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Werkzaamheden
Niet alleen de verkeerslichten zelf
worden vervangen, er komt ook een
gemoderniseerde regeling met nieu-

we regelkasten aan de kant van de
weg. De nieuwe regeling is afgestemd op het verkeersaanbod en
zorgt voor een veilige afwikkeling
van het verkeer. Daarnaast voorziet
de nieuwe regeling in een betere
doorstroming van het vrachtverkeer.
De volgende werkzaamheden worden verricht:
- Vervangen verkeersregelkast.
- Vervangen van de traditionele lampen door moderne LEDlampen. Deze lampen zijn ook bij
felle zon en bij slecht weer goed
zichtbaar, besparen energie en zij
hebben een langere levensduur.
- Aansluiten op de provinciale verkeersmanagementcentrale
in
Huis ter Heide.
Planning
De werkzaamheden

starten

op

maandag 1 november en worden
uiterlijk op vrijdag 19 november afgerond. Op woensdag 10 november
gaat de nieuwe verkeerslichtenregeling voor het kruispunt N201-Veenweg in bedrijf en worden de verkeerslichten opnieuw ingeregeld.
Op woensdag 17 november gebeurt
hetzelfde voor het kruispunt N201-Ir.
Enschedeweg.
Gevolgen voor het verkeer
Het verkeer kan de gehele periode
gebruik blijven maken van de provinciale weg (N201), de Ir. Enschedeweg (N212) en de Veenweg, maar
zal wel enige hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden en de
tijdelijke verkeersmaatregelen die
ter plaatse getroffen zullen worden.
Ook tijdens het opnieuw inregelen
kan er sprake zijn van enige hinder.
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het symbolische startsein voor de uitvoering
van het laatste traject in de omlegging van de N201 bij Amstelhoek.
Hier wordt de provinciale weg vanaf
de rotonde ter hoogte van de Amsterdamseweg in het Industriegebied-Noord in Uithoorn, onder de
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belangstellenden, hoofdzakelijk zij die bij het
project zijn betrokken. Onder hen
ook ambtenaren en wethouders van
de drie betrokken gemeenten, te
weten Uithoorn, Amstelveen en De
Ronde Venen, medewerkers van het
Projectbureau N201+ en van de uit-

kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond.van
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ken gemeenten min of meer pleitten om toch de vierbaansweg vanaf Amstelhoek door te trekken naar
de gemeente De Ronde Venen, kon
de gedeputeerde hen niet blij maken. De N201 wordt en blijft volgens
haar zeggen een tweebaansversie vanaf de rotonde bij de Amsterdamseweg in Uithoorn. Dus ook een
aquaduct met (slechts) één tunnelbuis voor twee rijstroken. Met dit
gegeven zullen de meeste inwoners
van de omliggende gemeenten er
niet vrolijker op worden, hoewel berekeningen aantonen dat de capaciteit van de omgelegde provinciale
weg tot 2030 voldoende blijkt te zijn
om doorstroming van het verkeer te
garanderen. Althans naar zeggen
van de gedeputeerde. Daar moet
men het dan voorlopig mee doen
en de tijd zal het leren. Intussen zijn
de werkzaamheden aan de doortrekking van de weg zichtbaar begonnen ter hoogte van de Hollandse Dijk bij de Middenweg. Nog niet
met het uitgraven van de tunnelbuis
aan de voet van de Amsteldijk-Zuid.
Indien alles volgens plan verloopt
zal het aquaduct onder de Amstel
op tijd gereed zijn. Dit ondanks de
zes maanden vertraging die dit deel
van het project heeft opgelopen.
Elders in deze krant leest u er meer
over.

e
iv
L
muziek
Win een reis
naar Corfu!

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans
kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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toch tijd dat de gemeenteraadsver- trouwen. Cees Houmes van D66
kiezingen komen en dit college en verwoordde in de motie waarom
een groot deel van deze raad wor- de wethouder deze motie verdienden vernieuwd. Wat hier toch steeds de: “Allereerst het Estafetteproject.
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een Hoewel de gemeenteraad de afwethouder die maar aanrommelt, spraak had met de wethouder dat,
een raad die alles maar goedvindt. als er wijzigingen zouden zijn in de
Coalitiepartijen die nog steeds niet samenwerkingsovereenkomst met
begrijpen wat dualisme is en oppo- Bouwfonds en zolang er geen duisitiepartijen die geen oppositie voe- delijkheid zou zijn over de wijze
ren en ook alles maar over hun kant waarop het tekort op dit plan van
laten gaan.”
maar liefst twee en een half miljoen
Niet mis te verstane opmerkingen euro zou zijn opgelost, de wethouvan diverse belangstellenden, maar der eerst bij de raad zou komen voor
ook van raadsleden, na de gemeen- hij de overeenkomst van samenwerteraadsvergadering van donderdag king zou tekenen. “Ondanks deze
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iede- afspraken met de raad heeft wetre keer weer als de gemeenteraad houder Rosendaal, deze overeenvan De Ronde Venen vergadert, dan komst met Bouwfonds getekend,
vraag je je als toehoorder af, wat ge- zonder overleg met de raad, midden

Sporten & Ontspannen

dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.
Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
mee heeft om zorgvuldigheid te betrachten bij procedures en de finan-

Bel 0297 27 30 37
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Qua Kunst en
Ambacht 2010

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN

EN vErGadErINGEN vaN
zaterdag
30dEoktober
en
GEMEENTE
roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

zondag 31 oktober
in De Kwakel,

nieten van hun avondmaaltijd die
vaneen
12:00
- 17:00 uur.
door
cateringwagen
ter plaatse
werd verzorgd. Onder de grote paraplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
het niet besteed. Te hopen is dat de
informatiekaravaan in de andere zeven dorpen van de nieuwe gemeente meer bezoekers heeft getrokken,
anders is het alleen maar een (te)
dure grap geweest.

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

Energie
besparen nog
goedkoper
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6 November 7 November
Bezoek
onze Open Dagen voor een
4,2%!!!
gratis autocheck en een superdeal

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

09.00 - 17.00

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl

Auto uit de bocht, twee auto’s te water
Het vervolg van de N201 en het aan te leggen aquaduct onder de Amstel blijven tweebaans

4,2%!!!

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Vervangen verkeerslichten
Corfu23 oktober
van provinciale weg N201
De Ronde Venen - Vanaf maandag
1 november tot en met vrijdag 19
november gaat de provincie Utrecht
de verkeerslichten vervangen op
de kruispunten van de provinciale
weg (N201) met de Ir. Enschedeweg
(N212) en de provinciale weg (N201)
met de Veenweg in de gemeente De
Ronde Venen.
De vervanging is nodig omdat de
techniek van deze verkeerslichten
verouderd is. Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten blijven
alle wegen bereikbaar. Het verkeer
kan rondom beide kruispunten wel
enige hinder ondervinden van de
werkzaamheden.

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

11.00 - 16.00

Kijk op onze website voor de aanbiedingen

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37
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ALLE DAGEN VAN DE WEEK

OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010
U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00
* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

Hoe gezond

Flexibel
ben jij?

Ophelialaan 96, Aalsmeer
T. 0297 364 881

Ophelialaan 94 • Aalsmeer • T. 0297 349 078

Sporten
& Ontspannen
BIG
L. MAAK
JE KEUZE
Doe
de
vitaliteitscheck!
VRIJDAG
29
EN ZATERDAG
30 OKTOBER
Met
een
26of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

JEANS ACTIE

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

G-STAR / GARCIA / CARS

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

PALL
MALL / ONLY
www.kunstuitleen-timeless.nl

EN ANDERE
MERKEN

Opel Corsa EcoflEx
flEx

40
%- -Nu50
%
0%
rente!
5.000,

Uit voorraad met:

Kies voor de
enige échte
ciële belangen van onze gemeente
te verdedigen.
de handelslokaleBesluit:
partij

wijze van deze wethouder ernstig
te betreuren en hem te verzoeken
om aan de raad duidelijk kenbaar
te maken dat hij in het vervolg de
raad en de procedures wel serieus
zal gaan nemen”, aldus de motie van
D66. Een motie die er niet om liegt.

MET HET
PROGRAMMA

VOOR U!

(Vervolg elders in deze krant)

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.rondevenenbelang.nl

www.amstelhof.com

U maakt voor ons het verschil. STEM LIJST 2

meer dan

€KORTING OP DAMES-Van Kouwen
geeft nog € 1.500,- voordeel
EN HERENJEANS

vOOrDEEl!

bovenop. Wij bieden een financiering voor 24
maanden voor een rentepercentage van 0%.

• Geen bpm
rdeel& JONES
Dit levert een voo
JACK
G-STAR
• Geen wegenbelasting
0,3.50
€
• Gemiddeld brandstof verbruik 1:28 op van
CARS
EDC
Wir leben Autos.
GARCIA
PALL
MALL
Er is al een
Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,VERO MODA
ONLY

www.vankouwen.nl
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

LET OP!!

TROY 50281

Tel: 0297-581698

Hypotheken
met vaste
rentepercentages

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 27 oktober 2010
gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de
ronde Venen werkt met servicenormen.
aanVragen BouWVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

ontvangst
datum

mijdrecht
Beltmolen 44
Constructieweg 80

Plaatsen dakkapel voorzijde
Uitbreiden van een bedrijfspand

Bouwen
Bouwen

W-2010-2012
W-2010-2007

20-10-2010
18-10-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 189 Vernieuwen beschoeiing
en aanlegsteiger
Herenweg 234
Renoveren en uitvoeren
onderhoudswerkzaamheden
gemeentelijk monument
Kerklaan 18
Slopen van een berging
Plaswijk 71
Realiseren uitbouw achterzijde

Bouwen
Bouwen
Monument

W-2010-2011

19-10-2010

W-2010-2014

20-10-2010

Slopen
Bouwen

W-2010-2013
W-2010-2010

20-10-2010
19-10-2010

Waverveen
Cliffordweg 52

Bouwen

W-2010-2009

18-10-2010

Vergroten garage/woning

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze aanvragen
omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
Voornemen tot Verlening BouWVergunning met ontheffing/Wijziging
BeStemmingSplan
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 28 oktober 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Wilnis
Burgemeester van
Baaklaan 19

Vergroten van een woning aan de
zijgevel en een onderheid terras

2010/0487

opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In
de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op
geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar
eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verleende BouWVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

mijdrecht
Adelricusstraat 4
Veranderen van een pui
Henrick Trajectinusstr./ Realiseren van beschoeiing en duikers
G. v. Stoutenborchstr.
(ongenummerd)

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

Bouwnr.

2010/0530
2010/0449

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

Verzenddat.
vergunning
14-10-2010
13-10-2010

Vinkeveen
Herenweg 186
Wilnis
De Krom 10

Oprichten van een variant loods met een lengte
van 20 meter en een breedte van 11 meter

2010/0254

14-10-2010

Oprichten van een bijgebouw bij een woonark

2010/0502

19-10-2010

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

aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Groenlandsekade 19

Vernieuwen van een woning en een berging

2010/0292

18-10-2010

Vergroten van de woning met een aanbouw
aan de achtergevel
Vergroten van woningen aan de voorzijde

2010/0411

19-10-2010

2010/0365

19-10-2010

Wilnis
Margrietstraat 14
Burgemeester
Padmosweg 94-94a

Verzenddat.
vergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
VerkeerSBeSluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kamille
50, 3641 VT in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 27 oktober 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

agenda ronde tafel geSprekken
SamenleVing, maandag 8 noVemBer 2010,
aanVang 19:30 uur
in het gemeentehuiS te mijdrecht.

aagenda ronde tafel geSprekken
BeStuur & middelen
dinSdag 9 noVemBer 2010, aanVang
19:30 uur in het gemeentehuiS te mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Onderwijshuisvestingsprogramma 2011
(raadsvoorstel nr. 0063/10) (30 minuten)
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders
het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het volgende
jaar vast. De raad wordt gevraagd de benodigde middelen in
de Aanbiedingsnota voor de begroting 2011 op te nemen.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen)
(15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 29 oktober 2010.

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
Geen onderwerpen
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Onderzoek Brugbediening door de Rekenkamercommissie
(45 minuten)
De Rekenkamercommissie heeft zijn onderzoeksrapportage
“onderzoek brugbediening” aangeboden aan de raad. Door
het college is daarop een bestuurlijke reactie gegeven. Het
rapport en de bestuurlijke reactie worden in de vergadering
besproken.
B. Meerjaren (kosten)planning wegen 2011 - 2015
(45 minuten)
Door de fracties van D66 De Ronde Venen en ChristenUnie/
SGP is verzocht dit onderwerp op te nemen op de agenda. Naar aanleiding van de memo’s van het college over het
meerjaren wegenonderhoud van 1 en 18 september jl. wordt
gevraagd hoe de geconstateerde overschrijding is ontstaan
-mede in het licht van het gegeven dat medio 2008 voor de
planperiode 2009 – 2012 jaarlijks € 1.5 miljoen extra wordt
geïnvesteerd om het achterstallige wegenonderhoud weg te
werken- en waarom de informatie niet eerder kon worden
verstrekt. Daarnaast wordt het college gevraagd aan te geven op welke wijze het gesignaleerde financiële probleem
voor volgend jaar en de daarop volgende jaren wordt opgelost.
C. Financiële positie (45 minuten)
De fractie van ChristenUnie/SGP wil van gedachten wisselen over de financiële positie. Aspecten als: harmoniseren
van (belasting)tarieven voor de nieuwe gemeente, de voortgang van projecten en de beantwoording van vragen van de
fractie van de VVD over de financiële positie van de nieuwe
gemeente De Ronde Venen komen daarbij aan de orde.
D. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen)
(15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 29 oktober 2010.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd.
Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de
email griffier@derondevenen.nl.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd.
Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de
email griffier@derondevenen.nl.
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Zelf bepalen hoe je woont
Wonen zoals je zelf wil. Dat kan met het Habitoo bouwconcept. Op
Habitoo zoek je mensen met globaal dezelfde woonwensen. Met
hen kun je hier een initiatief starten. Met de architect en overige
adviseurs worden woonwensen in beeld gebracht. Resultaat: een
duurzame, comfortabele woning.
Het eerste project is al gestart in Amersfoort: 29 tot 34 huizen, die
je zelf kunt gaan ontwikkelen. Samen, met nieuwe buren en met
Habitoo. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een
subsidie van de provincie Utrecht.
Wonen in de provincie
www.habitoo.nl

Subsidie voor isolatie
en duurzame energie
Je huis isoleren of zelf duurzame
energie opwekken? Via de
regeling Meer Met Minder kun
je hiervoor €1000,- tot €5750,subsidie ontvangen. De subsidie
is afhankelijk van de maatregelen
die je laat uitvoeren in je huis.

PS

Via de website Meer Met Minder
kies je een aanbieder. Op
basis van een Maatwerkadvies
Energiebesparing kun je één
of meerdere maatregelen laten
uitvoeren. Hierna wordt de
energie-index van je woning

Energie in de provincie

Meer Met Minder moet

‘Voor D66 is en blijft inzetten op
duurzame energie én beperking
van het energieverbruik,
een belangrijk onderdeel van
het provinciaal milieubeleid.
Nederland gaat de Europese
klimaatdoelen niet halen als er
geen drastische maatregelen
worden genomen. D66 wil
dat ook de provincie Utrecht
forse keuzes maakt om een eigen evenredige bijdrage
aan deze doelen te leveren. Het is daarom goed dat
de provincie Utrecht een stimulerende voortrekkersrol
neemt door zelf te investeren via subsidieregelingen voor
duurzame energieopwekking en woningisolatie. Maar

GS

opnieuw berekend. Op basis van
de verbetering van deze index
ontvang je subsidie van het Rijk
en van de provincie.
www.provincie-utrecht.nl/
meermetminderinutrecht

ook door als provincie
zelf het goede voorbeeld
te geven door een
duurzaam inkoopbeleid,
energiezuinige huisvesting
en energiezuinig woonwerkverkeer na te streven.
Om de klimaatdoelen te
halen zullen de ambities
de komende jaren
moeten worden opgeschroefd. Het nieuwe regeerakkoord
geeft ruimte aan de provincie als regisseur op dit gebied.
Wat D66 betreft pakt de provincie die ruimte.’
Jacueline Versteeg, Statenlid D66

Mes snijdt aan twee kanten

'Door woningen beter te isoleren
en energie op te wekken bespaart
een huiseigenaar flink op de
energierekening en wordt de
woning meer waard. Omdat het
geen lening is maar een directe
bijdrage, is Meer Met Minder een
aantrekkelijke regeling. Aanvragen
kunnen al vanaf 1 oktober worden
ingediend. De provincie Utrecht
kiest voor samenwerking met Meer
Met Minder om de huiseigenaar te
ontzorgen. De MMM-aanbieders
zorgen voor het hele traject van
het maatwerkadvies, de aanvraag
van de subsidie tot de uitvoering van de maatregelen.'

Maatwerkadvies
Energiebesparing

Agenda

Chris Bruijnes, algemeen
directeur Meer Met Minder:
'Meer Met Minderaanbieders zijn speciaal in
energiebesparing opgeleide
bedrijven. Zij kunnen het hele
traject van energiebesparing
voor u verzorgen en
nemen u daarmee een
hoop geregel uit handen.
Van het Maatwerkadvies
Energiebesparing, waarin
u een specifiek overzicht
krijgt van de mogelijke
energiebesparende
maatregelen voor uw huis
tot aan de aanvraag van de
subsidies ‘Meer Met Minder
in Utrecht’ en de Rijkspremie
Meer Met Minder. Daarnaast
kunnen zij, indien u dat wenst,
zorgen voor de uitvoering
van de maatregelen. Wel zo
makkelijk. Er zijn inmiddels
al meer dan duizend MMMaanbieders.'

Tot en met 28 februari – Museum
Speelklok tot Pierement
De tentoonstelling SingSong,
Schatten uit de Verboden Stad
is de kroon op het werk van een
driejarige restauratiesamenwerking
tussen het Palace Museum uit
de Verboden Stad en Museum
Speelklok. De keizerlijke klokken
zijn éénmalig buiten China te zien
en te horen. De tentoonstelling is
gehuld in de magische sfeer van de
Verboden Stad. En biedt bezoekers
ook een kijkje achter de schermen
van de samenwerking met en de
In de provincie is een
cultuuruitwisseling tussen
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
Beijing en Utrecht.

Wouter de Jong,
Gedeputeerde Wonen, Milieu en Duurzaamheid

hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
10 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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CU/SGP wil onderwerk bespreken voor de verkiezingen:

“Het nieuwe OZB-tarief:
Loze beloften of heldere taal?”
De Ronde Venen - Als gevolg van
de herindeling gaat er in De Ronde Venen en Abcoude één gelijk
OZB-tarief gelden. Hoe dat invulling moet krijgen, daar blijft het akelig stil over. Daarom heeft ChristenUnie-SGP dit onderwerp voor november op de agenda van de Ronde
Tafel Gesprekken gezet.
“Want wij vinden dat, voor de verkiezingen, de partijen hier duidelijkheid over moeten geven aan de burgers”, aldus de fractievoorzitter Hendrik Palm .

“Nu heeft De Ronde Venen nog een
lager OZB-tarief dan Abcoude. In
verkiezingstijd is het verreweg de
makkelijkste weg om hard te roepen, dat we dan voor de hele gemeente het lage tarief van De Ronde Venen moeten vaststellen. Maar
degenen die dat roepen schieten
wel een gat in de begroting van bijna zeven ton structureel (dus elk
jaar 0,7 miljoen euro tekort). Dan
is het wel zo netjes om er even bij
te zeggen hoe dat gat gedicht moet
worden. Wie gaat dat betalen?”, zo
vervolgt Palm

Niet eenvoudig
Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden als we bedenken dat dit
tekort bovenop de al bestaande tekorten komt, die nog moeten worden opgelost:
De Ronde Venen heeft voor 2011
een sluitende begroting, maar vanaf 2012 is een jaarlijks tekort van 1
miljoen euro;
Abcoude heeft vanaf 2011 al een
structureel tekort tussen de 0,5 en
1 miljoen euro; Door de herindeling
gaat de uitkering gemeentefonds
per 2011 met 0,5 miljoen per jaar

omlaag; De gemeente kent een fors
probleem op het punt van wegenonderhoud. Dat gaat om veel meer
dan de Baambrugse Zuwe, maar de
laatste berichten over de problemen aldaar onderstrepen nog eens
de ernst van de situatie. We kunnen
niet ongelimiteerd uit de reserves
putten, dus moet extra geld worden
vrijgemaakt in de jaarlijkse begroting en ook dat verhoogt het tekort;
Het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet bevat ombuigingen
in de orde van ruim 15 miljard en
nog diverse andere plannen om taken over te hevelen naar gemeenten tegen minder geld (“efficiencykorting”). Dit legt een extra druk op
de gemeentebegroting.
Bezuinigen
Palm: “Op grond van deze punten
staat de nieuwe gemeente voor een
structurele bezuinigingsopgave in
de orde van 3 à 5 miljoen euro. Het
zal een hele kluif worden voor het
nieuwe gemeentebestuur om deze
problemen met alleen ombuigingen
op te lossen zonder extra OZB-verhoging.
Partijen die het lage tarief van De
Ronde Venen ook willen invoeren in
Abcoude schieten zoals gezegd een
extra gat in de gemeentebegroting
van rond de 0,7 miljoen euro en maken daarmee het probleem alleen
nog maar groter. Voor ons is het
niet voor te stellen, dat je als verantwoordelijk bestuurder/politicus
dit roept zonder de oplossing erbij
te leveren.
Loze beloften liggen hier levensgroot op de loer! Vóór de verkiezingen zeggen dat je de laagste belasting wilt voor iedereen en na de verkiezingen moeten bekennen dat helaas, helaas, hoe erg we het ook vin-

Talenten op de Proostdijschool

Mijdrecht - Op de Proostdijschool
wordt veel aandacht besteed aan de
talenten die kinderen hebben. Een
van de leerkrachten: “Daarbij pro-

beren wij ook om talenten onder de
aandacht te brengen die misschien
niet direct met school te maken
hebben. Kinderen vinden het ook

