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Regio - Bewoners van huurwo-
ningen die om wat voor reden dan 
ook zouden willen verkassen naar 
een andere huurwoning in dezelf-
de woonplaats, doen er goed aan 
zich nog even drie keer te beden-
ken. Er bestaat grote kans dat zij 
voor een vergelijkbare woning dan 
ineens veel meer huur moeten gaan 
betalen. Overigens valt dat voor De 
Ronde Venen te bezien. Bij Groen-
West (tot voor kort Westhoek Wo-
nen) wil men er op voorhand in elk 
geval niets van weten. Wat is de re-
den van de ontstane commotie?
Minister Piet Hein Donner van Bin-
nenlandse Zaken heeft dit jaar 
naast een huurverhoging met in-
gang van 29 augustus jl. ook een 
aanpassing van het zogeheten ‘wo-
ningwaarderingsstelsel’ (WWS pun-
tentelling) voor huurwoningen 
doorgevoerd. Een en ander is van 
toepassing in regio’s waar ‘huizen-
schaarste’ voorkomt. Afhankelijk 
van de WOZ-waarde gaat het om 
een opwaardering met 25 punten bij 
het aangaan van nieuwe huurcon-
tracten. Daarnaast speelt het ener-
gielabel van een woning een grote 
rol in het puntenstelsel. Mede daar-
door én vanwege de reguliere ver-
hoging van de huurprijzen (inflatie-
percentage plus 5 procent), kan er 
door woningeigenaren en woning-
corporaties tussen 75 en 130 euro 
huurverhoging per maand (!) wor-
den doorberekend. De Nederlandse 
Woonbond noemt de maatregel van 
het kabinet schandalig. ‘’Door deze 
maatregel dreigt een huurexplosie, 
waardoor het huren van een woning 
in veel regio’s onbetaalbaar wordt. 
De doorstroming zal volledig stok-
ken. Starters en huurders die willen 
of moeten verhuizen, worden in hun 
nieuwe situatie dan geconfronteerd 
met torenhoge huren’’, aldus de lan-
delijke vereniging van huurders.
Uit het Staatsblad nr. 407 van dit 
jaar blijkt dat er in 140 gemeenten 
in ons land een woningschaarste 
heerst, daaronder ook in De Ron-

de Venen. In dat licht gezien zul-
len huurwoningen hier ook worden 
opgewaardeerd. Maar wordt deze 
maatregel wel als een verplichting 
aan de eigenaren van woningen op-
gelegd? Wij hebben directeur Tom 
Burgers van GroenWest om uitleg 
gevraagd, aangezien o.a. woning-
corporatie GroenWest hier in de 
meeste woonkernen een fiks con-
tingent huurwoningen heeft. Overi-
gens is GroenWest recentelijk ont-
staan uit een fusie tussen Westhoek 
Wonen, Stichting Woonbelangen 
Weidegebied (SWW) uit Woerden 
en Groenrand Wonen in Vleuten.

Lage woonlasten
“Laat ik vooropstellen dat wij het 
er als wooncorporatie niet met de-
ze stellingname eens zijn. Anders 
gezegd. Wij doen daar niet zomaar 
aan mee, schaarstegebied of niet”, 
laat Burgers weten. “Ten eerste wil-
len wij onze kernvoorraad aan wo-
ningen betaalbaar houden; in de 
tweede plaats willen wij de wonin-
gen in een goede staat van onder-
houd laten verkeren of in die hoe-
danigheid brengen. Los van deze 
regeling kunnen huurders bij ons 
kiezen voor een energiepakket van 
hun woning. Daar brengen we wel 
een redelijke huurverhoging voor in 
rekening. Echter doordat de woning 
in de breedste zin van het woord 
energiezuiniger wordt, zullen bewo-
ners besparen op hun energielas-
ten, worden de totale woonlasten 
per saldo lager of blijven gelijk. Dit 
gaat zeker op termijn op omdat de 
tendens is dat prijzen van energie 
de komende tijd sterk zullen stijgen 
en daarmee de woonlasten ook. 
Door het aanbieden van een ener-
giebesparingspakket kunnen we 
deze ontwikkeling goeddeels com-
penseren. Op die wijze denken wij 
onze huurwoningen extra betaal-
baar te houden.”

Doorstroming bevorderen
Verder overweegt GroenWest ge-

zinnen en mensen tegemoet te ko-
men die vanwege een EU-maatre-
gel niet meer in de sociale huursec-
tor een woning kunnen huren om-
dat zij met hun inkomen uitstijgen 
boven een belastbaar inkomen van 
33.614 euro. 
Tom: “Wij mogen ongestraft tien 
procent van de bewoners boven die 
norm toch een woning in de soci-
ale sector aanbieden. Maar als dat 
contingent ‘op’ is willen wij de men-
sen die eveneens boven deze norm 
zitten, maar niet meer dan 45.000 
euro belastbaar inkomen hebben, 
toch ook tegemoetkomen. Wij heb-
ben een deel van ons nieuwbouw-
programma daarop gebaseerd en 
zijn voornemens om ook woningen 
te realiseren waarvoor een huur-
prijs van tussen de 650 en 825 euro 
kan worden gevraagd. Dus met een 
prijs die wat boven de woningen in 
de sociale sector ligt. Vooral uit de 
hoek van de senioren bestaat hier-
voor belangstelling. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat een deel van de 
senioren die nu nog in een eenge-
zinshuurwoning wonen, maar die te 
groot vindt of waarvan de tuin te-
veel werk met zich meebrengt, op 
zoek zijn naar een beter passende 
woning. Het liefst een appartement 
met woonkeur dicht bij voorzienin-
gen. Wanneer wij voldoende kwali-
teit bieden mag dat volgens hen ook 
wat meer woonlasten met zich mee-
brengen. Men krijgt dan een kwa-
litatief hoogwaardige woning tegen 
een relatief scherpe huurprijs. Voor-
deel is dat je dan de doorstroming 
bevordert waardoor eengezinswo-
ningen binnen de sociale huursec-
tor weer vrij komen. Jonge mensen 
met een opgroeiend gezin – met 
een inkomen lager dan de 33.614 
euro - kunnen dan zo’n woning 
weer betrekken. We willen daarmee 
ook de starter op de woningmarkt 
meer kansen bieden om in aanmer-
king te komen voor een huurwo-
ning. Op die manier snijdt het mes 
aan beide zijden.”

GroenWest voert niet zonder 
meer huurverhoging door

Bewoners van huurwoningen in De Ronde Venen hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken omtrent de voor-
gestelde huurverhogingen

Officiële start torenrestauratie in Vinkeveen
Vin keveen - Vrijdagmiddag 14 ok-
tober jl. is onder grote belangstel-
ling de restauratie van de H. Hart 
kerktoren officieel  van start ge-
gaan. 
In een korte bijeenkomst vooraf in 
de kerk  is door Pastoor G. Griffioen 
met een gebed om zegen gevraagd 
over dit werk en voor de medewer-
kers aan deze restauratie. Daarna is 
door de locatievoorzitter in het kort  
de totstandkoming van deze restau-
ratie geschetst en dankte hij in het 
bijzonder de financiers van dit pro-
ject. Met name werden genoemd  
de provincie Utrecht die met de re-
geling Erfgoedparels, de Stichting 
Vallis Pacis, het parochiebestuur, 

en de overige zo nodige gulle ge-
vers. Ook wenste hij de verschillen-
de aannemers en directie van de-
ze restauratie alle succes toe en re-
kent hij op een fraai gerestaureerd 
beeldbepalende toren in onze ge-
meente. Daarna vertrok het gezel-
schap naar buiten om de openings-
handeling gade te slaan, die be-
stond uit het verwijderen van de to-
renhaan, het kruis en de bol met be-
hulp van een telekraan van de fir-
ma J. van Schie uit Mijdrecht. Onder 
het genot van een hapje en drank-
je is er na afloop nog gezellig nage-
praat. De verwachting is dat medio 
juni 2012 deze restauratie zal zijn 
afgerond.

Regio  - De Stichting Zorgcentra De 
Ronde Venen en de Stichting Zon-
nehuisgroep Amstelland hebben de 
intentie uitgesproken om te komen 
tot een fusie. Het plan is om deze 
fusie per 1-1-2012 te realiseren.
Beide organisaties hebben elkaar 
gevonden in een gedeelde visie op 
wonen, welzijn en zorg, gebaseerd 
op de uitgangspunten van ‘zorg met 
een menselijke maat’ respectieve-

lijk ‘kleinschalig-dichtbij-vertrouwd’. 
Voor Zorgcentra De Ronde Venen 
draagt de fusie bij aan de realise-
ring van haar visie, missie en stra-
tegie en de gewenste nieuwbouw 
in Mijdrecht. Voor Zonnehuisgroep 
Amstelland draagt de fusie bij aan 
het optimaal benutten van haar 
schaalgrootte en de versterking van 
haar expertise op het gebied van 
bouw, innovatie en ICT. 

Bij Zorgcentra De Ronde Venen 
werken ruim 150 medewerkers. Zij 
leveren zorg en diensten aan huis 
en in drie woonzorgcentra en aan-
leunwoningen in Mijdrecht en Vin-
keveen. Zonnehuisgroep Amstel-
land is met ruim 1300 medewer-
kers actief op het gebied van wo-
nen, zorg- en dienstverlening in en 
vanuit tien locaties in Amstelveen, 
Amsterdam-Zuid en Ouder-Amstel. 

Voornemens te fuseren

Zorgcentra De Ronde Venen en 
Zonnehuisgroep Amstelland 

Vinkev een - Op zaterdag 15 okto-
ber vulden de zwoele en opzwepen-
de klanken van zigeunerorkest Pi-
pacs de volle en met zonovergoten 
ontmoetingszaal van zorgcentrum 
Zuwe Maria-Oord. In samenwer-
king met Zuwe Maria-Oord orga-
niseerde Troupe A’dour, een gezel-
schap voor muziek, theater en cul-
turele projecten uit Wilnis, dit jaar 
het derde concert uit de serie van 
vier. In ieder jaargetijde wordt een 
concert uitgevoerd. Voor dit herfst-
concert werd het podium gegeven 
aan het zigeunerorkest Pipacs, een 
studentenorkest uit Delft. Bijzon-
der is dat Pipacs alweer 60 jaar ge-
leden is opgericht. Telkens wordt de 
bezetting gewijzigd en komen jonge 
mensen in dit zigeunerorkest spe-
len omdat de ouderen plaatsmaken.
Het zigeunerorkest Pipacs heeft de 

naam ontleend aan ‘pipacs’ dat in 
het Hongaars ’klaproos’ betekent. 
De zes musici op 2 violen, piano, 
klarinet, contrabas en cimbaal voer-
den een aanstekelijk concert uit. 
Ook zongen de mannen eigen ge-
maakte teksten over ‘mooie benen’ 
en ‘wodka’. De vrolijke en soms nos-
talgische klanken werden hartelijk 
ondersteund door het meeklappen-
de publiek.
Pipacs speelde Hongaarse, Roe-
meense en Russische melodieën, 
veelal liederen, die vroeger, maar 
ook nu nog, in de Balkan zeer be-
kend zijn. Imre Gelens en zijn me-
demuzikanten gaven een toelich-
ting op ieder muziekstuk. Zo vertel-
de hij dat de zigeunermuziek ruim 
60 jaar geleden in ons land heel 
bekend was. Families als Mirando 
hebben deze volksmuziek in Neder-

land populair gemaakt. 
Pieter Scholten van Troupe A’dour 
bedankte de muzikanten na afloop 
hartelijk. Hij was zeer verheugd dat 
zo veel mensen naar dit concert wa-
ren gekomen. Hij lichtte toe dat de-
ze muziekserie niet alleen bedoeld 
is voor bewoners van Zuwe Maria-
Oord, maar juist ook voor familie, 
kennissen en buurtbewoners. Sa-
men genieten van muziek, dat is de 
bedoeling van deze concertserie. 

De cd van Pipacs werd aangepre-
zen en vele bezoekers namen er een 
mee om later nog eens te kunnen 
genieten van de zwoele zigeuner-
klanken. De muzikanten ruimden 
snel hun instrumenten op; ze had-
den nauwelijks tijd om lang na te 
praten en spoedden zich naar een 
volgend optreden toe.

Opzwepende zigeuner-
klanken in een volle zaal



pagina 2 Nieuwe Meerbode  - 19 oktober 2011

HET BEROEP VAN BURGEMEESTER: 

Als u meer wilt weten over de
geschiedenis van de gemeen-
te De Ronde Venen gemeen-
te, meldt u dan aan als lid van de 
Historische Vereniging De Proos-
dijlanden. Voor €17,50 per jaar 
krijgt u dan ons kwartaalblad 
met diverse historische artikelen:
Telnr 0297 261147

DOOR FRED DE WIT

Baron Frederik van Utenhove

Jhr. Alexander van Grotenhuis Burgemeester de Voogt

Burgemeester Padmos

Burgemeester van Tricht

een vak apart

De Ronde Venen - Donderdagavond 29 septem-
ber heeft de raadsvergadering in onze gemeen-
te zel fs de l andel ijke pers gehaal d. Aan het be-
gin van de vergadering deel de burgemeester
Marianne Burgman de l eden van de raad me-
de dat zij bij de Commissaris van de Koningin de 
vol gende dag haar ontsl ag zou indienen. De re-
den hiervan was, dat zij meende tekort gescho-
ten te zijn bij het l eiding geven aan de ontwik-
kel ing van een aantal  projecten. In tegenstel -
l ing tot vroeger wordt het bel eid van een burge-

meester zowel  door de raad al s door de burge-
rij kritisch bekeken. Het gevol g hiervan is dat het 
ambt van de burgemeester tegenwoordig niet 
meer zo hoog staat aangeschreven al s vroeger 
het geval  was. 

Hoe was dit dan vroeger?
Voor de Tweede Wereldoorlog werd dit ambt in ons 
land alleen maar door mannen uitgeoefend. In som-
mige grote gemeenten droeg de burgemeester zelfs 
een ambtskostuum. In de pers werden zij nooit bij 

hun voornaam genoemd en men was erg voorzich-
tig bij het constateren van hun tekortkomingen. Te-
genwoordig is dit anders en dat hebben de burge-
meesters van onder andere Maastricht, Utrecht, Wa-
terland en Den Helder onlangs wel ondervonden. Wa-
ren vroeger de gezagshebbers in onze gemeente dan 
altijd mensen van onbesproken gedrag en konden zij 
altijd zo maar hun gang gaan? Beslist niet. Het begon 
al tijdens de Bataafse Revolutie in 1795 toen Jan Pie-
ter Westerwijk Forsborgh tot voorzitter van het Comité 
Révolutionair in Mijdrecht werd gekozen. Hij kwam uit 

Amsterdam en heeft in de eerste jaren van de Bataaf-
se Republiek een belangrijke rol gespeeld. Tijdens de 
vergadering van 8 januari 1800 kwamen de leden van 
het comité er achter dat de schout (burgemeester) en 
gadermeester (belastingontvanger) sinds drie weken 
spoorloos was. Vanwege grote schulden zou zijn boe-
del tevens geëxecuteerd zijn. Plotseling verscheen hij 
weer maar de problemen met hem bleven. De waar-
nemende belastingontvanger zou dit met Forsborgh 
regelen, maar hij kwam niet opdagen. Sindsdien heeft 
men in Mijdrecht nooit meer iets van hem vernomen.

Jan van Wickevoort Crommelin
Jan van Wickevoort Crommelin was in 1795 schout en 
secretaris in Waverveen. Hij mocht tijdens de omwen-
teling van de Bataafse Republiek zijn ambt houden. 
Maar helemaal zeker hiervan heeft hij zich kennelijk 
niet gevoeld want enige tijd later was hij met de volle-
dige kas van Waverveen verdwenen. Waverveen was 
meteen bankroet en van Van Wickevoort Crommelin 
heeft men nooit meer iets gehoord. 

Alb ertus Jan Kla us
Ook van de voortvluchtige burgemeester van Wil-
nis Albertus Jan Klaus heeft men nooit iets gehoord. 
Hij was behalve burgemeester ook nog gadermees-
ter van Wilnis en Mijdrecht en werd in 1821 door 
het hof van “assis”, de rechtbank, die toen belasting-
zaken behandelde, wegens afpersing veroordeeld 
tot tien jaar tuchthuis en een boete van fl . 825. Hij 
had van de belastingplichtigen in Mijdrecht en Wil-
nis maar liefst fl . 280 per persoon te veel gevorderd. 
Tevens werd hij veroordeeld voor de kosten van het 
proces. Zelfs de toenmalige Commissaris van de Ko-
ning heeft zich met deze zaak beziggehouden. Op zijn 
bezittingen werd beslag gelegd omdat hij zich nog 
steeds niet bij het tuchthuis te Amsterdam had ge-
meld. Voorts had men besloten dat hij in Amsterdam 
in het openbaar op het schavot zou worden gegeseld 
en dat het vonnis ook in Mijdrecht, Wilnis en Amster-
dam op aanplakbiljetten moest worden kenbaar ge-
maakt. Het vonnis werd tevens op 1 december 1822 
in de gemeente Mijdrecht met tromgeroffel en trom-
petgeschal bekend gemaakt. Dit gebeurde voor zijn 
woonhuis te Mijdrecht, het huidige pand in de Dorps-
straat nummer 23. Ook zijn signalement werd bekend 
gemaakt. Hij werd omschreven als een dikke man 
met een hangbuik, niet groter dan ongeveer 1 me-
ter 50. Hij had donker haar, een zwarte baard, grijzen-
de bakkebaarden en een bleke gelaatskleur. Hij sprak 
ontzettend schielijk, stotterde en rook uit zijn asem. 
Niettegenstaande alle moeite om hem te achterha-
len, bleek dat Klaus tien jaar later nog steeds voort-
vluchtig was. 

Burgemeester Farret
Tijdens de raadsvergadering in Vinkeveen van
31 mei 1854 deelde burgemeester Farret de aanwezi-
ge raadsleden mede dat de voormalige burgemeester 
Wesselsz de vordering van fl .185,87, die de gemeen-
te op hem had, nog steeds niet had betaald en even-
eens niet op de brieven had geantwoord. De gemeen-
teraad besloot daarom om tot gerechtelijke vorderin-

gen over te gaan als dit bedrag niet voor 15-6-1854 
door Wesselsz zou zijn voldaan. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht kregen een afschrift van dit besluit maar 
waren daar niet gelukkig mee. Men vroeg nadere
inlichtingen omdat men twijfelde aan de achtergron-
den en de haalbaarheid. Mede omdat gebleken was 
dat Wesselsz er fi nancieel slecht voor zou staan. De 
raad bleef echter volhouden en wilde de gerechtelij-
ke vordering voortzetten. De Commissaris kwam hier-
op persoonlijk naar Vinkeveen om over deze kwestie 
te spreken en te bemiddelen. Achteraf bleek dat het 
te maken heeft met een vordering die Wesselsz had 
op het Rooms-Katholieke Armbestuur. Deze zaak is 
daarom in der minne geschikt. 

Burgemeester De Voogt
Ook de Mijdrechtse burgemeesters hebben het soms 
niet gemakkelijk gehad. Burgemeester De Voogt die 
burgemeester was van Mijdrecht, en van 1857 even-
eens van Wilnis, was nauw betrokken bij de droog-
legging van de polder Groot-Mijdrecht. Deze droog-
legging werd in de Provinciale Statenvergadering 
omschreven als een “Janboel”. Het Rijk en de Provin-
cie moesten ingrijpen om de polder droog te krijgen, 
maar ook dit hielp niet. Men had geen rekening ge-
houden met de kwel en ook door de zandlaag van de 
oostelijke dijk stroomde het water binnen. Door de 
hoge polderlasten ging de ene na de andere grond-
eigenaar failliet. Er werd zelfs een boerderij met land 
verkocht voor fl . 1,-. Hoewel er veel kritiek was op 
De Voogt zijn er geen maatregelen tegen hem onder-
nomen. Tegenwoordig zou hij de dans niet ontspron-
gen zijn. Met de gemeentesecretarissen-ontvangers 
in Wilnis heeft De Voogt twee keer problemen ge-
had. Eén secretaris moest ontslagen worden omdat 
hij bedragen uit de kas ten eigen bate had aange-
wend en een andere kreeg eervol ontslag omdat de 
administratie een wanorde was, dat veroorzaakt werd 
door zijn gezondheid. Eind december 1900 overleed 
De Voogt. 

