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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN

Structuurvisie in Wilnis

De Ronde Venen - De wegwerkzaamheden die een einde moeten maken aan de verzakking van
de Baambrugse Zuwe zijn opnieuw
Wilnisonbepaalde
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aangetroffen
24 september
tot 1bodemverontreioktober, overal
ernstige
mate van
net zo groot
geweest
als in Wilniging
en deisdaaruit
voortkomennis extra
het geval
was,is isheroriëntatie
de ‘informatiede
kosten,
op
karavaan’
een ervaring
en een
een
oplossing
voor derijker
zettingproillusie armer
geworden. Bovendien
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noodzakelijk.
is de verbrede A2 nog niet volledig
beschikbaar. Daardoor maakt meer
verkeer gebruik van de route via de
Vinkenkade en Groenlandsekade,
die nodig is als omleidingsroute tijdens de wegwerkzaamheden. Het
college van gemeente De Ronde
Venen stemde in met uitstel van de
werkzaamheden.

van hun gezondheid. Om de financiële consequenties van die maatregelen te minimaliseren, zullen alternatieve oplossingen moeten worden
29 septemberDe
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de
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de A2 nogbijniet
beschikbaar. Ook de aansluitingen
van/naar de N201 zullen later klaar
zijn, onder andere als gevolg van het
feit dat de ondergrond ter plaatse
nu nog teveel in beweging is. Voor
de planning van de wegwerkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe
was het uitgangspunt dat deze wegen beschikbaar zouden zijn vanwege de noodzakelijke omleidingen
en een zoveel mogelijk ongestoorde bereikbaarheid voor met name
de hulpdiensten. Op basis van beide omstandigheden is de conclusie getrokken dat de reconstructiewerkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe opnieuw moeten worden
uitgesteld. Een nieuwe startdatum is
afhankelijk van het moment waarop
de gemeenteraad zich kan uitspreken over de alternatieven. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit
komende winter/voorjaar 2011 het
geval kan zijn. Bij de bepaling van
een nieuwe startdatum zal uiteraard
rekening worden gehouden met de
eerder gedane toezegging aan de

recreatieve ondernemers in het gebied. Om de nadelige gevolgen van
de afsluiting voor de ondernemers
in de recreatieve sector zoveel mokraamtevan
de firmazullen
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die
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vragen te beantwoorden. Echseerd
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over
de reconstructie van de Baambrugse Zuwe vindt u
op www.baambrugsezuwe.nl.

zondag 31 oktober
in De Kwakel,
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vaneen
12:00
- 17:00 uur.
door
cateringwagen
ter plaatse
werd verzorgd. Onder de grote paraplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
het niet besteed. Te hopen is dat de
informatiekaravaan
in de andere zeGEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
ven dorpen
van de nieuwevaN
gemeenEN vErGadErINGEN
te meer
bezoekers
heeftvENEN
getrokken,
GEMEENTE
dE roNdE
anders
is uhet
alleen
maarKraNT
een (te)
vINdT
ELdErs
IN dEzE
dure grap geweest.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water

In de ondergrond van het eerste
gedeelte van de Baambrugse Zuwe (gedeelte Herenweg t/m huisnummer 128E) zijn verontreinigingen aangetroffen, waardoor extra
maatregelen nodig zijn om op een
verantwoorde manier in de grond
te werken. Deze verontreinigingen
(lood, koper, zink en PAK’s) komen
deels door de aanwezigheid van
het zogenaamde toemaakdek (de
samenstelling van de bodem). Op
zichzelf geen verontrustende constatering. Echter, voor diegenen die
in deze grond moeten werken, is het
wettelijk vereist aanvullende maatregelen te treffen ter bescherming

Informatiebijeenkomst
over de nieuwe N201

Mijdrecht - Door nog onbekende
oorzaak ramde zaterdagochtend
rond kwart over negen de bestuurster van een personenauto, die over
de Ringdijk Tweede Bedijking reed
richting
Amstelhoek,
eenomwoaan de
De Ronde Venen - Morgen, donderdag
21 oktober,
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krijgen over
de werk-auto en belandde
mettussen
de geparkeerdzaamheden aan de N201. Deze provinciale
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Hoofdstaande
auto opveranderd
de kop in om
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zo
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te verbeteren. De inloopavond volgt op
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start van
werkde auto
kon
opProjectbureau
eigen kracht het
zaamheden eerder die dag. Op 21 van
oktober
viert
het
voertuig
verlaten.
Beide
auto’s
N201+ van de provincie Noord-Holland
de officiële
start
van de
tweewaren total loss.
Ook de lantaarnpaal
projecten ”Aansluiting A9” en “Omlegging
Amstelhoek”.
Gedepubelandde
in het van
water.
zover
teerde Elisabeth Post (Wegen, Verkeer
en Vervoer)
de Voor
provinbekend programma
kwam de bestuurster
cie Noord-Holland geeft tijdens het officiële
op deze dagmet
de schrik
vrij. voor belangstelhet startsein. Op dezelfde dag is er een
inloopavond
lenden. De inloopavond vindt plaats in het Dorint Hotel AmsterdamAirport, Stationsplein ZW 951 te Amsterdam Schiphol-Oost van 17.30
tot 19.30 uur. Tijdens deze inloopavond is er informatie beschikbaar
over de “Aansluiting A9” en “Omlegging Amstelhoek”, maar ook over
de andere vijf projecten van het Masterplan N201+. Aan de hand van
tekeningen is het tracé-ontwerp van de nieuwe N201 te bekijken. Er
zijn vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland aanwezig
voor het beantwoorden van vragen.

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet

Omlegging Amstelhoek
Het project “Omlegging Amstelhoek” sluit aan op het project “Omlegging Aalsmeer-Uithoorn”. Vanaf de kruising Amsterdamseweg-Middenweg Bovenkerkerpolder gaat de nieuwe N201 via een aquaduct
onder de Amstel door. De weg bestaat uit twee rijstroken, één voor
iedere rijrichting.
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Milieu hoog in het vaandel

Aansluiting A9
Voor het verkeer richting Utrecht (via de A9) wordt bij de kruising
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van de regio.

Omlegging provinciale weg
N201 vordert gestaag
De Ronde Venen - Het gaat hard
met de omlegging van de provinciale weg N201. Enkele weken geleden heeft u kennis kunnen maken
met de afbouw van de Waterwolftunnel en het tracé van de nieuwe
provinciale weg bij Schiphol-Oost
en Aalsmeer. Maar ook aan de rand
van Uithoorn, het deel ter hoogte van de Randweg tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg,
komt intussen schot in de zaak. Dat
is te zien op bijgaande foto die een
De
Ronde
Venen
- Tijdens
vaduidelijk
beeld
geeft
van dede
reeds
kantie
wordt het
meest
geasfalteerde,
door
eengefotogramiddenfeerd.
Uit elkaar
die grote
stapel foto’s
berm van
gescheiden,
vier-

baans weg met 2 x 2 rijstroken. Op
de achtergrond is de in aanbouw
zijnde fly-over bij de Bloemenveiling Aalsmeer aan de Legmeerdijk
goed te zien. Die moet het vrachtverkeer vanaf de Bloemenveiling
straks ‘dwingen’ via de Fokkerweg
bij Schiphol-Oost naar de A4 en de
A9 te laten rijden.

De mooiste vakantiefoto

Morgen, donderdag 21 oktober,
wordt het startsein gegeven voor
o.a. de ondertunneling van de Amheeft
clublid van
stel bijieder
Amstelhoek.
Ookfotoworkdaarvan
shop
Ronde Venen
of haar
kunt De
u binnenkort
eenzijn
verslag
in
mooiste
gekozen. In
deze krantvakantiefoto
tegemoet zien.

kijk voor onsALLE
volledige
aanbod
onze
vernieuwde site:
DAGEN
VANopDE
WEEK
www.rossum-mijdrecht.nl

OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl
www.man-gww.nl

Reconstructie Baambrugse Zuwe
Weinig belangstelling
voor
Vinkeveen
opnieuw uitgesteld

vINdT u op paGINa 2

• 4 jaar jong bedrijf • duurzaam ondernemend •
5 eigen medewerkers, welke VCA gecertificeerd zijn
Bozenhoven
65-67 | eigen
Mijdrecht
| Tel.
0297-24 24
24 | Fax 0297-27 40 00
modern
machinepark
• uitgebreid
• open/
gesloten elementen verharding, sierbestrating
* voor de niet
deelnemende panden kunt u even
een afspraak maken,
• hovenierswerkzaamheden
• boomverzorging
• ook voor zaterdag a.s.
machinetransport • grondwerk • bouw-/woning rijp
maken • verhuur hoogwerker: 16 meter/4x4
Tel. 0297 - 26 69 78

EN vErGadErINGEN
vaNen
zaterdag
30 oktober
GEMEENTE dE roNdE vENEN

Hoe gezond

Flexibel
ben jij?

herfstspektakel
21 - 22 - 23 oktober

15% korting
Sporten & Ontspannen
op hele assortiment
donderdag en vrijdag
Doeeen
de26vitaliteitscheck!
Met
of 52 rittenkaart!
open tot 21.00 uur!

www.amstelhof.com

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

Opel Corsa EcoflEx
flEx
Uit voorraad met:
meer dan

€

5.000,-

vOOrDEEl!

Nu 0% rente!

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24
maanden voor een rentepercentage van 0%.

• Geen bpm
Dit levert een voordeel
• Geen wegenbelasting
• Gemiddeld brandstof verbruik 1:28 op van € 3.500,Wir leben Autos.

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

www.vankouwen.nl

LET OP!!
GÉÉN
KRANT
ONTVANGEN?
MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

gezondheidscentrum
Croonstadt
zijn al die zomerse beelden de gehele maand oktober te bekijken. Nu
moest de foto niet alleen de ‘mooiste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in
een reisbrochure passen’. Dit zijn
twee criteria die er toe geleid hebben dat veel clubleden een foto

aanleverden met heldere, vrolijke
kleuren, een sprekende zonsondergang of bijzondere vergezichten. De
tentoonstelling geeft een gevarieerd
beeld en luidt op een fleurige wijze
het nieuwe seizoen van fotoworkshop De Ronde Venen in. Voor meer
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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Nieuwe Meerbode - 20 oktober 2010
gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

geMeentelijke bekendMAkingen
SerVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
SerVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlbrengStAtion
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
Spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
Meldpunt Zorg & oVerlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
AdVieS en Steunpunt
huiSelijk geweld
StAd en regio utrecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

datum
ontvangst

Mijdrecht
Derde Zijweg 5

Vernieuwen van een schuur

2010/0555

6-10-2010

Deze aanvraag is door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvraag
kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een
dakkapel, uitbouw, etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de
welstand.)
AAngeVrAAgde oMgeVingSVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

ontvangst
datum

Mijdrecht
Alexandriet 4
Derde Zijweg 5

Plaatsen veranda
Slopen van een schuur

Bouwen
Slopen

W-2010-2006
W-2010-2003

13-10-2010
6-10-2010

Vinkeveen
Loopveltweg 102

Veranderen entree

Bouwen

W-2010-2005

8-10-2010

Restaureren van fort Waver-Amstel Monument
Slopen

W-2010-2004

7-10-2010

Plaatsen dakkapel voorzijde
Vernieuwen fundering van een
gemeentelijk monument

W-2010-2001
W-2010-2002

4-10-2010
4-10-2010

waverveen
Waverdijk 19
wilnis
Blauwe Zegge 54
Dorpsstraat 72

Verleende bouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

VoorneMen tot Verlening bouwVergunning Met ontheffing/wijZiging
beSteMMingSplAn
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 21 oktober 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Amstelhoek
Tymon van
Hiltenstraat 25

Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning

2010/0466

A

Vinkeveen
Herenweg 196
Herenweg 208

Tijdelijk plaatsen van twee zeecontainers t.b.v. opslag 2010/0486
Vergroten van een woning
2010/0381

B
C

Oprichten van een sorteer/opslagloods
Uitvoeren van een dijkophoging

2010/0082
2010/0431

opm.

D
E

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
Onder A, C te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke
ordening voor de periode van 5 jaar.
- Onder D te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c
Wet ruimtelijke ordening.
- Onder E te verlenen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en de artikelen 23,
lid 1 en 24, lid 2 van de voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied”.

AgendA MeningVorMende rAAdSVergAdering
28 oktober 2010

AgendA beSluitneMende rAAdSVergAdering
28 oktober 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 oktober 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per
inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 11 oktober en rtg Omgeving van 13 oktober 2010
5. Herindelingsbudget (raadsvoorstel nr. 0050/10)
In maart 2010 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
projectkosten van de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling ad e 430.000.
Inmiddels is voldoende zicht op de benodigde middelen voor deze voorbereiding.
Om op 1 januari 2011 operationeel te kunnen functioneren is een aanvullend krediet van e 1.000.000 noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit krediet ten laste van de
saldireserve beschikbaar te stellen. Het voorbereidingskrediet voor de projectkosten wordt in 2011 ten laste van de frictiekostenvergoeding gebracht. De nieuwe gemeenteraad zal dit besluit te zijner tijd worden voorgelegd. De frictiekostenvergoeding wordt vanaf 2011 ontvangen van het rijk via de algemene uitkering.
6. Paviljoen De Venen (raadsvoorstel nr. 0060/10)
Het college in 2013 een bezoekerscentrum realiseren in het hart van Marickenland.
In dit centrum, Paviljoen de Venen genoemd, worden Museum De Ronde Venen,
NME Centrum De Woudreus, IVN De Ronde Venen en de Historische Vereniging
De Proosdijlanden en een horecaondernemer gehuisvest. De raad wordt verzocht
in te stemmen met de kernnotitie Paviljoen de Venen (waarin het plan nader wordt
toegelicht), een krediet van e 2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie
van het bezoekerscentrum, een voorbereidingskrediet van e 50.000 beschikbaar te
stellen voor nader onderzoek naar kostendragers, fiscale gevolgen en subsidiemogelijkheden, ten laste van de post eenmalige ruimte 2011, het college het mandaat
te geven het project binnen de gestelde kaders uit te werken waarbij de gemeentelijke investering niet meer bedraagt dan e 2,3 miljoen en de exploitatiekosten niet
hoger zijn dan de huidige gemeentelijke bijdrage aan het Museum De Ronde Venen en het NME Centrum, de provincie te verzoeken de subsidie van e 700.000 toe
te kennen en Leader te verzoeken de subsidie van e 300.000 toe te kennen.
7. Duurzame energievoorziening (raadsvoorstel nr. 0055/10)
Op 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze tot aanleg van
een duurzame energievoorziening in Westerheul IV in Vinkeveen in de vorm van een
Warmte Koude Opslagsysteem. Voor Westerheul IV is een businessplan opgesteld,
waarin de beste aanbieding uit de aanbesteding is geïmplementeerd. Geadviseerd
wordt in te stemmen met het Business Plan Duurzame Energievoorziening Westerheul IV en het college op te dragen de opdracht tot aanleg en instandhouding van
deze duurzame energievoorziening onder voorwaarden te gunnen
8. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoningen (raadsvoorstel nr.
0061/10)
In verband met een ingediend verzoek en door de fractie Ronde Venen Belang aan
het college gestelde vragen dient te worden besloten omtrent het legaliseren van
permanente bewoning van recreatiewoningen.
9. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman.

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 oktober 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van
30 september 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Extra subsidieaanvraag 2010 Spel en Sport 55+ (raadsvoorstel nr. 0062/10)
De stichting Spel en sport 55+ vraag voor 2010 een extra
subsidie aan van e 15.000 als bijdrage in de dekking van een
exploitatietekort van e 23.000. Het tekort van de stichting
leidt er toe dat de stichting in haar huidig functioneren wordt
bedreigd. Voorgesteld wordt om onder specifieke voorwaarden éénmalig een subsidie te verlenen van e 15.000.
4b. Plan van nieuwe scholen 2011-2014 (raadsvoorstel nr.
0058/10)
De gemeenteraad dient jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te stellen. Omdat er voldoende openbare basisscholen zijn en er geen verzoeken tot stichten van nieuwe basisscholen zijn ingediend, wordt voorgesteld dit jaar geen plan
van nieuwe scholen vast te stellen
4c. Ondernemersfonds (raadsvoorstel nr. 0059/10)
Op 20 mei 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om tot een ondernemersfonds op basis van de Experimentenwet BI-zones te komen voor het centrum van
Mijdrecht. Het college heeft op 6 juli besloten de motie uit te
voeren. Om tot een ondernemersfonds op basis van de Experimentenwet BI-zones te komen, wordt voorgesteld om de
verordening vast te stellen.
5. 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.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman.

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 118 Vergroten van een woning d.m.v. een aanbouw

2010/0460

7-10-2010

Mijdrecht
Penning 25

Veranderen van een woningentree

2010/0504

7-10-2010

Vinkeveen
Demmerik 39 (naast)

Oprichten van een loopbrug

2010/0408

6-10-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende bouwVergunningen in coMbinAtie Met ontheffing/wijZiging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Bouwen
Monument

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze aanvragen
om omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.

waverveen
Hoofdweg 14
Hoofdweg-fort
Nessersluis

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft,
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw
zienswijzen mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Vinkeveen
Achterbos 36 R5
Oprichten van een recreatiewoning
Voorbancken/
Plaatsen van een bouwbord t.b.v. de nieuw
Mijdrechtse Dwarsweg te bouwen wijk Westerheul IV

Verzenddat.
vergunning

2010/0271
2010/0414

12-10-2010
7-10-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
VAStgeSteld beSteMMingSplAn ‘wilniSSe Zuwe 35 wilniS’
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2010 het bestemmingsplan ‘Wilnisse Zuwe 35 Wilnis’ heeft
vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken gedurende een periode van
zes weken, van donderdag 21 oktober 2010 tot en met woensdag 1 december 2010 voor eenieder ter
inzage. Het bestemmingsplan omvat de renovatie van de monumentale boerderij ‘Luciehoeve’. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. Het bestemmingsplan ligt voor eenieder op de
volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.0736.BPWilnisseZuwe35-va01
- digitaal, als pdf te downloaden, op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl, onder de rubriek
‘bouwen, wonen en milieu’, bestemmingsplannen;
- op papier, tijdens de openingstijden, bij de balie omgevingszaken van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende tegen het besluit
over de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbestemmingsplan
kan geen beroep instellen. Een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift
kan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken, een voorlopige
voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gestuurd naar postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Verleende kApVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Gemeentelijke bomen
Mijdrecht
Cornelis Beerninckstraat
achter nrs. 22 en 62
Karekiet 49
Meerkoet voor nr. 45
Waterhoen naast nr. 48
Vinkeveen
Conincksmeer nabij nr. 47
Heulweg 36
Proosdijland 10

Soort boom

reden

Twee prunussen

Slechte conditie

Een kastanje
Een prunus
Een hazelaar

Scheefstand, schimmel aantasting
Ruimte maken voor de andere bomen
Slechte conditie

Twee elzen
Een wilg
Een els

Opdruk verharding
Ernstige inrotting / holte, zwam aantasting
Ernstige kroonsterfte

De verleende kapvergunningen liggen van 20 oktober tot en met 1 december 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.
AgendA openbAre VergAdering wMo-rAAd
Datum: 27 oktober 2010
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeentehuis ingang Raadhuisplein 1 in Mijdrecht, vergaderkamer 5
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers
3. Bespreking notitie ‘Wmo- beleid na Pakketmaatregel ABWZ’
met mevrouw Angela Binken, beleidsmedewerker Zorg en welzijn
4. Presentatie twee nieuwe Projecten (Buurtkamer en Maatje voor Twee)
door mevrouw Mieke Telder, directeur van de Stichting De Baat
5. Ingekomen en uitgaande stukken
6. Bijgewoonde vergaderingen / bijeenkomsten
7. Nabespreking vergadering van 22 september
8. Rondvraag
9. Volgende vergadering
10. Sluiting
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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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.

Klacht gemeentewerf
Mijdrecht
In week 41 het plan opgevat om op zaterdag 16
oktober het oude houten zoldervloertje maar eens
af te voeren. Wat houdt een mens immers aan een
stel oude, houten mes–en –groefdelen?
Voor ons gebruikelijk is het bestellen van een (afval)containerbak bij een van de gerenommeerde
afvalverwerkingsbedrijven in Mijdrecht e/o. Gezien de zeer kleine hoeveelheid af te voeren hout,
leek het ons wat te gortig om speciaal hiervoor een
kostbare bak te bestellen.
Aangezien het ons niet in het geheel duidelijk was
welke maximumhoeveelheid het een inwoner van
de Gemeente De Ronde Venen is toegestaan naar
de daarvoor bestemde gemeentewerf (aan de Industrieweg 50) in Mijdrecht te brengen, donderdag 14 oktober maar even een belletje gepleegd
richting gemeentehuis. ‘Meneer, het is u als inwoner van de Gemeente De Ronde Venen toegestaan
maximaal 0,5M3 aan bouw- en sloopafval (hout inclusief) te brengen. Zorg wel dat u uw legitimatie
bij u heeft, zodat u zich kunt identificeren!’
Voorts werden ons de openingstijden voor zaterdag van de betreffende werf keurig doorgegeven
(08:30 – 12:30 / 13:00 – 16:00).
Zaterdag 16 oktober de aanhanger geladen met
de houten delen en koers gezet richting de gemeentewerf. Uiteraard gepland niet om ‘vijf voor
vier’ aan te komen; de medewerkers van de werf
willen immers ook weekend gaan houden.
Kwart over drie rijden we door de slagboom. Het is
lekker druk op de werf. ‘Zal ongetwijfeld met het
lekkere weer te maken hebben, dat mensen nog
snel even de tuin winterklaar gemaakt hebben en
het groenafval bij de werf brengen; goed geregeld
hier!’, dacht ik nog.
We begroeten een (de) werfmedewerker die deze
zaterdagmiddag verantwoordelijk is voor de aannames: ‘goedemiddag meneer, we willen graag
een beetje hout in de houtbak storten’. De medewerker werpt een blik op de aanhanger en zegt:
‘Dat is teveel’.
Enigszins beduusd reageren wij: ‘Te veel? Het is
ons als inwoner van de Gemeente De Ronde Venen toch toegestaan maximaal 0,5M3 aan bouwen sloopafval (hout inclusief) te brengen?’ De medewerker reageert: ‘Dit is te veel!’. Verbaasd kijken
mijn vriendin en ik elkaar aan. Onszelf controlerend zeggen we onze voorgaande zin nog een keer
tegen elkaar; we hebben dit toch nog speciaal bij
de gemeente gecheckt?!
Nogmaals vragen wij wat er dan ‘te veel’ is. Nogmaals antwoordt de man: ‘Dit is te veel en ik ga
niet met u in discussie!’ Discussie? Discussie?! We
hebben (nog) helemaal geen discussie! We stellen een doodeenvoudige vraag in de hoop iets wijzer te worden en duidelijk te stellen wat er wellicht
mis is gegaan!
Nu begint het langzamerhand gevoelsmatig
(toch) een principekwestie te worden. In een laatste verwoede poging uit te leggen wat we komen brengen, zeg ik: ‘beste meneer, rekent u
eens met me mee. De bakmaat van de aanhanger
is 2400x1200x250mm. De aanhanger is tot onder

de rand gevuld – max. 200mm hoog dus. In vaste M3 hebben wij dus bij ons: 2400x1200x200mm,
zeg 575 liter. Aangezien we geen massief houtblok van die maat bij ons hebben, gaat die stelregel niet op. De houten planken liggen immers, zij
het vlak, willekeurig gestapeld, met ertussen een
heleboel lucht. Ik denk dus dat zomaar een liter of
75 lucht aanwezig is. Kortom wij hebben ong. een
halve kuub hout bij ons!’.
Waarschijnlijk overweldigd door dit ‘lagere school
rekensommetje’ geeft de beste man nog een laatste maal aan dat het ‘te veel’ is.
Uiteraard begrijpen wij volkomen dat er legio mensen zijn die misbruik maken van de regels door
stelselmatig teveel of anderszins niet toegestane
hoeveelheden afval willen brengen. Maar net die
ene keer dat wij als inwoner van de Gemeente De
Ronde Venen een hoeveelheid afval (lees: schoon
hout) willen brengen die op of heel dichtbij de toegestane hoeveelheid ligt, wordt er met een subjectieve staffel gemeten dat het ‘te veel’ is.
Enigszins perplex en ietwat gefrustreerd rijden wij
met de aanhanger door naar De Dukdalf. Hier worden we op geheel vriendelijke wijze geholpen en
voor een matsprijs van enkele euro’s mogen we
de plankjes op de daarvoor bestemde afvalhoop
storten.
’s Avonds vertel ik het verhaal aan mensen in
mijn directe omgeving; in de veronderstelling iets
‘unieks’ meegemaakt te hebben. Uit de verschillende verhalen ontdek ik al snel dat ‘de medewerker van de werf met de rode haren’ al bij verschillende mensen voor dergelijke irritaties heeft gezorgd.
Met deze gedachte stond ik vanmorgen op en
heb ik besloten een brief te schrijven. Te gek voor
woorden eigenlijk. Eigenlijk jammer dat we geen
foto van de aanhanger met hout hebben gemaakt.
Zou qua argumentatie wel heel erg onderstrepen
over wat voor futiliteit we hier praten!
Geheel uit principe hebben we besloten in het
vervolg de gemeentewerf te mijden en liever een
veelfout van de paar euro’s van afgelopen zaterdag te betalen bij de firma De Dukdalf, dan nog
1 vrachtje afval te moeten lossen bij de werf. Niet
dat wij er toe in staat zouden zijn, maar op deze manier werkt men in de hand dat afval illegaal
wordt gestort of zelf verbrand. Deze betreffende
medewerker van de werf mag zich dan ook terecht
schamen. Dat het ongetwijfeld ook anders kan (ervaringen met andere werfmedewerkers van mensen binnen onze kennissenkring), is nu overschaduwd door deze nare ervaring.
Last but not least: indien de betreffende medewerker van de werf in een volgend geval wederom autoritair denkt te gaan moeten doen, moet hij eens
beginnen met het vragen naar legitimatie. Daartoe
is hij immer WEL verplicht!!
Hopelijk kan het in een andere, aangrenzende gemeente ook anders... (en dat kan het – dat weten
we inmiddels uit eigen ervaring!!!)
M. van der Eijk

MGK Bouw B.V. vijf jaar
Mijdrecht - MGK Bouw is 5 jaar geleden opgericht door Alfons Godschalk en Piet van Eijk en sindsdien
heeft het bewezen dat het over vakmanschap en kwaliteiten beschikt.