Opening AH weer vertraagd

Consument dupe van
juridische strijd
Vinkeveen - “Jammer, we liggen
op stoom”, vertelt Richard Bouwmeester van projectbeheerder Vinken Vastgoed, medeverantwoordelijk voor de realisatie van de inmiddels veelbesproken toekomstige Albert Heijn-vestiging aan de Herenweg. Om te vervolgen met: “Super
de Boer grijpt nu de laatste stro-

halm door vlak voor de finish afgelopen week - vrijdag 22 oktober eind
van de middag - een verzoek ‘Voorlopige voorziening tot het verschuiven van de bouwwerkzaamheden’ in
te dienen. Super de Boer is het niet
eens met het besluit van gemeente De Ronde Venen en heeft - opnieuw - bezwaar gemaakt tegen de

leuk wanneer zij mogen ontdekken
op welke gebieden hun talenten en
interesses liggen.
Wij hebben de ouders van onze
komst van de nieuwe Albert Heijn.
Nu op grond van het feit, dat er onvoldoende parkeerplaatsen zouden
zijn.
Bouwmeester: “Kansloos in mijn
optiek. Super de Boer maakt gebruik van parkeerplaatsen op gemeentegrond en moet die in Zuiderwaard delen met meer dan tien andere ondernemers. Formeel gesproken zijn er voor Super de Boer dus
nog minder parkeerplaatsen dan
bij de toekomstige AH aan de Herenweg/Kerklaan. Gelukkig schorsen bezwaar en eventueel beroep
niet de werking van het gemeentebesluit. Het besluit is in werking en
geldig. De zaak wordt al drie jaar

school gevraagd om hun talenten
met ons en de kinderen te delen. De
afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1-2 op school judoles gehad van Peter, de vader van
Sam. Drie woensdagen heeft Peter de kinderen de eerste beginselen van de judo bijgebracht. Zo hebben ze leren begroeten, de judorol
geleerd en kunnen ze nu iemand in
de houdgreep nemen. Na de laatste les kregen de kinderen allemaal
een diploma. De kinderen hebben
genoten en dit is zeker voor herhaling vatbaar.
In groep 5 hebben de kinderen les
gekregen in het maken van heel
speciaal versierde taartjes. Daarvoor was Roosje, de moeder van
Rossiënne, aan de slag gegaan. Zij
heeft zelf een opleiding gevolgd
waarin zij heeft geleerd om deze
vorm van gebak uit Amerika te maken.
De kinderen kregen allemaal een
minitaartje en dat mochten zij versieren met de spullen die Roosje
had meegebracht. De leukste creaties ontstonden en veel kinderen
vonden het dan ook jammer om het
taartje op te eten, want lekker was
het ook!!
Namens de kinderen van deze groepen nogmaals dank aan de ouders
die hun talent hebben willen delen
met ons. En hopelijk volgen er nog
vele talenten...”
getraineerd. Veel inwoners zien de
nieuwe AH juist wel graag komen.
Kostenverslindend deze juridische
strijd.” En dan met gevoel voor humor: “Maar dat zal de consument
niet merken als we open gaan.”
Procedures
Terwijl het voormalige pand van
Koeleman door alle juridische procedures jarenlang de uitstraling had
van een uitgewoond junkhol begint het verloederde dorpsgezicht
tegenover de kerk weer fraaie vormen aan te nemen. De strakke en
in het dorpsbeeld passende uitstraling mag er zijn, maar Bouwmeester wordt moe van de randverschijnselen:
“Super de Boer probeert gezonde
concurrentie uit alle macht weg te
houden. Als je goed zoekt, kun je
bij elke bouwaanvraag wel een punt
vinden waartegen je bezwaar kunt
maken. Daar maakt Super de Boer
zelfs in deze eindfase nog gebruik
van. Triest.
Kijk naar Abcoude. Daar zitten Plus
supermarkt Koot en Albert Heijn op
nog geen honderd meter van elkaar. ”
In de strijd om de gunst van de consument heeft projectbeheerder Vinken Vastgoed een zelf geïnitieerde
concessie gedaan.
Bouwmeester: “Op het braakliggende terrein waar voorheen restaurant
Lauffer was gevestigd, gaan we nu
extra parkeerruimte creëren.
Dat was voorheen niet de bedoeling. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen.”

den, de OZB toch omhoog moet”, aldus Palm.

beide gemeenten. Voor de herindeling bedraagt de gemiddelde OZBaanslag voor een woningeigenaar in
Abcoude 452 euro. Dit gaat na de
herindeling omlaag naar 319 euro.
In De Ronde Venen bedraagt de gemiddelde OZB-aanslag voor een eigenaar voor de herindeling 205 euro. Dit wordt na de herindeling 238
euro. De gemiddelde woningeigenaar in De Ronde Venen is iemand
met een huis van ruim drie ton. Deze eigenaar gaat per jaar 33 euro
meer OZB betalen, nog geen drie
euro per maand. Een prijskaartje
dat al bekend was ten tijde van de
besluitvorming over de herindeling.
Voor alle volledigheid: Een andere herindelingsvariant zou voor de
OZB niet tot een ander prijskaartje
leiden voor De Ronde Venen. De totale woonlasten zouden juist hoger
uitgekomen. Kortom, wat we nodig
hebben is bestuurlijk leiderschap
en een helder verhaal. Geen loze
beloften en geen goedkoop kiezersbedrog vandaar dat wij het voor de
verkiezingen voor het voetlicht willen brengen”.

Budget neutraal
“Daar doen wij niet aan mee”, zo
vervolgt Palm “Wij kiezen voor een
budgettair neutrale invoering van
een nieuw OZB tarief. Dat betekent,
dat de nieuwe gemeente evenveel
OZB vraagt van haar burgers als
de twee oude gemeenten samen. In
de nieuwe gemeente komt hetzelfde bedrag aan OZB binnen als in de
twee oude gemeenten. Dat is de totale OZB-opbrengst die nu in beide
begrotingen staat en die nodig blijft
is om de bestaande voorzieningen
te bekostigen. De onder 1 tot en 5
genoemde tekorten zullen moeten
worden opgelost via efficiencywinst
en bezuinigen. Eén gelijk tarief in
de nieuwe gemeente bij gelijkblijvende opbrengst betekent, dat woningeigenaren in Abcoude minder
gaan betalen en woningeigenaren
in De Ronde Venen iets meer. Waar
hebben we het dan over? We hebben dat voor u uitgerekend (zie tabel) voor een gemiddelde woning in

OZB-aanslag voor eigenaar met woning met
gemiddelde WOZ-waarde
OZB-aanslag Abcoude
Omschrijving
Tarief woning
woningwaarde
OZB-aanslag

Voor
herindeling

Na
herindeling

0,10880%
415.000
452

0,07686%
415.000
319

verschil

-113

OZB-aanslag De Ronde Venen
Omschrijving
Tarief woning
woningwaarde
OZB-aanslag
verschil

Voor
herindeling

Na
herindeling

0,06610%
310.000
205

0,07686%
310.000
238
33

Grote glibberdag in NMEcentrum de Woudreus
Wilnis - Tot 30 november staat de
tentoonstelling Jurassic Polderland
in NME-centrum De Woudreus. Het
is een tentoonstelling over amfibieen en reptielen in Nederland. Voor
de herfstvakantie hebben al diverse groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente De Ronde
Venen de tentoonstelling bezocht.
En ook na de herfstvakantie komen nog honderden kinderen Glibbie de Korenslang vasthouden, Lily
de Schildpad knuffelen en griezelen
met Bobby de Rugstreeppad.
Omdat dit onderwerp veel meer
mensen aanspreekt, dan kinderen van 9–12 jaar, is er op zaterdag 6 november een open dag. Er
worden allerlei activiteiten georganiseerd. Om een tipje van de sluier op te lichten: slanghappen, kikkerbillen eten, paddentrekrace, geschminkt worden als schildpad, op

de foto met een forse slang, informatie vergaren over het houden van
reptielen... Kortom: er zijn activiteiten voor jong en oud.
Om 11.00 uur komt wethouder Dekker naar het NME-centrum. Dankzij
een extra subsidie van de gemeente, kon de tentoonstelling Jurassic Polderland gerealiseerd worden.
Enkele trouwe bezoekertjes van de
Woudreus willen de wethouder hiervoor bedanken.
Heb je zin gekregen om te komen?
Volgende week zaterdag 6 november ben je tussen 10.00 uur en 15.30
uur van harte welkom in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met NME-centrum De
Woudreus, tel. 0297-273692, of
info@nmederondevenen.nl).

De Klimboom adopteert
klompenbomenakker
Wilnis - Stichting De Bovenlanden
bezit en pacht verschillende landschaps- en natuurgebiedjes in De
Ronde Venen. Doel van de Stichting
is o.a. de mooie en landschappelijk
waardevolle plekjes in onze regio te
behouden.
In het legakkergebied De Gagel
heeft de stichting 16 legakkers, die
op natuurvriendelijke wijze worden
beheerd door vrijwilligers, in erfpacht. Het onderhoud daarvan kost
heel wat geld. Maar gelukkig werd
een aantal van die akkers geadopteerd door diverse bedrijven en organisaties. Een van die akkers, de
klompenbomenakker waar ooit de
klompenmaker Verkerk uit Wilnis
wilgen kweekte om daar te zijner
tijd klompen van te maken.
De heer Verkerk leeft al lang niet
meer maar er zijn nog drie majestueuze bomen overgebleven, die door
de stichting, samen met vrijwilligers,
worden onderhouden. Maar omdat
De Klimboom het in haar beleid erg
belangrijk vindt dat de kinderen zoveel mogelijk in aanraking komen
met de natuur leek het deze stichting een leuk idee om deze akker

te adopteren. Niet alleen financieel,
maar ook zullen enkele van de pupillen van De Klimboom te zijner tijd
daadwerkelijk meehelpen met het
hooien van het gemaaide gras.
Afgelopen woensdag 20 oktober
werd het adoptiecontract op locatie en in het bijzijn van een achttal
kinderen ondertekend door de directeur van De Klimboom, mevrouw
Angelika Pelsink en de voorzitter
van Stichting De Bovenlanden, de
heer Jan van ‘t Riet en de penningmeester, mevrouw Anja de Kruijf.
Na de ondertekening werd tussen
twee buien door een boottochtje
door het gebied gemaakt. Aan de
kinderen werd door de heer Coolen
van De Klimboom en bestuursleden
van De Bovenlanden uitleg gegeven
over het ontstaan van het gebied.
Voorzitter Jan van ’t Riet :
“De kinderen waren echt geïnteresseerd, dat bleek wel uit de vele vragen die ze stelden. Het was vandaag
een leuk onderdeel van ons jubileumjaar, dat wordt afgesloten met
onze donateuravond op vrijdag 5
november.”
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Gericht onderwijs

Goed tehuis gezocht
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
Zij zijn goed gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
andere honden.
- Twee kittens. Poesjes. één zwart-wit en één rode, zij zijn 5 maanden
oud. Willen graag bij elkaar blijven.

Zaterdag 6 november in Janskerk Mijdrecht:

Lustrumconcert Groot
Nederlands Mannenkoor

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING

Stichting Ontwikkelings

Gevonden
- Pieter Joostenlaan in Wilnis, grijs/witte poes.
- Wethouder van. Damlaan in Wilnis, wit/grijze cyperse poes.
- Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, “Noorseboskat”. Bruin/beige/grijs.
- Grote Lijster in Uithoorn, jonge rood-witte niet-gecastreerde kater.
- Tuin Waverveen in Waverveen, grijze kat.
- Oostzijde in Waverveen, wit/zwarte moederpoes met 3 zwart/witte
kittens.
- Demmerik in Vinkeveen, rode gecastreerde kater.

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Vermist
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- Langs de Baan in Uithoorn, twee zwarte zwanen, zijn geleewiekt.

sTICHTING IMET

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

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.

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

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

Is uw huisdier zoek?

Mijdrecht – Zaterdag 6 november
a.s. zal in de Janskerk te Mijdrecht,
het Groot Nederlands Mannenkoor
een optreden geven. De aanvang
is 14.00 uur. Het Groot Nederlands
Mannenkoor is een uniek koor en
heeft 160 leden die vanuit alle delen
van Nederland 13 keer per jaar repeteren in de Kruiskerk in Woerden.
Het koor staat onder leiding van de
bekende dirigent en pianist Gezinus
M. Veldman. Veel huidige koorleden zijn ook lid van een ander koor,
dit kan heel goed samengaan. “Een
verbreding van je muzikale horizon”.
Het GNMK repeteert niet in de advent- en kersttijd om de kerstconcerten van de andere koren te respecteren. 10 jaar geleden is het koor
opgericht als projectkoor o.l.v. Martin Mans en heeft toen een concertreis naar Ontario in Canada gemaakt. Daar dit naar meer smaakte is besloten het koor in stand te
houden en telkens een reisdoel vast
te stellen. Dit resulteerde in opnieuw een concertreis naar Canada maar nu naar Alberta. De afgelopen jaren zijn er door het mooie
koor concertreizen gemaakt naar
Berlijn, Parijs en Gent en Trier. In
2011 hopen ze een 5-daagse concertreis naar Praag te maken. Het
bestuur denkt al na over een overzeese concerttour in D.V. 2013. Het
koor geeft ook concerten in Nederland en werkt mee aan bijvoorbeeld
Nederland Zingt.
Houdt u de website www.grootnederlandsmannenkoor.nl in de gaten.
Lustrum
Aan
het

Lustrumconcert

in

Mijdrecht zal worden meegewerkt
door de uit Azerbeidzjan afkomstige
tenor solist Reza Ranjazmay en de
bekende organist Martin Mans die
het koor zal begeleiden. Ook zal de
pianist Gezinus M. Veldman samen
optreden met genoemde solisten.
Na een imponerende entree van de
zingende mannen begint een rijk
gekleurd programma waarin het
koor al dan niet begeleid op orgel
en piano u laat genieten van een
zeer gevarieerd repertoire waaronder het ‘Rise up O Church of God’
van Doris Hall en de ‘Anthem’ uit de
musical ‘Chess’. Ook een belangrijke
rol is weggelegd voor de muzikale
gast: de tenor Reza Ranjazmay welke u zal betoveren met zijn prachtige stem .Samen met het koor zingt
hij o.a. ’Sanctus‘ van Schubert en
het altijd weer mooie ‘Sailing’.
De organist Martin Mans zal naast
een orgelsolo ook samen met Gezinus schitteren in enkele instrumentale werken voor orgel en vleugel, waaronder het fraaie rondo ‘Alla Turca’ van Mozart. Kortom, een
middag die u als liefhebber beslist
niet mag missen. Inschrijven als
toekomstig koorlid is mogelijk en u
kunt hiervoor contact opnemen met
Roel v.d. Velden – secr. GNMK, Zenegroen 48, 8935 KL Leeuwarden
E-mailadres:: veld5140@planet.nl
of telefonisch 058-2880818
Toegangskaarten à 12.50 euro (65+
10,00 euro) zijn telefonisch te reserveren via 06–31 64 06 76 of bij
de verkoopadressen: DA drogisterij Nap aan de Dorpsstraat 59 in
Mijdrecht en AB’ schoenservice aan
de, Plevierenlaan 11 in Vinkeveen.

Maak vogels blij deze winter!
Wilnis - NME centrum de Woudreus organiseert op 17 november
een themamiddag voor kinderen
van 8-12 jaar. Deze middag gaan
we voor vogels zorgen. De winter zit
eraan te komen. Als het straks erg
koud is hebben de vogels moeite
hun voedsel te vinden. Op het NME
centrum kunnen kinderen vetbollen en pindakettingen maken die ze
mee mogen nemen om thuis op te
hangen. Ook gaan we een voederhuisje bouwen. Daarmee kan je de
vogels de hele winter voeren en zelf
kijken hoe ze komen eten!

De themamiddag duurt van 13.30
tot 16.30. De toegang is twee euro,
als bijdrage in de kosten.
Als je mee wilt doen moet je jezelf
wel vóór 12 november opgeven bij
het NME centrum. Er kunnen 25
kinderen meedoen. Geef je snel op,
want vol is vol.
NME centrum de Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28A, Wilnis. Telefoon
(0297)273692
Voor meer informatie neemt u contact op met Susan Postma, educatief medewerker NME centrum de
Woudreus. (0297)273692

Vorige week hebben we gezien dat onderwijs het basisingrediënt voor ontwikkeling is, maar dat daarnaast meer randvoorwaarden vervuld moeten
worden wil je echte verbetering van het leven bereiken. Dat bracht ons er
toe om nog eens na te denken over de inhoud van het onderwijs in een samenleving als Wajir. Het schoolsysteem in Kenia is nog op de Engelse koloniale leest geschoeid. Strakke programma’s waarvan niet kan worden afgeweken zonder het diploma onbereikbaar te maken. Dat brengt soms met
zich mee dat de inhoud van het onderwijsprogramma helemaal niet afgestemd is op de behoeften van de gemeenschap en in Wajir hebben we juist
goed opgeleide mensen nodig die weten hoe zij die samenleving moeten
dienen en leiden.
In Wajir leven een paar honderdduizend mensen, die als nomaden leven of
in elk geval een nomaden-traditie en een nomaden-levensinstelling hebben. En wij weten dat die leefwijze in de toekomst volstrekt te kort gaat
schieten om de bevolking in leven te houden. Er moeten veranderingen
plaats grijpen in die leefwijze naar onder andere kleinschalige landbouw,
diensten en ambachten. Van nature hebben nomaden geen affiniteit met
ambacht of landbouw.
Nu al verwachten we van aannemers die onze scholen bouwen dat zij jongeren als leerlingen bij de bouw betrekken.
Ook moet er een kader komen, die de bevolking organiseert, vormt en informeert. Voor het tot stand komen van die veranderingen heb je mensen nodig die het beleid begrijpen en bekwaam zijn om de mensen door dit proces heen te leiden. En dus moet je in het onderwijs anticiperen op die nieuwe leefwijze door de jeugd in contact te brengen met ambachten, politiek,
gezondheidszorg en landbouw.
Daarom hebben we met Hon. Minister Mohamed Elmi en andere partners
besproken dat we er naar streven om de jeugd – na de middelbare school
- vervolgonderwijs aan te bieden met het accent op vrede, politiek bewustzijn, administratie en burgerschapskunde, op civiele- en landbouwtechniek
en op gezondheidszorg in de geest van Annalena, dat wil zeggen met compassie en empathie.
Deze drie pijlers moeten de jeugd klaarstomen om de nieuwe leiders van
Wajir te worden.
Ad Groeneveld

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

Opening expositie
Uithoorn - Op zondag 31 oktober
zal Locoburgemeester Jeroen Verheijen de expositie “Kunst als Geschenk” komen openen. Wederom
anderhalve maand lang is Galerie
Fort a/d Drecht weer omgetoverd in
een grote cadeaushop. Betaalbare
Kunst met een hoog “leuk om te geven” gehalte zoals keramiek, glasobjecten, schilderijtjes, hoedjes en
kandelaars. De deelnemende kunstenaars zijn: Anke AMO Akerboom,
Marianna Eulderink, Marianne Hen-

sel, Jantine Kroeze, Lia Luijendijk,
Mona Meijer-Adegeest, Jeannette
Olree, Ineke Smienk, Wiepko Terpstra, Loes Verbrugge en Jan Wijers.
De opening vindt plaats om 15.00 en
zal muzikaal worden omlijst door Kyrian Esser op piano. De expositie is
te zien tot en met zondag 19 december op donderdag en vrijdag 14.0016.00 uur en op zaterdag en zondag
12.00-17.00 uur. Adres: Grevelingen
50, 1423 DN Uithoorn. Meer info:
www.galeriefortaandedrecht.nl
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Historische Vereniging
De Proosdijlanden
De Ronde Venen - Op maandagavond 1 november om 19.30 uur
staat er opnieuw een inloopavond
gepland in het verenigingsonderkomen van ‘De Proosdijlanden’ in gebouw De Boei in Vinkeveen, waar
(nieuwsgierige) stamboomonderzoekers terecht kunnen met hun
vragen. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat eerdere bezoekers/sters door de genealogiegroep
op het juiste spoor konden worden
gezet. Mogelijk heeft de serie “Verborgen Verleden” die op zondagavond word uitgezonden, ook bij u
het een en ander los gemaakt. Een
mooie gelegenheid om ook op zoek
te gaan naar uw familie verleden. De

Vernieuwde expositie in
gezondheidscentrum

heer Peter van Golen zal de avond
openen met een lezing over beginnend stamboomonderzoek. Op deze
avond zal het accent gelegd worden
op beschikbare documentatie zoals
het trouwboekje, de aangiftes van
geboorte, huwelijk en overlijden, de
persoonskaart en gezinskaarten.
Voor hen die nog nooit naar een archief zijn geweest en daar nieuwsgierig naar zijn of zó maar eens een
bezoek willen brengen aan het regionaal historisch centrum in Breukelen, wil ‘De Proosdijlanden’ begin
2011 een helpende hand reiken. Zij
zullen u hiervan op de hoogte houden.

Zico winnaar kleurwedstrijd
Dorpscomité De Hoef
De Hoef - Nog niet zo lang geleden
is in het kader van de herindeling de
Week van de Structuurvisie gehouden waaraan o.a. het Dorpscomité
De Hoef heeft deelgenomen. In hun
stand waren voor de kinderen kleurplaten beschikbaar van het Pannenkoekenrestaurant De Strooppot welke een prijs beschikbaar had

gesteld voor de mooiste ingekleurde plaat. De winnaar werd Zico Ximenes uit Zevenhoven die met ouders en broertje in aanwezigheid
van Bram Keizer, de voorzitter van
het Dorspcomité, zijn prijs in ontvangst kwam nemen; deze werd uitgereikt door Marcel Kentrop van De
Strooppot.

Geslaagde jubileumshow
van ‘Onze Langoren’
ow

DeRonde Venen - De kleindiervereniging “Onze Langoren” bestaat dit
jaar 75 jaar en de jubileumshow was
afgelopen weekend een groot succes. De tentoonstelling is zowel vrijdag als zaterdag zeer goed bezocht.
Vrijdagavond rond 20.00 uur was
de officiële feestelijke opening en
er waren zeer veel belangstellenden. Er werden onder anderen mensen in het zonnetje gezet die al 25 of
zelfs 40 jaar lid zijn van de vereniging. De kinderen hebben ook veel
kunnen knuffelen met de konijnen
in de knuffelhoek. De ongeveer 350
ingezonden dieren werden vrijdag
allemaal gekeurd en van een predikaat voorzien.

van ‘Onze Langoren’.....

Winnaars
Fraaiste konijn van de tentoostelling:
Rex van de heer H.O. Köhler uit Amsterdam.
Fraaiste Pool of kleurdwerg: Kleurdwerg van C.M. Ammerlaan uit

Nieuwveen.
Fraaiste cavia van het geheel: Langhaar van Comb. Goedhart-Pappot,
uit Oud Zuilen.
Fraaiste grote hoender van het geheel: Barnevelder van C.M. Ammerlaan uit Nieuwveen.
Fraaiste dwerghoender van het geheel: Indische vechtkriel van J. de
Vries uit Mijdrecht.
Fraaiste konijn van een jeugdlid:
Klein Lotharinger van Lex Felix uit
De Hoef.
Fraaiste cavia van een jeugdlid: Rex
van Silvio van Delft uit Wilnis.
Fraaiste konijn C-klasse: Thrianta
van W.J. van de Ruit uit Aalsmeer.
Fraaiste watervogel van het geheel:
Australische Casarca van C. de
Haan uit Vinkeveen.
Fraaiste watervogel van een jeugdlid: Baikaltaling van Sandy Smit uit
Waverveen.
Fraaiste duif: Oud-Hollandse Meeuw
van Th. Wijfjes uit Nieuwveen.

De Vinken verkoopt unieke kerstkaarten

Vinkeveense wintertaferelen
De Ronde Venen - Net als vorig
jaar gaan de leden van korfbalvereniging De Vinken aanstaande zaterdag 30 oktober in Vinkeveen en
Waverveen huis-aan-huis kerstkaarten verkopen. Geen gewone kerstkaarten, maar kerstkaarten
met typisch Vinkeveense wintertaferelen.
Ook dit jaar met bijzondere plaatjes van Donkereind, Zuiderwaard,
maar natuurlijk ook van de Vinkeveense Plassen en Botshol. Door
twee leden van De Vinken zelf gefotografeerd en vormgegeven. Kaarten die de vergelijking met de traditionele kerstkaarten, die binnenkort
in de winkels te koop zijn, glansrijk
kunnen doorstaan. Zes verschillende kerstkaarten vormen een unieke set. Voor vijf euro kunt u niet alleen in het bezit van zo’n prachtige set kaarten komen, maar steunt
u ook De Vinken dat aan het sparen is voor het komende lustrum. In
2011 bestaat De Vinken namelijk 50
jaar en dat willen zij uitgebreid gaan

vieren. Nog even de voordelen voor
u op een rij:
1) bij aanschaf heeft u een zestal
kerstkaarten waar u prima mee
voor de dag kunt komen.
2) u steunt korfbalvereniging De
Vinken
3) u ‘promoot’ ons prachtige dorp
Vinkeveen, waar nog zoveel
mooie plekjes zijn, niet alleen ‘s
zomers, maar zeker ook ‘s winters.
4) u hoeft er niet op uit, ze worden
ter plekke bij u afgeleverd.
Kortom, deze prachtige kerstkaarten
zijn zeer de moeite waard. Voor iedere Vinkevener. Bent u nu al benieuwd
hoe de kaarten eruit zien, neem dan
een kijkje op www.de-vinken.nl. Bent
u aanstaande zaterdag niet thuis,
dan kunt u de kaarten ook via deze site bestellen. U kunt ze ook af
komen halen. Neem dan eerst even
contact op met Jaco Kroon, tel. 0297
261017.

