor nade-
re informatie belt u Martien de 
Kuijer, tel. 264455.
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Uithoorn - Woensdag 7 ok-
tober heeft ABN AMRO in de 
Thamerkerk een ontbijt ver-
zorgd voor meer dan 100 on-
dernemers uit de regio. Het 
ontbijt was ter gelegenheid van 
de miljoenennota van afgelo-
pen september. Burgemees-
ter Berry Groen van de ge-
meente Uithoorn, burgermees-
ter Pieter Litjens van de ge-
meente Aalsmeer en wethou-
der Jacques Dekker van de ge-
meente De Ronde Venen gaven 
ieder een korte toelichting. Zij 
gingen in op de economische 
ontwikkelingen in de drie ge-
meenten en de invloed van de 

recessie op de regio. Er werd 
tevens ingegaan op de ge-
meentebegroting en eventue-
le bezuinigingen die de Neder-
landse gemeenten zullen gaan 
raken. Maar er was ook positief 
nieuws over de bedrijvigheid in 
de regio, die ondanks de eco-
nomische crisis, volop in ont-
wikkeling is. 

Aansluitend presenteerde Ni-
co Klene, hoofd van het econo-
misch bureau van ABN AMRO, 
de visie van de bank op het eco-
nomisch herstel. Tot slot kwam 
het hoofd sector research van 
ABN AMRO, Jacques van de 

Wal, aan het woord over de in-
vloeden die de recessie heeft 
op de verschillende sectoren. 
Al met al een verhelderende 
bijeenkomst. De boodschap 
aan de ondernemers, de bank 
en de politiek:

Het draait om vertrouwen in el-
kaar en in de economie. District 
directeur zaken van ABN AM-
RO Uithoorn, Henk Bos, eindig-
de dan ook met de oproep aan 
alle aanwezigen om ‘zijn’ on-
dernemers in de regio te on-
dersteunen door een bloemetje 
te kopen. “Dat is goed voor de 
sector, de economie en elkaar.”.

ABN AMRO ontbijt met 
ondernemers

”We willen geen half klaverblad in de achtertuin”

Alle bewoners hélène
swarthlaan dienen 
bezwaar in tegen N201
Uithoorn - De gemeente Am-
stelveen heeft een planaanpas-
sing voorgesteld voor de krui-
sing van het nieuwe tracé van 
de N201 en de Zijdelweg.

Het oude plan was een gelijk-
vloerse kruising. In het nieu-
we plan is sprake van een on-
gelijkvloerse kruising met aan 
weerszijden een enorme op- 
en afrit in de vorm van een half 
klaverblad. Dit zal ten oosten 
van de Zijdelweg moeten ko-
men te liggen. 

De voorgestelde aanpassing 
betekent voor de bewoners van 
de Hélène Swarthlaan dat de 
op- en afrit op minder dan 100 
meter van de woningen komt 
te liggen in plaats van op 250 
meter. Het gevolg is ondermeer 
dat de geluidsbelasting twee- 
tot viermaal zo hoog wordt, 
de hoeveelheid luchtvervuiling 
toeneemt en de bewoners last 
krijgen van langsdraaiende au-
tolichten en het landelijke ka-

rakter wordt verder aangetast.
De bewoners geven duidelijk 
aan dat zij niet tegen de onge-
lijkvloerse kruising zijn, maar 
wel tegen het voorstel.

Er blijkt namelijk een goed al-
ternatief te zijn dat de bewo-
ners hebben weten te achter-
halen. Bij deze zogenaamde 
gebundelde Haarlemmermeer-
variant komen de op- en af-
rit strak langs het nieuwe tra-
cé van de N201 te lopen. Daar-
door zijn de voorgenoemde be-

zwaren niet of nauwelijks aan 
de orde.
Tevens toont een onderzoek aan 
dat deze variant beter scoort op 
alle zes de criteria, die de ge-
meente Amstelveen zelf han-
teert bij de beoordeling, dan de 
voorgestelde variant met het 
half klaverblad.

Alle bewoners van de Hélène 
Swarthlaan hebben bezwaar 
gemaakt tegen de planaan-

passing. De bezwaren zijn ver-
zameld en op woensdag 7 ok-
tober jongstleden door vijf be-
woners aangeboden op het ge-
meentehuis van Amstelveen. 
Bij de bezwaren waren ook de 
steunbetuigingen gevoegd van 
de volkstuinhouders. Ook zij 
worden geconfronteerd met de 
genoemde nadelen, maar zijn 
formeel geen partij voor de ge-
meente Amstelveen.

De bewoners van de Hélè-
ne Swarthlaan zijn ervan over-

tuigd dat zij met hun bezwaar 
voldoende argumenten hebben 
aangedragen tegen de plan-
aanpassing en voor het alter-
natief.

Dit bezwaar is ook naar het 
college van B&W en de frac-
tievoorzitters van Uithoorn ge-
stuurd, met het verzoek aan de 
politiek om zich ook op dit punt 
in te zetten voor de belangen 
van haar bewoners!

Rookworst Keurslager 
Bader met goud bekroond
Regio - Tijdens de Nationa-
le Slagersvakwedstrijden is de 
rookworst van Keurslager Ba-
der met goud bekroond. Een 
deskundige vakjury keurde op 
diverse punten en concludeer-
de dat de ambachtelijke rook-
worst van Keurslager Bader tot 
de beste van Nederland be-
hoort. De keurmeesters keur-
den de rookworst onder an-
dere op smaak, samenstelling, 
geur en uiterlijk. “Een rook-
worst moet goed gevuld zijn. 

De darm moet knapperig zijn 
en mooi goud/geel van kleur. 
Verder is het belangrijk dat de 
typische rooksmaak en geur in 
voldoende mate aanwezig zijn, 
dat maakt een rookworst tot 
een echte ambachtelijke Keur-
slager-rookworst”, aldus Keur-
slager Bader. “Onze rookworst 
voldoet aan al deze eisen, dus 
wij keken niet vreemd op toen 
we hoorden dat we het goud-
keur-certificaat hebben be-
haald. Die hangt nu op een 

mooie plaats in de winkel.”
Het rookworstseizoen is weer 
begonnen en dat betekent dat 
de gemiddelde Nederlander 
in de komende periode maar 
liefst zes rookworsten zal eten. 
Dat is namelijk de gemiddel-
de jaarconsumptie per persoon 
van rookworstland Nederland. 
Om de bekroning groots te vie-
ren pakt Keurslager Bader in 
week 42 uit met een spette-
rende rookworstactie, elke 2de 
rookworst gratis.

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage over:

stichting Ambulance Wens
De Ronde Venen - Donderdag 
22 oktober is er weer een leden-
avond  van de Christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging 
Passage en het wordt een bij-
zondere avond. De heer Kees 
Veldboer uit Rhoon komt ver-

tellen over het belangrijke werk 
van Stichting Ambulance Wens.  
De naam komt voort uit het idee 
om de laatste wens van termina-
le patiënten te vervullen met vrij-
willigers.
De avond wordt gehouden in ge-

bouw Irene naast de Janskerk en 
begint om 20.00 uur. Vanaf kwart 
voor acht staat de koffie voor u 
klaar en gasten zijn hartelijk wel-
kom. Aan het einde van de avond 
wordt er voor dit zeer bijzondere 
werk een collecte gehouden.

Kinderen van de 
Antoniusschool eten en 
snoepen van kinderboeken
De Hoef - De kinderboeken-
week van 2009 had als titel: 
‘Aan tafel’. Aan de hand van dit 
thema is er door de leerkrach-
ten van de Antoniusschool veel 
georganiseerd voor de kinde-
ren van de Antoniusschool in 
De Hoef.
Op woensdag 7 oktober open-
de kok Nanda de week door op 
het podium in de aula, dat om-
getoverd was tot restaurant, 

een lettersoepje te koken. Er 
gingen bijzondere ingrediënten 
in de soep zoals spinnen, let-
ters en herfstbladeren. Het re-
sultaat werd een soep van zin-
nen als: Ik eet. Ik kook. Eet sma-
kelijk. De kinderen moesten de 
kok natuurlijk wel helpen en 
deden dat vol overgave.
Heerlijke geuren kwamen de 
dag erna uit de diverse klas-
sen. Er werden verschillende 

broden gebakken, die natuur-
lijk schoon op gingen!
De leerkrachten wisselden van 
groep om hun lievelingsboek of 
gedicht voor te lezen. De kinde-
ren namen hun lievelingsboek 
mee om er over te vertellen in 
de klas. Op de boekenruilbeurs 
veranderden vele titels van ei-
genaar. Ook werd er veel ge-
knutseld rondom het thema; in 
groep 3 /4 maakten ze suiker-
zoete snoephuisjes.

Als klap op de vuurpijl werd er 
voor de hele school een ‘Proe-
verij’ georganiseerd. Alle ou-
ders konden hiervoor een ‘bij-
zonder hapje’ maken, zodat 
de kinderen konden proeven 
van nieuwe smaken. De voor-
leeskampioen van groep 7/8 
las een stukje voor en daar-
mee werd de kinderenboeken-
week feestelijk afgesloten. Nu 
maar hopen dat de kinderen en 
de ouders weer voldoende in-
spiratie hebben opgedaan om 
lekker veel te gaan lezen! Er 
zijn weer voldoende prachtige 
nieuwe boeken uitgegeven!



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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! kiezen
“Ik heb de vorige 
keer bewust niet 
gestemd. Het maakt 
niks uit welke 
partij je kiest. De 

verschillen zijn te klein" en “de partijen 
moeten zich beter profileren, maar ook 
de politici zelf, want je weet echt niet wie 
wie is en waar hij of zij voor staat” en 
“vooral als er mensen op de lijst staan 
die de vorige keer nog bij een andere 
partij hoorden” waren de opmerkingen 
van inwoners van De Ronde Venen die ik 
las in een artikel van Eddie de Blieck van 
woensdag 21 februari 2001. De politiek 
heeft nu al weer bijna 8 jaar meer de tijd 
gehad om de Bestuurlijke Vernieuwing 
in het zicht te brengen. Ja! Ja! Het was 
de bedoeling om de politiek via Anders 
besturen dichter bij de mensen te 
brengen. Ja! Ja! Wij zijn nog nooit verder 
van de raadsleden en burgemeester en 
wethouders af geweest!!! Er was bij ons 
ook niets veranderd. De wethouders 
waren gewoon raadsleden die een 
baantje moesten hebben en op hun 
staat van lidmaatschap werden gekozen 
en niet op hun capaciteiten zoals de 
bedoeling was. Dan de kronkel dat 
de burgemeester voorzitter van B&W 
moest zijn en ook nog voorzitter van 
de Raad. Dat is helemaal te gek voor 
woorden. Daarmee was in ons geval 
zij onmiddellijk betrokken bij de 
onderwerpen van B&W en kon natuurlijk 
nooit meer neutraal, zeg wel “neutraal” 
voorzitter zijn van de controlerende 
Raad. Bovendien kreeg je dan ook nog 
dat de raadsleden (fracties) die een 
wethouder mochten leveren lekker altijd 
achter hun eigen kandidaat gingen staan 
en dus ook niet konden toelaten dat 
hun wethouder ondanks stommiteiten 
ontslagen zou kunnen worden. Zolang 
ze nu maar niet aantoonbaar stelen 
en billen knijpen, dan is er niets aan 
de hand. Ze blijven wel zitten. Ja! Ja! 
Ze blijven altijd zitten. Dat komt ook 
omdat ze hier in onze gemeente al sinds 
jaar en dag, ik woon hier al 40 jaar, 
het systeem van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben. Zo van “Wij 
zijn een voor allen en allen zijn wij een.” 
Je weet wel van de Drie Musketiers + 
D’Artingan. Ja! Ja! Daarmee blijft iedereen 
gewoon zitten, ook al is het nog zo fout 
allemaal. Daarmee is ook de intentie van 