Laurentius van Tricht
Zijn opvolger werd Willem Laurentius van Tricht. De 
beide gemeentesecretarissen kwamen voor deze post 
niet in aanmerking omdat ze zich te veel in de plaat-
selijke kroegen ophielden. Van Tricht was niet geliefd 
bij de gemeenteraadsleden. Vanwege zijn optreden 
tegen een plaatselijk schoolhoofd kreeg hij een motie 
van afkeuring aan zijn broek. Hij weigerde deze motie 
gedurende twee raadsvergaderingen in stemming te 
brengen. De derde keer werd de motie “omwille van 
de gemeentebelangen” ingetrokken. In 1910 bood hij 
zijn ontslag aan vanwege gezondheidsredenen. Zijn 
opvolger werd Iman Padmos. Bij de katholieke raads-
leden was hij niet erg geliefd maar de tegenstellingen 
groeide nooit uit tot grote confl icten. In 1943 werd hij 
door de Duitse bezetter afgezet en vervangen door 
de NSB-er H.J. Doude van Troostwijk. Bij zijn installa-
tie wapperde de vlag van de NSB van de toren van de 
Hervormde kerk en op de burgemeesterskamer wer-
den de afbeeldingen van Hitler en Mussert opgehan-
gen. Na de oorlog kwam Padmos nog enige maan-
den terug en werd hij in 1946 opgevolgd door Johan-
nes van der Haar.
 
Baron Frederik van Utenhove
Baron Frederik van Utenhove was van 1872 -1893 
burgemeester van Vinkeveen en Waverveen. Ook bij 
zijn aantreden vond hij een administratie die niet in 
orde was, maar er werd niemand voor verantwoor-
delijk gesteld. Regelmatig had de raad kritiek op 
de burgemeester. Toen de gemeenteveldwachter 
G.J. de Kruyf 40 jaar in dienst was, besloot de raad 
hem een secretaire aan te bieden ten bedrage van 
fl .65. Hiermede was de raad akkoord. Maar toen de 
burgemeester ook nog fl .9,- declareerde, omdat de
secretaire niet in Vinkeveen te koop was, was de beer 
los. De burgemeester moest niet denken dat hij zo 
maar reisjes op kosten van de gemeenschap kon ma-
ken. De raad besloot daarom dat de burgemeester de 
reiskosten uit eigen zak moest betalen.

Een pensioenleeftijd bestond er toen nog niet voor 
burgemeesters. Van Utenhove was al op hoge leef-

tijd en had al eens aangekondigd dat hij wel eens zou 
opstappen. In deze periode had de gemeente regel-
matig vacatures voor een gemeentelijke geneesheer. 
Dit kwam voornamelijk door de lage bezoldiging en 
het feit dat er geen ambtswoning beschikbaar was. 
Uit de raadsverslagen bleek duidelijk dat de raad Van 
Utenhove zat was. Maar hoe krijg je hem weg? Heel 
eenvoudig. De raad besluit om de ambtswoning van 
de burgemeester te verhuren aan de geneesheer. Hij 
werd dus door de raad op straat gezet, maar de Pro-
vincie ging hier niet mee akkoord en de burgemees-
ter deelde mede dat hij voorlopig geen ontslag zou 
nemen. Korte tijd later diende hij toch zijn ontslag in. 

Jhr. Ale xander van Grotenhuis
Op 11 december 1913 werd de raad van Vinkeveen 
en Waverveen door burgemeester Jhr. Alexander van 
Grotenhuis van Onstein voor een spoedeisende ver-
gadering bijeengeroepen. De gemeentesecretaris 
was afwezig en volgens het reglement van orde was 
de heer J. Ekel tot waarnemend secretaris aangewe-
zen. De burgemeester deelde mede dat deze verga-
dering was belegd omdat de secretaris zich niet had 
ontzien om zijn mandaat met fl . 24.- te verhogen en 
zich deze gelden had toegeëigend. In de geheime zit-
ting die hierop volgde, werd de secretaris geschorst. 
In de vergadering van 13 december kreeg de burge-
meester het aan de stok met het raadslid Roeleveld. 
De veldwachter had in het bijzijn van de burgemees-
ter de Wavervener De Dood uitgevloekt en hem in het 
arrestantenhok opgesloten. Hij eiste dat de burge-
meester en de veldwachter in de krant openlijk hun 
excuses zouden aanbieden omdat zij hun bevoegd-
heid te buiten waren gegaan. De burgemeester wei-
gerde dit en vervolgens sloot hij de vergadering om 
de raadsleden geen kans te geven om nog verder op 
deze kwestie in te gaan. Tegenwoordig zal een bur-
gemeester hierop niet meer zo makkelijk mee weg 
komen

G.E. Muhlr adt
G.E. Muhlradt was burgemeester van Vinkeveen en 
Waverveen van 1931-1946. Hij mocht na de bevrij-
ding van ons land in 1945 niet meer terugkeren van-
wege zijn slappe houding tegenover de bezetter. Hij-
zelf verweerde zich hiertegen omdat hij meende dat 
dit de enige methode was om zijn gemeente, met een 
groot aantal sympathisanten voor de Duitse overheid, 
zo ongeschonden mogelijk door de bezetting heen te 
krijgen. Uiteindelijk werd hij toch nog eervol ontsla-
gen. Burgmeester Blom volgde hem op in 1946 en 
werd in 1967 oneervol ontslagen omdat hij zich niet 
aan de voorschriften heeft gehouden die nodig waren 
voor de uitbreiding van Vinkeveen. Het gaat te ver om 
hierop nu in te gaan.

Als u dit leest moet u de conclusie trekken dat 
de burgemeesters van De Ronde Venen het niet 
altijd gemakkelijk hebben gehad en dat de over-
heid in onze streek corrupt is geweest. Dat is echt 
niet waar. Er is hier in de laatste twee eeuwen 
juist heel veel goeds verricht. Juist door de bur-
gemeesters, die zich niet alleen bezig hielden met 
lintjes doorknippen en bejaarden bezoeken, maar 
ook met het welzijn van de inwoners. De gemeen-
te kan zich meten met elke andere gemeente in 
ons land. We moeten wachten tot half november 
voor dat wij weten wie de nieuwe burgemees-
ter wordt. De Vinkeveners wisten dit in 1926 al. 
Het moest Jan Korver worden en dat uitte zich in 
een drinklied dat daar op feesten werd gezongen.
Ik ben benieuwd naar de achternaam van de vol-
gende burgemeester. Als hij Korver heet dan is 
het inhuldigingslied al klaar.

FEESTLIED
(Melodie: Drinkt vrienden drinkt, 

van Kees Pruis)
 

Wij bewonen een lief aardig plaatsje 

Een dorp van gemoedelijkheid 

Daar praten we dikwijls te samen

Het is onze gezelligste tijd 

Wij spreken dan over veel zaken

Over burgerzaken en staat

We zouden zo gaarne wensen 

Jan Korver tot hoofd van de raad. 

(Refrein)

Kiest, kiest, kiest vrienden kiest

Jan Korver, een man die ons past

Kiest, kiest, Korver tot hoofd 

Die brengt het dorp niet in last

Zonder jan Korver gaat het dorp achteruit

Worden de toestanden slecht

Hij is de man die burgervader kan zijn 

Hij oordeelt naar waarheid en recht.

Wij willen geen vreemden, geen burgers 

Geen deftige heren tot hoofd

Wij willen een boer in ons midden 

Die niet de belasting verhoogt

Ons dorpje heeft veel te veel zorgen

Door burgerzaken en staat 

Wij zouden zo gaarne wensen

Jan Korver tot hoofd van de raad.

 

(Refrein) 

Jan Korver geeft wijze adviezen

Zijn naam is goed bekend hier

Hij is niet tegen de feesten

Hij gunt graag de mensen plezier

Hij wil onze zorgen verlichten

Veel beter dan minister en staat 

Wij moeten jan Korver alleen kiezen

Jan Korver tot hoofd van de raad. 

(Refrein) 



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

 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. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Papehof 47 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0529 10-10-2011
 op het voorgeveldakvlak 

mijdrecht
Nijverheidsweg 2 Verbouwen van een  Bouwen
 bedrijfsruimte Afwijken be-
  stemming RO W-2011-0527 7-10-2011
Postulaat 18 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0528 6-10-2011

Vinkeveen
Mijdrechtse Dwarsweg/
hoek Bonkestekersweg Kappen van bomen Kappen W-2011-0531 14-10-2011

Diverse kernen
Abcoude: Kappen van bomen Kappen W-2011-0530 14-10-2011 
Laan van binnen Rust 
voor nr 23
Amstelhoek: 
Van Dijklaan naast nr 13 
Baambrugge:
CP v/d Leestraat 34, 
Donkervlietse 
Binnenweg 4
Mijdrecht:
Botdrager, Bozenhoven 
voor nr. 4, Dukaton, nabij 
de tennisbaan De Ronde 
Venen, Roerdomp bij nr 
32 en 46, Scholekster 
naast nr 16 en 18, 
Diamant naast nr 10, 
v/d Haarlaan naast nr 4 
Vinkeveen:
Burg. van Trichtlaan 
voor 71 en 27, 
Cuilensmeer naast 52, 
Muyeveld voor 95 
Wilnis:
Burg. Voogtlaan thv. nr 
44, voor 33, en voor nr 7, 
Kropaar naast nr 1, 
Molmlaan naast nr 1, 
Trilgras naast 27 en 
voor nr 11
 
Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein-Noord 43 Het wijzigen van een vergunning Bouwen  W-2011-0342 6-10-2011
 voor een rundveestal Milieu 

Amstelhoek
Menno Simonszstraat 32 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2011-0432 11-10-2011
 voorgeveldakvlak van de woning  

Baambrugge
Rijksstraatweg 19a Verwijderen van asbesthoudende Sloop W-2011-0439 13-10-2011
(nabij 21) delen van 2 schuren  

mijdrecht
Hofland 186 Bouwen van bijgebouwen Bouwen W-2011-0370 6-10-2011
  Sloop
  Afwijken 
  bestemming 
Westerlandweg 10 Verwijderen van asbesthoudende  Sloop W-2011-0463 11-10-2011
 golfplaten van het dak van de 
 afkalfstal, de betonnen schuur 
 annex gereedschaploods en 
 gehele rechter dakvlak van de 
 ligboxenstal 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128 Bouwen van een bijgebouw Bouwen W-2011-0440 6-10-2011
  Sloop
  Afwijken 
  bestemming 
Herenweg 258 Uitbreiden van een woning Bouwen W-2011-0455 11-10-2011
  Afwijken 
  bestemming 

Wilnis
Trilgras 17 Realiseren van een uitbouw en Bouwen  W-2011-0478 13-10-2011
 opbouw aan de achterzijde van Afwijken 
 de woning bestemming 

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 wethou-
ders, 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.

 ontheffIng VAn De Route VooR het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Nefco Transport BV, Regterwei-

straat 15, 4181 CE Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar diverse locaties in De 
Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 21 oktober tot en met 2 december 2011. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn inge-
bracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde 
Venen, p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet bin-
nen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
-  Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met afdeling externe veiligheid van de milieudienst, dhr. C. Roodhart bereikbaar via telefoon-
nummer 0346 26 06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, bereikbaar via telefoonnummer 0346 26 06 41.

 AgenDA Besloten BuItengeWone RAADsVeRgADeRIng 25 oktoBeR 2011

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.00 uur
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper

Agenda
1. Opening
2. Aanbeveling burgemeester gemeente De Ronde Venen 
 Door de vertrouwenscommissie wordt de raad in beslotenheid geïnformeerd over de uitkomsten van de sol-

licitatieprocedure rond invulling van de vacature van burgemeester voor de gemeente De Ronde Venen.
3. Sluiting.

 AgenDA BuItengeWone RAADsVeRgADeRIng 25 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: na afloop van de besloten buitengewone raadsvergadering, doch niet vóór 19.30 uur!
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper

Agenda
1. Opening
2. Aanbeveling burgemeester gemeente De Ronde Venen 
 Nadat de raad in beslotenheid door de vertrouwenscommissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de sol-

licitatieprocedure rond invulling van de vacature van burgemeester voor de gemeente De Ronde Venen wordt 
de aanbeveling openbaar gemaakt. Het daartoe strekkende raadsvoorstel zal ter vergadering worden over-
handigd.

3. Sluiting.

 AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 27 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 oktober 2011.

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. Structuurvisie Amstelhoek raadsvoorstel 0048/11 
 Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen in Amstelhoek: de drukke provinciale weg N201 die het dorp 

nu doormidden snijdt, wordt omgelegd en er wordt voor verschillende particuliere gronden nagedacht over 
herontwikkeling met woningbouw. Met de Structuurvisie Amstelhoek wil de gemeente richting geven aan de 
diverse ontwikkelingen binnen Amstelhoek en de integraliteit van deze ontwikkelingen bewerkstelligen, zodat 
deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de woonkwaliteit voor de inwoners van Amstelhoek. 
Het college stelt de raad nu voor om kennis te nemen van de reactienota waarin de inspraakreacties op de 
conceptvisie zijn opgenomen en de Structuurvisie Amstelhoek vast te stellen als kader voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen Amstelhoek.

5. 2e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0049/11
 In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocu-

menten 2011 – 2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de 
planning, de structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform de-
ze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bestuurs rapportage. 

6. Sluiting

 AgenDA BesluItnemenDe RAADsVeRgADeRIng 27 oktoBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 oktober 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 22, 29 september en 5 oktober 2011.
4. 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.
5. Sluiting.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



Uithoorn - Knotten doe je als de 
sapstroom stil staat. De blaadjes zijn 
nu inderdaad aan het vallen, dus de 
Knotgroep kan weer aan de slag. De 
start van dit seizoen zal zijn bij het 
Fort aan de Drecht, dicht langs de 
Amstel, ooit met het doel de nade-
ring van vijandelijke troepen over de 
Amsteldijk te kunnen stuiten. En om 
de sluizen die daar toen in de Am-
stel lagen, te beschermen.
De knotgroep gaat een essenbos-
je aan de rand van het Fort kort af-
zagen en het hout gebruiken voor 
oeverbescherming van kwetsbare 

plekken in de fortgracht. Iedereen 
die ervan houdt om op een mooie 
plek in de natuur te werken, is van 
harte welkom. Vanaf 09.00 uur bij de 
ingang van het Fort aan Grevelingen 
50. De Knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap. Rond half elf is er 
koffie en thee, mét koek. Om 13.00 
uur sluiten ze af met heerlijke soep. 
Neem zelf een beker met lepel mee, 
en stevige schoenen of laarzen.

Voor meer informatie:
Bert Schaap, telefoon 0297-565172 of 
www.knotgroepuithoorn.nl .
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist: 
- Uithoorn, Staringlaan: Zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.
- De Kwakel, Anjerlaan: Rode kater met de naam Rooitje.

Gevonden:
- De Kwakel, Cyclamenstraat: Zwart/witte kat.
- Mijdrecht, N201: Rood/witte kat witte voetjes voor en achter.
 Wit gezicht en rode staart met ringen. Heeft pas jongen gehad. 
- Mijdrecht, N-201 t.h.v. Johnson: Cyperse kat.
- Wilnis, Scheepswerf: Zwarte poes en zwart/witte kater.
- De Hoef, Oostzijde: Zwart/witte kat.
- Uithoorn, N201 t.h.v. politiebureau: Zwart/bruin cyperse kat met  
 witte buik en bef en sokjes voor en achter.  
- Mijdrecht, Houtzaagmolen: Zwart/grijze cyperse kater.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RonDE VEnEn, 
MIjDREcht, WIlnIs, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VInkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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 e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post 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.

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.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) 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.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
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

Afsluiting Kinderboekenweek 
op De Fontein reuzegezellig
Mijdrecht - Op donderdag 13 ok-
tober werd op basisschool “De Fon-
tein” de jaarlijkse Kinderboeken-
week afgesloten met een reuze ge-
zellige inloopavond.

Na het welkom door directeur Ben 
Hofsink zongen alle leerkrachten 
het Kinderboekenweeklied: ‘Trek je 
stoute schoenen aan, dan kun je de 
hele wereld aan!’
De kinderen hebben dit jaar ge-
werkt met het thema ‘Helden’ en ge-
leerd dat er heel veel soorten helden 
zijn. Zelfs een held op sokken!! 

De Ouderraad zorgde voor een leu-
ke traktatie in de vorm van een 
schoen. In alle lokalen waren werk-
jes te zien over het thema en... er 
werd een prijs uitgereikt!
Ouders konden een foto insturen 
met het mooiste leesmoment van 
hun kind. De prijs werd gewonnen 
door Cleo Elenbaas uit groep drie. 
Op de winnende foto is te zien hoe 
ze in bad aan het lezen is! Boekhan-
del Mondria was aanwezig met een 
stand met een zeer gevarieerd aan-
bod aan boeken. En nu maar hopen 
dat er weer veel gelezen wordt!

Start Knotgroep Uithoorn 
op Fort aan de Drecht

Zondag a. s.  IVN excursie 
rond het Zijdelmeer
Regio - Komende zondag 23 okto-
ber organiseert het IVN Uithoorn en 
De Ronde Venen een excursie rond 
het Zijdelmeer.
Elk jaargetijde heeft zijn charmes 
en ook in de herfst is er van alles te 
zien in dit prachtige natuurgebied.. 
Er zal een wandeling rond het meer 
gemaakt worden en de natuurlief-

hebbers gaan op zoek naar typische 
herfstverschijnselen.
Het is op en om sommige plaatsen 
erg nat. Goede wandelschoenen of 
laarzen en warme kleding zijn aan te 
bevelen. Zin om mee te gaan?
Vertrekpunt: gemeentehuis Uit-
hoorn om 10.00 uur , duur ca. 2 uur
Aanmelden is niet nodig. 

Heldenmoed Antoniusschool!
De hoef - Op de Antoniusschool 
in De Hoef is afgelopen week veel 
aandacht besteed aan de Kinder-
boekenweek met als thema ‘Super-
helden’.
Tijdens de opening is een leerling 
in een heldenkamer vol helden- 
attributen omgetoverd tot Anto- 
niusheld, compleet met cape, mas-
ker en echt zwaard dat bijna te 

zwaar voor onze held was. Daarna 
werd in alle groepen voorgelezen 
uit de nieuwe heldenboeken. Verder 
hebben de kinderen een muurkrant 
gemaakt waarop hun eigen helden 
in het zonnetje werden gezet, zoals 
sporthelden, helden uit de geschie-
denis, maar ook stille of helden met 
een ziekte.
Op woensdag lieten de leerlingen 
uit groep 7 en 8 hun talent in voor-
lezen zien als voorbereiding op de 
nationale voorleeswedstrijd. Aan-
sluitend was de feestelijke opening 
van het Makkelijk Lezen Plein in 
de school. Daar staat een keur aan 
boeken voor kinderen met dyslexie 
of andere problemen met lezen. Tot 
slot was er op donderdag een span-
nende avonturentocht uitgezet.
De kinderen konden daarbij hun 
onverschrokkenheid tonen op een 
behendigheidsbaan, hun angst 
overwinnen in een minispookhuis 
en hun moed tonen bij een proef- 
en voeltest.
Ze kunnen met een trots gevoel 
concluderen dat er op hun Antoni-
usschool alleen maar helden zijn!

Tentoonstelling ‘Onze 
Langoren’ in de Willisstee 
Wilnis - Komende vrijdag 21 en za-
terdag 22 oktober houdt konijnen 
en pluimveevereniging ‘Onze Lang-
oren’ voor de 76ste keer haar jaar-
lijkse wintertentoonstelling.
Deze wordt weer gehouden in de 
Willisstee. U kunt de Willisstee vin-
den aan de Pieter Joostenlaan 24. 
Tentoongesteld zullen worden 180 
konijnen, 2 cavia’s, 29 grote- en 
dwerghoenders en 73 watervogels 
en ganzen en 10 duiven. Verschil-
lende leden, waaronder ook jeugd-
leden, brengen dus in totaal 294 
dieren van verschillende rassen en 
kleurslagen in de kooien in de Wil-
lisstee. 
Op vrijdag zullen er vier nationaal 
bekende keurmeesters druk be-
zig zijn alle dieren te keuren op hun 
specifieke eigenschappen. Dit zijn 
voor de konijnen: M.L.M.J. Kok, E. 
Rook en C.J. Langbroek. De hoen-
ders, watervogels en duiven door 
mevrouw M.W.C. Maas-Sep. Aan 
het begin van de middag zullen de 

keurmeesters de prijswinnaars aan-
wijzen. Voor de liefhebber van klein-
dieren is een bezoek aan deze ten-
toonstelling zeer de moeite waard. 
Als u interesse heeft voor bepaalde 
rassen of er over denkt bijvoorbeeld 
een konijn of cavia aan te schaffen 
lopen er genoeg mensen rond die 
u antwoord kunnen geven op uw 
vragen. In de kooien zult u beken-
de maar ook minder bekende ras-
sen aantreffen. Ook is er weer voor 
de kinderen een knuffelhoekje inge-
richt waar ze met een aantal dieren 
kunnen spelen en knuffelen en de 
te knuffelen dieren zijn ook te koop. 
Net als de afgelopen jaren is de en-
veloppenstand ook weer aanwezig. 
Via deze weg kunt u de vereniging 
steunen en leuke prijzen winnen.
De toegang is net zoals altijd gratis! 