Mijdrecht - Vanaf afgelopen maandag 25 oktober is de vernieuwde
permanente expositie van Atelier de
Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg 1-3
in Mijdrecht weer te bewonderen.
Centraal op de expositie staat het
werk van André Klompmakers en
Frank de Leeuw die beiden met een
vijftiental doeken vertegenwoordigd
zijn. Daarnaast zijn er nog een vijftiental werken van andere leerlingen van het atelier te zien.
De kunstwerken zijn elke werkdag
tussen 09.00 en 16.00 te bekijken.
De huidige expositie duurt nog tot
medio februari 2011.
André Klompmakers toont een serie kleurrijke schilderijen, variërend
van realistische tot een soort kubistische voorstellingen, waarin vooral
mensen een rol spelen. Ballet is een
terugkerend thema..
Frank de Leeuw toont modeltekeningen en schilderijen van naakten, naast een serie ‘pop-art-achtige’ schilderijen met ondermeer portretten van bekende filmsterren zoals Sophia Loren en Brigitte Bardot.
Bij deze schilderijen zijn de contrasten teruggebracht tot zwart, wit,
rood en geel met een enkele keer
een steunkleur.

Nieuwe cursussen
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van amateurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen en workshops onder deskundige leiding van professionele kunstenaars. Dagelijks worden er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier aan de Energieweg 107
in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten
van AKM vindt men op de site www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar
kan men ook terecht voor informatie over het lidmaatschap en de mogelijkheden om cursussen te volgen.
De inschrijving voor het nieuwe cursusblok van tien lessen, dat 15 november a.s. van start gaat, staat
weer open. Inschrijven kan via de
website. Vooral jongeren zijn welkom op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

Alle kunstwerken die thans door
Atelier de Kromme Mijdrecht in het
gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn binnenkort ook te bekijken op de site. Ook de twee vorige exposities zijn hier nog te zien.
Deze site is gemaakt door Mainport
Art Productions. Professionele en
amateur-kunstenaars kunnen hier
ook een gratis eigen site aanvragen.

Expositie Corry van ‘t Land
in dorphuis Willisstee
Wilnis - Een dubbel jubileum zorgde ervoor, dat Corry van ’t Land-Vis
een deel van haar schilderijen gaat
exposeren in Café ‘Stee-Inn’ tijdens
de openingstijden van Dorpshuis
Willisstee. Deze expositie is te bezichtigen van maandag 1 november
tot donderdag 30 december.
Corry Vis is in Wilnis geboren in
1951. Het is in november precies
40 jaar geleden dat zij trouwde met
Klaas van’ t Land. Sinds enige jaren
wonen zij in Mijdrecht.
Zij waren het eerste bruidspaar dat
in het toen net geopende Dorpshuis
Willisstee hun bruiloftsfeest vierde.
40 jaar Klaas en Corry, 40 jaar
Dorpshuis Willisstee.
Dat is op zich al heel bijzonder en
een goede reden om eens te exposeren!
Corry was altijd al creatief in huis
bezig met schilderen, plamuren en
behangen, maar verder kwam het
niet, tot dat hun enige zoon, Gino,
op eigen benen ging staan.
Toen is Corry aan het Tyler College, nu het Nova College, te Amstelveen diverse cursussen gaan volgen voor deeltijdcertificaten Engels
en Nederlands. Daarna volgde zij
daar een cursus Lino snijden, Tekenen en Schilderen bij leraar de heer
R. Prent, in de stijlen van Monet en
Van Gogh. Daar werd veel op geoefend, met o. a. houtskool, de stiptechniek, enz. Uit deze cursisten
is zo’n 16 jaar geleden een hechte

kunstenaarsclub ontstaan, die elk
jaar een kunstreis naar het buitenland maken onder leiding van de
heer R. Prent, leraar Tekenen, Schilderen en Kunstgeschiedenis van het
Nova College.
Dit jaar staan Moskou en Petersburg op het programma.
Ook schildert de club vijf keer per
jaar in de openlucht, wat ook hele
mooie resultaten oplevert. Corry van
’t Land maakt nu nog steeds deel uit
van deze club op het Nova College
in Amstelveen. Daardoor heeft zij
haar eigen aparte toets en stijl ontwikkelt. Zij schildert in zowel acryl
als olieverf; expressionistisch als realistische werken zijn in haar eerste
eigen expositie te bewonderen!. Het
is zeker de moeite waard om deze
werken van een plaatsgenoot te komen bekijken. Op de leestafel van
Café Stee-Inn ligt een schrift waar
u uw bevindingen in kunt schrijven.
Sinds kort is er speciale verlichting
aangeschaft voor de exposities in
Dorphuis Willisstee door de beheerder Ron de Groot.
In Café Stee-Inn in Dorpshuis Willisstee kunt u gratis exposeren. Wie in
De Ronde Venen ook eens wil exposeren met teken of schilderwerken
(niet commercieel) kan contact opnemen met Diny Kroon-Vis, tel 0651005920, of maandag tussen 14.00
uur en 19.30 uur op 0297-284635.
Zij regelt gratis uw expositie.

Clubavond verzamelaarsvereniging in De Meijert
Gezellig koorweekend voor
kinderen van jeugdkoor Joy
Mijdrecht/Wilnis - In het tweede weekend van oktober vond het
koorweekend plaats voor de leden
van R.-K. jeugdkoor Joy van de parochie Mijdrecht/Wilnis. Ook ditmaal was het weer een groot succes. Maar liefst 25 leden waren op
zaterdagmiddag present op het parochiecentrum. Na het doen van een
spelletjescircuit, waarbij ook de toren van de R.-K. kerk werd beklommen, was het tijd voor patat!
De kinderen mochten zich daarna
voorbereiden voor de bonte avond.
Ook konden de kinderen om 19.00
uur alvast de kunst afkijken van
koor Progression tijdens de H. Mis
van 19.00 uur.
Daarna werd er door de kinderen
afscheid genomen van koordirigente Mirjam Verweij. Zij werd bedankt voor haar enthousiaste inzet
de afgelopen vijf jaar en kreeg en-

kele cadeaus overhandigd. Na de
bonte avond volgde een spannende
wandeltocht met zaklampen, dwars
door de weilanden van polder Wilnis Veldzijde! Terug op het parochiecentrum kregen de kinderen een
heerlijk broodje knakworst waarna
de pyjama’s werden aangetrokken.
Op zolder werd de film Beethoven
bekeken waarbij sommige kinderen
hun ogen al niet meer open konden
houden. Pas ver na middernacht
werd het helemaal stil. Op zondagmorgen werd er afgesloten met een
bingo en haalden de ouders om
10.00 uur hun kroost weer op.
Zingen bij Joy!
Heb je ook interesse om bij Joy te
komen zingen? Meer informatie is
verkrijgbaar bij Sandra Hooijman,
tel. 286352 of mail: rkjeugdkoorjoy
@gmail.com. Joy zoekt nog steeds
een enthousiaste dirigent.

Mijdrecht - Komende maandag 1
november heeft de Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen haar
maandelijkse clubavond in de Meijert in Mijdrecht.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
om 20.00 uur wordt begonnen. Op

deze avond wordt een lezing gehouden over ‘vernietigingsstempels in
Nederland’ en na de pauze is er een
interessante veiling. Naast de leden
zijn ook belangstellenden van harte
welkom, zie verder
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Snoepen van de herfst
in Gerardus Majella
Mijdrecht - Woensdag gingen de
mensen in Gerardus Majella proeven: Lia had tamme kastanjes meegenomen die ze eerst 15 minuten
gekookt had, velletjes eraf peuteren en dan proeven, een meelderige
smaak. Een meneer ging gelijk zijn
mond spoelen, hij vond het echt niet
lekker. Maar een andere dame genoot ervan. Toen kwamen de walnoten te voorschijn: eerst voelen, ruiken en toen proeven, dat ging erin
als koek. De gids had walnoten en
hazelnootkoekjes gebakken voor bij
de koffie. Dat smaakte naar meer,
de trommel werd leeg gesnoept.
Spinnen goed bekeken in een door-

zichtig koffertje en gepraat over hoe
een prachtige web geweven wordt
en dat hij dient om muggen en
vliegjes te vangen.
Na diverse bladeren bekeken te
hebben was het tijd voor paddenstoelen. Als eerste de vliegenzwam,
je weet wel ‘die rood met witte stippen’, er werd luid gezongen. Er werden foto’s bekeken van vele paddenstoelen: elvenbankjes, inktzwammen, bovisten, porseleinzwammen, honingzwammen en van
de zeer giftige knolamaniet. Nog
geroken aan de herfstasters die in
een mooie vaas stonden.
Al met al een lekker middagje herfst.
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De geplande fly-over vanaf de Fokkerweg richting A9
ter hoogte van de Bosrandbrug in Amstelveen

Gedeputeerde Elisabeth Post geeft uitleg
over het verloop van de N201 bij Amstelhoek

OMGELEGDE N201 BIJ
AMSTELHOEK BLIJFT TWEEBAANS
Uithoorn/Amstelhoek - Donderdagmiddag 21 oktober gaf Elisabeth
Post, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie
Noord-Holland, in de Thamerkerk het startsein voor uitvoering van
het laatste traject in de omlegging van de N201 bij Amstelhoek.
Hier wordt de provinciale weg vanaf de rotonde ter hoogte van de
Amsterdamseweg in het Industriegebied-Noord in Uithoorn, onder
de rivier Amstel doorgetrokken naar het grondgebied van De Ronde
Venen. Eén en ander vond plaats in een feestelijke sfeer en bijgewoond
door tientallen belangstellenden, hoofdzakelijk zij die bij het project
zijn betrokken. Onder hen ook ambtenaren en wethouders van de
drie betrokken gemeenten, te weten Uithoorn, Amstelveen en De
Ronde Venen, medewerkers van het Projectbureau N201+ en van de
uitvoerders van dit deel van het project, de aannemingsbedrijven
KWS Infra BV en Van Hattum & Blankevoort BV.

De wethouders Verkeer en Vervoer van de
aangrenzende gemeenten geven hun mening

Het laatste puzzelstuk is uitgezaagd en
wordt overhandigd aan Elisabeth Post

Inpassen in het wegtracé op de wandkaart

van een tweebaansversie. Hier werden de volgende antwoorden op
gegeven: “Wij hebben recent een onderzoek afgerond hoe de N201 er in
2030 uitziet met inbegrip van alle ontwikkelingen in deze regio, zoals de
bedrijventerreinen en de woningen die erbij komen. Uit dat onderzoek
blijkt dat er tot die tijd geen enkel probleem is op de N201, ook niet
op het stuk dat door de wethouders genoemd werd, met name rond
Uithoorn, het aquaduct en in de richting van Utrecht. Daar blijft de weg 2
x 1 rijstrook. De gemiddelde snelheid waarvan wij vinden dat die gehaald
moet worden, wordt daar gehaald. Er zijn wel andere stukken die aandacht
verdienen waar de N201 bij betrokken is. Dat is de N231 bij Heemstede en
Cruquius, de Zijdelweg in Uithoorn, de Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de
Bosrandweg bij Amstelveen. Op die locaties worden files verwacht en daar
gaan we dan ook aan werken.
Wat betreft de knip in de Irenebrug zijn we nog steeds met de gemeente
in gesprek. We zijn nu aan het kijken wat de oplossingen zijn die we
Op dezelfde dag werd in het Dorint Hotel Amsterdam Schiphol-Oost daar zouden kunnen kiezen. Die worden nu in beeld gebracht. Alle
op dezelfde manier het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe mogelijkheden die er zijn worden geïnventariseerd. Op basis daarvan gaan
aansluiting bij Schiphol-Oost vanaf de Fokkerweg op de A9 in Amstelveen. we om de tafel zitten om de knoop door te hakken. Gelet op de gesprekken
Voor omwonenden en verdere belangstellenden werd daar ’s avonds een die we al hebben gehad met de gemeente heb ik het vertrouwen dat we
inloopavond georganiseerd. Voor de provincie Noord-Holland was het er met elkaar wel zullen uitkomen. En dat moet ook. En ondanks het feit
dus dubbel feest waar het de infrastructurele projecten en bijbehorende dat we een half jaar vertraging hebben met de aanleg van het aquaduct
aanpassingen betrof.
verwacht ik toch dat die eind volgend jaar gereed is.
De hele weg kunnen we naar verwachting eind 2012 opleveren
Bedelen om vierbaans…
en toegankelijk maken voor het verkeer. In ieder geval moeten de
De Thamerkerk was voor de starthandeling dienovereenkomstig ingericht werkzaamheden voor het laatste stuk N201 – dus ook op het grondgebied
en voorzien van een grote wandkaart waaraan nog een stukje ontbrak, van De Ronde Venen - eind 2011 zijn afgerond. Hoewel de Waterwolftunnel
namelijk het deel bij Amstelhoek.
Na een welkomstwoord door gespreksleider Anton Buijs kreeg gedeputeerde
Elisabeth Post het woord. Zij stemde
verheugd in met het vervolg van de laatste
twee aansluitingen op verschillende
locaties in het omvangrijke project en gaf
het belang aan voor de regio. Vervolgens
werden drie wethouders Verkeer en
Vervoer van de betrokken gemeenten
voor het voetlicht gevraagd.
Zo kregen de heren Maarten Levenbach
(Uithoorn), John Levie (Amstelveen)
en Jacques Dekker (De Ronde Venen)
enkele minuten de gelegenheid zich
persoonlijk uit te laten over de waarde
en het nut van de omlegging. Alle drie
gaven zij aan op voorhand blij te zijn
met de enkele jaren geleden ingezette
werkzaamheden die volgden op meer dan
45 jaar (!) praten over deze omlegging.
Die zal de leefbaarheid, veiligheid, het
autoluw maken van de woonkernen en
de doorstroming van het verkeer in de
aangrenzende woongebieden ten goede
Opgestarte werkzaamheden aan de Hollandse Dijk
komen, zo was de voornaamste strekking
van hun verhaal.
Opvallend was dat de heren met een
medio volgend jaar technisch wordt opgeleverd, volgt er wel een
knipoog naar de gedeputeerde en passant hun wens kenbaar maakten testperiode voor de veiligheidssystemen in de tunnel. Daar wordt nog een
of de vierbaans versie toch niet doorgetrokken kon worden richting De aantal maanden voor uitgetrokken. Dan is de weg weliswaar klaar maar
Ronde Venen, hetgeen dus ook een aquaduct met vier doorgangen zou nog niet in gebruik. Ik ga er vanuit dat alles goed verloopt en dan kan
betekenen… Daar kon de gedeputeerde helaas geen toezegging op doen. eind 2011, begin 2012 dit stuk al in gebruik genomen worden.” Aldus de
Het programma werd vervolgd met de uitvoering van de eigenlijke gedeputeerde.
starthandeling. Die bestond uit het ‘uitpakken’ van het laatste puzzelstuk in
het tracé dat verborgen was in een box van wit kunststof. Samen met Nico Het begin is er
Oudeman van KWS-Infra en Wim Erkelens, projectmanager omlegging Intussen zijn de geplande werkzaamheden buiten aan het vervolg
N201 Amstelhoek, hakte Elisabeth Post een gat in het omhulsel. Dit werd van de N201 al begonnen. Ter hoogte van de Amsterdamseweg aan de
verder voortgezet door een medewerker van de aannemerscombinatie Hollandse Dijk is reeds een bouwweg gemaakt en is men bezig met een
die met een kettingzaag er een V-vormig stuk uitzaagde waarna het brug te leggen over de Hoofdtocht. Hier wordt de Amsterdamseweg t.z.t
puzzelstuk aan de gedeputeerde werd overhandigd. Samen met de aangesloten op de nieuwe rotonde. Het talud van de N201 ligt er al tussen
projectpartners werd dit onder applaus bij de tracékaart aan een van de de Zijdelweg en de Middenweg, maar er is nog geen wegdek te zien. Waar
de werkzaamheden al wel in een vergevorderd stadium zijn is dat langs de
wandpanelen ingepast, waarna de puzzel compleet was.
Randweg tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg.
Het blijft tweebaans
Ondanks het krappe programma kreeg de pers toch de gelegenheid Eén van de foto’s op deze pagina (die vorige week de voorpagina van
vragen te stellen aan gedeputeerde Elisabeth Post. Vanzelfsprekend de editie Uithoorn had moeten sieren, maar per abuis was verwisseld)
hebben ook wij van die gelegenheid gebruikgemaakt. Onder andere hoe geeft daarvan een goede indruk. De in aanbouw zijnde fly-over die
het met de knip in de Irenebrug is gesteld en of de N201 bij Amstelhoek het verkeer vanaf de Bloemenveiling richting A4 en A9 moet leiden,
toch nog mogelijk vierbaans kan worden. Immers, tal van inwoners uit is daarop goed te zien. Volledigheidshalve hier ook een foto van de
Uithoorn en De Ronde Venen zien dat als een betere oplossing voor de nieuwe fly-over naar de A9 ter hoogte Schiphol-Oost ter hoogte van
toekomst wat betreft het doorgaande en bestemmingsverkeer in plaats de Bosrandbrug zoals die er gaat komen.

De N201 naast de Randweg met op achtergrond de fly-over aan de Legmeerdijk

Impressie van het aquaduct bij Amstelhoek
na oplevering van de N201
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Wicked Jazz Sounds Band
speelt in De Meijert

R E ACT IE VAN EEN LEZER

Borrelpraat... enige nuance
Over ‘borrelpraat’ schreef u, heer
Groeneveld, in de Nieuwe Meerbode van 13 oktober jl. en daarop volgt
hier een reactie.
Wie zal er tegen ontwikkelingshulp
zijn, heer Groeneveld, zeker niet
zoals die door de stichting hier ter
plaatse wordt bedreven: hulp geboden voor kleine projecten, waarvan de resultaten controleerbaar
zijn. Natuurlijk is er veel borrelpraat,
maar hier wil ik toch wel enige nuance in aanbrengen.
Enige tijd geleden bracht voormalig oud-Tweedekamerlid Arend-Jan
Boekestein met een kamerdelegatie een bezoek aan Zuid-Soedan
in Afrika. Eén van de hulpontvangers vertelde daarbij, dat als de donorlanden zo graag hulp geven, het
ontvangende land eenvoudigweg
geen belasting hoeft te heffen (Elsevier, 10 april 2010).
Hulpgelden die aan overheden worden overgemaakt verdwijnen dus.
Dit betekent automatisch, dat van
enige parlementaire controle geen
sprake is. Ik geef hier een voorbeeld, dat géén borrelpraat is, heer
Groeneveld.
Wat zou u denken over de hulp die
onze gemeenteraad zonodig aan
Oeganda moest geven? De ge-

meenteraad heeft even niet opgelet! Als zij in het dagblad NRC van
28/29 november 2009 had gekeken
naar het artikel van Marcia Luyten
(econoom en cultuurhistoricus), die
als journalist vanuit Oeganda werkt,
dan had zij kunnen lezen, dat de
regering van Oeganda in 2008 alle 340 parlementsleden een Toyota
Landcruiser cadeau had gedaan !!
Hoezo, borrelpraat…
Daarnaast wijs ik u op de Zambiaanse econome Dambisa Moyo, die
in haar boek “
‘Dead Aid’ (Vert. ’Doodlopende
Hulp’, Contact, 2009) pleit voor onmiddellijke stopzetting van ontwikkelingshulp. Afrika alleen al heeft in
60 jaar 1000 miljard dollar ontwikkelingsgeld ontvangen en… heeft
het tot ontwikkeling geleid? Neen,
het is nog steeds arm.
Hulp aan overheden leidt tot plunderaars van de staatskas, bureaucratie, inflatie, luiheid en inertie.
Hulp ondermijnt bovendien groei.
Kijk naar Azië: niets hulp en zie…
Enige tijd geleden heb ik het raadslid de heer Broekhuizen hierop gewezen, maar die heeft het Oeganda
project zelf goedgekeurd.
Dus bleef reactie natuurlijk uit.

Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 29
oktober speelt de populaire Wicked Jazz Sounds Band in Partycentrum de Meijert aan de Dr. J. van der
Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het concert
begint om 20.30 uur. Een spetterend
optreden met een mix van jazz, hip
hop, soul, funk drum & bass en nog
veel meer.

Huub Mennen, Mijdrecht

Bijeenkomst over behoud
Van Kouwengroep rijdt eerste Schanskerk drukbezocht
elektrische Opel Ampera
Regio - Dat klinkt als onmogelijk
maar dat is het, in tegenstelling tot
alle andere elektrische en hybride
auto’s die op dit moment in ontwikkeling zijn of rijden, zeker niet.
Vorige week had Opel Nederland de
primeur om de enige rijdende Opel
Ampera ter wereld te introduceren
aan een exclusieve groep Opel Dealers. Frank Vaneman nam namens
de Van Kouwen Automotive Groep
plaats achter het stuur en kwam er
na een uur zeer enthousiast achter
vandaan.
“Opel laat met deze auto zien dat ze
het echt helemaal begrepen hebben”,
zijn de letterlijke woorden van Frank
Vaneman.
250 Pk en 1 op 62!
Het klinkt als verre toekomst muziek,
maar vanaf september 2011 staat deze auto bij Van Kouwen in de showroom. Het gaat hier om het opgetelde vermogen van de benzine- en
de elektromotor die de Ampera aan
boord heeft. En dat ongelooflijk lage benzineverbruik is het resultaat
van rijden met ondersteuning van de
benzinegestookte hulpmotor, die ervoor zorgt dat de batterijen in het 180
kilogram wegende accupakket continu minimaal 30% geladen blijven.
De ‘generator’ is een 100 pk sterke 1,4 liter motor die met maximaal
3500 toeren per minuut de accu’s bijlaadt. Inderdaad, de benzinemotor
drijft niet de wielen aan, dat doet de
elektromotor en die is verbazingwekkend krachtig!