de democratie om zeep geholpen. Omdat 
ze elkaar de bal toespelen kunnen ze in 
alle gevallen blijven zitten en hebben 
de raadsleden, laat staan de bevolking, 
een mogelijkheid om ook maar iemand 
weg te sturen. Stel dat de bevolking 
hier in De Ronde Venen het helemaal 
niet eens is met de handelwijze van een 
wethouder of de burgemeester en gaat 
demonstreren dan loop je de kans ook 
nog dat je volgens onze democratische 
dictatuur wordt opgepakt. Ja! Ja! Het 
is toch eigenlijk te gek dat over de 
samenvoeging van de 4 gemeenten De 
Ronde Venen, Breukelen, Loenen en 
Abcoude geen referendum gehouden 
is om de stemming onder de bevolking 
te peilen? Zo’n belangrijke beslissing. 
Zo’n belangrijke beslissing over de 
toekomst van onze gemeente willen 
raadsleden en wethouders, die maar 
een tijdelijk bestaan hebben en dus ook 
maar tijdelijk aan het bestuur meedoen, 
geen referendum houden. Dat is toch 
arrogantie ten top. Ze doen en zeggen 
en beslissen maar waar wij inwoners 
de rest van ons leven mee te maken 
krijgen. Te gek voor woorden. Ja! Ja! Te 
gek voor woorden. Er zijn raadsleden 
bij die je helemaal niet serieus hoeft te 
nemen omdat zij er alleen maar bij zitten 
als, nou ja, er was niemand anders. Het 
van: 'De burgers krijgen meer invloed op 
het beleid' kun je rustig vergeten. Nee! 
Nee! Het enige dat veranderd is, dat is 
dat de burgemeester en de secretaris 
en haar ambtenaren veel meer macht 
hebben gekregen en dat de raadsleden 
en helemaal de inwoners van De Ronde 
Venen het nakijken hebben. Er zijn geen 
klachten horen wij ze zeggen. Ja! Ja! 
Er zijn geen klachten. Natuurlijk zijn er 
klachten, maar die worden net zoals 
in de ziekenhuizen onder het tapijt 
geveegd. Ja! Ja! Gewoon onder het tapijt 
geveegd. Want er mogen geen klachten 
komen die behandeld moeten worden. 
Ja! Ja! Anders Besturen is inderdaad heel 
anders geworden dan men in theorie 
heeft uitgedacht. Het is een dictatuur 
geworden. De laatst regel van het stuk 
van Eddie de Blieck. De raad moet dan 
voor alles open staan, ongeacht de 
politeke verhoudingen. Eerst zien en dan 
geloven.” Ja! Ja! Ik geloof dat het beter is 
als de gemeente groter wordt.

John B. Grootegoed

Uitleg CU/SGP: PlusPlan 
Marickenland

Afgelopen maandag 5 okto-
ber, is door de raad het Plus-
plan t.b.v. de verwerving van 
grond in Marickenland aan-
genomen. Wat we er van mo-
gen verwachten blijft echter 
volstrekt onduidelijk:
Is het een dode mus? Een 
doekje voor het bloeden? Of 
stelt het echt iets voor? Dat 
heeft de raad niet kunnen be-
oordelen.

Dat vindt CU/SGP kwalijk. 
Verder kleven er grote risico’s 
aan het plan voor de betref-
fende landeigenaren en ook 
voor de gemeente.

Wat zijn onze bezwaren? De 
gemeente, de provincie en 
het rijk hebben afspraken ge-
maakt om te komen tot na-
tuurontwikkeling in het ge-
bied tussen Wilnis en Wa-
verveen in ruil voor de bouw 
van ca. 950 woningen. Om 
dat te bereiken, moeten de 
huidige grondeigenaren uit-
gekocht worden. Daar moet 
de samenleving een eerlijke 
prijs voor betalen. Dan mag 
dat niet “over de rug” van een  
kleine groep huidige eigena-
ren, dan verdient die groep 
een fatsoenlijke behandeling 
en een nette afkoopsom die: 
sowieso alle directe materiële 
schade vergoedt
ook perspectief biedt om el-
ders een nieuw bedrijf te 
kunnen beginnen
ook nog wel enige compen-
satie mag inhouden voor al-

le sociaal ongemak van on-
zekerheid en het gedwongen 
zijn te verhuizen.

Tot dusver wordt die eerlij-
ke prijs niet geboden, maar 
heeft de gemeenteraad al wel 
de agrarische bestemming 
aan de bedrijven ontnomen 
en onteigening aangekon-
digd. ChristenUnie/SGP heeft 
zich hier steeds tegen verzet. 

Of het nu ontwikkelde Plus-
plan wel tot een eerlijke prijs 
leidt is volstrekt onzeker.

Helaas kleven aan dat plan 
grote bezwaren. We noemen 
dan:
Er is een risico van Staats-
steun in strijd met de Euro-
pese regels. Het risico is klein 
volgens de stukken, maar het 
is er wel.

Dat is des te nijpender, omdat 
ingeval van ingrijpen achteraf 
door Europa de eigenaren in 
het gebied de dupe worden 
en niet de gemeente!

In de stukken wordt sterk be-
nadrukt dat ook het Rijk ach-
ter de plannen staat.
Daar staat echter nergens iets 
van op papier. Het Rijk heeft 
wel een voorbehoud gemaakt 
voor een uiterst zorgvuldige 
inpassing (het gaat tenslotte 
om woningbouw in natuur in 
het Groene Hart en da’s zeer 
gevoelig). Daar ligt een risico 
en onzekerheid.

Het Plusplan is een meerja-
rig financieel traject, is van 
grondverwerving en mogelij-
ke woningbouw die met de 
veel onzekerheden is omge-
ven. De stukken noemen een 
risico van enkele miljoenen 
euro’s. In de kleine lettertjes 
van het Plusplan staat, dat 
dit risico “voor meer dan de 
helft” voor rekening komt van 
de gemeente.
Tenslotte, zoals vermeld: Wat 
levert het op voor de men-
sen? Daarover blijven we vol-
strekt in het ongewisse. De 
wethouder heeft gesteld, dat 
het Plusplan tot een signifi-
cant hogere vergoeding voor 
de grondeigenaren zal lei-
den, maar weigert dit te on-
derbouwen.

De CU/SGP-fractie heeft 
bij motie gevraagd om meer 
duidelijkheid en minder risi-
co’s. Helaas heeft de raad in 
meerderheid die motie ver-
worpen. Met alle bezwaren 
heeft ChristenUnie/SGP toen 
schoorvoetend toch maar in-
gestemd met het Plusplan. 
Omdat tegenstemmen de be-
woners in ieder geval niet 
helpt. Nu houdt iedere be-
woner zelf de vrijheid om 
zich, afhankelijk van zijn si-
tuatie, al dan niet in te laten 
met het Plusplan. De risico’s 
voor de gemeente nemen we 
noodgedwongen voor lief als 
gevolg van de koers die de 
meerderheid van de raad is 
ingeslagen.

Eerlijke vinder, bedankt!
Op maandagmiddag 5 okto-
ber stond ik bij de kassa van 
de Hema in Mijdrecht. Ik wil-
de afrekenen, maar kwam er-
achter dat mijn portemon-
nee niet in mijn tas zat! Was 
ik ‘m vergeten? Of verloren? 
We liepen snel terug naar de 
parkeergarage, waar de au-
to geparkeerd stond. Maar-
helaas.... daar lag geen porte-
monnee. Toen snel naar huis 
om te kijken of die daar lag. 
Op het moment dat ik thuis 
de deur opendeed, ging de 
telefoon over. De receptionis-

te van het gemeentehuis ver-
telde mij, dat er een porte-
monnee gevonden was in de 
parkeergarage en met alle in-
houd was afgegeven aan de 
balie! Pasjes, rijbewijs, con-
tanten en foto’s..... alles zat er 
nog in! Helaas heeft de eerlij-
ke vinder/vindster geen naam 
achtergelaten om te kunnen 
worden bedankt. Bij dezen 
ontzettend bedankt voor de 
fantastische actie! 
              Mevrouw Brouwer 
                                   Wilnis
Mevrouw Brouwer meldt de 

redactie ook dat er voor de 
eerlijke vinder/ster een bos 
bloemen klaarligt. Als de eer-
lijke vinder/ster zich even bij 
de redactie van deze krant 
bekend zou willen maken, 
kunnen wij de telefoonnum-
mers even uitwisselen.
U kunt de redactie berei-
ken tijdens kantooruren op: 
581698 of na kantooruren 
0653847419. Mocht er dan 
niet worden opgenomen 
spreek dan uw naam en tele-
foonnummer even in, dan ne-
men wij contact op met u op.

Verhuizing naar de brede 
school Legmeer

Uithoorn - Na jaren voorbe-
reiding en bouwen is het gro-
te moment eindelijk aangebro-
ken: de brede school Legmeer 
gaat daadwerkelijk betrokken 
worden door de “bewoners”. 
Morgen, donderdag 15 en vrij-
dag 16 oktober gaan 3 basis-
scholen uit de gemeente ver-
huizen naar hun nieuwe on-
derkomen. Basisschool Toer-
malijn, basisschool de Kwik-
staart en basisschool de Dol-

fijn pakken hun spullen in en 
openen na de herfstvakantie in 
het gloednieuwe gebouw hun 
deuren. De Uithoornse Kinder-
opvang zal iets later haar in-
trek nemen.
Het is een heftige tijd, zo vertelt 
directeur Boudewijn van Stuij-
venberg van de Kwikstaart. “Er 
zijn twee collega’s die de ver-
huizing coördineren en die 
zijn daar enorm druk mee. Er 
is een dik draaiboek gemaakt 

waarin precies staat wie wat te 
doen heeft deze dagen. Geluk-
kig zijn al mijn collega’s zich 
bewust van het feit dat we de-
ze klus met elkaar moeten kla-
ren en zet iedereen zich fan-
tastisch in.”
“We werken eigenlijk op drie 
fronten, aldus collega-direc-
teur Rob Stellingwerff van de 
Dolfijn. Enerzijds inpakken, 
maar ook op de nieuwe locatie 
is van alles te doen. We krijgen 

bijvoorbeeld allemaal nieuw 
meubilair bij de Dolfijn, wat 
uitgepakt en neergezet moet 
worden. Omdat we van twee 
locaties naar één gaan, moe-
ten we dat goed coördineren. 
Behalve dat we straks in een 
nieuw gebouw zitten, is voor 
ons nog extra prettig dat we 
niet meer verdeeld over twee 
locaties gehuisvest zijn”.
“Al deze verhuisactiviteiten 
vinden plaats, terwijl er ook 
gewoon les gegeven wordt 
aan de kinderen”, aldus Fred 
Half, directeur van Toerma-
lijn. “Morgen, donderdag 15 
en vrijdag 16 oktober zijn de 
kinderen van alle scholen vrij, 
want dan wordt er écht ver-
huisd. We zullen waarschijnlijk 
een gedeelte van de herfstva-
kantie nodig hebben om er-
voor te zorgen dat de klas-
sen ingericht zijn als de kin-
deren weer komen. Maar dan 
is Toermalijn helemaal klaar 
voor de ontvangst van de kin-
deren.”