Alfons:
“We zijn ons bedrijf begonnen omdat we bij onze werkgever destijds
geen doorgroeimogelijkheden meer
hadden. Al 18 jaar lang was ik toen
werkzaam in de bouw, eerst als 2e
timmerman, later als hoofduitvoerder. Na het volgen van de avondstudies heb ik mijn aannemerspapieren
behaald en ben toen bezig geweest
om het bedrijf waar ik werkte over
te nemen.
Na vijf jaar van bespreken en bekijken liep dit uit op een dood spoor.
Daarna besloten Piet en ik het zelf te
proberen. We hebben een half jaar
uitgetrokken om het bedrijf op poten
te zetten en de bussen met gereedschap te regelen.
In oktober 2005 zijn we naar de KvK

gegaan en hebben ons ingeschreven. Ons bedrijf was een feit.
Wij hebben het eerste jaar heel veel
werk verzet voor Drost bouwbedrijf
uit Mijdrecht. En daarnaast ook veel
andere collega’s. Toch hadden niet
veel mensen door dat we er waren,
en hebben daarom veel aan promotie gedaan en advertenties geplaatst
voor wat meer bekendheid. Vaak
wel bij instanties welke een goed
doel dienden, zoals patiëntenverenigingen, KIKA en WKF. Ook zijn we
sponsor van CSW Wilnis en dit jaar
voor het eerst van het AJOC Festival.
We hebben het tweede jaar wat
meer vastigheid gekregen en hebben ons team uitgebreid met twee
mensen en een mooie klantenkring
opgebouwd. Zo zijn we huisaannemer van de scholen van het SPCO in
Woerden en IJsselstein.
Werken veel voor Vereniging van Eigenaren voor panden in Amsterdam
en werken samen met vastgoedmakelaars voor het verbouwen van ap-

partementen in en om Amsterdam.
Daarnaast doen we veel aanbouw
en verbouwingen en dakkapellen in
de regio en daarbuiten.
Ook het onderhoud van woningen,
reparatie van kozijnen, deuren en ramen, kortom: alles wat er maar moet
gebeuren om de woning in goede
conditie te houden. Maar wat maakt
ons bedrijf nou zo speciaal? Wij hebben de insteek dat wij een dienstverlening moeten zijn voor de klanten
welke behoeften hebben op het gebied van werkzaamheden in en om
het huis. Wij zijn de ceremoniemeesters van de bouw. Elke klant is voor
ons daarom even belangrijk, of het
nu gaat om een deur die klemt te repareren of een complete aanbouw
of verbouwing. De klant kan altijd
op ons rekenen. Samen met de klant
bedenken, bekijken en ontwerpen
we het gewenste eindproduct.
Een duidelijke offerte met begroting geeft voor de klant openheid
van zaken, en geen addertjes onder
het gras. Eerlijk en open. Door onze
ervaring kunnen we vaak ook voorkomen dat er ongewenst meerwerk
ontstaat, meestal kunnen we dat al
bespeuren in het voortraject.
Zo weten wij wat we precies moeten doen en u wat u krijgt en... wat
het kost.”
Piet:
“Het mooiste van het vak is dat je
dromen waarmaakt door goed naar
de klant te luisteren en van idee te
wisselen, ontwerp je samen een project. En als je dan ziet hoe het eindproduct wordt afgeleverd en de
klant geniet van zijn ontwerp, weet
je weer waarvoor je het doet.
Het zit in het bloed, timmeren met
hart en ziel, hard werken, maar een
ontspannen sfeer en een goed team

Bezoekerscentrum in
natuur- en recreatiegebied
Marickenland

We zijn nog niet bijgekomen van het nieuws dat er een
tekort is van 2.500.000.- voor het Estafetteproject, of er
ligt al weer een nieuw voorstel van B&W op tafel voor
een nieuw miljoenenproject in deze gemeente, waarvoor OOK de benodigde financiën nog niet beschikbaar zijn.

De raad wordt nl. voorgesteld om volgende week (28
okt. ‘10). akkoord te gaan met een bezoekerscentrum
in het zgn. natuur- en recreatiegebied Marickenland,
voor de huisvesting van Museum De Ronde Venen,
NME Centrum De Woudreus, IVN De Ronde Venen, de
Historische Vereniging De Proosdijlanden en een horecaondernemer. De bouwkosten van dit bezoekerscentrum zijn begroot op 4,3 miljoen.
Van deze 4,3 miljoen heeft de raad van deze gemeente in 2008 een bedrag van 2,3 miljoen gereserveerd,
en de provincie heeft volgens B&W een bedrag van 0,7
gereserveerd (maar... in het raadsvoorstel geeft B&W
aan dat de provincie nog verzocht moet worden deze
subsidie van 0,7 miljoen toe te kennen, dus de informatie van B&W is op dit gebied tegenstrijdig).
Een bedrag van 1,3 miljoen is volgens B&W nog niet
gedekt.
- B&W geeft aan dat inmiddels voor een bedrag van
0,3 miljoen een Europese subsidie is aangevraagd
(maar nog niet is verkregen...).
- B&W stelt dat het restant, een bedrag van 1 miljoen, naar verwachting door aanvullende subsidies
en sponsorgelden zal worden verkregen
Dit laatste lijkt mij een utopie. Hoe denkt men in deze tijd van economische malaise nog miljoenen euro’s
aan subsidies en sponsoring binnen te slepen? Zeker
gezien het feit dat het kabinet de komende jaren achttien miljard euro wil bezuinigen lijkt mij een overenthousiaste instelling niet bepaald realistisch. En ook
gemeente De Ronde Venen heeft eerder dit jaar aangekondigd dat er bezuinigt moet worden. De wethouder Financiën heeft namelijk eerder dit jaar gezegd
dat het verwachte begrotingstekort voor 2011 (1,1
miljoen) met creatief boekhouden (“door financieeltechnische aanpassingen in de begroting, besparingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering, verrekening
van meevallers en bezuinigen op gemeenschappelijke
regelingen met andere overheden”, aldus de wethouder) zou zijn weggewerkt. Maar de wethouder Financiën heeft ook eerder dit jaar gewaarschuwd dat vanaf
2012 verdere bezuinigingen onvermijdelijk zijn, omdat
alle Nederlandse gemeenten geconfronteerd worden
me de gevolgen van de financiële crisis, onder andere door een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

Tevens is er OOK nog eens een (miljoenen)gat in de
begroting van natuur- en recreatiegebied Marickenland (volgens bestemmingsplan 2009). Volgens de
toelichting van dit bestemmingsplan moet voor dit
plan nog 2,4 miljoen verkrijgen uit subsidies en/of extra inkomsten. Hoe kan het college van B&W denken
om binnen een half jaar een tekort van 1,3 miljoen
voor een bezoekerscentrum op te kunnen lossen, als
men nog een tekort heeft van 2,4 miljoen voor de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Marickenland?
Hoe reëel is het om in deze tijd te denken dat een bedrag van 1,3 + 2,4 = 3,7 miljoen uit subsidies en sponsoring kan worden verkregen?
En dan heeft er onlangs (medio 2010) ook nog eens
een inrichtingsplan Marickenland ter inzage gelegen, die stelt dat de inrichting van het natuurgebied
7.915.000,-, en de inrichtingskosten van het recreatiegebied 8.235.000,- kost (totaal 16.150.000,-). Terwijl
volgens het bestemmingsplan Marickenland (2009)
de inrichtingskosten van het natuurgebied 4.500.000,en de inrichtingskosten van het recreatiegebied
5.000.000,- kost (totaal 9.000.000,-). Dus ook hier weer
een gat van 7 miljoen.
En last-but-not-least is onlangs vanuit de provincie
aangegeven dat men een rekenfoutje heeft gemaakt
in de aankoopkosten van natuurgronden (o.a. Marickenland), waardoor de verwervingskosten ruim 2x zo
hoog zijn!.
Kortom, laten we z.v.p. nog 3x nadenken voordat we
weer miljoenen uitgeven aan een geldverslindend
pand voor een bezoekerscentrum als we eenvoudigweg het geld niet op de plank hebben liggen.
Tenslotte kan men zich afvragen hoeveel bezoekers
het bezoekerscentrum uiteindelijk zal trekken, en welke type bezoeker dit zullen zijn (toeristen, scholieren). Zeker gezien het feit dat er feitelijk tot op heden nog weinig natuur en recreatie in Marickenland
is. Bovendien kan men zich ook kan afvragen of de
huidige bezoeker van het Veenmuseum, gelegen in
het toeristische centrum van Vinkeveen, nog de moeite zal nemen om af te reizen naar een bezoekerscentrum in een afgelegen en niet-toeristisch gebied, gelegen langs een drukke provinciale weg. Oftewel, waarom wordt het Veenmuseum, met bijbehorende horeca,
niet in de ontwikkeling van Doorvaart De Heul meegenomen?
Monique Verweij, Vinkeveen

Toekomstige gemeenteraadsleden
ontmoeten lokale ondernemers
De Ronde Venen - De KvK Midden-Nederland en de ondernemersverenigingen VIB De Ronde Venen
en OV-AB uit Abcoude organiseerden op woensdag 13 oktober jl. een
werkbezoek voor toekomstige gemeenteraadsleden van de nieuwe
gemeente De Ronde Venen en vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling bezocht het
gezelschap twee prominente bedrijven in Mijdrecht en Abcoude, te weten Jan van Schie BV en Aaftink Verwarming Abcoude BV.
Doel van het werkbezoek was bedrijfsleven en lokale politiek kennis
met elkaar te laten maken zodat ze
elkaar ook in de toekomst beter weten te vinden. In het programma was
volop de gelegenheid informatie uit
te wisselen over de rol van bedrijven
in de lokale en regionale economie
aan de hand van actuele thema’s als
behoefte aan ruimte op bedrijven-

terreinen, doorlooptijd van vergunningaanvragen en lokaal aanbesteden. Het werkbezoek is positief ont-

vangen door zowel politiek als bedrijfsleven en zal volgend jaar een
vervolg krijgen.

maakt het elke keer weer tot een
groot plezier. We hebben een mooi
beroep. Zomers in de zon en in de
winter in de sneeuw, alle jaargetijden hebben iets moois en een an-

dere sfeer. En de samenwerking
met de klanten maakt het plaatje
compleet. Gelukkig hebben we ook
onze vaste onderaannemers, jongens die weten wat wij van ze ver-

wachten, goede kwaliteit leveren en
zich aan de planning en afspraken
houden. Samen mooie dingen maken. 5 jaar MGK Bouw BV en daar
zijn we trots op.”

Bij Aaftink Verwarming Abcoude BV kregen raadsleden en ondernemers een
demonstratie van oude ambachtstechnieken die het bedrijf toepast in restauratieprojecten.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

NAJAARSACTIE

vvv/ANwB

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

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

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Onderwijs…en de rest
Eerder schreef ik al dat het bouwen van scholen bij de grote organisaties
voor ontwikkelingssamenwerking geen hoge prioriteit heeft, maar dat aandacht moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs.
De Stichting Welzijn Wajir is van mening dat beide moeten. Voor de ontwikkeling van Wajir is natuurlijk meer nodig, maar onderwijs blijft de basisvoorwaarde. Stel dat je -als voorbeeld- de vermindering van de moederen kindsterfte als doel neemt, welke randvoorwaarden zijn dan nodig? Dat
zijn er nog al wat:
Om te beginnen is er vrede nodig, want als er conflicten zijn bereik je helemaal niets. Verder is er schoon water nodig en een goede sanitatie. Liefst
ook elektriciteit. De vrouwenbesnijdenis moet worden afgeschaft, want hierdoor worden veel bevallingen gecompliceerd. Ook moet je de beschikking
hebben over goede, bereikbare verloskundige zorg met goed opgeleide verloskundigen en een goede kliniek op de achterhand. En dan heb ik het nog
niet over een goede economie om het allemaal te bekostigen.
Voor de vrede is onderwijs nodig in burgerschapskunde en maatschappijleer. De jeugd moet leren om respect voor elkaar, voor het andere geslacht
en voor leden van andere clans en families te hebben. Voor de basale hygiëne moet worden geleerd hoe infecties kunnen ontstaan en moeten worden voorkomen. Voor de aanleg van goede waterputten en Ecosan-toiletten
heb je mensen nodig met een vakopleiding en dat geldt evenzeer voor de
aanleg van elektra. Voor het afschaffen van de vrouwenbesnijdenis moeten
in elk geval vrouwen geletterd worden en geëmancipeerd. Om goede verloskundige zorg te krijgen moeten (liefst vrouwen) een middelbare schoolopleiding krijgen met daarna een beroepsopleiding. Verder moeten er mensen zijn die de samenleving goed organiseren en besturen en journalisten,
die de bevolking correct van informatie voorzien.
U voelt wel: alleen al voor zoiets belangrijks als het verminderen van de
moeder- en kindsterfte moet heel veel gebeuren en dat is nog maar één aspect van de verbetering van het leven van de mensen in Wajir.
Ad Groeneveld

Vermist
- Zwaan in Mijdrecht, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje
naar voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en is
gechipt.
Gevonden
- Ridderschapstraat in Mijdrecht, rode kater. Hij draagt bandje van de
Dierenbescherming.
- Stadhouderlaan in Uithoorn, grijze poes met zwarte strepen.
- N201 bij Amstelhoek, rood witte kat.
- Winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht, grijs cyperse kat.
- Pieter Joostenlaanter hoogte van peuterspeelzaal en brandweer in
Wilnis, grijze kat met witte buik, -poten, -neus en wit onder de kin.
- Pieter Joostenlaan in Wilnis, grijs/witte poes.
- Wethouder van. Damlaan in Wilnis, wit/grijze cyperse poes.
- Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, “Noorseboskat”. Bruin/beige/grijs.
- Korenbloem in Uithoorn, cyperse poes met witte sokjes.
Goed tehuis gezocht voor
- Spot en Sproet: twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere honden.
- 2 kittens. Poesjes. 1 zwart-wit en 1 rode. Vijf maanden oud.
Willen graag bij elkaar blijven.

Organisatie spetterend festijn in volle gang

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................

”Kerstmarkt Uithoorn aan
de Amstel” wordt groots!

O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Uithoorn - Zondag 12 december
zal er in Uithoorn aan de Amstel
van 11.00 tot 17.00 uur een Kerstmarkt worden georganiseerd die
zijn weerga in deze regio niet kent.
Al maanden zijn de organisatoren
druk in de weer om er een spetterend geheel van te maken. Het aantal kramen op dit moment is reeds
130 En daarbij komen nog tien kramen van de eetgelegenheden.

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

Er komen twee grote podia met live
muziek en zang van 11.00 tot 17.00
uur. Een podium op het grote Amstelplein en een podium op het Wilhelminaplein.
De route van de kerstmarkt is: Beginnend op het grote Amstelplein
buiten, door het Amstelplein , de
Schans, tot aan de verkeerslichten, oversteken naar de Dorpsstraat
tot aan Stationsstraat, Julianalaan,
Oranjelaan en terug door de Prinses
Irenelaan.
Kerstmannen
Er zullen de hele dag ook kerstmannen rondlopen en ook muziek makende kerstmannen. Op het Amstelplein en op de Kerstmarkt staat natuurlijk ook nog een aantal kinder-

attracties. Verenigingen zoals Legmeervogels en Qui Vive hockey
hebben aangeboden oliebollen te
bakken en deze natuurlijk aan de
man te brengen.
Hoofdsponsor tot nu toe:
Albert Heijn Jos van den Berg, maar
waarschijnlijk meldt zich nog een
tweede. Tevens sponsoren: Solinas Benelux, Leenders Business &
Partycatering, Café Drinken en Zo,
Krijtenberg, SBBU. Total Prepress
UBA Bouw, Rabobank, ABN-AMRO bank, Sauna Amstelland, BOB
Opleidingen Amstelplein, Cequ Holding John van Santen, Rian van der
Veldt bronbemalingen De Kwakel,
alle buurtbeheren voor activiteiten
om de kerstmarkt mee te vullen. Vele ondernemers en bewoners uit de
Gemeente Uithoorn en De Kwakel
doen mee.
Het programmaboekje, oplage ruim
47.000, wordt twee weken voor de
Kerstmarkt huis-aan-huis bezorgd.
Wie nog geïnteresseerd is in sponsoring om zodoende naamsbekendheid te krijgen is nog van harte welkom. U kunt u melden bij Albert
Heijn Jos van den Berg

Zondag IVN-bomenexcursie
rond het Zijdelmeer
Regio - Op zondag 24 oktober is er
een excursie van het IVN Uithoorn
en De Ronde Venen om het Zijdelmeer, met als thema de bomen die
daar staan.
Er wordt gekeken naar de bomen
rondom dit gebied, die nu in kleurige herfstbladerenpracht te zien zijn.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn

voor andere interessante ‘natuurherfst-verschijnselen’.
Vertrekpunt: gemeentehuis Uithoorn
Tijd: 10.00 uur (tot ongeveer 12.00
uur).
Aanmelden niet nodig
Meer informatie bij Cindy Raaphorst, tel: 0297-562138.

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

Expositie schilderijen in De Scheg
Uithoorn - Het schildercollectief
Biezenwaard Creatief houdt, net als
in 2009, aanstaande zaterdag 23
oktober een open huis. In de ontvangstruimte van sporthal De Scheg
aan de Arthur van Schendellaan
100a in Uithoorn zal opnieuw een
expositie worden ingericht. Belangstellenden zijn van harte welkom
om een ruim aantal werkstukken en
schilderijen te komen bezichtigen.
De groep die bestaat uit een twintigtal creatieve schilders en schilde-

ressen komen wekelijks bijeen onder de bezielende leiding van Marinus den Ouden. Het geëxposeerde resultaat toont een grote gevarieerdheid werkstukken met een ruime diversiteit aan materiaalkeuzes.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het collectief met enige regelmaat
uitgenodigd werd om elders te komen exposeren.
De expositie in De Scheg is geopend van 11.00 tot 16.00 uur en de
entree is gratis.
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‘Verse bloemenstal’ bij
winkelcentrum Molmlaan
Wilnis - Sinds vrijdag 15 oktober is
het kleine, maar drukbezochte winkelcentrum aan de Molmlaan in Wilnis een bloemenverkooppunt rijker.
Op de hoek naast het Chinees-Indisch restaurant Lelie-Garden ontvouwt Jeroen Duinker samen met
zijn zuster Marjan Kruiswijk daar uitsluitend op vrijdag vanaf 11.00 uur ’s
morgens zijn bloemenstal met plukverse bloemen en boeketten. “Letterlijk, want ze zijn ‘vers van de klok’ op
de veiling. Daarom beginnen wij pas
om 11.00 uur met de verkoop. Zouden wij dat donderdags doen dan zijn
ze weer een dag oud en dat willen wij
niet. Daar staat tegenover dat we tot
aan sluitingstijd van de C1000 open
zijn. Dus ook ’s avonds kan iedereen
een boeket verse bloemen, een mooi
herfststuk of een bloeiende plant bij
ons kopen”, laat Jeroen weten die net
als zijn zuster geboren en getogen

is in Wilnis. Momenteel woont hij in
Woerdense Verlaat en is werkzaam in
de sierteeltbranche waarvoor hij niet
zelden tot en met donderdag in het
buitenland verkeert. Daarom kan hij
dit alleen maar op vrijdag doen. “Wij
beogen een schakel te zijn tussen de
supermarkt en het tankstation langs
de weg. Met dat verschil dat wat we ’s
avonds niet hebben verkocht ook niet
meer voor verkoop in aanmerking
komt. Wat niet meer vers is bieden we
dus niet aan ook al lijken de bloemen
nog zo goed”, haakt Marjan Kruiswijk in. Het gevarieerde aanbod aan
boeketten, bloemstukken en bloeiende planten mag er zijn. Het ziet er
met recht ‘fris en plukvers’ uit. Ook
de prijzen zijn bijzonder aantrekkelijk
te noemen. Voor het knusse Wilnisse winkelcentrum kan de bloemenstal dan ook als een aanwinst worden gezien. Ter gelegenheid van hun

Vinkeveen - Donderdagavond 14
oktober bezochten vele leerlingen
van de Pijlstaartschool met hun ouders de school voor een schriftjesavond en de afsluiting van de kinderboekenweek. Gelijktijdig kon er
bij de jaarlijkse boekenmarkt weer
gesnuffeld worden in tweedehandsboeken. Ook dit jaar was de boekenkraam van “The Readshop” weer
aanwezig met de nieuwste boeken
rondom het thema De Grote TekenTentoonstelling.
Nadat de ouders een kijkje in de
schriftjes hadden genomen stonden de kinderen al te springen om
deel te nemen aan de verschillende activiteiten in school. Voor de allerkleinsten was er een speurtocht
naar bekende stripboekfiguren. De
groepen 4, 5 en 6 moesten op zoek
gaan naar puzzelstukjes. Deze puzzelstukjes moesten worden nagetekend op het antwoordenblad. De
leerlingen van groep 7 en 8 moesten het stripverhaal af tekenen. Voor
een aantal leerlingen uit groep 7 en
8 was de avond extra spannend. Zij
deden mee aan de voorleeswedstrijd. Deze spannende wedstrijd is
gewonnen door Jesley Blomvliet uit
groep 8. Vrijdag 15 oktober hebben
de kinderen samen met Tante Til de
kinderboekenweek afgesloten. Tante Til maakte de winnaars bekend
en mocht de prijs, een boekenbon,
uitreiken. Alle leerlingen kregen in
de loop van de ochtend iets lekkers als prijs voor de weekopdracht.
Er kan ook dit jaar weer teruggekeken worden op een geslaagde kinderboekenweek.

eerste dagverkoop werden Jeroen en
Marjan getrakteerd op een leuke verrassing. De buren van Jeroen hadden
de mobiele espressobar van Marcello Espresso
(www.marcello-expresso.nl) voor enkele uren ingehuurd om naast hun
bloemenstal te gaan staan. Iedereen die wat kocht in de bloemenstal kreeg een gratis kopje koffie naar
keuze aangeboden. Een leuke geste
waarvan druk gebruik werd gemaakt.
Jeroen Duinker kan nog wel eens
veel succes boeken met zijn initiatief.
Omdat er nergens in Wilnis een fatsoenlijke bloemenwinkel is, blijkt hij
het gat in de (plaatselijke) markt te
hebben gevonden getuige het feit dat
er op deze eerste dag al veel belangstelling voor zijn bloemen en planten
was. Dat kan alleen maar méér worden. Houen zo!