Opel heeft goed begrepen waar onze collectieve angst met elektrisch rijden ligt: zonder “benzine” komen te
staan. Daarom hebben ze bij de Ampera voor het principe van de rangeextender gekozen, zoals dat in modern Nederlands heet. Een range van
minimaal 500km op een “tank”, hetgeen overeenkomt met wat we gewend zijn van normale auto’s. Dat is
een geruststellende gedachte, evenals het simpele gegeven dat je met de
– op het platform van de Astra gebaseerde Ampera - op geen enkele manier afhankelijk bent van stopcontacten. De levensduur van de accu’s is
op ongeveer 10 jaar gesteld.
Meest verbazingwekkend is de vlotte acceleratie van de toch 1600 kilogram wegende auto, hij doet niet onder voor een huidige V6 benzine motor!
Van Kouwen exclusief Ampera dealer
voor de regio Tijdens de opening van
het nieuwe filiaal in Hoofddorp op 9
oktober heeft Freddy de Mulder, general manager van Opel Nederland,
de Van Kouwen Automotive Groep
benoemd als één van de exclusieve Opel dealers die medio september 2011 de eerste Opel Ampera kan
gaan leveren. Van Kouwen kan niet
wachten om de Opel Ampera groots
in de regio te introduceren; voor vragen kunt u uiteraard nu al terecht in
een van de showrooms. Wij blijven
u de komende maanden informeren
over de introductie van deze unieke,
eerste elektrische auto!
Voor meer info: www.vankouwen.nl

Kwakelse kunstroute viert
haar tienjarig jubileum
Regio - Aanstaand weekend heeft
een aantal middenstanders de deur
wagenwijd openstaan voor kunstenaars en hun publiek. Op 8 verschillende locaties in en rond De Kwakel
viert Qua Kunst en Ambacht haar
tienjarig jubileum: Kunstenaars uit
de regio exposeren bij ‘ambachtslieden’ in De Kwakel. De tiende editie
van Qua Kunst en Ambacht wordt
officieel geopend door burgemeester Dagmar Oudshoorn in Amstelhof
Health Club. Op zaterdag 30 oktober
om 12.30 uur geeft zij het startsein
voor de kunstroute. Daarna kunt u
haar volgen langs de werken van
Carine van Gerwen, Wolter Buwalda, Mirjam Dumernit, Thijs Postma,
Jacques Idserda en Henk Gijselman. Deze werken zijn vanzelfsprekend ook te bezichtigen op zondag
31 oktober, de tweede dag van het
evenement. Bruinsma Hydrokultuur,
eveneens aan de Noorddammerweg, waar ook dit jaar de kerstbomen de etalage alweer vroeg sieren,
maakt deze jubileum kunstroute extra feestelijk met een doorlopende
wijnproeverij. Bruinsma exposeert
dit jaar 50 werken van 3 verschillende kunstenaars. Hier vindt u de imposante portretten van Inge van den
Bout naast de onbegrijpelijk knap
gemaakte houten kastjes en huisjes van Simon Gort. Liefhebbers van
kunstzinnige sieraden kunnen hier
hun hart ophalen aan de ontwerpen
van Marry Samsom.

Schilderijen
Ook de schilderijen van Gerda Cornelissen, Ineke Kok, Peter Schouten, Trees Cornelissen en Wim Lodder zijn dit jaar weer te bewonderen.
Parkotech Living, net over de Vrouwenakkersebrug, biedt deze vriendenclub de gelegenheid hun werk
aan een groot publiek voor te stellen. In boerderij Nooitgedacht aan
de Boterdijk, de voormalige werkplaats van deze parketwinkel, vindt
u de beelden van Anke Olthof en
schilderijen van Jos van den Hoven.
Even verderop, bij Poldersport, pakt
het Thamen Collectief uit. Een grote
collectie van een bijzondere groep
mensen met een gemeenschappelijke hobby: schilderen. Wie altijd al
eens bij atelier Inner-Art binnen wil-

Uithoorn - De informatieavond
over de Schanskerk, die vorige
week dinsdagavond werd georganiseerd in buurthuis Pondorosa in Uithoorn, is drukbezocht. Maar liefst 60
mensen kwamen er op af. Dit geeft
toch duidelijk aan dat het lot van de
prachtige Schanskerk leeft in Uithoorn. De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van actiegroep
Open de Kerk en politieke partij Ons
Uithoorn. Toos van Egmond van actiegroep Open de Kerk opende de
bijeenkomst. Deze actiegroep wil de
kerk aan de Schans behouden en
weer als kerkplek in gebruik nemen.
Daarna kwam Benno van Dam (Ons
Uithoorn) aan het woord: ‘Ons Uithoorn maakt zich sterk voor herstel van het historisch aangezicht
van ons dorp. En als je dat vindt,
dan kun je niet om De Schanskerk
heen. Deze kerk is namelijk één van
de weinig overgebleven stukjes historisch erfgoed en beeldbepalend
voor het dorpsgezicht. We moeten
dus ons uiterste best doen om sloop
te voorkomen’, aldus Van Dam
Daarna was het de beurt aan gastspreker Gert van Kleef. Gert is verbonden aan het Cuypers genootschap en heeft veel ervaring met
herbestemming van religieus erfgoed. Hieronder enkele interessante punten uit zijn betoog:
Gert van Kleef hield een betoog
waarin duidelijk werd dat hij vond
dat de kerk behouden zou moeten
worden: “Laat een deskundig architect een herbestemmingsplan voor
de Schanskerk opstellen”, zo stelde hij voor. “De Schanskerk is zeer
de moeite waard om te behouden.
Op alle criteria om de waarde van
religieus erfgoed te bepalen scoort
de Schanskerk ++ of +. De Schanskerk krijgt de volgende scores: de
stedenbouwkundige waarde (++),
de schoonheid van het gebouw (+),
de kerk als product van de bouwgeschiedenis (++) en de kerk als
onderdeel van de geschiedenis van
Uithoorn (++). Ook de later aangebouwde stukken zijn zeer de moeite
waard”, aldus Van Kleef.
Kerk
De eigenaar van de kerk is en blijft
voorlopig echter nog het Bisdom
Haarlem en zij beslissen wat er met
hun kerk wel of niet gebeurt.
De gemeente Uithoorn is in onderhandeling met het bisdom Haarlem,
met gedeeltelijk sloop als mogelijke

uitkomst. In dat scenario blijven alleen de beide torens en de pastorie
overeind. Dit vinden de organisatoren van deze avond absoluut geen
optie, zeker niet vanuit cultuurhistorisch perspectief. Herbestemming
van de kerk is de enige optie om
sloop te voorkomen. De praktijk in
Nederland leert dat er verschillende
mogelijkheden zijn. Een combinatie
van kerkfunctie en andere functies
is ook mogelijk. Een deskundig architect is bij uitstek geschikt om de
mogelijkheden te onderzoeken en
een herbestemmingsplan op te stellen”, aldus diverse opmerkingen deze avond.
Het bisdom Haarlem zal echter alleen akkoord gaan met herbestemming als sprake is van een waardige functie en een sluitende financiele exploitatie en een echte kerk, zal
het gezien eerdere uitspraken vanuit het bisdom zeker niet meer worden.
Gemeenten met de omvang van Uithoorn zijn vaak geen sterke onderhandelingspartners richting het bisdom. Veelal ontbreekt de vereiste
kennis. Bij grotere steden zijn wel
vaak ambtenaren met gespecialiseerde kennis aanwezig.

Optredens poppodia en festivals
Na hun debuutalbum “The Biggest Sin” (2009) volgde een uitge-

Aktiegroep Open de Kerk en Stichting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke
Dorpsgezicht) gaan samenwerken.
Het bestaan van twee verschillende groepen verzwakt de onderhandelingspositie richting de gemeente en het bisdom Haarlem. De kans
op een ongewenste sloop van de
Schanskerk is dan groter.
Slopen
Als de gemeente een sloopvergunning afgeeft, kan dat tot aan de
Raad van State toe aangevochten
vonden. Dit omdat de Schanskerk
een gemeentelijk monument is. Dit
kan dus een jarenlange procedure worden. Na afloop gaf Toos van
Egmond van de aktiegroep Open de
Kerk aan open te staan voor samenwerking. Ook gaat zij proberen een
afspraak te arrangeren tussen de
burgemeester en Gert van Kleef. De
Stichting B.O.U.D. moest zich nog
beraden over samenwerking. Na afloop van de bijeenkomst toonden
de organisatoren zich content met
het resultaat. Benno van Dam: “Er is
toch een en ander losgekomen. Dat
kan voordelig uitpakken voor het lot
van de Schanskerk.”

IVN-lezing: Wat is er zo
bijzonder aan de Fuut?
Regio - De lezingavond, volgende week dinsdag 2 november, gaat
Guus v.d. Poel, die al eerder bij IVN
een lezing over huismussen verzorgde, een presentatie geven over
de leefwijze van de fuut. Met gebruikmaking van foto en filmmateriaal maakt u nader kennis met deze
mooie watervogel,die afhankelijk is
van helder water, waarin hij vis on-

der water kan vangen. De waterkwaliteit in Nederland is steeds verder verbeterd, zodat deze vogel zelfs
in de grachten van Amsterdam
broedt. Wie kent niet de oudervogel, die zijn jongen op zijn rug vervoert als bescherming tegen snoeken en reigers ?
Dinsdag, 2 november, aanvang
20.00 uur.

de kijken, heeft extra reden dat nu
te doen. Bij het centrum voor bewustwording aan de Vuurlijn stralen de kleurrijke schilderijen van
Loes Verbrugge u tegemoet. Olieverf, houtskool en inkt vullen elkaar
aan in de schilderijen en tekeningen van Liesbeth Eilders en ook het
keramische werk van Carla Huson
vindt hier een plek.

op slimme wijze expositieruimte gevonden voor hun smidskunst. De
creativiteit van paintbrush artist Peter Meekel zal vooral jongeren zeer
aanspreken. Samen met het verrassende aardewerk van Annie Bartels wordt zijn kunst tentoongesteld
bij Hogerwerf Bloemen en Planten
aan de Drechtdijk. De kunstroute kan zowel per fiets, met de auto als wandelend ondernomen worden. De bedrijven zijn te herkennen
aan de vlag met het Qua Kunst en
Ambacht logo.
Qua Kunst en Ambacht. Zaterdag
30 en zondag 31 oktober, Van 12.00
tot 17.00 uur

Vakschool
Nienke Smit en Cynthia van den
Berg kennen elkaar van de vakschool voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven. Reurings, de
woonwinkel aan de Boterdijk, heeft

Begin
De Wicked Jazz Sounds Band, te vergelijken met een elfkoppig elftal met
superspitsen, is begonnen in 2002
met feestjes in een kleine Amsterdamse club. Door het toenemende
succes sloten zich steeds meer muzikanten aan, kwam dj. Phil Horneman erbij en werden de optredens
van Amsterdam verplaatst naar diverse podia in het hele land.
Muziek van jazz tot soul, house,
rock...
De Wicked Jazz Sounds Band heeft
een brede kijk op muziek. De band
is een soort werkplaats waar musici dj’s en producers hun talenten
bundelen en op stevige fundamenten van jazz, soul, latin, hip hop, funk
nieuwe sounds creëren. Het zo ontstane repertoire doet denken aan
Earth, Wind & Fire, Gino Vanelli, Herbert Hanock, maar ook aan de glorietijd van de jazzorkesten uit de twintig- en dertigerjaren van de vorige
eeuw.

breide tour langs festivals zoals het
North Sea Jazz, Dance Valley, Paradiso, Melkweg en een t.v. optreden.
De band verdiende een nominatie
voor de Edison Jazzism Publieksprijs
2009. Dit najaar toert de band langs
theaters en schouwburgen en speelt
op 19 november in New York op het
29ste Peter Stuyvesant Ball.
Concert
In het deel voor de pauze komen via
hun composities zowel het samenspel als de uitgesproken muzikale
persoonlijkheden van de individuele
musici naar voren. Een feest om naar
te kijken en te luisteren. Het publiek
maakt kennis met een band met een
missie: Let the music guide your life!
Na de pauze volgt een spektakel dat
bol staat van strak spelende blazers,
swingende keyboards, soulvolle vocalen en funky/rockende gitaren.Een
muzikale explosie van ongekende
kracht en kwaliteit van een band met
een sterk groeiende live reputatie.
De toegangsprijs bedraagt 10,- euro, op vertoon van school-of studiepas betalen jongeren 5,- euro. Reserveringen op
www.cultura-drv.nl zijn mogelijk tot 3
dagen voor het concert. Kaarten zijn
eveneens verkrijgbaar bij boekhandel Mondria in het winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht, drogisterij De Bree aan de Herenweg 12 in
Vinkeveen en aan de zaal een half
uur voor aanvang van het concert .
Verdere informatie: www.cultura-drv.
nl
“ Let the music set you free”.

Dit weekend goedkoop
een jeans scoren bij Big L
Regio - Big L gaat weer ruimte maken voor de nieuwste modellen jeans van de bekende merken van o.a. G-star, Pall Mall, Indian Rose en gaat zo maar door. Om
de jeans een mooie plek te geven in
de winkel, halen ze eerst de bezem
door de jeanswand. De ‘oude jeans’
gaan dit weekend met fikse korting
weg. Sinterklaas is alweer in aantocht en de decembermaand komt
ook alweer in zicht, toch al duur genoeg. Bespaar daarom dit weekend
tot en met 50% korting op een nieuwe jeans. Voor iedereen zit er wel
een broek bij, want Big L is bekend
geworden om zijn grote aanbod in
jeans.
In 1984 begon Big L als parallel importeur van de toen mateloos populaire 501 jeans van Levi’s. Containers vol werden vanuit Amerika verscheept en op de Albert Cuyp markt
in Amsterdam verkocht. Levi’s Benelux bood aan om te gaan samenwerken. Dit resulteerde in een exclusief contract voor de verkoop van
de collectie Levi’s B-keus en de ver-

koop van de Levi’s monstercollectie.
Al 26 jaar jeansaanbieder dus.
Tegenwoordig is Big L al jaren toonaangevend in de nieuwste modetrends. Een afdeling voor de heren
met o.a. Jack&Jones, Esprit, G-star
en Levi’s. Op de damesafdeling vind
je o.a. Edc, Only, Gstar en Indian Rose. Ook aan de kinderen is gedacht,
zowel jongens als meisjes. Op dit
moment helemaal hot voor de meiden het merk Desiqual en voor de
jongens een ruim aanbod in de merken Garcia, Petrol en Cars.
Dit weekend volop actie dus in de
winkel. Big L heeft service hoog in
het vaandel staan. Door het indrukwekkende aantal modellen in jeans
moet jij een broek kunnen scoren en
dat tegen kortingen tot en met 50%.
Wat wil je nog meer!!!!
Het enthousiaste team, begroet u
graag dit weekend. Vrijdag is de
winkel geopend van 10.00 uur tot
21.00 uur. De volgende ochtend
gaan de deuren weer open om 10.00
uur en worden om 17.00 uur weer
gesloten.
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Toneelgroep De Opregte Amateur

Najaarsuitvoering ‘Zwart
schaap, witte lammetjes’

Tammie
Vermist
Mijdrecht - Sinds enkele weken is Tammie als vermist opgegeven door zijn baas.

De Hoef - Voor de najaarsuitvoering heeft de Hoefse toneelvereniging gekozen voor het stuk Zwart
schaap, witte lammetjes. Het originele verhaal is van de hand van Max
Andrea in de bewerking van Geert
Groeneveld. De club is met de laatste repetities bezig en het enthousiasme spat er nu al van af.

Tammie is de licht/grijs cyperse poes op de foto. Tammie is
een tweeëneenhalfjaar oude
poes, die wordt vermist vanaf
de Poldermolen in Mijdrecht.
Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op
te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297343618.

Expositie Lidy Tijssen in
Mijdrechtse bibliotheek
Mijdrecht - Momenteel exposeert
Lidy Tijssen haar werk in de bibliotheek in Mijdrecht:
Lidy: “Materie schilderen heeft mij
altijd aangetrokken. Ongeveer 10
jaar geleden ben ik begonnen bij
“Atelier De Kromme Mijdrecht en
sinds 5 jaar bij kunstenares Marijke
Zwart (Kunstacademie St. Joost te
Breda). Mijn werk is vooral abstract
en ik pas daarbij verschillende technieken toe. Mijn inspiratie wordt mij
ingegeven door de natuur en opvallende objecten. Deze roepen een
bepaald gevoel bij mij op waardoor
ik een beeld voor ogen krijg dat ik
dan ga vertalen op doek. Ik gebruik
voor mijn abstracte werk verschillende natuurlijke materialen, vandaar dat kunstwerken met materie
mijn voorkeur hebben. Het werken
met materie geeft een fysieke uitdrukking aan mijn werk en de aanwezigheid van deze materie is heel

belangrijk voor mij.
Mijn nieuwste werken, geïnspireerd
door rivierlandschappen, waarin ik
zand & grind heb verwerkt, roepen
bij mij het ontstaan hiervan op. Duizenden jaren heeft de kracht van
water steen voor steen gevormd
en geslepen tot mooi grind. Ieder
steentje is bijzonder. Gedreven door
mijn persoonlijke gevoel en emoties
begin ik aan een kunstwerk, waarna
er geleidelijk aan een vorm op het
doek ontstaat. Deze werk ik uit tot
een abstracte compositie in meestal
rustige en natuurlijke tinten.
In mijn schilderijen valt voor iedereen een andere persoonlijke betekenis te ontdekken, die op haar
beurt voor eenieder persoonlijke emoties oproept. Dit is voor mij
de reden dat een abstract schilderij
blijft bloeien. Reacties op mijn werk,
waardeer ik zeer”, aldus Lidy Tijssen.

Rondeveense koorzangers
zingen in St Petersburg
De Ronde Venen - Een twaalftal koorleden, inwoners van De
Ronde Venen, heeft de afgelopen
week medewerking verleend aan
een drietal concerten van het Dutch Concert Choir in St Petersburg,
Rusland.
Vier leden van het Regiokoor en zes
leden van het Christelijk Mannenkoor Immanuël maakten deel uit van
dit koor o.l.v. dirigent Jan Verhoef.
Het koor zong werken van J.M.
Martin en Murray Wylie op wel heel
unieke locaties in deze prachtige
stad. Op dinsdagavond was er een
prachtige uitvoering samen met het
ook hier bekende Neva Ensemble
en het vrouwenkoor ’Orpharion’, gevolgd door een optreden op woensdagavond in de concertzaal van de
universiteit samen met de sopraan
Olga Trifonova.
Pianist Jan Lenselink wist door
zijn improvisatie op het Russisiche

volkslied het publiek tot tranen toe
te ontroeren.
Het meest onvergetelijke concert
vond donderdagavond plaats in de
gouden troonzaal van het indrukwekkende Catharina paleis samen
met het vrouwenkoor.
Het Catharina paleis is tijdens de
belegering van St Petersburg totaal verwoest en recent op indrukwekkende wijze in haar oude luister
hersteld. Het Dutch Concert Choir
is het eerste koor dat in de gouden
spiegelzaal mocht optreden.
Het in groten getale aanwezige publiek ondersteunde met een ovationeel applaus de hartelijke dankwoorden van de voormalige consulgeneraal, de heer H.C.J. Everaars als
voorzitter van de Stichting ‘Vrienden
van St Petersburg’. Tevens sprak hij
de hoop uit dat het goede contact
dat is gelegd blijft bestaan en zal
leiden tot een verdere uitwisseling
van genoemde koren.

OKK speelt het toneelstuk
‘Een maffe boevenbende’
Mijdrecht - Hij is weer voorbij die
mooie zomer. De dagen worden
korter, het weersbeeld onstuimiger
en de BBQ staat alweer netjes in het
vet diep opgeborgen onder de tuinstoelen en parasol. Maar niet getreurd, want de donkere dagen die
gaan komen hebben natuurlijk ook
z’n voordelen!
Denk aan het lekker warm opgestookte huis met sfeerverlichting,
geurkaarsen en bij sommige gelukkigen een heerlijk knetterende openhaard. Sinterklaas staat op
het punt Spanje te verlaten per boot
en komt onze kant weer opgevaren. De Kerstman voert zijn trouwe
rendieren nogmaals maar wat extra
krachtvoer opdat ze dan in optima
forma ons weer van een prachtige
Kerst kunnen voorzien.
Stelt u zich eens voor, u bent voor
de tweede keer getrouwd maar dit
bleek achteraf niet zo’n goede zet
geweest te zijn. Uw tweede vrouw
loopt als een dictator haar ongezouten mening en frustraties te
spuien in een huis waar u samenwoont met uw veels te zenuwachtige niet al te slimme zoon, een aangenomen dochter die alle regels aan
haar laars lapt en haar eigen leven
leidt, een dienstmeid die u niet kan
betalen maar die gek genoeg toch
blijft en als klap op de vuurpijl moet
u ook nog uw altijd hongerige, stokdove tante verzorgen. U zou gillend
het huis uit rennen en al uw schepen achter u verbranden.
Dat is nou precies wat Gerrit Kuiper
ook zou willen doen, want in tegenstelling tot u bevindt hij zich wel in
zo’n penibele thuissituatie. Helaas
heeft onze Gerrit niet het lef om dit
te doen want hij kan z’n zielige tan-

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 23 oktober vond bij Super
de Boer in Vinkeveen de prijsuitreiking plaats aan kinderen
die hadden meegedaan aan de
Webbie-actie. Voor deze actie
konden de kinderen een kleurplaat kleuren of een zelf ontworpen Webbie inleveren.
Er waren erg veel inzendingen
die gedurende de Webbie-actie bij de kassa’s bewonderd
konden worden. Het was een
mooi kleurrijk geheel.
Uit alle inzendingen zijn tien
winnaars voor de kleurplaat en
tien winnaars voor de Webbieontwerpen gekozen. De jongste deelneemster was één jaar!!
Alle 20 prijswinnaars kregen
een grote opblaaswebbie en
een pakket met allerlei Webbie-spulletjes.

De voorstellingen worden gegeven
op vrijdag 5 en zaterdag 6 november om 20.00 uur in het theater De
Springbok aan Oostzijde 65a in De
Hoef. De zaal is open vanaf 19.00
uur en na afloop blijft uiteraard de
bar voldoende lang open, zodat u
het stuk kunt nabespreken met de
spelers en andere leden van de vereniging.
Gezien de belangstelling is reserveren raadzaam, immers de afgelopen
voorstellingen waren allemaal uitverkocht en de voorverkoop is nu
ook al stevig gaande. Reserveren
kan via de website
www.opregteamateur.nl
(tabblad
reserveren) of anders via Ronald
Wieman, tel. 0297–593291.

Helaas voor Gerrit pakt zijn plan
heel anders uit, hij blijkt zijn nieuwe baan goed te verstaan en vindt
in zijn zoon Toon een gretige handlanger. Gerrit en Toon besluiten te
gaan voor de superkraak van hun
leven waarna al hun problemen als
sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Maar waar laat je buit? Waarom heeft je adoptiedochter José
plots net een relatie met Herman die
tot overmaat van ramp ook nog politieagent is.
Wie is toch die Anita Groenewegen? Die plotseling een kamer wil
huren en laat dat nou net de kamer
zijn waar Gerrit en Toon hele andere
plannen mee hebben. En dan loopt
ook Liesbeth de dienstmeid steeds
op het verkeerde moment in de weg.
Gerrit en Toon proberen een waterdicht plan te maken, ware het niet
dat Gerda steeds met allerlei opdrachten op de proppen komt zetten. Dan is er ook nog tante Sien die
steeds meer honger en dorst lijkt
hebben. Gelukkig hoeven Gerrit en
Toon zich daar in ieder geval geen
zorgen over te maken want tante
Sien is zo doof als een kwartel, dus
die merkt toch niets….
Toch???