De tentoonstelling is geopend op 
vrijdag 21 oktober van 17.00 tot 
22.00 uur en op zaterdag 22 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Openbare lessen 
Kunstencentrum De Hint

Uithoorn/Aalsmeer - In de 
week van maandag 24 t/m vrij-
dag 28 oktober houdt Kunsten-
centrum De Hint in Aalsmeer en 
Uithoorn een openbare lesweek. 
Muziek- en danslessen zijn deze 
week bij te wonen voor geïnteres-
seerden, zowel kinderen en jon-
geren als volwassenen.
In Aalsmeer worden de lessen 
gegeven op de locatie aan de 1e 
J.C. Mensinglaan 29. Het betreft 
lessen kleuterdans, ballet, street-
dance/jazz en lessen in de instru-

menten piano, keyboard, slagwerk 
(drums), dwarsfluit, saxofoon 
gitaar, hobo.
In Uithoorn worden alleen mu-
zieklessen gegeven: (bas)gitaar, 
slagwerk, piano, keyboard, saxo-
foon, dwarsfluit, blokfluit, panfluit, 
viool, cello, klarinet en harp.
De Hint is in Uithoorn gevestigd 
aan de Prinses Christinalaan 120.

Graag even aanmelden via tele-
foon: 0297 520110 of via e-mail: 
admin@dehint.nl

Vocaal Ensemble Octava 
met Klein Muzikaal Matinee
Mijdrecht - Nadat een aantal zan-
gers in 2008 en 2010 o.l.v. Dirk Jan 
Warnaar de Matthäus Passion in Bo-
degraven had meegezongen, bleef 
de behoefte bestaan met elkaar te 
zingen. Ze zijn op zoek gegaan naar 
andere zangers, een dirigent(e) en 
een naam. Het werd uiteindelijk Vo-
caal Ensemble Octava o.l.v. Eric Jan 
Joosse. En zij, dat zijn Hanny Witte-
veen en Nora van Koeverden Brou-
wer, sopraan; Juul Rotshuizen en 
Ans Heikens, alt; Jan van Koeverden 
Brouwer en Gerard Verwer, tenor; 
Kees Burger en Arie Verweij, bas. 
Hun repertoire bestaat uit geestelij-
ke en wereldlijke liederen. Ze heb-
ben reeds drie keer hun medewer-
king verleend en willen nu wat meer 
liederen ten gehore brengen. Daar-
naast hebben ze nog andere musici 
uitgenodigd, en dit alles in een:
Klein Muzikaal Matinee. Datum: 

zondag 30 oktober a.s. Aanvang: 
15.00 uur. Plaats: De Rank, Pr. Bern-
hardlaan, Mijdrecht Toegangsprijs: 
7.50 euro. Bij binnenkomst ont-
vangt u een gratis programmaboek-
je. In deze matinee kunt u luisteren 
naar: Vocaal Ensemble Octava o.l.v. 
Eric Jan Joosse, Suzanne Arends, 
dwarsfluit en Eric Jan Joosse, piano
Strijkkwartet Neveu o.l.v.  Mirjam 
Vos. Het ensemble zingt o.a. wer-
ken van Tallis, Purcell, Bortnianski, 
Jannequin. Suzanne Arends en Eric 
Jan Joosse spelen bekende werken 
voor fluit en piano. Het strijkkwar-
tet brengt het strijkkwartet opus 18 
no.6 van Beethoven ten gehore.

Kaarten zijn te verkrijgen bij:
Ans Heikens, tel. 28 29 34
Juul Rotshuizen, tel. 25 78 08
Nora van Koeverden-Brouwer,
tel. 28 46 23 en aan de kerkzaal.
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DE BOVENLANDEN

Samen
Laat ik deze column beginnen met een klein stukje geschiedenis.
Ruim 25 jaar geleden is Stichting de Bovenlanden opgericht 
door Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis en de 
Hengelsportvereniging Wilnis.
Hoe deze partijen elkaar gevonden hebben is me niet duidelijk. Hun 
doelstelling staat keurig op de website vermeld. Wel weet ik, dat je 
als visclub een gepast midden moet bewaren tussen de belangen 
van de vissers en de belangen van de natuur.
Ik denk dat het toenmalige bestuur van de visclub het hart voor de 
natuur op de goede plaats had, maar dat ze de visclub niet in een 
natuurvereniging wilden veranderen. Daarom is dus gekozen voor 
een nieuwe stichting.
In het bestuur van Stichting De Bovenlanden zit altijd een 
afgevaardigde van de visclub.
Tot zover de geschiedenis.

Nog steeds komt er een zekere input vanuit de visclub in de 
Stichting.
Veel natuurverenigingen hebben vooral aandacht voor de natuur 
boven het wateroppervlak. Vissers zijn vooral geïnteresseerd in 
onderwater-natuur.
Dat de visie van de vissers belangrijk is, is nog eens onderstreept 
door het feit dat in het Plan De Venen als één van de voorwaarden 
voor nieuwe natuur geldt, dat er eerst fl ink gebaggerd moet gaan 
worden.
Daarnaast heeft de visclub met haar ruim 900 leden ook veel ‘ogen’ 
in de polder.
Een leuk voorbeeld is het kreeftenprobleem. Vissers merkten als 
eersten dat er een explosie van Amerikaanse rivierkreeften aan 
de gang was. Rivierkreeften richten veel schade aan waterplanten 
aan. Er werd onderzoek opgezet door allerlei instanties, die de 
waarnemingen van de vissers bevestigden.
Na twee strenge winters waren het ook de vissers, die vaststelden 
dat het kreeftenprobleem nu weer een stuk minder is.

Soms treden er problemen op in de polder. Een aantal boeren legt 
vlotjes in de sloten als broedplaats voor de zwarte stern. De zwarte 
stern komt in mei of juni aangevlogen vanuit het zuidpoolgebied,
legt als een haas eieren, broedt ze uit en maakt de jongen vliegvlug 
en in augustus gaan ze al weer terug naar de zuidpool.
Het is vervelend als de sterns tijdens dit korte proces verstoord 
worden door vissers, die er natuurlijk ook in mei en juni vrolijk op 
uittrekken in de polder.
Daarom heeft de visclub een aantal bordjes gemaakt, waarop staat, 
dat er in een sloot sterns broeden en dat je er dus niet mag vissen.

Kortom, samen in de polder zie je 
meer, weet je meer en met enige 
inschikkelijkheid passen we er 
allemaal in.

Kees de Vries, bestuurslid
St. De Bovenlanden en
voorzitter a.i. van HSV Wilnis

       

Komt uw kind in aanmerking 
voor een studiebijdrage?
De Ronde Venen - De voorwaar-
den voor een eventuele toekenning 
van een studiebijdrage zijn hieron-
der vermeld.
Wanneer u volledig dagonderwijs 
volgt aan een instelling voor We-
tenschappelijk- Hoger-, Middelbaar 
onderwijs - De Stichting Johnson 
Wax Fonds verstrekt jaarlijks een 
studiebijdrage aan kinderen van 
wie de ouders woonachtig zijn in De 
Ronde Venen. Voor ander beroeps-
onderwijs kunt u vóór 30 november 
2011 een verzoek indienen voor een 
aanvraagformulier. De laagste inko-
mens komen het eerst voor een toe-

kenning in aanmerking.
De toekenning vindt plaats op ba-
sis van de gezamenlijke inkomens 
van beide ouders en voor zover het 
budget van de Stichting Johnson 
Wax Fonds toereikend is. Uw ouders 
dienen woonachtig te zijn in de Ge-
meente De Ronde Venen.
Bij uw aanvraag dient u tegelijker-
tijd te overleggen een opgave van 
het inkomen over 2010 van beide 
ouders.
U kunt een formulier aanvragen bij: 
Stichting Johnson Wax Fonds, t.a.v. 
J.A. de Ruijter, Postbus 355, 3640 AJ 
Mijdrecht.

16,5 jaar, Rijden maar !!!
Proef Begeleid Rijden 

2toDrive start defi nitief
1 november

Regio - De regeling voor 2toDrive 
gaat op 1 november aanstaande 
in. Dat meldt het ministerie van 
Infrastructuur. Minister Schultz 
van Haegen geeft dan het start-
schot voor 2toDrive. Vanaf de-
ze datum kunnen jongeren van-
af 16 jaar hun theorie-examen 
voor rijbewijs B doen, op 16,5 ja-
rige leeftijd rijles volgen en vanaf 
hun 17e verjaardag praktijkexa-
men voor hun rijbewijs afl eggen. 
Jongeren die op 1 november al 
17 zijn, kunnen wel alvast begin-
nen met rijlessen, maar pas prak-
tijkexamen doen als ze 18 zijn. 

Het experiment 2toDrive wordt 
gestart om de verkeersveilig-
heid te vergroten. Uit onderzoek 
van de Stichting Wetenschappe-
lijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 do-
den kunnen worden voorkomen 
als jongeren in het eerste jaar in 
de auto worden begeleid door 
een ervaren bestuurder. 
Bijkomend voordeel voor de 
kwaliteit van de rijopleiding is dat 
er rustig een traject uitgestip-
peld kan worden. Hierbij vervalt 
de tijdsdruk en de vraag: “Wan-
neer mag ik op examen?”. Jon-
geren hebben immers 6 maan-
den de tijd en mogen pas vanaf 
hun 17e verjaardag op examen 
bij het CBR. 
De gemeente geeft het rijbewijs 
af als de jongere via 2todrive een 
begeleiderspas heeft gekregen. 

Die kan daar (www.2todrive.nl) 
vanaf 1 november worden aan-
gevraagd. Op deze pas staan de 
namen van maximaal vijf perso-
nen die de bestuurder als zijn 
coaches (minimaal 27 jaar en 5 
jaar in het bezit van een geldig 
rijbewijs B) heeft aangewezen. 
Een van deze personen moet bij 
het rijden in de auto zitten. Bij 
het rijden met een coach moeten 
jongeren zowel het behaalde rij-
bewijs als de begeleiderspas bij 
zich hebben. 
2toDrive loopt als een experi-
ment met een looptijd van maxi-
maal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV 
een tussentijdse evaluatie doen. 
Als deze positief uitpakt, kan 
2toDrive defi nitief worden inge-
voerd. 
Deelnemers kunnen vanaf nu 
hun rijschool machtigen om 
praktijkexamens en toetsen voor 
hen te reserveren bij het CBR. 
Vanaf 1 november kunnen rij-
scholen reserveringen maken 
voor deze groep. Er zal maar 
een beperkt aantal examens per 
week voor deze groep worden 
afgenomen. Dus wil je hierbij zit-
ten bel dan nu met Het Verkeers-
College: 0297-250 638. Het Ver-
keersCollege zal dinsdag 25 ok-
tober van 19.00 uur tot 21.00 uur 
een extra informatieavond ver-
zorgen inzake 2todive. Er zullen 
sessies van een half uur worden 
verzorgd waarin al uw vragen be-
antwoord worden.

Links Wietske: “Ik heb nog nooit wat gewonnen, ik ben er echt héél blij mee!” 
Rechts: Claudia (SunCare Mijdrecht).

Winnares zonnestudio 
SunCare Mijdrecht bekend
Mijdrecht - Op vrijdag 7, zater-
dag 8 en zondag 9 oktober vierde 
Suncare Mijdrecht het eenjarig be-
staan. Men kon op deze dagen zon-
nen voor 5,00 euro, het zontegoed 
verdubbelen, kleurwedstrijd voor de 
kinderen en meedoen aan een prijs-
vraag. Het was een groot succes!
Wietske Korenhoff is de gelukki-
ge winnares van de prijsvraag over 

hoeveel vestigingen Suncare mo-
menteel in Nederland heeft. Met 
honderden anderen gaf zij het juiste 
antwoord, namelijk 14 vestigingen.
Hierbij heeft ze een mooie Samsung 
LED TV gewonnen met medewer-
king van Koeleman Elektro.
Wie de kleurwedstrijd heeft gewon-
nen wordt volgende week bekend 
gemaakt.

Expositie herfstfoto’s in Zuwe 
Zorgcentrum Maria-Oord
Vinkeveen - Fotoclub Maria-Oord 
& Vinkenoord gaat komende vrijdag 
21 oktober van start met een expo-
sitie van fraaie foto’s die als the-
ma ‘herfst’ draagt. De foto-expo-
sitie wordt gehouden op de galerij 
(vide) boven het restaurant Brink-
zicht in Zuwe Zorgcentrum Maria-
Oord aan de Herenweg 69. De offi -
ciële opening vindt plaats om 15.30 
uur en wordt verricht door een ver-
tegenwoordiger van het manage-
mentteam van Zuwe Zorg Maria-
Oord samen met de voorzitter van 
de fotoclub, Jan van Haastrecht. De 
fotoclub bestaat uit leden die allen 
als vrijwilliger verbonden zijn aan 
Maria-Oord en Vinkenoord. In hun 
vrije tijd beoefenen zij de fotografi e 
als hobby en met succes! De expo-
sitie toont talloze fraaie foto’s die de 
moeite van het bekijken echt waard 
zijn. “Wij hebben al vaker geëxpo-

seerd en daar was iedereen hier erg 
enthousiast over. De bedoeling is 
dat de clubleden met hun foto’s de 
bewoners weer iets nieuws en bij-
zonders van buiten laten zien, met 
nadruk op de natuur”, aldus Jan van 
Haastrecht. Samen met zijn echtge-
note Nel is hij niet alleen verwoed 
hobbyfotograaf, maar beiden ver-
richten bovendien ook veel vrijwilli-
gerswerk in Maria-Oord.
Op de foto is een zogeheten spons-
zwam te zien die Nel een keer tij-
dens een vakantie in de buurt van 
Hellendoorn op de plaat heeft vast-
gelegd. Daarna heeft zij dit type 
paddenstoel nergens meer gezien. 
In De Ronde Venen komt hij in elk 
geval niet voor.
De foto-expositie is te zien tot 19 ja-
nuari 2012 en is dagelijks voor ie-
dereen te bezichtigen van 08.00 tot 
20.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Kent u het ‘syndroom van de 
verschuivende ijkpunten’? Ik 
niet, tenminste niet tot vorige 
week. Toen bezocht ik een le-
zing van Frans Vera, een eco-
loog werkzaam bij Staatsbos-
beheer en een van de archi-
tecten van het Nederlandse 
natuurbeleid. Het idee van de 
EHS, de Ecologische Hoofd-
structuur, komt onder andere 
bij hem vandaan.

Frans Vera betoogde dat ons 
beeld van wat natuur is, ver-
andert in de loop van de tijd. 
Wat mensen van onze gene-
ratie als natuur beschouwen, 
is het beeld dat we in onze 
jeugdjaren als natuur heb-
ben leren kennen. Maar on-
ze kinderen en kleinkinderen 
beschouwen als natuur wat 
ze vandaag de dag om zich 
heen zien. Natuur van 40 jaar 
geleden is anders dan natuur 
van vandaag, in de loop van 
de tijd is de natuurwaarde 
achteruit gegaan. Toch heet 
de natuur van vandaag nog 
steeds natuur. De norm voor 
wat natuur genoemd wordt, 
gaat volgens Vera steeds ver-
der naar beneden. Volgens 
hem hebben mensen tegen-
woordig geen goed beeld 
meer wat echte natuur eigen-
lijk is en hoe het er uit ziet. Het 
is in de loop van vele genera-
ties uit ons geheugen verdwe-
nen. 

Ook het woord natuur zelf is 
aan infl atie onderhevig. Denk 
aan het begrip ‘boerenna-
tuur’, een koe in de wei, een 
kikker in de sloot, een grut-
to op een paaltje. Dat geeft 
de indruk dat een groot deel 
van het landschap in Midden-

Nederland natuur is. Maar in 
werkelijkheid is het een cul-
tuurlandschap, door boe-
ren gemaakt om te voed-
sel te produceren en een in-
komen te verdienen. Of denk 
aan ‘stadsnatuur’, een boom 
in het plantsoen heeft tegen-
woordig ook al natuur.

In de Oostvaardersplassen 
probeert Staatsbosbeheer 
echte nieuwe natuur te ma-
ken. Hoewel, maken, volgens 
Vera kan de natuur dat prima 
zelf. Gewoon z’n gang laten 
gaan, en niet (te veel) ingrij-
pen. Dan ontstaat er vanzelf 
natuur, zoals die 1000-en ja-
ren geleden in Nederland be-
stond en vanzelf ontstaan is. 
Die ‘nieuwe en echte’ natuur 
zal er waarschijnlijk anders uit 
zien, dan wat wij tegenwoor-
dig als natuur beschouwen. 
Ook ziet het er niet steeds 
hetzelfde uit, natuur is dyna-
misch, het verandert steeds.

Zouden we dergelijke ‘nieu-
we en echte’ natuur ook in on-
ze gemeente kunnen krijgen? 
Vera kon geen concreet re-
cept geven. Het gebied is re-
latief klein, en we willen er ook 
nog graag wonen, maar als 
we meerdere grotere ‘natuur-
gebieden’ in de buurt op el-
kaar aan laten sluiten, en de 
‘natuur’ meer haar gang la-
ten gaan, moeten we op ter-
mijn een eind kunnen komen. 
En zullen onze kinderen en 
kleinkinderen hun beeld van 
wat natuur is, hopelijk weer 
de andere kant op kunnen bij-
stellen.

Natuurlijke groeten van een 
IVN-er

Is nieuwe natuur ook 
echte natuur?

Nieuw in het Oude Dorp 
‘Weg=Op Koopjesshop’
Uithoorn - Sinds 13 oktober is het 
‘Oude Dorp’ Uithoorn (Dorpsstraat 
11-13) weer een winkel rijker na-
melijk Weg=Op Koopjesshop. Het 
is de eerste winkel van een com-
pleet nieuwe formule in Uithoorn, 
waar de gedachte uitgaat van meer-
dere winkels in de omgeving, aldus 
de eigenaar Stephen. In de winkel 
van Weg=Op koopjesshop kunt u 
terecht voor uw speelgoed, drogis-
terijartikelen, kantoorartikelen, ma-
ke–up, cadeauartikelen en noem 
het maar op. 

“We hebben zowel een ‘vast’ assor-
timent, herkenbaar aan de gele ac-
tiekaartjes, als een wisselend assor-
timent, herkenbaar aan de rode ac-
tiekaartjes. Dit ook nog eens tegen 
de aller laagste prijs. Kwaliteitsar-
tikelen van de bekende en minder 
bekende merken die elke dag weer 
opnieuw worden gebruikt. Van ge-

reedschap tot nagellak en van bio-
ethanol branders tot artikelen voor 
het verzorgen van de baby, zelfs de 
‘koude gure’ wintermaanden kun-
nen wij nog voor u opvrolijken. 
Door het uitgebreide assortiment 
in de gezellig ingerichte winkel, de 
messcherpe prijzen en de vriende-
lijke bediening willen wij de inwo-
ners van Uithoorn iets nieuws ge-
ven. Daarnaast staan we altijd open 
voor suggesties, mist u nog wat laat 
het ons weten. Weg=Op is nu een 
week open en alleen al de reacties 
van de klanten zijn geweldig om te 
horen.Indien u nog niet in de winkel 
bent geweest kom dan eens gezellig 
een kijkje nemen. Voor alle klanten 
die we al hebben mogen begroeten 
kom gerust weer een keer langs en 
laat u verrassen. Elke week zijn we, 
in eerste instantie, van woensdag 
t/m zaterdag van 09.00-17.00 open.” 
Aldus Stephen.
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Silvia Robbemont zingt 
liedjes uit het hart
Uithoorn - Op zondag 30 oktober 
om 14.30 uur biedt de SCAU in de 
Thamerkerk Silvia Robbemont aan 
met haar programma ‘Liedjes uit het 
hart’. Het wordt een programma met 
bekende liedjes en een praatje.
‘Op een mooie pinksterdag’, ‘24 ro-
zen’, maar ook zijn er stillere mo-
menten met een liedje ‘Ik zou wel 
eens willen weten’, waarin Silvia zich 
dingen afvraagt en dingen deelt met 
het publiek. Al babbelend en zin-
gend zorgt zij voor een uitbundige 
sfeer. Silvia studeerde aan het Bra-
bants conservatorium aan de af-
deling muziektheater, waarna zij 
nog een musical opleiding volgde. 
In 2002 deed zij mee aan het Gro-
ninger studenten cabaretfestival en 
won daar de persoonlijkheidsprijs.
Zij speelde in diverse producties 
zoals in de musical ‘Doornroos-
je’. Naast haar werk als cabaretiè-
re is ze ook docent aan het centrum 
voor pop en jazz in Eindhoven. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar à 12 euro bij de 
boekhandels Ten Hoope op het Zij-
delwaardplein en Bruna op het Am-
stelplein en aan de zaal zolang er 
plaats is.

Mindfulness training
Bewust leven in het hier en nu
Regio - Binnenkort starten er weer 
nieuwe Mindfulness trainingen in 
Amstelveen. Trainsters Marjanne 
Kruyswijk en Renée Cooken geven 
deze trainingen al enige jaren sa-
men.
Mindfulness betekent: je bewust 
zijn van de je ervaringen zonder dat 
je daar een oordeel over hebt. Mind-
fulness is het makkelijkst te begrij-
pen vanuit zijn tegendeel: leven op 
de automatische piloot. Bij het op-
staan, in de keuken, tijdens het au-
torijden - let maar eens op hoe vaak 
je op routine draait terwijl je denkt 
aan zaken uit verleden of toekomst 
en dat maakt moe.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness 
te leren, is jezelf te concentreren op 
het heden. Ben je met de kinderen 
aan het spelen? Schakel bijvoor-
beeld je telefoon eens uit en geniet 
volledig van je kinderen. Hierdoor 
zul je je meer ontspannen voelen. 