Drukte
Niet alleen wordt er druk ge-
werkt op de scholen, ook in 
het nieuwe gebouw is het een 
drukte van belang. Er wordt 

hard gewerkt aan de “ople-
verpunten”, de zaken die bij 
de oplevering nog niet hele-
maal in orde waren. De tele-
foon wordt geïnstalleerd, er 
wordt uiteraard druk schoon-
gemaakt, de buitenterreinen 
worden aangelegd, de gymza-
len worden ingericht, er wor-
den prachtige kastenwan-
den in de klaslokalen ge-
plaatst enz. enz. Kortom: er lo-
pen heel wat mensen door het 
gebouw. Zij moeten zich altijd 
eerst melden bij de heer Aart 
Holstege, die de, tijdelijke, co-
ordinator op de bouw is. “Dit 
is altijd een bijzondere perio-
de”, zo meldt hij. “Iedereen wil 
van alles en er moet van alles 
gebeuren, en uiteraard gaat 
er weleens wat mis. Gelukkig 
heb ik dit vaker gedaan en ko-
men we er altijd weer uit,”
De enige organisatie die nog 
niet gaat verhuizen, is de Uit-
hoornse Kinderopvang. “Een 
vervelende samenloop van 
omstandigheden”, zo licht 
Berry Tielbeke, hoofd kinder-
opvang in de brede school 
toe. Enerzijds heeft ons bouw-
deel last van een lekkage ge-
had. De herstelwerkzaamhe-
den kunnen pas plaatsvinden 

als alles weer helemaal droog 
is. Bovendien willen we verze-
kerd zijn dat het gebouw goed 
op temperatuur is. Met onze 
baby’s en peuters kunnen we 
geen risico nemen. Ook wor-
den de keukens later geleverd 
dan we dachten, nog een re-
den om te wachten met de 
verhuizing. We gaan ons uiter-
ste best doen om de naschool-
se opvang zo snel mogelijk in 
de brede school te laten trek-
ken, dan hoeven we kinderen 
niet te vervoeren. 
Uiteraard moet gevierd wor-
den dat de brede school Leg-
meer haar deuren opent. Als 
straks álle organisaties hun 
intrek genomen hebben in het 
gebouw zal er een spetterend 
openingsfeest gehouden wor-
den. Nu nog een paar druk-
ke weken, dan heeft ieder-
een een plek gevonden in het 
nieuwe gebouw. Na alle ja-
ren van voorbereiding iets om 
naar uit te kijken! 

Zakkenrollerij
Uithoorn - Een vrouw is zaterdag 10 oktober rond 15.00 uur tijdens het 
winkelen op het Amstelplein bestolen van haar portemonnee. Deze is in 
een onbewaakt ogenblik uit haar boodschappentas gehaald.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Op 8 oktober 2009 heeft er 
een politiek debat plaats-
gevonden omtrent  de rou-
te  waarop de Legmeer-
west van openbaar vervoer 
zal worden voorzien. 
Enigszins gespannen heb-
ben de bewoners van de 
Legmeer dit debat tege-
moetgezien. Het ging hier 
immers om de veiligheid 
van velen. Zou het gewe-
ten en het gezonde ver-
stand het winnen van de 
toch zeer onveilige plannen 
van het college? 
Zoals u de afgelopen we-
ken in de kranten hebt 
kunnen lezen is er veel 
weerstand tegen de variant 
voor Aan de Zoom. Een en 
ander heeft geresulteerd in 
een uitgebreide discussie 
bij alle politieke partijen. 
Er zijn alternatieven voor-
gesteld en oude varianten 
nog eens bekeken. Want 
één ding staat vast: Leg-
meer-West heeft openbaar 
vervoer nodig, maar dan 
wel op een veilige manier.  
Na een politiek debat heeft 
de raad unaniem gekozen 

voor de variant 6, een lus 
langs de Faunalaan. En dit 
in de vorm van een motie 
aan het college meegege-
ven. Het gezonde verstand 
en het geweten hebben ge-
lukkig gewonnen. De ont-
sluiting van Legmeer-West 
laat veel te wensen over, 
dat is duidelijk. Voor de be-
woners is het een ramp om 
de wijk uit en in te komen. 
Op woensdag op 7 oktober 
jl. om circa 17.00 uur ver-
baasde ik mij zeer, want wat 
kwam ik op de Randhoorn-
weg tegen? Een bus, een 
echte lijnbus,  de 140, zo-
maar  in de Legmeer-West. 
Maar waar is de halte? 
Heel en heel erg verbaasd 
was ik, zo’n grote bus met 
een snelheid van toch wel 
zo’n bijna 50 km per uur.  
Nu zijn wij natuurlijk blij 
dat de raad gekozen heeft 
voor de variant 6, en hopen 
dat deze snel wordt uitge-
voerd, want dat de bussen 
een sluiproute gebruiken, 
dat kan natuurlijk ook niet.  
Ons vertrouwen in de raad 
is weer enigszins hersteld, 

dat geldt niet voor het col-
lege en zijn ambtenaren. 
Wat ons wel verbaasde was 
dat het CDA nog enige tijd 
vasthield aan variant 3 “het 
kon wel allemaal”. Het CDA 
de partij van het gezin, de 
hoeksteen van de samen-
leving! De partij met een 
geweten, of toch niet?   Eén 
ding hebben wij van dit ge-
heel geleerd:  mede-inwo-
ners van Uithoorn, kom op 
voor uw principes, neem 
niet alles aan wat de amb-
tenaren u vertellen, laat u 
niet met een kluitje in het 
riet sturen, en hou het col-
lege  nauwlettend in de ga-
ten, want wat zal het vol-
gende onveilige, onnodi-
ge hobbyproject zijn op uw 
kosten? Wij blijven in ie-
der geval het college en in 
het bijzonder de wethouder 
volgen. Nog een laatste tip 
voor de bewoners van de 
Legmeer: kom op 14 ok-
tober a.s. naar het Alkwin 
Kollege, zodat u weet wat 
er in uw buurt gebeurt.  
G. Molhoek & 
D. Baardse

De raad van Uithoorn 
heeft gekozen

Mooi grijs is niet lelijk!
Graag wil ik reageren op de 
‘open brief’ van de winke-
liers van Zuiderwaard, ge-
lezen vorige week, tegen 
de komst van een andere 
supermarkt aan de Heren-
weg in Vinkeveen. 
Blijkbaar zijn de argumen-
ten die genoemd worden 
niet ‘hard’ genoeg voor of-
ficiële bezwaarschriften 
en wordt de publieke opi-
nie bespeeld via de me-
dia. Ook prima, maar hoor 
en wederhoor dan, daarom 
wil ik puntsgewijs reageren 
tegen de opgeworpen be-
zwaren:

1) Gebruik van de vierkante 
meters tussen winkelruimte, 
werkplaats en kantoor
Ik begrijp dat alle mogelijk-
heden aangegrepen wor-
den om deze zaak tegen te 
houden, maar volgens mij 
merk je hier aan de buiten-
kant van het pand niets van 
en kan en mag dus geen 
probleem zijn, anders dan 
een administratieve wijzi-
ging
2) Binding tussen woon-
ruimte en winkelruimte
De regel mag dan zo zijn, 
de exploitanten van zowel 
de supermarkt als de elek-
tronicazaak woonden al 
lang niet meer boven hun 
zaak en die binding was er 
dus niet meer en kan dus 
nu ook niet opgevoerd wor-
den als argument tegen de 
nieuwe plannen. Een trap 
buitenom het pand lijkt 
mij meer dan voldoende, 
op een flat loop ik ook niet 
door de woonkamer van 
mijn onderbuurman, maar 
buitenom, wat gelijk als 
nooduitgang functioneert. 
Twee vliegen in 1 klap.
3) Maximale bebouwing 
overschrijding t.o.v. perceel-
grootte
Deze tuinen zijn reeds be-
bouwd en als dat niet 
strookt met het bestem-
mingsplan dan moet het 
bestemmingsplan gewij-
zigd worden aan de huidige 
situatie. Niemand wil daar 
gaan tuinieren, denk ik, 
maar ik vind dat de direc-
taanwonenden hier meer 
recht van spreken hebben 
en er last van zouden kun-

nen hebben en niet de win-
keliersvereniging.
4) Parkeerplaatsen verde-
ling tussen perceel nr. 71 en 
73
Dit vind ik een zeer en zeer 
tegenstrijdig argument; 
probeert een ondernemer 
parkeerplaatsen te creëren 
op zijn eigen dure grond, is 
het weer niet goed want de 
verdeling tussen pand 71 
en pand 73 klopt niet, dat 
is natuurlijk spijkers zoe-
ken op laag water. Als die 
vereiste parkeerplaatsen 
er maar komen, of dat nu 
op de plaats x of y is, wat 
maakt dat uit!
Wat ik hier nog even aan 
toe wil voegen is het feit 
dat zowel de toenmalige 
elektronicazaak en de su-
permarkt gezamenlijk nul 
parkeerplaatsen hadden.
Ik denk dat het een goede 
regeling is dat het is vast-
gesteld dat er parkeer-
plaatsen moeten zijn voor 
een supermarkt van de-
ze grootte en dat een on-
dernemer daarvoor zorgt, 
maar gun hem dan ook de 
mogelijkheden om ze te 
creëren.
Wat mij met name opvalt in 
de open brief is dat de win-
keliersvereniging bezwaren 
bij de gemeente kenbaar 
maakt die de gemeente ge-
woon zelf zou moeten we-
ten en mijns inziens wordt 
de gemeente hier betutteld 
door de winkeliersvereni-
ging.

Met betrekking tot de con-
sequenties:
1) Zogenaamd verwachte  
verkeerschaos
In de berekening wordt er-
van uitgegaan dat iedereen 
met de auto komt, wat ge-
zien de centrale ligging niet 
het geval zal zijn, maar la-
ten we uitgaan van 500 au-
to’s per dag, dat is 50 au-
to’s per uur, dus dat valt wel 
mee. Tevens zit er in Ab-
coude op een soortgelijke 
drukke doorgaande locatie 
een supermarkt van dezelf-
de grootte en dit geeft ook 
geen problemen.
2) Consequenties voor de 
winkeliers in Zuiderwaard
Deze consequenties zijn 

zwaar overtrokken, kijk bij-
voorbeeld eens naar soort-
gelijke buurgemeenten zo-
als Abcoude of Breukelen, 
allebei met minimaal 2 su-
permarkten uit het hoge-
re en lagere segment, met 
daartussen en omheen ver-
schillende speciaalzaken 
(bijvoorbeeld een bakker, 
slager) die allemaal hun 
brood verdienen.

Tevens getuigt deze ver-
wachte consequentie niet 
van veel zelfvertrouwen van 
deze winkeliers, ja, er zal 
inderdaad wat harder aan 
getrokken moeten worden, 
maar dat lijkt me niet meer 
dan gezond en zal de con-
sumenten en creativiteit 
van de winkeliers ten goe-
de komen.

Nu even de argumenten 
voor een supermarkt op de 
Herenweg
1) betere bereikbaarheid 
met de fiets en te voet voor 
bewoners uit de buurt, 
waaronder ouderen en ge-
handicapten
2) minder ‘boodschap’fo-
rensen naar naburig gele-
gen plaatsen, wat het mi-
lieu ten goede komt en 
minder brandstof kost
3) meer keuzevrijheid in 
product en prijs
4) betere bereikbaarheid 
voor toeristen die op de 
Vinkeveenseplassen ver-
blijven

Tenslotte, ik kom graag in 
het winkelcentrum en vind 
dat er daar heel veel goede 
speciaalzaken zitten die ab-
soluut niet bang hoeven te 
zijn voor wat concurrentie, 
dat er niemand op uit is om 
de winkeliers van Zuider-
waard de nek om te draai-
en en er absoluut ruimte is 
voor meerdere supermark-
ten uit verschillende seg-
menten.

Bijna vergeten een bijko-
mend voordeel…….. het 
dorpsaanzicht gaat er na-
tuurlijk ook zienderogen op 
vooruit, zie de foto.

