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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

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

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

Qua Kunst en
Ambacht 2012
zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Jeansactie
vriJdag 26, zaterdag 27 en  zondag 28 oktober
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ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

big l aalsmeer | Join fashion | www.bigl.nl

iedere zondag open

alle kinder tops
Jassen/truien/tunieks/vesten/etc.

halve 
priJs2e

*

Lees In de provincie

Waterlinie- 
museum 
krijgt vorm

vanaf

€ 15,95
per 4 weken

Vanaf 1 december groepslessen!

www.justfitness-mijdrecht.nl

Just
F tness®

Onbeperkt 
fitness-aerobic-spinning

7 dagen per week

Mijdrecht - Vorige week woensdag 
meldden wij in onze krant dat er aan 
de Grutto in Mijdrecht een prachti-
ge boom was omgekapt. Een boom 
die niet omgekapt had mogen wor-
den. Dit had de gemeente de bewo-
ners van de Grutto zwart op wit toe-
gezegd. Toch werd de boom omge-
kapt. Direct na het verschijnen van 
onze krant kwam Jan Rouwenhorst 
van het CDA in beweging. Hij nam 
contact op met desbetreffende af-
deling in het gemeentehuis, ging 
ter plaatse kijken en meldde dat 
het CDA tijdens de raadsvergade-
ring van donderdagavond hierover 
vragen ging stellen. Veel raadsfrac-
ties waren het eens met het CDA dat 
dit niet kon en dat de aannemer zo 
snel mogelijk zou moeten gaan zor-
gen voor de herplanting van een ge-
lijkwaardige boom. Alleen de frac-
tie van de VVD vond het onbegrij-
pelijk dat ‘zoiets’ in een raad behan-
deld moest worden. De fractievoor-
zitter noemde het “bedrijfsschade, 
kan gebeuren. Daarvoor ga je toch 
in een raadsvergadering geen tijd 
spenderen?” Ook VVD’er Sandor 
Harmens trachtte het onderwerp 
nog belachelijk te maken door het 
de ‘Meerbode-motie’ te noemen: 
“Woensdag in de krant, donderdag 
in de raad.” De rest van de raad vond 

het echter wel belangrijk en ook 
wethouder Schouten was het 100% 
eens met de motie van het CDA:

Betreurenswaardig
“Over deze noodkap is veel beroe-
ring ontstaan”, aldus de wethouder. 
“Naar ook onze mening heel begrij-
pelijk, ook wij zijn hierover zeer ver-
bolgen en betreuren de handelswij-
ze van de projectontwikkelaar. We 
zijn het helemaal eens met wat de 
fractie van het CDA stelt. Het klopt 
dat aan de omwonenden is toege-
zegd dat deze bomen zouden blij-
ven staan. Door de handelswijze van 
de ontwikkelaar kan deze toezeg-
ging nu niet nagekomen worden. 
Ook wij betreuren de ontstane si-
tuatie ten zeerste en nemen het de 
ontwikkelaar zeer kwalijk”, aldus de 
wethouder.

Feiten
“Wat zijn de feiten”, aldus de wet-
houder: “Op vrijdag 12 oktober heeft 
een noodkap plaatsgevonden van 
een plataan bij de bouwplaats aan 
de Grutto in Mijdrecht. Deze nood-
kap was noodzakelijk omdat door 
graafwerkzaamheden de boom niet 
stabiel meer was en er acuut een 
onveilige situatie ontstond. Oor-
zaak: de aannemer heeft te dicht 

op de boom gegraven. Een belang-
rijk deel van de boomwortels is hier-
door verwijderd en beschadigd ge-
raakt. De boom was wezenlijk be-
schadigd en helde over, richting be-
bouwing. De veiligheid voor wegge-
bruikers kon hierdoor niet meer ge-
garandeerd worden en daarom is de 
noodkap direct uitgevoerd. De ont-
wikkelaar is op 12 oktober ook di-
rect gemeld dat er een herplanting 
noodzakelijk is. Op 30 oktober a.s. 
hebben wij met de ontwikkelaar hier 
een gesprek over. Donderdag 18 ok-
tober (een dag na het verschijnen 
van onze krant, red.) hebben de om-
wonenden een brief ontvangen over 
deze situatie en met hen hebben wij 
op 29 oktober een gesprek”, aldus 
wethouder Schouten.

Geen overleg
“Het werk ter plaatse wordt uitge-
voerd in opdracht van projectont-
wikkelaar Spelt. De aannemer die 
het werk uitvoert heeft de bouw-
tekening waarop de bomen staan 
als moet worden behouden. Op de 
bouwtekening blijkt de feitelijke 
plaats niet overeen te komen met de 
werkelijkheid. Omdat de lijn waar-
langs gegraven werd vlak langs de 
betreffende boom lag, had de ont-
wikkelaar voorafgaand aan het 

Bewoners Grutto in het gelijkgesteld

Aannemer moet gelijkwaardige 
boom herplaatsen

Deze plataan staat aan de Conincksmeer in Vinkeveen en kan zo naar de Grutto

keveen te willen verhogen naar 130 
km/u. Op dit deel van de A2 geldt 
nu een maximumsnelheid van 100 
km/uur.

Spijtig
In de zienswijze zegt het college 
het te betreuren dat er geen over-
leg heeft plaatsgevonden met de 
gemeente over het voornemen de 
snelheid te verhogen Bij de proce-
dure om de A2 van drie naar vijf rij-
stroken te verbreden is dat een aan-
tal jaren geleden wel gebeurd. Het 
resultaat was een zorgvuldig besluit 
met daarin extra aanvullende maat-
regelen om overlast tegen te gaan. 
Van een zorgvuldig besluitvorming-
proces is nu echter geen sprake, 
menen B en W.
Omdat de hogere snelheid niet 
geldt voor de A2 op het grondge-
bied van de gemeente, zal de aan-
tasting van lucht- en geluidskwali-
teit in De Ronde Venen beperkt zijn 
verwachten B en W. De effecten van 
een snelheidsverhoging voor agra-
rische bedrijven zijn echter groot. In 
een groot deel van De Ronde Ve-
nen wordt de maximale uitstoot van 
stikstof op dit moment overschre-
den. Door verhoging van de maxi-
mumsnelheid zal dit verder toene-
men. Gevolg is dat agrarische be-
drijven, die nu al veel inspannin-
gen moeten plegen om de uitstoot 
van stikstof te beperken, in deze pe-
riode van economische tegenwind 
in hun bedrijfsvoering worden be-
perkt. Aangezien de agrarische sec-
tor een van de belangrijkste pijlers 
vormen onder het in stand houden 
van het Groene Hart, vinden B en W 
dat zij een gezond economisch toe-
komstperspectief dienen te hebben. 
(Vervolg elders in de krant)

Ook dit stuk grond in Abcoude waar gemeente De Ronde Venen nog eens hoopt te bouwen heeft te maken met de-
ze snelheid

College De Ronde Venen toch weer tegen 130 op de A2:

“Verhoging snelheid A2 belemmert 
ontwikkeling agrarische bedrijven”

graafwerk met de gemeente moe-
ten overleggen. In dat geval had de 
kap van deze boom wellicht voorko-
men kunnen worden. Nu waren de 
graafwerkzaamheden al in een ver-
gevorderd stadium en de boom al 
dusdanig beschadigd dat een om-
mekeer niet meer mogelijk was”,  
aldus de wethouder. “Wees er van 
overtuigd, er komt een nieuwe, ge-
lijkwaardige boom terug, bekostigd 
door de projectontwikkelaar en in 
overleg met de omwonenden.”

Idee?
Nu hebben bewoners uit Vinke-
veen de oplossing aangedragen: In 
hun wijk staat (zie foto) een prach-
tige plataan, die zij liever kwijt zijn. 
De gemeente heeft hen laten we-
ten geen geld te hebben om deze 
boom te verplaatsen: “Wel”, zeggen 
de bewoners van Conincksmeer, 
“onze boom is bijna net zo oud als 
de boom in Mijdrecht die geveld is. 
Laat de aannemer een deskundi-
ge inhuren, de boom bij ons weg-
halen en hem deskundig weer her-
plaatsen aan de Grutto. Zo vang je 
twee vliegen in een klap. Wij blij en 
de bewoners van de Grutto blij.” Wel 
wethouder: de oplossing ligt voor 
het grijpen...

De Ronde Venen - Een verho-
ging van de maximumsnelheid op 
de A2 betekent dat agrarische be-
drijven in hun ontwikkeling worden 
belemmerd. Dat is het belangrijk-
ste bezwaar dat het college van B 
en W uit in haar zienswijze op het 

ontwerp verkeersbesluit van de mi-
nister van Verkeer om de maximum-
snelheid op de A2 tussen Vinkeveen 
en Maarssen in de avond en nacht 
te verhogen naar 130 km/u. Wat het 
college betreft zijn in het ontwerp-
besluit de economische belangen 

van snelheidsverhoging enerzijds 
en agrarische en ruimtelijke ont-
wikkelingen anderzijds onvoldoen-
de afgewogen. Minister Schultz van 
Haegen van Verkeer heeft voor de 
zomer bekendgemaakt de snelheid 
op de A2 tussen Maarssen en Vin-



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

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

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

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

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële be-
kendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek actueel.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Dominee Bleekerhof 5 Oprichten van twee garages - Bouwen W-2012-0528 13-10-2012
Haagwinde 117 Verwijderen zeil waarin asbest  - Slopen W-2012-0537 16-10-2012
 is verwerkt 
T. de Leeuwlaan 13 Uitbreiden van de woning - Bouwen W-2012-0526 11-10-2012
Winkeldijk 39 Het renoveren van een  - Bouwen W-2012-0532 12-10-2012
 bestaande woonboerderij 

baambrugge
Rijksstraatweg 135 Verwijderen golfplaten met asbest - Slopen W-2012-0536 16-10-2012

mijdrecht
Buitenkruier 15 Plaatsen dakkapel op het  - Bouwen W-2012-0529 15-10-2012
 voordakvlak 
Communicatieweg 27 Plaatsen van 2 opslagsilo’s  - Milieuneutraal  W-2012-0534 16-10-2012
 voor droge mortels   veranderen 
Hofland 33 Vervangen rieten kap na brand - Bouwen W-2012-0533 12-10-2012
  - Monument 
Opaal 17 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0530 13-10-2012
 het voorgeveldakvlak  
Proostdijstraat 41 Melden van brandveiliggebruik - Brandveilig  W-2012-0538 17-10-2012
    gebruik 

vinkeveen
Patrijzenlaan 38 Het verwijderen van 
 asbesthoudende materialen - Slopen W-2012-0531 12-10-2012

wilnis
Oudhuijzerweg 34 Uitbreiden van een woning - Bouwen W-2012-0535 16-10-1012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet 
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 26 oktober 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter in-
zage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam aard van het project/inrichting  activiteiten aanvraagnr.

mijdrecht
Constructieweg 25a Het reviseren van de milileuactiviteiten, bouwen van - Bouwen  W-2011-0200
 een opslagbox en een constructie tbv opslagtanks - Milieu 

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar 
voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het vol-
gende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij 
de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij 
de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking 
geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

 verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Briljant 27 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2012-0504 12-10-2012
 op het voordakvlak  
Hofland 27 en 29 Uitbreiden van de woning nr. 27  - Bouwen W-2012-0496 17-10-2012
 en bouwen van een berging met 
 overkapping bij nr. 29 

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141H Verlagen van een brug - Bouwen W-2012-0514 17-10-2012
Groenlandsekade 93b  Vervangen van de beschoeiing - Bouwen W-2012-0444 12-10-2012
(achter) 
Oudeland 38 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0498 17-10-2012
 het voorgeveldakvlak 

wilnis
Dr. Mees ten Vergroten van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0500 17-10-2012
Oeverlaan 12 het voorgeveldakvlak v/d woning 
Timotheegras 36 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0501 17-10-2012
 het achterdakvlak 

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.

 verOrdeninG winkeltijden de rOnde venen 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van de raad van 18 oktober 2012 de Ver-
ordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 is vastgesteld. De wijzigingen in de Winkeltijdenwet, het streven 
naar meer maatwerk voor het lokale bedrijfsleven en de herindeling maakten actualisering van de verordening 
winkeltijden noodzakelijk. In deze nieuwe verordening wordt het maximum aantal koopzondagen voor de hele ge-
meente op 3 koopzondagen per kalenderjaar gesteld. Incidenteel wordt een vierde koopzondag toegestaan. Deze 
vierde koopzondag is mogelijk indien Eerste Kerstdag en/of Tweede Kerstdag op een doordeweekse dag valt. De 
gemeente is opgedeeld in vier deelgebieden: Mijdrecht, De Hoef en Amstelhoek; Wilnis; Vinkeveen en Waverveen; 
Abcoude en Baambrugge. In elk deelgebied zal het college, op voorstel van de ondernemers uit dat gebied, data 
voor de koopzondagen vaststellen tot het gestelde maximum aantal. Verder wordt de bestaande toerismebepa-
ling Vinkeveenseplassen, voorzien van een motivatie, onveranderd voortgezet. Er is geen avondopenstelling van 
levensmiddelenwinkels/supermarkten mogelijk op de zon- en feestdagen vanaf 16.00 uur. De Verordening win-
keltijden De Ronde Venen 2012 treedt in werking met ingang van 1 november 2012.

ter inzagelegging
Genoemde Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register 
verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan 
tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

maand evenement locatie activiteit

Voorkeursdatum Vinkefest 2013 Feestterrein aan de Diverse activiteiten 
do 16 mei t/m ma 20 mei 2013  Demmerik te Vinkeveen m.b.t. een feestweek
14.00-03.00 uur

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze 
evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afd. Omge-
vingszaken, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via 
telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.

 verGaderinG Gezamenlijke raadscOmmissie dinsdaG 30 OktOber 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: De heer P.B. Kooijman
Voor de achterliggende stukken wordt verwezen naar de raadstukken van de begrotingsraad d.d. 
dinsdag 8 november 2012

aGenda 
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken - maximaal 5 minuten per inspreker- over de programmabegroting 2013, dan kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de begrotingsraad van 8 november 2012
a. Programmabegroting 2012
 De gezamenlijke raadscommissievergadering wordt gehouden ter voorbereiding van de begrotingsraad op 10 no-

vember a.s. De beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen wordt in deze vergadering met het college 
besproken.

5. Sluiting

 verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken / samenlevinG 
 maandaG 5 nOvember 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 oktober 2012

aGenda NB aangegeven tijden zijn indicatief
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt 
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aan-
melden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 1 okober 2012 
5. Punten voor de raad van 22 november 2012 
a. Toekomst Meerbad Abcoude, raadsvoorstel 0065/12 (19.45 uur)
 Gezien de onderhoudstaat van het zwembad en de bouwplannen voor het Meerbadterrein is het in exploitatie 

houden van het zwembad tot 1 augustus 2015 de maximale termijn waarbinnen het nog realistisch, financieel en 
ook qua veiligheid verantwoord is het Meerbad in Abcoude open te houden. De raad wordt voorgesteld:
1.  Het Meerbad Abcoude nog tot 1 augustus 2015 in exploitatie te houden en daarna te sluiten; 
2. De meerkosten voor het in exploitatie houden van Het Meerbad tot 1 augustus 2015 van totaal e93.534, 

incl. de onderhoudskosten, deels te dekken uit de afrekening c.q. liquidatie-opbrengst van de Stichting 
Het Veenbad ad e 81.500 en het restant van e12.034 ten laste te brengen van de eenmalige ruimte 2012.