Meester Krijn Dirk van de
Kon. Julianaschool trouwt

Sprinter bezoekt Twistvliedschool
Mijdrecht - In het kader van het project FIT 4 KIDS heeft mascotte Sprinter een leuke quiz met de kinderen van de
Twistvliedschool van groep 1 t/m 5 gedaan. Door de goede antwoorden op de vragen lieten de kinderen zien dat ze
de afgelopen weken veel hebben geleerd over goed bewegen en gezonde voeding.

Wilnis - Na weken van voorbereiding en spanning bij de kinderen
van groep 5 was het dan zover.
Hun meester Krijn Dirk trouwde met
zijn Janneke op donderdag voor de
herfstvakantie! Alle kinderen waren
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
de kerkelijke inzegening.
Het bruidspaar kwam in een prachtige Excalibur aan. De kinderen
stonden bij de ingang van de kerk
met schitterend versierde bogen om
hen te verwelkomen.
Tijdens de kinderreceptie mocht
meester Krijn Dirk versierde wensvissen uit een nagebouwde vijver
vissen. Hij deed dat met zichtbaar
plezier.
Het bruidspaar kreeg de cadeaus,
de kinderen veel lekkers en het
werd een dag om nooit meer te vergeten.

Erepenning voor organist
De Rank Jan Montsma
Mijdrecht - In een feestelijke
dienst in de PKN-kerk De Rank in
Mijdrecht nam Jan Montsma afscheid als organist. Nu hij bijna 70

jaar is, vond hij het wel mooi geweest. Voor zijn jarenlange inzet voor de kerkmuziek ontving hij
het gouden insigne van de Vereni-

ging van Kerkrentmeesters, dat hem
werd opgespeld door de voorzitter
van de kerkmeesters van de PKN
Mijdrecht, Jan van Walraven.
In zijn ouderlijk huis stond een harmonium, waar hij al als klein kind op
speelde. Hij leerde het eerst zichzelf aan, later kreeg hij les van een
tante, die hem enige basisbegrippen bijbracht. Zijn vader vond het
een goed idee, als hij alle psalmen
leerde spelen, en daarvoor kwam
er een ‘echte’ docent. Ze begonnen
bij psalm 1 en hadden dus een hele weg te gaan. Maar veel stak hij
er niet van op, hij vond het veel interessanter om zelf wat uit te proberen.
Toen hij 13 was, werd hij voor het
eerst gevraagd om in een kerkdienst in Den Oever te spelen. Daar
had Jan wel 10 kilometer fietsen
voor over! Via Witmarsum, waar het
fraaie orgel in de Hervormde Kerk
hem uitstekend beviel, verhuisde hij
naar Woerden. Ook daar wilde hij
graag orgelspelen. Maar men wilde hem eerst wel eens een psalm
horen spelen. Jan deed dat vol enthousiasme, en na het slotakkoord
merkte hij tot zijn verbazing, dat de
orgelcommissie nog bezig was met
de laatste regel! Met de opmerking,
dat het wel wat langzamer mocht,
werd hij toch aangenomen als vaste organist.
Koor
Vanaf 1973 is hij dat ook in Mijdrecht.
Daar werd hij ook gevraagd om di-

Komende zaterdag en zondag:

Expositie ‘30 jaar Paraplu’
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Venen - opgericht op 11 november 1980 - viert haar 30 jarig jubileum met een expositie.
Vanaf de oprichting is de stichting
een vrijwilligersorganisatie die door
de jaren heen met de inzet van honderden vrijwilligers menige Rondeveense inwoner leerzame en gezellige uurtjes heeft bezorgd in de vorm
van cursussen, ontspanningsactiviteiten en dagtochten.
De expositie ’30 jaar Paraplu’ die
wordt gehouden ter gelegenheid
van het 30-jarig jubileum zal plaats
vinden komende zaterdag 23 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur en
zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur
in het gebouw van de Paraplu aan
de Pieter Joostenlaan 28 achter De

rigent van een jongerenkoor te worden. Hij breidde de pianobegeleiding uit met een combo, waardoor
het een swingend koor werd. Maar
uiteindelijk werd het afstemmen
van de muziek voor het combo toch
te veel werk, en beperkte Jan zich
weer tot de orgelmuziek.
Samen met zijn vrouw woonde en
werkte hij een aantal jaren in Nes
Ammim. Ook daar bleef hij de kerkdiensten begeleiden, al was dat bij
gebrek aan een orgel op de piano.
Terug in Mijdrecht bleek al bij de
eerste dienst, dat er in Nes Ammim
veel sneller gezongen werd dan
hier, de gemeente raakte enigszins
buiten adem van zijn tempo.
Voor Jan is er nu een einde gekomen aan het begeleiden van kerkdiensten, en daar werd in deze
dienst uitgebreid aandacht aan besteed, met woorden van dank en de
gouden penning.
Zijn liefde voor muziek houdt echter niet op met het afscheid van het
kerkorgel. Met zijn vrouw bezoekt
hij kamermuziekconcerten en ook
gaan ze regelmatig naar het Concertgebouw.
Maar mogelijk zal het orgel in huize Montsma toch wat minder gaan
klinken.

Willisstee en achter de Brandweerkazerne.
Het bestuur van de stichting nodigt alle inwoners uit om tijdens de
openingstijden even binnen te lopen voor een kopje koffie en het bekijken van de vele werkstukken en
kunstwerken die ten behoeve van
deze expositie gemaakt zijn door docenten, cursisten en deelnemers van
de vele cursussen en activiteiten die
door de Stichting ‘Paraplu’ tijdens
een seizoen worden georganiseerd.
Wat is er zoal gemaakt en dus te zien
tijdens deze unieke expositie: schilderstukken van cursisten in diverse
technieken, (houtskool, pastel, inkt,
potlood, krijt, acryl, olieverf, aquarel) en stijlen (stillevens, bloemen,
portretten, landschappen), mandala
werkstukken, quilten en patchwork,

collages van kaarten maken, van de
workshops servet techniek op hout,
van de cursus knippen en naaien
materiaal, patchwork en quilten, collage digitale foto’s en mogelijk optreden van de line-dance-groep.

Gospelkoor De Rovenians
zoekt versterking!
Mijdrecht - De mannen van
Gospelkoor De Rovenians zijn
dringend op zoek naar versterking.
Hun dirigent Kees Grobecker
arrangeert vele nummers zelf
en zo heeft het koor een uitgebreid repertoire met een geheel eigen sound. Het is dus
zeer belangrijk dat alle stempartijen goed vertegenwoordigd zijn.
Vooral voor de mannen willen
zij deze oproep doen om hen
te komen versterken. Zij moeten het opnemen tegen een
grote groep vrouwen en dat
valt niet altijd mee.
Een uitbreiding van de mannenstemmen is dus heel hard
nodig! Ben jij tussen de zestien
en vijfenveertig jaar en lijkt het
je leuk om mee te zingen bij
dit koor, grijp dan nu je kans!
Zij repeteren op de maan-

dagavonden van 20.15 uur tot
22.15 uur in het kerkgebouw
De Rank aan de Bernardlaan
in Mijdrecht. Kom gerust eens
binnenlopen om de sfeer te
proeven en misschien wel mee
te zingen. Ook meisjes/dames
zijn uiteraard hartelijk welkom.
Ze zijn druk met de voorbereidingen voor hun kerstconcert in samenwerking met de
Brassband Concordia. Na het
succesvolle concert in 2008
samen met de Brassband is dit
weer een concert om naar uit
te kijken. Kom en doe met hen
mee om ook op 18 december
een geweldig concert neer te
zetten.
Wil je meer te weten komen
over Gospelkoor De Rovenians? Kom dan vrijblijvend op
een repetitieavond binnenlopen of neem een kijkje op de
site: www.rovenians.nl. De Rovenians is op zoek naar jou.
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Afscheid van Karin van Oort als
rector van het VeenLanden College
Mijdrecht - Op donderdag 14 oktober was het zover. Het was de laatste werkdag van Karin van Oort als
rector van het VeenLanden College. Op een informele wijze werd afscheid van haar genomen. Diverse
sprekers hebben Karin gekarakteriseerd. Karin is in haar periode als

rector erin geslaagd om de ontwikkeling van het VLC verder gestalte
te geven. De uitstekende resultaten
die het VeenLanden College zijn een
illustratie hiervan. Een zichtbaar element van deze ontwikkeling is het
feit dat de school een kleurrijkere
uitstraling heeft gekregen. Haar ca-

deau aan de school zijn twee grote doeken met daarop de volgende
teksten: -Als je wilt leren geef dan
les. -Je kan de zee niet oversteken
door alleen naar het water te kijken
. -Your only limitation is your own
imagination. Deze uitspraken geven prachtig weer hoe Karin denkt

en doet. Karin heeft de benoeming
aanvaard van voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs in Leiden (SKOL).
De medewerkers, ouders en leerlingen wensen Karin heel veel succes
in haar nieuwe werkkring.

Directeur Opel Nederland opent
Van Kouwen Hoofddorp officieel
Regio - Op vrijdag 8 oktober vond
de officiële opening van Van Kouwen Hoofddorp plaats.
Na 3 maanden verbouwen was afgelopen vrijdag de officiële opening
van de nieuwe Opel dealervestiging
van Van Kouwen in Hoofddorp.
In het voormalige pand van het Motorhuis, gevestigd aan de Sonderholm 164, was het een drukte van
belang.
Relaties en medewerkers van Van
Kouwen konden de nieuwe vestiging bewonderen en om ongeveer
19.00 uur nam Freddy de Mulder,
directeur van Opel Nederland, het
woord. Lovende woorden over de
metamorfose van het pand en de
Van Kouwen organisatie. Gestart in
Mijdrecht in de jaren ‘80 en nu uitgegroeid tot een Automotive Groep
met inmiddels 7 vestigingen.
Theo van Kouwen en Frank Vane-

man, beiden directeur/eigenaar van
de Van Kouwen Automotive Groep,
bedankten iedereen voor de getoonde inzet de afgelopen maanden.
Tijdens de verbouwing was de nieuwe vestiging al vanaf 5 juli open en
hebben de medewerkers met z’n allen een geweldige klus geklaard.
Ter gelegenheid van deze speciale
receptie was door Opel Nederland
de nieuwe Opel Astra Sports Tourer
ter beschikking van Van Kouwen
gesteld. De auto is een primeur in
Nederland en wordt medio december in de showrooms verwacht. Deze auto werd onthuld door Freddy
de Mulder en Frank Vaneman.
Van Kouwen Hoofddorp geeft nog
tot eind december bij iedere onderhoudsbeurt gratis 10 liter brandstof.
Voor de Opel rijders in Hoofddorp
een leuke manier om kennis te maken met het nieuwe bedrijf.

Revolutionaire schoen nu
bij Smit Schoenen & Sport
Mijdrecht - Lekker lopen, waar u
maar wilt, zo lang u maar wilt… Dat
wil toch iedereen! StretchWalker
maakt het mogelijk: een vederlichte
schoen met een revolutionaire zool.
De zool zorgt voor een perfecte afwikkeling van uw voet, waardoor het
lopen vanzelf lijkt te gaan.
Kom de StretchWalker nu vrijblijvend proberen op de StretchWalker Dag, woensdag 27 oktober van
11.00 tot 16.00 uur bij Smit Schoenen & Sport in Mijdrecht.
Op deze speciale dag komt het
StretchWalker team uitleggen wat
StretchWalker precies is en kunt u
proeflopen op deze schoen. Hiermee verdient u zelfs een heerlijke
traktatie.

Lekker sporten, zwemmen &
spelen in de herfstvakantie!
Regio - De herfstvakantie is dit jaar
van maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober. Het personeel van de ESA
heeft weer van alles georganiseerd
om het de vakantie vierende kinderen naar de zin te maken.
Sport & spel instuiven
In sporthal De Proosdijhal kunnen
de kinderen van 4 tot en met 12
jaar zich heerlijk uitleven tijdens de
sport & spel instuiven op maandag
25 oktober en donderdag 28 oktober. Lekker spelen, klimmen, rennen, knutselen of tekenen. Kortom:
teveel om op te noemen!
De kinderen zijn van harte welkom
van 09.30 tot 12.00 uur. De entree
is 2.25 of 4.00 euro voor een patatje en een glas limonade erbij. Ook
de ouders zijn natuurlijk van harte
welkom om met hun kinderen mee
te komen.
Extra vrijzwemmen
Natuurlijk is er in de herfstvakantie volop gelegenheid om te komen vrijzwemmen in het gezellige
binnenbad van “De Waterlelie”. Elke dag kunnen de kinderen komen
spelen en zwemmen in het water
met alle speelmaterialen.
Op maandag 25 en dinsdag 26 oktober is het zwembad geopend van
10.30-14.30 uur, op woensdag 27
oktober van 10.30-15.45 uur, donderdag 28 oktober van 12.00-14.30
uur en vrijdag 29 oktober van 10.00-

Revolutionaire schoen
StretchWalkers combineren het
beste van twee werelden: Japanse
zoolinnovatie en Xsensible stretchtechnologie is samengesmolten in
een revolutionaire wandelschoen.
StretchWalkers by Xsensible. Dank-

zij de rocker bottom bestaande uit
twee zachte EVA delen en één verstevigd balanspunt zorgt voor u een
automatische afwikkeling van de
voet. Lopen wordt gemakkelijker,
aangenamer en gezonder zonder
dat er speciale training vereist is.
Xsensible heeft 2 jaar samengewerkt met Japanse partners om dit
unieke product te ontwikkelen en
vervolmaken. StretchWalker is gebaseerd op de Japanse Ippon-BaGeta sandaal: de StretchWalker
zorgt voor een automatische afwikkeling van de voet, waarbij de druk
op de gewrichten wordt gereduceerd. Daarom ‘Probably the most
comfortable walking shoe on the
planet’.
StretchWalker is vastbesloten om
mensen over de hele wereld lekker,
gemakkelijk en gezond te laten lopen.
Kom op woensdag 27 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur bij Smit
Schoenen & Sport in Mijdrecht en
laat u overtuigen!!

Intersport DUO aan de
Zijdelrij is verbouwd
Uithoorn - Na de filialen Mijdrecht
en Amsterdam-Buitenveldert heeft
nu ook het filiaal van Intersport DUO
aan de Zijdelrij in Uithoorn een totale metamorfose ondergaan. De winkel is nog groter en overzichtelijker
geworden. De tussenwanden zijn
verwijderd, het interieur is in een
lichtere kleur gespoten, het plafond
en de verlichting zijn vernieuwd en
er is een andere vloer gelegd.
Natuurlijk bent u van harte welkom
om zelf het resultaat te komen zien.
Bovendien kunt u nog t/m zaterdag
a.s. profiteren van de heropeningsaanbiedingen. Zie hiervoor advertentie elders in deze krant,

Naast het vernieuwen in de bestaande winkels maakt Intersport
DUO bekend dat er in maart 2011
een superstore in Haarlem geopend
zal worden. Deze ruime winkel van
ruim 1200 m2 ligt op een toplocatie
aan de rand van het centrum boven
parkeergarage Raaks met 1000 parkeerplaatsen.
Omdat Intersport DUO met een ervaren team van start wil gaan zullen diverse medewerkers verhuizen naar deze vestiging. Dit betekent dat er in een aantal vestigingen
plaats is voor nieuwe medewerkers.
Op de website van Intersport DUO
vindt u hierover meer informatie.

13.00 uur. Rond de klok van 11.00 en
13.30 uur organiseert het zwembadpersoneel leuke spelletjes in en om
het water, dus kom gezellig meedoen!
Het programma voor het banenbad
blijft in de herfstvakantie ongewijzigd.
Baby & Peuter zweminstuif
Traditiegetrouw is er ook in deze vakantie weer een supergezellige zweminstuif voor de allerkleinste
bezoekertjes en hun (groot)ouders.
Samen spelen, spetteren en meedoen met de lesjes kan op donderdag 28 oktober van 09.00-10.30 uur.
Borstcrawlinstuif
Tijdens de herfstvakantie worden
2 mini-borstcrawlcursussen gegeven. Op maandag 25 en woensdag 27 oktober van 09.45-10.30 uur
kunnen kinderen vanaf het paarse of gele lintje extra komen trainen voor borst- en rugcrawl. In deze lessen worden de puntjes op de i
gezet, misschien net even nodig om
af te kunnen zwemmen op zaterdag
30 oktober. De minicursus van 2 lessen kost 16.00 euro pp en moet worden betaald bij inschrijven (incl. vrijzwemmen na de lessen). Er is plaats
voor 2 x 9 leerlingen.
Meer informatie over alle activiteiten en actuele openingstijden: www.
esa-aalsmeer.nl of 0297-322022.

STOP! The Partysquad
eindelijk in Uithoorn
Uithoorn - Op donderdag 28 oktober vind het feest STOP! plaats in
Club Bright, gelegen naast sportcentrum Amstelhof.
STOP! is een concept, dat op vele
verzoeken van de jeugd is ontstaan.
Een echt dancefeest voor jongeren
voor de leeftijd van 12 jaar t/m 15
jaar. Op de STOP! feesten zijn er altijd meerdere personeelsleden van
Stop! Samen met een beveiligingsteam zorgen zij dat de jongeren op
geheel eigen ‘veilige wijze’ kunnen
stappen. Voor de ouders die toch in
buurt willen zijn, biedt Club Bright
de mogelijkheid om een drankje te drinken in het hiernaast gelegen Café Bright. Voor de eerste editie heeft STOP! niemand minder dan
de dj duo The Partysquad uitgeno-

digd, bekend van TMF en MTV. The
Partysquad, bestaande uit Jerry en
Ruben, heeft meerdere top 40 hits
gescoord met o.a. Ali-B, Yes-R, The
Opposites, Sef, Darryl en vele andere topartiesten. Op dit moment bestormen ze samen met dj Alvaro
de tipparade met hun nieuwste hit
“Lucky Star”. STOP! staat voor live
optredens, danceshows, dj’s en veel
meer spektakel. Aanvang: 20.00 uur
(optreden The Partysquad: 21.3023.00). Line up: The Partysquad, Kubes, Looney Tune en Erik Walker
Club Bright, Noorddammerweg 24,
telefoon 06-81307878
Kaarten zijn verkrijgbaar voor 10
euro bij alle Primera winkels, ticket
agencies of via de site
www.Stopfeesten.nl

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 20 oktober 2010

Afsluiting Kinderboekenweek
De Hoeksteen en De Fontein
De Ronde Venen - Woensdag 13
oktober was de feestelijke afsluiting
van de kinderboekenweek op basisschool De Hoeksteen. Elke groep
had een boek gekregen en daarover
geknutseld, geschreven, gezongen
en toneel gespeeld. Dit lieten ze op
een spectaculaire manier zien aan
de ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. Zij konden in de
lokalen bewonderen wat de kinderen allemaal hadden gemaakt.
Aan de inwendige mens was ook
gedacht; de ouderraad had gezorgd
voor heerlijk eten en drinken.
Op het podium vertelde Joppe de
verhalenverteller dat er een verhaal
bestaat over een kat die moest werken in een bakkerij. Hij moest altijd
alles doen van de bakker, maar het
was nooit goed genoeg. De kinderen van groep 3/4 lieten in een toneelstukje zien hoe de kat uiteindelijk geholpen werd door de muizen,
die ook in de bakkerij woonden.
Zingend gingen de kinderen weer
van het podium af.
Daarna was groep 7/8 aan de beurt.
Zij hadden een rocklied ingestudeerd over Tante Patent en de grote
Sof. Tijdens het lied werd een aantal scenes uit dit verhaal uitgebeeld
en “ingelijst” in een mooie grote, zilveren lijst.
Groep 5/6 zong en danste in kleurige kleding op prachtige oosterse muziek. Zij hadden gelezen over
Aisja, die naar het paleis van de Sultan ging, om te vragen of haar broer
voor hem mocht komen werken.
Als laatste waren de kinderen van
groep 1 en 2 aan de beurt om op
het podium te komen. Wel spannend hoor en natuurlijk werd er ook
even gezwaaid naar papa en mama.
Zij zongen een lied over wat zij al
kunnen tekenen. Een poppetje, een
krokodil en nog veel meer!
Ook in een leesboek staan vaak zulke mooie tekeningen en dat was dit
jaar het thema van de kinderboekenweek: Toe teken een verhaal!
De avond werd afgesloten met het
lied dat hierbij hoort en alle toeschouwers zongen dit lied enthousiast mee.

De Fontein
Het was een spectaculaire boekenweekopening op De Fontein in de
Renessestraat. Meneer Pennenlik
was druk bezig in zijn boekwinkel.
Maar hij was ook een beetje ongerust. Want elke keer als er klanten binnen kwamen, keken zij rond,
maar kochten niets. De deftige dame zocht een boek over jurken, de
vakantieganger wilde een boek over
Zwitserland, en het kind vond helemaal niets leuk. Meneer Pennenlik
had wel veel boeken. Maar nergens
kon je zien hoe jurken er echt uit
zien, en over Zwitserland werd alleen maar iets geschreven. Na een
aantal klanten kwam er een wijze
man binnen die wel wist waarom
niemand iets kocht. De illustraties
waren verdwenen uit de boeken.
Gelukkig konden de kinderen aan
meneer Pennenlik vertellen dat zij
boven het toneel werden geprojecteerd. De wijze man had een oplossing. De kaften van de boeken kregen weer kleur, en de posters werden opgehangen. En zo kwamen de
illustraties vanzelf in de boeken.
Om de kinderen weer in de boekwinkel van meneer Pennenlik te
krijgen, mochten zij gratis boeken
ophalen in zijn winkel. Tot slot zong
de hele school het Boekenweeklied,
en kon deze bijzondere leesweek
beginnen. Ook de ouders en grootouders waren betrokken bij de kinderboekenweek. Zij mochten een
boek voorlezen. Dat was ook voor
de kinderen een hele ervaring. In
elk hoekje van de school zag je kinderen aandachtig luisteren naar een
verhaal.
In de bibliotheek waren ze dit keer
niet aan het zoeken, maar ook dat
was een heerlijk rustig plekje. Tijdens de kinderboekenweek waren
de ouders ook aanwezig op de inloopavond. Daar was in elke groep
te zien, waar de kinderen mee bezig
zijn geweest. En meneer Pennenlik had zijn winkel even afgestaan
aan het personeel van boekwinkel
Mondria. Want zij verkochten die
avond de boeken, en meneer Pennenlik had even vrij.
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Zwaarbevochten felbegeerde
eerste overwinning voor KDO
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd
tegen Hillegom op het programma.
De Kwakelaars, die de afgelopen
weken vele complimenten ontvingen over het vertoonde spel, waren
er alles aan gelegen om tegen Hillegom een goed resultaat neer te zetten. Hillegom, de ploeg die KDO vorig seizoen in de tweede ronde van
de nacompetitie knap versloeg, wist
zeven punten te halen uit de eerste
zes wedstrijden. KDO speelde drie
keer gelijk en om de aansluiting te
behouden met de naaste concurrenten onderin was een overwinning van cruciaal belang.