D. Twaalfhoven
Vinkeveen   

Onlangs kregen we van de 
gemeente Uithoorn een 
dikke enveloppe met daar-
in een brief met het verzoek 
ons plastic afval tegen-
woordig apart te houden 
van het normale huisvuil. 
Bijgevoegd was een aantal 
plastic zakken, speciaal ge-
schikt voor dit doel.
Ik vind dit een fantastisch 
plan. Van mij mag er nog 
meer apart ingezameld 
worden zoals bijvoorbeeld 
aluminium. Alles wat wij 
in deze vervuilende maat-
schappij kunnen herge-
bruiken is meegenomen 
voor het milieu.
Echter, de uitvoering van dit 
plan, op deze manier, vind 
ik weinig doordacht. Bijge-
leverd waren enkele plas-
tic zakken en de medede-
ling dat we deze één keer 
in de 4 weken aan kun-
nen bieden om opgehaald 
te worden. Zijn de plastic 
zakken op, dan kunnen de-
ze nieuw gehaald worden 
bij het Scheidingsdepot of 
op het gemeentehuis. Alle-
maal prima geregeld, maar 
nu de praktijk; waar laat ik 
in hemelsnaam die enorme 
plastic zak voor het plastic 
afval? In mijn mooie keu-
ken staat al een grote af-

valbak voor het normale 
huisval en ik heb geen zin 
daar een lelijke plastic zak 
in het zicht bij te zetten of 
om daar nog een extra af-
valbak bij te hebben. Dus 
ik heb hem in de meter-
kast gepropt. Ik weet niet 
hoe uw meterkast eruitziet, 
maar die van mij is erg on-
diep en klein. Na een week 
was de zak al voor eender-
de vol (onvoorstelbaar hoe-
veel plastic afval je hebt en 
dus een heel goed idee) en 
puilde de meterkast uit. Aan 
de straat zetten dacht ik 
dus, want dat kon op 6 ok-
tober. Ik bedacht mij echter 
dat ik op deze manier snel 
door de opgestuurde plas-
tic zakken heen zou zijn en 
besloot hem dus niet aan 
de straat te zetten. Met als 
gevolg een onooglijke plas-
tic zak voor nog eens vier 
weken onder de jassen in 
het halletje (geen gezicht, 
dus en ook niet erg fris). 
Dat betekent dus waar-
schijnlijk dat als mensen al 
de moeite nemen om het 
plastic te scheiden ze voor 
dezelfde problemen komen 
te staan als ik en uiteinde-
lijk besluiten om er maar 
mee op te houden. En wat 
als de zakken op zijn? Dan 

moet ik dus naar het Ge-
meentehuis of het Schei-
dingsdepot om nieuwe te 
halen, want in een andere 
dan deze speciale zak mag 
het niet aangeboden wor-
den. De mens is van nature 
lui! Ik voorspel dan ook dat 
dit plan een kort leven ge-
geven is. Ikzelf ben behoor-
lijke fanatiek als het gaat 
om dit soort initiatieven, 
maar zie er toch een einde 
aan komen als het me erg 
veel moeite en ergernis op 
gaat leveren.

Zoals ik al eerder zei verza-
mel je in korte tijd erg veel 
plastic afval en daardoor 
slinkt ook het verder huis-
afval enorm. Ik zou er dan 
ook eerder een voorstander 
van zijn om de klickobak 
weer in tweeën te splitsen 
en de helft voor het plastic 
te gaan gebruiken. Op die 
manier ben je elke week 
van je afval af, hoef je niet 
drie datums in de gaten te 
houden voor het ophalen 
van vuil en puilt de meter-
kast niet uit, want voor een 
week kan ik het daarin wel 
kwijt.

Liek Eijck-Cremers
Uithoorn

Prima plan, slechte uitvoering

Sportpark de Driehoek: 
financiële overlast

voor alle inwoners van
De Ronde Venen

Na weer een lange verga-
dering over het Estafette-
project is duidelijk dat niet 
alleen de omwonenden van 
de Driehoek last zullen krij-
gen van Sportpark de Drie-
hoek. Een groot gedeel-
te van de te maken kosten 
komt niet ten laste van het 

Estafetteproject maar moet 
uit de gemeentekas wor-
den betaald. Geld op? = 
Verhoging OZB
Vereniging De 3hoek waar-
schuwt al vanaf 2007 voor 
dit probleem. 18 Voetbal-
velden, waarvan op zijn 
minst 7 omgeven met licht-

masten, een zee van licht, 5 
dagen in de week tot  mid-
dernacht.
Geluidsoverlast van voet-
balsupporters, spelers en 
geluidsinstallaties, door de 
week, in het weekend, zelfs 
op zondag zitten we eerste 
rang.

Auto’s die af en aan rijden om 
kinderen naar de training te 
brengen, dat gemiddeld twee 
keer in de week per speler, 
dat zijn al 4 autobewegingen. 
Dan nog de wedstrijden. Van 
‘s morgens 8 uur op zaterdag 
tot diep in de zondagmiddag 
zullen duizenden mensen 
hun weg zoeken naar Sport-
park De Driehoek.

Die duizenden voetballers 
en supporters zullen de we-
gen rond de Driehoek in het 
weekend verstoppen. Even 
snel boodschappen doen? 

Nee, in de file aansluiten!
Iedereen bagatelliseert: “Ach, 
het is maar een klein beetje 
overlast voor een paar men-
sen, dat lossen we wel op.” 
Alleen hoe, daar heeft nie-
mand een antwoord op, ster-
ker nog, vereniging de3hoek 
heeft het gevoel dat men er 
niet eens goed over heeft na-
gedacht wat dit soort struc-
turele overlast betekent.
Voor het geval dat u het niet 
duidelijk is, deze “reparatie” 
kosten staan niet gebudget-
teerd in het Estafetteproject. 
De aanpassingen van bij-

voorbeeld de wegen komen 
uit het reguliere potje voor 
wegenbouw, dus dat zal wel 
weer een verhoging van de 
OZB betekenen.
In aansluiting op de al ge-
plande verhoging voor de 
bouw van het zwembad. Op 
deze manier heeft ineens 
toch een hele grote groep 
mensen last van de overlast: 
alle bewoners van De Ronde 
Venen.

Namens vereniging
de 3 hoek

Simone Borgstede
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Mijdrecht - Geen ingrijpen-
de lastenverhogingen, verder 
gaan met eerder afgesproken 
investeringen en een plan ma-
ken om ook de komende ja-
ren de gemeentelijke financi-
en gezond te houden. Dat is 
de kern van de sluitende be-
groting 2010 die maandag 12 
oktober door wethouder Ingrid 
Lambregts (Financiën) is ge-
presenteerd. 
De gevolgen van de econo-
mische recessie zijn duidelijk 
zichtbaar in de begroting voor 
2010. De uitkering uit het Ge-
meentefonds, de belangrijk-
ste inkomstenbron voor de 
gemeente, neemt volgens de 
prognoses de komende drie 
jaar met bijna twee miljoen 
euro af, van 27,4 naar 25,6 mil-
joen euro. In 2010 krijgt de ge-
meente ruim 7 ton minder uit 
het Gemeentefonds dan waar-
mee eind vorig jaar nog reke-
ning was gehouden. Ook ver-
wacht de gemeente volgend 
jaar 60 duizend euro minder 
uit bouwleges te ontvangen 
als gevolg van de recessie.
Wethouder Lambregts is te-
vreden over het bereikte resul-
taat in de begroting 2010. ”On-
danks de forse economische 
tegenwind zijn we er in ge-
slaagd zonder grote ingrepen 

de begroting sluitend te krij-
gen. Als gevolg van de discus-
sie over de herindeling heb-
ben we in een zeer korte pe-
riode de begroting moeten op-
stellen. Daarbij komt dat als 
gevolg van de haperende eco-
nomie de financiële uitgangs-
punten in een kort tijdsbestek 
snel zijn verslechterd. Ondanks 
die obstakels vind ik dat er een 
solide en uitgebalanceerde 
begroting is gemaakt, zonder 
naar het middel van lastenver-
hoging te grijpen of ingrijpend 
te gaan bezuinigen.’’ 

Raad
De begroting 2010 stelt de ge-
meente in staat de beloften 
zoals verwoord in het beleids-
plan ‘Samen sterk met on-
ze inwoners’ uit te voeren. Zo 
wordt volgend jaar het nieu-
we zwembad aan de Veenweg 
geopend, wordt begonnen met 
de bouw van Westerheul IV in 
Vinkeveen en worden de plan-
nen voor Haitsmahof en Mo-
lenhof verder uitgewerkt. Ook 
wordt verder gewerkt aan pro-
jecten als Paviljoen De Venen 
en het opzetten van een Duur-
zaam Energie Bedrijf.
De financiële prognoses voor 
de jaren 2011 tot en met 2013 
laten een somber beeld zien. 

De tekorten zullen, bij onge-
wijzigd beleid, oplopen tot een 
kleine twee miljoen euro. Voor 
de komende jaren is dan ook 
een financieel herstelplan no-
dig, meent wethouder Lamb-
regts. “De sluitende begroting 
voor 2010 geeft ons de tijd om 
uit te werken wat noodzake-
lijk en verstandig is om de ge-
meentelijke financiën gezond 
te houden. Duidelijk is in ie-
der geval dat we maatregelen 
moeten nemen om de finan-
ciën op orde te houden. Daar-
voor zijn verschillende scena-
rio’s denkbaar; bestaand be-
leid grondig heroverwegen 
dan wel versoberen, minder 
snel alle wensen realiseren, 
gemeentelijk eigendom verko-
pen of het zuiniger aan doen, 
slimmer inkopen en meer sa-
menwerken. Dit herstelplan zal 
in het voorjaar van 2010 ge-
reed dienen te zijn.’’
De programmabegroting 2010 
is te vinden op de gemeente-
lijke website  www.derondeve-
nen.nl. Ook is een exemplaar 
in te zien in het gemeentehuis 
en in de bibliotheken. De ge-
meenteraad zal de begroting, 
al dan niet gewijzigd, vaststel-
len in haar vergadering van 12 
november. Die vergadering be-
gint om 16.00 uur.

Begroting 2010 sluit, 
maar aanpak voor gezond 
houden financiën is nodig

Kinderboekenweek op De 
Pijlstaart feestelijk geopend
Vinkeveen – Woensdag 7 ok-
tober werd de kinderboeken-
week op de Pijlstaartschool in 
Vinkeveen weer feestelijk ge-
opend. Het thema van de kin-
derboekenweek is dit jaar: 
“Aan tafel! – Eten en snoepen 
in kinderboeken”. 

Juf Debby vertelde de leerlin-
gen wat de weekopdracht voor 
de komende week is. Alle kin-
deren krijgen de opdracht om 
een mooi snoepje of een lol-
ly te knutselen. Donderdag-
avond 15 oktober zal er tijdens 

de schriftjesavond en voor-
leeswedstrijd een jury door de 
school lopen die de gemaak-
te snoepjes gaat beoorde-
len. Vrijdag 16 oktober zullen 
de winnaars bekend gemaakt 
worden.

Hierna werd het prentenboek 
‘Koekjes’ voorgelezen en uit-
gebeeld door alle leerkrach-
ten. De kinderen konden hun 
eigen juf of meester bewonde-
ren als moeder, Diederik, ka-
bouter, brandweerman, po-
litie, dief, muis, dame op de 

fiets, meneer van de graafma-
chine en scholier. Iedere keer 
verdween er weer een koek-
je uit de koektrommel. Diede-
rik had in de gaten wie het ge-
daan had maar zei niets, tel-
kens weer kreeg hij van zijn 
moeder de schuld. 
Na de voordracht van de leer-
krachten verzorgde ook groep 
8 een stukje van de opening. 
Zij zongen het vrolijke lied 
‘snoep’ van Ernst, Bobbie en 
de rest. Het zal niet lang meer 
duren of de hele school zal dit 
lied mee kunnen zingen.