6. Overige Punten
a. Stand van zaken bouwplan pannenkoekenhuis Herenweg 1 te Vinkeveen (21.30 uur)
 Het college wordt verzocht informatie te verstrekken over de stand van zaken rond het bouwpan tot het realise-

ren van een pannenkoekenhuis op het perceel Herenweg 1 te Vinkeveen.
7. Informatieuitwisseling (22.00 uur)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving & Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen. Daarnaast wordt het overzicht 
‘openstaande toezeggingen c.a.’ aan de orde gesteld.

8. Sluiting

 aGenda raadsverGaderinG dOnderdaG 8 nOvember 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 16.00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 november 2012.

aGenda NB aangegeven tijden zijn indicatief
1. Opening (15.30 uur)
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmel-

den 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 (16.00 uur)
4. Programmabegroting 2013
 De raad heeft de programmabegroting 2013 ontvangen met het verzoek deze vast te stellen. De raad behandelt 

de programmabegroting in een aantal termijnen. Hieronder is op hoofdlijnen de procedure van behandeling weer-
gegeven.

 Speerpunten van beleid van fracties (16.05 uur)
 De fracties starten hun 1e termijn met benoemen van hun speerpunten van beleid, met de mogelijkheid moties 

en amendementen alvast aan te kondigen. De spreektijd bedraagt per fractie 8 minuten en vindt plaats op volg-
orde van de grootte van de fracties (grootste start).

 Reactie college op de ingediende algemene beschouwingen fracties (17.10 uur)
 Het college geeft in de 1e termijn een mondelinge reactie op de algemene beschouwingen. De spreektijd be-

draagt per collegelid 15 minuten.
 Pauze (18.25 uur)
 Tijdens de pauze is er de gelegenheid een maaltijd te gebruiken en kunnen de fracties zich voorbereiden op hun 

2e termijn.
 Reactie fracties in 2e termijn (19.15 uur)
 Na de pauze krijgen de fracties de gelegenheid tot debat waarin op de 1e termijn van de raadsfracties en het col-

lege kan worden gereageerd en moties en / of amendementen kunnen worden ingediend. De spreektijd bedraagt 
10 minuten per fractie.

 Pauze (20.35 uur)
 De pauze geeft het college de mogelijkheid zich voor te bereiden op haar reactie in 2e termijn. Daarnaast kunnen 

de fracties -intern en in samenspraak met de andere fracties- zich verdiepen in de ingediende moties en amen-
dementen.

 Reactie college in 2e termijn (21.15 uur)
 Het college geeft een reactie op de door de fracties in de 2e termijn ingebrachte punten en geven aan wat hun 

standpunt is ten aanzien van de ingediende moties en amendementen. De spreektijd bedraagt per collegelid 10 
minuten.

 Pauze (22.05 uur)
 De fracties krijgen de gelegenheid om naar aanleiding van de reactie van het college overleg binnen de fractie te 

houden en overleg met andere fracties te voeren.
 Besluitvorming motie / amendementen / raadsvoorstel (22.30 uur)
 Aansluitend vindt de besluitvorming en stemming plaats over de ingediende moties, amendementen en het 

raadsvoorstel. De moties en amendementen worden op volgorde één voor één behandeld. De fracties krijgen de 
gelegenheid voor een korte reactie op de ingediende motie of het amendement, waarna aansluitend wordt ge-
stemd. 

5. Sluiting

 verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken / 
 financiën & publieke werken maandaG 12 nOvember 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk - Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 oktober 2012.

aGenda NB aangegeven tijden zijn indicatief
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt 
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aan-
melden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 4 oktober 2012 
5. Punten voor de raad van 22 november 2012
a. Handhavingsbeleid 2012 - 2014, raadsvoorstel 0064/12 (19.45 uur)
 De raad wordt het integraal handhavingsbeleid 2012-2014 ter vaststelling aangeboden. Een integraal handha-

vingsbeleidsplan dat blijk geeft van transparantie voor burgers, bedrijven en overige instellingen, de gemeentelijke 
organisatie en de handhavingspartners over hoe wordt omgegaan met integrale handhaving binnen de gemeen-
te De Ronde Venen. In het beleidsstuk worden de handhavingsprioriteiten door het college aan de raad aange-
boden.

b. Vaststellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan planperiode 2013-2017, raadsvoorstel 0203/12 (21.00 uur)
 Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer (Wm art. 10.33) verantwoordelijk voor de zorg voor de inza-

meling en transport van stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. In de Wet milieubeheer is (Wm, art.4.22) op-
genomen dat alle gemeenten een verbreed gemeentelijk rioleringsplan moeten hebben. Het verbreed gemeente-
lijk rioleringsplan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

6. Overige Punten
a. Kap(vergunningen)beleid (21.30 uur)
 Een voorstel van het college voor een nieuwe regeling rond het kappen van bomen is na behandeling in de com-

missie Publieke Werken van april 2012 aangehouden. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is bezig om 
over dit onderwerp een initiatiefvoorstel voor te bereiden. Aan de hand van een conceptvoorstel verzoekt de frac-
tie aan te geven of voor het voorliggende voorstel draagvlak is.

7. Informatieuitwisseling (22.00 uur)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën & Publieke Werken en mededelingen te doen. Daarnaast wordt het 
overzicht ‘openstaande toezeggingen c.a.’ aan de orde gesteld.

8. Sluiting



De Utrechtse grachten, kasteel 
Amerongen, je eigen straat: 
welke plek is uw favoriete stek in 
Utrecht? Zet het op de foto en 
doe mee aan de fotowedstrijd 
van Utrecht2018! Deze wedstrijd 
is onderdeel van de ambitie 
om Utrecht in 2018 culturele 
hoofdstad van Europa te maken. 
Ronald Trum van Toerisme 
Utrecht: “Met deze prijsvraag 
beseffen Utrechters hoe mooi 
onze stad en provincie zijn, maar 
kunnen ook (inter)nationale 
bezoekers onze stad bekijken 

door de ogen van Utrechtse 
locals.” De meest aansprekende 
foto wordt beloond met een 
iPad. Er zijn ook twee mooie 
troostprijzen. Meedoen? 
Uitgebreide informatie is te 
vinden op www.utrecht2018.eu/
fotowedstrijd. 

Een gloednieuwe ontvangsthal 
en een duurzame parkeerplaats: 
sinds 24 oktober zijn met deze 
twee wapenfeiten de eerste 
contouren van het Nationaal 
Waterlinie Museum in Fort bij 
Vechten zichtbaar en toegankelijk 
voor publiek. ‘Gebouw Y’ (foto), 
waar bezoekers voortaan het
fort binnenkomen, laat zien dat 
dit Waterliniecentrum nieuw en 

oud combineert. Een modern 
ontwerp, geïnspireerd door de 
loods die vroeger op deze plek 
stond. 
Bij de aanleg van de nieuwe 
parkeerplaats is rekening 
gehouden met de archeologische 
schatten van het Romeinse Fort 
Fectio en met het behouden 
van de natuur in het gebied. De 
provincie gebruikte de aanleg als 

proefproject om de ontwikkeling 
van duurzame materialen in de 
wegenbouw te stimuleren.
Het Waterliniecentrum in het fort 
tussen Utrecht, Bunnik en Houten 
wordt in fasen gebouwd. In 2014 
moet het helemaal klaar zijn. 

Wilt u nu al een kijkje nemen? 
Ga naar www.fortvechten.nl voor 
meer informatie.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
 de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op 

7 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie: 
prachtig landschap en 
belangrijk erfgoed

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur: 
“Wij zijn trots op het Utrechtse deel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Het is één van onze belangrijkste 
cultuurhistorische schatten. Daarom 
investeert de provincie Utrecht volop 
in het behoud van de forten en in 
tal van fiets- en wandelroutes om 
de forten met elkaar te verbinden. 
Toegankelijkheid voor publiek 

vinden we namelijk heel belangrijk. 
Daarom werken we met veel partners 
samen. Met hen gaan we op zoek 
naar combinaties van historisch 
erfgoed en nieuwe, eigentijdse functies. 
Van restaurant tot cultuurcentrum 

en van logeerplek tot schuilplek 
voor beschermde diersoorten. Zo 
behouden we de Waterlinie voor de 
volgende generaties!” 

GS

   
 

Utrecht2018 
zoekt mooiste 
Utrechtse plekje

Fort Vechten maakt deel uit 
van de  Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Dit is een 
verdedigingslinie van 85 
kilometer lang. Van Muiden 
– dwars door de provincie 
Utrecht – naar de Biesbosch. 
Vanaf ongeveer 1870 tot en met 
de Tweede Wereldoorlog werd 
het gebied bij dreiging onder 
water gezet om vijanden tegen 
te houden. Tegenwoordig is de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
een prachtig natuurgebied met 
forten, groepsschuilplaatsen en 
waterstaatkundige werken. Deels 
zichtbaar, deels verborgen in het 
landschap. In 2005 is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 

aangewezen als Nationaal 
Landschap. In 2009 kreeg het de 
status van Rijksmonument. En 
sinds 2010 is de linie kandidaat 
voor de werelderfgoedlijst 
van Unesco. Het Nationaal 
Waterlinie Museum (foto) dat 
in Fort Vechten verrijst, wordt 
een culturele, recreatieve en 
educatieve plek voor bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Hier 
ervaart u hoe het er vroeger 
op de forten toeging. De 
parkeerplaats en ontvangsthal 
zijn een voorproefje, met de 
bouw van het museum wordt 
later dit jaar gestart. 

Karin Boelhouwer, statenlid voor GroenLinks: 
“De provincie Utrecht is dankzij 
haar erfgoed in alle verscheidenheid 
ongelofelijk aantrekkelijk om in te 
wonen, in te werken en om te bezoeken. 
GroenLinks vindt het belangrijk daarin 
te investeren, met de voorwaarde dat 
de landschappelijke kwaliteit behouden 
blijft of verbeterd wordt. Ook wil 
GroenLinks dat toegankelijkheid en 
beleefbaarheid worden gegarandeerd. 
Bij de ontwikkeling van Fort 
Vechten gaan natuur- en 
cultuurontwikkeling hand in hand. 

Staatsbosbeheer werkt als eigenaar 
samen met een commerciële 
exploitant. Dat maakt deze 

plannen ook financieel mogelijk! 
Als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, is Fort 
Vechten een prachtige plek. 
De komst van het Nationaal 
Waterliniemuseum zal nog meer 
bezoekers trekken. In 2014 gaat 

het open. Tot die tijd wachten 
is niet nodig, want ook nu 
is Fort Vechten een bezoekje 
waard!”

PS

‘Natuur en cultuur gaan 
hand in hand’

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur: 
“Wij zijn trots op het Utrechtse deel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

cultuurhistorische schatten. Daarom 
investeert de provincie Utrecht volop 

de forten met elkaar te verbinden. 

vinden we namelijk heel belangrijk. 
Daarom werken we met veel partners 
samen. Met hen gaan we op zoek 
naar combinaties van historisch 
erfgoed en nieuwe, eigentijdse functies. 
Van restaurant tot cultuurcentrum 

en van logeerplek tot schuilplek 
voor beschermde diersoorten. Zo 
behouden we de Waterlinie voor de 
volgende generaties!” 

‘Toegankelijkheid is heel 
belangrijk’

Karin Boelhouwer, statenlid voor GroenLinks: 

wonen, in te werken en om te bezoeken. 
GroenLinks vindt het belangrijk daarin 
te investeren, met de voorwaarde dat 
de landschappelijke kwaliteit behouden 

beleefbaarheid worden gegarandeerd. 

Staatsbosbeheer werkt als eigenaar 
samen met een commerciële 
exploitant. Dat maakt deze 

plannen ook financieel mogelijk! 
Als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, is Fort 
Vechten een prachtige plek. 
De komst van het Nationaal 
Waterliniemuseum zal nog meer 
bezoekers trekken. In 2014 gaat 

hand in hand’
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Door Flavoring

BUY NOTHING NEW
Van de week had ik dan heerlijk even een momentje voor mijzelf. Tijd-
schrift, kopje thee en dan in het hoekje van mijn bank genesteld, liefst 
nog met een dekentje over mijn benen. Dit zijn van die momenten waar 
ik heerlijk van kan genieten. Maar die rust duurt nooit lang, altijd komt 
er wel iets voorbij waarvan ik weer in de actie schiet. Dat kunnen de kin-
deren zijn, een telefoontje of gewoon de ideeën die je in je hoofd krijgt 
en die er dan meteen weer uit moeten. 
Zo raakte ik geïntrigeerd door een artikel dat ik las in dat tijdschrift. Het 
ging over de Buy Nothing New maand. Wat blijkt, er is een ‘beweging’ 
ontstaan die de maand oktober heeft uitgeroepen tot een maand waar-
in iedereen wordt uitgedaagd om niets nieuws te kopen. Dit triggerde 
mij, omdat ik me best kan verbazen over mijn eigen consumptiegedrag. 
Ik vind het heerlijk om te shoppen, om nieuwe dingen te kopen en kan 
daar menig dagje uit mee vullen. Alleen, met familie, met vriendinnen, 
het maakt me niet uit. Het rondsnuffelen, kleding passen, tussen de boe-
ken neuzen in de boekwinkel, ik vind het allemaal even heerlijk. Maar 
tegelijkertijd irriteert het me ook. Waarom word ik blij van winkelen en 
nieuwe dingen aanschaffen? Het moment is tenslotte van korte duur en 
voordat je het weet, is iets niet nieuw meer maar een gewoon onderdeel 
in je huis of kledingkast. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg 
dat als ik ging winkelen en mijn man had wel een aankoop gedaan en ik 
nog niet, dat ik daar chagrijnig van werd. 