Dertien eerste prijzen
voor Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen zondag 17
oktober jl. heeft Judoschool Blaauw
meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Abcoude.
In Abcoude werd het eerste Fuyiama
toernooi van het seizoen 2010/2011
gehouden. Gedurende het seizoen
zijn er vier wedstrijddagen waaraan
meegedaan kan worden. De eerste
wedstrijddag werd gehouden in de
Kees Bon zaal sporthal in Abcoude. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer 211 judoka’s ingeschreven van wie de oudste 14
jaar is en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was met 54 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd
op deze wedstrijddag. De bedoeling
van dit toernooi is om de judoka’s

zoveel mogelijk ervaring op te laten
doen. De deelnemers werden in 53
poules verdeeld, zodat er minstens
drie wedstrijden gedraaid moesten worden. Naast een prijs voor de
eerste en tweede plaats kregen ook
de overige deelnemers in de poule
een prijs voor de derde plaats. Sommige poules waren heel spannend
en moesten er extra wedstrijden komen om een winnaar te bepalen.
Succesvol
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 13 eerste plaatsen en 13 tweede plaatsen
gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: De-

nise Roelofsma, Erlend Keune, Jorn
Hansen, Jouke van Westrenen, Julian Walbeek, Kasper Bleijswijk, Nico
Broersen, Romano Vermeulen, Scott
Droppert, Simon Duijn, Sjoerd Balvers, Thijs Kees, Thomas Bleijswijk.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede: Denise Roelofsma, Erlend Keune, Jorn
Hansen, Jouke van Westrenen, Julian Walbeek, Kasper Bleijswijk, Nico
Broersen, Romano Vermeulen, Scott
Droppert, Simon Duijn, Sjoerd Balvers, Thijs Kees, Thomas Bleijswijk
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
medaille voor de derde plaats in
ontvangst nemen.

Smaak te pakken
In de basisopstelling van KDO waren plekken ingeruimd voor spits
Martin Bax, middenvelder Timo Kas
en doelman Kevin ten Brink. KDO
startte de wedstrijd furieus en wist
Hillegom direct naar achteren terug
te dringen. Al in de derde minuut
kwamen de Kwakelaars op voorsprong, nadat spits Bax de bal veroverde en Joeri Stange vrij voor de
keeper wist te zetten. Stange aarzelde geen moment en schoot de 1-0
in de rechterbenedenhoek. KDO
had duidelijk de smaak te pakken,
want twee minuten later was het
opnieuw raak. Een voorzet van wederom Martin Bax kwam voor de
voeten van Jochem Kok, die fraai de
2-0 kon binnen schuiven. Ongekende beelden in De Kwakel, maar op
dat moment was het zeer verdiend
te noemen!
Spanning
Naarmate de eerste helft vorderde
nam KDO gas terug en kwam Hillegom beter in de wedstrijd. In de 25e
minuut verdween een inzet van een

Hillegom-speler uit het niets in de
rechterbenedenhoek achter doelman Kevin ten Brink, 2-1. De wedstrijd kon weer alle kanten op gaan,
wat de spanning alleen maar deed
toenemen. Vlak voor rust bewees
Martin Bax zijn waarde voor de
ploeg door alert te reageren op het
matige uitverdedigen van Hillegom.
Bax was er als de kippen bij en kopte de bal over de uitkomende doelman binnen, 3-1. In de tweede helft
gaf Hillegom zich niet zo maar verloren in De Kwakel en deed er alles
aan om terug in de wedstrijd te komen. In de 65e minuut viel de aansluitingstreffer ook, zodat KDO in
de laatste vijfentwintig minuten alle zeilen bij moest zetten om de
punten aan de Vuurlijn te houden.
Daarbij werd de ploeg niet geholpen
door de ongelukkige rode kaart van
invaller Doron Borger. Voor de ogen

Legmeervogels E1 wint
thuis van Ajax E1
Uithoorn - Het was de wedstrijd
van het jaar voor de E1 van Legmeervogels. Tot op heden zeer succesvol geweest en meedraaiend in
de top van Hoofdklasse D, wachtte
nu het grote Ajax met hun 1e jaars
E-junioren. Met veel toeschouwers langs de kant en menig ouder met gespannen gezicht werd er
om 9.00 uur afgetrapt op het kunstgras van sportpark De Randhoorn.
En het werd een hoogstaande pupillenwedstrijd, waarbij Ajax de 1e
helft het beste van het spel had. De
Uithoornaars keken iets teveel tegen de Ajacieden op en speelden
niet hun eigen spel. Dat deed Ajax
wel waardoor zij op dat moment de
wedstrijd bepaalden. Ook scoorden
de gasten; keeper Vincent Pijpers
speelde fantastisch maar had geen
antwoord op de schuiver in de hoek.
0-1 bij rust. De 2e helft gaf een heel

ander beeld. Legmeervogels E1 ging
zijn spel spelen, toonde veel meer
durf en lef en voetbalde gedreven
mee. Ze kwamen wat gelukkig op
1-1 maar toen ging het pas echt lopen. Dino Janssen scoorde via de
rug van een Vogelaar de 2-1! Om-

Veerkrachtig KDO 2 in
slotfase langs NFC/Brommer
zodat er met een 1-1 tussenstand
werd gerust.
In de tweede helft kwam NFC/
Brommer op 1-2 nadat er zeer matig werd verdedigd bij KDO achterin.
KDO liet het hier niet bij zitten en
bleef volop druk zetten op de Amstelveense verdediging.
In de 80e minuut kregen de Kwakelaars loon naar werken en wist invaller Patrick van der Nesse op aangeven van Elton Shehu de gelijkmaker aan te tekenen, 2-2. KDO nam
hier duidelijk geen genoegen mee
en deed er alles aan om de volle buit
binnen te halen.
Twee minuten voor tijd mocht Roy
Klijn aanleggen voor een vrije trap
recht voor het doel. Klijn was onberispelijk en schoot de bal op fantastische wijze in de linkerhoek, 3-2.
Een grote ontlading was er bij iedereen van KDO, want hier heeft de
ploeg zo lang naar gesnakt!
Door deze prachtige overwinning
houdt KDO 2 aansluiting met de
middenmoot.
Volgende week speelt KDO thuis de
bekerwedstrijd tegen ZSGO/WMS
2. De week erop spelen de Kwakelaars tegen DSS 3 in Haarlem.
Foto: Annemarieke Verheij
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond speelde KDO 2 de streekder
De Kwakelaars, die de afgelopen
weken vaak ongelukkig punten lieten liggen, kwamen na twintig minuten spelen op 1-0 door een klassiek voorbeeld van een ‘Rob Rewijk-

actie’. Rewijk ontving de bal aan de
rechterkant, gaf zijn tegenstander
een panna en schoot de bal fraai in
de linkerbenedenhoek, 1-0.
Een minuut voor rust kwamen de
Amstelveners op gelijke hoogte,

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

van de scheidsrechter gaf Borger
zijn tegenstander een onhandige
trap, waardoor hij direct terug naar
de kleedkamer kon gaan. De Kwakelaars bleven vechten voor elke
bal en tot grote vreugde van de vele
toeschouwers floot de scheidsrechter na ruim vijfennegentig bloedstollende minuten af, waardoor de eerste overwinning voor KDO een feit
was. Door deze felbegeerde overwinning blijft KDO in de nek hijgen
van haar directe concurrenten. Met
zes punten uit zeven wedstrijden is
er nog veel mogelijk dit seizoen.
Volgende week zondag is KDO vrij,
maar de week daarop spelen de
Kwakelaars de uitwedstrijd tegen
buurtgenoot NFC/Brommer. Een
wedstrijd die op voorhand al garant
staat voor veel spektakel en een
prachtig sfeertje langs de lijn!
Foto: Annemarieke Verheij

dat Ajax goed mee bleef voetballen was ook de 2e helft van een zeer
hoog niveau. Ajax kwam wel op 2-2
maar de verdediging onder leiding
van Mervin Hansen en Tim Peeters
stond verder zijn mannetje.
De 2-2 spoorden de Vogelaars nog
meer aan en schoten van Dino
Janssen, Michael van Soest, Sergio Drenth, Lucas Broers en vooral
Tommy Fluks werden door de Ajaxkeeper uit het doel geranseld. Ook
miste de E1 wat kansen. Het uitstekende spel werd echter beloond
met wederom een goal van Dino
Janssen en ook Tommy Fluks maakte zijn reputatie waar. 4-2 voor Legmeervogels E1.
De toeschouwers langs de kant
hebben genoten, de spelers waren
natuurlijk dolblij en de complimenten van de trainers en de Ajax trainers waren hun deel.
Legmeervogels E1 blijft 3e in de
Hoofdklasse D maar staat nog maar
2 punten achter Ajax en 3 punten
achter Elinkwijk.

Legmeervogels zondag
zoekt scorend vermogen
Uithoorn - Ook aan het zevende duel van deze competitie houdt
Legmeervogels
een
negatieve
smaak over. Legmeervogels is in het
duel tegen VVA/Spartaan zeer zeker niet de mindere. Nee, zeker in
de eerste 45 minuten is Legmeervogels gewoon de betere ploeg. Laat
goed voetbal zien aan de aanwezige toeschouwers maar weet op het
moment waarop het moet, het doel
van de tegenpartij niet te vinden. Tot
aan het 16 meter gebied, uitstekend
maar daarna is het killerinstinct ver
te zoeken. In deze eerste 45 minuten
is Legmeervogels eigenlijk heer en
meester en heel zelden komen de
gasten in het 16 meter gebied van
Legmeervogels. Maar toch gaat de
rust in met een stand van 0-1. Vlak
voor het rustsignaal maakt Yannick v.d. Akker in het strafschopgebied een dusdanige overtreding dat
de goed leidende scheidsrechter de
bal op de stip legt en v.d. Akker een
gele kaart toont. Zijn tweede in een

korte periode. Tweemaal geel is in
dit geval rood en Legmeervogels
zal gedurende de gehele 2e helft
met 10 man verder moeten. Mogelijk is Yannick van de Akker te gemotiveerd en wil hij te veel. Immers
hij is nu in de basis gestart wegens
afwezigheid van Franklin Meijerhoven. De tweede helft is Legmeervogels ook met 10 man zeker niet de
mindere dan de gasten. Het wordt
in de 51ste minuut dan toch 1-1.
Een vrije trap genomen door Rinse
Verkerk wordt door verdediger Stefan van Grieken op de juiste waarde
beoordeeld en fraai achter de VVA/
Spartaan doelman gekopt. 14 minuten heeft de 1-1 stand op het scorebord gestaan dan. Een snel uitgevoerde counter van VVA/Spartaan zorgt voor veel verwarring in
de verdediging van Legmeervogels
dat een speler van Legmeervogels
de bal uiteindelijk via de paal in het
eigen doel ziet verdwijnen, 1-2. Dan
krijgt Legmeervogels in de 89ste

minuut een hoekschop toegewezen die kinderlijk eenvoudig ingeleverd wordt bij de tegenpartij dat
die via een snel uitgevoerde tegenaanval en een flinke blunder in de
verdediging van Legmeervogels kan
worden omgezet in een treffer 1-3.
Dan krijgt ook Legmeervogels in de
blessuretijd een strafschop toegekend. Robin Oussoren weet dit buitenkansje te verzilveren, 2-3. Dan zit
het Legmeervogels ook niet mee als
even later de inzet van Stefan van
Pierre via de binnenkant van de paal
niet in het doel verdwijnt maar terugspringt in het veld. Dit mogelijk
ene punt zou wel verdiend zijn geweest voor een hardwerkende Legmeervogels, dat nog steeds op zoek
is naar een scorende spits. Teveel
mogelijkheden worden door de Vogels onbenut gelaten.
Beker.
Aanstaande zondag voor Legmeervogels geen competitiewedstrijd
maar de 2e ronde van de KNVB beker. Legmeervogels zal daar voor
moeten afreizen naar AmsterdamNoord waar de strijd zal moeten
worden aangegaan met 4e klasser
OSV.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 20 oktober 2010

UWTC’er Thijs Leijgraaff pakt
het brons op nk koppelkoers
Regio - Op vrijdag 15 oktober werd
op de goudbruine latten van Sportpaleis Alkmaar gestreden om het
Nederlands kampioenschap baanwielrennen voor junioren op het onderdeel madison.
Namens UWTC stonden twee renners aan de start, Thijs Leijgraaff en
Dennis Looij. Thijs werd vergezeld
van koppelgenoot Ricardo van Dongen van wielervereniging De Jonge
Renner en Dennis vormde een koppelgenoot met Dylan Groenewegen
(van Avia Cycling Team). De koppels
lieten een sportieve en hartverwarmende wedstrijd.
Al vroeg in de wedstrijd reed het
koppel Van Hoorn en Tusveld weg
uit de groep en kregen later aansluiting van Kaldenbach-Slik. De twee
koppels werkten uitstekend samen
en pakten al vrij snel een ronde. Na
een valpartij werd de wedstrijd even
stilgelegd, waarbij twee koppels de
wedstrijd moesten staken. Het spel
ging vervolgens weer verder waar
het gestopt was. Niemand, maar
dan helemaal niemand, kon de twee
vechters Taco van Hoorn & Martijn
Tusveld van de overwinning afhouden. Kaldenback-Slik eindigden op
een tweede plaats. Thijs Leijgraaff
(op de foto uiterst links) met koppelgenoot Ricardo van Dongen na-

men het brons mee naar huis. Dennis Looij met koppelgenoot Dylan
Groenewegen werden 4de.
Gentlemenrace
Op zondag 10 oktober werd vanaf 10.00 uur op deze zonovergoten ochtend begonnen met de inschrijving in het clubgebouw van de
UWTC voor de jaarlijkse Gentlemenrace. In totaal stonden 29 koppels
om 11.00 uur op de Hollandse Dijk
aan de start. Deelnemers van de
UWTC, schaatsvereniging Nooitgedacht, triatlonvereniging Multi-Supplies en wielrenvereniging de Amstel namen deel aan dit evenement.
Deze koppeltijdrit van 12 km, werd
verreden via de Bovenkerkerweg,
Nesserlaan, Amsteldijk en eindigt
met de finish weer op de Hollandsche Dijk. Men kon zich inschrijven
in de categorie Heren, Dames, Mix
en Ouder /Jeugd.
De laatste categorie was tevens de
grootste en bestond uit 17 koppels
met jeugdrenners van 8 t/m 14 jaar.
Van de Triatlonvereniging MultiSupplies deden in totaal 5 koppels
mee. Onder deze deelnemers bevond zich ook het gezin Grabijn. De
8-jarige tweeling Pieter jr. en Tinus
deden mee met hun vader Pieter
en moeder Jani. Zij vonden het een

leuke wedstrijd en een mooi parcours. Soms was het zwaar tegen de
wind in, vooral op de Nesserlaan en
moesten ze achter hun ouders uit
de wind proberen te fietsen.
Maar de stukken met de wind mee
fietsten ze naast elkaar voor de gezelligheid. Ook zus Janneke was
meegekomen. Helaas kon zij alleen
haar familie aanmoedigen. Door een
zware blessure kon ze zelf niet meefietsen, maar ze hoopt met een paar
jaar weer helemaal hersteld te zijn
en weer volop mee te doen. Michael
Dal heeft meegedaan met zijn vader
Roy. Michael heeft veel bij zijn vader
in het wiel gefietst, maar de laatste
100 meter heeft hij voluit gespurt en
op kop gereden. Zij behaalden een
mooie 6e plaats.
Triatlonvereniging Multi-Supplies
traint elke zaterdag op het wielerparcours van UWTC en UWTC hoopt
hen volgend jaar weer terug te zien
bij de gentlemenrace.
Van de eigen vereniging deden 11
jeugdrenners mee. Owen Geleijn
fietste met zijn opa en Tristan met
zijn vader. Ian van de Berg met zijn
moeder, Tom Veraart met zijn oom
Peter Zijerveld, Tim Versteeg met
toerrijder Gerrit Vis, Daniel Wiegmans met zijn trainer Wim Veenboer
en Wesley van Dijk vond zijn maatje

in de voorzitter van de UWTC, Gerard van Veen.
Na afloop kwamen de renners weer
terug in het clubhuis van de UWTC
waar rondemiss Britt Versteeg de
bekers en bloemen uitreikte. Overall winnaars waren Rianne en René
Markus van WTC de Amstel met een
tijd van 17.44 min. Zij reden echter
buiten mededingen mee, omdat
beide licentiehouders zijn.
Gentlemenwinnaars van 2010 werden Jeroen Hysteek en Willlem van
Dongen met een tijd van 19.57 en
een gemiddelde snelheid van 36,09
per uur. Mevrouw Fiege reikte de
Ad Fiege Bokaal aan de winnaars
uit. Zij zullen weer met tijd en naam
op de bokaal vereeuwigd worden.
De overige uitslagen van de gentlemenrace:
Heren:
1. Jeroen Hysteek
Willem van Dongen
2. Jeroen van Pierre
Vincent van Hellemondt
3. Thijs Leijgraaff Pascal
Mix:
1. Robin Leijgraaff
Annika Fangmann
2. Ben de Bruin
Marjan de Bruin
3. Melissa van Pierre
Jonathan Boom

19.57
20.37
21.12

Vijftien AkU-lopers in de
marathon van Amsterdam
Regio - Vijf leden van de lopers
groep kwamen zondag aan de start
voor de hele marathon van Amsterdam en tien deden mee aan de halve afstand.
Freek Koersvelt was de snelste man
van de club met een tijd van 3.02.39
over de 42 kilometer en 195 meter.
De tweede snelste was atlete Karin Versteeg die met een prachtige
3.29.00 de drie en een half uur barrière eindelijk slechtte! Hendrik Bulle bleef daar nipt boven met 3.31.55,
maar bleef zo AKU trainer Theo Noij
die zijn dag niet had zoals hij zelf zei,
met 3.35.22 toch ruim voor.
Arie Ligtvoet deed het wat kalmer
aan en finishte in een goede 4.07.12.
Op de halve marathon liepen Harry
Schoordijk en Mario Willemse onder
de 1 uur veertig binnen. Harry was
de snelste met een prima 1.33.19
en ook Mario kon met opgeheven

hoofd het stadion verlaten met zijn
1.39.16.
Richard Mayenburg volgde in
1.42.13 en Baukje Verbruggen voldeed met haar 1.45.23 volledig aan
de door haar verwachte tijd. Corrine
van den Bergen en Wil Voorn verloren elkaar, tenminste virtueel, niet
uit het oog. Corrine was iets eerder
binnen in 1.48.24, maar Wil behoefde zeker niet ontevreden te zijn met
haar 1.49.21.
Ed Janssen, terug van weggeweest,
kwam netjes binnen de twee uur
over de meet in 1.55.44, wat ook
Paul Schermerhorn presteerde met
een finishtijd van 1.55.31.
Rudy Derby en Ronald Heijboer deden er iets langer over met respectievelijk 2.01.10 en 2.02.25. Jeroen
Breggeman tenslotte liet met een
tijd van 2.15.22 nog zeker duizenden
deelnemers achter zich.

20.06
20.50
20.52

Ouder-Jeugd:
1. Henk de Jong Koen de Best 18.55
2. Etienne Kooreman
Damien Kooreman
20.10
3. Alex Hendriks
Marcel Hendriks
21.36

Goede score motorcoureur
Alexander de Haan
Regio - Aprilia-rijder Alexander de
Haan uit De Hoef heeft zondag tijdens de voorlaatste wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioenschap Supermotard in de Wijk/Rogat goed gescoord. De Haan leverde in beide manches flink strijd met
de concurrentie en kwam in de eerste manche op een elfde plaats over
de finish. In de tweede manche wilde hij in de laatste ronde nog twee
rijders voorbijspringen. Helaas pakte dit verkeerd uit en kwam hij ten
val. Dit kostte hem twee plaatsen
waardoor hij lichtelijk teleurgesteld
op een veertiende plaats werd afgevlagd.
Toen Alexander het circuit had bekeken, had hij er een hard hoofd in.
Hij vond het maar gevaarlijk maar
ondanks dit ging het rijden in de
training erg lekker. Het was een heel
gevarieerd parcours waarop Alexander in de training goed uit de voeten kwam. In de tijdtraining stond hij
lang op een vijftiende tijd maar in de
laatste ronde zette hij nog even alles op alles en wist een seconde van
zijn eigen tijd af te rijden. Dit resulteerde in een twaalfde tijd.

‘De Amstel’-dames
geven wedstrijd weg
Regio - Zaterdagavond speelden
de dames van Zwem- en Polovereniging De Amstel de uitwedstrijd
tegen DAW in Alkmaar. In de eerste
drie partjes had De Amstel, gezien
het overwicht, een flinke voorsprong
moeten nemen. Dan had het laatste
partje, waarin DAW sterker was, er
niet meer toe gedaan. Nu werd er
uiteindelijk met 6–3 verloren.
DAW veroverde meteen de eerste
bal, maar aarzelde te lang in de aanval waardoor ze uit de tijd liepen. De
eerste Amstelaanval begon met een
bal van Mireille (op doel) op Dewi,
die net tekort op Hilde passte. De
volgende aanval met Niké en Ninke
werd door nummer zeven van DAW
onderbroken. Een uitbal van Mireille kwam bij Hilde die naar Niké
speelde, die onreglementair gestopt
werd.
Na twee minuten spelen redde Mireille voor de eerste keer heel mooi.
Uit de tegenaanval van De Amstel,
van Mireille naar Niké, kon Hilde
een halve minuut later scoren: 0-1.
Na ruim drie minuten spelen moest
Rianne voor straf naar de kant en
twee seconden later scoorde nummer zeven van DAW de gelijkmaker:
1–1. Vlak daarop moest nummer
twee van DAW naar de kant en net
op tijd kon Niké De Amstel opnieuw
op voorsprong zetten: 1–2. Yvonne V. veroverde de bal, speelde terug op Mireille en via Niké kwam de
bal bij Hilde die vervolgens door de
nummers acht en dertien van DAW
gemangeld werd. Echter zonder gevolg. Ruim twintig seconden voor
tijd kwam DAW opnieuw langszij:
2–2.
Tegenaanval
Het tweede partje begon met de
bal voor DAW. Een snelle tegenaanval van De Amstel eindigde met een
schot op de paal van Hilde. Toen ze
probeerde de rebound te verzilveren werd ze onreglementair gestopt,
maar de vrije worp leverde niets op.
En pass van Yvonne W. bereikte helaas geen medespeler omdat iedereen stil lag.
Dit partje kenmerkte zich door veel
heen-en-weergespeel waarbij de
schoten op doel op de vingers van
een hand te tellen waren. Yvonne V.
schoot van afstand over, een pass
van Hilde op Kate was te hard. Mireille moest met nog anderhalve minuut te gaan weer eens reddend

optreden. De volgende aanval duurde te lang. Nummer zeven van DAW
raakte nog een keer de lat. In het
slotsignaal redde Mireille opnieuw.
Het derde partje begon met Rianne
en Niké op de bank en de bal voor
DAW. De tijdwaarnemers maakten
er intussen steeds meer een potje van, zodat een mooie aanval van
Kate door de tijd gestopt werd.
Na bijna vier minuten spelen moest
Mireille weer eens in actie komen. Met iets minder dan een minuut te spelen kwam De Amstel opnieuw op voorsprong dankzij Hilde
en Niké: 2–3. Minder dan een halve
minuut later moest Yvonne V. voor
straf naar de kant, een seconde later gevolgd door Rianne. DAW profiteerde van het overtal en kwam
weer langszij: 3–3.
Aanvallen
In het vierde partje bracht DAW een
nieuwe speelster in en die had na
nog geen vijftien seconden succes: 4–3. DAW zette meer vaart achter de aanvallen en De Amstel liet
zich terugduwen. Vooral in de verdediging liet men steekjes vallen en
hoewel Mireille haar prima keepwerk voortzette, wist de thuisploeg,
een minuut nadat ze op voorsprong
was gekomen, die te vergroten tot
5–3. Kate, Ninke en Hilde zetten een
nieuwe aanval op die een vrije worp
voor Hilde opleverde. Haar bal op
Dewi leverde een nieuwe vrije worp
op, zonder succes overigens.
Met ruim drie minuten op de klok
kreeg nummer zes van DAW een
tijdstraf, maar De Amstel wist niet
te profiteren. Hilde vond de keeper
op haar pad en Niké schoot, na fraai
opzwemmen, net naast.
Een vrije worp ineens van Hilde ging
naast en een vrije worp van Kate
eindigde in de handen van de keeper van de thuisploeg.
Met nog een halve minuut te gaan
moest Kate naar de kant en hoewel
de man-meer niets opleverde voor
DAW werd het twee seconden voor
tijd toch nog 6–3. Daarmee kwam
meteen de eindstand op het bord.
Deze wedstrijd had De Amstel de
eerste overwinning na de promotie
kunnen opleveren. Zeker als ze op
sterkte, dus inclusief Colette, Diana
en Maaike, waren geweest.
Nu valt het verlies alleen te wijten
aan te weinig scoren in de eerste
drie partjes en een flinke terugval in
het laatste.