De boodschap is dus het geluk niet 
in de toekomst te zoeken, maar in 
het nu. Om je goed op het nu te le-
ren concentreren kun je de 8-week-
se mindfulness training doen, onder 
begeleiding van ervaren trainers.
Marjanne: Mindfulness leert je dat 
pijn, verdriet en geluk bij het leven 
horen en dat je emoties niet uit de 
weg moet gaan, want juist het vech-
ten kost zoveel energie.
Renée: Mindfulness brengt je in 
contact met jezelf, je piekert minder, 
leeft bewuster, ziet de kleine dinge-
tjes weer. En dat geeft veel rust!
In de training leer je hoe je je eigen 
geluk kunt creëren. Je leert omgaan 
met wat er is en met wie je bent. Na 
de training hebben de cursisten een 
soort gereedschapskist die ze thuis 
kunnen gebruiken, die hen helpt om 
te gaan met allerlei ‘weersomstan-
digheden’ in het leven. 
Kijk voor meer informatie op  
www.leveninhetnu.com

Groeien in vertrouwen
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling De 
Ronde Venen, hoopt morgen, D.V. 
donderdag 20 oktober bij elkaar te 
komen in gebouw ’t Kruispunt van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
te Mijdrecht aan de Koningin Juli-
analaan 22. 
Mevrouw Ria van Ginkel uit Ede 
komt spreken over het onderwerp 

‘Groeien in vertrouwen’.
Vertrouwen op God, de gemeen-
te en elkaar. Het is ontzettend be-
langrijk om elkaar ter kunnen ver-
trouwen
Spreekt het onderwerp u aan, komt 
u dan gerust eens een keer een 
avond met hen meemaken.
Aanvang 20.00 uur en de koffie 
staat om 19.45 uur klaar!

Lekker en goedkoop eten 
bij Cantina del Corazon
Nes a/d Amstel - Hoewel ieder-
een begin oktober nog genoot van 
de zomerse weersomstandigheden, 
maakt Cantina del Corazon zich al 
op voor ‘winterse acties’ in haar me-
nupatroon. Cantina del Corazon is 
een uniek specialiteitenrestaurant 
in de regio voor liefhebbers van 
de Spaanse en Mexicaanse keu-
ken. Wie de moeite neemt de web-
site www.cantinadelcorazon.nl eens 
te raadplegen zal wat dat betreft 
het water al in de mond doen lopen 
bij het zien van wat deze specifieke 
keuken in de aanbieding heeft.
Samen met zijn chef-kok Rob van 
der Wal en sous-chef Björn Doen-
se heeft restauranteigenaar Cas-
per Ramaker het idee opgepakt om 
meer mensen van zijn gerechten én 
specifieke sfeer in zijn knusse res-
taurant te laten genieten. En dat te-
gen een heel speciale prijs. Voor 

een compleet driegangenmenu met 
telkens drie keuzes uit een voor-
gerecht, hoofdgerecht en dessert, 
hoeft slechts 17,95 euro te worden 
afgerekend. Een prijs die in deze 
dure tijden zeker door bezoekers zal 
worden gewaardeerd. Dat is natuur-
lijk wel exclusief drank. “De actie 
geldt van maandag tot en met vrij-
dag, de hele herfst en winter door.
Met bovendien elke maand andere 
keuzemenu’s (zie ook de adverten-
tie elders in deze krant).
Als je van de actie gebruik wilt ma-
ken is reserveren verplicht en even-
tuele kortingskaarten die wij uitge-
ven mogen hierbij niet worden ge-
bruikt”, legt Casper uit. “Natuurlijk 
kan iedereen bij ons ook gewoon à 
la carte eten volgens de menukaart. 
Reserveren is daarbij niet verplicht, 
maar wel gewenst. Vooral in de 
weekeinden hebben we vaak veel 

gasten en dan kunnen wij niet altijd 
een vrije tafel garanderen. Ons res-
taurant is gevestigd op een pracht-
locatie, pal aan de rivier Amstel in 
Nes aan de Amstel; vanuit Uithoorn 
gezien vijfhonderd meter voorbij de 
veerpont. Parkeren voor de deur is 
beperkt, maar vijftig meter verder is 
een zijstraat en daar kan je prima 
gratis parkeren.”

Smaakstation
Cantina del Corazon is een waar 
smaakstation voor liefhebbers van 
Spaanse en Mexicaanse gerech-
ten. Nergens anders vindt men op 
dit culinaire vlak een zo uitgebreid 
aanbod aan tapas, voor- en hoofd-
gerechten met nagerechten om op-
timaal van te genieten. Maar ook 
speciale Spaanse (zaken)lunches, 
(tapas)borrelgarnituur met bijzon-
dere menusamenstellingen voor be-

Casper Ramaker (re.), chef-kok Rob van der Wal en sous-chef Björn Doense (niet op de foto) verwennen hun gasten 
vanaf heden ook met prettig geprijsde driegangenmenu’s

drijfs- en productpresentaties, fees-
ten en partijen zijn aan de orde. 
‘Cantina del Corazon’, letterlijk ver-
taald ‘Restaurant van het hart’, is zo 
genoemd omdat er met hart voor 
het welzijn en genoegen van de 
gast wordt gekookt.
De keuken biedt een zeer afwis-
selend palet aan gerechten, scho-
tels en niet te vergeten tapas die el-
ke liefhebber zal doen watertanden. 
Wat meer is, de koks Rob en Björn 
vinden het een uitdaging om op ver-
zoek van de gast buiten de menu-
kaart om iets bijzonders te koken. 
Daar komt bij dat met verschillen-
de voedingseisen (diëten) rekening 
kan worden gehouden. Dus ook de-
genen met voedingsvoorschriften 
kunnen hier gerust komen eten. 
Daarnaast is het zo dat gasten die 
wensen dat het culinair wat hen be-
treft wel wat ‘minder Spaans’ mag, 
hieraan tegemoet kan komen.

Vroegboekkorting
Casper: “Dit voorjaar hebben we 
het buitenterras aan het water ge-
renoveerd en uitgebreid. Ideaal om 
er een feestje te houden of een re-
ceptie. Het kan naar wens helemaal 
overkapt worden en mocht het koud 
zijn dan plaatsen we terrasverwar-
mers. We kunnen nu meer gasten 
ontvangen en buiten een zitplaats 
aanbieden.
Daarnaast hebben we ook afmeer-
plaatsen voor watersporters. Die 
zijn hier afgelopen zomer frequent 
geweest om te eten. Net als on-
ze reguliere gasten kunnen we het 
ook groepen naar de zin maken. 
Dan bedoel ik behalve familiefees-
ten ook festiviteiten met een zake-
lijke inslag, zoals jubilea, bijeen-
komsten en personeelsfeestjes. Dat 
kan in een aparte, eventueel beslo-
ten ruimte. Doorgaans hebben wij 
een capaciteit van 90 gasten, maar 
voor groepen kunnen we dat uit-
breiden tot 120 gasten. Nieuw is de 
vroegboekkorting voor het bedrijfs-
leven. Daar kan men van profiteren 
als er nu al reserveringen voor de-
cember, nieuwjaarsrecepties en de 
nieuwjaarsborrel worden gemaakt. 
Wie daarover meer wil weten gelie-
ve ons te bellen voor nadere infor-
matie.”
Cantina del Corazon is zeven dagen 
per week geopend, op maandag tot 
en met vrijdag vanaf 16.00 uur tot 
22.00 uur; zaterdag en zondag van-
af 12.00 uur tot 22.00 uur (lunches 
tot 16.00 uur). U bent van harte wel-
kom op de Amsteldijk Zuid 162, Nes 
a/d Amstel. Voor reserveringen belt 
u met 0297-582205.

Brabebo winnaar van eerste 
MVO-prijs De Ronde Venen
Mijdrecht - Autodemontagebe-
drijf Brabebo, gevestigd aan de Eer-
ste Zijweg 2a, op steenworpafstand 
van de N201, in Mijdrecht, heeft de 
MVO-prijs 2011 in de wacht ge-
sleept. Directeur Gerry Bras kreeg 
uit handen van wethouder econo-
mische zaken, Pieter Palm, de prijs 
in de vorm van een door kunstenaar 
Guus Voermans vervaardigde trofee 
uitgereikt. 
De prijs is bestemd voor die loka-
le onderneming in de regio die het 
best presteert op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO) en daarin een 
voortrekkersrol vervult. Het is voor 
het eerst dat de prijs in De Ronde 
Venen werd uitgereikt. De winnaar 
mag zich twee jaar lang de Bes-
te Maatschappelijk Verantwoorde 

Ondernemer van de gemeente De 
Ronde Venen noemen. De kern van 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (ook wel duurzaam on-
dernemen genoemd) omvat het be-
halen van goede financiële resulta-
ten door een bedrijf zonder het uit-
putten van natuurlijke hulpbronnen 
en op een sociaal gewenste manier. 
Een en ander samengevat onder 
de drie P’s: People, Planet en Pro-
fit. De MVO-prijs is een initiatief van 
het Centrum voor Internationale Sa-
menwerking.

Passie
Naast Brabebo waren ook Tuyu 
(ontwikkelt en importeert relatiege-
schenken uit ontwikkelingslanden), 
Level45 (Adviesbureau voor hoog-
opgeleide mensen vanaf 45 jaar) en 

Toyota Van Ekris (Autobedrijf) door-
gedrongen tot de finale. De vier fi-
nalisten hadden de meeste stem-
men gekregen tijdens een publieks-
poll op internet. 
Ruim 1.500 inwoners hadden zich 
de moeite getroost om hun stem uit 
te brengen. Vervolgens heeft de ju-
ry een bezoek gebracht aan de vier 
finalisten. Uiteindelijk werd Brabe-
bo tot winnaar uitgeroepen omdat 
‘goed omgaan met milieu en om-
geving bij het bedrijf in het bloed 
zit’ en ‘omdat het bedrijf veel aan-
dacht heeft voor de maatschappe-
lijke rol die het vervult’. Het recyclen 
van auto onderdelen gaat tot het ui-
terste: er wordt gestreefd naar 95 
procent. Afvalstoffen worden op de 
juiste manier verwerkt en afgevoerd. 
Verpakkingen worden opnieuw ge-

Overhandiging van de MVO-prijs door juryvoorzitter Mieke Telder aan Gerry Bras (li.) Wethouder Pieter Palm is er content mee

bruikt enzovoort. Brabebo is tevens 
een leerbedrijf voor jongeren, zodat 
ook aan de factor People wordt vol-
daan. Maar het was een nipte over-
winning volgens juryvoorzitter Mie-
ke Telder, omdat de andere drie fi-
nalisten in het kader van het MVO 
minstens zo goed opereren. De ju-
ry noemde in haar rapport de vier 
bedrijven ‘stuk voor stuk bijzon-
der en op een inspirerende manier 
bezig met Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen’. Bij elk bedrijf 
‘spatten de passie en betrokkenheid 
voor dit onderwerp (duurzaam on-
dernemen) ervan af’. 

De jury noemde de vier bedrijven te-
rechte finalisten die andere bedrij-
ven kunnen inspireren. Met de uit-
reiking wil de gemeente het maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men stimuleren en ondernemers die 
zich op dit gebied inspannen, onder 
de aandacht brengen. Dat gebeurde 
onder andere tijdens deze middag.

Interactief
De uitreiking vond plaats tijdens 

een door de gemeente voor de loca-
le ondernemers georganiseerde bij-
eenkomst in De Kweektuin aan de 
Tuinderslaan 10 in Mijdrecht. Een 
locatie die zich vanwege de ken-
merken en de uitstraling hiervoor 
uitzonderlijk leent. Ongeveer 75 on-
dernemers van verschillende bedrij-
ven uit De Ronde Venen – en Ab-
coude, zoals iemand het benadrukte 
- gaven blijk van hun belangstelling 
in een tot ‘zaal’ omgevormd deel 
van het kassencomplex. Daaronder 
opmerkelijk veel VIB-leden. De aan-
wezigen konden interactief deelne-
men aan een programma waarin 
zij hun mening konden geven over 
een stelling. Die verscheen telkens 
op een scherm na elke korte voor-
dracht van tien ondernemers die 
hun ervaring met duurzaam onder-
nemen ter sprake brachten en hoe 
zij binnen hun bedrijf daarmee om-
gaan. Een en ander werd in goede 
banen geleid door freelance jour-
naliste Elisabeth van den Hoog-
en uit Utrecht. Zij fungeerde behal-
ve als uitstekend gespreksleider te-
vens als dagvoorzitter van deze ge-
slaagde bijeenkomst. Het program-
ma werd halverwege onderbroken 
door een smakelijk intermezzo van 
chef-kok David Hague, waarbij het 
gezelschap op een hapje en een 
drankje werd getrakteerd, vervaar-
digd van in de Kweektuin geteelde 
biologisch producten. David Hague 
heeft samen met de eigenaar van 
de Kweektuin, de heer Wim Kool-
haas, ter plaatse een fraaie proef-
keuken gerealiseerd en in gebruik.

People?
Opvallend was dat het merendeel 
van de ondernemers het in hun 
voordracht vooral had over het mi-
lieu en de grondstoffen in hun be-
leving van MVO. Het menselijke as-
pect (People), toch één van de be-
langrijkste factoren binnen het 
maatschappelijk verantwoord on-

dernemen, kwam eigenlijk te weinig 
ter sprake. Wim Koolhaas roerde dit 
aspect wel aan omdat de Kweektuin 
werk biedt aan mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt. Hij 
behoorde overigens niet tot de ge-
nomineerden. Gerry Bras van Bra-
bebo roerde het ook even aan. Anco 
Goldhoorn van Level45 en finalist, 
wijdde zich in zijn betoog geheel 
aan de mens, zijnde de belangrijk-
ste sociale factor binnen het maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men. Goldhoorn wees erop dat ken-
nis en ervaring uit de samenleving 
verdwijnt als 45 plussers niet meer 
de kans krijgen om zich binnen de 
reguliere arbeidsmarkt nuttig kun-
nen maken. Het gaat landelijk ge-
zien om ruim 200.000 personen op 
dit vlak. Wie 55 jaar is blijkt nog 
maar 3 procent kans te hebben op 
een baan en 60-jarigen nog maar 1 
procent. Kennis en ervaring moeten 
worden overgedragen aan jonge-
ren, maar dat gebeurt onvoldoende.
Heel belangrijk om dit gegeven in 
het MVO mee te nemen. Goede der-
de in het schetsen van het mens-
beeld was Antoinette Gast van Tuyu, 
eveneens behorend tot de genomi-
neerden. De relatiegeschenken die 
dit bedrijf aanbiedt worden overwe-
gend met de hand vervaardigd door 
inwoners van ontwikkelingslanden.
Het verhaal achter deze producten 
laat de menselijke kant naar voren 
komen, onder meer in de vorm van 
zelfredzaamheid. 
Na afloop van de bijeenkomst wer-
den de aanwezigen uitgenodigd 
voor een netwerkmarkt, waarbij tij-
dens een informeel samenzijn kon 
worden nagepraat over de verschil-
lende vormen van MVO. Een en an-
der omlijst door een aanbod van 
hapjes en drankjes op basis van 
duurzame en biologische produc-
tiemethoden. Daarmee werd de bij-
eenkomst op passende wijze afge-
rond.
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Seniorenteam HSV’69 in 
het nieuw
De Hoef - Bij HSV’69 in De Hoef 
staat sinds dit seizoen een nieuw 
seniorenteam op de velden, name-
lijk het zaterdag 3. Het team komt 
uit in de vijfde klasse en kent een re-
delijk goede seizoenstart. Het team 
bestaat voornamelijk uit spelers met 
een achtergrond bij Argon, die hun 
kunsten wel eens op het mooie veld 
in De Hoef willen vertonen.
In de strijd om de beker werd er 
knap gelijk gespeeld tegen vierde-
klasser Breukelen en werd er nipt 

verloren van een andere vierdeklas-
ser met heel wat ‘oude’ bekenden: 
Argon 6.
De eerste competitiewedstrijd werd 
ruimschoots gewonnen van de Ze-
bra’s met 9-0 en de tweede geflat-
teerd verloren met 3-0 van Argon 
7. De wedstrijden tegen Breukelen, 
CSW en Eemboys werden later ver-
diend gewonnen. De doelstelling 
voor de ‘Hoefsche Helden’ is om in 
ieder geval bovenin mee te blijven 
draaien in de vijfde klasse.

Het team is volledig in het nieuw ge-
stoken door Comhan Holland B.V. te 
Uithoorn. Comhan is een voorraad-
houdende groothandel in alumini-
um platen, profielen en systemen en 
heeft sinds 1 augustus ook een ves-
tiging in Duitsland. Naast de tenues 
heeft HSV 3 ook een sponsor ge-
vonden in Profile Tyrecenter Hogen-
doorn voor nieuwe tassen.
Mede dankzij Comhan en Hogen-
doorn kan HSV’69 zaterdag 3 er een 
mooi seizoen van maken.

Marc van Houdt wint 
Veldzijde Jeugd Open 2011
Wilnis - Zondag 16 oktober werd 
op Golfclub Veldzijde weer het Veld-
zijde jeugd open gespeeld. Dit jaar 
werd het toernooi alweer voor de 
7de keer georganiseerd en konden 
de spelers ontvangen worden op de 
onlangs geopende 18 holes baan.
Ruim 130 deelnemers, tot 21 jaar 
oud, deden dit jaar mee in 4 cate-
goriën. Door het grote aantal spon-
sors was het ook dit jaar weer mo-
gelijk een goed gevulde prijzentafel 
neer te zetten. Met dankt aan: Ra-
bobank Veenstromen, Alblas Ver-
keersschool, Boix Europe, Auto-
bedrijf Maas, Prego Mannenmo-
de, Wilgenhaege Vermogensbeheer, 
Gasse Wonen, Vallen Living, Maran-
ta Debt Collectors, Ruijgrok Make-
laars, Wasned textielverzorging, Li-
on Wheels, Juwelier van Beek, Ken-
ter Paans+Koek accountants, ABN 
AMRO Mees Pierson, DA Drogiste-
rij-Parfumerie Nap, VEKO, Quince, 
Persity, Jeroen Posthuma golfpro-
fessional en Golfpark Wilnis.

Record
Er werd gespeeld in 4 verschillen-
de categorieën. De categorie 0-16.0, 
waarin de beste spelers zitten ging 
’s middags onder een stralende 
blauwe hemel van start. Het zou een 
spannende wedstrijd worden waar-
bij de scores in de top van het klas-
sement dicht bij elkaar lagen. De 
winnaar werd Marc van Houdt met 
een ronde van 70 (1 onder par) en 
evenaarde daarmee het baanrecord. 
De 2de plaats was voor Timo Rien-
sema (73). Thuisspeler Mark Weitjes 
mocht de 3de prijs meenemen na 
een ronde van 74 slagen.

Categorie II, voor spelers met han-
dicap 16.1-36.0, waren ’s morgens 
gestart. Hier bleek toch wat meer 
moeite te zijn met de baan waar-
door de scores niet al te hoog wa-
ren. Uiteindelijk mocht thuisspeler 
Stijn van den Bosch, met 39 stablef-
ord punten, de eerste prijs mee naar 
huis nemen. De 2de plaats was voor 
Daniel Monninkhof met 38 punten 
gevolgd door Max Mudde met 37 
punten.

Par 3
Door de wat jongere jeugd werd 
er op de Par-3 baan gespeeld. De 
scores bleken er echter niet min-
der om. In de categorie GVB mocht 
Martijn van der Steen (met 56 sta-
bleford punten!) de eerste prijs mee 
naar huis nemen. Plaats 2 was voor 
Tim van der Steen met 50 stablef-

ord punten. De derde plaats was 
voor Mats de Haas met 43 stablef-
ord punten. In de laatste categorie, 
baanpermissie, spelen de kinderen 
die net begonnen zijn. Thuisspeler 
Kelle van Schaik mocht hier de eer-
ste prijs meenemen, gevolgd door 
Tieme Neijenhuis en Oliver Henke.

Zoals elk jaar kan er ook weer een 
bijdrage geleverd worden aan het 
goede doel. Dit jaar is er weder-
om gekozen voor Stichting Kasigau 
(www.kasigau.nl). Deze stichting zet 
zich in voor de kansarme bevolking 
in Kenia. Zo helpen zij bijvoorbeeld 
bij de bouw van scholen en het aan-
leggen van watervoorzieningen. Met 
medewerking van alle sponsoren en 
het binnengehaalde inschrijfgeld zal 
er een mooi bedrag worden overge-
maakt.