Driehuis op het podium
De Ronde Venen - Elke 
schooljaar vindt er op de Drie-
huisschool vier keer een Drie-
huispodium plaats in het pa-
rochiehuis. De groepen 1 t/
m 4 verzorgen twee keer per 
jaar een uitvoering en de groe-
pen 5 t/m 8 ook. Afgelopen 
woensdag 7 oktober was het 
de beurt aan de onderbouw 
om als eerste op het podium 
te gaan staan. Ouders en an-
dere belangstellenden wer-
den vanaf half 12 welkom ge-
heten in de zaal om een plekje 
te zoeken. Groep 1/2a beet het 
spits af. Ze vertelden met el-
kaar een verhaal over Haas die 
een taart bakte, al zijn vriend-
jes smulden hiervan natuur-
lijk mee! Ook de uitvoering van 
groep 1/2b stond in het te-

ken van eten en drinken, het 
thema van de kinderboeken-
week. Zij zongen allerlei lied-
jes over fruit voor het publiek 
en daar hadden ze zichtbaar 
pret in. Ook was er een lied-
je over een banaan. Levy wist 
deze rol in zijn gele kleren erg 
goed te vervullen. Ook groep 
3 had natuurlijk een optreden. 
Deze gaf een kijkje in de klas 
door te laten zien wat ze alle-
maal met de nieuwe muziek-
methode hadden geleerd. Ook 
beeldden ze een verhaal uit, 
samen met de juf, van een ko-
ning (gespeeld door de heren 
van de groep) die zin had in 
een heleboel lekkere dingen, 
maar die maar geen beslis-
sing kon nemen waar hij nou 
echt zin in had. De koningin 

(gespeeld door de dames van 
de groep) deed erg haar best 
om het de koning naar de zin 
te maken, maar werd op het 
laatst wel een beetje gek van 
hem... Groep 4 bracht het lied 
van de kinderboekenweek ten 
gehore: aan tafel!
Hierbij waren Nasya, Michiel 
en Toine de swingende obers 
die heel druk dansende be-
dienden aan de tafel. Ook 
groep 4 liet horen en zien wat 
het allemaal met de nieuwe 
muziekmethode had geleerd. 
Ze gaven zelfs een optreden 
met instrumenten en dat ook 
nog eens keurig in de maat! 
Groepen 1 t/m 4 jullie hebben 
ontzettend mooi opgetreden 
op het eerste Driehuispodium 
van dit jaar. Dat belooft wat!

Majoretteduo behaalt 
zilveren medaille op 
Europese kampioenschappen
Mijdrecht – Chantal de Groot 
& Bastiënne Steeman van 
Show- en Marchingband VI-
OS uit Mijdrecht hebben op 4 
oktober in Kroatië een zilveren 
medaille behaald op de Euro-
pese Kampioenschappen Ma-
jorette!
Met hun show wisten zij 14 an-
dere deelnemers uit verschil-
lende Europese landen voor te 
blijven en zo een prachtige po-
diumplek te behalen.
Donderdag 1 oktober vertrok 
de complete oranje equipe van 
110 deelnemers met het vlieg-
tuig naar Kroatië. Chantal & 
Bastiënne en hun trainster Pe-
tra Faas kwamen daar in de 
middag aan.
De volgende dag was al vroeg 
in de ochtend de muziektest 
en ’s avonds de opening van 
dit grootse toernooi.
Tijdens de opening kwamen 
alle landen opgemarcheerd 
om zich aan het publiek voor 
te stellen. Hierna volgde een 
korte show met veel folklore 
uit Kroatië.
Zaterdag 2 oktober was het 
voor Chantal en Bastiënne nog 
even genieten. Omdat zij zelf 
pas zondag aan de beurt wa-
ren, konden zij met veel plezier 
kijken naar alle andere deel-
nemers en natuurlijk heel hard 
juichen voor de Nederlandse 
deelnemers.
Maar zondag 2 oktober was 
het dan toch echt zover. Om 
kwart voor 5 in de ochtend 

stonden de dames op om al-
le make-up en de haardracht 
zo perfect mogelijk te krijgen. 
Om 6 uur volgde het ontbijt 
en om 7 uur vertrok de equi-
pe weer met de bus richting 
de sporthal. Hier kon nog even 
ingetraind worden, maar om 
9 uur was het zover, de da-
mes mochten zich in hun fel-

groene pakken en met hun at-
tributen opstellen op de wed-
strijdvloer en hun show draai-
en. En dat dit goed ging bleek 
’s avonds bij de prijsuitreiking! 
Om half 8 begon de ceremonie 
met het uitreiken van alle me-
dailles en bekers van het hele 
weekend.

Chantal en Bastiënne zaten 
lang in spanning, maar een 
verdiende zilveren medaille 
was voor hun! Uiteraard wa-
ren zij, maar ook hun suppor-
ters, enorm blij met dit resul-
taat en er is dan ook flink feest 
gevierd na afloop. 
En maandag 5 oktober, al weer 
vroeg in de ochtend, kwam de 
equipe weer aan op Schiphol. 
De dames gaan nu verder trai-
nen voor het komende Neder-
landse Kampioenschap. 

Wilt u de show eens zien? Kijk 
dan op www.EKroute.nl. Hier-
op staan de filmpjes van de 
show en de prijsuitreiking in 
Kroatië op. Ook staan hier ver-
schillende verslagen van dit 
toernooi.

Mijdrecht - Op zaterdag 24 
oktober aanstaande geeft het 
Chr. Gem. Koor Kunst Na Ar-
beid uit Mijdrecht  haar jubile-
umconcert ter ere van het 85-
jarig bestaan van het koor.

KNA brengt in dit Mendels-
sohn jaar verschillende mu-
ziekstukken ten gehore van F. 
Mendelssohn-Bartholdy, o.a. 
“Te Deum”, “Jauchzet dem Her-
rn”, “Wirf dein Anliegen”, en 
“Herr, nun lässest du”

Aan het concert wordt mede-

werking verleend door het koor 
Eigen Wijs uit Vinkeveen o.l.v. 
Roel Staal en door het Scan-
dinavisch Koor uit Utrecht o.l.v. 
Tom Doude van Troostwijk.
Beide koren zullen stukken uit 
hun eigen repertoire laten ho-
ren. De drie koren zullen ook 
tezamen te horen zijn.
Muzikale ondersteuning door 
organist Henny Heikens en 
harpiste Regina Ederveen.
Vier solisten werken mee aan 
deze avond:
sopraan Sabine Wüthrich, alt 
Ruth Willemse, tenor Uroš Pe-

trac en bariton Daniël Hermán 
Mostert
Het geheel staat onder leiding 
van KNA-dirigent Henk van 
Zonneveld.
De aanvang van het concert 
is 20.00 uur in de Janskerk te 
Mijdrecht.
De entree is gratis.
Aan de uitgang zal er een col-
lecte worden gehouden.
Kijk voor meer informatie op 
www.kunstnaarbeid.eu
Met dank aan het VSB fonds 
voor De Ronde Venen en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds

Jubileumconcert Kunst Na Arbeid
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Vinkeveen - Op zaterdag 10 
oktober bestond bridgevereni-
ging De Bridgeboei 12 ½ jaar. 
De datum van de officiële op-
richting wordt aangehouden.
Feest avonden worden per 5 
jaar georganiseerd, maar dit 
jubileum wilden wij toch niet 
in stilte voorbij laten gaan. 
Negen leden van de allereer-
ste bridge avond kregen een 
bosje rozen aangeboden en  in 
de derde- en vijfde bridgeron-
de  werd een warm hapje ge-
serveerd.
Onze eerst komende feest 
avond zal de Kerst Bridge Di-
ner avond zijn.
Ieder jaar weer een groot suc-
ces, een viergangen diner en  
bridge van 18.00 uur tot plm.  
23.30 uur.
De Bridgeboei is gevestigd in 

de toneelzaal in De Boei in Vin-
keveen op donderdag avond    
aanvang  19.45 uur.
De uitslag van de avond is zeer 
snel bekend, leden die daar 
prijs op stellen krijgen een 
persoonlijke uitdraai zodat zij 
kunnen zien hoeveel procent 
zij op de spellen behaald heb-
ben, de uitslag wordt ook per 
e-mail naar de leden verzon-
den of liggen de volgende keer 
op naam in de bridge zaal. 
Wij zijn een gezelligheids ver-
eniging en spelen in 2 lijnen
Voor de leden die roken wordt 
er na ronde 2 en 4 een korte 
pauze ingelast.
Als u belangstelling heeft een 
avond mee te spelen dan kunt 
u zich opgeven. 
Tel. 261818 voor woensdag 
18.00 uur samen of alleen.

Bridgevereniging
De Bridgeboei 12½ jaar

Wilnis - CSW begon goed aan 
de wedstrijd, de bal ging goed 
rond en Wartburgia had vaak 
het nakijken, na een minuut of 
tien, kreeg Wartburgia een on-
nodige vrije trap ca. 20 meter 
van ons doel. De vrije trap ver-
dween met een geweldig knal 
in ons doel. Een tegenvaller 
van jewelste.
De klap kwam hard aan en 
CSW was duidelijk van slag, 
passes kwamen slecht aan en 
het inspelen was onvoldoende. 
In de 20e minuut, een mooie 
diepte pass  op Christianne, 
zij omspeelde de keeper en 
maakte beheerst de 1-1.Na dit 
doelpunt werd het spel duide-
lijk beter, we gaven meer druk 
op de bal en uit een mooie 
combinatie op het middenveld 
kon Sylvia met een mooi schot 
de 2-1 aantekenen. CSW ging 
goed door en nog voor rust 
scoorde Christianne na goed 
doorgaan de 3-1.
Een ruststand waar we tevre-
den mee konden zijn. Na de 
rust konden we niet doordruk-
ken, het spel was rommelig en 

de dames van Wartburgia ga-
ven de wedstrijd niet zomaar 
gewonnen. CSW wisselde en 
Kim kwam in het veld voor Ja-
clyn en Pascalle kwam voor 
Iris. Het spel van CSW veran-
derde nauwelijks en uit een 
van de aanvallen van Wartbur-
gia bleef de bal in onze verde-
diging hangen en verdween 
onverwacht in het doel, 3-2. 

Het doelpunt gaf onze tegen-
standers hoop en zij gingen op 
zoek naar de gelijkmaker. In 
de 75e minuut volgde een trap 
vanaf rechts en de bal ver-
dween in ons doel en de 3-3 
stond op de borden. Voor CSW 
greep het initiatief weer terug. 
Uit een afgeslagen aanval kon 
Jorien met een mooie lob de 4-
3 weer aantekenen. Na deze 4-
3 gaf CSW aan de betere ploeg 
te zijn, er volgde, in de laatste 
tien minuten, mooie aanvallen 
waaruit Shannon nog 2 mooie 
kop kansen kreeg. 
De 4-3 was de eindstand en 
de punten konden worden bij-
geschreven.

Winst voor CSW dames

Vinkeveen - Het mocht voor 
De Vinken niet zo zijn. En het 
was toch echt het streven om 
na de wedstrijd alleen aan kop 
van de ranglijst te staan. In de 
directe confrontatie tussen 
beide koplopers in de twee-
de klasse D trok het Zevenaar-
se Zwaluwen aan het lang-
ste eind. De bezoekers had-
den aan een sterke eerste helft 
voldoende om te zegevieren, al 
kwam de thuisploeg nog wel 
heel sterk terug in het laatste 
deel van de wedstrijd. De For-
tisformatie moest uiteindelijk 
met een 13-15 verlies teleur-
gesteld het kunstgras verla-
ten.

Fortiswinst
Het was logotechnisch een pri-
ma dag voor de eveneens aan-
wezige hoofdsponsor Michel 
Verwey. Tevreden constateer-
de de enthousiaste Fortisre-
giodirecteur dat deze middag 
beide teams in de Fortiskleu-
ren speelden. De Zwaluwen 
heeft net als De Vinken een 
blauw shirt en was de reser-
veshirts vergeten. Dan maar in 
de reserveshirts van de thuis-
ploeg. Verwey vond het prima, 
er zou in ieder geval een For-
tisteam winnen. 

Gelijk op
In de eerste helft van de eerste 
speelperiode bleven de teams 
aardig in evenwicht. Vinkens 
aanval met Joyce Kroon, Ma-
riska Meulstee, Kelvin Hoog-
enboom en Pascal Kroon wist 
via een goed van de wind 
profiterende doelpoging van 
Hoogenboom de score te ope-
nen. Ook het tweede aanvals-
vak met Charita Hazeleger, Li-
sette Pauw, Peter Koeleman 
en Ruud Oussoren  was tref-
zeker via een fratsbal van Pe-
ter Koeleman. Nog eens Kel-
vin Hoogenboom en Chari-
ta Hazeleger gaven De Vinken 
na een kwartier een 4-3 voor-
sprong.
Vervolgens zouden de volge-

lingen van Siemko Sok op een 
score van Lisette Pauw na een 
kwartier lang niet scoren. In de 
tussentijd liet Zevenaar over-
duidelijk merken dat zij ze-
ker niet voor niets naar Vinke-
veen waren gereden. In eer-
ste instantie via wat vrije wor-
pen en strafworpen maar la-
ter ook fraai van afstand trok 
De Zwaluwen het scorings-
initiatief geheel naar zich toe. 
Vlak voor rust was het 5-11. 
Twee kort achter elkaar vallen-
de afstandstreffers van Maris-
ka Meulstee maakten de rust-
stand wat draaglijker: 7-11.