Buy Nothing New is dus een actie die bewustwording stimuleert over al-
les dat we allemaal al bezitten en zij roepen iedereen op om een maand 
lang geen nieuwe spullen te kopen, en vooral om te genieten van dat 
wat we al hebben! Wat daar volgens hun bij hoort, is ontdekken dat je 
ineens geld overhoudt om leuke dingen te doen. Buy Nothing New gaat 
namelijk niet over geen geld meer uitgeven, maar over anders geld uit-
geven. Je geld spenderen aan een beleving, in plaats van iets materieels. 
Iedereen kent wel die spullen op zolder die staan te verstoffen, of dat 
deel in je kledingkast dat je toch nooit aantrekt. Er is altijd wel iets wat 
we niet gebruiken en wat kan worden weggegeven, kan worden uitge-
leend, op marktplaats gezet kan worden of wat je kan ruilen. 
De maand oktober is gekozen, omdat in december vaak veel geld wordt 
uitgegeven en juist in de maanden ervoor het leuk is om te zien wat je 
allemaal al hebt. Dit zette mij wel aan het denken. De maand is al bij-
na voorbij, dus heeft het nog wel zin dan? En ik doe toch al bewust met 
mijn spullen? Zo geef ik de kinderkleding van mijn kinderen altijd door 
aan anderen, zodat mijn kasten weer opgeruimd zijn en iemand anders 
weer blij is met de spullen. Maar goed, enige scepsis heb ik toch nog 
wel, gezien mijn slappe smoesjes. Terwijl ik het tegelijkertijd een gewel-
dige actie vind. Het doet een beroep op je creativiteit. Je huis weer eens 
op zijn kop zetten is goed, de bezem door je huis en kasten halen en 
vooral goed kijken wat je kan doen met al je spullen. Geef je het weg, ga 
je het verkopen, pimp je dat ene meubelstuk zodat het aan een tweede 
leven kan beginnen? Ik vind het nog niet zo’n gek idee, zeker met de cri-
sis en de bezuinigingen waar we met zijn allen al een tijdje inzitten en 
in zullen blijven zitten. 

Ik ben al een tijdje bezig met het opruimen van de spullen in mijn huis. 
En nu weet ik het zeker, hier ga ik mee door. Koop niks nieuws in ok-
tober, misschien moet het gewoon worden, ik koop niets meer dit jaar. 
Maar... is dat dan wel goed voor onze economie?
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oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost in Woerden, tel. 0900-
4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00 u. tot de 
volgende dag 8.00 u.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): tel. 0900-2359893. 
Hulp bij het huishouden, tel. 0348-
437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
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’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING 
THuIS STERvEN 
dE RONdE vENEN

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 
in de thuissituatie. 7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar, tel. 06-
51451130.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Vinkeveen, Cuilensmeer: Gecastreerde forse kater. Odie is 4 jaar 

oud en heeft zwart met wit befje en wit plekje bij lies. 
- Mijdrecht, omgeving Kievit: Zwarte gecastreerde kater met grijze 

haartjes in nek.
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte ‘Poes’ met wat witte haartjes on-

der de kin; Poes is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: Jong Turks Angorakatje; 

hij heeft een witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar 

oud; hij heet Tarzan. 
- Mijdrecht, Maansteen: Kater; wit met rode vlekken; hij heeft chip 

en is gecastreerd.
- Vinkeveen Dodaarslaan: Zwarte gecastreerde kater; onder kin 

een witte vlek met daarin een zwart vlekje; zwart-grijze staart.

Gevonden:
- Uithoorn, Kuifmees: Zwart-bruine cyperse kat met witte voor- en 

achterpoten. Hij heeft een witte bef en wit puntje aan de staart.
- Uithoorn, Bieslook: Grijze kat met witte pootjes en bef. 
- Uithoorn/De Kwakel, Noorddammerlaan: Oranje-zwart-witte lap-

jeskat.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Zwart-witte kat met zwarte rug en witte 

buik, zwarte staart.
- Uithoorn, Bertram: Schildpadpoes met klein wit befje, zwarte 

staart en witte teentjes achter. 
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Rode kater met witte poten en bef; 

staarteinde heeft een witte punt.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kittens.
- Moederpoes met 3 kittens.

Mijmeringen

Zwemdiscotheek voor de 
jeugd in het Veenweidebad
De Ronde Venen - Komende vrij-
dag 26 oktober zal door Optisport 
De Ronde Venen het Veenweidebad 
voor het eerst omgetoverd worden 
tot zwemdiscotheek. Alle kinderen 
tot en met vijftien jaar uit Mijdrecht 
en omstreken zijn uitgenodigd voor 
deze avond. Tijdens de zwemdisco 
hangen er veel discolampen voor 
een echte discosfeer en worden de 
laatste hits door DJ Axel & Bas ge-
draaid waarop gezwommen en ge-
danst kan worden in het recreatie-
bad, doelgroepenbad en wedstrijd-
bad. De zwemdisco begint om 19.00 
uur en is om 22.00 uur afgelopen. 
De entree voor de zwemdisco is 7,50 
euro inclusief een hapje en drankje. 
Tijdens de gehele avond kan je bo-

ven- en onder water op de foto bij 
de fotograaf van het Veenweidebad 
Jasper. Je kan natuurlijk ook jouw 
verzoeknummer laten weten via het 
gastenboek of hyves. Jullie bepalen 
wat de DJ op de zwemdisco-avond 
draait, dus laat jouw favoriete num-
mer weten en dans er lekker op los 
met al je vrienden en vriendinnen! 
Als ouder bent u ook van harte wel-
kom in de zwemdiscotheek.
Op het moment dat u mee gaat 
zwemmen betaalt u het zwemdis-
co-tarief. Wilt u vanaf de kant uw 
kind in de gaten houden dan kan 
dit vanuit de horeca onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
Voor meer info zie advertentie el-
ders in dit blad.

Workshop ‘Haal meer uit 
je compact-camera’ 
Vinkeveen - Een moderne com-
pact-camera, met veel technische 
hoogstandjes: het kan ingewik-
keld zijn om de juiste instellingen 
voor een bepaalde situatie te vin-
den. Kennis van de mogelijkheden 
en weten wanneer je die kan toe-
passen, geven een foto vaak net dát 
verschil bij uitzonderlijke situaties. U 
leert de functies van uw compact-
camera kennen, zoals witbalans, 
sluitertijd, belichting, kleurcorrec-
ties, flitsen, fotobestand formaten 
en voorinstellingen.
Deze cursus is specifiek voor die-
genen, die een eerste digitale com-
pact-camera hebben gekocht en er 
meer over willen weten. De cursus 

duurt twee maandagen en één za-
terdag: 5, 10 en 12 november. De 
workshop wordt gegeven in De Boei 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Kosten 18 euro. Meenemen: came-
ra, aansluitsnoer, handleiding, usb-
stick met een selectie van uw fo-
to’s. Inschrijven kan via de Rabo-
bank of via internet op www.cursus-
project.nl. Wie meer wil weten over 
inschrijven, cursustijden en betalen, 
kan bellen: (0297)261849 of mailen: 
auwert@casema.nl. Nieuws vindt 
u ook bij cursusproject.hyves.nl of 
volg het Cursusproject op Twitter; 
@Cursusproject Bij de Rabobank, 
VVV, steunpunten en bibliotheken is 
het programma ook te bekijken.

Een sixpack in De Hoef
De Hoef - Op 9 en 10 november 
brengt de Hoefse toneelvereniging 
een sixpack aan voorstellingen: een 
eenakterfestival van zes verschillen-
de stukken zal u per avond worden 
voorgeschoteld. Zes verschillende 
stukken in zes verschillende decors 
voor de prijs van één. De voorstel-
lingen worden gegeven op vrijdag 9 
en zaterdag 10 november om 20.00 
uur in het theater De Springbok aan 
Oostzijde 61a. De zaal is open van-
af 19.00 uur en na afloop blijft ui-
teraard de bar voldoende lang open, 

zodat u de stukken kunt nabespre-
ken met de spelers en andere be-
langstellenden. Gezien de belang-
stelling is het raadzaam te reser-
veren; de afgelopen voorstellingen 
waren allemaal uitverkocht en de 
huidige stand van de reserveringen 
geeft aanleiding aan te nemen dat 
dat ook dit keer het geval zal zijn.

Reserveren kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reserve-
ren) of anders telefonisch via Ro-
nald Wieman: (0297)593291. 

Bouwplan Herenweg 112 
in deze vorm afgeserveerd
Vinkeveen - Vorige week donder-
dag 18 oktober heeft de Ronde-
veense gemeenteraad in meerder-
heid het bouwplan Herenweg 112, 
zoals het er nu lag, afgeserveerd. 
Veel hoeven we er eigenlijk niet 
meer over te schrijven. Onze lezers 
hebben er de afgelopen jaren al 
heel wat artikelen over in deze krant 
gezien en we willen niet - zoals de 
meeste raadsleden wel deden - op-
nieuw alles nog eens overdoen. Het 
nieuws is dat er nu een raadsbesluit 
ligt dat het plan - zoals het er nu ligt 
- niet kan. De projectontwikkelaar is 
daar erg boos over en liet ook dui-
delijk merken dat hij deze gang van 
zaken ‘onbehoorlijk bestuur’ vond 
wat hem heel veel geld zou gaan 
kosten. Zo tussen de regels door liet 
de woordvoerder van deze project-
ontwikkelaar weten dat de gemeen-
te een proces te wachten zou staan. 
Cees Houmes van D66 was het 
blijkbaar eens met de projectont-
wikkelaar: “Ook wij zijn bang voor 
een proces. We nemen een ver-
keerd besluit. Wat het college nu wil 
kan niet. We hebben te maken met 
toezeggingen en beloftes naar deze 
projectontwikkelaar door een oud-
wethouder, die onomkeerbaar zijn. 
We handelen nu als een onbetrouw-
bare overheid”, aldus Houmes.

Past niet
De fracties van RVB, VVD en PvdA/
GL vonden dat alles al gezegd was. 
Zij waren het helemaal eens met 

het voorstel van het college: dit plan 
nee, en opnieuw om de tafel om 
te komen tot een plan wat minder 
massaal was en beter paste in de 
omgeving. 
Ook vroegen zij zich af of “er rech-
ten konden worden ontleend aan 
een ander plan, door een ande-
re wethouder. Dat is niet aan ons, 
wij moeten niet op de stoel van een 
rechter gaan zitten, maar het lijkt 
ons sterk. Dit college zal dit echt wel 
terdege hebben onderzocht”. Ook 
de fractie van SVAB was het eens 
met D66. Ook zij hadden het idee 
dat wat dit college nu wil “in strijd 
was met alle beginselen van be-
hoorlijk bestuur. Ook wij zijn bang 
dat als er een rechtszaak komt, wij 
als gemeente dit gaan verliezen”.

Ingegraven
Wethouder Palm had geen angst 
voor een rechtszaak: “Wel zitten de 
partijen op dit moment tot hun haar-
grens ingegraven”, zo zei de wet-
houder. “Maar ondanks alles zeg-
gen wij tegen dit plan nee. Laat ech-
ter duidelijk zijn dat wij niet zeggen 
dat daar niks gebouwd mag wor-
den. Dat mag zeker wel, maar niet 
zo massaal. Wij willen zo spoedig 
mogelijk met de projectontwikke-
laar en de omwonenden om te ta-
fel om te komen tot een wel pas-
send plan. Ik wil er zo snel als mo-
gelijk uitkomen en een werkzaam, 
haalbaar plan neerleggen”, aldus de 
wethouder en aldus werd besloten.

Kids- en jeansactie bij Big L jeans
Aalsmeer - Big L gaat weer ruim-
te maken voor de nieuwste mo-
dellen jeans van de bekende mer-
ken van o.a. G-Star, Pall Mall, LTB, 
Levi’s en ga zo maar door. De ‘ou-
de jeans’ gaan dit weekend met fik-
se korting weg. Bespaar dit week-
end tot en met 60% korting op een 
nieuwe jeans. Voor iedereen zit er 
wel een broek bij, want Big L is be-
kend geworden om zijn grote aan-
bod in jeans. Big L is al jaren toon-
aangevend in de nieuwste mode-
trends. Een afdeling voor de heren 
met o.a. Jack & Jones, Cast Iron, G-
Star en Levi’s. Op de damesafdeling 
vind je o.a. Edc, Only, G-Star, DEPT 
en Gsus. Ook aan de kinderen is ge-
dacht, zowel jongens als meisjes. 
Op dit moment helemaal hot voor 
de kids zijn de merken Cars, Garcia 
en Outfitters Nation

Kidsactie
Vanwege de herfstvakantie heeft 
Big L dit weekend ook aan de kin-

deren gedacht. Een speciale ac-
tie op de kindertops. Wanneer er 2 
artikelen gekocht worden, gaat er 
1 voor de helft van de prijs (goed-
koopste artikel). Ook voor de kids 
diverse jeans in de aanbieding.
Dit weekend volop actie dus in de 
winkel. Big L heeft service hoog in 
het vaandel staan. Door het indruk-
wekkende aantal modellen in jeans 
moet jij een broek kunnen scoren en 
dat tegen kortingen tot en met 60%. 

Wat wil je nog meer!!!!
Het enthousiaste team begroet u/
jou 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 sluiten zij om 17.00 uur. Ook 
komende zondag 28 oktober is de 
winkel geopend van 12.00 tot 17.00 
uur.
Tot ziens dit weekend in de win-
kel van Big L aan Zijdstraat 61 in 
Aalsmeer.

 



pagina 8 Nieuwe Meerbode - 24 oktober 2012

Aanstaande vrijdag en zaterdag:

Toneelvereniging O.K.K 
speelt stuk ‘MiljoenenJacht’
Mijdrecht - Na weken van repe-
teren is het alweer bijna zover. Ko-
mende vrijdag 26 oktober en zater-
dag 27 oktober is er de toneeluit-
voering van toneelvereniging O.K.K. 
Dit keer spelen zij het stuk ‘Miljoe-
nenJacht’. Dit keer een komische 
thriller. MiljoenenJacht! is een span-
nende detective waarin niets is wat 
het lijkt en vage vermoedens en hal-

ve waarheden zich opeenstapelen. 
Natuurlijk is er door O.K.K. een ko-
misch sausje overheen gegoten. Al-
les lijkt te gaan zoals het hoort te 
gaan in hotel Grotenvorst, totdat 
er slachtoffers vallen. Aan inspec-
teur Hocker met H-O-C-K de scho-
ne taak de zaak op te lossen. Weet u 
de dader aan te wijzen? Kom kijken 
en speur mee! 

Uithoorn - Deze week het vierde 
deel uit een reeks van artikelen over 
de voorbereidingen van de verschil-
lende onderdelen van Muziekver-
eniging KnA Uithoorn voor een con-
cert op zaterdag 3 november waar-
in klassieke en moderne muziek el-
kaar ontmoeten. Deze week kijken 
we naar slagwerk en Twirl. Twee 
disciplines die ook vertegenwoor-
digd zijn binnen de muziekvereni-
ging. Slagwerkers zouden we vroe-
ger een drumband noemen. Tegen-
woordig is een slagwerkgroep veel 
meer dan op straat marcherende 
trommelaars. Maar ook de traditio-
nele majorettes die u van straat kent 
kunnen meer dan dat. Twirling is 
een dansvorm waarin muziek wordt 
gebruikt om meiden en dames van-
af 4 jaar kennis te laten maken rit-
mische dansvormen op muziek.