Het Unitas Bedrijventoernooi
Mijdrecht - Vrijdagavond 4 novem-
ber a.s. vanaf 19.00 uur wordt het 
Unitas Bedrijventoernooi gespeeld 
in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. 
Dit jaar is Walraven hoofdsponsor 
van het toernooi. Alweer voor de 
12e keer spelen teams van bedrij-
ven, maar ook familie- of straten-
teams tegen elkaar en strijden om 
de wisselbeker. De winnaar van vo-
rig jaar, het team “Even Schaften”, 
daagt u uit.

Volleybalvereniging Unitas roept 
hierbij enthousiaste teams op om 
aan dit gezellige toernooi mee te 
doen. Er is plaats voor maximaal 16 
teams. Bij voldoende aanmelding 
kan er worden ingeschreven in de 
gevorderdenpoule of in de recrean-
tenpoule. Via voorinschrijving (aan 
het eind van het Bedrijventoernooi 
van vorig jaar) heeft zich al een aan-
tal teams aangemeld. Dit zijn voor-
namelijk teams die voorgaande ja-
ren present waren.
Er kunnen nog teams inschrijven. 
De inschrijving sluit zondag 23 ok-
tober a.s.
Om mee te kunnen doen dient u 
een team samen te stellen dat be-
staat uit minimaal 6 personen. Uni-
tas stelt als eis dat er minimaal één 
dame in het team wordt opgesteld. 
Van de deelnemende teams wordt 
verwacht dat er voor de wedstrijden 
tijdens het toernooi een scheids-
rechter wordt geleverd. De fina-

le wordt door een scheidsrechter 
van Unitas gefloten. Deelname aan 
dit toernooi kost € 50,00 per team. 
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen aan secretariaat@
unitas-mijdrecht.nl. Daarin geeft u 
aan of u in de recreantenpoule of 
in de gevorderdenpoule wilt worden 

ingedeeld. U dient ook een naam op 
te geven voor uw team. U krijgt een 
bevestiging van uw reactie. Na slui-
ting van de inschrijfdatum wordt het 
toernooi vastgesteld. Na ongeveer 
een week (uiterlijk zondag 30 okto-
ber a.s.) krijgt u via e-mail de infor-
matie over het toernooi.

De Vinken B3 pakt 
najaars-kampioenschap
Vinkeveen - Op zaterdag 16 okto-
ber 2011 stond voor de door JUM-
BO gesponsorde B3 van korfbalver-
eniging De Vinken uit Vinkeveen 
een wedstrijd tegen gemeentegen-
oot Atlantis op het programma. Het 
was de laatste wedstrijd van de na-
jaarscompetitie en bij winst zou de 
dames van het derde B-team zich 
kampioen mogen noemen.

In de eerdere ontmoeting tussen 
beide teams was De Vinken met een 
12-4 overwinning de sterkere par-
tij. Coaches Roosmarijn Mooij en 
Ronald Mul verwachtten ook de-
ze keer weer een overwinning. Een 
motivatiespeech was eigenlijk niet 
eens nodig voor de B3-speelsters. 
Het wellicht aanstaande kampi-
oenschap zorgde al voor de nodi-
ge adrenaline en zenuwen voor-
afgaand aan de wedstrijd. Melis-
sa Hartsink en Angey Jacobs waren 
vandaag verhinderd, jeugdig C1-ta-
lent Levi Kroon was als gevolg hier-
van als vervanger opgesteld.

Aanval
In het eerste aanvalsvak van Vin-
kenzijde begonnen Romy Bras, Am-
ber Nagtegaal, Kirsten de Haan en 
Motilayo Williams. De eerste aanval-
len moest dit vak even zoeken naar 

het juiste ritme. Zodra dit gevonden 
was opende Romy Bras via een af-
standschot de score. Al snel volg-
de er nog een goal van Vinkeveense 
zijde, ditmaal was het Amber Nagte-
gaal, die korf wist te vinden.

Het tweede aanvalsvak bestaan-
de uit Mirjam Oussoren, Levi Kroon, 
Tiffany ten Den en Thara Kroon had 
meer moeite om het ‘normale’ spel-
letje te vinden. Mirjam stond tegen-
over een sterke en lange heer, wat 
ervoor zorgde dat het vak in eerste 
instantie minder draaide en niet tot 
scoren kwam. Atlantis wist wel een 
doorloopbal af te ronden en bracht 
de stand op 3-1.
Via een door Tiffany afgeronde straf-
worp wist het tweede aanvalsvak 
ook haar eerste score van de wed-
strijd te maken. Vervolgens was het 
Amber die nog voor rust haar twee-
de afstandschot door de korf gooide 
en de ruststand op 4-1 bracht.

Kansen
In de rust focuste de Vinkencoaches 
op het wachten op de juist kansen 
en het afronden van deze in plaats 
van de vele rommelige maar onbe-
nutte kansen die in de eerste helft 
gecreëerd werden.
In de tweede helft liepen Romy, Le-

vi en Thara achtereenvolgens hun 
tegenstander voorbij en wisten de 
daaropvolgende doorloopbal af te 
ronden. Dit bracht de stand naar 
7-1. Ook Atlantis wist een schot te 
benutten.
Met nog ongeveer 14 minuten 
speeltijd op de klok werd Levi Kroon 
gewisseld voor C1-invalster Lotte 
Bouwman die hierbij haar debuut in 
de B3-maakte. Beide partijen wis-
ten in de laatste minuten nog een-
maal te scoren, wat de eindstand op 
8-3 bracht.

Direct na het laatste fluitsignaal 
kwam de jeugdcommissie met bloe-
men en bondsmedailles op de kers-
verse kampioen afgelopen om hen 
te feliciteren. En na de felicitaties 
en foto’s door de aanwezige ouders 
aten de B3-dames een stuk door de 
coaches gehaalde JUMBO-taart in 
de kantine. De eerstvolgende wed-
strijd van De Vinken B3 zal plaats-
vinden in een sporthal aangezien 
het zaalseizoen weer begint, maar 
op het moment van schrijven is het 
programma van de zaalcompetitie 
nog niet bekend.
Vinkenscores van: Romy Bras (2x), 
Amber Nagtegaal (2x), Tiffany ten 
Den (1x), Levi Kroon (1x), Thara 
Kroon (1x) en Kirsten de Haan (1x)

Verdiende overwinning 
voor Argon tegen Quick ‘20
Mijdrecht - Het heeft even ge-
duurd, maar Argon heeft de twee-
de zege in de lopende competitie 
behaald en verdiend was die over-
winning zeker. Waar in de afgelo-
pen weken het spel vaak tot kan-
sen leidde, maar weinig tot treffers, 

werd ditmaal de vijandelijke doel-
man drie maal gepasseerd en dat 
was nog een geringe afspiegeling 
van de kansen.

Al in de eerste de beste aanval leek 
Argon op voorsprong te komen, 

maar de kopbal van de opgekomen 
Dennis Filippo na een voorzet van 
Vincent Verheul trof de lat boven de 
kansloze doelman Ensink. Het ge-
vaar in de openingsfase bleef van de 
kant van Argon komen, maar Patrick 
Lokken kon na een voorzet van Dion 

Gerritsen de doelman niet verras-
sen, terwijl Dion Gerritsen zijn inzet 
na 11 minuten juist voor de tweede 
paal langs zag draaien.

Het eerste gevaar van de ploeg uit 
Oldenzaal kwam na 26 minuten, 
toen Kocoz kon profiteren van ver-
keerd uitstappen van de in de basis 
debuterende Justin Sporkslede. Al-
leen voor doelman Maxime Singels 
bleek de aanvaller niet in staat, de 
bal langs de keeper te werken, de 
inzet smoorde tussen de benen van 
de sluitpost.

Daarna waren er enkele minuten, 
waarin Joshua Patrick de aandacht 
op zich wist te vestigen. Eerst haal-
de hij na een voorzet van Erik Mul-
der hard uit, maar via de vuisten van 
doelman Ensink ging de bal net voor 
het doel langs en naast de paal.

Daarna brak hij door, maar was zijn 
voorzet benenden de maat, maar 
in minuut 36 revancheerde hij zich 
door de bal nu wel goed voor het 
doel te brengen, waar de inlopende 
Patrick Lokken de bal met buiten-
kant rechts langs de doelman wist 
te mikken voor de 1-0.

De rust werd met deze stand ge-
haald, mede doordat Olde Monnik-
hof bij een kansrijke uitbraak over 
rechts koos voor eigen succes en 
zijn harde schot via Maxime Singels 
voor het doel langs zag gaan.

Snel
Na rust was de strijd eigenlijk snel 

beslist, want nadat de doelman 
eerst nog een kopbal van Patrick 
Lokken had gestopt, was hij kort 
daarna kansloos, toen balverlies in 
de verdediging voor hem Vincent 
Verheul de kans gaf om een steek-
pass op Joshua Patrick te geven, die 
alleen voor Ensink met een schuiver 
de 2-0 op de borden bracht.

En binnen het uur leek Argon de 
strijd definitief te gaan beslissen 
toen Joshua Patrick er weer van tus-
sen ging.

Scheidsrechter Wijbenga was zo 
ongeveer de enige aanwezige op 
het sportpark die in de verdedigen-
de actie van doelman Ensink geen 
strafschop zag, hij wuifde de val van 
de aanvaller gewoon weg.

Hierna volgde een korte ople-
ving van Quick ’20, maar in die fa-
se toonde Maxime Singels zich be-
trouwbaar en pareerde hij inzetten 
van Naafs uit een vrije trap en een 
hoekschop.

Met nog een kwartier te gaan zet-
te Argon weer aan en nadat Patrick 
Lokken uit een voorzet van de actie-
ve Joshua Patrick de bal nipt langs 
de verkeerde kant van de paal mik-
te, leverde de volgende aanval een 
doelpunt uit het boekje op.

Vincent Verheul kwam in balbezit, 
zette een 1-2 combinatie op met 
Patrick Lokken en besloot de aan-
val met een schot vanaf de rand 
van het strafschopgebied, dat langs 

de kansloze Ensink in het dak van 
het doel vloog, 3-0. In het resteren-
de deel lieten de aanvallers nog en-
kele kansen liggen, liep verdediger 
van de Wal tegen zijn tweede gele 
en dus rode kaart op, mikte Patrick 
Lokken nog eens op de paal en liet 
ook Joshua Patrick nog twee goe-
de mogelijkheden aan zich voorbij 
gaan. Het is dus duidelijk, de winst 
was verdiend en had nog ruimer uit 
kunnen vallen, maar de aandacht 
ging toch vooral uit naar de drie 
punten, die er voor zorgen dat een 
sprongetje gemaakt kan worden op 
de ranglijst naar positie 12. 

Volgende week staat er op zater-
dagmiddag een bekerwedstrijd op 
het programma tegen Maarssen 
(aanvang 17.00 uur), terwijl de vol-
gende competitiewedstrijd thuis te-
gen WKE ook op zaterdag gespeeld 
zal worden, op 29 oktober zal dan 
om 19.00 uur afgetrapt gaan wor-
den.

Schaken voor 
senioren
Wilnis - Per direct start een 6 week-
se schaakcursus voor senioren.
De bijeenkomsten vinden in de Wil-
lestee plaats op woensdag en don-
derdag ‘s avonds. Deelname is ge-
heel gratis!!!

Meer info en opgave bij Freddy: 
0297 272297.



Vinkeveen - Afgelopen september 
was de raadsfractie van de Christe-
nUnie/SGP te gast bij de Belangen-
Vereniging Vinkeveense Legakkers 
(BVVL). Tijdens een anderhalf uur 
durende vaartocht werd de fractie 
bijgepraat over het probleem van de 
verdwijnende legakkers en de wild-
groei aan bouwsels op verschillende 
legakkers. Dit bezoek was aanlei-
ding voor de raadsleden om er ook 
eens over van gedachten te wisse-

len met de eigen statenleden tijdens 
een bijeenkomst over de concept 
provinciale structuurvisie. Dit con-
cept is afgelopen zomer voor com-
mentaar naar de gemeentes is ge-
stuurd en ook relevant voor de ont-
wikkelingen in ons gebied. 

Aanleiding
Dat was aanleiding om de vaartocht 
nog eens te herhalen met een de-
legatie van de ChristenUnie Staten-
fractie. Afgelopen zaterdag 15 okto-
ber mocht de BVVL, dus Carla Dik 
(fractievoorzitter), Arne Schaddelee 
(statenlid) en Kees de Heer (fractie-
assistent) verwelkomen. Samen met 
gemeenteraadslid Wim Stam waren 
zij te gast bij de BVVL. 
Tijdens de vaartocht, overigens on-
der een stralende najaarszon, werd 
een goed beeld gegeven van de 
problematiek. In een open discussie 
werd van gedachten gewisseld over 
hoe we enerzijds de legakkers kun-
nen behouden en conserveren, de 

recreatieve functie in het plassen-
gebied kunnen versterken en zelfs 
mogelijk de verdwijnende legakkers 
op een creatieve manier in kunnen 
zetten voor versterking van de na-
tuurwaarden (broedplaats voor be-
paalde dier en plantensoorten) ter-
wijl de wildgroei en verrommeling 
op de legakkers kan worden tegen-
gegaan. De plassen bieden unieke 
kansen voor deze regio, waarbij be-
houd van het rustieke karakter zo-

veel mogelijk gehandhaafd moet 
blijven. 

Belangrijk
Omdat niet alleen de gemeente 
(ontwikkeling van beleid) hier een 
rol speelt, maar ook de provincie 
(kaders stellen bijvoorbeeld via die 
provinciale structuurvisie) hierbij 
partij is, is het van groot belang dat 

beide overheden hierbij betrokken 
zijn. Het liefst ziet men dan ook een 
vervolg in de vorm van een goed 
overleg tussen provincie, rijk, recre-
atieschap, natuurmonumenten, de 
BVVL en eventueel andere belang-
hebbenden om te komen tot goede 
bindende afspraken om de boven-
genoemde doelen te bereiken. 
Zowel de statenfractie als de raads-
fractie van de ChristenUnie hebben 
beloofd hun best te zullen doen, hier 

de komende weken aandacht voor 
te krijgen. Ook de BVVL kan, als 
bindende factor van eigenaren en 
huurders, daarbij een belangrijke rol 
spelen onder andere door eigen le-
den aan te spreken op gemaakte af-
spraken, maar ook door faciliterend 
en adviserend de eigenaren te on-
dersteunen bij het behoud van de 
legakkers.

Mijdrecht - Japan is voor niemand 
meer ver weg, dankzij de komst van 
internet. En scouts doen nooit iets 
makkelijk als het ook moeilijk kan. 
En zo kan het dat de scouts van de 
Jan van Speyk afgelopen weekend 
met een Japanse groep heeft ge-
sproken via een contact dat liep 
via de radiozender. Tijdens de JO-
TA/JOTI, een internationaal evene-
ment waarbij scouts van over de he-

le wereld contact zoeken via de ra-
dio en internet, zijn weer veel ver-
bindingen gelegd. Naast Japan zijn 
dit jaar ook Brazilië en Canada be-
reikt. Maar natuurlijk ook gewoon 
gezellige groepen in Nederland. En 
dat is wel makkelijk voor de jonge 
scouts, er was namelijk een spel be-
dacht waarbij zij moesten uitvinden 
hoe het weer was ‘aan de andere 
kant van de lijn’. En zo ontstond een 

weerkaart waar Helga van Leur nog 
van kan leren. Natuurlijk werd ook 
van het internet gebruikgemaakt 
om de andere scouts te spreken. Ui-
teraard hebben de scouts zich ook 
uit kunnen leven met verschillende 
spellen. Het hele weekend heeft een 
aantal enthousiaste radio zendama-
teurs uit De Ronde Venen de Scouts 
bijgestaan om de vele verbindingen 
te kunnen leggen.
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Superheldenmiddag 
in de bibliotheek

Mijdrecht - Het  is Kinderboekenweek, met 
‘Superhelden’ in de hoofdrol. De Bibliotheek 
Mijdrecht werd woensdag 5 oktober drukbe-
zocht tijdens de ‘heldenmiddag’.  De kinderen 
konden deelnemen aan  de workshop ‘spelen 
als een held’ door Pieter Scholten van Troup 
A’dour, een heldenquiz maken, film kijken, hun 
favoriete held inlijsten of hun held op doek zet-
ten, onder begeleiding van Frans Lek en Freddy 
Hentzen  van Atelier de Kromme Mijdrecht.  
Gedurende de hele middag deden kinderen 
enthousiast mee en aan het eind gingen veel 
kinderen trots naar huis met wat zij in de biblio-

theek gemaakt of gedaan hadden. De  Super-
heldenweek loopt nog tot en met 15 oktober, je 
kunt nog steeds meedoen aan de heldenquiz, 
een kleurplaat met masker ophalen of puz-
zelen over helden. Als je snel bent kun je ook 
nog meedoen aan de Superheldenspaaractie, 
je krijgt plaatjes voor je Superheldenplakboek 
wanneer je boeken leent. Deze actie loopt zo-
lang de voorraad strekt, dus kom supersnel  
naar de bibliotheek en leen meteen een paar 
leuke heldenboeken van bijvoorbeeld Geroni-
mo Stilton, Robin, Lena Lijstje, Suske en Wiske, 
Sem, Meester Jaap of Will!

Scouts Jan van Speyk kletsen 
er op los tijdens JOTA/JOTI

Statenleden CU/SGP bezoeken 
de Vinkeveense Legakkers
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Twistvliedschool in training 
voor hardloopwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
12 oktober kwamen alle leerlingen 
van de Twistvliedschool sportief ge-
kleed naar school. Ze kregen na-
melijk een echte hardlooptraining 
verzorgd door twee trainers van de 
Veenlopers! In deze weken is op 
school veel aandacht voor gezond 
eten en veel bewegen. Drie keer per 
week krijgen de kinderen fruit en 
groente op school.
Er zijn al heerlijke pruimen, bana-
nen, manderijnen, worteltjes, to-
maatjes, stukjes komkommer en ki-
wi’s gegeten. Groep 2 heeft samen 
met de juf zelfs appelmoes gemaakt. 
Daarnaast is bewegen belangrijk, en 
om dat te laten zien gaan bijna 100 
leerlingen van school meedoen aan 
de Rabo kinderloop van de Zilve-

ren Turfloop op zondag 6 november. 
De Turfloop is dit jaar onderdeel van 
het Zorg en Zekerheidcircuit. Ook 
een aantal ouders volgen het voor-
beeld van hun sportieve kinderen en 
zullen meelopen met de 5 of 10 km 
wedstrijd. De trainers Ed en Annette 
hebben de kinderen woensdag uit-
gelegd hoe je goed kunt hardlopen, 
en dit werd natuurlijk ook uitgebreid 
geoefend. Nu gaan de kinderen zelf 
verder met trainen, en zullen alle-
maal goed voorbereid aan de start 
verschijnen op 6 november.

Zij zullen daarbij aangemoedigd 
worden door hun ouders, de juf-
fen en meesters, en ook vast nog 
wel opa’s, oma’s of verdere familie. 
Twistvliedkids, heel veel succes!

Hertha wint van de koploper
Vinkeveen - Hertha heeft in de las-
tige uitwedstrijd tegen DWSM in 
Maarssen met 1-3 gewonnen. Na 
een matige openingsfase kwam 
Hertha naarmate de wedstrijd vor-
derde steeds beter in haar spel. De 
Vinkeveners gingen met 0-2 voor-
sprong de rust in, waarna het in 
de tweede helft overeind bleef. De 
thuisploeg, waar de frustraties in de 
tweede helft hoog opliepen, verloor 
hierdoor hun eerste wedstrijd in de 
competitie.
Hertha startte matig, het veldspel 
was onverzorgd waardoor de bal 
nauwelijks in Vinkeveens bezit bleef. 
DWSM had in de openingsfase het 
beste spel, maar kon niet tot echte 
uitgespeelde kansen komen, maar 
tot meer dan enkele schoten van af-
stand kwam de thuisploeg niet. Na 
een kwartier spelen kwam Hertha 
beter in haar spel, de Vinkeveners 
kregen meer grip op het midden-
veld en konden gevaarlijk worden. 
Met Wim Mollers als aanspeelpunt 
en de dreiging van de diepgaande 
middenvelders kon Hertha het eer-
ste gevaar stichten. Na een half uur 
spelen leverde een counter de voor-
sprong op, Jorg Landwaart was de 
verdediger te snel af, trok naar bin-
nen en schoot raak, 0-1. Vlak voor 
rust herhaalde verdubbelde Hertha 
de voorsprong, opnieuw werd Land-
waart diep gestuurd, op snelheid 
klopte hij zijn directe tegenstander 
en schoot knap raak, 0-2.