Ontmoetingskerk Wilnis
houdt jaarlijkse veiling
Wilnis - Op zaterdag 6 november is
het weer zover: de traditionele jaarlijkse veiling bij de Ontmoetingskerk in Wilnis! De gehele opbrengst
is bestemd voor het herstel van de
fundering van de in 1912 gebouwde kerk.
Vanaf 15.00 uur zijn er verkooptafels
aanwezig. Hier worden o.a. nieuwe
en tweedehandsspullen, bloemstukjes voor binnen en buiten en prachtige kerst-en nieuwjaars(foto)kaarten verkocht. U kunt ’s middags
ook de kavels van de veiling die om
20.00 uur begint, bekijken.
Om 19.00 uur is er een veiling speciaal voor kinderen, waarbij leuk
speelgoed en andere kinderzaken
worden geveild met aangepaste
(maximum)prijzen.
Om 20.00 uur begint de grote veiling
en kunnen de kinderen naar de kinderbioscoop. Zo is de veiling een uitje voor het hele gezin en voor een

Prijsuitreiking
Super de Boer

te Sien toch niet overlaten aan dat
tweede gedrocht van een vrouw van
hem, Gerda. Bovendien is hij van
mening dat tante Sien hem ruim bedeeld heeft in haar testament en
deze hoofdprijs zou hij niet aan zijn
neus voorbij willen laten gaan. Hij
besluit inbreker te worden om zo bij
de eerste de beste kraak gepakt te
worden, zodat hij zelf geen knopen
hoeft door te hakken, maar dit voor
hem gedaan zal worden.

De spelers kunnen zich helemaal
uitleven in hun rollen, die vaak ver
van hun eigen persoonlijkheid staat.
Dat lijkt het moeilijk te maken, maar
juist die uitdaging schijnt te gaan
leiden tot een sterk optreden. Zij
willen u vast wat verklappen: let
op de manier waarop Barbara haar
medespeler(s) uitscheldt: vanuit uit
haar tenen (of nog dieper)! Of de
onderdanige Julius, of de macabere doodgraver, of de jaloerse echtgenoot, of de stoïcijnse notaris. Het
verhaal speelt zich af bij de familie
Zilverberg. Barbara en Julius krijgen
onverwacht bezoek van een aantal familieleden, die allen beweren
uitgenodigd te zijn, maar Julius en
Barbara weten van niets en zijn deze aanloop liever kwijt dan rijk. De

dan toch al koude sfeer wordt door
de doodgraver onder nul gebracht
en de notaris moet enige uitleg geven. De toeschouwers zullen ongetwijfeld meeleven naar de verrassende climax.
In de relatief rustige zomertijd zijn
de coulissen aangepakt, zodat ook
in dat opzicht de voorstelling verfrissend en vrolijk zal zijn.

goed doel.
Naast de gebruikelijke spullen die
op een veiling worden ingebracht,
komen er ook dit jaar weer een aantal taarten, worsten, kaas en paling
onder de hamer.
Om 21.00 uur is de trekking van de
verloting onder notarieel toezicht,
waarbij er prijzen zijn zoals een fiets
van De Haan Fietsen, een vijfpersoonstent van de KampeerExpert,
een dames- en herenhorloge van
Nant Hartel juwelier, een minilaptop
en magnetron van Expert en nog vele andere prijzen.
De gehele avond zijn er uiteraard
hapjes en drankjes te verkrijgen en
eenieder wordt dan ook van harte
uitgenodigd om bij dit festijn aanwezig te zijn!
Alle festiviteiten vinden plaats in
‘De Schakel’ aan de Dorpsstraat 20,
achter de PKN Ontmoetingskerk.

Lijn 126 gaat stoppen bij het
gemeentehuis De Ronde Venen
De Ronde Venen/Abcoude - Buslijn 126 krijgt vanaf medio volgend
jaar een halte aan de Rondweg in
Mijdrecht. Inwoners van Abcoude
kunnen daardoor gemakkelijker het
gemeentehuis van de nieuwe gemeente De Ronde Venen bereiken.
Daarnaast is het plan om, voorlopig
alleen bij wijze van proef, het station
Abcoude in de dienstregeling van
lijn 126 op te nemen.
Dat is de uitkomst van een overleg
tussen vervoersbedrijf Connexxion, de provincie Utrecht en de verkeerswethouders Jacques Dekker van De Ronde Venen en Ton
de Roode van gemeente Abcoude. Connexxion heeft toegezegd om
halverwege volgend jaar de dienstregeling in Mijdrecht aan te passen.
Ook de provincie Utrecht verleent
haar medewerking aan de haltewijziging nabij het Rondeveense gemeentehuis. Dat is niet onbelangrijk, want Utrecht is als concessiehouder feitelijk de opdrachtgever
van Connexxion. Wanneer de proef
met de bushalte bij het station Abcoude begint, is nog niet precies bekend. De partijen hebben afgesproken dat in de loop van 2011 of 2012
de halte in de dienstregeling van lijn
126 wordt opgenomen.
Beide wethouders zijn tevreden over
de uitkomsten van het overleg met
de toezeggingen voor De Ronde Venen en Abcoude.
Niet mogelijk
Wethouder Jacques Dekker over
de aanpassingen van de buslijn in

Mijdrecht: ‘In een nieuwe gemeente
moeten alle inwoners het gemeentehuis goed met het openbaar vervoer kunnen bereiken. Met de huidige dienstregeling is het voor busreizigers die vanuit Abcoude komen een kilometer lopen vanaf de
dichtstbijzijnde halte. Dat is veel te
ver, zeker voor mensen die slecht ter
been zijn. Dat vinden B en W en de
voltallige gemeenteraden van Abcoude en De Ronde Venen. En Connexxion en de provincie Utrecht gelukkig ook.’
Dekker had het liefst gezien dat de
halte Rondweg van lijn 126 al meteen vanaf de nieuwe dienstregeling in december 2010 een feit was.
Maar dat bleek praktisch gezien niet
meer mogelijk.
Proef
Wethouder Ton de Roode uit Abcoude is ook positief over de proef in
Abcoude en het feit dat de provincie
de gemeente Abcoude betrekt bij
de voorwaarden van die proef.
‘Wij vragen de provincie al een paar
jaar om een bushalte bij het station,
maar hebben tot nog toe nul op het
rekest gekregen. Het is een pluspunt dat er nu een opening is. Als er
voldoende reizigers in- en uitstappen, gaat de provincie er een permanente halte van maken. Wel vind
ik het zaak dat de proef in 2011
plaatsvindt, gezien de behoefte aan
deze halte bij het station. En dat de
proef niet alleen voor buslijn 126
maar ook voor buslijn 120 geldt. Dit
laatste is vooral van belang voor inwoners uit Baambrugge.’

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 27 oktober 2010

RE ACT IE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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

Ja ja!
Nieuwe Politiek
Het valt niet mee
om de komende
verkiezingen een
keus te maken uit de 8 partijen. Vele voormalige raadsleden hebben het bijltje erbij neergelegd of zijn op een plaats gaan staan waar ze
niet gekozen kunnen worden. Zijn we er gelukkig mee? Ja! Ja! Daar zijn wij gelukkig mee. Nu
kan er eindelijk een frisse wind door de Raad
waaien. Toch?
Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s?
Wordt er iets aan de mobiliteit van onze steeds
ouder wordende gemeenschap gedaan? Wordt
er iets voor de voetgangers gedaan? Wordt er
iets voor de fietsers gedaan? Worden er voldoende betaalbare woningen gebouwd of maken ze zich alleen druk om illegaal bewoonde vakantiehuizen legaal te maken. Dan wordt
de illegaliteit weer lekker beloond. Toch? Reken maar dat die vakantiehuisjes van die arme
mensen zoveel in prijs gaan stijgen dat ze vele
jaren niet meer hoeven werken. Hoe is het ook
weer met de gehandicapten in hun programma. Worden er nu meer en betere parkeerplaatsen gemaakt op logische plekken? Wat
zijn hun ideeën over cultuurhistorische waarden? Of blijven die steken in de graten van de
lekkere visjes. Ik verwacht heel veel van die lijst
8. Een frisse partij met jongeren. Met nieuw politiek bloed.
Ik hoop dat zij veel zetels krijgen anders verzanden ze net als de vorige regeerperioden als
een eenmanspartij in een berg papierwerk die
niet is te overzien door een persoon. Dan moeten er altijd weer keuzes gemaakt worden waar
aandacht voor komt en waar niet. Ja! Ja! Ik ben
wel benieuwd hoe sociaal onze nieuwe Raad
zal zijn. Ik heb het idee dat wij te maken krijgen met een conservatieve rechts liberale Raad
met een vleugje socialiteit er in. Ha! Ha! Ha! Als
ik deze woorden moet uitleggen dan ben ik vijf

Ja! Ja!-tjes verder. We wachten af. Toch? Laat
ze maar komen met hun beloften. Laat ze maar
komen met hun ideeën. Het huidige bestuur
heeft al ver over het nieuwe bestuur heen geregeerd. Met grote langlopende plannen en zijhebben lekker potverteerd. Ja! Ja! De nieuwe
maar vooral de overgebleven oude raadsleden
mogen nu fijn gaan vertellen hoe weinig geld
er is voor leuke dingen. Hoe weinig subsidie
er mogelijk is voor oude en nieuwe initiatieven
vanuit de bevolking. Ja! Ja! Wij luisteren naar
de inwoners. De inwoners mogen meepraten.
Dat zijn alleen maar de mensen die zeggen wat
B&W leuk vindt Toch?
Wij hebben al een voorzetje (een brief) gekregen, ondertekend door de burgemeester.
Ineens is ze er. Ja! Ja! Jaren zijn de bewoners
van de woonwijk Proostdijland in Mijdrecht genegeerd (omdat ze te actief waren met meedenken) en nu is er ineens 10.000,00 euro beschikbaar om te besteden aan bijvoorbeeld
een bankje hier en een bankje daar om de wijk
op te sieren. Wij mogen meedenken! Ja! Ja!
Zit daar iets achter? Natuurlijk zit er iets achter. Natuurlijk! Zouden andere wijken ook zo’n
brief gekregen hebben? Zouden alle 40.000 inwoners zo’n persoonlijke brief ontvangen hebben?
Wanneer zou de benoeming van de nieuwe
burgemeester plaatsvinden? Hoeveel sollicitanten zijn er?
Zou dat geheim zijn?
Zouden wij burgers daar ook over mee mogen
denken?
Ja! Ja! Nieuwe raadsleden: hoe denken jullie
daarover om de inwoners mee te laten denken?
Wij zijn zeer benieuwd waar ze de komende tijd
mee aankomen. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

‘Ik zou zo graag willen weten van
de wethouders en raadsleden...’
Met de fusie met Abcoude op komst zijn er straks
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een mooie
kans om eens een paar prangende punten aan de
orde te brengen.
Want in De Ronde Venen gebeuren nogal eens
vreemde zaken. Zo hebben we een burgemeester
die soms haar grenzen niet kent en een wethouder
die lak lijkt te hebben aan de raad. Wat ik toch
zo enorm knap vind aan politici en ook aan hoge
pieten uit het bedrijfsleven is dat ze soms met
hun hele hebben en houwen op de voorpagina
staan en daarna toch gewoon kunnen doorgaan,
alsof er niets aan de hand is. Zo is er veel stof
tot nadenken en debat. Een onderwerp waar ik nu
graag aandacht voor wil vragen is het fenomeen
de ‘welstandscommissie’.
‘What’s in a name’
Mijn mening in het kort is dat dit instituut niet
meer is dan een instrument van de wethouders en/
of gemeenteraad waarmee zij de meest onzinnige
beslissingen kunnen doorduwen zonder daarvoor
verantwoording te hoeven afleggen. Want als je
er mee te maken hebt en het gaat anders dan je
wilt is een veel gehoorde dooddoener ‘het is al
goedgekeurd door de welstandcommissie’ of ‘het
komt niet door de welstandscommissie’.
Als je dan geen doorbijter bent en/of de wegen
niet kent en/of geen tijd hebt voor allerlei gedoe
en gespit, dan is hiermee de kous vaak af. Tot grote
vreugde van de verantwoordelijke bestuurder(s)
volgens mij.
Alsof de welstandcommissie boven de wethouders
en/of de raad staat is het dan punt uit!. En daar sta
je als burger dan machteloos tegenover.
Ik heb al zo vaak mensen gesproken die bij bouwof verbouwplannen werden teruggefloten omdat
een raam niet helemaal goed zat, te groot, te klein
of een paar ‘daklijnen’ zijn niet naar wens, enz. Dus
ze konden weer kosten gaan maken voor nieuwe
plannen, wijzigingen, uitstel, enz.
Vervelend maar toch, als die controle een duidelijk
doel dient, kan er wat voor te zeggen zijn. Gewoon
om een beetje duidelijk paal en perk te stellen aan
afmetingen en vormen, te zorgen voor harmonie
met de omgeving en/of juist goed in lijn zijn met
een bepaald vastomlijnd verbeterplan. Maar van
enige begrijpelijke logica in die zin is vrijwel nooit
sprake, wel van ongelofelijke willekeur, zo lijkt het.
Loop of rij maar eens door De Ronde Venen en
verbaas uzelf.
Een voorbeeld: onlangs is er in Vinkeveen aan
Demmerik vlakbij het oude spoorhuis een huis
neergezet dat meer op een containerwoning lijkt
dan op een boerderij of villa waarmee Demmerik
zo’n beetje volstaat. Smaken verschillen, mijn
smaak is het inderdaad niet, maar daar gaat het

hier niet om. Er is aan dat pand werkelijk niets
in harmonie met de omgeving. Op zich is dat
natuurlijk geen reden om zo’n plan af te keuren
maar waar blijf je dan met het beoordelen van al
die andere bouwplannen waarbij om veel kleinere
details gesteggeld wordt? Daar worden vaak wel
parallellen met de omgeving getrokken.
Hetzelfde doet zich voor aan Bozenhoven waar
men op de plaats van de oude school een
megalomaan complex wil neerzetten dat evenmin
in harmonie is met de omgeving op Bozenhoven.
En dat plan in Vinkeveen dat de heer Rosendaal al
had goedgekeurd zal ook zo’n geval zijn geweest.
Goed dat er soms wel doorzettende burgers en
ook raadsleden zijn die niet over zich laten lopen.
Waarom kunnen zoveel andere gemeenten
hun woongebieden wel zo mooi houden en
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen niet. Mijdrecht is
al volkomen vernield maar wordt wel weer een
beetje opgeleukt, van Wilnis’ centrum is echt niets
meer over en Vinkeveen loopt enorm gevaar. Ik
hou mijn hart vast voor dat nog zo mooie Abcoude
als Rondeveense ambtenaren zich daarmee gaan
bezighouden. Met de welstandcommissie als
trouwe slaaf krijgen ze alles er doorheen.
Nu met de verkiezingen voor de deur zou ik aan Jack
Dekker, Bram Rosendaal, Ingrid Lambrechts en al
hun vakgenoten (wethouders, raadsleden, enz.),
eens willen vragen om eens heel duidelijk weer
te geven wat de taken en verantwoordelijkheden
van de welstandscommissie nu precies zijn. Ik ben
zo benieuwd wat zij van het functioneren daarvan
vinden en of zij hun beslissingen begrijpen. Zo
ja, leg dan eens uit, met een mooi voorbeeld, op
welke gronden zo’n gebouw als bovengenoemde
‘containerwoning’ er is gekomen en op welke
basis u elk vrijwel willekeurig ander plan binnen
De Ronde Venen nog kunt beoordelen, laat staan
afkeuren op een manier die de burger simpel
begrijpt.
Let wel: graag uitleggen op detailniveau en geen
ambtelijke taal.
Indien u onderkent dat er iets niet goed zit laat
dan duidelijk horen wat en hoe u dat zult gaan
aanpakken als je het voor het zeggen krijgt.
En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, vertel s.v.p.
ook welke wethouder of ambtenaar nu precies
eindverantwoordelijk is. Want de welstandscommissie adviseert alleen, toch? En dat is toch
niet bindend, of wel?
Ik ben razend benieuwd naar de reacties.
Met vriendelijke groet,
Jan N. Winkel, Mijdrecht

Gemeente trekt handen af van
vervoer zorgleerlingen
Voordat een kind 4 jaar wordt gaat elke ouder
op zoek naar een leuke, gezellige basisschool
om zijn of haar kind aan te melden. Ouders
en school gaan er dan vanuit dat het kind 8
jaar onderwijs op de school van hun keuze
gaat volgen. In de meeste gevallen is dat ook
zo. Het komt ook voor dat gaandeweg de
schoolloopbaan blijkt dat een kind moeite heeft
om het gewone basisonderwijs te volgen. Op de
basisschool wordt dan in overleg met ouders
en soms met hulpverleners van buitenaf van
alles gedaan om het kind zo goed mogelijk te
begeleiden.
In een enkel geval blijkt dat het ook met extra hulp
en aandacht echt niet lukt op school. Een kind kan
dan doorverwezen worden naar een school voor
Speciaal (Basis)onderwijs. In De Ronde Venen
bestaan geen vormen van speciaal onderwijs. Voor
Speciaal Basisonderwijs zijn ouders aangewezen
op Uithoorn, Breukelen en Woerden. Voor vormen
van Speciaal Onderwijs moeten kinderen zelfs naar
Hilversum, Utrecht of Amsterdam.
Verwijzingen zijn ingrijpende en emotionele
processen. Het kind moet afscheid nemen van
de vertrouwde school, de vertrouwde klas en de
vertrouwde leerkracht. Volgens een Rijksregeling
zouden deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 9
jaar onder begeleiding met het openbaar vervoer
moeten reizen. Vanaf 9 jaar zelfs zonder begeleiding
in het openbaar vervoer! Gelukkig trok de gemeente
De Ronde Venen zich het lot van deze ouders en
kinderen jarenlang aan. Vanuit de gemeente werd
goed vervoer geregeld. Kinderen werden opgehaald
en thuisgebracht met busjes of taxi.
Maar… het busje rijdt niet meer!
Met verbijstering hebben wij, directeuren van
basisscholen in De Ronde Venen en Abcoude,
gehoord dat de gemeente gestopt is met het
verzorgen van taxivervoer voor deze kwetsbare
groep kinderen. Al in het begin van 2010 is dit besluit
door de gemeenteraad genomen, zonder enig
overleg met het basisonderwijs. Ook na het nemen
van het besluit zijn de scholen door de gemeente
niet geïnformeerd. Pas op maandag 28 juni (een
week voor de zomervakantie) werden wij door
een ambtenaar geïnformeerd over deze drastische
verandering in het gemeentebeleid.
De volgende tekst werd ons gestuurd:
“Hierbij informeer ik u graag over het leerlingenvervoer
naar en van SBO- en SO-scholen. Ervaring wijst uit
dat directeuren en intern begeleiders niet op de
hoogte zijn van de verordening leerlingenvervoer
en de regels wanneer er aanspraak kan worden
gemaakt op leerlingenvervoer en voor wat voor
soort vervoer iemand in aanmerking komt. (Mensen
nemen aan dat er altijd aanspraak kan worden

gemaakt op aangepast/taxivervoer).
De verordening leerlingenvervoer is vanaf 2003
niet aangepast, de regels zijn dus al jaren gelijk.
Het verschil is dat de verordening nu strikt wordt
toegepast en er dus een andere uitvoering aan
wordt gegeven.
Ik verwijs u graag naar de bijgevoegde verordening
leerlingenvervoer De Ronde Venen.
De gemeente hanteert vanaf nu strak de regeling
van het rijk. Dat houdt in dat
• deze kwetsbare groep kinderen tot 9 jaar alle
dagen, onder begeleiding, met openbaar vervoer
moet reizen. Dat is voor ouders bijna niet te
organiseren.
• deze kinderen vanaf 9 jaar zelfstandig met openbaar
vervoer moeten reizen. Dat is onverantwoord. Het
gevolg is dat kinderen die eigenlijk zijn aangewezen
op een speciale vorm van onderwijs hier geen
gebruik van kunnen maken.
Ouders en scholen zijn al in gesprek gegaan met de
verantwoordelijke ambtenaar. Zij mag of wil op geen
enkele manier afwijken van de landelijke regeling.
Ook tijdens overleg met de verantwoordelijke
wethouder, de heer Van Breukelen, vonden ouders
geen gehoor. Ook deze wethouder beroept zich op
de landelijke regeling. Hierbij gaat hij voor het gemak
maar even voorbij aan het feit dat de Gemeente
jarenlang een eigen regeling heeft gehanteerd waar
zorg en medeverantwoordelijk uit sprak.
Ook de gemeente Abcoude speelde nog niet zo lang
geleden met de gedachte om de vervoersregeling aan
te passen. Na overleg met de scholen van Abcoude
heeft de gemeente ingezien dat zo’n aanpassing
zeer ingrijpende gevolgen heeft voor ouders en kind.
De gemeente heeft vervolgens besloten de regeling
niet aan te passen. De raadsleden van Abcoude
hebben ingezien dat een besluit niet altijd op
financiële gronden genomen moet worden. In deze
bezuinigingsoverweging horen deze kinderen vóór
financiën te gaan.
Om deze reden roepen de directeuren van De Ronde
Venen en Abcoude de gemeenteraad van De Ronde
Venen op om het besluit te herzien. Het gaat hier
om jonge, kwetsbare kinderen en juist die kinderen
moeten veilig op hun nieuwe school kunnen komen.
Veiligheid onderweg betekent namelijk beginnen
met een leuke schooldag, veiligheid is voorwaarde
voor een kind om te kunnen leren.
Daarom deze oproep van de directeuren van alle
basisscholen in De Ronde Venen en Abcoude: zorg
dat het kwetsbare kind weer op een veilige manier
op zijn of haar school komt. Laat een busje weer en
blijven rijden.
Alle directeuren van basisscholen
uit De Ronde Venen en Abcoude

‘Vinkeveen verdient een likje verf’
Enkele weken geleden fietste ik op de Herenweg van Vinkeveen. Plotseling werd mijn
aandacht gewekt door een poster achter een
winkelruit. De poster zag er prima uit. Mooie
skyline, maar de tekst ambieerde mij nog het
meest: “Vinkeveen verdient een likje verf”.
Achter de volgende winkelruit weer dezelfde poster.
Zoveel winkels zijn er niet meer in het oude dorp,
echter de winkels die er nog zijn waren alle voorzien
van de steeds weer mijn interesse gewekte posters.
‘Wat is er aan de hand in ons dorp’ dacht ik hardop.
Is dit een reclameactie van de enig overgebleven
schilderswinkel in Vinkeveen? Ik wist het niet. Nadat ik al bukkend onder het viaduct van de N201
fietste werd ik echt nieuwsgierig. Dus eenmaal aanbeland bij het schildersbedrijf bedacht ik mij geen
moment. Immers nieuwsgierigheid moet nu eenmaal
bevredigd worden. Nadat ik mijn fiets geparkeerd
had spoedde ik de winkel binnen. Al lopend richting
balie vroeg ik “gaan de zaken zo slecht dat jullie een
reclameactie voeren? Ik zie allemaal posters met de
tekst ‘Vinkeveen verdient een likje verf’.”Beduusd van
mijn vraag antwoordde de persoon achter de balie
dat zij helemaal geen reclame voeren via posters.
“Dus die posters zijn niet van jullie?”, vroeg ik nogmaals.
“Nee Carl, die posters zijn van een club van bezorgde burgers en ze hebben ook een website onder de
titel ‘Vinkeveen Verdient Beter’.” “Oh, zit dat zo” en
bij het verlaten van de winkel roep ik nog richting
toonbank: “prima initiatief.”
Eenmaal op mijn fiets dacht ik weer aan de tekst
‘Vinkeveen verdient een likje verf’. Maar lang de tijd
had ik daar niet voor. De bouw op de Bernhardlaan
trok mijn aandacht. Ik weet niet wie de architect van
deze bebouwing is geweest maar volgens mij is hij,
voordat hij ging tekenen, een avondje uit geweest
met onze Lord of the Rings Youri van Gelder.