Jeugdschaaktoernooi Denk
en Zet-Advisor in De Boei
Vinkeveen - Na de succesvolle en
drukbezochte toernooien van afgelopen jaren is er ook dit jaar een
jeugdschaaktoernooi. Het zesde alweer, op zaterdagmiddag zes november gaan tientallen jeugdschakers uitmaken wie zich dit jaar kampioen mag noemen.
Zoals ieder jaar zal er weer flink
worden gestreden om een ereplaats, want die krijg je natuurlijk niet cadeau. Het is altijd weer
prachtig om al die gespannen gezichten te zien tijdens het schaken
en de vreugde of teleurstelling na
afloop van de partij. Maar gelukkig
gaat niemand met lege handen naar
huis, voor iedereen zijn er mooie bekers en medailles te winnen. Ook is

er voor iedereen wat te drinken met
een versnapering.
Het toernooi zal plaatsvinden op zaterdag zes november in Dorpshuis
De Boei. Deelname is voor spelers/
speelsters tot 18 jaar. De zaal gaat
om 12.30 uur open en om 13.00 uur
zal het toernooi gaan beginnen.
Rond de klok van 17.00 uur staat de
prijsuitreiking op de planning. De
organisatie van dit toernooi is geheel in handen van Schaakvereniging Denk en Zet-Advisor.
Inschrijven kan via de website van
Denk en Zet-Advisor:
www.svdenkenzet.nl of telefonisch
bij Evert Kronemeijer: 0297-283477
Hopelijk ziet Denk en Zet jou ook op
hun spannende, leuke en altijd gezellige toernooi!

In de eerste manche had Alexander het in het begin moeilijk om zijn
draai te vinden. Hierdoor verloor hij
een aantal plaatsen. Omdat het niet
makkelijk was om in te halen moest
Alexander alles in het werk stellen
om naar voren te komen. Alexander belandde in een gevecht met de
tiende man die tot aan de finish zou
duren. Op het ene gedeelte was de
tiende man sneller en in het zandgedeelte was Alexander sneller.

Omdat hij helaas net niet het verschil kon maken kon hij geen serieuze aanval inzetten waardoor hij in
de eerste manche genoegen moest
nemen met een elfde plaats.
Duwen
In de tweede manche was het flink
duwen in de eerste bocht. Hij zat er
gelijk lekker bij en reed achter Peter van den Berk en voor Erwin Mulder. Alexander wisselde een aantal
keren van positie met Van den Berk
en streed voor alles wat hij waard
was. Op een totaal onverwacht moment werd hij gepasseerd door Jan
Rekers die vervolgens weer met Van
den Berk in de slag ging. Alexander volgde dit vanaf een afstandje
en zette in de laatste ronde de aanval in. Hij ging volgas buitenom door
de kombocht en wist beide rijders
op de tafelberg voorbij te springen.
Omdat de achterkant van de tafelberg was uitgereden, verloor hij de
controle over zijn Aprilia en kwam
ten val. De Haan zat snel weer op
zijn machine maar omdat hij in mulzand stond had hij veel wielspin bij
het wegrijden waardoor hij twee
plaatsen verloor. Op het asfalt probeerde hij de dertiende man nog te
passeren maar helaas kwam hij net
iets tekort waardoor hij op een veertiende plaats werd afgevlagd.
In het dagklassement eindigde de
rijder uit De Hoef op een dertiende plaats. In de tussenstand om het
Open Nederlands Kampioenschap
staat Alexander na deze wedstrijd
op een zeventiende plaats. Op 4 november wordt de laatste wedstrijd
verreden in Lelystad.

Zondag 7 november

De Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Nog enkele
weken te gaan en dan wordt wederom het startschot gegeven voor
de grootste hardloopwedstrijd in De
Ronde Venen, de Zilveren Turfloop.
Dit jaar organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit Mijdrecht
deze loop voor de 20e keer. Een jubileumeditie dus, met een feestelijk
tintje. Nieuw dit jaar is de wedstrijd/
prestatieloop Nordic Walking over
een afstand van 10 km. Daarnaast
zal dit jaar Inloophuis ’t Anker met
een stand aanwezig zijn.
Nabij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo
Kinderloop over een afstand van 1,5
km waarbij het parcours door het
sportpark voert. De deelname hieraan is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Deze laatste afstand is
zowel een wedstrijd- als een prestatieloop. De overige afstanden zijn
prestatielopen. Voor alle afstanden
geldt dat deze door de KNAU zijn
erkend.
Tenslotte is er een Businessloop die
kan worden gelopen als 5 en 10 km.
De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt

in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruikmaken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt, zoals koffie, thee en frisdranken.
Inschrijving is uiteraard nog mogelijk. Dit kan op zondag 7 november
in de sporthal of vooraf via de website www.zilverenturfloop.nl. Voor
Nordic Walking is alleen voorinschrijving mogelijk. Dit kan bij bij L.
Neuteboom:
leo.neuteboom@hetnet.nl, tel. 0297289027 of op de dag zelf bij Leo
Neuteboom, Sporthal Phoenix.
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NATUUR
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Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De haas

Judoka’s Budo Ryu Blaauw
doen het goed
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 12 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band. Nadat de poules geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. 3 judoka’s van
Budo Ryu Blaauw wisten de eerste plaats te behalen. Bij de meisjes
was dat Susan Blaauw en bij de jongens waren dat Hessel Hooglugt en
Rogier Hendriksma. Verder wist Cas
Jansen tweede te worden. Een hele goede prestatie. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw hebben de gedeelde derde plaats behaald: Emma Verwoerd, Remke Verwoerd, Tobias van Bruggen, Jelle van Scheppingen, Janieck Lindeman, Justin van der Weijden, Wouter
de Groot en Rody Kapteijn. Na een
lange Judodag gingen alle judoka’s
moe maar voldaan weer huiswaarts.
Voor meer informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en
karate vanaf 10 jaar kunt u contact
opnemen met Budo Ryu Blaauw onder telefoonnummer 0297-272629 of
06-10484259.

Wie in De Ronde Venen woont kan
hem niet missen: de haas, een zoogdier van 50 tot 75 cm lengte met een
gewicht van 3 tot 7 kilo. In jachttermen:
het haas. Een dier met een geweldige
goede neus en dus een grote reukzin.
Ook heel grote oren om goed mee te
kunnen horen!
In onze Nederlandse taal zijn heel veel
zegswijzen en spreekwoorden gerelateerd aan de haas zoals
je gaat er als een haas vandoor
je weet hoe de hazen lopen
je bent het haasje
je weet nooit hoe een koe een haas vangt
mijn naam is haas
je doet een hazenslaapje
je kiest het hazenpad
De haas is echt een dier van de Nederlandse
polder, ook in De Ronde Venen. De haas leeft
het liefst in grote grasgebieden. Nou, die hebben we! Toch zijn er ook heel veel ondersoorten
waaronder de sneeuwhaas.
De haas is vooral actief in de nacht. Overdag
ligt hij plat tegen de grond in zijn leger op een
zonnige en beschutte plaats. Dan doet de haas
inderdaad hazenslaapjes: heel kort en licht.
De haas huppelt, de achterpoten gaan daarbij voorbij aan de voorpoten. Daarbij kunnen
sprongen worden gemaakt van 1 tot 2 meter.
Zwemmen kan de haas ook heel goed.
De haas is heel honkvast en zal pas in uiterste
noodzaak zijn beperkte territorium van ongeveer 300 hectare verlaten. Dat territorium deelt
ie overigens zonder problemen met soortgenoten. Er bevinden zich legers, latrines, foerageerplaatsen, paden en wissels.
Het mannetje heet rammelaar, het vrouwtje
de moerhaas. De paartijd is de rammeltijd en
begint al in januari ;de piek ligt tussen februari
en april. De moerhaas heeft in de rammeltijd
een cyclus van 6 weken; daarin is ze slechts
één dag een paar uur ontvankelijk. Daardoor
gebeurt het dat meerdere rammelaars op een
moerhaas azen met als gevolg agressie en

gevechten die veel weg hebben van kickboksen: rechtop staand delen ze fikse klappen en
schoppen uit. Als de moerhaas niet ontvankelijk
is slaat en schopt zij de rammelaars van zich af.
De moerhaas heeft 1 tot 3 worpen per jaar met
2 tot 5 jongen per worp.
De draagtijd is 41 tot 44 dagen. De jongen
wegen ruim 100 gram en zijn nestvlieders, dat
wil zeggen dat ze al een paar uur na de geboorte gaan lopen. Moeder haas zorgt voor
de jongen. Na zonsondergang maakt ze een
bepaald geluid om de jongen te verzamelen en
ze vervolgens te zogen. Dit doet ze 23 dagen
lang. Als ze na 4 à 5 weken vast voedsel eten
zijn ze zelfstandig. Veel jongen overleven hun
eerste winter niet. Ze zijn gevoelig voor de
koude nattigheid van de Nederlandse winters.
Overdag tijdens de hazenslaapjes en ook bij
gevaar drukt de haas zich plat tegen de grond
en vertrouwt daarbij op zijn schutkleur. Komt
het gevaar dichtbij dan slaat ie alsnog op de
vlucht en kan daarbij snelheden halen van 75
km per uur!
De moderne landbouw is niet gunstig voor
de haas, er is minder variatie in plantensoorten, het voedsel is stikstofrijk en bevat bestrijdingsmiddelen. Bovendien is het een favoriet
jachtdier.
Kortom: ze zijn het haasje!
Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Atalante D2 wint in Hoofddorp

Vinkeveen- Woensdagavond 13
oktober stond de eerste serieuze
wedstrijd voor de Haaxman ploeg
op het programma. Joke Ruizendaal
was er niet maar Annike van Kouwen, Daniëlle van der Horst en Annemarie Bakker wel. Aan de andere kant van het net stond een aantal dames, flink langer dan de Vinkeveense equipe, heel best in te
slaan en de basis zes stroopten de
mouwen op. De service reeks van
de Vinkeveense dames was direct
goed, de pass van de tegenstanders
viel wel wat tegen. Al snel werd een
mooie voorsprong opgebouwd en
onverwacht snel was daar de 12-25

winst. Opgemerkt werd wel dat de
dames vast meer in huis hadden en
dat bleek wel in set twee. De Haaxman ploeg liet het zelf ook een beetje liggen, de service was niet meer
foutloos en hier en daar was er
een slordige rally fout of pass foutje te veel. Hierdoor kwam VCH beter in het spel met de ene keer leuke
smashes en vaker nog wel rommelige rommelballetjes rond het midden. Net voorbij de tien haalde de
Vinkeveense ploeg pas weer bij. Op
16-14 voor werd Daniëlle ingewisseld op de middenaanval. Maar de
Hoofddorpers waren goed op dreef
en aan de winnende hand. Na een

Toppers falen bij B.V.K.
De Kwakel - Een opmerkelijke uitslag in de A-lijn van de BVK op de
eerste speelavond van de 2e parencyclus. De voltallige top-5 van
de eerste cyclus kende een off-day,
want geen van deze 5 paren vinden
we terug in bij de eerste 5 van de
daguitslag.

weer hun opwachting maken in de
A lijn en dat ging hen goed af, getuige hun 3e plaats met 54,76%.
Han Mann en Ria van Zuylen hadden een stroeve start in deze nieuwe serie van 6 speelavonden en zij
moesten met 38,4% dan ook de hele
rest van het veld boven zich dulden.

Nu waren er wel ijzersterke winnaars in de personen van Dick Elenbaas en Andre Verhoef, die een
nieuw seizoensrecord lieten optekenen met maar liefst 67,56%.

Ook in de B lijn een hoge score voor
de nummers 1, Riet Doeswijk en
Joop den Blanken, die 64,88% bijeen kaartten. Piet v.d. Poel en Gerard de Kuyer legden een stevige
basis voor een snelle terugkeer naar
de A lijn door deze avond 2e te worden met 57,44%.

Bij de grillige spellen die deze avond
kenmerkten voelen deze mannen zich bizonder goed thuis, dat
blijkt wel. Nel Bakker en Hans Wagenvoort scoorden ook hoog met
61,31%, goed voor de 2e plaats.
Na een lange afwezigheid mochten Ab en Riet van Nieuwkerk ook

De 3e plaats was voor Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh met
de fraaie score van 56,85%.
In deze lijn moesten Lous Bakker en
Hans Elias alle andere paren voor

time-out op 18-18 werd Annike bij
18-21 achter ingewisseld en kwam
de ploeg nog aardig terug, maar met
25-23 was het gedaan.
Setje drie. De strijd was helemaal
open. Geconcentreerd werd verder
gebald, niet alles ging direct netjes,
maar de service was weer mooi terug. Annemarie maakte een flinke (jawel onderhandse) reeks daarbij lekker sturend naar met name de
anti-paashaas die uit de pass stond.
De spanning nam af, er werd vrijelijk
en lekker gebald, de pass was fijn,
kortom lekker ballen. Daniëlle leverde goed werk door met haar sterke blok bovenop de fanatieke middenaanvaller te zitten en aanvallend
lekker te scoren. Echt een goede
strategische zet. Ook Annike poeierde op de buitenkant de ballen lekker foutloos het Hoofddorpse vierkant in. VCH kwam niet in hun spel
en ineens was het 14-25.
In de laatste set waren Annemarieke Wijnands en Debbie van der
Hoorn weer van de partij en die lieten mooie knallers zien. VCH gaf
zich echter nog niet gewonnen en
de strijd ging min of meer gelijk op.
Maar de Haaxman equipe is natuurlijk taai en volhardend en streed
moedig verder. Er werd goed gecommuniceerd, de service leverde
leuke directe punten op en met 2520 trok de gastploeg aan het langste
eind. Met deze 3-1 winst werd weliswaar een eerste set verloren maar
wel mooi een vierde winst op rij geboekt.
laten gaan, maar de score van bijna 37% viel Hans gelukkig nog alleszins mee.
In de C lijn lieten Truus en Piet Langelaan zien dat hun terugkeer in
de lijn op een vergissing berustte.
Exact 60% was hier goed voor de 1e
plaats. Paula en Klaas Kniep gigen
onverdroten voort op het al enige
weken geleden ingeslagen pad omhoog, want met 59,58% zaten zij de
koplopers dicht op de bekende hielen. Corrie Bartels en Ruud Doeswijk zaten daar op hun beurt ook
weer zeer dicht achter met 58,75%.
Waar in de top hoog wordt gescoord vallen onderin de klappen.
Tilly en Frans Wouda zagen de bui
al hangen en vertrokken vroegtijdig
naar huis om hun score niet aan te
hoeven horen. Het werd geen ‘recordscore’, maar echt hoog was het
dus niet. Zij hebben echter al een
paar keer laten zien dat zij echt wel
een beetje kunnen bridgen, dus dat
trekken zij wel weer recht.

Legmeervogels zaterdag
deelt de punten
Uithoorn - Na de goede wedstrijd
tegen Hoofddorp was het de vraag
of Legmeervogels tegen Sporting
Martinus de lijn kon doortrekken.
Beide teams begonnen de wedstrijd
nerveus haastig spel, met veel balverlies. Legmeervogels kwam als
eerste gevaarlijk voor het doel van
Martinus. In de 5de minuut een
mooi hard schot van Bas Righarts
in de rechter boven hoek. De inzet werd door de Martinus keeper
met moeite corner getikt. Een minuut later een snelle aanval van
Martinus. Walter Hoffman zetten
net iets te laat een sliding in om
een schot op doel van Martinus onschadelijk te maken. Dit schot was
ook buiten het bereik van doelman
Roy Brouwer zodat Martinus onverwacht op een 0-1 voorsprong
kwam. Dan volgt er een fase waarin
beide team aan elkaar gewaagt zijn
met kansen aan beide kanten. Voor
rust probeert Legmeervogels nog

op gelijke hoogte te komen. In de
31ste minuut is het weer Bas Righarts dat een hard schot op het doel
van Martinus geeft. Zijn inzet werd
door een Martinus speler net voor
de lijn weggehaald. 43ste minuut
twee schoten van Legmeervogels
op doel van Martinus die door Martinus spelers geblokt werden terwijl de keeper als gepasseerd was.
Meer zat er voor Legmeervogels niet
in zodat met een 0-1 stand de rust
bereikt werd.
Evenwicht
Tweede helft een ongewijzigd spelbeeld. Beide elftallen houden elkaar in evenwicht met kansen over
een weer. In de 63ste minuut is het
Earl Tjin a Kiem die een pass op
zich zelf geeft en door de Martinus verdediging gaat. Met een laag
schot passeert hij de Martinus keeper 1-1. Martinus voelt zich met deze stand te kort gedaan en gaat op

Toptijden voor
Amstelhof-Runners!
Uithoorn - Afgelopen zondag was
de grote dag voor een 7 tal Amstelhof-runners.
Meedoen aan het grote loopevenement in Amsterdam is een hele ervaring, zeker als het de eerste keer
is op de lange afstanden.
Na weken van voorbereiding was
het startschot daar. Onder uitstekende weersomstandigheden werd
deelgenomen op de hele marathon,
de halve en de 8 km wedstrijd. Op
de hele marathon was het Arvid Blijleven die ver boven zich zelf uitsteeg

door in zijn eerste marathon gelijk
dik onder zijn streeftijd te duiken.
Een tijd van 3.23.14 mag duiden op
een groot talent. Op de halve marathon was het een viertal runners
die voor het eerst op deze afstand
van start gingen. Claudia Schaffer
eindigde in een tijd van 1.32.30 dat
aangeeft dat ze ook op de lange afstanden iemand is om rekening mee
te houden.
Roger Luttikhuis en Erwin van der
Rijt hebben de race goed ingedeeld
en liepen samen op, de altijd aan-

zoek naar de winst. Meer druk naar
voren zorgt er voor dat Legmeervogels in de problemen komt. Met af
en toe een counter probeert Legmeervogels onder de druk uit te komen. Omdat precisie en geluk in de
afwerking bij Legmeervogels ontbreekt, lukt het niet om te scoren. In
de 87ste minuut is het een prachtige redding van Roy Brouwer nodig
om het scoren van Martinus te beletten. Ook bij Martinus is de afwerking niet optimaal zodat een punten
deling het eind resultaat is. Gezien
het spelbeeld, en het aantal kansen
aan beide kanten, een terechte uitslag. Het was een lekkere spannende wedstrijd met af en toe goed en
mooi voetbal.
Legmeervogels heeft de lijn in ieder
geval kunnen doortrekken. Komende zaterdag is er inhaal en beker
voetbal. Legmeervogels heeft geen
van beide dus is deze zaterdag vrij.
wezige competitie tussen deze twee
rivalen werd op de streep beslist, ze
kwamen uit op een mooie tijd van
1.50.32 en 1.50.37.
Lianne ter Voert is na de dam tot
damloop nog eens volop in training
gegaan om ook op de halve mee te
doen, wat goed gelukt is in een tijd
van 2.02.42.
Op de 8 km kwamen Jurgen Avermaete en Marco Heere aan de start,
ook deze twee runners liepen snelheden die voor hun ook een fikse
verbetering was. De tijden waren
36.59 en 42.30. Deze tijden bieden
pr mogelijkheden op de 10 km.
Kijk voor info over looptrainingen op
www.amstelhof.com/looptrainingen.
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Atlantis heeft genoeg aan
een ruime voorsprong

Biljarters De Kuiper-Van
Wijk moeten buigen

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door de Rabobank gesponsorde Atlantis 1 uit tegen DSO
in Alkmaar. Tegen deze ploeg was
Atlantis in het vorige seizoen al vier
keer succesvol geweest.. Gelukkig
werd ook deze keer gewonnen.
Door goed spel aan het begin van
de wedstrijd konden de punten mee
naar Mijdrecht worden genomen.
Doordat aan het einde van de wedstrijd de concentratie bij de ploeg
weg viel werd een ruime voorsprong
maar net behouden. Bij het laatste
fluitsignaal was DSO teruggekomen
tot 8-9. Atlantis gaat momenteel
aan kop in de 4e klasse met slechts
een voorsprong van twee punten
op DSO. Om deze positie te behouden was het dus noodzakelijk om de
wedstrijd te winnen.
Atlantis begon goed en scherp aan
de wedstrijd. Dat resulteerde voor
het eerste aanvalsvak in twee doelpunten. Helaas kon het tweede aanvalsvak niet zo snel tot scoren komen waardoor DSO al snel terug
kon komen tot 2-2. De concentratie werd hierna bij Atlantis even op
scherp gezet waardoor er geen onnodige kansen meer werden weg
gegeven. Het tweede aanvalsvak
kreeg hierdoor ook meer tijd om
de kansen te verzilveren en om de
voorsprong uit te breiden. Uitein-

De Ronde Venen - Alle verwachtingen waren ingezet op het onderlinge duel tussen De Schans en
De Kuiper-van Wijk. De wedstrijd
werd door omstandigheden omgedraaid waardoor het voor De Kuiper een thuiswedstrijd zou worden.
Kopman Kees moest helaas verstek laten gaan waardoor Nico die
wedstrijddruk kreeg te verduren. De
Schans kwam met een verrassende delegatie op visite want ook kopman John zette alles op Theo in. Nico Koster verloor op slechts 4 punten van Theo Valentijn. Martien Heijman stond tegen Henk Doornekamp
zijn mannetje. Toine Doezé kon tegen het stevige spel van Dirk van
Yperen niet op. Michael de Kuiper
kwam tegen Hein Voorneveld niet in
zijn spel. U begrijpt de uitslag: 2-7 is
voor De Schans. De Merel/Heerenlux 2 verloor met 4-5 van De Paddestoel 1. Joel Knightly was met
slechts 19 beurten de man van de
avond. Dio 1 won met 5-4 van Bobs
Bar. Paul Schuurman was in topvorm, was in 13 beurten uit en zette een mooi gemiddelde van 10.00
op de lijst. Anne Beeker was tegen
Koos Zwerver in slechts 16 beurten
uit en behaalde met teamgenoot Richard van Kolck de 2 winstpartijen.
APK-Mijdrecht 3 won met 6-3 van
De Springbok 2. Cens 1 verloor met
3-6 van APK-Mijdrecht 1.
De Paddestoel 2 won met 5-4 van
De Merel/Heerenlux 4.

delijk werd er gerust met een stand
van 3-5 in het voordeel van Atlantis.
Na rust kwam Atlantis goed uit de
startblokken. De ploeg kon naar
mate de wedstrijd vorderde uitlopen naar een voorsprong van 3-9.
DSO moest iets doen en bracht veel
jeugd in de ploeg. Hierdoor kwam
DSO steeds beter in de wedstrijd.
De concentratie bij Atlantis was na
deze wissels weer ver te zoeken. Er
werden te veel kansen weg gegeven wat resulteerde in vijf Alkmaarse doelpunten.
Uiteindelijk was het de scheidsrechter die de wedstrijd op tijd afblies
voor Atlantis. Het team kon terugkijken op een wedstrijd waarin ruim 50
minuten goed werd gespeeld maar
waarbij in het laatste kwartier de
winst nog bijna uit handen werd gegeven. Het is een goed leermoment
voor de ploeg dat mee zal worden
genomen naar de tweede helft van
de veldcompetitie. Atlantis gaat de
veldwinterstop in op een gedeelde eerste plaats met DTS, uitgaande van het feit dat DTS haar laatste wedstrijd zal winnen. Atlantis 1
zal in de zaalcompetitie die binnenkort begint, uitkomen in de 3e klasse, waar het een zwaar seizoen zal
worden. Er zal vol gestreden moeten
worden voor alle belangrijke punten.

Atlantis C1 kampioen!
Mijdrecht - Aan het einde van de
standaardcompetitie stonden er
drie teams bovenaan, naast De Vinken en Tempo het door ROEBESON
expertises & taxaties gesponsorde
Atlantis C1. Beslissingswedstrijden
volgden, maar uiteindelijk besloten
De Vinken om zich terug te trekken
voor de strijd om kampioen te worden en konden dus niet meer promoveren naar de eerste klasse.
Atlantis C1 natuurlijk blij, nu hoefde
het nog maar een keer in zenuwen
te zitten! De wedstrijd Atlantis-Tempo moest op een neutraal terrein
worden gespeeld. Dus niet bij Tempo of Atlantis. Uiteindelijk werd be-

sloten om de wedstrijd bij De Vinken
te spelen. Zaterdag 16 oktober kwamen Tempo en Atlantis naar Vinkeveen. Zo begon de wedstrijd. Atlantis begon met de bal en ze kwamen
al snel op 1-0 voorsprong door een
grandioos schot van Lars. Na ongeveer 10 minuten scoorde Atlantis C1
weer! 2-0 voor Atlantis. En zo werd
het al snel 3-0 en 4-0. Zo ging het
team de rust in. Na de rust begon
Tempo sterk en ze scoorden met
een strafworp 4-1. Dat vond Atlantis
niet leuk, dus de C1 scoorde weer!
Uiteindelijk werd het 5-1, wat lekker
gevierd is met taart en champagne!
Op naar de eerste klasse!