Fraai herstel
Na de onderbreking was het 
De Vinken dat het eerst de 
korf vond: Peter Koeleman te-
kende voor 8-11. Maar vervol-
gens bleef het gat met de be-
zoekers ondanks een derde 
treffer van Vinken’s topscorer 
Kelvin Hoogenboom heel lang 
vier doelpunten.
Een kwartier voor tijd bracht 
Sok de snelle Peter Kooijman 
in het veld tegelijk met good 
old Helene Kroon. Dit gaf de 
thuisploeg een aardige stimu-
lans.
Bijna direct nadat hij in het 
veld was maakte Kooijman 10-
14. Een onreglementair afge-
stopte doorloopbal van Joy-
ce Kroon leverde een straf-
worp op, die Hoogenboom uit-
stekend verzilverde. Mariska 
Meulstee maakte via een door-
loper 12-14 en een afstands-
treffer van Helene Kroon deed 
het thuispubliek op een fraaie 
finale hopen. Helaas moch-
ten De Zwaluwen kort voor tijd 
vanaf de stip het karwei afma-
ken. De hiermee bereikte 13-
15 bleek ook de eindstand, 
waardoor Zevenaar nu alleen 
op kop gaat in de tweede klas-
se D. 
De laatste wedstrijd voor de 
zaalcompetitie speelt De Vin-
ken volgende week in Apel-
doorn tegen middenmoter 
Atalante.

De Vinken gaat ten onder

Vinkeveen - Zaterdag 10 ok-
tober 2009 was het eindelijk 
zover. De F6 kon eindelijk na 
wekenlang hard trainen haar 
eerste partijtje voetbal spe-
len. Om half negen, het ‘gras’ 
nog nat, werd het volledige 
team op de foto gezet, waarna 
de wedstrijd tegen de F5 van 
Hertha kon gaan beginnen.

De kinderen hadden hun en-
thousiaste aanhang meegeno-
men om het geleerde op het 
veld te laten zien. Al snel werd 
duidelijk dat de F6 er geen 
(kunst)gras over liet groeien en 
had Liam, de vrijwillige keeper, 
een verrekijker nodig om zijn 
ploeggenootjes aan de andere 
kant van het hele grote veld te 
zien zwoegen. De score werd 
geopend door Daan en de 1e 
goal van de F6 was een feit. 
Ondanks het overwicht was 
de gelijkmaker ook binnen en-
kele minuten gemaakt en kon 
de F6 weer opnieuw gaan be-
ginnen met aanvallen. Als een 
echt team gingen ze dan ook 
voor elkaar door het natte gras 

en had de F5 geen kans meer 
om aan te vallen. De 1-2 en 1-
3 werden gemaakt door Daan 
waarbij gezegd moet worden 
dat Jasper bij de 1-3 een zeer 
goede dieptebal gaf. Een kor-
te rust met heerlijke limonade 
moest de F6 weer nieuwe ener-
gie inblazen. Maar de limona-
de was toch wat zwaarder ge-
vallen en werd de inspanning 
van de eerste helft al gauw 
duidelijk. De 1-4 werd nog ge-
maakt door Jasper maar toch 
werd het nog een spannende 
eindstrijd. Sem nam bij 2-4 het 
doel over van Liam en laatst-
genoemde bracht nog nieuwe 
energie in het team. Een onge-
lukkige 3-4 was de aanleiding 
van een aantal spannende 
slotminuten. De jongens hiel-
den echter goed stand en bij 
het horen van het laatste fluit-
signaal was de complete aan-
hang, en natuurlijk ook onze 
jongens, dolgelukkig.
Al met al was het een mooie 
overwinning voor onze kleinste 
pupillen en zien we al weer uit 
naar de volgende wedstrijd.

Hertha F6 van start

Vinkeveen - Hertha heeft af-
gelopen zaterdag de thuis-
wedstrijd tegen Overamstel 
winnend afgesloten. De eer-
ste competitiewedstrijd op het 
nieuwe kunstgrasveld werd 
met ruime cijfers gewonnen, 
6-1. Onder toeziend oog van 
shirtsponsor Hendrikx & Tho-
mas Advocaten werd bij vla-
gen goed voetbal gespeeld, 
maar ontbrak het aan scherp-
te in de afronding. 
Hertha begon scherp aan de 
wedstrijd. Trainer Sjaak ten 
Den had zijn ploeg de op-
dracht gegeven om de gasten 
uit Amsterdam vanaf het begin 
onder druk te zetten, dit lever-
de direct gevaar op. Binnen vijf 
minuten kon Wessel Maijer uit 
een pass van Jorg Landwaart 
de 1-0 binnen schieten. Hertha 
bleef na de voorsprong zoeken 
naar de aanval en probeer-
de via combinaties vanaf het 
middenveld en de opkomende 
rechtsback Tim Bendemacher 
gevaarlijk te worden. Na een 
kwartier spelen zette Erik Post 
met een mooie steekbal Jorg 
Landwaart alleen voor de kee-
per, die beheerst de 2-0 bin-
nen schoot. Hertha bleef aan-
vallend voetballen en creëerde 
een aantal goede mogelijkhe-
den om de score uit te breiden. 
Overamstel werd eenmaal ge-
vaarlijk uit de counter, maar de 
spits schoot voorlangs. Hert-
ha bleef vooral over rechts, 
waar veel ruimte lag voor Ma-
ijer en Bendemacher, gevaar-
lijk. Maijer die een goede in-
dividuele actie over de rech-
terkant afsloot met een strak-
ke voorzet bij de tweede paal 
kon door Landwaart worden 
binnen geschoten, 3-0. In de 
eerste helft werd er bij vlagen 
goed gevoetbald waarbij een 
aantal mooie aanvallen op de 
snelle kunstgrasmat werden 
gelegd, maar er werd ook een 
aantal keer onnodig balverlies 
geleden waardoor Overamstel 
zich onder de druk vandaan 
kon voetballen. De enige keer 
dat Overamstel in de tweede 
helft gevaarlijk werd, leverde 
zowaar de 3-1 op. Uit een af-
geslagen bal, na een makke-
lijk gegeven vrije trap, schoot 
de spits van Overamstel raak 

in de verre hoek. Hertha zocht 
direct weer de aanval en cre-
eerde veel grote kansen. Rick 
Aarsman, die werd opgesteld 
als hangende linksbuiten, 
kwam een aantal keer vrij voor 
de keeper maar een goede af-
ronding ontbrak. 

Simpel raak
De ingevallen Ski Klesman 
zorgde voor de 4-1, na goed 
voorbereidend werk van Ma-
ijer en Rick Koot, schoot de 
spits simpel raak. De 5-1 werd 
gescoord door Landwaart, na 
balverovering op het midden-
veld en een individuele actie 
kon hij raak schieten in de kor-
te hoek. Vlak voor tijd zorgde 
Koot voor de 6-1 eindstand, hij 
reageerde attent door de re-
bound van een schot van aan-
voeder Dennis van de Broek 
binnen te werken.
Hertha speelde bij vlagen goed 
voetbal. Wanneer het de kan-
sen beter had benut, had het 
afgelopen zaterdag de dubbe-
le cijfers kunnen halen. Door 
de overwinning blijf de Vin-
keveense ploeg staan op de 
tweede plaats. De concurren-
ten Vliegdorp, OSO en SDZ 
wonnen ook hun wedstrijden, 
OSM’75 was vrij. Vliegdorp 
gaat ongeslagen aan kop met 
18 punten uit zes wedstrijden, 
Hertha volgt met 12 punten 
uit vijf wedstrijden, OSO heeft 
ook 12 punten maar speel-
de een wedstrijd meer als de 
ploeg uit Vinkeveen, SDZ heeft 
10 punten uit vijf wedstrijden 
en OSM’75 verzamelde negen 
punten uit vier wedstrijden. 
Hertha zal komende zaterdag 
tegen OSM’75 moeten winnen 
om een gat te slaan met de 
ploeg uit Maarssen en in het 
spoor van Vliegdorp te blijven. 
Hertha 2 won, na twee gelij-
ke spelen, thuis overtuigend 
van Kockengen. Na een com-
fortabele 4-0 ruststand, werd 
er met 6-0 gewonnen. Mike 
van Veen, Jeffrey Cijs (twee-
maal), Thomas Liesveld, Wou-
ter van Breukelen en Kevin 
Overzee waren de doelpun-
tenmakers. Komende zaterdag 
speelt Hertha 2 uit tegen IJFC, 
de wedstrijd begint om 14.45 
uur in IJsselstein.

Hertha wint ruim van 
Overamstel

Regio - Afgelopen weekend 
waren in Erfurt in Duitsland de 
eerste wedstrijden voor Kevin 
Regelink, 2e jaars A junior en 
lid van schaatsselectiegroep 
NINO te Nieuwkoop.
Aan het einde van een trai-
ningskamp waar twee we-
ken lang keihard was getraind 
werden op zaterdag 500m en 
1500m gereden. De 500m reed 
Kevin voor het eerst in zijn car-
rière een 
38’ er. De 38.89 op die 500m 
is een hoopgevende start voor 
het komende seizoen. 
Later die dag werd de 1500m 
gereden. Kevin heeft als per-

soonlijk record 1.56.9 staan op 
de 1500m en in Erfurt reed Ke-
vin 1.57.3. Deze wedstrijd reed 
hij met pijn in zijn hiel wat hij na 
de 500m had opgelopen. Zon-
dag werd er een 5km gereden. 
Kevin kon niet inlopen van-
wege zijn hiel en moest toen 
van zijn trainer eerder op het 
ijs om goed in te rijden. Uitein-
delijk reed Kevin nog een dik 
persoonlijk record van 7.07, hij 
had een tijd van 7.11 staan. 
Uiteindelijk na een zwaar trai-
ningskamp met hiel proble-
men toch een hoopgevende 
start van het nieuwe schaats-
seizoen!

Mooie start van het seizoen 
voor Kevin Regelink

Uithoorn – De wedstrijd-
dansparen van Colijn, het be-
kende Danscentrum aan de 
Industrieweg in Uithoorn,  zijn 
inmiddels alweer een aantal 
keren actief geweest op de 
Nederlandse wedstrijden , die 
door het hele land gehouden 
worden. Afgelopen weekend 
werd op Sportcentrum Papen-
dal de Holland Masters 2009 
verdanst. Natuurlijk gaven bij-
na alle paren acte de présen-
ce op deze wedstrijd. Zo ook 
Christiaan van Toor en Eri-
na Bassaly. Twee weken gele-
den in Steenwijk was er helaas 
geen finaleplaats voor hun 
weggelegd, terwijl ze nog maar 
2 punten nodig hadden om te 
promoveren naar de Nieuwe-
lingenklasse! In deze klasse 
mogen ze eindelijk hun échte 
wedstrijdkleding dragen.
Maar, na afgelopen 2 weken 
veel getraind te hebben on-
der de bezielende leiding van 
Stella Colijn, was daar toch 

een schitterende 2e plaats op 
de Holland Masters en dus 
PROMOTIE! Eindelijk! Gefeli-
citeerd!
De overige paren van Colijn 
deden het ook erg goed. Jan 
en Marianne Kooijman misten 
op een haar na de finale in de 
Senioren A II klasse zaterdag-
avond en werden 8e.
Op zondag behaalden Dion 
v.d. Klaauw en Angela Eshuis 
een prachtige 6e plaats in de 
Debutanten 4 Standaard, ter-
wijl Jeffrey Slof met Suzanne 
v.d. Schilden en Selmar Smit 
met Charlotte Rietveld juist in 
de Latin goed scoorden. Jef-
frey en Suzanne werden 7e in 
de Debutanten 2 en Selmar en 
Charlotte net een plekje hoger 
met de 6e plaats.
Over 2 weken hoeven de pa-
ren niet ver te reizen, dan staat 
er een wedstrijd in de Emergo-
hal te Amstelveen op het pro-
gramma. Hou voor hun presta-
ties deze krant in de gaten!