Inmiddels fiets ik langs de nog leegstaande supermarkt die gelukkig wel wordt verbouwd tot de
tweede supermarkt in Vinkeveen. Dat is uiteindelijk
dus wel gelukt en zeker de complimenten aan de
initiatiefnemer. ‘Vinkeveen Verdient Beter’. Is dit nou
wel nodig. Ja, denk ik als ik kijk naar de leegstaande
woningen achter de oude winkel van Jamin. Ja, denk
ik als ik het oude Maria-Oord leeg zie staan. Ja, denk
als ik de leegstand in De Heul aanschouw.
Er is dus nog veel te gebeuren in het oude dorp van
Vinkeveen. De schop moet in de grond zou Camiel
Eurlings zeggen. Zoveel dat het de burgers weer uitnodigt voor een wandelingetje door het oude dorp.
Een Vinkeveen dat de toerist weer uitnodigt om in
Vinkeveen te recreëren en een Vinkeveen dat weer
aantrekkelijk wordt voor nieuwe winkels.
“Mijnheer, mijnheer” hoor ik iemand roepen. Het is
een oudere man achter een rollator. “Kunt u mij vertellen waar ik ondergoed kan kopen in Vinkeveen?”.
Ik moest effe nadenken en helaas moest ik de man
teleurstellen. “Dat gaat niet lukken in Vinkeveen.”
“Jammer” zegt de man “dan draai ik ‘m vanavond
wel om.” Hoofdschuddend stap ik weer op mijn fiets.
Het is toch van de zotte dat je in Vinkeveen geen
ondergoed kan kopen!
Vinkeveen Verdient Beter. Ik ben benieuwd hoe onze
plaatselijke politieke partijen hierop reageren. Immers, in november zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan gaan we weer naar het stembureau om het
rode potlood te hanteren. Trouwens, ik mis wel de
stemcomputer. Al fietsend neem ik mij voor om alle
verkiezingsprogramma’s te gaan lezen en de partij
die de meeste aandacht besteedt aan het verbeteren
van Vinkeveen, krijgt mijn stem.
Trouwens, welke is nu eigenlijk het centrum van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen nu Abcoude erbij is gekomen? Qua ligging weet ik het wel.
Carl Pothuizen

Gemeentewerf Mijdrecht (1)
Mijdrecht - Met enige regelmaat breng ik klein
huisvuil naar de Gemeentewerf Mijdrecht. Wat altijd opvalt is de beschaafde en behulpzame werkwijze van het personeel. Deze mensen zijn op hun
terrein een pr voor de gemeente.

uw redactie van M. van der Eijk is voor mij dan
ook onbegrijpelijk. Het feit dat een medewerker van de werf kennelijk rustig blijft onder zijn
neerbuigende toon zegt veel over deze medewerker in het bijzonder als over de gehele dienst.

De langdradige en neerbuigende brief aan

Joop Kooij, Mijdrecht

Gemeentewerf Mijdrecht (2)
Met betrekking tot mijn ingezonden brief inzake de klacht over de Gemeentewerf te
Mijdrecht, kan ik melden dat de gemeente
De Ronde Venen mij netjes haar oprechte excuses heeft aangeboden. Dit gebaar doet de
Gemeente eer aan en wordt dan ook zeer gewaardeerd.
Voorts is er aangegeven dat er een menselijke fout
is gemaakt en wij ten onrechte zijn doorverwezen.
Helaas wordt er door sommige inwoners namelijk
ook weleens misbruik gemaakt van de regels en/
of goede bedoelingen van de werfmedewerkers,

naar wij begrepen hebben; dat hier dan andere inwoners soms de dupe van worden is het resultaat.
Op mijn beurt is het in dezen wel zo netjes een
correctie te plaatsen en mijn excuses aan te bieden dat het dus niet ‘de meneer met de rode haren’ betrof, maar een collega die ons ten onrechte
heeft weggestuurd.
Fouten maken we dus allemaal, we zijn gelukkig
net mensen... Zolang we er allen maar iets van
leren is het in ieder geval toch nog ergens goed
voor!’
M. van der Eijk
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Verrassende uitslagen bij
bridgevereniging De Kwakel

Bridgeparen komen op
gang bij BV De Legmeer

De Kwakel - Dit keer een wat kort
verslagje van de gebeurtenissen bij
de BVK op donderdag 21/10/2010,
geschreven in het holst van de
nacht omdat uw verslaggever zo
nodig een lang weekend naar Brussel moest.
De 2e ronde van de parencompetitie in het Dorpshuis DeQuakel leverde met name in de C lijn een toch
wel deels verrassende top 3 op. Dat
Truus en Piet Langelaan daarin 3e
werden met 56,6% is op zich niet
zo opzienbarend, maar de 2e plaats
van buurvrouw Annie en buurvrouw
Irene met ruim 57% is toch een tot
nu toe zeldzaam voorkomend fenomeen. Houdt die dames echter in de
gaten, want de beer is nu los en die
zijn niet meer te houden!
Maar er is altijd baas boven baas en
dat waren dit keer de immer jeugdig ogende dames Ria Bulters en
Ans Nieuwendijk met 61,67% en
daarmee namen zij ook direkt de
1e plaats in de totaalstand over van
Truus en Piet, die nu 2e staan.

Uithoorn - An & Jan van Schaick
blijven verbazen in de A-lijn, zo
ook op de tweede parencompetitie
avond. Het kan niet op, nu weer een
gedeelde top met Frans Kaandorp &
Gerda Schavemaker met 62,20%.
Lijnie Timmer heeft in Gijs de Ruiter
een uitstekende stand in gevonden
en ze werden derde met 59,23%.
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer bliezen ook flink in de bus met
een percentage van 58,33% en de
vierde plaats. Ben ten Brink vond
in Luuk Smit een goede vervanger
voor maatje Jan en de heren eindigden met 57,74% als nummer vijf.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister
revancheerden zich enigszins voor
de mispeer van een week eerder
en besloten de avond met een zesde plaats en 51,79%, welk percentage ook voor Joop van Delft & Toon
Overwater was weggelegd.
In de B-lijn rekenden Mieke van den
Akker & Cora de Vroom af met hun
wat mager resultaat van een week
daar voor. Nu een eerste plek en
62,15%, de A- lijn lonkt alweer!
Tonny & Otto Streegstra willen duidelijk ook hogerop en zijn goed
op weg met een tweede plaats en
60,07%. Tom de Jonge & Herman
Vermunicht blijven uitstekend in
de race met een derde plaats en
59,72% en ook Renske & Kees Vis-

Jeanette Das en Riet Koot moeten nog even wennen aan de omstandigheden en de tegenstanders,
maar dat komt wel goed.
In de B lijn waren Piet vd Poel en
Gerard de Kuyer met 62,5% de concurrentie de baas en die positie nemen zij ook in de totaalstand is.
Loes Schijf en Riet Wesselingh werden keurig 2e met ruim 58% en Eefke backers en Marianne Kamp completeerden de top 3 met bijna 55%.
Lous en Hans lieten het wat afweten, maar zij droegen hun lot manmoedig.
In de A lijn gaan Dick Elenbaas en
Andre Verhoef door met hun schrikbewind. Deze keer scoorden zij
63,54%. Rita en Wim Ritzen bleven dichtbij met 62,15% en Geke en
Jaap Ludwig haalden hun normale
niveau met 57,3%, goed voor de 3e
plaats.
Met Tiny en Adriaan Kooyman wilde het niet erg vlotten en zij werden
dan ook 14 en laatste.

Legmeervogels verder in
de KNVB bekercompetitie
Uithoorn - Door OSV te verslaan
met 0-2 is Legmeervogels er sinds
mensenheugenis weer in geslaagd
om de 2e ronde te halen van de
KNVB bekercompetitie District West
1. De eerste 20 minuten van dit duel
waren toch wel voor de gastheren.
Zij kwamen een paar keer gevaarlijk door maar doelman Joey v.d.Wal
hield met een paar uitstekende reddingen OSV van de score af. Na deze overweldigende start van OSV
kreeg Legmeervogels meer grip op
het spel van OSV en werd de ploeg
uit Amsterdam-Noord terug gedrongen op eigenhelft en weet eigenlijk niet meer in de buurt te komen van het doel van Legmeervogels. In deze fase ontstaan er weer
scoringsmogelijkheden voor Legmeervogels. Maar OSV beschikt
over een uitstekende doelverdediger en met veel kust en vliegwerk
wet hij tot aan de rust treffers te
voorkomen. De rust gaat dan ook
in met een 0-0 stand. Gedurende de
tweede helft is Legmeervogels duidelijk het heft in handen. Het tempo lag ook beduidend hoger in de
tweede helft dan in d eerste helft. De
eerste helft werd eigenlijk gespeeld
in veteranen tempo. Daar het tempo dus in de tweede helft hoger lag
kon je zien dat OSV daar duidelijk
moeite mee had. Als dan ook na negen minuten spelen een speler van
OSV met zijn tweede gele kaart, dus
rood, het veld moet verlaten wordt
het veld overwicht van Legmeervogels alleen nog maar groter. Toch
blijft het oppassen van de Vogels.
De counter die OSV zo nu en dan

laat zien zijn niet altijd zonder gevaar en Joey v.d.wal moet wel bij de
les blijven. Door het veldoverwicht
en het hogere tempo krijgt Legmeervogels steeds meer kansen om
op voorsprong te komen. Dan is het
eindelijk in d e73ste minuut raak.
Een kopbal van Rowan Hogenboom
is de doelman van OSV te machtig
en staat Legmeervogels verdiend op
een 0-1 voorsprong. Na deze treffer gaat OSV alles of niets spelen.
Als men bij Legmeervogels met te
veel mensen naar voren loopt ontstaan er toch in de verdediging van
Legmeervogels problemen. Onnodig
veroorzaakt door met et veel man op
zoek te gaan naar de tweede treffer. Bijna was de gelijkmaker er dan
toch gekomen voor OSV. In eerste
instantie weet doelman Joey v.d.
Wal met een uitstekende redding
een treffer te voorkomen maar desondanks komt de bal voor de voeten van een OSV speler maar gelukkig voor de Vogels knalt deze speler
op korte afstand van het doel de bal
heel hoog over het doel. De daarop volgende aanval weet Legmeervogels wel te score het is Stefan van
Pierre die alle hoop van OSV op een
goed resultaat te flarden schiet. 0-2.
Dit wordt dan ook de eindstand.
De volgende ronde is in het weekend van 27/28 november 2010.
Wanneer en waar de loting is, is op
dit moment nog niet bekend. Voor
Legmeervogels staat voor volgende
week de loodzware competitiewedstrijd op het programma, uit tegen
FC Nieuw West.

KDO’ers Dion Oudshoorn en Maartje Plasmeijer verhinderen - met hun laatste
krachten - een doelpoging tijdens de afsluitende oefenwedstrijd.

Dames KDO handbal
klaar voor zaalseizoen
De Kwakel - De dames selectie van
KDO handbal is vorig weekend onder leiding van trainer/coach Hein
Megens en coach Thea Verzaal op
trainingskamp geweest in Zeist.
Op een mooie accommodatie werd
zaterdag en zondag gewerkt aan
teambuilding en training ter voorbereiding op het zaalseizoen.
Op zaterdag werd vroeg vanuit
De Kwakel vertrokken richting de
sport & zalenaccommodatie van het
KNVB-hotel. Alle faciliteiten waren
daar aanwezig; een keurig hotel met
luxe kamers. Vlak naast het hotel
lag de sporthal, waar de groep gedurende een aantal uren dit weekend gebruik van kon maken. Met
dank aan het handbalbestuur van
KDO en sponsor DD Informatica die
verblijf op deze accommodatie mede mogelijk hebben gemaakt.
De insteek van het weekend was
dat de dames alvast een aantal trainingsuren konden draaien in de
zaal ter voorbereiding op de competitie; maar bovenal was de doelstelling dat de groep er met z’n allen
een leuk weekend van zou maken.
Teambuilding stond op alle fronten
centraal.
Op zaterdag werd gestart met een
twee uur durende conditie- en baltraining. Tijdens de middagtraining

voelden de benen bij de meesten
erg zwaar, maar even doorbijten en
vier uur trainingsarbeid zaten er op.
Op zaterdagavond was er tijd voor
ontspanning. Eva Onderwater had
als kersverse aanvoerdster van dames 1 voor een bowlingavondje gezorgd in HET centrum van Zeist.
Zondag stond in het teken van een
handbalclinic en een oefenwedstrijd. Gasttrainer Edwin Ammerlaan, oud-eredivisietrainer, werkte met de groep aan schottraining
en aan de offensieve 3-2-1 dekking waar zij alle tegenstanders in
het zaalseizoen mee hopen te verrassen.
Last but not least zondagmiddag
een oefenwedstrijd tegen het eerste team van handbalvereniging
Nijenrodes. Een echte uitdaging,
want deze dames spelen in de competitie een klasse hoger dan KDO.
KDO vocht met de laatste krachten
en energie voor de overwinning, bij
het laatste fluitsignaal gaf het scorebord 16-15 voor KDO. Een mooie
opsteker aan het einde van een vermoeiend weekend!
Nieuwsgierig wat de dames 1 van
KDO handbal tegenwoordig presteert? Zondag 31 oktober spelen zij
om 12.40 uur de eerste thuiswedstrijd tegen GOconnectIT/Fortissimo
in de KDO-hal.

Monsterzege voor tweede
damteam Kunst & Genoegen
Uithoorn - Leo Hoogervorst sprak
laat op de maandagavond het noodscenario alweer uit, dat zijn team
zou promoveren en het eerste team
van Kunst & Genoegen degraderen. De teams zouden dan stuivertje wisselen in de hoofd- en 1e klasse van de afdeling Noord-Holland.
Het 1e team kreeg namelijk voor
de tweede maal klop, dik zelfs. Tegen Zaanstad werd met 1-7 verloren, alleen Rene de Jong wist een
punt te scoren. Invaller Piet Terlouw had voor meer punten kunnen zorgen als hij een mooie combinatie had gezien. De winnende zetten werden wel door de leden van
het tweede team gezien. Voor kopman Wim Konst was deze zet niet
zo moeilijk, zijn opponent blunderde opzichtig. Van deze snelle voorsprong kregen de teamgenoten een
stimulans. Jos Harte zat tegen de
topscoorder van het verleden seizoen, maar Jos ging onvervaard
de strijd aan. Dit leverde hem een
stuk voorsprong op, op professionele wijze zette Jos zijn partij vervolgens in winst om, 4-0. Leo Hooger-

vorst had zijn tegenstander aan zijn
lange vleugel volledig opgesloten,
maar de tempo’s moesten goed berekend worden om deze opsluiting
vast te houden. Op de tempo af wist
Leo winnend voordeel te krijgen, al
snel kwamen er weer twee punten
bij. Debutant Haye Berger wilde niet
achter blijven bij dit geweld, in het
eindspel wist hij zijn voordeel ook in
winst om te zetten, eindstand 8-0.
De dammers van het 1e team zaten met hun handen in het haar, de
handen van het 2e team in de lucht.
Zij voeren nu de ranglijst van de 1e
klasse aan, hun clubgenoten sluiten
deze lijs in de hoofdklasse. Komende maandagavond in ’t Fort De Kwakel zal Leo wel weer het hoogste
woord hebben, maar of hij ook het
laatste woord zal hebben? De eerst
volgende wedstrijd zal lastig worden
in Andijk, toch succes gewenst namens de leden van het 1e team!
Voor de beker wist Bert van Wermeskerken te winnen van Jan Bartels en nestelde Huib Arends zich
naast de koplopers na een zege op
Theodoor.

ser rammelen met 54,17% als vierde aan de toegang tot het promotievierspan.
Voor Jan Belderink & Theo Janssen en Marianne & Huub Kamp,
nu als vijfde en zesde met 51,04 en
49,65%, lijkt de concurrentie wel erg
zwaar.
In de C-lijn een prachtige bridgeavond voor Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar. Hun eerste plaats, ook overall, met maarliefst 67,08% ontlokte
terecht een daverend applaus.
Tini van Drunen & Wouda Roos
kwamen weliswaar als tweede niet
zo hoog, maar een score van 60,83%
mag er toch zeker wel zijn.
Tini Geling & Jo Wevers kwamen
deze keer goed voor de dag met
57,08% als derde. De vierde en vijfde
plaatsen werden gedeeld door Elly Belderink & Ans Voogel en Lous
Bakker & Debora van Zantwijk die
allen 51,25% behaalden.
Wilt u ook de herfstbuien ontlopen
en de griep weerstaan, kom dan
kaarten bij Bridge Vereniging De
Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of
per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 21 oktober
was de zesde zitting van dit seizoen
van bridgeclub ABC., nog 2 rondes
voor het verlossende einde die voor
diverse paren niet snel genoeg kan
komen.
Er werd aan 16 tafels gebridged,
weer een volle bak..
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Addie de Zwart en Jeannet
Vermey met 60,42 %, wat was Addie blij dat haar vaste partner weer
terug was van vakantie in Spanje
en volgens mij daar flink geoefend
heeft.
Het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot
werden tweede met 58.93 %, maar
zij waren ook al vroeg aanwezig om
zich geestelijk en mentaal voor te
bereiden en dat heeft geholpen.
Ik neem aan dat zij volgende week
weer zo vroeg zijn, dan kunnen zij
gelijk de tafels gereed maken voor
de bridgedrive.
Derde werden Beb Soppe en Ben
Leeftink met 58,33 %, zij zijn weer
terug na een kleine terugslag..
In de B-lijn zijn de speelsters en
spelers aan elkaar gewaagd.
Nel Heilman en Hetty Houtman werden eerste met 61,31 %.
Tweede werden Bert Morshuis en
Wim v.d. Wilk met 59,23 %, onbegrij-

pelijk want zij worden al krukkitas
United genoemd, de een heeft het
aan zijn knie en de ander een ontsteking in zijn arm, maar het bridgen
gaat nog goed.
Derde het gelegenheids duo Jan
van Rijk en Wil Uleman met 58,63
%.Over Jan mag ik alleen nog maar
iets goed schrijven, want na eerst
gedreigd te hebben om zijn 2 dochters op de literaire medewerker van
de club af te sturen, wordt nu gedreigd met zijn advocaat.(Bram M.)
Over de ranglijst dan maar.
De opmerking dat de tweede plaats
een haast onoverbrugbare achterstand had op de toppositie heeft
gewerkt, het echtpaar Ria en Joop
Smit hebben de moed, naar het
schijnt, al opgegeven.
Maar er zijn nog twee wedstrijddagen te gaan komen en zijn andere
paren die sterk komen opzetten, de
spanning stijgt, wie heeft de langste adem.
In de B-lijn hebben de gedoodverfde kampioenen, Nel Heilman en
Hetty Houtman de voorsprong vergroot door alweer een eerste plaats
in de daguitslag.
De A-lijn kan hun borst natmaken
als die twee promoveren.

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 19 oktober
werd alweer de tweede competitie ingeluid. Nieuwe kansen, nieuwe
prijzen dus.
In de A-lijn, met vijftien paren,
scoorden Kitty van Beem/Agnes de
Kuijer 65.28% en werden daarmee
eerste. Tini Geling/Paula Kniep volgden met 63.19% als tweede. Derde
werden Greet Overwater/Guus Pielaga met 61.11%.
In de B-lijn, met veertien paren,
mocht het paar Ted Brand/Alice
Oostendorp zich met 58.93% eerste

noemen. Corry Bleekemolen/Erny
Brandsen scoorden ook niet slecht
en werden tweede met 58.63%. Als
derde plaatsten zich Thecla Maarschalk/Rees van der Post met
58.33%.
Zo’n geringe onderlinge afstand belooft wat! Succes dames.
Bovenstaande uitslagen behelsen
ook de competitiestand: immers de
eerste zitting van ronde twee.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Miene Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

KDO selectie gesponsord door het
Ronald McDonald Kinderfonds
De Kwakel - Sinds het begin van dit
seizoen lopen de mannen van KDO
1, KDO 2 en KDO A1 in prachtige
nieuwe tenues met daarop het logo
van het Ronald McDonald Kinderfonds. Met medewerking van een
gedreven en zeer betrokken Kwakels gezin is deze unieke vorm van
sponsoring mogelijk gemaakt. Het
toont tevens de betrokkenheid van
de Kwakelse gemeenschap in z’n algemeenheid en KDO in het bijzonder bij instellingen die zich inzetten voor het welzijn de medemens.
Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij
je hebben. En als je een handicap
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde
dingen doen als je leeftijdgenootjes. Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed.
Het Ronald McDonald Kinderfonds
biedt daarom al 25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.
Na de promotie vorig jaar van de 4e
naar de 3e klasse van KDO 1 is dit
natuurlijk een prachtig uithangbord
voor de vereniging naar haar tegenstanders toe. Het niveau van voet-

bal is duidelijk een stapje hoger en
er wordt meer gevraagd van de spelers, maar desalniettemin verloopt
de competitie tot nu toe heel aardig. Het puntenaantal is dan nog
wel niet daar waar het moet zijn, op
1 wedstrijd na is KDO erin geslaagd
om met aanvallend voetbal zeker
niet de mindere te zijn. Helaas leverde dit tot nu toe veel gelijke spelen op, maar in de laatste wedstrijd
tegen Hillegom thuis ook de eerste

overwinning!
Dat aanvallende voetbal leidt er
tot nu toe in ieder geval toe dat er
spectaculaire wedstrijden gespeeld
zijn, met als uitschieter de fantastische thuiswedstrijd tegen Legmeervogels, eindigend in een 3-3 gelijkspel. Met zo’n 500 supporters langs
de lijn een enorme happening, en
tijdens die wedstrijd werd gelijk de
samenwerking tussen KDO en het
Ronald McDonald Kinderfonds ge-

illustreerd aan de hand van een inzamelingsactie die uiteindelijk ruim
2000 euro opleverde voor het Kinderfonds. Dit zal tijdens de thuiswedstrijd tegen RKDES in februari volgend jaar nog eens herhaald
worden.
Komende zondag speelt KDO 1 een
andere derby, namelijk in Amstelveen tegen het sterke NFC. Maar
KDO is voor NFC altijd een angstgegner, dus komt allen kijken!

Namen bij foto (van links naar rechts, van boven naar onder): Trainster/coach:
Joan Szejnoga, Sophie Swager, Lisette Pauw, Ilse de Ruiter, Julia Lugten,
keepster Lotte Ketelaar, teammanager: Maureen Diepgrond, Fleur van Tiggelen, Tessa Rus, Felice Albers, Sophie de Hont, Anke Quast, Eva Kees en
Maureen Soels

Qui Vive Meisjes D1
naar Topklasse A

De Kwakel - Met een overtuigende overwinning van maar liefst 18-0!
sluit Qui Vive MD1 de herfstcompetitie af met een 2e plaats in de Topklasse B. Onder leiding van trainster/coach Joan Szejnoga begonnen de meiden sterk aan deze competitie.