Jampotten en pindakaas
De slagwerkgroep van KnA bestaat 
uit allround muzikanten die allerlei 
verschillende soorten slagwerk spe-
len. Natuurlijk is met twee trommel-
stokken spelen op een kleine trom 
de basis. Vanaf al heel jong leren 
de slagwerkers ritmisch met twee 
stokken om en om in een constan-
te cadans te spelen. Zou u voor de 
lol eens moeten proberen. Het vergt 
veel oefening, maar gelukkig kan 
je trommelen oefenen met mes en 
vork tijdens het ontbijt op jampot-
jes, ontbijtborden en pindakaaspot-
ten. Maar ook trommelen op fiets-
sturen, bovenbenen en brugleunin-
gen gaat prima. Maar slagwerk be-
staat ook uit de triangel, finger cym-
bals, bekkens, grote trom, barchi-
mes en bongo’s. En zo nog wel tien-
tallen instrumenten. Een slagwer-
ker is allround en speelt vele soor-
ten instrumenten. Ook in de popmu-
ziek is slagwerk erg belangrijk. Ar-
tiesten als Prince en Michael Jack-
son hebben complexe ritmes als ba-
sis voor hun bekendste nummers en 
natuurlijk is Phil Collins voor slag-
werkers een halfgod. De slagwer-
kers van KnA spelen op 3 novem-
ber een paar traditionele marsen. Zo 
bent u het gewend en het is de ba-
sis voor al het andere slagwerk. Om-
dat de avond alle muzieksoorten de 
revue wil laten passeren wordt dit 

ook gespeeld. Daarnaast laten de 
slagwerkers horen dat er met al-
leen slagwerk ook swingende mu-
ziek gespeeld kan worden.

Dansen, turnen of twirlen?
Bij twirlen wordt een baton gebruikt 
(makkelijker gezegd: een majorette-
stok). Er wordt een routine (show) 
op bepaalde muziek uitgevoerd. 
Met de baton worden allerlei be-
wegingen gemaakt waar veel varia-
tie in moet zitten. De moeilijkheids-
graad van de baton wordt steeds 
hoger. Ook word erop gelet dat de 
show goed wordt uitgevoerd. Con-
trole is niet alleen nodig over de ba-
ton, ook over het hele lichaam. Ar-
men en benen, voeten en handen 
moeten worden gestrekt. Een slap-
pe hand is namelijk geen mooi ge-
zicht. De dames moeten dus op al-
les letten, en het is best moeilijk om 
goed op je baton te letten en meteen 
ook op je hele lichaam. Sinds enke-
le maanden heeft muziekvereniging 
KnA het Twirlteam Starlight binnen 
haar gelederen. Het is de plek waar 
jonge meiden leren op muziek te 
bewegen. Een show wordt ook met 
meerdere meiden opgevoerd. In een 
groep moet je goed op elkaar let-
ten en in wedstrijdverband zien we 
groepen van 2 tot 30 meiden spec-
taculaire shows opvoeren. Al na een 
paar maanden zie je het zelfvertrou-
wen van de meiden die met Twirlen 
beginnen groeien en de uitstraling 
toenemen! Vooral de houding is erg 
belangrijk: rechte rug, hoofd om-
hoog. Kortom: goed voor het hele lijf 
en de meiden hebben er veel ple-
zier in. In 3 teams gaan de dames 
van het Twirlteam Starlight tijdens 
de show op 3 november laten zien 
wat ze geleerd hebben. Het is een 
prachtig en vrolijk intermezzo van 
het muzikale programma. Er worden 
shows op muziek opgevoerd, met de 
baton, maar ook met andere attribu-
ten. Als u benieuwd bent kunt u ge-
rust nog langskomen op 3 novem-
ber. Er zijn nog enkele kaarten te 
verkrijgen via de website www.amu-
sicnightout.nl

Muzikale afterparty
Muzikanten houden van muziek. 
In alle vormen en van alle soorten. 

Sommige muziek is leuk om te ma-
ken, andere is geweldig om naar te 
luisteren. Maar soms is het gewoon 
heerlijk om even onder het genot 
van een drankje en een gezellig mu-
ziekje bij te kletsen met vrienden en 
familie. Na de avondshow op 3 no-
vember wordt in 7 Street in het the-
ater in Aalsmeer in verschillende lo-
caties een geweldige afterparty ge-
organiseerd. Met live muziek kunt 
u in het bruin café de hele avond, 
tot in de kleine uurtjes wat drinken, 
praten en dansen.
U kunt ook in de pianobar gaan zit-
ten en in een ontspannen sfeer met 
rustige achtergrondmuziek nog 
even napraten over de show en ge-
nieten van een hapje en een drank-
je. Kortom: een volledige avond uit. 
U kunt zelfs beginnen met een diner 
in het theater-restaurant Eetze. 

Volgende week: hoe klinkt een 
orkest van 60 muzikanten?
Volgende week het laatste artikel 
over de voorbereidingen voor het 
concert. Hoe gaat het worden? Kan 
een klassiek orkest samenwerken 
met een rock/popband? Voor hen 
die de afgelopen week in het Gel-
reDome zijn geweest bij Sympho-
nica in Rosso is het duidelijk: na-
tuurlijk kan dat. Een kleine band als 
Doe Maar met grootse muziek kan 
prachtig ondersteund worden door 
een symphonisch orkest. Voor mu-
ziekliefhebbers is een klassieke wals 
even prachtig als een gearrangeer-
de popmedley. En cross-over num-
mers als Music van John Miles of 
Bohemian Rhapsody van Queen zijn 
geweldige voorbeelden daarvan. 
Kijk eens op youtube. Zoek naar 
‘kna a music night out aalsmeer’ en 
er is een kort filmpje te zien over de 
repetities. Bent u na het lezen van 
dit artikel geïnteresseerd of heeft 
u een zoon of dochter die ook wel 
een instrument zou willen spelen of 
Twirlen? Stuur dan een e-mail naar 
kna.secretariaat@gmail.com.
Voor 3 november (middag en avond-
voorstelling) kunt u nog kaarten be-
stellen via www.amusicnightout.nl

KnA uit Uithoorn danst en 
drumt in Aalsmeer

Het is weer even vertraagd maar...

Emmaüsparochiebestuur gaat 
kerkhofje toch leeghalen
Uithoorn - Het was een tijdje rus-
tig rond het kerkhofje aan het Zij-
delveld in Uithoorn, maar vorige 
week vrijdag kwam plotseling, uit 
het niets, het nieuws: maandagoch-
tend om zeven uur wordt begonnen 
met het verwijderen van het asbest 
en de grafstenen. Een groepje na-
bestaanden dat al jaren vecht voor 
behoud van dit rustieke kerkhof-
je, heeft het hele weekend gezocht 

naar een mogelijkheid om het tegen 
te houden, maar in het weekend is 
alles gesloten. Er bleef hen maar 
een ding over: er maandagochtend 
voor het hek gaan zitten en de slo-
pers tegenhouden. Tot op heden 
lukte het. De slopers deden niets. Er 
kwam nog even politie kijken, maar 
ook zij maakte zich verder niet druk. 
Uit naam van de burgemeester werd 
de demonstranten een brief uitge-

reikt waarin stond dat wat ze de-
den niet mocht, maar ook nu ge-
beurde er niets. De nabestaanden 
vechten door: “Het kan toch niet zo 
zijn dat ze van de 180 grafstenen 
er 155 gaan afslopen. Als je de te-
kening ziet blijven er 26 staan, ver-
deeld over het kerkhof. Dat is toch 
verschrikkelijk. We zullen zolang als 
mogelijk dit tegenhouden”, aldus de 
strijdlustige actievoerders.

College De Ronde Venen toch weer tegen 130 op de A2:

‘Verhoging snelheid A2 belemmert
ontwikkeling agrarische bedrijven’
(Vervolg van de voorpagina)

Reactie raad 
CU/SGP: 
Onze redactie heeft alle fracties ge-
vraagd een korte reactie te geven 
op deze zienswijze van het college. 
Alleen de fractie van D66 en Lijst 8 
heeft niet gereageerd op ons ver-
zoek. “Ik heb de zienswijze inmid-
dels gelezen en kan die van harte 
ondersteunen. Eind vorig jaar heeft 
de raad bij motie al aangegeven, 
dat een verhoging alleen accepta-
bel zou zijn indien dat niet leidt tot 
verslechtering van de afgesproken 
geluids- en luchtkwaliteitniveaus. 
Het college heeft in haar zienswijze 
goed aangegeven dat dit probleem 
wel zal optreden en dat dus van een 
verhoging afgezien moet worden. 
Interessant daarbij is dat de ver-
slechtering van met name de lucht-
kwaliteit ook gelijk nadelige econo-
mische effecten heeft voor onze ge-
meente omdat de omliggende agra-
riërs nog meer beperkt zouden wor-
den in hun bedrijfsvoering als de 
minister de verhoging van de snel-
heid door zou zetten. Een extra re-
den dus om zeer kritisch te zijn ten 
aanzien van dit voornemen van de 
minister”, aldus Wim Stam, namens 
de fractie van de CU/SGP.

PvdA/GL:
“De fractie PvdA/GL is het eens met 
de stellingname van het college, 
daar waar het gaat om de zorgvul-
digheid in de besluitvorming. De mi-
nister dient zich te houden aan eer-
der gemaakte afspraken en te vol-
doen aan de eisen van zorgvuldige 
besluitvorming, de normen die gel-
den t.a.v. lucht- en geluidskwaliteit 
en de onderzoekscriteria. Daarnaast 
is mijn fractie van mening dat, ook 
als zou blijken dat een verhoging 
van de snelheid niet leidt tot nor-
moverschrijding (hetgeen zeer on-
waarschijnlijk lijkt), er geen sneld-
heidsverhoging zou moeten komen. 
Een snelheidsverhoging op dit deel 
van de A2 heeft ook rechtstreekse 
effect op de leefomgeving van onze 
inwoners. Met het handhaven van 
de huidige maximale snelheid dra-
gen we bij aan het minder vervui-
len van de lucht en het beperken 
van geluidoverlast. We zorgen zo 
voor een relatieve verbetering van 
de leefomgeving die voor iedereen 

goed is”, aldus Ernst Schreurs na-
mens de fractie PvdA/GL.

VVD:
“De VVD is verrast en verbaasd door 
de reactie van het college dat de ver-
hoging van de maximumsnelheid op 
de A2 agrarische bedrijven zal hin-
deren in hun bedrijfsvoering. In heel 
Nederland liggen er toch weilan-
den langs snelwegen waar men in-
middels 130 km/uur mag rijden. De 
VVD is verder zeer verbaasd te ver-
nemen dat de agrarische bedrijven 
met hun bedrijfsvoering nu al boven 
de afgesproken milieulimieten zit-
ten. Dit zou betekenen dat ook zon-
der maximumsnelheidsverhoging 
agrariërs al niet verder kunnen uit-
breiden. De VVD zal hier op kor-
te termijn vragen over gaan stellen. 
Voor het traject Vinkeveen-Holen-
drecht moet de maximumsnelheid 
100 km/uur blijven om de eventuele 
(milieu)overlast voor de aanwonen-
den in Vinkeveen en Abcoude niet 
te vergroten. De VVD had de ver-
wachting dat op het traject Vinke-
veen-Maarssen de maximumsnel-
heid wel verhoogd kan worden naar 
130 km/uur en is dus zeer benieuwd 
naar de toelichting van het college”, 
aldus Sandor Harmens namens de 
VVD fractie.

SVAB:
“De SVAB-fractie waardeert de inzet 
van ons college zich te keren tegen
het voornemen van de minister de 
snelheid op de A2 te verhogen. Het 
is een ondersteuning van de kri-
tische houding van onze buurge-
meente, de Stichtse Vecht. De argu-
menten staan er. Het is goed om nu 
ook deze kritische noot te laten ho-
ren. Als het voornemen van de mi-
nister zich uitbreidt voor het stukje 
tussen de afslag Vinkeveen en Ho-
lendrecht krijgt De Ronde Venen te 
maken met oplopende milieupro-
blemen door de uitstoot van CO-2. 
Maar vooral geluidstoename, speci-
fiek voor het dorpje Baambrugge en 
de nieuw te bouwen wijk, de Win-
kelbuurt in Abcoude. Er zijn daar 
geen geluidswanden, waardoor de 
bouw van deze nieuwe wijk in ge-
vaar kan komen. Dus niet goed voor 
nu en de toekomst van De Ronde 
Venen”, aldus John Melkman na-
mens zijn fractie.

RVB:
“De fractie van Ronde Venen Belang 
heeft de motie om de A2 op 100 kilo-
meter te houden niet gesteund. De-
ze motie was ter ondersteuning van 
de reeds eerder gemaakte afspra-
ken. Vervolgens beslist de minis-
ter, mede uit electorale overwegin-
gen, dat het 130 mag worden. Het 
college heeft daarop – terecht - een, 
voor zover wij kunnen beoordelen, 
goed onderbouwde zienswijze in-
gediend.  Iets waar de minister mee 
aan de slag kan, maar ook moet. 
Wat ons echter verbaast, is dat deze 
klare taal nog nooit is gebruikt om 
de problematiek van de N201 aan te 
kaarten. De stikstof-emissie, waar 
het college zich zo druk om maakt 
en die de natura 2000 gebieden, de 
landbouw, maar zeker ook de inwo-
ners van deze gemeente dwarszit, is 
zeker ook afkomstig van de N201. 
De N201 is de drukst bereden pro-
vinciale weg in Nederland en levert 
heel veel lawaai, fijnstof, stikstofe-
missie en CO2 uitstoot op. Dat be-
dreigt de landbouw  en de natuur-
gebieden nog veel meer, veel meer 
dan de verhoging van 100 naar 130 
kilometer per uur op de A2, die door 
verbetering van de motoren en de 
toename van het aantal hybride au-
to’s ons inziens wel eens mee zou 
kunnen vallen”, aldus Anco Gold-
hoorn namens zijn fractie.  

CDA:
“Allereerst wil ik benadrukken dat 
het hier gaat om stikstofemissie en 
dat alle inwoners, dus niet alleen de 
agrariërs, en met name de bedrijven 
beperkt kunnen worden in hun ont-
wikkeling.Ook het autogebruik kan 
hier last van krijgen. De zienswij-
ze van het college is daarom goed. 
Je moet hierop tijdig reageren. De 
uitleg in de zienswijze is ook dui-
delijk. Verder wil ik nog melden dat 
er wordt onderzocht of er in Neder-
land nog stikstofemissie-ruimte is te 
vinden. Dit heet PAS (programmati-
sche aanpak stikstof). We zitten na-
melijk aan het plafond van stikstof-
depositie ten opzichte van de natura 
2000 gebieden in onze gemeente en 
daarbuiten, want daar draait het al-
lemaal om”, aldus Nico de Dood na-
mens de fractie van het CDA.