Christiaan en Erina 
promoveren naar de 
Nieuwelingen!

Mijdrecht - Het was fijn om 
elkaar begin september op de 
dinsdagmiddag weer te zien 
aan de bridgetafel na enkele 
maanden zomerstop. We gin-
gen met zin en vol goede moed 
van start met een laddercom-
petitie. Iedere week was het 
weer spannend om te zien wie 
er op de ladder steeg of juist 
een flinke duikeling had ge-
maakt. Na 6 speelrondes heb-
ben wij onze definitieve plaats 
bereikt. De hoogste score is 
behaald door Hedy Hoogste-
der en  Elly Degenaars met 
58,13 %, gevolgd door Riet v. 
Nieuwkerk en Martha de Vries 
met 57,89 %. Een spannen-
de strijd tot en met de laatste 
middag. De afstand is maar 

erg klein, maar de overwinning 
is voor Hedy en Elly. Op de 
derde plaats komen Til Brunt 
en Beppie Smit met 54,14 %. 
In totaal zijn 15 van de 27 pa-
ren boven de 50 % geëindigd. 
De ladder is nu in tweeën ge-
deeld  en we gaan verder met 
een A- en een B-lijn
Bovenaan in de B-lijn komen 
nu Marijke Leeuwerik en Car-
la Navest, op de voet gevolgd 
door Thea Teunissen en Hen-
ne van Dijk. Als derde plaats-
ten zich Marga en Cor Jacobs. 
Zij scoorden allemaal nog 
geen 1 % minder dan de on-
derste in de A-lijn. Dus zeker 
kans voor allen om na zes we-
ken een plaats in de A-lijn te 
veroveren.

Bridgeclub ‘Ups en Downs’



De Ronde Venen – Vorige 
week zijn naar aanleiding van 
het 30-jarig bestaan van de 
buurtbus op 22 september, al-
le chauffeurs tezamen met hun 
partners een dagje op stap ge-
gaan zonder zelf eens te moe-
ten rijden. Na de middag wer-
den alle gasten zo dicht moge-
lijk bij hun huis opgehaald en 
naar De Hoef gebracht.

Daar lag aan de steiger van de 
Strooppot een schip van rede-
rij Avifauna op hen te wachten 
om de chauffeurs en hun part-
ners onder het genot van een 
hapje en een drankje naar Al-
phen a/d Rijn te brengen.

Aldaar aangekomen is het hele 
gezelschap weer de bus inge-
stapt om op weg te gaan naar 
het Archeon waar zij de avond 
met een prachtig buffet van 
Slempen en Zotten en de daar-
bijbehorende drankjes het 30-
jarig bestaan hebben gevierd.

Onder het smullen door zijn er 
velen door de tekenaar op pa-
pier vereeuwigd en aan tafel 
door de magiër steeds weer 
gefopt.
Daarna zijn alle gasten weer 
op gepaste wijze naar huis ver-
voerd.

Mijdrecht –Vorige week zijn 
de kinderen van 1/2b van de 
Driehuisschool naar het NME-
centrum gegaan. Daar stond 
alles in het teken van knuffel-
dieren. Eerst gingen de kids in 
een kring op boomstammetjes 
zitten en werden de huisdieren 
van alle kinderen besproken.

Daarna zaten de kinderen met 

hun groepjes en (groot)moeder 
in een huisje. In elk huisje za-
ten nog meer bewoners, na-
melijk een konijn, een cavia en 
een muis. De kinderen gingen 
op onderzoek uit, waarbij ze om 
de beurt de dieren op schoot 
mochten nemen en knuffelen. 
Daarbij leerden ze van alles 
over de dieren. De tenen wer-
den geteld, het eten werd be-

keken en er werd gekeken of 
de dieren een staart hadden. 
Ook mochten ze een huisje in-
richten voor de cavia. Gelukkig 
was dit op school al besproken, 
dus dat ging heel goed. Tus-
sendoor ontsnapte er nog een 
cavia, maar gelukkig kon de 
moeder van het groepje hem 
snel vangen. Na de activiteiten 
in het huisje deden ze nog an-
dere opdrachten zoals een die-
rengeluidenbingo, de schild-
pad bekijken en aanraken en 
het aquarium met slootdiertjes 
bekijken. Toen was het alweer 
tijd om af te sluiten. Ze bespra-
ken nog de opdrachten en welk 
dier nu het liefste was. 
Er is een aantal kinderen dat 
wel een dier te logeren wil heb-
ben in de herfstvakantie, maar 
dat moeten ze natuurlijk eerst 
met hun ouders bespreken. Het 
was een leuke middag waarvan 
de kinderen genoten hebben! 
De Driehuisschool wil graag 
het NME-centrum en de held-
haftige (groot)moeders bedan-
ken voor hun inzet voor deze 
leuke knuffelmiddag.
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De Ronde Venen - Met groot 
applaus van de vaste mede-
werkers voor alle vrijwilligers, 
werd de vrijwilligersdag 2009  
gestart. Ieder jaar wordt er een 

dag georganiseerd, buiten het 
Hospitium, om ongedwongen 
met elkaar te kunnen zijn.
De prachtige locatie van de 
Zeilschool Vinkeveen was dit 

jaar de  het toneel van  het jaar-
lijkse uitje voor alle  vrijwilligers. 
Een dankjewel voor alle zorg en 
aandacht die zij het afgelopen 
jaar, zoals alle voorgaande ja-
ren, aan de (tijdelijke) bewo-
ners van het Johannes Hospi-
tium hebben gegeven. 

Dit jaar was het thema ‘missi-
on (im)possible’. De vrijwilligers 
streden in teams met als prijs  
‘de eeuwige roem’. De ‘missi-
on’ was  het oplossen van een 
reeks van denk- en doe-op-
drachten,  waarmee een aantal 
letters gewonnen kon worden. 
Met deze letters moest uitein-
delijk de spreuk van de dag 
worden gevonden. De spreuk 
‘Veel unieke vrijwilligers bij el-
kaar dat gebeurt eens in het 
jaar’ werd in een spannende 
slotfase gevonden. De foto met 
de winnaars ziet u hiernaast.  
Daarna was het tijd voor een 
heerlijke barbecue, uitstekend 
verzorgd door het team van de 
Zeilschool! De avond werd af-
gesloten met enthousiast ge-
zang onder begeleiding van 
twee accordeonisten. 

Jaarlijkse vrijwilligersdag 
van het Johannes Hospitium

Kinderen Driehuisschool 
mochten lekker knuffelen

Prinsessenfeest bij Ministek
Wilnis - Er was eens... op een 
zaterdagochtend een zomer-
feest in Wilnis. 
Het kinderdagverblijf gaf het 
jaarlijkse zomerfeest dat dit jaar 
in het thema stond van prinsen 
en prinsessen. De rode loper 
was uitgerold voor alle prinsen 
en prinsessen van Ministek, ie-
dereen mocht zijn of haar fami-

lie meenemen. Deze kwamen 
in groten getale, dit mede door 
de stralende dag.
Verder waren er nog verschillen-
de activiteiten, namelijk plaat-
jes zoeken door de tuin, blik-
gooien, paardenrace, schmin-
ken, cake versieren, kroontjes 
en schilden maken. Ook was 
er een springkussen en voor de 

lekkere trek een popcornma-
chine, bemenst door de ouder-
commissie. Dit alles viel bij ie-
dereen in de smaak.
Tot slot werd er een prijs uitge-
reikt voor de mooiste prins en 
prinses.
Kortom: het was een zeer ge-
slaagd zomerfeest! En iedereen 
leefde nog lang en gelukkig!!

Noppen en naaldhakken bij 
HVM en Argon
Mijdrecht – Vorige week  or-
ganiseerden Hockeyvereniging 
Mijdrecht en Argon samen een 
feest voor hun A en B jeugd-
leden.
En dat bleek een succesformu-
le! Voetballers en hockeydames 

blijken het uitstekend met el-
kaar te kunnen vinden en heb-
ben zich op de dansvloer goed 
uitgeleefd op de muziek van 
twee DJ’s uit Amsterdam. 
De organisatie is trots op de-
ze sportieve groep jongeren, 

ze waren supergezellig en er 
is geen onvertogen woord ge-
vallen.
Wat hen betreft volgend jaar 
weer en de organisatoren ho-
pen dat er dan nog meer jon-
gens en meiden langskomen!Vrijwilligers van buurtbus 

in het zonnetje gezet

Pompoenenworkshop en high 
tea voor vrijwilligers Zuiderhof
Vinkeveen - Dinsdag 6 okto-
ber was het weer een gezellige 
drukte in zorgcentrum Zuider-
hof in Vinkeveen. 
De vrijwilligers die altijd weer 

voor de bewoners klaarstaan 
werden nu zelf in het zonne-
tje gezet. 

Na een creatieve pompoenen-

workshop werd er gezellig bij-
gepraat onder het genot van 
een heerlijke high tea. 

Het was een gezellige middag!
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Wilnis - Het Cruijf Court voet-
baltoernooi van woensdag 30 
september jl. heeft voor Vlin-
derbos nog een bijzonder 
staartje gekregen. Vlinder-
bos werd namelijk aangenaam 

verrast door een telefoontje 
van Bas Bokkes van de ge-
meente De Ronde Venen met 
de mededeling dat de twee 
meisjesteams van groep 7 en 8 
de meeste punten hebben be-

haald voor de Fairplay Award. 
Op vrijdag heeft Bas Bokkes 
deze sportiviteitsprijs persoon-
lijk aan de meiden uitgereikt, 
waar de “Vlinderbossers” na-
tuurlijk enorm trots op zijn!   

Fairplay Award voor de 
Vlinderbosschool

Mijdrecht - Helaas … in plaats 
van lekker uitslapen moesten 
de jongens van JE1 ook voor 
de laatste wedstrijd in deze 
periode  … VROEG OP! Ge-
lukkig had iedereen zijn wek-
ker op tijd gezet en konden ze 
met een compleet team uitruk-
ken tegen Qui Vive. Kennelijk 
had de speech van de interim 
coaches voor de start van de 
wedstrijd zo’n indruk gemaakt 

dat de mannen de eerste  helft 
geen doelpunt in kregen (en er 
wel één tegen kregen).

Na een versnapering van de 
wekelijkse oudercatering en 
de opmerking dat we toch 
overduidelijk veel sterker wa-
ren begonnen ze aan de twee-
de helft. Ha! De weg naar het 
doel was gevonden en de sco-
re werd geopend. Hierna viel 

het ene na het andere doel-
punt als een rijp appeltje van 
de bomen. Door goede com-
binaties en hard werken wis-
ten de mannen Qui Vive in de 
verdediging te drukken was 
de einduitslag uiteindelijk 7-1 
in het voordeel van HVM.
Ongeslagen zijn de jongens 
van HVM JE1 dus periode-
kampioen geworden. Op naar 
de volgende periode……..

HVM JE1 ongeslagen 
periodekampioen

Regio –  Zaterdagochtend 10 
oktober alweer vroeg op pad 
voor de 4e wedstrijd van de 
Noord Holland Cup, dit keer 
naar de crossbaan van de FCC 
de Boscrossers in Heiloo.
Deze competitie wordt over 
het algemeen goed bezocht 
door jeugdige jonge rijders 
wat ook nu het geval was, to-
taal 154 rijders uit Noord-Hol-
land van diverse verenigingen 
hebben zich ingeschreven om 
zich te meten met de concur-
rentie.

De Uithoornse Wieler en Trai-
ning Club heeft afgelopen 
winterseizoen veel jeugd op-
geleid en enthousiast gemaakt 
voor deze competitie.