Voorsprong
Met een 0-2 voorsprong ging Hert-
ha de rust in. Trainer Ton van Burik 

waarschuwde de jonge ploeg voor 
het eerste kwartier na de rust. De 
thuisploeg probeerde direct na rust 
iets te forceren en werd ook gevaar-
lijk, maar Hordijk kon de bal van de 
lijn halen en voorkwam hiermee een 
vroege tegentreffer. Hertha kwam 
verder niet echt in gevaar en kon in 
de counter tot een paar kansen ko-
men. Een kwartier voor tijd kwam 
de thuisploeg toch terug in de wed-
strijd. Na onoplettendheid in de ver-
dediging kon de middenvelder van 
DWSM zich vrij maken en uit de 
draai keeper Wouter Moen kansloos 
laten, 2-1. DWSM probeerde alles 
om er minimaal een gelijkspel uit te 
slepen. Het was opmerkelijk dat de 
thuisploeg met elf man kon blijven 
staan. Naschoppen werd door de 
arbiter genegeerd en Hertha werd 
ook nog een zuivere strafschop ont-
houden. Landwaart werd binnen de 
zestien meter gevloerd door de kee-
per, maar de scheidsrechter legde 
de bal een meter buiten het straf-
schopgebied. Vlak voor tijd beslis-
te Hertha de wedstrijd, Mollers leg-
de al zijn frustratie in zijn schot en 
knalde de bal in de hoek, 1-3.
Door de overwinning blijft Hert-
ha, met een wedstrijd minder, in de 
achtervolging op de koplopers. Za-
terdag speelt het tegen Bloemen-
kwartier, met een overwinning op 
de nummer 11 van de competitie, 
stijgen de Vinkeveners naar de vier-
de plaats.
Hertha speelt zaterdag thuis te-
gen Bloemenkwartier. Er word om 
14.30 uur afgetrapt op Sportpark de 
Molmhoek.

Hertha D1 boekt 
moeizame overwinning!!
Vinkeveen - Zaterdag jl de 5de 
competitie wedstrijd van het seizoen 
waarbij we de eerste 4 wedstrijden 
hebben gewonnen en dus boven-
aan staan in de competitie. Elke te-
genstander wilt dan ook de koplo-
per verslaan en dat betekend dat ze 
elke wedstrijd scherp moeten zijn. 
Waterwijk uit Almere kwam van-
daag op bezoek in Vinkeveen.

Om 11.00 uur trapte ze op het 
kunstgras af, Hertha begon prima 
aan de wedstrijd en met mooie aan-
vallen werd Waterwijk onder druk 
gezet, ze kregen genoeg kansen om 
de score te openen maar de keeper 
van Waterwijk was echt een sta in 
de weg, daar staat hij ook voor na-
tuurlijk maar deze jongen keepte 
vandaag echt een uitstekende wed-
strijd. Toch kwamen we op een ver-
diende 1-0 voorsprong door Joost. 

Aanval
Daarna weer een mooie aanval, 
Björn schoot de bal richting de krui-
sing maar de keeper pakt de bal met 
een mooie reflex, daarna schoten 
van Damian en Lars maar de keeper 
pakt alles vandaag. Waterwijk kon 
daar weinig tegen over stellen, ver-
dedigend stond het prima vandaag 
en gaven achterin niets weg. De 
ruststand was dan 1-0 voor Hertha. 
Na rust was de wedstrijd meer in 

evenwicht waarbij Waterwijk eigen-
lijk geen kansen kreeg en Hertha 
vergat om de 2-0 te maken bleef het 
erg spannend. Kansen kregen we 
wel maar het doelpunt viel niet me-
de omdat de keeper van Waterwijk 
vandaag een sta in de weg was. Kort 
voor tijd de eerste kans voor Water-
wijk, en ja hoor de 1-1 viel, spelers 
blij en juichend op het veld. 

Verlies?
Zou het dan de eerste verliespunten 
zijn voor Hertha?? Na de aftrap dan 
nog een aanval voor de Herthanen 
die een cornerbal op leverde, zou 
het dan nog goed komen vandaag?

Jay nam de corner precies op het 
hoofd van Bjorn maar de keeper 
redde weer maar Joost stond op 
de juiste plek en schoot dan toch 
de verdiende 2-1 binnen, dolgeluk-
kige juichende Herthanen op het 
veld, wat een spannend slot van de-
ze wedstrijd.

Maar wat hebben we het ons van-
daag onnodig moeilijk gemaakt. Als 
we sneller die 2-0 hadden gemaakt 
had het wat makkelijk gegaan van-
daag.

Al met al een verdiende overwin-
ning voor Hertha D1 en met 5-15 
staan we bovenaan.

Hertha F1 mentaal 
ijzersterk
Vinkeveen, - Op een zonovergo-
ten zaterdagmorgen werd het Hert-
haanse clublied door de Cruyffies 
van morgen weer uit volle borst mee 
gezongen. Stuk voor stuk keken ze 
weer vol zelfvertrouwen in de ca-
mera met hier en daar zelfs een vet-
te knipoog voor de kijkers thuis. “Er 
is deze week weer prima getraind 
door die gastjes, met het accent op 
schieten want anders ken je niet 
scoren…..en vooral SAMENspelen” 
Aldus hoofdtrainer JP Loman die 
daarmee steeds meer op Cruyff be-
gint te lijken.
Bovendien hebben we dit jaar; Je-
roen (broer van Frank en Ronald) 
de Boer aan de trainingsstaf toege-
voegd “en daar beginnen we nu ook 
aardig de appels van te plukken en 
zitten we gelukkig niet meer tussen 
de gebakken peren” vulde Hoofd 
Belangrijke Zaken Gerard Roling 
zijn trainer vlak vóór de aftrap aan.

De wedstrijd
Met Cooper Kropveld op de goal 
was vandaag gekozen voor voetbal-
lend vermogen in alle linies. Hert-
ha schoot uit de startblokken en zo 
scoorde Daan de Boer uit een fraaie 
aanval de openingstreffer: 1-0. Klas-
se Daan.
Maar na vijf minuten hoge school-
voetbal, stortte het Herthaan-
se voetbalbolwerk zomaar als een 
kaartenhuis in elkaar. Vol ongeloof 
keken de jongens elkaar aan, toen 
het oranje Altius uit Hilversum zo-
maar 1-1, 1-2, 1-3,1-4 en maar liefst 
1-5 liet aantekenen en toen was het 
rust. Poeh poeh eerst maar effe een 
bakkie en Loman eiste van zijn spe-
lers de tweede helft om uit een an-
der vaatje te gaan tappen. Zonder 
strijd geen overwinning, alle du-
els winnen, elkaar helpen met aan-

vallen én verdedigen maar bovenal 
niet afwachten en er bovenop vlie-
gen was het credo voor de tweede 
helNou beste ouders er is nog hoop 
want in de tweede helft is gebleken 
dat ze dus wel; degelijk goed kun-
nen luisteren. Vanaf de aftrap een 
prachtige pass van Yanick Suma-
jow en Sem scoorde zeer koelbloe-
dig 2-5. 

Aanvallen
Direct daarna het omgekeerde: Ya-
nick scoorde namelijk op aange-
ven van Sem. 3-5. En zo moet het. 
En toen begon de vinkeveense aan-
valsmachine helemaal te swingen 
met prachtige dribbels van Niels 
Maas, Meessie (Messi) van Zijt-
veld, Rens Kok(kie) en opnieuw een 
doelpunt van topscorer Sem Werne-
ke. 4-5. Jawel zou het dan toch…En 
dat kwam ook door prima stofzui-
gen op het middenveld onder aan-
voering van Vince Smit maar voor-
al Daan (Japie Stam) de Boer die de 
ballen prima afpakten zodat tegen-
doelpunten uitbleven. In de aller-
laatste minuut zette Hertha z’n laat-
ste aanval op en door goed combi-
neren van z’n vriendjes kon Rens 
aanleggen voor een vliegend af-
standschot en binnenkant paal… 
RAAK… Eindstand: 5-5. De jongens 
konden hun geluk niet op en wat is 
voetbal dan ontzettend leuk.
Ook voor het publiek die spontaan 
met honderden het veld op waren 
gestroomd. Hoofdtrainer Loman 
keek er naar en was zichtbaar ape-
trots op zijn jongens: “De tweede 
helft droop het spelplezier er aan al-
le kanten van af en speelden we ge-
woon voetbal van een andere pla-
neet. Dit smaakt naar meer en daar-
om jammer dat we volgende week 
vrij zijn”. 

Hertha MC1 winnen van 
Zuidvogels MC2 
Vinkeveen - Het was wederom 
een mooie dag om te gaan voetbal-
len. Op Romy na was het hele team 
compleet. Met Roxy uit de MD1 be-
gonnen de meiden weer eens met 
vol enthousiastme aan de wed-
strijd tegen de Zuidvogels. De eer-
ste 10 minuten was het voor de bei-
de ploegen aftasten en de eerste 
kleine kansjes waren voor de mei-
den uit Huizen. Al snel bleek dat 
Hertha sterker was en dit resulteer-
de ook in de 1-0 van Nikita. Hert-
ha bleef daarna het spel controleren 
en speelde vaak op de helft van de 
Zuidvogels en kon zo ook door Am-
ber de 2-0 en Danitsja de 3-0 ma-

ken. Daarna was Hertha even in 
de defensie de controle kwijt en de 
Zuidvolgels scoorde door een mooi 
doelpunt de 3-1. Nancy nam daar-
na even de spits postie van Emily 
over en maakte hier goed gebruik 
van om voor de rust nog de 4-1 neer 
te zetten. 

In de tweede helft ging het lampje 
bij de Zuidvogels uit en Amber, Ro-
wan, en twee keer Danisja maakte 
het feestje compleet en Hertha liep 
uit naar de 8-1.
Meiden, bedankt het was super om 
naar te kijken! Deze week verdient 
het hele team een pluim!

Meisjes HVM D1 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober 
moesten de meisjes D1 van HVM, in 
hun nieuwe outfit van Profile Tyre-
center, aantreden tegen Pinoke D3. 
Deze wedstrijd moesten ze  winnen 
of gelijk spelen.
Dit was nog niet zo makkelijk als het 
in eerste instantie leek. De meisjes 
speelde de eerste helft goed en wis-
ten druk uit te oefenen.  Het eerste 
doelpunt viel door een mooie voor-
zet van Eva die door Heleen mooi 
werd ingetikt. Al snel brak Julia door 
die een prachtig doelpunt maak-
te hoog in het doel. De scheids-
rechters moesten even overleggen 
of dit briljante doelpunt wel goed 
was, want ook al is dit een doel-
punt uit het boekje, ze komen niet 
vaak voor. Aan het einde van de eer-
ste helft gaf Puck een mooie voorzet 

naar Micheline die hem erin sloeg. 
3-0 in de rust voor ons. Iedereen 
kon even lekker wat drinken en eten 
en hup hup er weer fris tegenaan. 
De meisjes van Pinoke hadden in de 
rust een aantal tips gekregen of een 
energy drink, ik weet het niet maar 
ze waren goed op dreef.
In het begin van de tweede helft 
scoorde ze de 3-1, nog geen 10 mi-
nuten later 3-2, wat gebeurde hier? 
De coach kon er zijn vinger niet op 
leggen maar Pinoke had het spel 
helemaal naar zich toegetrokken en 
scoorde al heel snel de 3-3. Geluk-
kig hadden alle meiden een klein 
stemmetje in hun hoofd dat zei, ge-
lijk mag, verliezen niet, dus ……  het 
bleef 3-3 en hebben we de voor-
competitie gewonnen en daar gaat 
het om. Op naar een level hoger!

Punt voor de vinken
Vinkeveen - Het is De Vinken toch 
gelukt om in de zo moeizaam ver-
lopende veldcompetitie nog een 
punt te bemachtigen voordat de 
zaal weer wordt opgezocht. In de 
uitwedstrijd tegen Viking in Wijk bij 
Duurstede had de thuisploeg veelal 
het initiatief, maar een doelpunt van 
Frank Dankelman, die zijn debuut in 
de Vinkenhoofdmacht maakte, le-
verde de Vinkeveners een verdiend 
wedstrijdpunt op: 10-10.
Magere score
De doelpunten vielen niet bijster 
vaak, ondanks de toch uitsteken-
de weersomstandigheden. De Vin-
ken moest het dit weekend doen 
zonder Ruud en Silvia Oussoren. Zij 
werden vervangen door respectie-
velijk Frank Dankelman (in de ver-
dediging) en Helene Kroon (in het 
aanvalsvak).
Na de 1-0 van Viking trok Mariska 
Meulstee via een vrije bal de stand 
weer recht. De thuisploeg kon ver-
volgens uitlopen naar 4-1, maar op-
nieuw konden de volgelingen van 
trainer-coach Fred Straatman aan-
haken: 4-2 was van Mariska, terwijl 
Melanie Kroon met een doorloop-
bal 4-3 liet aantekenen en Kelvin 
Hoogeboom een door Melanie ver-
kregen strafworp verzilverde: 4-4. 
Viking pakte voor rust nogmaals 
een voorsprong, zodat met een 6-4 
stand de thee werd opgezocht.

Slotakkoord
Het was na de pauze opnieuw Me-
lanie Kroon, die haar tegenstandster 
wist te verschalken. De doorloopbal 
leverde 6-5 op. En na 7-5 en 8-5 kon 
Mariska Meulstee ook weer van af-
stand scoren, met 8-6 als resultaat. 
Op 9-6 herpakten de Vinkeveners 
zich prima. De Vinken kwam steeds 
beter in het spel. Hoogeboom mocht 
opnieuw vanaf de stip aanleggen en 
Helene Kroon liet zien dat zij het 
scoren nog altijd niet is verleerd: 
9-8. Nog één keer mocht het thuis-
publiek juichen, maar het slotak-
koord was duidelijk voor de bezoe-
kers. 

Kelvin Hoogeboom benutte voor de 
ABN-Amroploeg een kansje on-
der de korf en Frank Dankelman 
bekroonde zijn debuut in de Vin-
kenhoofdmacht met een fraaie af-
standstreffer. De hiermee bereikte 
10-10 bleek ook de eindstand. Het 
was niet onmogelijk geweest om de 
volle winst te pakken, maar uitein-
delijk was men toch ook tevreden 
met dit eerste deelsuccesje.
De korfballers gaan zich weer op-
maken voor de zaalcompetitie, die 
12 november van start gaat. Tot die 
tijd is het overschakelen van kunst-
gras naar sporthal, spelen van oe-
fenwedstrijden en opnieuw selec-
teren.

Mooie afsluiting Top-
competitie 2011 BMX-ers
Regio - Op zondag 16 oktober jl is 
alweer de 6e en laatste Topcompeti-
tie verreden van 2011. Dit keer was 
het brabantse Luyksgestel de gast-
heer. Voor deze Topcompetitie had-
den zich 556 rijders ingeschreven 
waarvan 29 van de UWTC. Bij de 
Boys 10 jaar was er zelfs een kwart 
finale waar Bart van Bemmelen en 
Maarten van de Mast zich uitste-
kend voor wisten te plaatsen. 7 rij-
ders van UWTC wisten zich te plaat-
sen voor de halve finales. In de-
ze halve finales reden Ferdi Ce-
vahir en Izar van Vliet de race van 
hun leven. Arjan van Bodegraven 
had veel pech in de halve finale. 
Hij lag op koers voor de 4e plaats 
maar vlak voor de finish gaat een rij-
der voor hem onderuit waardoor hij 
hem maar net kon ontwijken. Hier-
door werd hij 6e en kon hij een fina-
leplaats vergeten. Uiteindelijk wa-
ren er 4 rijders van de UWTC die 
zich hebben geplaatst voor de fina-
le. Door de resultaten van zondag is 
Bart van Bemmelen in de eindstand 
3e geworden en Joey Nap 8e. De 
andere eindstranden kunt u nakij-
ken op onze site.
De uitslagen van zondag zijn als 
volgt: Cr 16/17 Sven Wiebes 7,6,7/
Danny de Jong 7,8,6/CR 17-29 Wou-
ter Plaisant 5,5,5/Kevin de Jong 
6,6,7/Cr 30-39 Eelco Schoenmakers 
7,7,6/Cr 45+ Willem Kleinveld 4,5,4 – 
HF 6/Evert de Jong 5,5,5/Wim Pie-

terse 6,6,6/Boys 7- Ferdi Cevahir 
3,2,2 – HF4, F8/Alec v.d. Mast 7,6,5/
Boys 8 jaar Max de Beij 4,5,5 –HF7/
Jochem vd Wijngaard 6,5,5/Daan de 
Bruin 8,7,7/Boys 9 jaar Izar van Vliet 
2,2,3 – HF 4 – F7/Boys 10 jaar Bart 
van Bemmelen 1,1,1 – KwF1, HF2, 
F5/Maarten vd Mast 4,2,2 – KwF 6/
Boys 11 jaar Joey Nap 2,1,2 –HF 6/
Boys 13 jaar Arjan van Bodegraven 
3,3,3 – HF 6/Thomas vd Wijngaard 
7,7,7/Boys 14 jaar Mats de Bruin 
5,6,6/Roberto Blom 7,7,6/Sportklas-
se 17-24 Arno van Vliet 6,5,6/Rick 
Doornbos 6,6,6/Sportklasse 25+ 
Mike Pieterse 3,4,3 – F6/Michiel 
Jansen 4,5,7/Nieuwelingen Wiljan 
Brouwer 5,5,5.
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Atlantis 1 laat punten liggen
Mijdrecht - Zaterdag 15 oktober 
reisde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis af naar VZOD te Ku-
delstaart, om daar de voorlopig laat-
ste veldwedstrijd de spelen. Bij winst 
zou Atlantis 5 punten los staan van 
hekkensluiter VZOD, bij verlies zou 
het verschil verkleind worden naar 
1 punt. Het was dus belangrijk om 
de punten mee naar Mijdrecht te 
nemen, zodat er een groot gat kon 
worden geslagen tussen Atlantis en 
VZOD. De ploeg uit Mijdrecht heeft 
dit seizoen alleen punten weten te 
pakken tegen de op papier bete-
re teams uit de poule, maar laat de 
punten liggen bij de mindere ploe-
gen uit de competitie. Aan Atlantis 
de taak om hier  verandering in te 
brengen en ook tegen deze ploegen 
weten te winnen. Helaas laat deze 
verandering nog op zich wachten. 
De punten bleven in Kudelstaart 
bij VZOD. Nadat de score lange tijd 
gelijk opging wist VZOD te winnen 
met 12-9.
 
In de basis startten Mark Goverse, 
Jimmy de Koning, Alex van Senten, 
Jelmer Steen, Lisanne van Door-
nik, Sandra Gortenmulder, Ma-
sha Hoogeboom en Chantal Pool-
man. De wedstrijd startte positief 
met veel mooie kansen van de aan-
val van Atlantis. Het eerste doel-
punt van de wedstrijd liet wel lang 
op zich wachten, na 10 minuten be-
nutte Atlantis een strafworp, de 0-1. 
Hierna stokte de score weer aan de 
kant van Atlantis. Pas na 18 minu-
ten werd de verdediging van Atlan-
tis voor het eerst geklopt en stond 
de stand gelijk, de 1-1. Het 2edoel-
punt van VZOD viel vrijwel direct 
daarna waardoor de stand in het 
voordeel van de thuisploeg kwam 
te staan. De eerste helft ging gelijk 
op, maar toch wist Atlantis niet meer 
op voorsprong te komen. De laatste 
5 minuten van de eerste helft werd 
er nog veel gescoord, beide ploegen 

scoorden 3 keer. Er werd gerust met 
een achterstand van 7-6. De doel-
punten kwamen vooral van de da-
mes van VZOD.
 
Na rust leek Altantis scherp de 
kleedkamer uit te komen, want bin-
nen 25 seconden werd de 7-7 er 
in gelegd. Helaas was het meteen 
weer een dame van VZOD die de 
8-7 maakte. Atlantis kon nog een-
maal de aansluiting vinden door het 
benutten van een strafworp, maar 
hierna kon de thuisploeg een gat 
slaan van 3 punten. In de 30e mi-
nuut van de 2e helft sloot een da-
me van VZOD de score, de 12-9. Je-
roen Korver werd nog in het veld ge-
bracht voor Mark Goverse, maar de 
score bleef hetzelfde. Atlantis moest 
zonder punten vertrekken naar 
Mijdrecht.
 
Deze wedstrijd was alweer de laat-
ste voordat het zaalseizoen van start 
zal gaan. Met de nieuwe coach Frits 
Bruijntjes en een aangepaste team-
samenstelling kan worden terug ge-
keken op een bijzondere 1e helft van 
het veldseizoen. Er werden 3 punten 
behaald door te winnen van Oran-
je Nassau en door gelijk te spelen 
tegen Fiducia welke toch de bete-
re ploegen uit de competitie te noe-
men zijn. Atlantis heeft wel punten 
laten liggen tegen de mindere ploe-
gen uit de poule waardoor de ploeg 
nu op een 7e plek in de competi-
tie staat. Het team heeft te maken 
gehad met een aantal blessures en 
zelfs een schorsing. De selectie van 
Atlantis zal haar leerproces moeten 
voortzetten in de zaal om daar ook 
de nodige punten te pakken en er 
een mooi seizoen van te maken.
 
Atlantis speelt haar thuiswedstrij-
den tijdens de zaalcompetitie in 
sporthal de Phoenix te Mijdrecht. 
Hou de site www.kvatlantis.nl in de 
gaten voor het programma.