Kom gezellig kijken naar een van de 
uitvoeringen. U bent van harte wel-
kom in Partycentrum de Meijert in 
Mijdrecht. De voorstelling begint 
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten zijn aan de deur 
te verkrijgen voor acht euro per 
stuk. Na de zaterdagavondvoorstel-
ling kunt u nog een dansje wagen 
op de dansvloer.
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Projectteam legakkers 
Vinkeveense Plassen maakt vaart!
Vinkeveen - Dinsdag 16 oktober 
was de Belangen Vereniging Vinke-

veense Legakkers (BVVL) weer aan-
wezig tijdens een overleg met de 

Provincie, Gemeente en Recreatie-
schap om de toekomst van de Vin-
keveense legakkers veilig te stel-
len. Ruud Campman van het Recre-
atieschap Midden Nederland heeft 
met een duidelijke presentatie dui-
delijk gemaakt welke legakkers van 
het Recreatieschap in aanmerking 
komen voor herstel en behoud. De 
middelen die het Recreatieschap ter 
beschikking kan stellen zijn ontoe-
reikend om alle legakkers van het 
recreatieschap in stand te houden, 
er moeten keuzes gemaakt worden. 
Criteria voor herstel en behoud van 
de legakkers zijn o.a.: cultuur histo-
rische waarde, huidige staat van on-
derhoud, geografische ligging en de 
recreëerbaarheid van de legakker. 
De BVVL behartigt alleen de belan-
gen van de particuliere legakkers, 
maar ook het belang om de legak-
kers van het Recreatieschap te be-
houden is groot.
Op de Zuidplas liggen veel gezon-
ken legakkers die een direct gevaar 
veroorzaken voor de scheepvaart. 
Het is van belang om te achterha-
len wie de eigenaren van de gezon-
ken legakkers zijn, alvorens ze de-

Aanstaande zaterdag 27 oktober
Op pad met nachtwachter 
in het Speelwoud
De Ronde Venen - Op 27 okto-
ber 2012, tijdens de ‘Nacht van de 
nacht’, kun je in het Speelwoud mee 
op een bijzondere avondwandeling 
met de nachtwachter. 
Het valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken met 
de nacht van het Speelwoud. Als ‘er-
varingsdeskundige’ heeft de Nacht-
wachter daar rekening mee gehou-
den. Een potje nachtsel en een fles-
je nachtwater spelen een belangrij-
ke rol in de voorbereiding op de ont-
moeting. En als de duisternis in het 
bos voor de dagmensen ondraaglijk 
begint te worden, heeft hij wat op-
geslagen zonlicht achter de hand.
Stukje bij beetje worden de dag-
mensen ingewijd in de geheimen 
van de nacht. Na de tocht levert de 
Nachtwachter de deelnemers weer 
bij ’t startpunt af en gaat vervolgens 
zelf terug naar het westen, de nacht 
in. De dagmensen die iets minder 
dagmens zijn geworden kijken hem 
na. Geschikt voor gezinnen met kin-
deren van 6-11 jaar. Let op: kinde-
ren onder begeleiding van een vol-
wassene, maximaal 1 volwassen be-
geleider per kind. De kosten bedra-
gen twee euro per persoon. U kunt 
om 19.00 uur mee op deze bijzon-
dere avondwandeling om de natuur 
in het donker te beleven. De start 
is bij het NME-Centrum De Woud-
reus. Wilt u ook mee? Meld u dan 
aan via s.postma@odru.nl , of via tel. 
(0297)273692 onder vermelding van 
de tijd en het aantal personen.

Nacht van de Nacht
Om aandacht te vragen voor de toe-
nemende lichtvervuiling en de ef-

fecten daarvan voor natuur en mi-
lieu, wordt komende zaterdag-
avond 27 oktober voor de 8e keer 
de ‘Nacht van de Nacht’ gehou-
den. In heel Nederland worden lich-
ten gedoofd en worden activiteiten 
voor het publiek georganiseerd om 
te genieten van de schoonheid van 
de nacht én de functie van de duis-
ternis. 

Nederland is inmiddels één van 
de meest verlichte landen ter we-
reld. De Nederlandse nacht wordt 
elk jaar drie tot vijf procent lichter 
en echte duisternis is hierdoor bij-
na niet meer te vinden. Lichtvervui-
ling ontneemt het zicht op de ster-
renhemel en nachtdieren raken 
hiervan in de war. Ook kan nog veel 
energie bespaard worden door min-
der en efficiënter te verlichten. Om 
hier aandacht voor te vragen orga-
niseren de Provinciale Milieufedera-
ties en Stichting Natuur en Milieu, 
samen met de deelnemende ge-
meenten, de ‘Nacht van de Nacht’. 
Op www.nachtvandenacht.nl is een 
overzicht van alle activiteiten in Ne-
derland te vinden. 

Vrijwilligers
Vrijwel alle activiteiten in en rond 
NME-Centrum De Woudreus wor-
den georganiseerd door vrijwilligers. 
Ze zouden niet door kunnen gaan 
zonder deze geweldige inzet van al-
le vrijwilligers. Is dit ook iets voor 
u? Of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op: (0297)273692. 
Het adres van NME-Centrum De 
Woudreus: Pieter Joostenlaan 28A, 
Wilnis.

finitief verwijderd kunnen worden. 
Bestuurslid Cock Griffioen gaat het 
Recreatieschap helpen om zicht 
te krijgen op alle gezonken legak-
kers, zijn kennis van de Vinkeveen-
se Plassen komt hem goed van pas. 
De BVVL wordt betrokken met het 
opstellen van het beeldkwaliteits-
plan, dat weer onderdeel uitmaakt 
van het nieuwe bestemmingsplan. 
Het nieuwe bestemmingsplan moet 
voor 1 januari 2015 gereed zijn, er 
valt nog veel werk te doen.
Uit de enquête, die onlangs onder 
de leden van de BVVL is verspreid, 
blijkt dat veel leden een blokhutje 
op hun legakker hebben gezet. Het 
kunnen recreëren heeft ervoor ge-
zorgd, in tegenstelling tot de legak-
kers van het Recreatieschap, dat de 
particuliere legakkers er goed bij 
liggen. Er kan gesteld worden dat 
recreatie goed is voor het behoud 
van de legakkers. De inzet van BV-
VL voor het beeldkwaliteitsplan is 
om de bestaande blokhutjes, die 
binnen de criteria van de omschre-
ven verenigingsvisie staan, te be-
houden en ervoor te zorgen dat de 
legakkers ook voor de toekomst be-
houden blijven.
Mede door de grote achterban die 
zij hebben, worden zij direct be-
trokken bij alle voorstellen rondom 
de legakkers. Wilt u ook dat BVVL 
uw legakker vertegenwoordigt? Ga 
naar www.legakkers.nl en word lid! 

Sluitingsdag museum 
werd goed bezocht
Vinkeveen - Het was zaterdagmid-
dag best gezellig achter bij jachtha-
ven Borger in Vinkeveen. Op het ter-
rein van Museum De Ronde Venen 
vonden diverse activiteiten plaats. 
Zo was er binnen in het museum 
de laatste groente- en bloemenvei-
ling van dit seizoen. Na plaatsne-
ming in de authentieke veilingban-
ken kon men geheel volgens de 
klok gaan bieden. Ongeveer ook zo-
als het vroeger in de oude groen-
teveiling plaatsvond. Na het bie-
den en de afname van de verworven 
producten, trokken de aanwezigen 
naar het buitenterrein waar zich al 

een aantal toeschouwers verzameld 
had om te kijken en luisteren naar 
het shantykoor de Turfschippers. 
Mede ook dankzij het gunstige weer 
vermaakten de aanwezigen zich pri-
ma bij het uitgebreide repertoire van 
het koor. Zowel de echte Hollandse 
meezingers als ‘Hoor je het ruizen 
der golven’ en ‘Het kleine café aan 
de haven’ tot aan de Engelse shan-
ty ‘Goodbye My Lover’ en ‘The Fields 
of Athenry’ gingen het koor goed af 
en werden door het publiek zeer ge-
waardeerd.
Volgend jaar ongetwijfeld een ver-
volg van dit geslaagde initiatief.

Vermist: Vlekkie
Vinkeveen - Als vermist opgegeven door zijn baas is Vlekkie, de bruin-
zwart-witte kater met zwart-grijze staart. Vlekkie wordt vermist vanaf de Do-
daarslaan in Vinkeveen. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescherming: tel. 0297-343618.

Nieuw Kunstconcept 
Compo-Art te bewonderen
Regio - Tijdens de komende kuns-
troute Qua Kunst en Ambacht De 
Kwakel komende zaterdag 27 en 
zondag 28 oktober van 12.00 uur tot 
17.00 uur kunt u kennisnemen van 
een geheel nieuw kunstconcept ge-
naamd Compo-Art. 
Dit door lijstenmaker Ger-
rit Hoogebeen van lijstenmake-
rij De Inlijsteraar ontwikkeld con-
cept is een geheel nieuwe kunst-
uiting waarbij schilderkunst en het 
ambachtelijke lijsten maken op een 
kunstzinnige manier hand in hand 
gaan. “De spanning die ontstaat 
op het moment dat een lijst bin-
nen een kunstwerk een geheel an-
dere functie krijgt dan de gebruike-
lijke, is voor iedereen zinnenprikke-
lend”, aldus Hoogebeen. “Het vergt 

ook enorm veel creativiteit van de 
kunstschilder – in dit geval kun-
stenares Ingrid Jansen uit Korten-
hoef - die plotseling wordt gecon-
fronteerd met een geheel vervormd 
en spannend schilderdoek”, vervolgt 
Hoogebeen. Er zullen in de show-
room van De Inlijsteraar ca. 15 Com-
po-Art kunstwerken tentoon wor-
den gesteld, waarvan kunstkenners 
inmiddels hebben aangegeven dat 
dit op deze wijze nog nooit is ver-
toond. Het gunstige effect dat Com-
po-Art op de toeschouwer zal heb-
ben is er één van spontane creativi-
teit. U bent dan ook van harte wel-
kom om uw zinnen te laten prikke-
len bij De Inlijsteraar aan Stelling 30 
in De Kwakel. Kijk tevens op www.
deinlijsteraar.nl . 

Infoavond op maandag 5 november
Nieuwe Natuurgidsencursus
van IVN in februari
Regio - Je liefde voor natuur ver-
der uitdiepen en dat ook nog eens 
op jouw manier kunnen uitdragen!
Dat en nog veel meer leer je tijdens 
de Natuurgidsencursus die in fe-
bruari 2013 start. Om de 5 jaar, ge-
koppeld aan een lustrum, start de 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
met een 1,5 jaar durende oplei-
ding tot landelijk erkend gediplo-
meerd Natuurgids. In deze periode 
is er om de 2 weken (met uitzonde-
ring van schoolvakanties) op maan-
dag een lesavond en elke vier we-
ken op zaterdagochtend een excur-
sie of het veldwerk. De cursus kost 
inclusief lesmateriaal, koffie/thee en 
één jaar IVN-lidmaatschap met ont-
vangst van het afdelingsblad Rond-
Uit: 225 euro. Inschrijfgeld 25 euro. 
Spreekt dit je aan, kom dan naar de 
info-avond op maandag 5 novem-

ber in NME-centrum De Woudreus 
aan Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. De avond begint om 20.00 uur. 
Tijdens de informatieavond hoor je 
meer over het IVN, de opzet van de 
cursus en wat er van jou wordt ver-
wacht om het erkende diploma IVN-
natuurgids te behalen. Afstudeer-
verslagen liggen ter inzage, oud-
cursisten staan voor een informe-
le babbel klaar, naast koffie/thee en 
zelfgebakken cake. Zo kun je een 
weloverwogen beslissing maken 
om vanaf 2013 deze natuurgidsen-
cursus te volgen. Je kunt je voor de-
ze informatieavond opgeven bij Cin-
dy Raaphorst, tel. (0297)562138; e-
mail: cindy-raaphorst@hotmail.com 

Meer informatie over de IVN vind 
je op de website: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Presentatie over Kyrgyzstan
Mijdrecht - Morgenavond, donder-
dag 25 oktober, om 20.00 uur komt 
bij de Christelijk Maatschappelij-
ke Vrouwenbeweging Passage me-
vrouw A. de Koning uit Bunnik een 
presentatie houden over het land en 
de bevolking van Kyrgyzstan en laat 
ons zien hoe vrouwen daar vilten.
Deze handwerktechniek wordt veel-
al beoefend door de nomaden van 
dit land. U kunt zien en horen hoe 
van ongewassen wol vilt wordt ge-
maakt. Als de vilt is bewerkt wor-

den er souvenirs van gemaakt voor 
de verkoop aan toeristen. Door de-
ze souvenirs te verkopen aan toeris-
ten hadden de nomaden een bron 
van inkomsten. Er is gelegenheid 
om gemaakte spulletjes te kopen, 
de opbrengst is voor de maaksters. 
Wilt u iets meer weten over het vil-
ten, bent u zelf ook creatief, kom ge-
rust eens kijken op deze avond. De 
leden van de Passage komen bij el-
kaar in gebouw Irene aan de Kerk-
straat in Mijdrecht.

Van Ekris levert bijdrage 
aan Welzorg 
Mijdrecht - Als vele jaren is Han-
no Zaal een fervent Toyota rijder 
en trouwe klant bij Toyota van Ekris 
Mijdrecht. Zijn ruim 14 jaar ou-
de Starlet stond op de nominatie 
om ingeruild te worden voor weer 
een nieuwe Toyota. Door de licha-
melijke beperking van Hanno die-
nen enige aanpassingen aan de au-
to uitgevoerd te worden, aldus Har-
ry van Ekris, directeur van Van Ekris 
Mijdrecht. Gezocht werd naar een 
oplossing. Die werd gevonden in de 
samenwerking met Welzorg. Wel-
zorg, onderdeel van de Louwman 
Groep, is gespecialiseerd in ad-
vies, verkoop, service, aanpassing 
en verhuur van (revalidatie)hulp-
middelen voor ouderen en mensen 
met een beperking. De bijdrage van 
Van Ekris werd een aanzienlijk geld-
bedrag. Dit werd mede mogelijk ge-
maakt door een prestigieuze prijs, 
(Toyota Ichiban European Custo-
mer Satisfaction Award) die dankzij 
haar medewerkers gewonnen werd.  
‘Ichiban’ is een Japans woord. Het 
is ontleend aan ‘Okyakusama Ichi-
ban’, dat ‘customer first’ betekent: 
de klant staat dus voorop. ‘Ichiban’ 
betekent ‘eerste’ of ‘nummer 1’. De 
runner-up prijs is voor die dealers 
die in één jaar de grootste procen-
tuele stijging hebben doorgemaakt. 
En op die manier hun inspanningen 
op het gebied van klanttevreden-
heid gehonoreerd zien worden. Toy-
ota van Ekris in Mijdrecht is de run-
ner up van de ‘Toyota Ichiban Euro-
pean Customer Satisfaction Award’, 

een prestigieuze klanttevreden-
heidsprijs van Toyota Motor Euro-
pe. Het is juist deze combinatie die 
de Ichiban bijzonder maakt. Win-
nende dealers weten klantgericht-
heid en klanttevredenheid te com-
bineren met een goede prestatie op 
het gebied van marktaandeel. Te-
vens bestaat Van Ekris 100 jaar. Bij 
Koninklijk besluit zal zij zich binnen-
kort Hofleverancier mogen noemen. 
Hanno Zaal heeft de zeldzame aan-
doening Osteogenesis imperfecta, 
letterlijk vertaald: “onvolmaakte bot-
vorming”. Dit is een aangeboren en 
erfelijke aandoening van het bind-
weefsel. Meestal wordt de afkor-
ting OI gebruikt. In Nederland heb-
ben tussen de 600 en 1000 mensen 
deze aandoening. Het meest opval-
lende verschijnsel is de grote breek-
baarheid van het skelet. Door een 
kleine aanleiding, zoals een plotse-
linge beweging, kan al een botbreuk 
ontstaan. 
Voor Hanno geldt dit eveneens. 
Hij werkt bij Stichting De Baat in 
Mijdrecht. Hij bereikt zijn werk met 
de speciaal voor hem aangepaste 
auto. Vervoer met een bus of buurt-
bus is niet mogelijk. Doordat de zit-
plaatsen in de bus niet zijn aange-
past, kunnen zijn botten zo maar 
breken als de bus over een hob-
bel heen gaat of een andere onver-
wachte beweging maakt.  De spe-
ciaal op Hanno aangepaste auto is 
voor hem dan ook de enige moge-
lijkheid het dagelijkse leven zelf in 
te kunnen vullen. 