Met een reeks grote overwinningen
op Bennebroek, FIT, Alliance, een
knappe overwinning op Amsterdam,
een nederlaag tegen Pinoké en een
gelijkspel tegen Athena, hebben zij
zich met 5 andere teams geplaatst
voor de Topklasse A, het hoogste niveau in dit district.
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Hertha MA1 wint met 3-2
van Altius MA1 3
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
traden ze ‘s middags met precies 11
meiden aan tegen Altius. Een oude
bekende uit vorige seizoenen toen
zij nog niet zo hoog scoorden. Nu
stonden ze echter wel een plaats
boven Hertha in de competitie. En
dat bleek te kloppen; de meiden van
Altius gingen goed en fanatiek van
start en kwamen vrij snel en toch
wel verrassend op 0-1 voorsprong.
De afspraak die de Vinkeveense dames hadden gemaakt was echter:
rust bewaren, driehoekjes maken,
vrijlopen en overspelen en proberen
de aanvallen van links naar rechts te
switchen. Na van de eerste schrik te
zijn bekomen ging dit heel erg goed
en kwamen ze steeds beter in hun
spel. Er werd vanuit het middenveld
door Julie, Nina en Kim prachtig gecombineerd en daaruit volgden diverse gevaarlijke aanvallen van de
voorhoede Sanne Juch, Swinda (in
een nieuwe rol als spits) en Sanne
Kager. Dit resulteerde in 2 mooie
doelpunten van de Sannes die Hertha op een 2-1 voorsprong brachten.
Vlak voor het einde van de eerste
helft hing er nog een doelpunt van
de meiden van Hertha in de lucht,
maar het lukt steeds net niet.
Donderpreek
In de rust had Altius blijkbaar een
donderpreek gekregen, want in de
tweede helft waren ze, mede gehol-

VLC lopers stunten in
regenachtig Uithoorn

Uithoorn - De scholierenveldloopkampioenschappen zijn voor de
deelnemers van het VeenLanden
College zeer goed verlopen. Prijzen
werden gewonnen in diverse categorieën. Het was regenachtig weer
en dat heeft de lopers wellicht goed
gedaan, wanneer je snel door de finish bent word je minder nat. Het
was leuk om te zien dat er veel leerlingen uit de brugklas meeliepen die
het erg naar hun zin hadden.

Jongens 2de klas

Uitslagen
Meisjes 1ste klas

Meisjes 3de klas en hoger

M Disseldorp
Annick v. Loon
D Bruine de bruin

Veenl Coll
Thamen
Alkwin Kollege

1
2
3

Ibrahim Talat
Tim Alblas
Rocco Uijtewaal
Rob Buschbach
Koen de Best

Thamen
Veenl Col
Veenl Col
Veenl Col
Veenl Col

Jongens 3de klas en hoger

Querijn Alderden Alkwin Kollege
Sjoerd Heemskerk Alkwin Kollege
Kjell ten Brink
Veenl Col
Shuto Yamasaki
Veenl Col
Kim Hittinger
Inge Maassen
Lonneke Meijer
Eva Haspels

Veenl Col
Alkwin Kollege
Veenl Col
Veenl Col

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

pen door de wind, ineens nog veel
sterker geworden. Omdat Hertha
tijdelijk even met 10 meiden moest
voetballen was dit erg zwaar en Altius maakte daar dankbaar gebruik
van door via een vrije trap met wind
mee de bal in de uiterste rechterbovenhoek te plaatsen. 2-2! Dat was
niet de bedoeling. Gelukkig bleven
de Vinkeveense dames hun hoofd
koel houden en werden de steeds
zwaarder wordende aanvallen van
Altius iedere keer afgeslagen door
de hardknokkende verdediging Jodie, Ama, Marinka en Priscilla. Ook
Yvette moest regelmatig ingrijpen
en plukte ‘cool’ de schoten op doel
uit de lucht.
Maar ook Hertha’s aanvallen werden steeds op het nippertje verijdeld
door de verdediging van Altius. De
spanning was werkelijk te snijden
en beide teams zetten alles op alles om de winnende goal te scoren.
Uiteindelijk wist Sanne Juch na alweer een assist van Kim de bal genadeloos in de touwen te jagen, 3-2,
maar nog tien minuten te gaan. En
Altius liet het er niet bij zitten.
Nog hoger werd de druk opgevoerd,
maar Hertha, inmiddels weer met
z’n elven, bleef standhouden. Na
90 minuten spelen kwam het verlossende eindsignaal en mochten
ze werkelijk met de overwinning op
zak naar de kleedkamer.

SeniorWeb gratis
workshop beveiliging
Mijdrecht - Over beveiliging en
het updaten van een computer
heersen nog veel misverstanden.

de Energieweg 107 in Mijdrecht
(achter Blokker) een twee uur durende workshop.

Om die weg te nemen organiseert SeniorWeb De Ronde Venen
op donderdagmiddag 4 november a.s. in het leercentrum aan

Aanvang om 14.00 uur. De toegang is gratis. Reageer snel, want
het aantal plaatsen is beperkt.
Tel. 0297-282938.

Schaatsers van Nooitgedacht
rijden snel in Thialf

Op het snelle ijs reed Esther van
Leeuwen een 500m (49.92) en een
1.500m (2.46.18), deze tijd was een
verbetering van haar persoonlijk record van ruim 10 seconden.
Lisanne Immerzeel reed eveneens
een 500m (49.52) en een 1500m
(2.42.64). Voor Lisanne betekende
dat een PR op de 500m.
Noah Boogaard (12) reed bij de pu-

pillen 3 afstanden, de 100m (12.19),
de 300m (29.90) en de 500m (47.86).
Dit waren voor Noah alle 3 PR’s
en staat hij daar mee bij de beste
10 jongens van zijn leeftijd in Nederland. Bram de Vries (68) reed
een 500m (47.18) en een 1.000m
(1.38.95) en bleef op de 500m zijn
kleinzoon Noah dus nog 0,68 seconden voor!
De ‘strijd’ tussen grootvader en
kleinzoon lijkt dus een kwestie van
maanden.
Op 18 december rijden beiden weer
een wedstrijd in Thialf en daar hoopt
de kleinzoon dat het gaat gebeuren.

‘Body & Mind’ dag
Regio - Vitaliteit is meer dan je fit
voelen. De juiste combinatie van beweging, voeding en ontspanning is
de sleutel naar een gezonde leefstijl.
In het kader daarvan organiseert
Amstelhof Health Club op zondag
7 november, tussen 12.30 en 15.30
uur, de jaarlijkse ‘Body & Mind’ dag.
Op deze dag kunnen zowel leden
als niet-leden kosteloos deelnemen

Steek je hoofd eens onder water
beste tijd is om een duikopleiding te
beginnen dan is het antwoord: Jazeker.
Tijdens de koude wintermaanden
geeft het team in verenigingsver-

Vinkeveen - De vergrijzing is een
feit. We worden steeds ouder. Maar
hoe worden we ouder in volledige
gezondheid?
U kunt daar zelf iets aan doen en
PK Sport kan u daarbij helpen. Een
langer en gezonder leven: regelmatig bewegen! Daarbij komt dat het
niet alleen goed voor u is, maar het
is ook nog eens leuk om te doen.
Wat is senioren-fitness?
Onder seniorenfitness verstaan we
een bewegingsprogramma die is
afgestemd op senioren. Een trainingsprogramma bestaat uit afwisselende oefeningen, toegespitst op
wensen en mogelijkheden. Het fitnessprogramma vindt plaats in een

groepsverband.
Een training duurt een uur.
Ter kennismaking met de seniorenfit (55+) lessen van PK Sport kunt u
gratis in de weken van 1 t/m 14 november met de lessen meedoen.
Na afloop kunt u onder het genot
van een gratis kopje koffie nog even
napraten.
De lestijden zijn donderdag en vrijdag van 13.30-14.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u bellen 0297-264666.
PK Sport kunt u vinden aan Voorbancken 26 in Vinkeveen. Tel. 0297264666 www.pksport.nl
Mail: info@pksport.nl

Zondag 7 november

De Ronde Venen - Een aantal leden van IJsclub Nooitgedacht uit
Wilnis heeft zaterdagavond 23 oktober meegedaan aan de Schaatscircuitwedstrijd.

Regio - Onder het motto ‘Steek
je hoofd eens onder water’ houdt
Duikteam Thamen ook dit jaar weer
een Open Avond.
Als je je afvraagt of de winter de

Bewegen in de seniorenweken bij PK Sport

band in een warm zwembad alle nodige praktische en theoretische lessen om er in het voorjaar helemaal
klaar voor te zijn.
Aan het begin van dit nieuwe oplei-

aan diverse groepslessen en interactieve workshops, waaronder: Pilates Bosu, Kinderyoga, Yin Yoga,
Hatha Yoga, meditatie, Chi Kung,
voeding in balans (workshop) en ‘de
kracht van positief denken’ (workshop).
Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.amstelhof.com
Het dagprogramma is te vinden onder het kopje ‘laatste nieuws’.
dingsseizoen morgen, donderdagavond 28 oktober, om half negen
in Zwembad de Waterlelie aan de
Dreef in Aalsmeer houden zij weer
de jaarlijkse Open Avond. Zij leiden
je op tot één van de meer dan twintigduizend gebrevetteerde duikers
die in Nederland en daarbuiten actief met deze sport bezig zijn. Ook in
Nederland is heel veel te zien en zijn
er legio mogelijkheden om de sport
te beoefenen.
Tijdens de Open Avond vertellen ze
daarom eerst iets over de duiksport
en leveren met foto en video het bewijs. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om in het zwembad met
een voorproefje kennis te maken.
In dat geval: zwembroek en handdoek mee!
Dus: denk je na de afgelopen vakantie ‘dat had ik altijd al eens willen doen’ of ben je al een keer te
water geweest, dan is dit de gelegenheid om het in verenigingsverband op te pakken.
Heb je al een brevet, maar in je uppie komt het er niet zo van: kom
langs, want als vereniging organiseren ze zeer regelmatig verenigingsduiken in Nederland.
Bijkomend voordeel: in verenigingsverband wordt alles ineens veel beter betaalbaar!
Alvast even voorproeven en nog
meer informatie: ga dan naar onze
website: www.thamen-diving.nl
Anders: bel 0297- 322343.

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

De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt, zoals koffie, thee en frisdranken.
Inschrijving is uiteraard nog mogelijk. Dit kan op zondag 7 november
in de sporthal of vooraf via de website www.zilverenturfloop.nl. Voor
Nordic Walking is alleen voorinschrijving mogelijk.
Dit kan bij L. Neuteboom:
leo.neuteboom@hetnet.nl,
tel. nr.: 0297-289027.

UWTC’ers weer succesvol
in Noord-Holland Cup
Uithoorn - Bij de fcc Wijkeroog werd alweer de een na laatste
Noord-Holland Cup verreden.
Het voorspelde slechte herfstweer
bleek gelukkig mee te vallen en met
maar af en toe een spatje regen kon
de strijd beginnen. In alle categorien werd weer stevig strijd geleverd
om die felbegeerde finaleplaats te
halen. Het waren zeer spectaculaire manches want kort voor de finish
zat een heel moeilijk stuk. Koplopers die in gewonnen positie lagen
verspeelden daar alsnog de eerste
plaats .Het stuk moest op techniek
gereden worden en dat lukte lang
niet altijd. Dat beloofde wat voor finales en dat kwam ook uit. Spannende races werden het meegekomen publiek voorgeschoteld, dat regelmatig de handen op elkaar kreeg
voor de rijders. In vier finales haalden UWTC’ers de eerste plaats. De
andere crossers zaten allen in de
voorste gelederen en hier zijn de
uitslagen.
Boys 6 girls: A finale: 7: 1-Ferdi Cevahir, 2-Mauro Wuurman, 3-Brian
Worm, 4-Bruno Soda, 5-Milan Ritsema.
Boys 7 girls 8: A finale: 2-Melvin van
de Meer, 3-Jochem van der Wijngaard, 5-Max de Beij,8-Sem Knook
B finale: 2-Daan de Bruin, 3-Noel

Stet.
Boys 8 girls 9: A finale: 2-Izar van
Vliet, 6-Hidde van der Woud, 8-Boas
Overwater.
B finale: 2-Moreno Haans, 3-Sjoerd
Verwey, 5-Jesse Versteeg
Boys 9 girls 10: A finale: 2-Maarten
van der Mast
B finale: 1-Jesse van Hattem, 2-Yiri
Plas, 5-Max van der Linden.
Boys 10 girls 11: A finale: 1-Joey
Nap, 2-Bart van Bemmelen, 3-Jurre
Overwater, 5-Mitchel Vink, 7-Davy
van Kessel.
Boys 11 girls 12: A finale: 2-Scott
Zethof.
B finale: 6-Mike Treur.
Boys 12 girls 13: A finale: 1-Arjan
van Bodergraven, 3-Thomas van der
Wijngaard.
B finale: 8-Bas van Kuijk.
Boys 13 girls 14: A finale: 1-Roberto Blom, 2-Mats de Bruin, 8-Jaivy
lee Vink.
B finale: 3-Guven Cevahir, 5-Jonne
Metselaar, 8-Tim van’tHart.
Boys 15 girls 16: A finale: 2-Mike
Veenhof, 3-Rick Doornbos, 4-Tristan
van der Ham.
Dan is er nog een aantal rijders dat
niet de finale heeft gehaald maar
wel heel goedheeft gereden. Dus
zet ‘m op, dan ben je er de volgende keer wel bij.
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Bjorn Houtman organiseert
streekderby Hertha E2-Argon E5
De Ronde Venen - Bjorn Houtman
is trainer bij zowel Hertha als Argon en geeft daar training aan beide teams.
Omdat ze zaterdag vrij waren, heeft
hij een wedstrijd tussen beide teams
geregeld. Onder leiding van hemzelf

als scheidsrechter werd er een leuke wedstrijd gespeeld.
Aan het begin ging het gelijk op,
maar naarmate de wedstrijd vorderde ging het bij Argon beter lopen.
Hertha kreeg ook de nodige kansen

maar lat en paal stonden in de weg.
Het oefenduel werd afgesloten met
penalties.
De voetballers van Hertha E2 en Argon E5 bedanken Bjorn voor het regelen van de wedstrijd en het fluiten.

Nieuwe tenues voor de
voetbalheren 7 van CSW

Wilnis - CSW heren 7 is onlangs
voorzien van mooie nieuwe tenue’s.
De heren hebben mooie inloopshirts gekregen via Leliekwekerij De
Plas uit Noorden. Deze kwekerij beschikt over 5,5 hectare glas en over
10 hectare buitenlelies. Hier worden schitterende lelies gekweekt.
Verder is het gehele team uitgedost met een mooi compleet tenue,
shirt, broek en sokken. Dit tenue is
gesponsord door Harmony Vermo-

gensbeheer te Aalsmeer. Harmony
Vermogensbeheer is de gespecialiseerde, onafhankelijke Nederlandse
organisatie op het terrein van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Heren 7 bij CSW is een mooie
mix van wat oudere voetballers en
jonge voetballers. De oudste speler
binnen het team is inmiddels 52 jaar
en de jongste is 21 jaar. Inmiddels
is dit een mooie mix geworden. Het
team heeft 5 wedstrijden gespeeld

en hieruit 6 punten behaald. Een
groot deel van dit team doet binnen
de club CSW ook aantal vrijwilligers
taken, waaronder een wedstrijdje fluiten, een jeugdteam trainen en
leideren, een bardienst draaien enz.
Met deze tenue’s staat het team
er weer keurig bij voor de komende jaren. Het team dankt hierbij hun
sponsoren: Leliekwekerij De Plas
B.V. en Harmony Vermogensbeheer.

Knappe overwinning
Denk en Zet competitie

Jongens F2 Hertha behalen
op fantastische wijze winst
Vinkeveen - De wedstrijd tegen SV
Argon F2 is de 4e wedstrijd van de
competitie, de voorgaande 3 wedstrijden hebben de jongens winnend weten af te sluiten. Dus dat
is een zeer goed begin van het seizoen. De mannen kwamen als trotse
jongens het veld op, dit kwam mede door de nieuwe trainingspakken
welke beschikbaar zijn gesteld door
Autobedrijf Kooijman te Vinkeveen.
Na een korte wedstrijdbespreking
begon de wedstrijd met over en
weer kansen voor beide partijen.
Wat resulteerde in de 1e goal voor
Hertha gemaakt door Jim B. 1-0. De
toeschouwers, in grote aantallen
aanwezig voelde de dat de druk van
Hertha steeds groter werd op het
doel van Argon. Toch werd dit even
bekoeld door een goede aanval van
Argon, welke uitstekend werd gepareerd door keeper Kaj die daarna een goede uittrap had waaruit de
2-0 wederom gescoord werd door
Jim De jongens bleven aanvallen op

het doel van Argon. Uit een corner
genomen door Jim H. scoorde onze Yanick (bijna de kleinste van het
veld). fantastisch met het hoofd 3-0.
Dit was tevens de ruststand.
Het begin van de tweede helft was
duidelijk voor Argon, Kaj hield de
Vinkeveners goed op de been met
een paar goede reddingen. Uiteindelijk hield hij het ook niet meer.
3-1. De spanning werd de jongens
bijna te groot, tot het moment van
een goede uitbraak en de 4-1 werd
gescoord door Rowan
Door deze 4-1 hadden de jongens
zoveel vertrouwen gekregen dat ze
de wedstrijd op een fantastische
wijze uitspeelden. De 5-1 werd wederom door Rowan gescoord, de
6-1 door alweer Jim B. Na deze 6-1
scoorde Hertha opnieuw, maar de
bal bleek over de zijlijn te zijn geweest, maar de 7-1 werd door een
goede counter alsnog gemaakt door
Ciaran. Eindstand 7-1.

Hertha MCI meisjes verliezen
wedstrijd van Kockengen
Vinkeveen – Zaterdag jl. gingen de
meiden naar Kockengen.
De eerste helft hadden ze de wind
mee, en zoals het al een paar wedstrijden het geval is, begonnen de
meiden veel belovend.
Kockengen werd onder druk gezet
en de eerste 20 minuten werd er alleen maar op de helft van Kockengen gevoetbald.
Dit resulteerde in een paar goede kansen en de 0-1 van Claire na
een prima combinatie van Rowan en
Danitsja.
Hierna bleven de meiden goed door
voetballen, maar bij een van de eerste kansen van Kockengen was het
raak. De meiden kregen de bal niet
weg doordat niemand resoluut ingreep en Kockengen profiteerde
optimaal.
Bij Kockengen voetbalden een paar
meiden die dachten dat het rugby
was ( nummer 8), wat resulteerde in
blessures bij Quinty en Amber Riechelman.
Blessure
Bij de blessure van Amber Riechelman liet de scheidsrechter door
voetballen, waarbij Kockengen weer

Hertha wint na een
spectaculaire slotfase
Vinkeveen - Hertha is afgelopen
zaterdag met de schrik vrij gekomen
door op de valreep de wedstrijd in
Vinkeveens voordeel te beslissen. In
een wedstrijd waarin Hertha, vooral in de eerste helft, zich zelf veel te
kort deed, werd er in de laatste seconde van de wedstrijd alsnog gewonnen (4-3).
In de openingsfase van de wedstrijd
leek er voor Hertha geen vuiltje aan
de lucht. Hertha had het meeste
balbezit en probeerde combinerend
een opening in de verdediging van
VIOD te vinden. Spits Erik Post was
constant aanspeelbaar, waardoor
Hertha steeds gevaarlijk kon worden. De thuisploeg creëerde een
aantal uitstekende kansen, maar de
scherpte in de afronding ontbrak.
In een zeldzame tegenstoot kreeg
VIOD een vrije trap op de rand van
de zestien. De vrije trap werd langs
de muur binnen geschoten, 0-1.
Hertha liet zich niet van de wijs
brengen door de achterstand en
zocht direct weer de aanval. Uit een

aantal corners kreeg vooral Rick
Aarsman een aantal grote kansen,
maar zijn vizier stond niet op scherp.
In de eerste helft werd er niet meer
gescoord. Hertha deed zich zelf veel
te kort en stond na 45 minuten voetballen volledig tegen de verhouding
in op achterstand.
Onveranderd
Na de rust was het spelbeeld onveranderd. Hertha had het beste
van het spel en bleef op zoek naar
de gelijkmaker. In de 55ste minuut
kreeg Hertha een strafschop, Wessel Maijer schoot onberispelijk raak
vanaf de stip, 1-1. De gelijkmaker
was voor Hertha het startsein om de
druk verder op te voeren. De thuisploeg werd echter niet meer zo gevaarlijk als in de eerste helft en de
gasten uit Tienhoven kwamen er
steeds meer uit via de counter. Na
zeventig minuten spelen kwam
Hertha eindelijk op voorsprong. Een
wederom goed ingedraaide corner van Maijer zorgde voor een ha-

optimaal profiteerde terwijl onze
meiden stonden te wachten tot hij
zou fluiten.
Hier door was de ruststand 2-1 voor
Kockengen.
De tweede helft Amber van de Vliert
op nummer 8 gezet om wat van het
geschop in te dammen. Dit deed ze
samen met Nancy heel goed, waardoor nummer 8 na 3 x op de grond
te hebben gelegen en veel scheldpartijen tegen Amber en Nancy “geblesseerd” uit viel.
Het was heel jammer dat we de
tweede helft de wind tegen hadden,
want hier door kwamen de meiden bepaalde momenten de verdediging niet uit wat gelijk afgestraft
werd door Kockengen met doelpunten..Toch werd er ook de tweede
helft nog goed gevoetbald met leuke combinaties, wat zeker binnenkort kansen geeft om een wedstrijd
te gaan winnen.
Het werd uiteindelijk een beetje geflatteerd 8-1 voor Kockengen.
Toch wel een tevreden gevoel door
het goede voetbal en de wil om te
winnen door de meiden.

chelijke situatie in het vijf meter gebied van VIOD. Tim Bendermacher
was attent en schoot de rebound
binnen, 2-1. Het verzet van VIOD
leek hiermee gebroken maar in de
83ste minuut kwam de ploeg plotseling gelijk. De gelijkmaker kwam
voor Hertha hard aan. Binnen twee
minuten kwam VIOD zelfs op voorsprong, de bal viel plotseling voor
de voeten van de spits die keeper
Wouter Moen kansloos liet, 2-3.
Binnen drie minuten leek Hertha de
wedstrijd weg te geven en hiermee
uniek puntverlies te lijden op eigen veld. Hertha probeerde er nog
een slotoffensief uit te persen en er
werd met Ski Klesman nog een extra spits gebracht. In de 90ste minuut schoot Wim Mollers hard raak,
3-3, en leek de wedstrijd in een gelijkspel te eindigen. In de blessuretijd kreeg Hertha nog een corner, de
bal kwam via Dennis van der Broek
bij Bendermacher terecht, die uit
een onmogelijke hoek de bal achter de uitstekende keeper van VIOD
werkte, 4-3. Hiermee kreeg Hertha
loon na werken, maar maakte het
zichzelf bijzonder moeilijk.

ha ongeslagen. Opmerkelijk is dat
de overige ploegen uit de competitie niet in actie kwamen, hiermee
staat Hertha alleen bovenaan met
drie punten voorsprong op Nita.
Zuid-Oost United volgt op één punt
achterstand op de nummer twee, de
ploegen hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

Ongeslagen
Door de overwinning blijft Hert-

BEL: 0297-581698

Hertha 2 won met 5-0 in een uitstekende wedstrijd tegen Zuidvogels.
Thomas Liesveld opende de score
en zorgde voor een 1-0 ruststand.
Na rust scoorden Dave Ruijzenaars
tweemaal, Jeroen van den Bosch en
Ruben Strubbe voor Hertha 2. Zaterdag speelt Hertha 2 de topper tegen FC Almere. Er zal om 14.30 uur
worden afgetrapt in Almere.
Hertha speelt zaterdag uit tegen SC
Buitenveldert. Om 15.00 uur zal er
worden afgetrapt op Sportpark Buitenveldert in Amsterdam.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?