Dat is goed gelukt want afge-
lopen zaterdag staan er liefst 
35 UWTC rijders opgesteld. 
Er is volop actie in Heiloo, in 
de 27 manches wordt er hard 
gestreden om de felbegeerde 
eerste vier plaatsen, de eerste 
vier rijders gaan door naar de 
halve finale.

BMX fietscrossers van 
UWTC te gast in Heiloo

Mijdrecht - Het heeft enke-
le weken geduurd, maar de 
eerste volle buit is dan ein-
delijk binnengehaald middels 
een 2-1 zege op VVSB. Gezien 
de kansen een terechte zege, 
maar zoals dit seizoen gebrui-
kelijk maakte de ploeg het zich 
weer onnodig moeilijk.

De openingsfase van de wed-
strijd, die qua niveau duide-
lijk ging tussen twee ploe-
gen in de lagere regionen van 
de ranglijst, was voor de gas-
ten uit Noordwijkerhout, die 
bij twee mogelijkheden de bal 
hard voor het doel van Eelco 
Zeinstra langs schoten, zonder 
dat een ploeggenoot het laat-
ste tikje kon geven. Het eer-
ste gevaar van de kant van Ar-
gon kwam halverwege de eer-
ste helft, toen Anton den Haan 
in scoringspositie kwam, maar 
het schot ontbeerde het nodi-
ge venijn om doelman Hoger-
vorst in problemen te brengen. 
De volgende aanval richting 
het andere doel leverde wel 
resultaat op, toen aanvoerder 
Frank Verlaan de bal miste en 
daarmee vrije doorgang ver-
leende aan van Niel, die met 
een schot vanaf de rand van 

het strafschopgebied de vrije 
verste hoek van het Mijdrecht-
se doel trof, 0-1. Kort hierna 
werd de bal na een kopbal van 
Jasper de Haer door Trommel 
van de lijn af gehaald, een ac-
tie die later in de eerste helft 
door de verdediger werd her-
haald, toen Michael van Lae-
re de bal al langs de doelman 
had geschoten.

Energieker
Na rust pakte Argon de zaken 
energieker aan en al snel lag 
de gelijkmaker in het net ach-
ter Hogervorst: na 51 minuten 
zette Jeroen Westera de bal 
voor uit een vrije trap en Mi-
chael van Laere kroop keu-
rig voor om de bal met de bin-
nenkant van de linkervoet bin-
nen te werken, 1-1. En drie mi-
nuten later leek Michael van 
Laere weer succesvol, toen hij 
zich langs de doelman wist te 
wurmen en het leer in de lor-
te hoek schoof. Met een nood-
sliding wist Biesot de tref-
fer te voorkomen, maar daar-
bij kwam hij zo hard tegen de 
paal, dat voor een ernstige 
blessure werd gevreesd. Na 
ruim een half uur oponthoud, 
veroorzaakt door wachten op 

Eindelijk weer eens volle 
winst tegen VVSB

De boys en girl van UWTC 
presteerden goed want na de 
shake–out zijn er 21 crossers 
geclassificeerd voor de A-fi-
nale en 11 rijders voor de B-fi-
nale.Na Scott Zethof heeft ook 
Mats de Bruin een zogenaam-
de Zebra fiets aangeschaft, 
lekker opvallend met zwart-
witte strepen.

Het kan toeval zijn maar zeer 
opvallend is dat beide jongens 
precies dezelfde punten heb-
ben gereden, eerste, tweede, 
eerste plaats in de manches 
en gefinished op een mooie 
derde plaats in de A-finale.

Uitslagen
De volgende uitslagen zijn be-
haald in de A-finale:
1e: Donne van Spankeren, 
Bart van Bemmelen, Roberto 
Blom, Wouter Plaisant van der 
Wal, 2e: Jochem van der Wijn-
gaard, Maarten van der Mast, 
Joey Nap, Jaivy-Lee Vink,
3e: Mitchell Vink, Scott Zethof, 
Thomas van der Wijngaard, 
Mats de Bruin,
4e: Melvin van der Meer, Izar 
van Vliet, Arjan van Bodegra-
ven, Bart de Veer, Sven Wie-
bes,
5e: Max de Beij, Jurre Over-
water, 6e: Gijs Braat, 7e: Fe-
dor Loos

In de B-finale:
1e: Boris Doodkorte, 3e: Daivy 
van Kessel, Nina Doodkorte, 
4e: Miquel Bos, Ramon Sael-
man, 5e: Joey van Cronen-
burg, Jonne Metselaar, 6e: Tim 
van het Hart, 7e: Ramon Bos, 
Guven Cevahir, 8e: Bas van 
Kuyk. De eerstvolgende BMX 
wedstrijd is georganiseerd op 
18 oktober 2009. In Uithoorn 
aan de Europarei wordt dan 
de BWC finale gereden met 
aansluitend de prijsuitreiking. 
Komt allen dus naar dit spek-
takel en geniet van deze fan-
tastische sport. 

de ambulance en inladen van 
de ongelukkige Biesot, kon de 
strijd worden voortgezet. Ar-
gon haakte aan bij het spel 
van voor de onderbreking en 
was de bovenliggende par-
tij, wat in minuut 64 een niet 
te missen kans opleverde voor 
Thabiso van Zeijl: na voorbe-
reidend werk van Michael van 
Laere en Joshua Patrick kon 
hij vanaf 5 meter afstand vrij 
aanleggen, maar het leer ver-
dween over de lat! 
Toch kwam de hardwerken-
de ploeg van Marcel Keizer op 
voorsprong, vijf minuten voor 
tijd werd de bal na een afge-
weerde vrije trap door Nicolai 
Verbiest weer ingebracht en 
kwam precies voor de voeten 
van Michael van Laere, die al-
leen voor doelman Hogervorst 
koel bleef en met een schuiver 
de 2-1 op het bord bracht. On-
danks pogingen van VVSB om 
in de slotfase alsnog op ge-
lijke hoogte te komen slaag-
de Argon er ditmaal wel in, de 
voorsprong tot aan het eind te 
handhaven, zodat de ploeg de 
eerste volle buit binnen heeft 
weten te halen. Een belangrij-
ke winst, al zijn de verschillen 
op de ranglijst over het alge-
meen nog erg klein. Maar de 
belangrijkste winst zal mentaal 
zijn, tenslotte werd erg uitge-
zien naar de eerste zege van 
het seizoen.

Mijdrecht - Op woensdag 21 
oktober a.s. in de herfstvakan-
tie houdt GVM’79 een open 
dag in sporthal De Eendracht 
om zo een keer mee te doen 
met turnen en Club Extra.
Misschien ben je na deze 
proefles zo enthousiast ge-
worden dat je dit voortaan el-
ke week wel wilt doen en lid 
wordt van deze vereniging.
De kleuters kunnen kennis 
maken met gymnastiek: door 
rennen, ballen, rollen, klimmen 
en andere speelse oefeningen 
ontwikkelen kinderen hun mo-
toriek. Voor kinderen die faal-
angst hebben of wat bangig 

zijn, kan gym een goede ma-
nier zijn om angsten te over-
winnen en grenzen te verleg-
gen. Voor de kinderen van 6 tm 
12 jaar is er turnen. De grond-
vormen van bewegen worden 
nu turnelementen. Het rollen 
worden koprollen voor en ach-
terover, ook gaan we zijwaarts 
roteren, de radslagen en ara-
bieren. En zo kan je eindeloos 
doorgaan, turnen is zo leuk!
Club Extra fungeert als een 
sportvereniging voor kinderen 
met een bewegingsachter-
stand in de leeftijd van vier tot 
twaalf jaar. Het doel van Club 
Extra is de kinderen het plezier 

GVM’79 houdt open dag 
in sporthal De Eendracht

in het bewegen weer terug te 
geven. Het programma ziet er 
als volgt uit:
13.00-14.00 Kleutergym
(jongens en meisjes)
14.00-15.00 Club Extra
(jngens en meisjes)
15.30-16.30 Turnen meisjes
6 t/m 8 jaar
16.30-17.30 Turnen meisjes
9 t/m 12 jaar
Aanmelden kan bij Gwen Re-
geling: e-mail gwenregelink@
hotmail.com Nieuwsgierig ge-
worden ? Meld je dan nu aan, 
want vol= vol. Wil je het nog 
nalezen of meer info betref-
fende de lessen, ga dan naar 
de site  www.gvm79.nl die 
sinds kort vernieuwd is.
Dus misschien tot woensdag 
21 oktober in sporthal De Een-
dracht in Mijdrecht.

De Kwakel - Zaterdag 10 ok-
tober was het dan eindelijk zo-
ver. Het 40-jarig bestaan van 
het koor The Bridges uit De 
Kwakel wordt gevierd met een 
jubileumconcert in de kerk. 
Om het concert met als the-
manaam “Gelijk gestemd” ex-
tra luister bij te zetten had 
het bestuur in samenwerking 
met de dirigent Leo van Rijt 
nog drie andere koren uitge-
nodigd, te weten Elckerlyc uit 
Ouderkerk a/d Amstel, Ac-
koord uit Uithoorn en Aurora 
uit Amstelveen. 

Om 13.30 uur begonnen de 
gezamenlijke repetities om er 
zeker van te zijn dat de koren 
inderdaad gelijk gestemd zou-
den klinken.

De dames gingen aan de slag 
met Lous Zandvliet, de diri-
gente van Aurora, en de he-
ren gingen oefenen o.l.v. Leo 
van Rijt. Al snel bleek dat ieder 
koor zijn huiswerk goed had 
gemaakt en met in totaal 93 
zangers kwamen de gezamen-
lijke liederen nog beter tot zijn 
recht. Tijdens de middagrepe-
tities was de kerk al toegan-

kelijk voor publiek om mee te 
zingen en/of te luisteren daar 
werd dan ook gebruik van ge-
maakt. De middag vlóóg voor-
bij en na een gezellige brood-
maaltijd met alle koren in het 
dorpshuis was iedereen klaar 
voor het jubileumconcert.

De kerk stroomde al vroeg vol 
en voorzitter Cor Onderwater 
gaf al in zijn welkomstwoord 
aan dat hij erg gelukkig was 
met de grote opkomst. 

Het programma van de avond 
was zeer afwisselend en werd 
door gastspreekster Tinie Vork 
aan elkaar gepraat. 

Humor
Leo van Rijt nam het dirige-
ren van de gezamenlijke koren 
voor zijn rekening en nam het 
publiek met veel afwisseling 
en humor  mee door een reis 
in de tijd van 40 jaar kerkelij-
ke zanggeschiedenis voo rjon-
gerenkoren. Het feest van de 
herkenning onder het publiek 
was groot. 
Vanwege het thema “gelijk ge-
stemd” werden de koren op 
de proef gesteld. Zonder voor-

Veertig jaar The Bridges gevierd 
met fantastisch jubileumconcert

af te weten wat er gezongen 
zou worden, werd muziek in-
gezet en werden de koorleden 
geacht mee te zingen.

Zeker de ervaren zangers zon-
gen alle liederen moeiteloos 
mee. Buiten de gezamenlij-
ke optredens kreeg ieder koor 
de gelegenheid om drie eigen 
nummers ten gehore te bren-
gen.

Na ruim twee uur werd het 
concert afgesloten met het 
toepasselijke ‘Let’s join in ce-
lebration’ dat prachtig klonk 
met dit grote gelegenheids-
koor.
Tot grote vreugde deed het 
koor Elckerlyc  tijdens het con-
cert  de toezegging dat zij het 
stokje willen overnemen en 
volgend jaar bij hun 40-jarig 
jubileum een samenzang zul-
len gaan organiseren.
The Bridges kunnen terugkij-
ken op een fantastisch jubile-
umconcert, dat dankzij de in-
zet van het bestuur, de diri-
gent, het combo, het publiek, 
de gastkoren en vele vrijwilli-
gers helemaal is geslaagd!
The Bridges zien u graag terug 
bij hun optredens in de kerk 
St. Jan’s Geboorte in de Kwa-
kel . Zij zingen weer tijdens de 
viering van zondag 25 oktober 
a.s.