Verslag vrijwilliger Jan Driessen
Regio - “Om 07.30 uur gaat de wek-
ker. Het is vandaag de dag van de 
Amsterdamse Marathon. Voor het 
eerst ga ik niet lopen, maar een wa-
terpost bemannen. Na een bak kof-
fie stap ik in de auto en haal Peter, 
Willie en Theo op en rijdt naar Uit-
hoorn. Via het sportpark de Rand-
hoorn gaan we met 20 vrijwilligers 
namens AKU onderweg naar Am-
sterdam. We gaan onderweg naar 
het 32 kilometerpunt in de mara-
thon. In Amsterdam Oost op een 
van de zwaardere plekken van het 
parcours. Om 9.15 uur komen we 
aan en zoeken onze kramen en on-
ze plek op. Nadat we instructie en 
onze jasjes ontvangen hebben van 
Trudy, namens de organisatie, be-
ginnen we met de waterbekers vul-
len. De lopers van de marathon zijn 
inmiddels onderweg. We zorgen 
voor 11 kramen en 2 afgifteplekken 
voor sponsen. Ongeveer een uur-
tje later staan er bij ons in de kraam 
800 bekertjes water. Bij elke kraam 
staat een vergelijkbare stapel. Bij-
na 10.000 bekers met water. Dat lijkt 
voorlopig genoeg. 

Eerste
Vlak na 11.00 uur komen de eerste 
lopers voorbij. In de snelheid heb-
ben we niet eens kunnen zien wie 
het waren. Er wordt geroepen: “Het 
waren bijna allemaal Kenianen!!” 
Vlak daarna komt een groep met 
Michel Butter. Hij zit er nog goed 
bij. Dat wordt vast een goede tijd! 
Dan gaan we onze bekertjes uitde-
len. Steeds grotere groepen mensen 
komen voorbij en de voorraad slinkt 
snel. Als we maar genoeg hebben! 
Zou het dan toch?? Her en der ziet 
iemand een bekende voorbijkomen. 
Oeps, daar gaat Remi Bouwmeester 
al. Tsjonge, die gaat snel. Uiteinde-
lijk blijkt die met 3 uur 15 zijn eerste 
marathon prima gelopen te hebben. 
‘Hey’, gilt iemand als AKU lid Ben-
no Hartman voorbijkomt. Die gaat 
ook prima. Langzaamaan wordt 
het wat rustiger. Sommige vrijwilli-
gers pakken een bezem en gaan de 
weggegooide bekertjes opruimen. 
Ook na 4 uur van de start komen 
er nog lopers langs bij ons. De een 

heeft kramp en moet geholpen wor-
den. De ander gaat na een praatje al 
weer op weg. Nog ruim 10 kilometer 
moeten ze en ik heb medelijden met 
ze. Die zijn zeker nog anderhalf uur 
onderweg en nu al zo kapot. Wat is 
de marathon toch zwaar. 

Broodje
Om 13.30 uur snel een broodje. Lek-
ker met ei of tomaat en bacon. De 
organisatie heeft goed voor ons ge-
zorgd. De bekertjes water blijken 
toch bijna allemaal leeg. Snel gaan 
we weer een nieuwe voorraad vullen. 
Want over een half uurtje komt de 
halve marathon langs en die zal ze-
ker ook dorst hebben. Even na 14.00 
uur komt de eerste motor langs. Dit 
keer geen helikopter. Die komt ze-
ker alleen voor de hele!! Maar wat 
een tempo hebben deze lopers! Ze 
flitsen voorbij. Maar al snel willen ze 
water en gaan we weer met z’n al-
len staan. Weer gaan er duizenden 
bekers leeg.En weer zien we vele 
bekenden. Huub Jansen is de eer-
ste van Aku. Of was Harry Schoor-
dijk hem toch nog voor? Op de fi-
nish was Huub de snelste met 1 
uur 36. Vlak daarachter Ronald Vel-
ten, Jeroen Verkerk, Mario Willem-
se en John Celie. De mannen zien er 
goed uit. Kennelijk heeft de training 
ze goed gedaan. Baukje Verbruggen 
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Eetcafé ’t Pruttelpotje voorlopig 
onderdak in gemeentehuis
Mijdrecht - Het was een spannen-
de tijd toen de organisatie van eet-
café ‘t Pruttelpotje nog niet wist 
waar zij haar activiteiten kon voort-
zetten omdat ’De Fabriek’, waar de 

activiteiten plaatsvonden, wordt ver-
bouwd tot december. Gelukkig kan 
men nu (voorlopig) in de keuken 
van het gemeentehuis terecht. De 
gezelligheid van het samenzijn en 

samen eten is weer helemaal terug 
voor de groep mensen met een licht 
verstandelijke beperking.  
Voor meer info: hetpruttelpotje@
gmail.com .

Liberaal VVD tot op het bot verdeeld over zondagopenstelling

Geen supermarkt open op zondag 
en slechts 3 koopzondagen
De Ronde Venen - De kogel is 
door de kerk. In de gehele gemeen-
te De Ronde Venen krijgen de su-
permarkten geen toestemming 
om op zondag de deuren te ope-
nen. Ook niet van vier tot acht bij-
voorbeeld. Ook mogen de winkels 
slechts drie koopzondagen hou-
den en in een bijzonder geval als 
bijvoorbeeld de kerst middenin de 
week valt, een extra zondag voor de 
kerst. Bijna de gehele raad ging met 
dit voorstel mee. Alleen D66 en Lijst 
8 lieten duidelijk blijken dat ze het 
er helemaal niet mee eens waren. 
Zelfs door hen ingediende amen-
dementen hielpen niet. Ze kregen 
geen steun.
Zelfs de VVD, een partij die landelijk 
zo voor zondagopenstellingen zijn, 
liet het voor een groot deel afweten. 
Rob Blans liet weten dat zijn fractie 
niet het zelfde dacht over dit voor-
stel: “Onze fractie heeft het hier erg 
moeilijk mee. Een deel van de frac-
tie is van mening dat er voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van de inwoners die op 
zondag boodschappen moeten of 
willen doen. Zij prevaleren na vele 
onderlinge discussies onze liberale 

Maarten van der Greft VVD: 
“We laten ons gijzelen”

Sandor Harmens VVD: 
“Onbegrijpelijk”Amsterdam Marathon 

populair bij Veenlopers
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag vond de TCS Amsterdam Ma-
rathon plaats. Met meer dan 30.000 
deelnemers op de marathon, hal-
ve marathon en 8 km is het inmid-
dels één van de grootste eendaag-
se sportevenementen van Neder-
land. Ook 16 Veenlopers stonden 
aan de start in het Olympisch Sta-
dion. Martijn Quak presteerde het 
om onder de ‘magische’ grens van 
de 3 uur te blijven. De felle wind op 
het gedeelte van het parkoers langs 
de Amstel weerhield hem er niet 
van een uitstekende tijd van 2.59.43 
te lopen. Frans Woerden nam een 
week na de marathon van Eindho-
ven al weer deel aan de hoofdste-

delijke 42,195 km. Hij finishte in het 
Olympisch Stadion tijdens zijn 199e 
marathon in een heel mooie tijd van 
3.06.32. De 200e kan niet lang meer 
duren. ‘Veenloper van het allereer-
ste uur’ Ton Scheulderman kwam 
in het internationale deelnemers-
veld tot een tijd van 5.09.37. De ove-
rige Veenlopers namen deel aan de 
halve marathon. De helft van de af-
stand, maar stuk voor stuk uitste-
kende prestaties. Apollo Veenhof 
was de snelste van deze Veenlo-
pers. Hij volbracht de 21,1 km in een 
mooie 1.36.01. Gert van der Geest 
volgde in een tijd van 1.38.36, ter-
wijl Karin van Waveren de snelste 
Veenloopster in Amsterdam was: 

1.46.52. Ingrid van Breukelen bleef 
aan de goede kant van de 2-uur-
grens: 1.59.31. Voor Eveline Zelden-
thuis was het haar eerste halve. Zij 
volbracht die in een mooie tijd van 
2.05.35. De overige uitslagen: Ri-
chard Zeldenthuis 1.47.54, Richard 
van der Kleij 1.50.10, Inge Liesveld 
2.06.08, Annette van Doorn 2.07.20, 
Frank Klokkers 2.08.10, Ellen van der 
Plas 2.11.57, Alberta Schuurs 2.23.30 
en Danielle Hartog 2.25.14.
Michael Woerden nam op zondag 
deel aan de Utrechtse Maliebaan-
loop. In het sterke deelnemersveld 
liep hij naar een mooie 34.23 over de 
10 km. Michael werd hiermee eerste 
in de categorie Masters 35.

De Amsterdam Marathon

Vrijwilligers van AKU en UWTC 
bemannen een waterpost

komt dwars door de watergevers 
om haar aanwezigheid even duide-
lijk te maken. Paul Schermerhorn 
loopt langs en wordt door ieder-
een herkent!! “Paul wanneer komt je 
weer eens bij ons trainen?”, hoor ik 
roepen. Ook Danielle en Judith ko-
men voorbij. Langzaam aan wordt 
het rustig en beginnen de mannen 
weer bekers op te ruimen. Bram 
Menet probeert nog steeds aan elke 
vrouwelijk loper een natte spons te 
slijten en Ed Jansen roept : “Bij mij 
is het water gratis!” Maar het wordt 
rustiger en zo rond 15.30 uur komt 
de jury ons melden, dat nu echt de 
laatste loper van het parcours af 
is. Een vrachtwagen komt de hek-
ken halen, wij gooien onze laatste 
rommel in de container. Eigenlijk 
kan je bijna niet zien, dat hier bijna 
30.000 mensen voorbij gelopen zijn. 
Even voor 17.00 uur kom ik terug in 
Mijdrecht. Het was een leuke dag. 
Maar als ik de volgende keer weer 
ga lopen, dan zal ik met veel meer 
respect kijken naar de mensen 
langs de kant. Want al die mensen 
die water schenken, het verkeer re-
gelen en de richting wijzen, die ma-
ken het mogelijk dat ik de volgen-
de keer weer kan lopen. Dit zijn mijn 
helden. De mannen en vrouwen aan 
de kant van de weg. Volgende keer 
buig ik voor jullie allemaal. 

Multisportdag bij VLC 
derdeklassers
De Ronde Venen - De sportdag 
voor leerlingen uit klas 3 van het 
VeenLanden College was ook dit 
jaar een succes. Met een keuze uit 
19 sportieve onderdelen garantie 
voor succes. Van unihockey en ten-
nis tot taekwondo en rugby. De leer-
lingen kozen van tevoren 6 onder-
delen waarvan ze er, in drie tijds-

blokken, drie gingen doen, meest-
al de drie eerste keuzes. Bij build ya 
skilz in Mijdrecht waren drie work-
shops popping and locking, break-
dance en hip hop. In de sporthal 
badminton en taekwondo, op de 
sport velden van Argon kon wor-
den gevoetbald en werd een vari-
ant van het Canadese spel Lacros-

se gespeeld. Ook kon rugby worden 
beoefend. Bij HVM, uiteraard, werd 
een hockeytoernooi gespeeld. Ook 
kon fitness worden beoefend en de 
edele kunst van de jazzdance bij Ni-
cole. In de zalen van het VLC Vin-
keveen werd een unihockeytoer-
nooi gespeeld en in Mijdrecht ta-
feltennis, basketbal. Tennis bij de 
verenigingen uit Mijdrecht en Vin-
keveen. Een dag vol sportief plezier 
voor elck wat wils.
Deze dag werd mogelijk gemaakt 
met medewerking van vele sport-
verenigingen uit de regio.

waarden en vinden het raadsvoor-
stel met betrekking tot de openstel-
ling van supermarkten op zondag 
niet meer in deze tijd passen en zul-
len tegen dit voorstel stemmen. Het 
andere deel van onze fractie res-
pecteert het coalitieakkoord en zal 
voor dit raadsvoorstel stemmen”, al-
dus Rob Blans.

Wat harder
Het waren twee VVD-ers die het 
niet eens waren met de rest van hun 
fractie en wel Samdor Harmsen en 
Maarten van der Greft. Hun verkla-
ring loog er ook niet om en liet dui-
delijk blijken dat de VVD fractie tot 
op het bot verdeeld was over dit on-
derwerp.
Duidelijk werd ook, dat de afspra-
ken met de coalitiepartner Christen 
Unie/SGP de doorslag gaf voor de 
fractie van de VVD. Voor deze klei-
ne partij was bij het wel of niet mee-
doen met de coalitie, de zondags-
rust een breekpunt en dat werkt 
nu heel hard door in de besluitvor-
ming van de raad. Sandor Harmens: 
“Als liberaal ben ik een groot voor-
stander dat eenieder zelf kan kie-
zen wanneer hij/zij zijn wekelijk-
se boodschappen doet. We hebben 
het over met respect omgaan met 
elkaars denkbeelden, maar ook el-
kaar de ruimte geven daar indivi-
dueel invulling aan te geven. Elkaar 
niet dwangmatig een andere me-
ning proberen te forceren.
Onbegrijpelijk dat deze discus-
sie niet meer gaat over onze inwo-
ners, maar over een coalitieakkoord. 
Onbegrijpelijk dat een zeer kleine 
groep inwoners, een grote meerder-
heid van onze inwoners kan dwin-
gen op zondag geen boodschappen 
te doen”, aldus Harmens.