De Ronde Venen - De eerste competitiewedstrijd van Denk en ZetAdvisor 1 tegen het grote Zeist is in
een ruime 5 ½ – 2 ½ overwinning
voor de Denk en Zet-Advisor spelers geëindigd. Enigszins aarzelend
begonnen de Denk en Zetters aan
hun eerste wedstrijd. Immers vorig
seizoen was er nog van Zeist 4 verloren en nu dan tegen Zeist 3!
Al snel kwam er enige tekening in
de strijd. De borden 1 en 2, respectievelijk Jan de Boer en Harris Kemp hadden het zwaar en
stonden,hoewel materieel niet achter, positioneel wel duidelijk minder.
Daartegenover stonden er betere
stellingen op de borden van Thierry
Siecker bord 8, Cees Verburg bord 6
en Gert Jan Smit op bord 3.
Bram Broere, bord 4, Henk Kroon
bord 5 en Henk van de Plas, invaller
voor Jeroen Vrolijk op bord 7 stonden min of meer gelijkwaardig.
De eerste overwinning kwam echter
onverwacht aan de kant van Zeist.
Op bord 8 had Thierry Siecker met
een Sieckeriaanse stelling de tegenstander volkomen plat gespeeld, in
een wirwar van mogelijkheden vergat hij echter dat zijn tegenstander
met een paard mocht , kon en ook
wilde springen. Weg stuk en weg
partij. 0-1. Snel daarna kwam de
eerste en enige remise( er werd over
alle borden strijd geleverd dus niets
geen salon-remises!). Henk van de
Plas wist zich met vechtschaak als
invaller goed staande te houden en
haalde dit halve punt netjes binnen.
Een uur
Voor de volgende punten kwamen,
was het ruim een uur schaken verder. Good old Cees Verburg deed
moeilijker dan nodig was, maar wist
zijn keurig opgebouwde winststelling, via een omweg toch netjes tot
winst te brengen.1 1/2-1 1/2.
Daarna rolde de punten geleidelijk

binnen. Kroon liet op bord 5 zien,
aan een minuscuul voordeeltje genoeg te h ebben. Direct erop trok
Zeist de wedstrijd echter weer op
gelijke hoogte. Op bord 1 maakte
de Boer er een echte Grunfield-Indische partij van, waarbij zwart de
wenselijke pionnenmeerderheid op
de damevleugel en wit in het centrum de pionnenmeerderheid kreeg.
Het gelukte de witspeler echter om
tegelijkertijd de zwarte opmars af te
stoppen en zijn eigen centrumpionnen naar voren te drukken. Voordat
de Boer geconfronteerd werd met
promotie een der kleine luyden gaf
hij wijselijk op. Stand 2 ½--2 ½.
De voorsprong van Denk en Zet-Advisor werd weer op bord gezet door
Gert Jan Smit, op bord 3 leerde hij
zijn vrouwelijke tegenstander schaken. De definitieve winst verscheen
toen op het vierde bord Bram Broere ook liet zien hoe hij een klein materieel voordeel in winst kon omzetten.4 ½ –2 ½. Voor de uiteindelijke uitslag was het nog wachten op
bord 2, waar Harris Kemp tegen dhr.
Leers- de speler met de hoogste rating van dit team nl. 1671- al langere
tijd in hogere schaakzin in een verloren stand verkeerde. Getruced als
Kemp is, wist hij een schwindel in
de stelling te houden, een schijn pion offer, bij aanname gevolgd door
een paard vork en bij niet aannemen dreigende promotie van dit pionnetje. En wat niemand meer verwachtte, de tegenstander liet deze mogelijkheid in, toen hij daarna
ook nog met de koning de verkeerde kant opliep was zelfs de remise-escape voor de Zeist-speler verdwenen en was het voor Kemp nog
een klein kunstje om de volle winst
binnen te halen.
De eindstand S.V. Denken Zet-Advisor1 – Zeist 3 werd hiermee 5 ½
- 2 ½ . Vrolijk togen de spelers van
Denk en Zet-Advisor huiswaarts.

Op de foto v.l.n.r.: Jesse, Luit, Bart, Koen en Derek

Jongensteam VLTV na een
spannende strijd kampioen
Vinkeveen - Het eerste jongensteam van tennisvereniging VLTV
uit Vinkeveen is afgelopen zondag
kampioen geworden. Op de spannende laatste speeldag kon zowel
het team van Maarn als het VLTV
team nog kampioen worden van de
najaarscompetitie. Opmerkelijke bijkomstigheid was dat de VLTV tijdens deze competitie door omstandigheden zes partijen van de twintig bij voorbaat heeft opgeven. Beide teams hadden voor het kampioenschap de volle winst van 4 gewonnen wedstrijden nodig. Tijdens
de eerste ronde haalden Luit Elbers
en Koen Berentzen in een spannende derde set de tiebreak binnen, na
maar liefst drie matchpoints te heb-

ben weggewerkt. Jesse Schaap en
Derek Ongering wisten hun partij in
twee sets te winnen. De laatste twee
dubbels waren wederom thrillers.
Dit keer speelde Jesse met Koen en
Derek met Luit. In beide wedstrijden hielden de spelers het tot op de
laatste bal geslagen zeer spannend.
De derde set, die als tiebreak werd
gespeeld, wonnen de VLTV mannen in beide wedstrijden met 7-5.
De matchpoints werden vrijwel gelijk verzilverd, waarna het champagne drinken kon beginnen. Bart Volmer kon in verband met een blessure de laatste wedstrijddag niet meedoen, maar heeft met aanmoedigen
zijn steentje op het tennispark van
Maarn bijgedragen.
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Dames Atalante D3 pakken
vijfpunter in Zwanenburg

Opnieuw vijf punten voor
Atalante D2 volleybaldames

Vinkeveen - Woensdag 20 oktober
speelde Atalante D3 gesponsord
door Creavorm Meubel en Interieurmakers een uitwedstrijd in Zwanenburg. Door een matige start van de
Vinkeveense ploeg kwam Christofoor op voorsprong. Langzaam krabbelde de ploeg echter weer bij tot
11-13. Toen kwam Denise van der
Laan aan service en ze serveerde
fenomenaal de eerste set tot een
overwinning met 11-25. De tweede set liet een zelfde beeld zien, na
weer een kleine achterstand liep de
groengele equipe in. De inzet was
erg goed, er werd goed gecommuniceerd en iedereen was alert en
creatief bij onverwachte ballen. Deze keer was het verdeler Xuee Lont
die een sterke service beurt op haar
naam zette. 14-25.

Vinkeveen - Vrijdag 22 oktober
speelde de Haaxman equipe opnieuw een wedstrijd tegen een topper van vorig seizoen. VHZ eindigde toen vierde, kort achter de derde
plek van de thuisploeg. VHZ moest
het dan wel doen zonder vaste verdelers, bij Atalante was Jet Feddema er niet maar de gezusters Bakker waren wel van de invalpartij.

Daarna was het verzet dat de dames uit Zwanenburg aan het begin
van de wedstrijd nog hadden gebroken. Met name door de sterke service bleef de Vinkeveense ploeg solide scoren en zelfs niet al te moeilijke ballen daar hadden de thuisdames moeite mee. Er werd keurig volgens het boekje in drieën gespeeld,
de set werd uiteindelijk met 25-4
gewonnen. Ook de vierde set startte voortvarend. Hier en daar werden
wat nieuwe posities uitgeprobeerd,
een uitgelezen gelegenheid.
Toch werd het niet nonchalant en de
dames hielden de kop er goed bij en
verslapten niet. Deze set werd gewonnen met 25-11. Hiermee staan
de dames op een nette tweede plek,
één punt achter Atalante D5.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen is
weer bezig met de nieuwe competitie, Ben ten Den is momenteel de
beste klaverjasser met 4963 punten,
gevolgd door Martien de Kuijer met
4952 punten.
Derde Ferry Verbraak met 4738
punten. Bep Schakenbos had haar

avond niet en werd hekkensluiter
met 3818 punten.
Onder Ons kan er nog nieuwe leden bij hebben. Houdt u van kaarten, kom dan eens op dinsdagavond
meekaarten in ‘t Meertje.
Dinsdag 9 november is er een prijskoppelkaartavond
voor
iedere
kaartliefhebber.

Biljartclub De Schans
handhaaft de koppositie
De Ronde Venen - Biljartclub De
Schans doet het bijzonder goed in
de teamcompetitie van Biljartfederatie De Ronde Venen. Ook het
bondsteam van De Schans gooit hoge ogen in district Veenrijn.
Ondanks een krappe winst van 5-4
op Stieva Aalsmeer staat De Schans
7 punten los van nummer 2 De Kuiper/van Wijk.
De Paddestoel 2 en Cens 1 doen ook
nog steeds mee in de race en delen
de 3e plek met 59 wedstrijdpunten.
John Beets en Dirk van Yperen behaalden voor De Schans de punten
terwijl Derk Bunders en Dries van
Wijngaarden het voor Stieva deden.
Bobs Bar won met 6-3 van De
Springbok 1 waarbij Hans van Eijk
in de nabeurt (gelijkmakende beurt)
met nog 5 caramboles tegen Jeroen
Schijf tot remise kwam.
Richard van Kolck had met 17 beurten de kortste partij van de week,
kwam tot een klein viertje terwijl tegenstander John van Dam ook niet
onverdienstelijk onderweg ging.
Bobby van Kolck wist in 32 beurten
winst te behalen op Henk Spring in
’t Veld. Peter Stam van de Springbok legde in 32 beurten beslag op
de partij tegen Anne Beeker.
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7
van De Merel/Heerenlux 2. Cor Ultee snoepte in 20 beurten de eer van
z,n club APK voor de neus van Merel 2 weg.
Eer
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-2
van APK-Mijdrecht 2. Benno de
Rooij van Merel 4 was in z’n goede
doen door in 20 beurtjes te winnen,

Wim van der Linden en Donny Beets
volgde dat initiatief. Hendrik Versluis
wist de eer mee naar huis te nemen.
Cens 2 behaalde de meest grote
overwinning. Met maar liefst 9-0 liet
Cens de APK-ers no 3 met lege handen te laten vertrekken.
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van
Cens 1. Michel Bak was degene die
2 punten thuisliet. Van Cens 1 waren
de triomfators; Evert Driehuis, Cor
van de Kraats en Vincent Roeleveld.
Dio 2 verloor met 4-5 van De Kromme Mijdrecht 1.
De Kuiper/van Wijk won met 6-3
van Dio 1. Nico en Paul kwamen tot
remise, Martien Heijman en Toine
Doezé pakte de volle winst en Herman Turkenburg won van Hero Janzing.
De Vrijheid-Biljartmakers won met
7-2 van De Kromme Mijdrecht 2.
Alleen Herman van Yperen hield
de eer voor z,n kluppie hoog. Bert
Loogman, Nick van de Veerdonck
en Bart Dirks waren in de winning
mood.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van
De Merel/Heerenlux 1. Bert Fokker, Kees Griffioen en Harry de Jong
kwamen tot 7 en Alan Knightly hield
Arie van Vliet onder de duim.
De Merel/Heerenlux 3 verloor met
4-5 van De Paddestoel 2.
Op zondag 7 november vinden de
voorronden Driebanden-A plaats in
de lokaties van De Schans, De Paddestoel, De Vrijheid en De Springbok.
Aanvang: 11.00 uur. De beste 5 spelers spelen op zaterdag 20 en zondag 21 november de finale in De
Paddestoel, aanvang: 13.00 uur.

Drukke week voor de
meisjes van Atalante D1
Vinkeveen - Op dinsdag 19 oktober om 21.00 uur stond de 1e ronde in de beker op het programma.
Opnieuw een tegenstander uit MidWest, te weten Shot D1 uit Culemborg kwam op bezoek. Met dank
aan dames 6 konden we rond 20.45
uur beginnen met warmlopen en inslaan. Helaas was coach Sjaak Immerzeel nog niet in staat op de bank
plaats te nemen, dus had Nancy
haar moeder Hettie Schockman bereid gevonden ons enigszins te begeleiden. Loes Kuijper was vanwege
een lekkere midweek weg niet aanwezig.
Met zijn achten (waarvan Nancy
Lijten de libero was) begonnen ze
voortvarend aan de wedstrijd. Suzan Heijne en Daniëlle van der Horst
op het midden, Jana Chatrnuchova
en Mirjam van der Strate op buiten,
Marleen Sondermeijer op de diagonaal en Irma Schouten op spelverdeling. Door een goede servicedruk,
nette passing en blokkering op buiten wisten de Haaxman/Verbruggen
dames de 1e set met 25-16 te winnen. De 2e set kwam Shot iets meer
in het spel en door het niet in 1 keer
af kunnen maken van de rally’s wist
Shot deze set naar zich toe te trekken met 18-25. In de 3e set werden
de posities enigszins omgegooid en
mocht Carin van Kouwen het op de
diagonaal proberen.
Lange tijd ging het gelijk op, maar
op de juiste momenten wist Shot
een balletje in het achterveld of het
midden neer te leggen. Een timeout en wissel mochten niet meer
baten. Met 20-25 ging deze set dan
ook naar Shot. De 4e set herpakte de Haaxman/Verbruggen dames
zich netjes en met veel rechtdoor
scoren op de buitenzijde, diverse
serviceseries en een aantal 3 meterlijn aanvallen konden we de 4e set
met 25-21 naar ons toetrekken. De
5e set mocht Marleen i.p.v. Daniëlle
op het midden. De servicedruk van
Shot was hoog en de passing was
niet onder controle te krijgen. Binnen een aantal minuten stonden we
met 1-8 achter en dat was helaas
niet meer in te halen. Met 7-15 ging
de 5e set en daarmee en 2-3 winst
naar Shot. Dus geen ronde verder in
de beker.
Prima Donna
Afgelopen vrijdag 22 oktober om
21.00 uur kwam Prima Donna Kaas
Huizen D2 op bezoek. Op dat moment de nummer 1 op de ranglijst.
Coach Sjaak Immerzeel was weer
aanwezig en voor de (pas) 2e keer
dit seizoen kon hij van alle 9 speelsters van Haaxman/Verbruggen dames 1 gebruik maken. Tijdens het

inslaan werd duidelijk dat we aan
het werk moesten. Lange dames
met een hoop slagkracht. Maar dat
het begint met de pass werd tijdens
de 1e set al snel duidelijk.
Met Loes en Mirjam op buiten, Daniëlle en Suzan op het midden, Marleen op diagonaal en Irma als spelverdeelster startte de Haaxman/Verbruggen dames zeer sterk met een
hoge servicedruk. Huizen D2 kon
duidelijk de pass niet brengen en
daardoor ook geen aanvalsdruk zetten. Daarentegen kon Irma de middens en buitens lekker laten scoren
door prima passes van libero Nancy en de andere verdedigsters in
het achterveld. De 1e set werd dan
ook gewonnen met 25-16. De 2e set
kwam Huizen D2 meer in hun spel
en stond de verdediging aan beide
zijden als een huis. Er kon moeilijk
gescoord worden, dus ging het gedurende de hele set gelijk op. Lange rally’s met leuk volleybal was er
te zien. De Haaxman/Verbruggen
dames dachten bij 30-30 nog even
voor de douchecup te gaan, maar
helaas werd de set met 30-32 door
Huizen D2 gewonnen.
De 3e set was een kopie van de 2e
set. Coach Sjaak maakte goed gebruik van de wissels (Jana) op buiten en (Carin) met de service. De
pass en aanval (vooral Loes op
rechtdoor) bleven goed lopen. Op
24-24 kwam er een beslissende foute pass van Huizen die door Daniëlle
in een gaatje geplaatst kon worden
en daarna ook nog een blok, waardoor de Haaxman/Verbruggen dames met 26-24 de set naar zich toe
trokken. De 4e set leek het erop dat
de koek even op was. De pass wilde
niet komen en als hij wel kwam kon
er niet gescoord worden. Binnen
een mum van tijd stonden we met
1-10 achter. Er moest iets gebeuren.
Opnieuw werden er wissels en timeouts toegepast, maar het mocht niet
baten. Met 14-25 ging deze set naar
Huizen D2.
In de 5e set werd alles op alles gezet om de 3 punten in Vinkeveen te
houden. Zouden we dan eindelijk de
winst eens pakken? Goede blokkering, opnieuw juiste passes en slimme aanvallen deden ons tot 11-11
gelijk opgaan. Door slimme plaatsballen van Huizen D2 kwamen we
12-13 achter. Carin mocht opnieuw
serveren i.p.v. Daniëlle, maar het
mocht niet meer baten. We konden het niet meer omdraaien en helaas ging deze set met 12-15 verloren. Met 2 punten erbij staan we nu
op de 8e plaats op de ranglijst en
hebben we bijna alle toppers al ontmoet. Nu op naar de winstpartijen,
want die gaan er zeker komen.

Toch een ietwat gespannen startte
de eerste set. Daardoor ging niet alles vlekkeloos en dat zorgde er voor
dat de ploegen dicht bij elkaar bleven. De dames uit Nieuw Vennep
hadden de Vinkeveense achilleshiel
goed onthouden en scoorden een
paar maal slim in het middengat. De
service van de thuisploeg was daarentegen sterk en zorgde voor flink
wat punten en uiteindelijk opluchting (25-19). De tweede set speelde vrijer, de patronen kwamen er
beter in. Ondanks dat vooral Annemarieke Wijnands 100% op de buitenkant stond te scoren (langs of
gewoon door het blok) hadden de
Vinkeveners in het algemeen moeite om de bal slim neer te leggen. Er

werd hard gewerkt en in de tweede
helft van de set werd het spannend
toen de Nieuw Vennepers dichtbij
kwamen. Op 23-20 nam Inge Bakker een time-out en dat hielp: 25-20.
Met twee sets in het voordeel begin je toch lekker aan de derde set
en dat liep dan ook als een trein.
Er werd keurig gepasst en bij ‘rare’ ballen buiten het patroon was
de reactie alert en pittig. Er kwamen meer speciale afspraakjes aan
bod, 3 meter aanvallen of een kort
balletje achterover fleurden de boel
nog meer op. Het was heppy-depeppy go-with-the-flow en alles zat
mee. De vrolijke trein ging op sneltreinvaart voort tot station 25-11. De
laatste set ging ook lekker, meer gelijk op. Bij 17-17 was er een time-out
en daarna richtten de dames zich
geconcentreerd op het laatste deel
dat met 25-19 werd uitgemaakt.
Door deze vijfpunter staat de Haaxman ploeg florissant op plek 1, vier
punten los van nummer 2 Spaarnestad D5 uit Haarlem dat op 24-11
naar Vinkeveen komt, daarna volgt
de nummer drie Roda uit Amstelveen.

Argon Jongens goed van
start in nieuw tenue
Mijdrecht - Het seizoen van de Jongens onder 20 van SV Argon Basketball begon met twee gewonnen
wedstrijden voorspoedig. Het team,
in een nieuwe outfit gehesen door
sponsor Zetacom, won de eerste
wedstrijd tegen STOL-Grasshoppers
met 51-64 in Katwijk en de tweede
met 50-45 van Rotterdam-Zuid. Vorige week zaterdag moest het eerste verlies worden geïncasseerd. Na
met name een ongelukkige tweede helft was BV Leiderdorp met 5850 de best-scorende ploeg en ble-

ven de punten in Leiderdorp. Door
dit verlies vestigt SV Argon zich op
de derde plaats in de competitie,
onder BV Leiderdorp en BV Oegstgeest. De drie teams staan in punten gelijk, hoewel SV Argon al één
wedstrijd meer speelde. Na een kort
herfstreces gaan de jongens weer
voor de winst. Op vrijdag 29 oktober wordt in Mijdrecht gespeeld tegen BV Oegstgeest, een ploeg die
Argon nog kent van eerdere seizoenen. Hoopgevend is dat vooralsnog
de winst altijd voor Argon was.

Eerste achttal De Vinken
oefent voor de zaal

CSW 2 uit de beker

Wilnis - CSW 2 heeft voor het eerst
een officiële wedstrijd verloren. De
bekerwedstrijd tegen Altius 2 was
net zo slecht als de eerste helft van
vorige week.
Na de eerste helft was het hopen
dat de Wilnissers de tweede helft
zouden rechttrekken. In tegenstelling tot vorige week bleef het deze
zaterdag bij hopen. Altius, dat twee
klassen lager speelt, kreeg ook weinig kansen, maar wist wel winnend
van het veld te stappen: 1-0.
Over de wedstrijd valt eigenlijk niet
veel te vertellen, want er gebeurde
barweinig. Vanaf het begin zat het er
niet in voor het team van Ivan Lont
en Gijs Pauw. Er werden weinig tot
geen kansen gecreëerd en zuinig
met de bal omgaan lukte ook niet.
Hoge ballen kwamen sowieso niet
aan door de wind. Ook Altius kon
geen kansen afdwingen. De eerste
helft bleef dus 0-0.

De tweede helft gebeurde er iets
meer, maar het meegereisde publiek werd er nog niet warm van.
Langs de lijn kon men eigenlijk wel
wat warmte gebruiken, want het
was koud, het regende en er stond
een harde wind. Het enige wat er
de tweede helft gebeurde was een
goal voor Altius halverwege, en een
kans voor CSW op de gelijkmaker.
Vincent van Hellemondt zag niet dat
Stefan de Graaf er beter voor stond
om de uitgekomen keeper te kloppen en lobte de bal naast.
CSW 2 dus uit de beker. Volgende week zal het opleidingsteam
toch echt uit een ander vaatje moeten tappen, wil men de periodetitel binnen halen. Hopen dus dat de
koploper uit Wilnis op tijd gewaarschuwd is. CSW 2 treedt volgende
week thuis aan tegen Zandvoort 2.
De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Vinkeveen - Het eerste achttal van
korfbalvereniging De Vinken bereidt
zich voor op de nieuwe zaalkorfbalcompetitie. Na een teleurstellend
eerste deel van de veldcompetitie,
mogen de volgelingen van trainercoach Fred Straatman proberen om
in de zaal de nare smaak van een
bijna puntloze reeks wedstrijden op
het veld weg te spoelen.
Wijzigingen
Het Fortisteam is op één plaats gewijzigd in vergelijking met de veldopstelling.

Basisacht
De Vinken zal daarom de oefenperiode spelen in de volgende samenstelling:
Dames: Silvia van Dulken, Charita
Hazeleger, Helene Kroon en Mariska Meulstee.
Heren: Kelvin Hoogenboom, Peter
Koeleman, Peter Kooijman en Ruud
Oussoren.
De verzorging blijft in de vertrouwde handen van Ria Kamminga, terwijl Fred Straatman de schone taak
heeft om zijn team naar de nodige
winstpartijen te coachen.

Na een paar weken van afwezigheid
meldde Charita Hazeleger zich weer
voor de selectie. Hazeleger brengt
een stuk ervaring en inzet mee,
waarmee De Vinken in de zaalcompetitie wellicht tot betere resultaten
kan komen.
Charita zou de plaats innemen van
de weer naar het tweede geplaatste Silvia van Dulken. Echter door de
polsbreuk van Joyce Kroon is Van
Dulken voorlopig nog zeker van
een aantal wedstrijden in de basisacht. De onfortuinlijke politieagente
Kroon moet namelijk nog een aantal
weken herstellen. Wanneer zij weer
speelklaar is blijft vooralsnog onzeker.

Het oefenprogramma start a.s. zaterdag 30 oktober met een thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse Oranje Nassau. De wedstrijd begint om 20.20 uur in de sporthal van
Vinkeveen. Op 8 november volgt
een uitwedstrijd in Harmelen tegen THOR en donderdag de elfde
november spelen De Vinken uit in
Tiel tegen de gelijknamige korfbalclub aldaar. Beide laatste wedstrijden beginnen om 20.00 uur.
In de derde klasse KNKV 3G komt
De Vinken in de voor ons liggende zaalcompetitie uit tegen Argus,
Atlantis, DKV, Dos, Fluks, Kios en
VZOD. De eerste speelronde is op
13 november.