De toppers uit de E1 zijn Youri, Niklas, Robbert, Rogier, Joost, Sidney, Moos
en Joey.

HVM Jongens E1
herfstkampioen!

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hebben de mannen van HVM E1
zich gekroond tot de herfstkampioen van de poule!
Na al hun wedstrijden te hebben
gewonnen mochten zij aan de slag
om ook de laatste wedstrijd winnend af te kunnen sluiten. Zaterdag stond de topper tegen Athena
op het programma. Athena had ook
nog geen wedstrijd verloren en dus
was het al erg spannend of het vandaag ging lukken.

Na een spannende eerste helft,
waarbij een 2-2 tussenstand een terechte afspiegeling gaf van de verhoudingen op het veld, waren de
mannen in de tweede helft buitengewoon sterk! HMV liep uit naar
een 6-2 overwinning, waarbij de ene
aanval nog mooier was dan de andere!
Na afloop werd het behaalde kampioenschap dan ook uitbundig gevierd!

Hertha en Nita houden
elkaar in evenwicht
Vinkeveen - De topper tussen
Hertha en Nita is geëindigd in een
gelijkspel (1-1). De toeschouwers
op een drukbezocht Sportpark de
Molmhoek zagen een interessante wedstrijd waarin de punten werden gedeeld. Hertha en Nita begonnen afwachtend aan het duel. Nita
speelde de bal achterin rustig rond
en de thuisploeg wachtte de gasten rond de middenlijn op. Nita had
na vijf minuten de eerste mogelijkheid. Hertha vergat druk te zetten
uit een afgeslagen corner, waardoor de rechtsbuiten van Nita vrij
kon uithalen, zijn inzet ging naast.
Hertha stond tactisch goed en gaf
weinig mogelijkheden weg, maar de
spelers liepen te veel achteruit. Mede door de harde tegenwind kwamen de Vinkeveners niet echt aan
voetballen toe. Na ruim een half
uur voetballen kwam Nita plotseling op voorsprong. De behendige
aanvallende middenvelder van Nita
ging naar de grond en werd beloond met een strafschop. De gasten uit Nieuwer Ter Aa maakten gretig gebruik van deze mogelijkheid
en keeper Wouter Moen werd kansloos gelaten, 0-1. Hertha probeerde
na de achterstand wat meer vooruit te voetballen, maar echt gevaarlijk werd de ploeg niet.
Geblesseerd
In de rust moesten Jorg Landwaart
en Pieter Liesveld geblesseerd achterblijven, Peter Post en Ski Klesman
namen hun posities over. Hertha begon de tweede helft met de wind in
de rug en probeerde de druk op de

verdediging van Nita op te schroeven. Er kwam meer tempo in de
wedstrijd en de thuisploeg creëerde enkele kansen. Toch had Hertha
een corner nodig om de gelijkmaker
op het scorebord te zetten. Een corner van Wessel Mayer werd bij de
tweede paal binnen gelopen door
aanvoerder Dennis van de Broek,
1-1. Na de gelijkmaker had Hertha nog kansen op de voorsprong,
Rick Aarsman kon bijna profiteren
van een te korte terugspeelbal en
een inzet van Tim Bendermacher
werd van de lijn gehaald. In de slotfase kwam Nita nog met tien man te
staan. De warrig fluitende scheidsrechter stuurde de laatste man met
twee keer geel van het veld. Hertha
had in deze fase een duidelijk overwicht, maar kon door één moment
van onoplettendheid de wedstrijd
nog verliezen. De spits van Nita kon
de bal vrij inkoppen, maar Moen
haalde met een prachtige reflex de
bal via de lat uit de bovenhoek. Hiermee eindigde een boeiende topper
in een 1-1 gelijkspel. Nita was de
betere ploeg in de eerste helft en de
tweede helft was geheel voor Hertha. Hertha 2 verloor op eigen veld
van JSV Nieuwegein met 2-4. Volgende week speelt Hertha 2 thuis
tegen Zuidvogels. De wedstrijd begint om 12.00 uur. Hertha speelt zaterdag thuis de inhaalwedstrijd tegen VIOD Tienhoven. De wedstrijd
van 11 september ging niet door
vanwege de afwezigheid van de
scheidsrechter. Om 14.30 uur zal er
worden afgetrapt op Sportpark de
Molmhoek.

Veenlopers lopen in
Amsterdam en op Mallorca
De Ronde Venen - Voor het tweede achtereenvolgende jaar waren de omstandigheden in de marathon van Amsterdam perfect. Als
het net te koud is voor het publiek,
is de temperatuur ideaal om hard
te lopen. Daarnaast was er ook nog
eens weinig wind. Veenlopers stonden aan de start van de marathon,
maar ook voor de halve afstand.
Ivo Bruns en Theo Noij namen deel
aan de hele afstand: ruim 42 kilometer. Ivo liep een heel sterke wedstrijd. Hij finishte namelijk in een
mooie 3.26.30. Ook Theo Noij kon
tevreden zijn. Zijn verval in de tweede helft was beperkt, wat resulteerde in een mooie tijd van 3.35.12.
Op de halve afstand stonden 6
Veenlopers aan de start. Overigens
waren er voor alle afstanden in totaal maar liefst 31.500 inschrijvingen. Jaco de Ruiter finishte net bo-

ven de anderhalf uur: 1.30.23. Apollo Veenhof kon tevreden zijn over
zijn halve: 1.35.43. Mariëlle Beentjes liep haar halve in een tijd van
1.50.11. Bas de Liefde finishte kort
achter haar in 1.51.08. George van
Dijk en Annette van Doorn liepen
beide hun eerste halve marathon.
Zij waren dus al tevreden met het
volbrengen van de ruim 21 kilometer. Maar als dat ook nog eens net
boven de 2 uur gaat, kunnen ze extra tevreden zijn. George liep 2.05.50
en Annette 2.06.12.
Frans Woerden liep dit weekend de
marathon helemaal in de hoofdstad
van Mallorca, Palma de Mallorca.
Het weer was daar een stuk minder
dan in Amsterdam, met diverse buien. Frans was wel weer sneller dan
vorige week in Eindhoven. Hij liep in
Palma 3.10.50.

Nico van Soeren
driebandenspecialist 2010
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend was etablissement De Lachende Ruiter in Nieuwer Ter Aa het
decor van de eerste sessie persoonlijke kampioenschappen.
Onder auspiciën van Biljartfederatie
De Ronde Venen is dit kampioenschap bijzonder goed geslaagd.
Nico kwam in de voorronden als
beste naar voren en mag volgend
jaar meedoen aan de A-klasse. Toch
koos Nico voor deze finale en wacht
de A-klasse een jaartje af.
De andere B-finalisten waren Donny Beets, Sjoerd van Agteren, Michel Bak en Toine Doezé.
Het was een bont gezelschap qua
leeftijd, 3 jonkies en 2 wat ouderen.
Na de eerste ronde op zaterdag
ging Nico met 4 punten huiswaarts,
Sjoerd, Michel en Donny ieder met 2
en Toine met 0 wedstrijdpunten.
Zondag was alles nog mogelijk en
om 13.00 uur begon het laatste deel
van deze finale.

Toine tegen Donny; 2-0. Michel tegen Sjoerd; 0-2. Donny tegen Nico;
0-2 Toine tegen Michel; 0-2. Rond
15.30 uur kon de finalepartij beginnen en iedereen ging er effe voor
zitten.
Het werd Sjoerd tegen Nico. Nico
had reeds 6 punten op zak en Sjoerd
4. Het werd een spannende pot die
door Sjoerd in 38 beurten werd gewonnen. Beide mannen kwamen op
6 wedstrijdpunten uit waardoor de
wedstrijdleiding Aria, Lucia en Martin aan het tellen moesten.
Door het betere moyenneprocent
van Nico kon hij zich kampioen noemen.
Na het klaarleggen van de Bocxebiljartscadeaubon, de Rijdes-bloemen
en de bijbehorende trofees werd de
volgende uitslag bekendgemaakt:
1 Nico van Soeren
6 pnt
2 Sjoerd van Agteren
6 pnt
3 Michel Bak
4 pnt
4 Donny Beets
2 pnt
5 Toine Doezé
2 pnt

De Kromme Mijdrecht 1 won met
een maximale score van De Vrijheid-Biljartmakers.
De mannen John Oldersma, Kees
Westkamp, Chris Verhoef en Ron
Schoonhoven lieten niets van de
Amstelhoekers heel.
De Springbok 1 verloor met 4-5 van
De Paddestoel 3. Peter Maijenburg
van de Springbok was in slechts
22 beurten uit en was die avond de
beste speler.
APK-Mijdrecht 2 won met 5-4 van
Cens 2. Bobby de Boer van Apk liet
een heel mooi visitekaartje van 15
beurten bij Cens achter.
De Merel-Heerenlux 1 won met 5-4
van Stieva-Aalsmeer. Wil Bouweriks
was door omstandigheden kopman
van Stieva was de beste die avond
want hij was in 17 beurten en een
moyenne van 2.765 de allerbeste. Zijn tegenstander John Vrielink
werd met moeilijke oplossingen geconfronteerd.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met
4-5 van De Merel/Heerenlux 3. De
hoogste serie van de week kwam
uitgerekend uit die wedstrijd, Hans
van Rijn kwam tot een mooie score
van 17 caramboles maar moest de
winst aan Anthonie Schuurman laten.
Jan van der Meer won voor merel 3 in slechts 22 beurten en Herman van Yperen behaalde door zijn
winst op Wim Berkelaar het dure extra punt.

CSW 2 toont veerkracht
Wilnis - Een zaterdagmiddag die uit
kon lopen op een deceptie is uiteindelijk toch nog goed gekomen voor
de jongens en de staf van CSW 2.
In een ijskoud Sloten, wat zowel het
weer als het sportpark betreft, werd
er met 5-4 gewonnen. Geen wedstrijd om over naar huis te schrijven,
maar als je die wint dan...
De eerste helft verliep moeizaam
voor CSW 2. De combinaties vlotten niet en het ontbrak aan scherpte
en creativiteit. Redenen hiervoor in
overvloed, maar excuses zullen niet
gezocht worden. Of het verdiend
was of niet, Beursbengels kwam op
1-0 voorsprong door een vrije trap
in de winkelhaak te krullen. Freek in
‘t Veld was kansloos en dat was het
moment waarop iedereen dacht dat
dit wel eens de eerste middag zou
kunnen worden waarop CSW geen
enkel punt mee naar huis zou nemen. Het positieve aan deze eerste helft was dat CSW ook eens tegen een ‘vroege’ achterstand heeft
aangekeken en hier een wijze les uit
heeft kunnen halen.
Achterstand
In de rust werd de rug gerecht en
werd het elftal aangesproken door
de staf. De puntjes werden op de
i gezet en het zou allemaal goed
gaan komen beloofden de spelers
richting de staf.
Alles bleek minder waar. Binnen 5
minuten keek CSW 2 tegen een 2-0
achterstand op. Ditmaal door een
‘klutsgoal’ die over Freek in ‘t Veld
in het doel belandde. Gelukkig vond
CSW 2 eindelijk de spirit om voor elkaar door het vuur te gaan en op
zoek te gaan naar de aansluitingstreffer. Een schot van Jochem van
Bergen uit de tweede lijn belandde

via de paal op de schoen van Ronald
Lucassen die de 2-1 binnenschoot.
Kort hierop verkeek de keeper van
de Amsterdammers zich op een
schot van Rick Verweij wat de 2-2
betekende. Dit werd beloond met
een collectief ‘D’r op en d’r over’.
Wat ook gebeurde, een prachtig geplaatste voorzet van Ricky Koot belandde op het hoofd van Stephan de
Graaf die de 3-2 hiermee voor z’n
rekening nam.
Tweede helft
Helaas werd er door Beursbengels
nog wel iets goed gedaan in de
tweede helft. De spits van de thuisploeg speelde Dennis Vellekoop
goed uit en plaatste de bal naast
Freek in ‘t Veld in de goal waardoor het 3-3 werd. De aftrap hierna
was nog amper genomen of CSW 2
kwam weer op voorsprong. Ditmaal
door weer een goal van Stephan de
Graaf door een bekeken schot: 3-4.
Hierna volgde een moment dat de
geschiedenisboeken in zal gaan.
Een prima voorzet van Edwin Milton
werd door Ronald Lucassen met nota bene z’n hoofd gescoord. Een geschenk, want in de slotfase zou door
een arbitrale misser nog de 4-5 in
het net belanden.
Een leerzaam weekend, ten eerste
omdat de winterjassen weer uit de
kast gehaald mogen worden en ten
tweede omdat CSW 2 niet alles op
een presenteerblaadje krijgt aangereikt.
Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Altius 2 voor de beker.
Misschien een moment om de 24 +
van CSW 2 een rustmoment te gunnen...

CSW haakt aan na overwinning
Wilnis - Door de overwinning uit
tegen Veensche Boys is CSW aangehaakt bij de ploegen uit het linkerrijtje. Na een spannende eindfase ging de ploeg met een 1-2 overwinning van het veld. De eerste
helft was een saaie vertoning met 2
ploegen die moeite hadden om het
spel te maken. Het spel golfde wat
op en neer en er ontstonden nauwelijks kansen voor de beide doelen. De eerste mogelijkheid was
voor Veensche Boys maar de kopbal ging in het zijnet. CSW kwam
maar moeizaam aan aanvallen toe
mede ook door de stevige tegenwind. Het kwam er wel een aantal
malen gevaarlijk uit maar de aanvallers stonden vaak te scherp waardoor ze werden teruggevlagd. Na
de rust een heel andere wedstrijd
met een agressiever CSW dat op
een jacht ging naar een voorsprong.
Met de wind mee lukte het de ploeg
om Veensche Boys onder druk te
zetten. Dat leverde na een kwartier
spelen een voorsprong op. Maurice
Bartels gaf vanaf links een perfecte
voorzet die werd ingekopt door Jay
Klaas Wijngaarden. De keeper redde in eerste instantie maar bij de rebound van Michel Zeldenrijk was hij
kansloos. Dezelfde Zeldenrijk zorgde ervoor dat even later de 0-2 op

het bord stond. Een prima pass van
achteruit door Maikel Pauw belandde tussen de uitlopende keeper en
Wijngaarden. Uit de kluts kwam de
bal voor de voeten van Zeldenrijk
die een leeg doel voor zich zag en
beheerst scoorde. CSW ging door
en bijna werd de voorsprong nog
vergroot maar de schitterende vrije
trap van Jeroen Westera eindigde op de lat. Aan de andere kant
ontsnapte CSW aan een aansluitingstreffer. Een schot op doel werd
door Jordi Wens schitterend gestopt
maar de bal kwam via de lat bij de
spits die voor een leeg doel faalde.
Vlak voor tijd nog een prima kans
voor Vincent van Hellemondt maar
hij stuitte op de keeper. In de allerlaatste minuut kwam Alexander Bos
wat ongelukkig in botsing met zijn
tegenstander wat door de scheidsrechter werd bestraft met een penalty die vervolgens feilloos werd
benut. In de blessuretijd kwam CSW
nog goed werd toen de spits alleen
op doel kon aflopen maar gelukkig voor CSW ging zijn schot over
het doel. Opgelucht verliet CSW het
veld en door de andere uitslagen in
de poule steeg CSW naar een gedeelde vierde plek. Volgende week
is de ploeg vrij en een week later
komt VVZ’49 op bezoek.

Volleybalsters van Atalante
D3 pakken vijf punten
Vinkeveen - Vrijdag 15 oktober
speelden de dames van Atalante D3
gesponsord door Creavorm tegen
Spaarnestad D9 uit Haarlem.
De gastploeg had deze wedstrijd
slechts een ploeg van vijf spelers
kunnen formeren, wat verbazend
was omdat dit de grootste club uit
onze regio is. Van te voren werd
dan ook opgemerkt dat als ze zouden verliezen van vijf spelers zonder
coach, dat dat niet zo mooi zou zijn.
De wedstrijd startte lekker. Serveren
ging weer als een trein, de Haarlemmers hadden er moeite mee. Met
25-14 en 25-15 werden de eerste 2
sets gepakt, wel ruim maar toch niet
onder de gewenste norm 10. Dat
had al wat te denken moeten geven.
In set drie bleken de Haarlemmers
erg flexibel in de verdediging en

werd het rommelig aan Atalante zijde. Als de pass en set-up goed waren had de Creatieve ploeg moeite
in de aanval het gat te vinden en te
scoren.
Maar na een gelijkopgaande strijd
lukte het toch en 25-21 werd genoteerd. In de laatste set kwam de
ploeg direct op een grote achterstand waardoor trainer/coach Frans
Roos besloot de drie bankzitters in
te wisselen.
En dat hielp. Van een achterstand
van 4-14 werd teruggevochten en
gelukkig werd de schwung weer
gevonden.
Met 25-20 konden de dames de 4-0
in de zak steken. Het scheelde niet
veel. De dames staan momenteel
op een mooie derde plek, een enkel
puntje achter het Atalante dames
D5 van coach Wim Aarsman.
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Viribus Unitis brengt
Sound of Music in Wilnis
Wilnis - Heeft u zin in een gezellig avondje uit? Wilt u genieten van
heerlijke musicalmuziek? Kom dan
zaterdag 30 oktober naar de Willisstee! Muziekvereniging Viribus Unitis nodigt u van harte uit om één van
haar musicalconcerten bij te wonen.
Het eerste concert wordt ‘s middags
om 16.00 uur gegeven.
Deze voorstelling staat volledig in
het teken van de musical Sound of
Music en is erg leuk om met kinderen te bezoeken. U kunt luisteren
naar muziek en zang. Ook zal een
aantal leerlingen van Wilnisse basisscholen enige liedjes uit de musical
meezingen. Een aantal muzikanten

van Viribus Unitis heeft hiervoor de
basisscholen bezocht om de liedjes
met de leerlingen in te studeren.
‘s ’Avonds om 20.00 uur wordt een
volledig concert gegeven. Voor de
pauze kunt u muziek en zang verwachten uit diverse bekende musicals zoals Miss Saigon en the
Phantom of the Opera . Na de pauze
is het programma weer volledig gereserveerd voor de Sound of Music.
Het belooft een zeer bijzonder
schouwspel te worden dat Viribus
Unitis nog nooit eerder vertoond
heeft. Zowel het fanfareorkest als
jeugdorkest en de slagwerkgroep
zullen zich deze dag aan u pre-

senteren. Om zeker te zijn van een
plaatsje kunt u nu kaarten reserveren. Wilt u weten hoe? Kijk op
www.viribusunitis.nl of neem telefonisch contact op tussen 17.00
en 19.00 uur via telefoonnummer
(0297)289174. Kaarten zijn ook vanaf een half uur voor aanvang van de
concerten verkrijgbaar bij de ingang
van de zaal. De concerten worden
gegeven in de grote zaal van de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24.
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds. Alle muzikanten van Viribus
Unitis hopen u te mogen begroeten
op zaterdag 30 oktober a.s.!

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Over onze cursussen
Onze vervolgcursus bestandsbeheer blijkt
een schot in de roos. Vier lessen van twee
uur, puur gebaseerd op de praktijk. Individueel opdrachten uitvoeren waarin aan
de orde komen het maken van mappen,
bepalen waar en hoe ze moeten worden opgeslagen en hoe die mappen een
naam te geven. Verder het knippen, kopiëren en plakken van teksten, plaatjes of foto’s en die in een bepaalde map
opslaan. Ook nemen we mee hoe we de
naam van een map of een foto kunnen
veranderen en hoe we een foto of stukje
tekst uit zo’n map per email kunnen versturen. Allemaal praktijkproblemen waar
veel mensen mee worstelen ondanks het
feit dat al die onderwerpen tijdens de basiscursus aan de orde zijn geweest. Neem
daarom dat boek mee. U maakt de opdrachten op een lescomputer. Thuis moet
u die uitvoeren. Dan pas begrijpt u het nut
van een USB stick en hoe daarmee om
te gaan. Verder hebben we de basiscursussen XP en Vista samengevoegd met
de basiscursus Windows 7. Drie in een
dus. Dat kan omdat we op elke lesmachine al deze besturingssystemen hebben geïnstalleerd en er voor XP, Vista en
Windows7 aparte boeken gebruikt worden. Ook hier kunt u desgewenst de eigen laptop meenemen. Laat van u horen,
dan kunnen wij plannen.
Tot ziens en groeten van Joop

Stichting Paraplu start
met de nieuwe cursussen
De Ronde Venen - De komende weken starten bij de Stichting ‘Paraplu’
opnieuw enkele nieuwe cursussen
van totaal uitlopende aard en onderwerp. Zeker een aanbod dat de moeite waard is.
Internet
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die een computercursus hebben
gevolgd of de basisbeginselen van de
computer reeds onder de knie hebben.
Het doel van de cursus is goed leren omgaan met de browsers (internetsystemen) om goed te kunnen navigeren en surfen en zo aan
de gewenste gegevens en informatie te komen. Het werken en omgaan
met een zoekmachine(s) wordt uitvoerig behandeld. Alle vormen van
media (tekst, video, audio, afbeeldingen etc.) worden behandeld, en
hoe kun je deze vinden, selecteren
en opslaan. De wijze van gestructureerd opslaan van gegevens wordt
met voorbeelden getoond en geoefend; het bewerken van opgeslagen
gegevens komt eveneens aan de orde. Cursisten kunnen in gezamenlijk
overleg internet-applicaties installeren of internet onderwerpen uitvoeriger uitgediept krijgen. Indien middelen en tijd dit toelaten gebeurt dit bijvoorbeeld in de vorm van een kleine
workshop. Door middel van een inventarisatie van onderwerpen in de
eerste les wordt hier invulling aan
gegeven. Gebruik van eigen laptop is
mogelijk. Basiskennis van Windows
is voor deze cursus nodig. De cursus
start volgende week dinsdag 26 oktober en vervolgens op de daaropvolgende 5 dinsdagen van 19.30 tot
21.30 uur. De totale kosten bedragen
slechts 55 euro.
Workshop Geur
Aanstaande maandag 25 oktober oktober van 13.30 tot 16.00 uur vindt de
workshop Geur-zeep creaties plaats.
Tijdens deze workshop wordt van
gietzeep een eigen zeepcreatie gemaakt. Het is heel eenvoudig, maar
het resultaat is bijzonder verrassend
en mag er zeker zijn. Aan de gietzeep

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”
aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.

Gratis kennismaken met de
computer bij SeniorWeb
De Ronde Venen - Op dinsdag 2
november van 14.00 tot 16.00 uur
en vrijdag 5 november van 10.00 tot
12.00 uur as. organiseert SeniorWeb
De Ronde Venen twee gratis computerlessen. Iedereen die kennis wil
maken met de mogelijkheden die
een computer thuis te bieden heeft
is dan welkom.
Naast gratis koffie of thee laten zij u
op het grote projectiescherm beelden van een computer of laptop
zien. U ziet hoe een simpel briefje
gemaakt kan worden.
Hoe u op internet komt en wat u
daar allemaal tegenkomt. Verder
de mogelijkheden van e-mail, een
CD-tje afspelen of een filmpje bekijken. Kortom: een echte kennismaking met iets waar je vandaag

de dag bijna niet meer buiten kunt.
Kijk maar naar de belastingdienst,
marktplaats punt nl en internetbankieren. Pas wanneer u weet wat zo’n
computer allemaal voor u kan betekenen kunt u besluiten hoe verder
te gaan. Het leercentrum van SeniorWeb is gevestigd op de Energieweg 105-107 in Mijdrecht.
Meldt u aan, dan kan SeniorWeb
indelen. Telefoonnummer 0297272720. Bij geen gehoor 0297282938. Het adres is: vanuit Mijdrecht langs de brandweergarage de
Industrieweg op en dan bij de laatste rotonde rechtsaf. Vanuit Vinkeveen de Mijdrechtse Dwarsweg op
en dan na de rotonde de eerste weg
links.

Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen op woensdagmorgen 3 november.
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op woensdagmorgen 3 november.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag
1 november en woensdagmorgen 3 november.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op maandagmorgen
1 november en donderdagmiddag 4 november.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op woensdagmiddag 3 november.
Vervolgcursus bestandsbeheer
Vier lessen te beginnen op dinsdagmiddag 9 november.
Internetbankieren
Een les te beginnen op vrijdagmorgen 29 oktober.
Er is nog plaats
cD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur.
Meldt u aan dan kunnen we plannen.
Workshops
Verder organiseren we twee uur durende workshops over
computerbeveiliging en kennismaken met het steeds
meer gebruikte gratis computerprogramma Open Office.
aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch op
0297- 272720. anders 0297-282938. Een workshop of
cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers. De lessen
lopen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Klaverjassen bij
SV Hertha

wordt kleur- en geurstof toegevoegd
en vervolgens in een mal gegoten.
Kennis wordt gemaakt met verschillende technieken, kleuren en geuren.
Leuke creaties worden gemaakt die
niet misstaan op elk toilet of in elke
badkamer, maar vooral ook leuk om
als cadeau te geven. De cursusprijs
is inclusief alle benodigde materialen
slechts 20 euro. Extra materialen zijn
tijdens de workshop beschikbaar.
Modern Bloemschikken
Deze cursus vindt gespreid plaats
over 4 dagdelen op dinsdagen van
10.00-11.45 uur. Per dagdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: Op 26 oktober wordt met
een mooie bloem in het midden een
Biedermeier geschikt in ringen. Op 2
november wordt op een schaal een
frame van takken gemaakt, waarop
telkens opnieuw met andere bloemen gewerkt kan worden. Op 9 november het verwerken van bloemen
in rijen in diverse kleurencombinaties in een vierkante of rechthoekige doos. Dit geeft een prachtig effect.
Op 16 november tenslotte wordt een
halve cirkel uit steekschuim gesneden, waarop aan de zijkant bladeren
en op de bovenrand bloemen worden
bevestigd. Na afloop van deze cursus
is de deelnemer in staat om zelf de
meest fraaie en kleurrijke bloemstukken te maken om de eigen kamer of
hal op te fleuren of om iemand cadeau te doen. Aan deze cursus kan
ook per dagdeel worden deelgenomen. Dan moet opgegeven worden
aan welk dagdeel men wil deelnemen en zijn de kosten per dagdeel
20,00 euro. De kosten bedragen voor
de totale cursus 74,00 euro plus 1 euro per dagdeel voor het gebruik van
klein materiaal.

OnS cuRSuS pROgRaMMa
TOT EInD DEcEMBER 2010

Vinkeveen - Komende zaterdag 23 oktober is er bij SV. Hertha de tweede gezellige klaverjasavond van dit seizoen. Er zijn
weer mooie prijzen te winnen en
ook de lootjes zullen er zijn deze

avond. De kantine is vanaf 19.30
uur open om alvast een drankje
te nuttigen en een plekje te bemachtigen. Het kaarten start om
20.30 uur. De kosten om mee te
doen zijn 2.50 euro.

Verplaatsing weekmarkt
valt duurder uit

Marijke Laane geeft lezing bij
vrouwenvereniging Passage
Mijdrecht - Donderdag 28 oktober
komt mevrouw Marijke Laane uit
Almere vertellen over een bijzondere reis die zij en haar man gemaakt
hebben.
Zij liepen in 110 dagen via Nederland, Duitsland en Zwitserland naar
Italië om uiteindelijk aan te komen
in Rome bij het graf van Petrus.
Over deze voetreis valt veel te vertellen, het gaat over bijzondere ontmoetingen onderweg, over de goedheid en gastvrijheid van mensen,
over ontberingen.

Met haar lezingen probeert mevrouw Laane geld in te zamelen
voor een goed doel, het inloophuis
”De Ruimte” in Almere.
Een huiskamerproject waar ouderen en eenzamen een plekje krijgen
om een kopje koffie te drinken, een
praatje te maken, kortom een plekje
om even bij te tanken.
Passage hoopt op een inspirerende
avond, u bent van harte uitgenodigd
in Gebouw Irene aan de Kerkstraat
9 in Mijdrecht. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Gezelligheid op het
Altoviplein in De Boei
Vinkeveen - Zaterdagavond 6 en
13 november heet De Boei in Vinkeveen u van harte welkom op het Altoviplein. Om 19.30 start de avond en
wordt u door toneelvereniging ALTOVI bijzonder verrast en getrakteerd
op een avond vol toneelspel, muziek
en zang. Dit in samenwerking met
Jordy, zanggroep Braq en het Shan-

tykoor de Turfschippers. Kaarten à
10 euro zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen; Deco Home van
Asselen, Dio de Bree, Slijterij Vreeland, VVV Vinkeveen en boekhandel Mondria.
Voor meer informatie of reserveringen; altovi@zonnet.nl

Mijdrecht - In een memo aan de
raad laten burgemeester en wethouders hen weten, dat de verplaatsing van de weekmarkt toch
weer duurder is dan was beraamd.
De geplande 67.500 duizend euro
was niet genoeg. Het geheel kostte 11.500 meer.
Het college legt in de memo uit hoe
dat is ontstaan:
Financiën
Het budget voor de verplaatsing van
de weekmarkt is overschreden met
11.500 euro als gevolg van diverse
onvoorziene kosten.
Vooraf was niet voorzien dat de locatie van de weekmarkt in een bestemmingsplan dient te worden
vastgelegd. De vorige locatie van
de weekmarkt op het Burgemeester Haitsmaplein was eveneens
niet in het bestemmingsplan geregeld. Het opstellen van een bestemmingsplan bracht extra kosten met
zich mee. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt tijdens de bezwaarprocedure. Wij hebben hier op 3 november 2009 een besluit over genomen. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de
bezwaarprocedure bedragen gezamenlijk ruim 3.100 euro.
Aanpassen
Daarnaast zijn de kosten voor de
aanpassingen aan de openbare
ruimte hoger uitgevallen dan verwacht. Ondanks een proefplaatsing
van de markt in mei 2009 bleek bij
de definitieve verplaatsing in mei
2010 dat er nog diverse aanpassingen nodig waren om de kramen en
verkoopwagens te kunnen inpassen. Daarbij moet gedacht worden

aan het verwijderen van paaltjes of
het vervangen van vaste palen door
inzinkbare palen, het verlagen van
de betonbanden rondom de boomkransen ten behoeve van de marktkramen en het aanpassen van de
bestrating. Ook zijn de kosten van
het verplaatsen van de vlaggenmasten hoger uitgevallen. De kosten
van deze wijzigingen bedragen gezamenlijk 8.400 euro.
Een deel van de kosten (14.000 euro) voor de verplaatsing van de
weekmarkt is gemaakt in 2009. Eind
2009 is op basis van een schatting
van de kosten voor de verplaatsing
in 2009 budget overgeheveld naar
2010. Daarbij is 3.500 euro vrijgevallen ten gunste van het rekening resultaat 2009. In 2010 is 64.700 euro aan kosten gemaakt voor de verplaatsing, terwijl er een budget van
49.500 euro beschikbaar was. Op
het budget voor de verplaatsing betekent dit in 2010 een tekort van
15.200 euro.
Het budget voor de verplaatsing
van de markt maakt onderdeel uit
van het product E.311. Er is op dit
product ook budget aanwezig voor
gas en elektra voor de weekmarkt
en onderhoud aan machines en installaties. Naar verwachting resteert
op deze twee posten dit jaar een
bedrag van 1.700 euro. Het tekort
op het totale product E.311 komt
daarmee naar verwachting uit op
13.500 euro. Er wordt dan ook een
verzoek gedaan om het tekort van
15.200 euro op het budget verplaatsing weekmarkt voor een bedrag
van 13.500 euro vanuit de eenmalige ruimte 2010 te bekostigen en het
restant van 1.700 euro binnen het
product E.311 op te vangen.

Veenhartkerk geeft cursus
Mijdrecht - De Veenhartkerk in
Mijdrecht biedt een cursus aan over
het christelijk geloof. Ontdek! is interessant voor iedereen die wil weten wat het christelijk geloof inhoudt. Ontdek wie Jezus is, waarom hij naar deze wereld kwam en
wat volgen van Jezus betekent. Voor
wie nieuwsgierig is naar het christelijk geloof is deze cursus een goede
manier om meer te ontdekken. Er is
geen enkele voorkennis vereist. Alle vragen zijn welkom en ook voor

twijfel is ruimte.
Ontdek! begint volgende week
maandagavond 25 oktober en duurt
in totaal zeven avonden en een
weekend. Het is altijd mogelijk om
halverwege te stoppen. Tussentijds
instappen is lastiger.
Als je meer informatie wilt over Ontdek!, of je wilt je aanmelden, neem
dan contact op met Gerbram Heek,
tel. 0297-284711 of bezoek de website www.veenhartkerk.nl.
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Geen landelijk hockey
voor Qui Vive Jongens A1
Uithoorn - De jongens A1 van
Qui Vive zijn er helaas niet in geslaagd door te dringen tot de landelijke hockeycompetitie. Zaterdag
16 oktober speelde de A1 een beslissingswedstrijd tegen de jongens
van Bloemendaal op het “neutrale”
terrein van hockeyclub Hurley in het
Amsterdamse Bos.

Op deze foto van fotograaf Willem Kleinendorst staan de dames van Qui Vive MC

Hockeymeisjes Qui Vive
C1 hebben zich geplaatst
Uithoorn - Het C1 meisjeselftal van
Qui Vive is dit seizoen in de voorcompetitie niet onverdienstelijk gestart. Onder leiding van trainer/
coach Jasper de Waal en assistent
Daniel Vreeken eindigden zij in de
topklasse, die vorige week zaterdag
de laatste speelronde kende, op een
derde plaats. Op deze laatste wedstrijddag werd Reigers MC 1 na een
redelijk duel met 3-0 verslagen. Al
eerder werd uit tegen Bennebroek
MC 1 met 1-4 gewonnen en thuis
tegen Terriers MC 1 een monsterzege van 12-0 bereikt. Amsterdam
MC1 bleek een maatje te groot (1-6)
en Pinoke MC 1 wist zelfs de score
op te voeren tot 10-0. Pinoke heeft
een topteam met vele speelsters die
in de Noord-Hollandse competitie
meedoen.
De voorcompetitie heeft als doel alle
jeugdteams de gelegenheid te ge-

ven een of twee niveaus hoger uit
te komen in de reguliere competitie. Ook kan een team na de voorcompetitie een niveau lager worden
ingedeeld.
In de andere topklasse poule was
Alliance MC 1 op een derde plaats
geëindigd.
Spannend
Afgelopen zaterdag speelden Qui
Vive MC 1 tegen Alliance MC 1
voor een plaatsing in de Inter District Competitie op het terrein van
hockeyvereniging Hurley. Het was
een uitermate spannende wedstrijd.
Qui Vive opende de wedstrijd met
een welverdiende 1-0 voorsprong.
Er werd goed gespeeld en Qui Vive
was in de meerderheid. Toch werd
het voor rust nog 1-1 en wist Alliance in de tweede helft zelfs op een
voorsprong te komen. De laatste

Heel spannend bij ABC
Uithoorn - Donderdag 14 oktober
was de vijfde zitting van dit seizoen
van bridgeclub ABC.
Het was toch weer gezellig voor
aanvang van de wedstrijd, de mannen van ABC vragen zich wel eens
af, hoe het geluidsniveau zou zijn als
er alleen vrouwen op de club zouden zitten. Er werd aan 15 tafels gebridged, waarbij helaas de A-lijn
een stilzittende ronde had. Er is in
twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Siep Ligtenberg en Jan van Rijk
met 59,72%: hier zegt de schrijver
van dit artikel niets over, maar komt
er later wel op terug. Greet de Jong
en Roel Knaap werden tweede met
56,68%, onbegrijpelijk voor een paar
dat bij aanvang nog op een verkeerde plaats en in de verkeerde lijn zat.
Derde werden Riet Bezuyen en Wim

Egbers met 56,25%, hadden dit keer
waarschijnlijk wat zwakkere tegenstanders. In de B-lijn was er dit keer
geen echte uitschieter. De gedoodverfde kampioenen Nel Heilman
en Hetty Houtman werden eerste
met 69,79%. Tweede werden Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met
65,28% en derde het echtpaar Coby
en Joop Buskermolen met 61,82%.
Henk Rademaker moest er duidelijk
weer aan wennen om met zijn eigen
vrouw To te spelen, want hij kwam
er ditmaal niet aan te pas.
Wel moet deze stukjesschrijver iets
van het hart. Deze wordt beperkt in
zijn journalistieke inspiraties. Van de
een mag hij niets verkeerds schrijven, anders worden zijn dochters
- schatten van meiden trouwens op hem afgestuurd, van de ander
mag hij niet schrijven dat het goed

Bij ‘De Legmeer’ nemen
Ben en Jan het voortouw
Uithoorn - In de eerste zitting van
de parencompetitie bij bridgevereniging De Legmeer namen Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst gelijk
het initiatief in de A- lijn. Enigszins
geholpen door prille promovendi
scoorden ze een eerste plaats met
60,71%. Ook Francis Terra & Wim
Slijkoord lieten geen misverstand
ontstaan over hun ambities en volgden op de voet met 60,42%. Frans
Kaandorp & Gerda Schavemaker
behaalden na een aarzelende eerst
tafel toch netjes de derde plaats met
53,87% en voerden daarmee het legioen van rond de vijftig procent
aan. Nel & Adriaan Koeleman konden met een totaal van 52,98% als
vierde ook thuiskomen en versloegen daarmee nipt Greet Overwater
& Guus Pielage die op 52,68% eindigden. Rita Vromen & Henny Westendorp kwamen als zesde precies
op 50% uit, waar de gelimiteerde afgedwongen tegen bieding van 1 SA

– 6SA waarschijnlijk iets mee te maken had?
In de B-lijn popelen Tom de Jonge
& Herman Vermunicht om zich bij
de hoogste regionen te voegen. Met
een eerste plaats en 59,58% is in ieder geval een begin gemaakt.
Hetzelfde geldt voor Renske & Kees
Visser en Huub Kamp & Jaap Ludwig die met respectievelijk 59,17 en
58,75% als tweede en derde ook
een goede start maakten. Jan Belderink & Theo Janssen verrasten
met een vierde plaats en 53,75% gevolgd door Tonny & Otto Sreegstra
die met 50,83% vijfde werden. Andre
van Herel & Cora de Vroom haalden
exact 50% maar zijn eigenlijk toch
wat hoger ingeschat! Mees van der
Roest kan het niet zonder zijn Heleen bleek deze avond maar weer, de
laatste plaats werd zijn deel.
Dissonanten
In de C- lijn zijn Hans & Sonja Sel-

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 12 oktober
werd de laatste rond van de eerste parencompetitie gespeeld bij
Hartenvrouw. Zoals gezegd ,vorige
week, alles is nog mogelijk en jawel!
In de A, met dertien paren, werden
Geke Ludwig/Margo Zuidema eerste met 63.75%. Een prachtige score dames, helaas net niet genoeg
om tot de bovenste vier te behoren.
Met 60% behaalden Kokkie van den
Kerkhoven/Corrie Smit de tweede
positie. Als derde plaatsten zich Kitty van Beem/Agnes de Kuijer met
58.33%. In de B verrasten Tini Geling/Paula Kniep, met 66.15%, nummer twee Ank Reems/José Möller
die ‘slechts’ 61.56% scoorden. Als
derde noteren wij Mieneke Jongsma/Hilly Cammelot met 57.60%. De

dames Gertrude Doodkorte/Floor
Janssen, zo goed op weg al die tijd,
stelden deze keer teleur, hoe erg
gaat te ver. Ondanks dat hebben zij
het gehaald. Dan de eindstand van
deze eerste competitie. Kokkie van
den Kerkhoven en Corrie Smit hebben zich gerevancheerd: vanaf positie drie vorige week nu naar de eerste plaats met gemiddeld 56.31% ‘t
Was op het nippertje en scheelt bar
weinig met nummer twee Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar die
gemiddeld 55.69% behaalden. Greet
Overwater en Guus Pielage eindigden als derde met 54.91%. In de
B staan Ank Reems en José Möller als eerste met een gemiddelde van 59.03%, geen geringe prestatie. Als tweede volgen Trudy van

20 minuten werd de wedstrijd beheerst door Qui Vive dat uiteindelijk
2-2 scoorde. Tijdens de beide helften in de verlenging bleef Qui Vive
druk uitoefenen maar kwam niet tot
een doelpunt. Pas in de tweede serie van de strafballen werd de overwinning binnengehaald.
De dames hadden niet te klagen
over de belangstelling voor deze
wedstrijd. Zeer veel supporters waren meegereisd met Qui Vive en zij
genoten van een fantastische maar
ook zeer spannende wedstrijd.
Met het winnen van deze plaatsingswedstrijd heeft Qui Vive MC
1 een geweldige prestatie bereikt.
Met dit resultaat maar ook met de
prestaties van de andere eerste
elftallen blijkt dat Qui Vive met de
jeugdopleiding een goede weg is ingeslagen.

gaat, want dat brengt ongeluk.
Waar moet je dan nog over schrijven? Over de ranglijst dan maar, wat
tot nu toe nagelaten is om degene
die bovenaan staan niet nodeloos
zenuwachtig te maken.Eerste in de
A-lijn staat het echtpaar Tilly en
Arnold van Dijk met een gemiddelde scoren van 54,30%, gevolgd door
het echtpaar Ria en Joop Smit met
een gemiddelde scoren van 51,79%,
een haast onoverbrugbare achterstand met nog drie wedstrijddagen
te gaan. De spanning tussen paar
2 en 3, Beb Soppe en Ben Leefting
met 51,53%, is veel groter.
In de B-lijn staan de gedoodverfde
kampioenen, Nel Heilman en Hetty Houtman op kop met 56,68%, op
de voet gevolgd door het echtpaar
To en Henk Rademaker met 56,20%.
Derde zijn hier Ank v.d. Dijk en Lotte Minderhout met 52,56%.
Het wordt spannend met nog drie
wedstrijddagen te gaan.

man de positieve dissonanten. Ze
maakten dit heel duidelijk met de
topscore van de avond van 63,54%
en uiteraard de eerste plaats.
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt
en Gerda van Liemt & Els van Wijk
verloochenden hun klasse ook niet
met een tweede en derde plaats en
61,11 en 60,42% in die volgorde.
Gijs de Ruiter vormde met Wouda Roos een succesvol bridgekoppel en werden vierde met 58,33%,
waarna Harry & Nel Gaarenstroom
met 55,56% als vijfde volgden. To
van der Meer & Anne Tolsma bereikten de zesde plaats met 51,74%.
De tweede parenavond start met
een halfuur van te voren de biedbekercompetitie voor diegenen die
zich daarvoor opgegeven hebben.
De opzet is natuurlijk om nog beter
te leren bridgen.
Wilt u ook een topper worden of
lekker gezellig kaarten, kom dan
bridgen bij Bridge Vereniging De
Legmeer, elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker, tel.
0297 567458 of per e- mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

den Assem en Refina van Meijgaarden met 55.65% gemiddeld. Derde
zijn Tini Geling en Paula Kniep, mede dankzij hun geweldige prestatie
deze dag, met een gemiddelde van
55.05%.
En dan vreugde en verdriet, er is
een tijd van komen en een tijd van
gaan: afscheid uit de A neemt Hartenvrouw van Elly van Brakel en
Vera van Wessem, Ina Melkman en
Jetty Weening, Annet Roosendaal
en Rini Tromp en Bibeth Koch en Tina Wagenaar
Vanuit sectie B verwelkomen zij in
de A: Ank Reems en José Möller,
Trudy van den Assem en Refina van
Meijgaarden, Tini Geling en Paula Kniep en Gertrude Doodkorte en
Floor Janssen.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke
Jongsma, tel. 0297-565756.

Nipt verlies
De mannen van Qui Vive begonnen goed aan de wedstrijd. Na enkele minuten creëerden zij een grote kans en scoorden zij op een haar
na de 1-0. De bal ging er echter net
niet in. Kort daarop scoorde Bloemendaal echter wel en zo keek de
Uithoornse formatie al snel tegen
een 0-1 achterstand aan. De Uithoornaars lieten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en er werd
geconcentreerd en energiek doorgehockeyd. Het was duidelijk dat de
Qui Vivenaren zich niet zomaar gewonnen zouden geven... Bloemendaal kreeg enige tijd later echter een
strafcorner en dus een uitgelezen
kans om de 2-0 binnen te werken.
Qui Vive wist deze strafcorner echter onschadelijk te maken en snel
in de tegenaanval te gaan. Er volgde een klassieke, fraai uitgevoerde,
snelle counter waaruit de 1-1 werd
gescoord. Nu waren de kansen weer
gelijk!
De beide teams hielden elkaar hierna een tijd lang in evenwicht waarbij
er over en weer kansen waren om te
scoren. Er werd daarbij pittig, maar
fair gespeeld, op het scherpst van
de snede. Bloemendaal trok echter aan het langste eind en scoorde nog voor de rust de 2-1. De A1
van Qui Vive had nu nog een helft
de tijd om de score om te buigen...

In de tweede helft werd er dan ook
alles aan gedaan om de partij naar
de kant van Qui Vive om te buigen.
Er kwamen verschillende zeer goede
kansen, waaronder een strafcorner
die er bijna inging. Het was echter
steeds “net niet”. Daarbij bleef ook
Bloemendaal proberen nog een derde treffer te produceren. Ook zij kregen de nodige kansen, maar de Uithoornse verdediging hield zeer goed
stand. Het werd voor de neutrale
toeschouwer een boeiend schouwspel. Het bleef spannend tot het einde. Bloemendaal kwam niet meer
tot scoren, maar ook Qui Vive kreeg
de bal niet in het net. Toen het laatste fluitsignaal klonk stond er nog
steeds 2-1 voor het Bloemendaalse
team op het bord...
De A1-ers moesten zich er bij neerleggen dat zij de landelijke competitie niet gehaald hadden. Het scheelde echter weinig. Het was een nipt
verlies, met slechts een doelpunt

Snijdende spanning bij BVU
Uithoorn - Op maandag 11 oktober speelde BVU al weer de laatste ronde in de 1e parencompetitie.
De spanning aan top was te snijden,
maar ook onderin werd nog even de
uiterste best gedaan om maar net
niet te degraderen. De uitslagen:
A-lijn:
1 Huib van Geffen
& Lambert Koeter
60,80%
2 To van der Meer
& Andrew de Graaf
57,95%
3 An Pronk & Bert Pronk
54,26%
4 Thea Stahl & Thea Kruyk 54,17%
5 Ada Keur
& Marion Wiebes
53,87%
In de eindstand zijn Stenny & Herman Limburg 1e geworden met
een gemiddelde van 55,06%, gevolgd door Martin & Marineke met

54,42% en Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit als 3e met 53,8%.
B-lijn:
1 Wim Baars
& Marcel Dekker
2 Ans Breggeman & Lia Guijt
3 Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink
4 Tiny van Klaveren
& Bram van Klaveren
5 Riki Spook & Hans Geels

Goede combinaties
De D3 heeft het al verder geschopt
dan menig ouder langs de lijn. Ze
begonnen goed en hadden wat
meer balbezit. Er waren ook meer
kansen maar het geluk zat niet mee,
Diego de Ruiter kopte net naast na
een goede voorzet van Kay Totri, Da-

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.

56,60
55,21

Leuke actie!
Komend seizoen heeft BVU een leuke actie om het extra aantrekkelijk
te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!

Niet geheel onterecht zijn Ans & Lia
als 1e geëindigd in de B-lijn met gemiddeld 58,01%; samen met Wim
& Marcel (57,12%), Tineke & Anke (56,03%) en Hennie & Sierk
(53,32%) spelen zij de volgende
competitie in de A-lijn.

Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via de e-mail:
bvu@telfort.nl

65,28
64,24
62,15

Voetbaljongens LMV D3
onverdiend verloren
Uithoorn - Na vorige week moest
er bij de D3 van de Legmeervogels
wat rechtgezet worden en dat nog
wel op het hoofdveld.

verschil. De jongens A1 van Qui Vive heeft echter wel een meer dan
verdienstelijke voorcompetitie afgewerkt, waarin zij tot de laatste speeldag in de race bleven voor het hoogste doel, en dat is geen kleinigheid.
Nu speelt de Qui Vive A1 verder in
de IDC competitie. Dit is de één na
hoogste competitie en ook dat is
een felicitatie waard. Het is niet veel
teams gegeven daaraan mee te kunnen doen, maar de A1 van Qui Vive dus wel. Al met al kunnen de jongens van de A1 terugkijken op een
spannende, mooie voorcompetitie
en uitzien naar een eveneens spannende en mooie voortzetting in de
IDC competitie, waarin er weer tegen verschillende “grote” clubs gespeeld zal worden. Iedereen wenst
de jongens van Qui Vive A1 en hun
coach Erik Otto en manager Pieter
Bas Kolenberg veel succes en plezier bij de voortzetting van het hockeyseizoen in de IDC competitie!

mon Groenendaal schoot net naast
en zo waren er nog wel wat kansen
op de 1-0. En zoals vaak in voetbal,
gebeurt dan net andersom wat je
verwacht, Roda maakt de 0-1. Ondanks dat bleven ze het proberen
met soms goede combinaties tussen bijvoorbeeld Damy de Groot,
Diego de Ruiter en Lars Hoogeveen.
In de tweede helft counterde Mischa Plasmeijer er vandoor, maar
die verdraaide keeper van Roda
pakte de bal. De 0-2 kwam uit een

corner, waarbij er 3 man van Roda
vrij stond, zoals regelmatig kregen
ze ook nu een tegendoelpunt uit
een corner door slecht te dekken.
Ook was de ruimte tussen de verdediging en aanval in de 2e helft te
groot, waardoor er niet meer goed
gecombineerd kon worden, maar er
wat meer gespeeld werd met de Engelse stijl, lange ballen en gaan. Wel
leuk om te zien, want de inzet was
top.
De D3 bleef het proberen en liet de
koppies niet hangen, zo kreeg de
D3 nog een penalty niet, terwijl er
echt hands gemaakt werd.
Het bleef 0-2, maar op basis van het
aantal kansen en inzet was winst
zelfs verdiend geweest.

Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Ieder jaar doen er veel
kinderen mee aan het schoolhandbaltoernooi voor basisscholen, er
wordt dan veel plezier beleefd aan
de handbalsport.
Alle kinderen die meegedaan hadden met dit toernooi én hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes in de leeftijdsgroep van 5-12

jaar, waren uitgenodigd om gedurende vier weken gratis mee te trainen bij de handbalgroep van Legmeervogels. De belangstelling was
groot en zo was het iedere week
een gezellige trainingsbijeenkomst.
Afgelopen woensdag vond alweer
de laatste kennismakingstraining
plaats op sportpark de Randhoorn.
Deze keer was er een circuit uit-

gezet waar de kinderen allerlei oefeningen konden doen. De training werd afgesloten met onderlinge wedstrijdjes. Heb jij deze mogelijkheid om mee te trainen gemist,
en wil je toch ook graag eens meedoen, neem dan even contact met
Legmeervogels op. Bel naar 0297532751 of 06-12207271 of mail naar:
Legmeervogels@handbal.nl.
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Voetbalsters CSW: klasse!
Wilnis - Het eerste selectieteam
van de E-meisjes van CSW heeft tot
nu toe een zwaar, maar uiterst leerzaam seizoen achter de rug. Achter
de schijnbaar onbeduidende naam
E8M van dit team gaat veel meer
kwaliteit schuil dan het lijkt. Vrijwel
alle E-meisjesteams in het district
west 1 van de KNVB spelen in een
aparte meisjescompetitie. Slechts
een 10-tal ervan waagt zich tussen
de jongensteams en twee daarvan
zijn van CSW. De sterkste daarvan
(de E8M dus) acteert in de derde
klasse; de meeste andere in de vijfde of zevende klasse.
Tot nu toe heeft het team deze gewaagde keuze volledig waargemaakt. Kampioen worden in de lagere regionen van de E-jongens is
ook leuk, maar ervaring op doen in
de derde klasse is uiteindelijk veel
beter voor de ontwikkeling van deze
talentrijke groep.
Het team kreeg het bij de competitiestart fysiek soms best moeilijk,
maar maakt het in de derde klasse toch helemaal waar. Je komt op
dit niveau toch al snel tegen de betere jongensteams te staan en dus
moesten de meiden vol aan de bak
om niet zwaar onderuit te gaan. Wekelijks leren ze bij op alle facetten
van het voetbal. Dat leidde tot een
keurige plaats in de middenmoot
met 5 punten uit 5 wedstrijden.
Afgelopen zaterdag kregen de meiden de mannen van Hertha E2 op
bezoek, de trotse koploper met 15

uit5 en al 44 goals achter hun naam.
Ze maakten er een geweldige show
van met vlot opgezette aanvallen en
felle duels; het was smullen langs
de lijn. Voorin waren de behendige Joy Haveman en Manon van Dijk
een ware plaag voor de Vinkeveense defensie. Ryanne Lem zette op
het middenveld een duidelijk stempel op de wedstrijd en achterin lieten Romy Haveman, Maartje Kroon,
Zoë Alberts en Nienke Springintveld
zien, dat ze heel goed mee kunnen
op dit niveau en zeker tegen Hertha maar weinig kansen weggaven.
In laatste instantie staat er ook nog
een hele betrouwbare keepster op
het doel. Van deze ploeg: Sarah Haveman, een onmiskenbaar talent
tussen de palen.
Jammer genoeg moest rechterspits
Michelle van der Linden verstek laten gaan; normaal heeft ook zij een
belangrijk aandeel in de aanvalslust
van de E8M.
Het resultaat van de dadendrang
van deze meiden was een verdiende
1-0 overwinning voor CSW via een
mooie goal van Joy Haveman in de
eerste helft.
Het enige minpunt van het team
was, dat de overwinning best wel
iets ruimer had mogen uitvallen,
want kansen kreeg de ploeg daar
best nog wel voor. Al met al een
mooi resultaat voor deze groep jonge voetbalsters, waar CSW in de
toekomst nog erg veel van mag verwachten.

Argon zaterdag in tweede
helft langs De Meer

Weer een prachtige
wedstrijd van Hertha E4
Vinkeveen - Van deze wedstrijd
mocht er van de jongens van Hertha
E4 weer wat worden verwacht, vorige week was er al een monsterscore en nu moest dat een vervolg krijgen tegen de hekkensluiter van hun
competitie, namelijk: Fc Breukelen E7.
Met combinatievoetbal werd de tegenstander van het kastje naar de
muur gestuurd en binnen vijf minuten stonden de Vinkeveense jongens
met 2–0 voor. Het ging zó voor de
wind (terwijl ze de wind tegenhadden) dat even de verdediging werd
vergeten en dat resulteerde gelijk in
een tegengoal. Niet onder de indruk
door deze tegenslag ging het team
weer de ingeslagen weg in en omdat na dit “dipje” iedereen weer lek-

ker meedeed stond het bij rust 9–1.
In de tweede helft waren er weinig
noemenswaardigheden, de jongens
maakten er een galavoorstelling van
en scoorden er lustig op los, alleen
werd iets minder overgespeeld, omdat iedereen graag wilde scoren. De
schrijver van dit artikel moest steeds
kleiner gaan schrijven in verband met
het scoreverloop en de ruimte op zijn
‘kladje’. De tellerstand bleef bij het
laatste fluitsignaal uiteindelijk staan
op 16 -1. Hun competitie kent duidelijk vier minder goede teams, zeven teams waaronder Hertha E4, die
gelijkwaardig zijn en een wat sterker team, namelijk VIOD E1. VIOD is
hun aankomende tegenstander, daar
moeten ze nog wat rechtzetten na de
verloren bekerwedstrijd!

Mijdrecht - De eerste helft kon eigenlijk schriftelijk afgedaan worden, er gebeurde bijzonder weinig,
via een strafschop kwam Argon 0-1
achter. Pas na rust kon Argon de
winst naar zich toetrekken. Middels
twee strafschappen en een gereduceerd De Meern dat met acht spelers eindigde, werd het uiteindelijk
5-1. De eerste helft gebeurde er bijzonder weinig, na een kwartier was
er een doelpoging van Tijs Roelofs
namens De Meer en Albert Mens
schoot een vrije trap in handen van
doelman Visser. Ook een vrije trap
van Kevin Blom miste de goede
richting. Pas in slotfase van de eerste helft ontstond er enige opwinding toen Rudi Zaal de bal tegen z’n
arm zag stuiteren. De strafschop die
volgde verdween via de lat richting
parkeerplaats. Maar er was te vroeg
ingelopen door de Argon verdediging, Jesse Langeveld profiteerde
van de herkansing en liet doelman
Bas van Moort kansloos, 0-1.
Verdediger
Na de thee bracht coach Jack Honsbeek verdediger Remco von Lindheim in, Adil Kamil bleef in de kleedkamer achter. In de beginfase leek
De Meer de voorsprong te vergroten toen Joost van Leeuwen alleen
voor de Argondoelman verscheen,
het leverde de Amsterdammers
slechts een hoekschop op. Even
daarna werd Albert Mens ten val
gebracht in het strafschopgebied,
hij voltrok zelf het vonnis vanaf elf
meter 1-1. De gasten kwamen daarna maar weinig aan aanvallen toe,

alleen een poging van Ali Halili leek
succes te hebben maar zijn schot
miste de juiste richting. Vervolgens
kreeg een actie op links van Lesley
Groenen nu wel een goed vervolg,
de bal kwam uiteindelijk bij Stefan
Tichelaar die de bal bijzonder hard
tegen de touwen joeg 2-1. Even later
moest Shanti Zanoli van De Meer na
zijn tweede gele kaart het veld verlaten, dit bleek later het omslagpunt van de wedstrijd, want even later viel de 3-1 toen Jimmy van Veen
na een overtreding goed doorging
waarna Groenen deze aanval bekroonde met een doelpunt.
Gele kaart
Het was de tweede gele kaart voor
Edwin Grouw, zodat de veldbezetting van De Meer tot negen spelers werd teruggebracht. Even later
zag Alan Doorson zag z’n fraaie inzet door keeper Visser gekeerd. Met
Wouter Winters voor Albert Mens
ging Argon de slotfase in en toen
even later Jimmy van Veen door de
keeper aan z’n shirt werd getrokken
zag de doelman in deze overigens
sportieve wedstrijd ook z’n tweede
gele kaart. Coach Joost Visser verving hem en zat vervolgens dichtbij de bal die Christiaan Winkel van
elf meter inschoot 4-1. Met nog drie
minuten op de klok bepaalde Youri van Adrichem, na aangeven van
Groenen de eindstand op 5-1.
Komende zaterdag is Argon vrij van
competitieverplichtingen, maar gaat
voor de districtsbeker spelen tegen
Hoger Door Samenwerking in Leersum, aanvang 14.30 uur.

Korfbaldames Atalante D1
heel blij met een punt

Vrijdag prijsklaverjassen
in Café de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 oktober
is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. Tel. 0297263562.Eenieder dient aanwezig te
zijn om 20.00 uur, uiterlijk om 20.15
uur wordt gestart met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares
is bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Uitslag van de
laatstgespeelde prijsklaverjasavond

op vrijdag:
1 Leen van Bemmelen 7619 punten
2 Pleun Vis
7563 punten
3 Wim Hof
7047 punten
4 Rob Achterbergh
7028 punten
5 Bianca Pappot
6852 punten
Zoals u ziet is er deze avond wederom zeer hoog gekaart door de heren met maar liefst 4 spelers boven
de 7000 punten. De dames moesten
het ditmaal afleggen tegen de heren. De poedelprijs was deze avond
voor Henk v.d. Wilt met 4971 punten .

Argon wint fortuinlijk van
Quick´20 uit Oldenzaal
Mijdrecht - De verre uitwedstrijd
in Oldenzaal heeft Argon drie punten opgeleverd. Hiermee kreeg Argon meer dan het verdiende, maar
daar hadden de meegereisde supporters uit Mijdrecht geen problemen mee. Quick´20 vierde de dag
voor de wedstrijd haar jubileumfeest en de wedstrijd tegen Argon
bezorgde zodoende een dubbele kater. De eerste 15 minuten van
de wedstrijd voetbalde Argon aardig en kwam men via Aziz Ouaouirst
op een 1-0 voorsprong. Dit doelpunt kwam tot stand na een grote
fout van Mirko Zwiers. Hij kopte de
bal recht in de voeten van Aziz. Hier
wist de spelverdeler van Argon wel
raad mee, hij schoot de bal beheerst
in de linkerbenedenhoek: 1-0. Vanaf dat moment liet Argon Quick´20
komen, maar Quick wist niet wat ze
met deze ruimte aan moest. Argon
was erg slordig in balbezit en zocht
steeds de moeilijke oplossing. Hierdoor was Quick de bovenliggende
partij zonder dat het zelf tot goed
voetbal kwam. De schrijver van dit
verslag had vervolgens meerdere
kantjes in zijn aantekeningenboekje nodig om de kansen voor Quick
te noteren. Kamphuis, Winkelhuis
en Pothast waren meerdere keren
dichtbij een doelpunt.
Voor Argon had Aziz nog één keer
moeten scoren. Van dichtbij schoot
hij de bal op de goal, maar deze
werd door Weusthof met de borst
van de doellijn gehaald. Quick´20
was het tweede gedeelte van de eerste helft duidelijk de betere ploeg,
maar ging onzorgvuldig met de kansen om. Het was dan ook een wonder dat Argon met een voorsprong
de rust haalde. Na rust kreeg Argon
de kans om op 2-0 te komen. In de
51e minuut kopte Patrick Lokken uit

een corner net naast. Dit was voor
Argon één van de weinige kansen in
de tweede helft, want het was vooral
eenrichtingsverkeer richting de goal
van de club uit Mijdrecht. Kamphuis kreeg de grootste kans van de
wedstrijd toen hij in de 57e minuut
alleen op Singels afging. De spits
speelde de bal echter te ver voor
zich uit waardoor Maxime Singels
redding kon brengen. In de rebound
was Desmond Holtman al net zo ongelukkig, zijn inzet belandde op de
paal. Singels redde in de 63e minuut
twee keer knap op een afstandschot
van Winkelhuis. Twee minuten later wisselde Quick´20 trainer Nijhuis een verdediger voor een extra
aanvaller om zo één op één te gaan
spelen achterin. Winkelhuis was later weer dichtbij een doelpunt, maar
weer stond Singels in de weg. In de
blessuretijd kopte Engbers namens
Quick´20 van dichtbij over.
In de laatste minuut van de blessuretijd was Argon erg gelukkig toen
een ouderwetse scrimmage geen
goal opleverde. Bijna alle Argonspelers stonden op de doellijn en
met het nodige kunst- en vliegwerk
werd de bal weggewerkt. Dit leverde Maxime Singels een vervelende
blessure aan het gezicht op. Kort
hierna floot de scheidsrechter af en
was de eerste thuisnederlaag voor
Quick´20 een feit.
Argon staat nu gedeeld derde op de
ranglijst, maar heeft nog steeds een
negatief doelsaldo. Positief is dat
de Argondefensie niets tot weinig
weggeeft. Als er nu ook vaker gescoord gaat worden levert dit makkelijker de winstpunten op. Komende zondag komt Argon niet in actie, in plaats daarvan speelt het zaterdag al voor de beker thuis tegen
Focus´07.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdagavond moest dames 1 van V.V. Atalante, gesponsord door Krijn Verbruggen en Haaxman Lichtreclame, afreizen naar Almere om
daar te spelen tegen VC Allvo. Het
team ging op pad zonder de zieke coach Sjaak Immerzeel en Jana Chatrnuchova. Carin van Kouwen was terug van huwelijksreis en
zo had oud-coach van V.V. Atalante
D2 en vader van speelster Daniëlle
van de Horst, invalcoach Wout van
Vreeswijk, de beschikking over acht
speelsters. Dames 1 kwam goed uit
de startblokken; de side-out werd
direct gepakt en brutaal werd er
een 5-2 voorsprong gepakt tegen
het sterke Almeerse team. Helaas
was het van korte duur, want Allvo nam snel de regie over en onder
leiding van hun sterke spelverdeelster en middenaanvalsters kwam de
sneltrein op gang om niet meer af te
remmen. V.V. Atalante werd aan alle kanten overbluft en ging kansloos
ten onder met 25-10.
De tweede set adviseerde coach
van Vreeswijk het over een andere
boeg te gaan gooien. Ze hadden de
eerste set laten zien hoe het in ieder
geval niet moest en dat moest in de
tweede set compleet anders. Met Irma Schouten op service pakten de
dames een kleine voorsprong. Uiteraard deed Allvo deze direct teniet, maar Atalante bleek strijdlustig. Marleen Sondermeijer pakte
een aantal punten met haar blokkering en Loes Kuijper scoorde punten
in de aanval. Helaas bleef VC Allvo
steeds een paar punten voorstaan.
Boven de 20 gekomen, was Atalante moegestreden en pakte Allvo de
winst met 25-19.
Wisselen
De derde set wisselden Daniëlle
en Marleen van plek, maar helaas
had dit niet het gewenste resultaat.
Vooral in de verdediging liet Atalan-

te nu steken liggen en was het zo
af en toe werkelijk prijsschieten voor
Allvo. Halverwege de set kwam Carin in het veld voor Mirjam. De achterstand was echter al te groot om
nog iets te kunnen betekenen en
na een wissel aan Almeerse zijde
was het helemaal gedaan. Drie gescoorde prikballen op een rij zorgden voor een gelopen zaak. Wederom kansloos ging deze set met 2514 naar Allvo. De vierde set stond
volledig in het teken van eerherstel. Met wederom Irma op de service begon Atalante met een voorsprong. Door de goede verdediging aan Vinkeveense zijde kwam
Atalante nu ook weer zelf aan aanvallen toe. Suzan en Daniëlle konden meer aangespeeld worden op
midden en pakten direct hun punten mee. VC Allvo liet dit niet over
zich heengaan en kwam snel weer
langszij. Op 8-10 achter kwam Mirjam op haar vertrouwde plaatsje
binnen de lijnen voor Marleen. De
service liep stukken beter, waardoor
Allvo het midden minder kon aanspelen. De Atalanter verdediging
onder leiding van libero Nancy Lijten liet geen bal meer op de grond
komen, wat het team veel moed gaf.
Het werd zeer spannend, maar uiteindelijk werd de set beslist in het
voordeel van Atalante. Na een matige wedstrijd tegen een betere tegenstander was een set het hoogst
haalbare. Na drie wedstrijden staat
V.V. Atalante dames 1 met slechts
vier punten op een negende plaats.
Daarbij moet wel vermeld worden
dat het team alleen nog maar sterke tegenstanders heeft gehad. Gisteren, dinsdag 19 oktober speelde
dames 1 een bekerwedstrijd tegen
VC Shot uit Zeist. Deze wedstrijd is
in de Boei gespeeld. Komende vrijdag 22 oktober, speelt dames 1 wederom in de Boei tegen Prima Donna Kaas Huizen Dames 2 (de huidige nummer 1).

Sfeervolle afsluiting van
Herfsttoernooi TV Wilnis
Wilnis - Op 8 oktober tot en met 10
oktober vond het laatste weekend
van het Herfsttoernooi bij Tennisvereniging Wilnis plaats. En wat een afsluiting was het! De organisatie van
het toernooi heeft de handen dit jaar
vol gehad aan alle wedstrijden en
deelnemers. Voor het eerst in de geschiedenis werd het Herfsttoernooi
bij TV Wilnis opengesteld voor buitenstaanders. Ook leden van andere
verenigingen waren dit jaar vrij om
in te schrijven.
Mondjesmaat kwamen de inschrijvingen binnen en uiteindelijk was
het toernooi goed bezet! Ook leden
van Vinkeveen, Mijdrecht en andere verenigingen hadden zich dit jaar
ingeschreven. Verrassende combinaties leverden spectaculaire wedstrijden op. Ook door wat blessures
hier en daar veranderden wat koppels nog tijdens het toernooi. Maar
niets kon de pret drukken, alles was
mogelijk! Het is tenslotte een gezelligheidstoernooi.
Het toernooi staat voornamelijk in
het teken van sportiviteit en gezelligheid en dat was ook duidelijk te
merken. Gedurende 5 weekenden
van vrijdag 10 september tot en met
zondag 10 oktober werd er gestreden om de eerste en tweede plek in
de poule. Door de vele verhinderingen en verschuivingen in de schema’s was er veelal baancapaciteit
genoeg en liep het vrijwel nooit uit.
Een enkele wedstrijd moest doordeweeks in de avonduren worden ingehaald, omdat de wedstrijden we-

gens de verhinderingen niet meer
gepland kon worden. Uiteindelijk is
het toch gelukt dat alle wedstrijden
zijn gespeeld. De deelnemers waren
ontzettend enthousiast waardoor de
organisatie het idee volgend jaar
hoogstwaarschijnlijk op deze manier voortzet!
Perfect
Het afsluitingsweekend was dan ook
een perfecte afsluiting, een mooi
najaarszonnetje zorgde ervoor dat
de deelnemers de resterende partijen nog af konden spelen en dat
de toeschouwers heerlijk op het terras konden genieten. De sfeer was
het gehele weekend en ook het gehele toernooi ontzettend goed. Alle
deelnemers waren zondag 10 oktober welkom om nog een afsluitend
balletje te slaan. Door middel van
een toss werden alle deelnemers
door elkaar gehusseld en speelden
zij partijtjes van drie kwartier. Aan
het eind van de dag vond nog een
kleine prijsuitreiking plaats voor de
poulewinnaars. Zij kregen een presentje en de dames kregen daarbij
ook een armband van Pink Ribbon,
een goed initiatief dat aan alle kanten goed werd ontvangen!
Het vernieuwde concept van een
Open Herfsttoernooi bleek een
groot succes! TV Wilnis kijkt daarom
al uit naar volgend jaar en hoopt dat
alle deelnemers en ook andere leden zich volgend jaar weer enthousiast inschrijven.

Slotfase nekt Atlantis 2
Mijdrecht - In de streekderby tegen
gemeentegenoot De Vinken heeft
het door de Rabobank gesponsorde
Atlantis 2 niet weten te winnen. De
Mijdrechtse ploeg domineerde de
wedstrijd 45 minuten, maar zag in
de laatste 25 minuten De Vinkeveners sterk terugkomen. Uiteindelijk
hield De Vinken de punten in eigen
huis: 9-8. Atlantis 2 opende de score. Een fraaie aanval leidde tot een
uitgespeelde kans dichtbij de korf.
De Vinken trok de stand gelijk met
een strafworp. Hoewel er een flinke wind waaide, leek Atlantis daar
weinig last van te hebben. Met 4 afstandschoten liep de Mijdrechtse
ploeg uit naar 1-5. Nog voor de rust
wist De Vinken de schade enigszins
te beperken.
Ook zij scoorden nog tweemaal van
afstand, en bepaalden hiermee de
ruststand op 3-5.
Na de rust was het weer Atlantis dat
sterk begon. Met een korte kans en

een afstandschot bracht de Rabobankploeg de marge weer op vier
doelpunten.
Hierna lukte het Atlantis lange tijd
niet meer de korf te vinden, ondanks de goed uitgespeelde aanvallen. Tegenstander De vinken was
beter op schot en wist met vier afstandschoten en twee strafworpen de achterstand om te buigen
in twee punten voorsprong: 9-7. Atlantis kwam nog terug tot één punt
door een fraai afstandschot. In de
slotfase had Atlantis nog kansen
op de gelijkmaker, maar het vizier
van de Mijdrechtse ploeg stond niet
meer scherp.
Een bittere pil voor Atlantis 2, dat
ondanks het goede spel in de laatste wedstrijden nog geen overwinning heeft weten te behalen. Na de
zaalcompetitie zal in de tweede helft
van de veldcompetitie alles op alles
gezet moeten worden om degradatie te ontlopen.