Gijzelen
Zijn fractiegenoot Maarten van der 
Greft was nog duidelijker hoe hij 
er over dacht: “In het raadsvoorstel 
staat geschreven dat er rekening is 
gehouden met de ondernemers en 
met de kerkbesturen, maar nergens 
vind ik de positie terug van onze in-
woners, de consument. Als het vige-
rende beleid zou worden voortgezet 

betekent dit voor mij dat harmonise-
ren inhoudt dat het meest ruimhar-
tige beleid moet worden genomen.
Een groot deel van deze raad laat 
zich gijzelen door een veel kleinere 
christelijke minderheid en verschuilt 
zich achter een handtekening on-
der het coalitieakkoord. Dit is onbe-
grijpelijk en doet geen recht aan de 
wens van onze inwoners en de af-
gelopen verkiezingsuitslagen zowel 
gemeentelijk als landelijk.
Ik heb respect voor een ieders ge-
loof, maar niet als daardoor andere 
mensen hun vrijheden worden ont-
nomen. De winkeltijdenverordening 
die nu voorligt kan ik als liberaal 
niet uitleggen aan onze inwoners 
en aan de VVD kiezers en aan alle 
voorkeurstemmers die ik heb gehad 
in het bijzonder. Daarom zal ik te-
gen stemmen”, aldus van der Greft.

Duidelijk
Duidelijker kan het niet gezegd 
worden. Het mocht niet baten. CDA, 
Ronde Venen Belang, CU/SGP, 
SVAB, PvdA/GR en de meerderheid 
van de VVD waren voor het voorstel, 
dus tegen zondagopenstelling voor 
gemeente De Ronde Venen.
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Optreden Regiokoor De Ronde 
Venen in Duitsland een belevenis
De Ronde Venen - Het Regio-
koor De Ronde Venen, bestaande 
uit een vijftigtal zangers en zange-
ressen uit De Ronde Venen en ver 
daarbuiten, beleefde in het afgelo-
pen weekend van 13, 14 en 15 ok-
tober een bijzondere gebeurtenis. 
Voor het eerst sinds het bestaan van 
het koor was er een geslaagd optre-
den in het buitenland. Het optreden 
vond plaats in de beroemde Apolli-

nariskirche te Remagen, in de buurt 
van de voormalige Duitse hoofd-
stad Bonn. Werken van o.a. Schu-
bert, Brahms, Fauré en Jenkings 
werden uitgevoerd onder de voor-
treffelijke leiding van hun eigen diri-
gent Gert. J. Hans. De muzikale be-
geleiding was in handen van de be-
kende pianiste Irina Parfenova. Iri-
na speelde ook enkele solostukken 
op sublieme wijze. Hoogtepunt voor 

het regiokoor was een kort a cap-
pella-optreden maandag in de Dom 
te Keulen. Het was voor hen fantas-
tisch om daar te zingen en te bele-
ven, temeer daar een optreden in 
de Dom praktisch nooit wordt toe-
gestaan. Voor Regiokoor De Ron-
de Venen een belevenis om nooit te 
vergeten. Het koor gaat niet op haar 
lauweren rusten. Ze oefenen inten-
sief voor hun volgende concert.

Regiokoor De Ronde Venen voor hoofdingang van de Dom in Keulen

Eén van de eindproducten Burendag 2012
Mijdrecht - Burendag 2012 in De 
Ronde Venen is, zoals wij al eerder 
meldden, een groot succes geweest. 

Heel veel buren gingen met elkaar 
aan de slag om de leefomgeving te 
verbeteren. Zo hadden de bewo-

Voor de burendag

Na de burendag

Dierenkliniek De Ronde Venen 
twintig jaar actief
Mijdrecht - Deze maand viert Die-
renkliniek De Ronde Venen zijn 
twintigjarig bestaan. 

De liefdevolle behandeling en ver-
zorging van ‘gezelschapsdieren’ 
zoals dierenarts en oprichtster Irit 
Hillel haar patientjes doorgaans 
noemt, is van meet af aan haar doel-
stelling geweest. Zij opende in 1992 
samen met haar compagnon Rap-
hael Zwijnenberg Dierenkliniek De 
Ronde Venen aan de Dubloen. Van-
wege de uitbreidende activiteiten 
in onderzoek- en behandelmetho-
den werd de locatie te klein. In 2003 
kwam er een pand vrij in de Dorps-
straat. Daar was toen een filiaal van 
de Rabobank en dat werd opgehe-
ven. Sindsdien is Dierenkliniek De 
Ronde Venen er gevestigd. In de 
loop van de jaren is de kliniek uitge-
groeid tot een modern centrum voor 
opvang, onderzoek en behandeling 
van kleine (huis)dieren. Samen met 
haar huidige collega dierenarts Kel-
ly Kessen en de vakkundig opgelei-
de assistentes Daphne Vos, Wen-
dy van Haastrecht en Lisa Fransen, 
worden dieren liefdevol opgevan-
gen en behandeld voor uiteenlo-
pende kwalen en ongemakken. Om 
‘stress’ te voorkomen worden die-
ren met verschillend karakter, zo-
als bijvoorbeeld honden en katten, 
met hun baasjes in een gescheiden 
wachtkamer opgevangen. Ook al 
om die ‘confrontaties’ te vermijden 
is er uitsluitend ontvangst en be-
handeling op afspraak, behalve als 

het gaat om spoedeisende gevallen. 
Dierenkliniek De Ronde Venen is 
echter vanaf negen uur ‘s morgens 
geopend tot half acht ’s avonds. Vrij-
elijk binnenlopen om een afspraak 
te maken voor een onderzoek of 
behandeling, dan wel antwoord op 
vragen te krijgen is natuurlijk altijd 
mogelijk. Helemaal als men van plan 
is voor (de eerste keer) een gezel-
schapsdier in huis te nemen.

Modernste apparatuur
“Met de modernste apparatuur 
wordt bij ons onderzoek gepleegd 
en behandelingen volgens de laat-
ste inzichten uitgevoerd. Er is een 
röntgenapparaat om röntgenfoto’s 
te maken, met een aparte eenheid 
voor gebitsonderzoek, maar ook uit-
gebreid bloedonderzoek en verder 
laboratoriumonderzoek behoren tot 
de mogelijkheden. Ook hebben we 
een kleine apotheek met medicijnen 
en verbandmiddelen en er is een af-
deling met speciaal diervoer”, ver-
telt Irit. “Verder opereren we zelf als 
dat nodig is. Er is daarvoor een com-
pleet ingerichte OK beschikbaar. Na 
de behandeling kan het dier worden 
opgenomen in een speciale ruim-
te om bij te komen. Soms blijft de 
patiënt nog een dag en een nachtje 
totdat het baasje hem of haar weer 
kan komen ophalen. Wij leggen de-
zelfde liefde voor een dier aan de 
dag als het baasje of bazinnetje. 
Met een dier heb je als eigenaar een 
emotionele band opgebouwd, hele-
maal als je dat wat langer hebt. In 

de meeste gevallen maakt het dier 
ook onderdeel van het gezin uit. Al-
thans zo ervaren wij dat als we met 
een bezorgde eigenaar in de wacht-
ruimte praten. Die zien graag dat 
hun huisdier hier na de behande-
ling weer gezond en wel op de po-
tjes staat, klaar om weer naar huis 
te gaan.” Aldus Irit.

Receptie
Weekenddiensten worden gedraaid 
in samenwerking met de Spoed- en 
specialistenkliniek aan de Isolator-
weg 45 in Amsterdam, een onder-
deel van het Medisch Centrum voor 
Dieren. In het weekend kunnen de 
bij de dierenkliniek ingeschreven ei-
genaren daar altijd terecht voor hulp 
en behandeling van hun huisdier als 
het dringend nodig is of in noodge-
vallen. Behandelingen van een dier 
door een dierenarts kan behoorlijk 
in de papieren lopen. Het is daarom 
sterk aan te bevelen het huisdier te-
gen ziektekosten te verzekeren. Be-
langstellenden kunnen daarvoor bij 
de dierenkliniek terecht om infor-
matie krijgen. 

Om het twintigjarig bestaan luister 
bij te zetten wordt komende vrijdag 
26 oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
een receptie gehouden in de die-
renkliniek aan de Dorpsstraat 40 
in Mijdrecht. Behalve ingeschre-
ven klanten is bovendien ook elke 
belangstellende van harte welkom. 
Dan kunt u meteen een kijkje achter 
de schermen nemen. 

Dierenarts Irit Hillel, met links assistente Lisa Fransen en rechts Daphne Vos

Jonne Verburg ontvangt prijs voor aandragen 
meeste nieuwe Burgernetdeelnemers
Wilnis - Jonne Verburg uit Wilnis 
heeft dinsdag 16 oktober uit handen 
van burgemeester Maarten Diven-
dal een tablet ontvangen. 

De heer Verburg is de deelnemer 
van Burgernet die de afgelopen pe-
riode de meeste nieuwe deelnemers 
heeft weten aan te dragen. De af-
gelopen weken is campagne ge-
voerd om nieuwe deelnemers voor 
Burgernet te werven. Onder de hui-
dige deelnemers was een actie uit-
geschreven waarbij de persoon die 
het meeste aantal nieuwe deelne-
mers aan zou dragen een tablet kon 
winnen. Uiteindelijk bleek de heer 
Verburg uit Wilnis hierin het meest 
succesvol. Dankzij zijn inspannin-
gen konden vier nieuwe deelnemers 
worden ingeschreven. De afgelopen 
weken zijn in De Ronde Venen ruim 
180 nieuwe deelnemers ingeschre-

ven. In totaal zijn circa 3700 inwo-
ners van de gemeente nu deelne-
mer van Burgernet. Daarmee is De 
Ronde Venen, na Renswoude, de 
gemeente in Utrecht met het mees-
te aantal Burgernetdeelnemers.

Veiliger
Burgernet is een telefonisch net-
werk waarin gemeente, politie en 
inwoners samenwerken om de 
buurt of de werkomgeving veiliger 
te maken. Deelnemers aan Burger-
net krijgen een bericht via hun (vas-
te of mobiele) telefoon als de politie 
op zoek is naar een verdachte van 
een misdrijf of een vermist persoon. 
Ziet u iemand die aan het doorge-
geven signalement voldoet? Dan 
belt u het gratis Burgernettelefoon-
nummer, dat direct uitkomt in de 
meldkamer van de politie. Agenten 
die op dat moment met het incident 

bezig zijn, kunnen dan nog gerich-
ter hun actie vervolgen. Op www.
burgernet.nl staat een filmpje over 
de werking van Burgernet. 
Veel mensen willen én kunnen een 
steentje bijdragen aan de veiligheid 
en leefbaarheid van hun eigen wijk 
of de plaats waar zij werken. Met de 
informatie vanuit Burgernet (naar 
wie is de politie op zoek?) kunnen 
zij een directe bijdrage leveren en 
zijn/vormen zij de extra ogen en 
oren op straat. Dankzij de inzet van 
Burgernet zijn al diverse verdachten 
op heterdaad door de politie aan-
gehouden, vermiste personen op-
gespoord en is nuttige informatie 
verstrekt. Deelname aan Burgernet 
is gratis, deelnemers dienen 16 jaar 
of ouder te zijn. Opgeven kan via  
www.burgernet.nl of door contact 
op te nemen met de gemeente De 
Ronde Venen via 0297-291835.

Lustrumconcert Viribus 
Unitis zaterdag in Willisstee
Wilnis - Komende zaterdag is ie-
dereen van harte welkom op het 
lustrumconcert van de 85-jari-
ge muziekvereniging Viribus Uni-
tis. Dit evenement wordt gehouden 
in de tot theaterzaal omgebouwde 
sporthal van Willisstee aan de Pie-
ter Joostenblaan 24 in Wilnis. Aan 
dit concert werken ook mee het re-
gionale- en operettekoor of ROM-
koor en jazz- en balletschool Nico-
le. Dit spektakel wordt mede mo-
gelijk gemaakt dankzij een bijdrage 
van het Rabo Dichtbijfonds. Kaarten 
voor deze happening zijn te bestel-
len via www.viribusunitis.nl of tele-
fonisch (0297-289174) op werkda-
gen tussen 17.00 en 20.00 uur bij At-
ty Rijkmans.

Kerstconcert
Een lustrumconcert wordt eens in 
de vijf jaar gehouden maar de ver-
eniging doet meer. Zonder alle mu-
zikale- en verenigingsactiviteiten op 
te noemen, wordt stilgestaan bij een 
paar ervan. Na het jubileumconcert 
wordt begonnen met het kerstpro-
gramma. Dit jaar wordt het kerst-
concert op zaterdag 15 december 
in de Ontmoetingskerk in Wilnis 
gehouden. Daarnaast zal een en-
semble van Viribus op verschillen-
de plekken in het dorp kerstmuziek 
spelen.

Oliebollenactie
Op maandag 31 december worden 

met man en macht duizenden olie-
bollen en appelflappen gebakken. 
Dit is al meer dan 30 jaar de groot-
ste actie van Viribus Unitis. Door de 
jaren heen beschikt de vereniging 
over een vijftal elektrische baktoe-
stellen. Nog steeds staat de kwali-
teit van de oudejaarslekkernij voor-
op omdat alleen een goed product 
in de smaak valt.

Koninginnedag en 
dodenherdenking
Op 30 april speelt Viribus op het 
Wilnisse dorpsplein het Wilhelmus 
en enkele koninginnemarsen. Dat 
doet zij al 85 jaar. Vier dagen later 
is een belangrijke rol voor Viribus 
weggelegd bij de dodenherdenking 
in Wilnis. Zij begeleidt de stille tocht 
naar het herdenkingsmonument in 
de Raadhuisstraat en speelt daar 
het Wilhelmus en de koraalmuziek. 
Vandaar gaat de tocht naar de NH 
begraafplaats. Daar liggen de drie 
Canadese slachtoffers die in Wilnis 
met een Wellington zijn neergestort. 
Na de Last Post vanaf de toren, het 
spelen van het Canadese volkslied 
wordt tijdens het defileren langs de 
graven van deze mannen, koraal-
muziek gespeeld. 

Openluchtconcerten
De laatste jaren wordt een tweetal 
buitenconcerten gegeven. Eén voor 
de zomervakantie op een donder-
dagavond in juli en de andere tij-

dens de braderie op zaterdag in het 
tweede weekend van september. 
Op deze jaarmarkt bakt Viribus zijn 
overbekende oliebollen.

Wekelijk e repetities
Dit zijn maar enkele activiteiten die 
Viribus jaarlijks aan de dag legt. De 
meeste tijd besteden de muzikan-
ten aan het muzikaal voorbereiden 
van een optreden onder leiding van 
de dirigent. Ieder concert, binnen of 
buiten, vraagt inzet van alle betrok-
kenen. Naast het musiceren moe-
ten meestal nog andere zaken wor-
den geregeld, waarvoor dan de mu-
ziek-, concert- of activiteitencom-
missie in actie komen. Welke mu-
ziek moet worden gespeeld, wat is 
er allemaal nodig en wie helpt mee 
de optredens vlotjes te laten verlo-
pen? Naast het samenspelen in het 
leerlingenorkest volgen de jeugdige 
muzikanten wekelijks muziekles. Al 
met al best een intensieve vrijetijds-
besteding, en zeker als een ama-
teurvereniging als Viribus zo profes-
sioneel mogelijk voor het voetlicht 
wil treden.