Geen punten voor Atlantis 2
Mijdrecht -Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 liet zaterdag 15 
oktober helaas punten liggen tegen 
VZOD 2 in Kudelstaart. Atlantis ver-
loor met 11-10. De wedstrijd begon 
met de volgende opstelling: Kristi-
an Geerdinck, Berry de Jong, Cyn-
tia Sassen en Janneke van Ginkel 
stonden in de aanval.  De verdedi-
ging bestond uit Jacco van Koever-
den Brouwer, Bas Bogaard, Tama-
ra Gortenmulder en Melissa van de 
Stap. Het team werd gecoacht door 
Tamira Breedijk. De score ging ge-
lijk op tot de stand van 3-3. Atlantis 
bouwde dit uit met mooie doelpun-
ten naar een stand van 3-6. VZOD 
liet Atlantis echter niet verder uit-
lopen en maakte het verschil al-

leen maar kleiner. Voor de rust was 
de score echter nog altijd 6-7 in het 
voordeel van Atlantis.
De tweede helft verliep stroef voor 
Atlantis: er werden in de eerste vijf-
tien minuten geen doelpunten ge-
maakt, terwijl VZOD dat wel deed 
en de stand naar 10-7 bracht. Nu 
moest Atlantis alle zeilen bijzetten 
om de score weer gelijk te maken. 
Helaas kreeg het door Rabobank 
gesponsorde team dit niet voor el-
kaar en werd de stand uiteindelijk 
11-10 in het voordeel van VZOD.
Dit was voorlopig de laatste wed-
strijd van het veldseizoen. Nu krijgt 
Atlantis 2 eerst een week rust en 
dan gaan ze de zaal in voor een 
nieuwe competitie.

Voetballers CSW F1 winnen 
topper tegen Victoria F2
Wilnis - Zaterdagochtend 15 okto-
ber om 09.15 uur verzamelen voor 
een team bespreking om dan om 
09.45 uur de topper te spelen te-
gen Victoria. Bekend is dat Victoria 
F2 een team is dat niet onderschat 
moet worden. Geconcentreerd be-
gonnen zij aan de wedstrijd. Na 
even onder druk te hebben gestaan 
krijgt Gijs via een mooie steekpass 
van Thom de bal, passeert een spe-
ler en gaat op de keeper af en maakt 
de 1-0. Ze juichen alsof ze wereld-
kampioen geworden zijn. Snel her-
stelt Victoria zich en maakt de 1-1. 
Nadat de aanvallers een paar keer 
de verdedigers (Koen, Twan, Kevin 
en keeper Thomas) tegenkwamen, 
was het hun toch gelukt om de 1-2 
en de 1-3 te maken. Tijd om te wis-
selen en een paar verschuivingen in 
het veld en weer de aanval in.

Samenspelen, mooie passes. Wesley 
krijgt de bal op links en schiet de bal 
vanaf de zijkant over de keeper in de 
andere hoek en maakt de 2-3. Weer 
juichen ze alsof ze wereldkampioen 
zijn geworden, maar vergeten niet 
door te gaan met voetballen. Thom 
en Wesley spelen goed over en spe-
len Joey vrij en hij maakt de 3-3. Na 

een verwoestend schot op de lat van 
Thom staat 1 toeschouwer in zijn 
eentje te juichen. De scheidsrechter 
die goed floot had niet gezien dat de 
bal over de lijn was. Jammer, want 
direct hierna maakt Victoria de 3-4. 
Nu dacht Victoria dat het gebeurd 
was maar Joey dacht daar anders 
over en maakte met een mooie so-
lo actie en net voor rust de 4-4. Rust. 
Na een peptalk en nieuwe opdrach-
ten van de leiders Marcel en Pier-
re gaan de jongens weer het veld 
in. Verrassend was dat zij in de 2e 
helft de beteren waren met af en 
toe een kleine poging van Victoria. 
Maar door goed verdedigingswerk 
van Gijs, Koen, Richard en keeper 
Kevin bleef het lang 4-4. Veel cor-
ners en kansen maar geen doelpun-
ten, de spanning steeg ook bij de 
toeschouwers, wanneer valt de 5-4. 
Uiteindelijk maakte Joey met mooie 
dribbel- en passeerbewegingen 
de 5-4. Nu doorgaan was de reac-
tie van de leiders en Wesley maak-
te met een mooi schot de laatste 
GOAL. 6-4 Gewonnen. Wat een top-
per met mooi weer. 
Ook deze wedstrijd door beide par-
tijen met Fair Play gespeeld. Top ge-
daan

Bert van der Horst, Rabo Rijn en Veenstromen Sandra Offerman, CSW Spon-
sorcommissie en Andre Straathof, Voorzitter CSW

RABO Rijn en Veenstromen en 
CSW tekenen sponsorcontract
Wilnis - RABO Rijn en Veenstro-
men en CSW hebben overeenstem-
ming bereikt voor weer een termijn 
van 3 jaar. Tijdens de thuiswedstrijd 
tegen Rodha 46 is het contract ge-
tekend. CSW is zeer tevreden dat ze 
weer kunnen rekenen op de RABO 
Rijn en Veenstromen.

De RABO heeft nogmaals onder-
streept dat breedte sport en activi-
teiten de voorkeur heeft boven de 

prestatiesport. CSW kan met de bij-
drage van de RABO zijn activiteiten 
voor de jeugd weer volledig invullen. 
De zaalvoetbaltoernooien voor onze 
pupillen D, E en F zijn al jaren een 
succes en voor de komende jaren 
weer geborgd. Het RABO Minikamp 
is een jaarlijks terugkerend spek-
takel, ca 250 pupillen beleven hier 
hun CSW kamp van het jaar. Kort-
om: Rabo Rijn en Veenstromen en 
CSW vullen elkaar goed aan.

Gehavend D1 van Atalante 
helaas weer geen punten
Vinkeveen - Zaterdag 15 oktober 
stond er weer een wedstrijd op het 
programma van Atalante Dames 1. 
De Krijn Verbruggen equipe vertrok 
met een magere bezetting richting 
Amsterdam.
Middenaanvalster Marleen Sonder-
meijer was vanwege een vastzitten-
de en zeer pijnlijke nek niet van de 
partij en ook coach Erik Raket kon 
er niet bij zijn. Mirjam van de Strate 
zou de coaching overnemen en was 
eventueel als libero inzetbaar. 
Hopelijk konden de dames op tijd 
aan de wedstrijd beginnen want Ca-
rin van Kouwen moest weer op tijd 
weg naar een volgende afspraak.

Rommelig
De eerste set begon voor beide par-
tijen erg rommelig. Beiden teams 
serveerden menigmaal de bal in het 
net of fout en ook aanvallend wilde 
het er niet goed uit komen. Naar-
mate de set vorderde gingen bei-
de teams beter spelen. Atalante had 
vooral moeite met de serve van Am-
sterdam.
Daardoor kon setupster Xuee Lont 
geen mooie setup geven en was de 
aanvalsdruk aan Vinkeveense zijde 
onvoldoende. Vv Amsterdam kon 
beetje bij beetje de voorsprong uit-
bouwen. Aan het eind van de set 
was duidelijk zichtbaar dat de Ata-
lante dames zich nog niet gewon-
nen gaven. Ze knokte voor elke bal. 
Helaas zonder resultaat en de eer-
ste set was dan ook met 25 – 18 
voor Amsterdam.

Vechtlust
Maar de vechtlust aan het einde 
van de eerste set resulteerde wel in 
een beter spel bij de ploeg uit Vin-
keveen, gesponsord door Haax-
man. In de tweede set waren beide 
teams aan elkaar gewaagd. Amster-
dam wist met hun lange aanvalsters 
de punten te scoren, terwijl Atalan-
te juist door tactisch spel, met ballen 
achter in de hoeken geplaatst, pun-
ten wist te pakken. Helaas moest 
buitenaanvalster Allie Koekoek met 
kramp in de kuit het veld verlaten. 

Dit leidde tot enige verwarring maar 
de dames herstelden zich goed en 
bleven druk uitoefenen op Amster-
dam. Tot het eind van de set bleef 
het een nek aan nek race. Helaas 
was Atalante niet in staat om een 
tandje extra bij te zetten en de set te 
winnen. Met 28-26 ging de set we-
derom naar Amsterdam.

Blok
In de derde set wilde het aan Ata-
lante zijde niet meer lukken. Zowel 
de servicepass als de rallypass kon-
den niet goed aan het net worden 
gebracht. De aanvalsopbouw bleef 
hierdoor onder de maat en Atalan-
te kon onvoldoende druk uitoefenen 
op het team uit Amsterdam. Daar-
door lukte bij de tegenpartij veel 
meer. De aanvalsdruk van Amster-
dam nam toe, het kleine blok van 
Atalante kon daar niets aan verhel-
pen en de verdediging mistte vele 
ballen. De set werd eenvoudig met 
25-13 door de Amsterdamse dames 
gepakt. In de vierde set zag het spel 
er niet veel beter uit. Zonder Carin 
van Kouwen en met een licht ge-
blesseerde Allie Koekoek moes-
ten de meiden er alles uit zien te 
halen om toch nog een set te win-
nen. Helaas lukte het dit gehaven-
de team niet om de tegenstandsters 
nog enigszins onder druk te zetten. 
Amsterdam nam het heft in handen 
en pakte een 19-7 voorsprong. On-
danks deze achterstand en reëel 
uitzicht op een 4-0 verlies bleef Ata-
lante er voor knokken.

Een goede servicebeurt van Xuee 
Lont bracht het team dichterbij. En 
ook verdedigend en aanvallend wa-
ren er soms nog mooi acties te zien. 
Helaas niet voldoende om de set te 
winnen. Ook de vierde set was voor 
vv Amsterdam met 25-16.

Komende week heeft de Haaxman – 
Verbruggen equipe geen wedstrijd. 
Mooie gelegenheid om alle blessu-
res even tot rust te laten komen zo-
dat de dames over twee weken er 
weer vol tegenaan kunnen.

Henny Versluis pakt 
driebandentitel b-klasse 
De Ronde Venen - De eerste ses-
sie persoonlijke kampioenschappen 
van Biljartfederatie De Ronde Venen 
zijn afgelopen weekend in De La-
chende Ruiter succesvol afgesloten. 
De finalisten Jos Bader, Ab Siegrist, 
Nick v/d Veerdonck, Hein Voorne-
veld en Henny Versluis waren de 
klinkende namen voor dit sportieve 
evenement. Hein Voorneveld kwam 
als reserve aan tafel voor John Ol-
dersma en deed dat niet onverdien-
stelijk. Henny Versluis die als op-
roepkracht de voorronden ging spe-
len behaalde een 3e finaleplek. Na 
de eerste speeldag gingen Henny 
en Hein met volle winst huiswaarts. 
De 2e dag zou het uur van de waar-
heid zegevieren, Hein liet echter te-
gen Jos Bader een flinke steek val-
len. Henny ging gestaag door waar-
door hij middels het gehanteerde 
AV-systeem de finale tegen Hein 
moest spelen. Henny zette tegen 
Ab Siegrist de kortste partij van het 
tournooi op 14 beurten en zette het 
moyenneprocent op 165.025 neer. 
Heins opdracht was een hele korte 
partij tegen Henny hetgeen te hoog 
gegrepen bleek. Federatie-voorzit-
ter Toine Doezé reikte om 16.30 uur 
het goed bezochte tournooi de prij-
zen uit waarna wedstrijdleidster Aria 
Dolmans de volgende uitslag be-
kend maakt.
1 Henny Versluis 6 pnt
2 Hein Voorneveld 6 pnt
3 Jos Bader 4 pnt
4 Ab Siegrist 4 pnt
5 Nick v/d Veerdonck 0 pnt

Hoge scores
Het was een goede week voor de 
teams die boven aan staan in de 
Ronde Venen-competitie. De Me-
rel/Heerenlux 3 toverde zelfs een 
9-0 uit de “biljarthoed”. De Vrijheid/
Biljartmakers haalde een prachti-
ge 8-1 en DIO was goed voor een 
sterke 7-2. Hans van Rijn was trots 

op zijn serie van 20 caramboles als 
hoogste procentuele serie van de 
week met 35,71%. Bert Loogman 
had met 15 beurten en een moy-
enne van 7,333 de kortste partij van 
de week. De Merel/Heerenlux 3 
was met 9-0 geweldig op dreef te-
gen De Merel/Heerenlux 2. Jan van 
der Meer was net iets eerder uit als 
Dorus van de Meer. Hans van Rijn 
denderde over Gijs Rijneveld heen. 
Caty Jansen won in een spannende 
pot van Frank Witzand. Cor van Wijk 
had maar 24 beurten nodig om Evert 
Oudhof te verslaan. Merel/Heeren-
lux 4 verloor met 2-7 van Cens 1. 
Cens 2 moest met 2-7 de meerde-
re in Springbok 1 erkennen. Spring-
bok 2 verloor met 2-7 van DIO. Jan 
van Veen won verrassend van Paul 
Schuurman en zorgde voor de eni-
ge Hoefse punten. De Kromme 
Mijdrecht 1 verloor verrassend met 
3-6 van Stieva Aalsmeer. De Krom-
me Mijdrecht 2 verloor nipt met 4-5 
van De Paddestoel 1. APK Mijdrecht 
2 was met 5-4 net iets gelukkiger als 
De Paddestoel 3. Michel Bak won in 
21 beurten van Bobby de Boer. Hen-
drik Versluis was in 22 beurten te 
sterk voor Hans Bak. Jonathan van 
Diemen had maar 23 beurten nodig 
tegen Pascal Pluijmakers. 
De Vrijheid/Biljartmakers won ge-
flatteerd met 8-1 van De Merel/
Heerenlux 1. Bert Loogman had 
in 15 beurten geen kind aan John 
Vrielink. Nick van de Veerdonk en 
Kees Griffoen speelden gelijk. APK 
Mijdrecht 3 won met 5-4 van Bob’s 
Bar. Ron Schoonhoven was in 18 
beurten oppermachtig tegen Bob-
by van Kolck. 
Roy van Lith had in 20 beurten geen 
clementie met Richard van Kolck. 
De Paddestoel 2 kon het met 4-5 net 
niet redden tegen APK Mijdrecht 1. 
Cor Ultee verraste in 22 beurten Jim 
van Zwieten. Gerrie Hölzken reken-
de in 28 beurten af met Stefan Vos.  

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 21 
oktober is er prijsklaverjassen voor 
iedereen om fraaie prijzen in Café 
de Merel aan Arkenpark MUR 43. 
De aanvang is 20.00 uur en uiter-
lijk om 20.15 zal gestart worden met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote 
tombola. De uitslag van de laatstge-
speelde prijsklaverjasavond:
1 Nathilda de Zwart  7193 punten 
2 Riet Gulbay  6990 punten
3 Ed Valk  6830 punten
4 Ida Ras  6738 punten
5 Cees Lof  6734 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Nico May met 5346 punten. Voor 
meer informatie: tel. 0297-263562.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen is 
weer begonnen met een nieuwe 
competitie, Rieky Kooiman beet het 
spits af met 5074 punten, gevolgd 
door Neel Bosman met 4861 pun-
ten, als derde eindigde Bep Scha-
kenbos met 4652 punten, Ben ten 
Den werd hekkensluiter met toch 
nog 4269 punten.
Onder Ons wil graag nog wat nieu-

we leden hebben, houdt u van kaar-
ten, kom dan eens meekaarten op 
dinsdagavond in Bar Bistro Gewoon 
Lekker Proosdijhaven aan de  He-
renweg 276. Wilt u meer informatie, 
dan belt u Ferry Verbraak,  tel. 0297-
582882.
Dinsdag 8 november is er een prijs-
koppelkaartavond voor iedere 
kaartliefhebber.
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VLC blinkt uit in Uithoorn

Regio - Afgelopen zaterdag werd 
de openingswedstrijd marathon-
schaatsen voor de KPN cup op de 
Jaap Eden baan in Amsterdam ver-
reden. Het was in tegenstelling 
tot vorig jaar een prachtige zonni-
ge dag. De Wilnisser Kevin Rege-
link had na de wedstrijd van vorige 
week veel zin om deze wedstrijd te 
rijden en wilde ook een goed resul-
taat neer gaan zetten.
Er werd vanaf het begin hard gere-
den met wat uitlooppogingen waar-
bij iedere keer een rijder van Kevin’s 
ploeg, team Romex Restate, bij zat. 
Halverwege ontstond er een groep 
met Kevin erbij. Er kwam op dat mo-
ment een punten sprintserie. De-
ze sprintserie wordt gereden met 
drie keer in de wedstrijd drie ron-
den sprinten waarbij de eerste drie 
rijders punten kunnen halen. De 
eerste krijgt 4 punten, de tweede 2 
punten en de derde 1 punt. Kevin 
pakte in één van de series 6 pun-
ten die meetellen in het klassement. 
Na deze serie ontstond er een twee-
de groep met een aantal A-rijders, 
die niet opgesteld zijn in hun eigen 
wedstrijd later op de avond, die met 
de B-rijders mogen meedoen. Deze 
A-rijders doen alleen mee voor de 
dagoverwinning en niet voor de tus-
sensprints en het klassement. De-
ze tweede groep kwam bij de groep 
van Kevin en omdat Kevin met de 
sprints mee had gedaan moest hij 
na een aantal ronden de kopgroep 
laten gaan.

Herstellen
Terug in het peloton kon Kevin zich 
weer herstellen van de inspannin-
gen en met nog twintig ronden te 
gaan ontstond er weer een vlucht-
groepje, terwijl de kopgroep inmid-

dels een ronde voorsprong had ge-
pakt. Kevin zat daar in eerste instan-
tie niet bij maar reed het gat alleen 
dicht. Met het rondebord op elf kre-
gen die groep en het peloton de bel 
voor de laatste ronden. Kevin zette 
op dat moment de eindsprint in voor 
de zesde plaats en won die sprint 
ruimschoots. Over de hele wedstrijd 
gezien heeft Kevin een heel goede 
prestatie gereden met een mooie 
zesde plaats. In het jongerenklas-
sement, dit zijn jongeren tot 23 jaar, 
is Kevin derde geworden in het tus-
senklassement. In het ploegenklas-
sement staat Kevin met zijn team 
Romex Restate op een mooie eer-
ste plaats. 
De volgende wedstrijd is aanstaan-
de zaterdag in het Thialf stadion 
in Heerenveen. De week daarop in 
Utrecht op de Vechtse Banen. Beide 
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

Prestatie schaatser Kevin 
Regelink helemaal top

Regio - Donderdag 13 oktober 
was de vierde competitieronde bij 
bridgeclub ABC. Het kwam waar-
schijnlijk omdat iedereen, zelfs bui-
ten de vereniging, dit verslag toch 
goed leest en Bridgeclub ABC het 
zich ter harte neemt, ondanks dat 
het volle maan was, heerste er een 
serene rust tijdens het bridgen, 
hetgeen een groot aantal mensen 
toch als zeer plezierig ondervonden 
heeft. Ook was iedereen op tijd klaar 
met de 4 spellen, zodat er geen ver-
traging optrad. Zoals u constateert, 
echt een modelvereniging. 
Er was één dissonant en dat was C. 
O, vorige week en ook deze week 
speelde zij de sterren van de he-
mel, maar nu kwam zij voor het 
bridgen binnen met een pleister op 
haar arm, zij was geïnjecteerd. De 
bridgleden vinden dat de wedstrijd-
leiding wel degelijk moet uitzoeken 
of het iets onschuldig was, wat bijna 
zeker zo is, maar het kan ook EPO of 
bloeddoping zijn. 
Er werd aan 14 tafels gebridged. 
Acht in de A-lijn en zes in de B-lijn. 
A-lijn: In de A-lijn was de eerste 
plaats voor het paar Addie de Zwart 
en Jeannet Vermey met 61,31%, dit 
paar begint zijn oude vorm terug te 
krijgen, zij speelden tot nu toe wat 
ongelukkig. Tweede, net als vorige 
week, werd het echtpaar Leny en 
Jan v.d. Schot met 58,33 %, zij heb-
ben blijkbaar nog een week rust 
genomen. Derde werden Greet de 
Jong en Roel Knaap met 57,64 %, dit 
paar speelde een zeer sterke wed-
strijd.
B-lijn: In de B-lijn is het stuivertje 

wisselen, werden Corry Olijhoek en 
Nel de Ruiter vorige week nog eer-
ste, nu was de tweede plaats voor 
hen met 58,33%. Eerste, na vorige 
week een tweede plaats, werden 
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met 
66,67%. Derde werden Fien Leeftink 
en Lotte Minderhout met 56,25%, 
nu Fien niet hoefde rond te gaan 
met de traktatie voor haar verjaar-
dag, kon zij zich beter op het brid-
gen concentreren.

Competitiestand
Na de vierde ronde is het stuiver-
tje wisselen, in de A-lijn zijn de eer-
ste en de tweede van plaats gewis-
seld en in de B-lijn de tweede en de 
derde plaats.
A-lijn: Eerste is het paar Greet de 
Jong en Roel Knaap met een ge-
middelde score van 56,73%. Twee-
de is het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 54,13 % en derde het echtpaar 
Leny en Jan v.d.Schot met met 52,56 
%, dit laatste paar is wel aan een 
geweldige opmars bezig. Het ligt 
nog allemaal dicht bij elkaar, er is 
nog van alles mogelijk.
B-lijn: Eerste zijn hier nog steeds 
Corry Olijhoek en Nel de Ruiter met 
een gemiddelde score van 58,92%. 
Door de hoge score is het paar 
Miep v.d. Hoek en Nel v.d. Neut op-
geklommen naar de tweede plaats 
met 58,58%, zij vormen een ster-
ke bedreiging voor het eerste paar! 
Derde zijn hier het echtpaar Ans en 
Joop Zoethout met 56,09 %. 

Volgende week wordt de vijfde 
competitieronde gespeeld.

Speelochtend heel rustig 
verlopen bij Bridgeclub ABC

Regio - De 29e editie van de scho-
lieren veldloop kampioenschappen 
van AKU, atletiek klub Uithoorn, is 
een grandioos succes geworden 
voor het Mijdrechtse Veenlanden 
college. Voor het eerst in het be-
staan van het fenomeen scholieren 
veldloop kampioenschap werd het 
Veenlanden college winnaar. Uitein-
delijk bleken slechts twee punten 
het minimale verschil tussen winst 
en de tweede plaats.

Klas 3 en hoger 
De categorie oudste jongens werd 
gewonnen door Sjoerd Heemskerk 
van het Alkwin kollege, de twee-
de laats was voor Ruben Kooijman 
van het VLC terwijl Jelle Draper van 
het Alkwin beslag legde op de der-
de plaats. 
Bij de oudste meisjes was de 
uitslag als volgt:
De eerste plaats was voor Evelien 
Hooijman van het Alkwin, zij werd 
geflankeerd door Eva Haspels (3e 
plaats) en Lonneke Meijer op de 
tweede plaats. Ook in deze catego-
rie dus punten voor de Mijdrechte-
naren.

Docenten
De docenten werden overduide-
lijk aangevoerd door VLC young-
ster Emil Hoogstad. Hij werd ver-
pletterend eerste, op enige afstand 
gevolgd door een blije Hans Dek-
ker van het Alkwin kollege. Maarten 
Loojenger van Thamen werd der-
de heer. De dames atleten kenden 
geen VLC deelnemers dus hier geen 
punten gesoord. Op de eerste plaats 
eindigde Floor Tamis van Thamen, 
tweede werd José de Voor van “de 
Zon” voor Shirley Pietersen van het 

Alkwin Kollege op de derde plaats.

Jongste deelnemers
Bij de jongste jongens kon de lof-
trompet niet uit voor de VLC-ers 
voor wat betreft de prijzen. Wel krij-
gen de jongens een geweldig com-
pliment voor het sportieve inzet.
Hier werd Bram Anderiessen van 
het Amstelveen college eerste op de 
voet gevolgd door Ruan Heeren van 
het Alkwin Kollege en Arjan Bode-
graven van het Alkwin Kollege op 
plaats 3. Bij de jongste meisjes ver-
deelde Thamen de prijzen en het 
podium als volgt:
Eerste loopster werd Melissa van 
Eenenaam, tweede haar zusje Kim 
en op plaats drie eindigde Wiktoria 
Kostyra.

Gehele podium voor VLC
Bij de jongens van klas 2 liet het VLC 
niets aan het toeval over. Het gehele 
podium werd bezet door VLC lopers. 
Op de derde plaats stond Delý Dra-
kostamatis op het podium, tweede 
werd Julian Remmers en het hoog-
ste podium was voor Richard van 
der Leeden, een prachtig gezicht al 
die winnaars.
Bij de meisjes tweede klas ook de 
loftrompet voor het VLC. Op plaats 
drie stond Emma Meijer van het 
Alkwin Kollege, de tweede plaats 
werd gelopen door Sanne van der 
Loo van het VLC en Michaela Dis-
seldorp van het Veenlanden college 
liep zichzelf op de hoogste trede van 
het podium. Een geweldige presta-
tie van de VLC lopers. 
De wisselbeker bleek dit jaar dus 
voor het Mijdrechtse Veenlanden 
college, tweede school was het 
Alkwin Kollege en derde Thamen.

Anouk Claessens topprestatie 
bij halve marathon Amsterdam
Regio - Zondag 16 oktober be-
vond AKU atlete Anouk Claessens, 
lid van het Steenbok RunningTe-
am, zich onder de deelnemers aan 
de ½ marathon van Amsterdam. De 
weersomstandigheden waren per-
fect. Zonnig, fris weer, ideale tem-
peratuur en Anouk kende een goe-
de voorbereiding. Dit alles resul-
teerde in een prachtige 1.21,24 
waarmee ze haar persoonlijke top-
tijd verbeterde met maar liefst 3 mi-
nuten en 8 seconden!
Anouk startte vlot, eigenlijk voor 
haar gevoel wat te vlot. Maar het 
ging lekker en ze liep ontspannen. 
Zonder hartslagmeter en puur op 
haar gevoel lopend kwam ze lekker 
in haar ritme en kon zij een hoog 
tempo aanhouden. Naarmate de 
wedstrijd vorderde, kon zij nog be-
ter in de wedstrijd komen, waardoor 
zij aan het einde nog een kon plaat-
sen. Dit resulteerde dus in deze ge-
weldige prestatie en, hoewel ook 
trainer Bert Bouwmeester wist dat 
het er in zat, het moest er dan toch 
een keer uitkomen. En de grens van 
haar mogelijkheden zijn nog niet 
bereikt. De komende maanden zal 
er gewerkt worden aan de voorbe-
reiding voor de NK ½ marathon dat 
in 2012 in maart in Venlo wordt ge-
houden.

Zesde
Anouk werd met haar tijd 6e in het 

klassement en wist als 3e Neder-
landse de finish te bereiken. Het 
perspectief voor de toekomst wordt 
hiermee alleen maar beter! Na de 
finish bracht een geëmotioneerde 
Anouk verslag uit en liet duidelijk 
blijken heel erg blij te zijn met dit re-
sultaat. Minder ging het met Marcel 
Pool. Deze SRT-atleet liep de eer-
ste 5 km heel gemakkelijk in 17.10,0 
en de eerste 10 km net boven de 35 
min. Maar helaas, ook deze afstand 
is soms onvoorspelbaar. Na 12 km 
was de energie uit de spieren ver-
dwenen en Marcel moest genoegen 
nemen met een teleurstellende tijd 
van 1.19,12. Genoeg stof tot analy-
se en evaluatie, zodat de resulta-
ten hiervan verwerkt kunnen wor-
den in de aanloop van de komende 
wedstrijden. Op de hele marathon 
kwam van AKU overigens 3 deelne-
mers aan de start. Benno Hartman 
wist na 3.34,30 de meet te passeren, 
gevold door Theo Rekelhof. Hij had 
3.36,29 nodig voor de 42,2 km en 
Charles Couzijn kwam 3.50,56 over 
de finish.
Op de Halve marathon konden de 
volgende eindtijden van AKU atle-
ten genoteerd worden: Karin Ver-
steeg 1.36,01, Mario Willemse 
1.37,25, Harry Schoordijk 1.41,25, Ri-
chard Mayenburg 1.43,48, Jos Snel 
in 1.46,50, Baukje Verbruggen in 
1.46,51, Jan Driessen in 1.53,24 en 
Paul Schermerhorn in 1.58,40.

Nipte winst brengt Argon 
zaterdag periodetitel
Mijdrecht - Thuis tegen RKAVIC 
heeft Argon in een rommelige en 
matige wedstrijd met 3-2 gewon-
nen. De rust ging in met een 2-0 
voorsprong en Argon leek de wed-
strijd rustig te kunnen vervolgen. 
Met een lucky schot kwam RKAVIC 
weer in de wedstrijd en pas tien mi-
nuten voor de tijd leek de winst met 
de 3-1 stand binnen. Maar in bles-
suretijd kwam de ploeg uit Amstel-
veen op 3-2. In de rommelige slot-
fase met nogal wat overtredingen 
bleef Argon met kunst en vliegwerk 
overeind. Omdat de concurrentie 
punten verspeelden kon de perio-
detitel worden binnengehaald.
De eerste doelkans kwam na tien 
minuten en was gelijk raak, op aan-
geven Ali Eren ging Lesley Groenen 
alleen op de RKAVIC doelman af, 
een gericht schot in de verre hoek 
bracht de 1-0 stand op het bord. Het 
eerste wapenfeit van de ploeg uit 
Amstelveen was een indirecte vrije 
trap, Argondoelman Thomas de Rui-
ter stond op de goede plaats. Daar-
na zagen we een kopbal van Nathan 
van Aken die uit de doelmond werd 
gekopt, maar vijf minuten voor rust 
was het weer Groenen die alleen 
voor keeper Welles verscheen en 

ook nu maakte hij het beheerst af. 

Uit lucht
Na de thee kwam het tegendoel-
punt letterlijk uit de lucht vallen, een 
voorzet/schot van dertig meter van 
de voet van Vening verdween over 
doelman De Ruiter in de bovenhoek 
2-1. RKAVIC bleef er in geloven 
maar kreeg toch weinig mogelijkhe-
den, Uiterloo schoot in handen van 
De Ruiter en een vrije trap van Zoet 
werd ook een prooi voor de Argon-
doelman. In deze fase maakten Van 
Aken en Doorson plaats voor Rudi 
Zaal en Kevin Blom.
Tien minuten voor tijd was er een 
vrije kans voor Tichelaar maar de 
schoot over, ook Albert Mens mik-
te te hoog bij een mogelijkheid. In 
dezelfde minuut was het wel raak 
voor Argon, op aangeven Kevin 
Blom scoorde Stefan Tichelaar nu 
wel raak 3-1. Toch werd het een 
spannende slotfase, in blessuretijd 
bracht RKAVIC de stand op 3-2. De 
scheidsrechter liet nog lang door-
spelen, overtredingen, vrije trappen, 
het was chaotisch maar Argon bleef 
overeind. Aanstaande speelt Argon 
thuis voor de beker tegen Zwaluwen 
Utrecht, aanvang 14.00 uur.

H1 goed op dreef
Vinkeveen - Na een wat moeiza-
me start van het nieuwe seizoen lijkt 
het erop dat de mannen van Atalan-
te heren 1 zich in een stijgende lijn 
naar succes bevinden. Met een 4-0 
winst in de pocket van voorgaande 
wedstrijd moesten de mannen af-
gelopen vrijdag aantreden tegen 
US H5 uit Amsterdam. Coach Sjaak 
Immerzeel had deze avond de be-
schikking over het complete team 
van 8 personen. Al tijdens de war-
ming up was duidelijk dat het geen 
gemakkelijke tegenstander zou 
worden deze avond. De gemiddel-
de lengte van de tegenstander was 
rond de 1.90 en tijdens het inslaan 
werd ook duidelijk dat het er niet 
zachtzinnig aan toe zou gaan deze 
wedstrijd. Maar blaffende honden 
bijten niet en met deze gedachte 
werd er aangevangen met de 1e set.
Erik Verbruggen en Iwan Hendriks 
begonnen op de buitenaanval, Ro-
bert Hardeman en Bas van der Lub-
be op het midden, Sven Pothuizen 
op de diagonaal en good old Frans 
Roos als spelverdeler. De Vinke-
veense ploeg ging goed en enthou-
siast van start en wist al snel me-
nig punt te scoren. Toch werd er qua 
punten constant achter de feiten 
aangelopen waardoor er halverwe-
ge de set een time-out werd aange-
vraagd door de coach. Na wat pep-
talk, tips en adviezen werd het spel 
weer hervat en wisten de mannen 
deze set uiteindelijk winnend af te 
sluiten met 25-23.
Voor de 2e set werden er  2 wissels 
gemaakt. Leonard de Jong kwam 
voor Iwan Hendriks in de plaats en 
Leroy Kuyper voor Sven Pothuizen. 
Het leek erop dat Atalante zich deze 
2e set enigszins had hersteld van de 
moeizame voorgaande set. De pass 
was inmiddels ook iets beter gaan 
lopen waardoor Frans de aanvallers 
van op maat gemaakte set-ups kon 
voorzien. Er werd er dan ook ste-
vig op losgeslagen. Bas en Robert 
scoorden menig bal met de korte 
middenaanvallen, terwijl Leonard en 
Erik met hun genadeloze kanonsla-
gen op de buitenkant ook meerde-
re punten wisten te scoren. Ter af-
wisseling op deze harde aanvallen 
wist Frans ook verscheidene fraaie 
prikballen te geven of de bal op de 
3 meter lijn te geven voor een wel-
geplaatste 3-meter aanval. Ook  Le-
roy leverde op de diagonaal degelijk 

werk af door meerdere malen met 
een harde smash of technisch ge-
plaatste bal het blok van U.S. vak-
kundig te omzeilen. Deze set werd 
uiteindelijk met ruime cijfers afge-
sloten: 25-18.
Vol vertrouwen werd dan ook be-
gonnen met de 3e set. Iwan wissel-
de zijn plek hiervoor af met Erik en 
Leroy met Sven. Binnen korte tijd 
stond Atalante reeds op een redelij-
ke voorsprong. Toch wisten de man-
nen het vrije spel van de 2e set niet 
vast te houden.  Er werden veel per-
soonlijke fouten gemaakt, vooral in 
de pass. Voor Frans was het dan ook 
bijna een onmogelijke taak om uit 
deze afzwaaiballen nog een rede-
lijke set-up te toveren waardoor er 
veel onnodige punten werden ver-
speeld. U.S. daarentegen raakte 
langzamerhand beter in hun spel en 
maakte dankbaar gebruik van het 
gepruts van Atalante.  Gelukkig was 
Leonard de enige van het team die 
echt topfit was. Hij offerde zich dan 
ook dapper op om de kar te trekken 
en wist meerdere punten op de bui-
tenkant te scoren met genadeloos 
harde aanvallen en leipe lobjes. Ata-
lante kwam hierdoor weer enigszins 
terug op de rails. Maar uiteindelijk 
mocht het toch niet baten en werd 
deze set verloren met  23-25.
Na wat ferme woorden van de coach 
startten de mannen met de 4e set. 
Het was duidelijk dat de mannen 
toch geschrokken waren van het 
verlies van de voorgaande set en 
zich gedwongen voelden er nog een 
schepje bovenop te doen. Dit had 
zeker effect want er werd deze set 
echt geknokt voor elk punt. Sma-
shes en prikballen van U.S. werden 
vakkundig van de vloer geveegd en 
ook het blok van Atalante functio-
neerde naar behoren. Ook in deze 
set werd er tot halverwege tegen 
een achterstand aangekeken maar 
door vechtlust en inzet werd dit al-
weer snel ingehaald. U.S. zag zich 
tegen het einde van de set gecon-
fronteerd met het naderende on-
heil en knakte. Atalante sloot deze 
set degelijk en vol zelfvertrouwen af 
met 25-22. Met deze 3-1 winst staat 
Atalante weer middenin de compe-
titie. De volgende wedstrijd is over 2 
weken tegen Gemini uit Hilversum. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd zal 
op vrijdag 4 november zijn, publiek 
is meer dan welkom!

“Mag ik deze dans van u” 
een groot succes!!!
De Ronde Venen - Spel & Sport De 
Ronde Venen haakte in op de lande-
lijke campagne “Mag ik deze dans 
van u” van Consument en Veilig-
heid/ NISB en organiseerde op 10 
september j.l. om 10 uur in de Wil-
lisstee een dans-instuif voor jong 
en oud. Het werd een beweeglijke 
happening! Er werden diverse de-
monstraties gegeven zoals wereld-
dansen, line-dance en rock & roll 
(Swing en Sport) en er was gelegen-
heid om met alle dansstijlen mee te 
doen. Het dansen werkte heel aan-
stekelijk want iedereen kwam op de 
vloer. Zo’n ruim 70 liefhebbers kwa-
men in beweging op het ritme van 
de muziek. 

Maar waarom deze campagne?
Ieder jaar komen circa 72.000 
65-plussers op de spoedeisende 
hulp ten gevolgen van een val. De 
helft hiervan moet zelfs opgenomen 
worden in het ziekenhuis. Het goe-
de nieuws is dat wij er zelf iets aan 
kunnen doen om het risico op vallen 
te verkleinen! Inmiddels weet ieder-
een wel dat bewegen goed is voor 
de algehele conditie. Hart/bloedva-
ten en longfunctie verbeteren, bot-
ten worden sterker, gewrichten en 
spieren soepeler, allemaal aspec-
ten die helpen om beter in balans te 

blijven dus om op de been te blij-
ven. Ook op zeer hoge leeftijd is er 
nog veel winst te behalen. Dansen 
is bewegen, dus dansen verbetert 
je conditie, maakt je vrolijk, doet je 
zorgen even vergeten, kortom het 
dansen levert zoveel voordelen op! 
Mocht u geïnteresseerd zijn om aan 
een van onze dans- of andere ac-
tiviteiten mee te doen kijk dan op 
de website www.spelensportdrv.nl 
of bel 0621918353 voor meer infor-
matie.

Klaverjassen bij 
S.V. Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 22 
oktober 2011 is er prijs-klaverjassen 
in de kantine van S.V. Hertha aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg te Vin-
keveen.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. De 
zaal is open om 19.30 uur; om 20.30 
uur wordt er gestart met kaarten. 
Het 1e kopje koffie/ thee is gratis. 
Zet de volgende datum voor prijs-
klaverjassen in de agenda: zaterdag 
22 oktober. Daarna wordt er weer 
gekaart op zaterdag 19 november. 
Tot ziens bij Hertha (0297-263527).
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HELP! ONS BOS WORDT EEN PARK!!!
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REACTIE VAN EEN LEZER

Hierbij wil ik graag mijn - geschrokken - reactie geven op 
de plannen aangaande het Libellebos.

Een jaar geleden heeft de gemeente via een uitstekend 
opgezette en uitgevoerde inspraakavond de meningen van 
gebruikers en omwonenden geïnventariseerd betreffende 
de beheervisie voor het Libellebos, een toekomstplan voor 
dit unieke stukje natuur. Aanleiding hiervoor was, dat het 
bos toe is aan een opknapbeurt.

Een lange lijst met opmerkingen was het resultaat. 

Deze zijn samen te vatten als:
Het bos geeft een heerlijk natuurgevoel; fi etsen door bos niet 
aanmoedigen (wel een goed fi etspad óm het bos aanleggen); 
wandelfunctie is heel belangrijk, dus uitbreiding (rond)
wandelpaden gewenst, laarzen/bos paden behouden; geen 
uitbreiding van recreatie, wel uitbreiding van de stukken bos. 
Onderhoud. Bovenal werd echter gehoord: Het LibelleBOS is een 
fi jn bos, dat willen we zo houden!

Ondanks deze duidelijke uitingen van bewoners die ook helder 
zijn terug te vinden in het verslag van de inspraakavond, 
geleid door John Verheusen (niet woonachtig te Uithoorn), 
heeft deze verantwoordelijke projectleider/adviseur Groen zijn 
eigen interpretatie van ‘belevenis’ en ‘sfeer’ gegeven aan de 
gebruikerswensen. 

Tot mijn grote schrik en verdriet is er een plan ontwikkeld waarin de 
hoeveelheid bos niet is vergroot maar juist verkleind. De foto’s die 
de verslagen larderen, tonen juist de sfeervolle en karakteristieke 
paadjes die nu dreigen te verdwijnen. Bomen zullen worden 

gerooid en plaatsmaken voor 'functies', ‘belevenissen’ en ‘sferen’, 
struiken en ‘doorkijkjes’, ligweiden en vijver. En dat alles op dit 
minuscule stukje bos dat ons dorp rijk is?

Me dunkt dat er al genoeg weide en water in Uithoorn is om daar 
het schaarse bos voor op te offeren. Verheusen en de gemeente 
willen het bos omvormen tot het zoveelste modieuze ‘stadspark’ 
zoals het Vondelpark met bijbehorende kuddes fi etsers, 
zonnebaders, barbecuers met hun verstikkende rookpluimen 
en schroeiplekken op het gras. Misschien zelfs velerlei soorten 
muziek en zeker meer afval waar we nu paddenstoelen en 
bloeiende kruiden mogen bewonderen. Ik vrees een invasie van 
jeugd op scooters met blikjes, sigaretten, joints en geblèr uit 
mobiele apparatuur.

Rustig wandelen op een echt bospad, slootjes spannend 
oversteken, de zon door de bladeren zien spelen, de geborgenheid 
van de bomen, het bos beleven op je eigen persoonlijke 
subjectieve manier en je eventjes helemaal in de natuur kunnen 
wanen, tot jezelf komen, is er dan niet meer bij. En dat alles 
in een gemeente die heeft aangegeven dat het hier een uniek 
stukje Uithoorn betreft en dat wat groen is, groen moet blijven en 
hiervoor zelfs een motie heeft aangenomen!

Ik wil de gemeente bij deze met klem oproepen zich weer aan 
haar oorspronkelijke missie te houden en de plannen voor het 
Libellebos bij te stellen tot opknappen waardoor het bos een bos 
kan blijven en ons allen dicht bij huis van dat beetje natuur en 
rust kan laten genieten.

Valanne11@gmail.com