Viribus Unitis zal te zien en te horen 
zijn komende zaterdag 27 oktober in 
het dorpscentrum Willisstee, waar 
zij mede dankzij het Rabo Dichtbij-
fonds, garant staat voor een muzi-
kaal spektakel dat het thema ‘mu-
zikale grootheden’ heeft meegekre-
gen. Composities van Bach, Beetho-
ven, Mozart en Verdi maar ook film-
muziek en songs van Queen en Bor-
sato passeren de revue. De muziek 
wordt versterkt met zang door het 
ROM-koor en dans door jazz- en 
balletschool Nicole. 

ners van de Penning in Mijdrecht de 
koppen bij elkaar gestoken om hun 
omgeving eens goed aan te pakken. 
Inmiddels zijn ze nagenoeg klaar 
met de binnenplaats. Nog niet al-
le bewoners zijn toegekomen aan 
het inrichten van hun nieuw verkre-
gen voortuin, maar dat zal niet lang 
meer op zich laten wachten. Er is 
een middenpad aangelegd en alle 
woningen hebben nu een voortuin 
van 2.10 diep. Alle grote struiken en 
bomen zijn weggehaald, de tegels 
zijn eruit gehaald, schoongespo-
ten en opnieuw gelegd. De binnen-
plaats is ca. 10 cm opgehoogd. De 
bewoners: “Wij als buurtbewoners 
zijn enorm blij met de vernieuwde, 
lichte binnenplaats en verheugen 
ons op volgend jaar voorjaar/zomer. 
Want Burendag heeft er ook voor 
gezorgd dat we elkaar beter hebben 
leren kennen en de sfeer onderling 
is erg gezellig. Dus op naar de eer-
ste buurtbarbeque op onze nieuwe 
binnenplaats.”



Mijdrecht - Bij de wedstrijd tus-
sen Argon en Nieuwenhoorn werd 
weer eens duidelijk, hoe een wed-
strijdbeeld zomaar kan kantelen. Na 
een uur spelen stond het 2-0 voor 
de thuisploeg en dat was eigenlijk 
nog een schamele afspiegeling van 
het wedstrijdbeeld, maar 6 minuten 
later stond het zomaar 2-2 en was 
alles geheel weer open. Uiteindelijk 
werd de winst toch door de thuis-
ploeg gepakt en dat leek gezien de 
verhoudingen tijdens het overgro-
te deel terecht. Nieuwenhoorn, tot 
zondag pas een keer verslagen, wil-
de zich niet af laten bluffen en was 
al in de tweede minuut gevaarlijk, 
maar doelman Romero Antonioli 
wist de inzet van Muntslag te keren. 
Daarna pakte Argon langzaam maar 
zeker de regie in handen zonder dat 
dit nog tot echte kansen leidde. Het 
eerste echte gevaar kon na 20 mi-
nuten worden genoteerd, toen Pa-
trick Lokken na een hoekschop van 
Nicolai Verbiest kon inkoppen, maar 
het leer ging juist langs de tweede 
paal naast het doel. De openings-
treffer kwam 10 minuten later op het 
bord, toen Dion Gerritsen een duel 
met zijn directe tegenstander wist te 
winnen en de bal vanaf de rechter-
vleugel voor het doel bracht. Daar 
pikte Jorn van Lunteren de bal in, 
kwam via een kluts tussen twee ver-
dedigers door en liet doelman van 
de Wijngaart met een schuiver lans-
loos, 1-0. Gesteund door deze treffer 
werd de druk opgevoerd en nadat 
Lorenzo Lassooij net naast had ge-
schoten was het Houssain el Zery-
ouh die met een wonderlijke treffer 
na 38 minuten de voorsprong uit-
breidde. Uitgeweken naar de rech-
terkant kwam de linkerspits in bal-
bezit en bracht de bal vanaf 10 me-
ter van de achterlijn voor het doel. 

inzet
Tenminste, dat leek de bedoeling, 
maar de scherpe inzet ging over de 
kansloze doelman via de onderkant 
van de lat precies in de verre krui-
sing, waarmee de stand dus op 2-0 
kwam. Zelfs leek de voorsprong nog 
voor rust uitgebreid te worden, maar 
na een scherp indraaiende vrije trap 
van Nicolai Verbiest schoot de op-
gekomen Rob Overvliet de bal tegen 
de paal, om een onderdeel van een 
seconde later ook hard met het me-
taal in botsing te komen. Omdat op 
dat moment ook Patrick Lokken ge-
blesseerd buiten de lijnen lag nadat 

hij middels een bodycheck in on-
zachte aanraking met de reclame-
borden was gekomen, moest Argon 
even met 9 man verder, maar Nieu-
wenhoorn kwam niet verder dan een 
klutsbal van Muntslag in de handen 
van Romero Antonioli, iets wat zijn 
collega aan de overzijde in de bles-
suretijd ook overkwam na een voor-
zet van Houssain el Zeryouh.
Na rust leek het spelbeeld onveran-
derd en Argon zocht de uitbreiding 
van de score. Na 51 minuten nam 
Jorn van Lunteren de bal uit een 
voorzet van Patrick Lokken ineens 
op de pantoffel, maar doelman van 
de Wijngaart redde in eerste instan-
tie. In de scrimmage die daarna ont-
stond nam hij echter de bal in han-
den na een terugspeelbal en dus 
kreeg Argon een indirecte vrije trap 
op 8 meter van het doel. De inzet 
van Patrick Lokken ketste echter via 
een verdedigend lichaam weer bui-
ten de gevarenzone. Twee minuten 
later werd de stormbal in het straf-
schopgebied van de gasten weer 
gehesen, toen een inzet van Hous-
sain el Zeryouh pal voor de doellijn 
langs ging, waarna de bal via Dion 
Gerritsen weer voor de goal kwam, 
maar het kopgrage hoofd van Lok-
ken net niet werd gevonden. 

Druk
Na een uur kwam de opleving van 
Nieuwenhoorn plots tot stand. Er 
werd druk gezet en aan Argon zijde 
werd verzuimd om de opkomende á 
Cohen af te stoppen. Het afstands-
schot, dat volgde, leverde tot ver-
rassing van velen de aansluitings-
treffer op, de inzet leek niet geheel 
onhoudbaar, 2-1. Deze goal zorg-
de voor plotse onrust in de thuis-

ploeg en enkele minuten later le-
verde deze onrust de gelijkmaker 
op. De steekpass binnendoor maak-
te rechtsback Chiel Kok kansloos, 
de voorzet van de snelle Muntslag 
werd door Zaalman met een schui-
ver in de korte hoek gepromoveerd 
tot 2-2. 
Met Erik Mulder voor Lorenzo Las-
sooij, even later gevolgd door de 
wissel van Houssain el Zeryouh voor 
Samir Jebbar probeerde Argon het 
ritme van het eerste uur weer te vin-
den, maar het eerste gevaar nu was 
voor de gasten. Uit een hoekschop 
was het á Cohen, die de bal tegen 
de lat kopte, waarna de bal kon wor-
den weggewerkt. Een kwartier voor 
tijd leverde een actie van Samir Jeb-
bar de aanleiding tot de hernieuw-
de voorsprong van Argon: met een 
sterke actie bleef hij de baas over de 
veel grotere aanvoerder van de gas-
ten, waarna de bal voor werd gezet 
en op de rand van het strafschopge-
bied voor de voeten kwam van Jorn 
van Lunteren, die met een harde 
schuiver voor de tweede maal deze 
middag succesvol was, 3-2.
In het laatste wedstrijddeel liep de 
spanning naar grote hoogte op, om-
dat beide ploegen zochten naar nog 
een treffer. Erik Mulder schoot over, 
de deze middag zeer actieve Jorn 
van Lunteren zag een inzet net voor 
de tweede paal langs gaan, terwijl 
invaller Öztürk bij de gasten de bal 
naast het Mijdrechtse doel kopte. In 
de stand kwam geen wijziging meer, 
waardoor Argon de over het geheel 
gezien verdiende winst wist binnen 
te halen, waarmee de ploeg aanslui-
ting heeft weten te vinden met de 
subtop van de afdeling.
Foto’s: sportinbeeld.com

Mijdrecht - Elke zondagochtend 
op het hoofdveld van Argon wordt 
er door de mini’s van Argon gevoet-
bald. Mannetjes van 5 en 6 jaar strij-
den dan om de punten en leren om-
gaan met de spelregels, verlies en 
vooral de winst !

Afgelopen zondag was er weer een 
topper te bewonderen: Real Ma-
drid–Juventus. Deze mooie affiche 
staat garant voor een wedstrijd vol 
spektakel en dat was deze keer ze-
ker het geval. In een open wedstrijd 
maakten beide ploegen er een wa-

re voorstelling van voor de in groten 
getale toegestroomde supporters.
De wedstrijd werd geopend met een 
eigen doelpunt van Real Madrid 
maar dit werd al snel omgezet in 
een 2-1 voorsprong. Vanaf toen was 
het een waar gevecht met doelpun-
ten van Mark Engel en Milan Ouds-
hoorn voor Juventus waar Mick de 
Graaf, Sebas Kroon en Omer Uy-
sal voor het nodige fysieke geweld 
zorgden. Daar tegenover stond Re-
al Madrid zijn mannetje met als uit-
blinker Jesper Timmer en een lis-
tig doelpunt van Mees de Boer. Ver-
geet daarbij niet de inspanningen 
van Thijmen Bergema, Max Koster 
en Per Peters. Een ware teampres-
tatie zorgde er uiteindelijk voor dat 
de 3 punten mee teruggenomen 
konden worden naar Madrid. Na af-
loop heerste er vooral tevredenheid 
over de eigen prestaties en waren 
de mannen toe aan een welverdien-
de limonade in de kantine.
Foto’s: sportinbeeld.com

pagina 14 Nieuwe Meerbode - 24 oktober 2012

Argon minis Real Madrid 
en Juventus: een topper

Argon Arsenal weet ruim
te winnen van Real Madrid
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
mochten de jongens van Argon Ar-
senal weer spelen, na een verdien-
de herfstvakantie moesten ze in de 
4e ronde spelen tegen Real Madrid. 
Na het fluitsignaal gaat Arsenal ge-
lijk in de aanval en weet gelijk We-
sley het doel te vinden en scoort 1-0. 
De jongens weten elkaar goed te 
vinden en spelen dan ook goed sa-
men, hiermee weten ze Wesley weer 
te bereiken en scoort de 2-0, en ook 
de 3-0. Uiteraard blijven de jon-
gens rustig ondanks de voorsprong 
en blijven dan ook goed verdedigen 
en aanvallen. Ze krijgen een corner 
en die wordt genomen door Milan 

S. Hij probeert de bal voor het doel 
te krijgen, maar met dit schot draait 
hij zo bij de eerste paal net om de 
hoek in het doel en het is 4-0. Na 
de aftrap van Real Madrid weten de 
jongens de bal weer snel te verove-
ren en breken ze uit via de zijkant, 
Arnout weet met een schot op doel 
de keeper te passeren: 5-0. De jon-
gens houden de gang er goed in, en 
weer weet Arnout de bal te bemach-
tigen en met een hard schot vanaf 
de rechterkant kaatst de bal via de 
keeper in het doel 5-0 .De rust na-
dert en de jongens zijn toe aan een 
verdiende rustpauze. Gezien er geen 
wisselspelers waren moesten ze al-

les geven. De bal komt nog een keer 
bij Milan S en hij schiet de bal van 
afstand hard op het doel en via de 
voet van Wesley komt hij uiteinde-
lijk in het doel terecht en gaat Ar-
gon Arsenal de rust in met een voor-
sprong van 7-0. Kort na het fluitsig-
naal krijgt Milan G een kans om op 
doel te schieten, maar deze gaat net 
naast. Ook Arnout breekt weer door 
en schiet ook naast het doel. Maar 
Arnout blijft het proberen en weet 
tot 2 keer toe met een mooie actie 
en schoten op het doel de stand uit 
te breiden naar 8-0 en 9-0. Dan weet 
Real Madrid door te breken naar het 
doel en weet uit deze kans te scoren, 
9-1. De jongen beginnen de ver-
moeidheid te voelen. Maar ondanks 
de vermoeidheid blijven ze toch 
aanvallen, en weet Arnout vanaf de 
zijkant nog 1 keer het doel te berei-
ken, en rondt de stand af op 10-1. 

Argon E1 wint bekerwedstrijd
Mijdrecht - Tijdens de herfstva-
kantie speelde Argon een beker-
wedstrijd tegen vv Nederhorst uit de 
eerste klasse. Er werd gevoetbald 
op het kunstgrasveld. .Jelle en Tim 
waren met vakantie waardoor Allan 
en Floris kwamen invallen. Dit heb-
ben zij zeer verdienstelijk gedaan! 
Bedankt jongens, want mede door 
jullie hulp was daar het verdiende 
eindresultaat. Boaz kreeg de eer-
ste kans maar de keeper hield zich 
staande. Nederhorst maakte een 
schot naast het doel. Stanley schiet 
op doel, maar ook hier staat de kee-
per in de weg. Argon zet druk en de 
bal stuitert bij het doel net voor het 
doel weg. Boaz passed naar Mika 

die hem er prachtig inschiet voor de 
1-0. Boaz wordt gewisseld en Flo-
ris komt erin. Nederhorst krijgt een 
kans, maar schiet op de paal. Allan 
kwam erin voor Stanley.Floris schiet 
op de paal en daarna gaat de bal 
nog een keer naast, een beetje ge-
luk had daar op zijn plaats geweest.
Het spelletje wordt over en weer ge-
speeld, maar Argon blijft goed drei-
gen. Fouad en Matts worden gewis-
seld voor Stanley en Boaz. Maar een 
doelpunt kwam er niet.
 
Gelijk na de rust is Nederhorst fel en 
scoort gelijk bij de eerste kans, 1-1.
Lucien, Argons keeper, liet daarna 
niets meer gebeuren en heeft zeer 

goed gekeept. De jongens weten el-
kaar goed te vinden en maken goe-
de passes. Ronald laat zich als trai-
ner positief vanaf de zijlijn horen, 
wat de jongens extra motiveert. Stan 
geeft een vrije trap naar voren waar-
uit een bal op de lat belandt. Matts 
krijgt ook een kans die in de hoek 
van de lat komt. Zo volgen er nog 
wat schoten op de paal, maar Fou-
ad schiet hem er geweldig in voor 
de 2-1. Een knappe prestatie van de 
mannen die met hun inzet hun ster-
ke wil toonden. Hun conditie is dui-
delijk vooruitgegaan,waardoor ze 
winnen en plezier beleven aan het 
spelletje en dat is toch het belang-
rijkste!

Argon maakt het weer 
onnodig spannend

CSW komt weer niet tot 
een overwinning
Wilnis - In een zeer levendig duel 
heeft CSW zaterdag gelijkgespeeld 
tegen Valleivogels. 
Hoewel de uitslag van 0-0 mis-
schien anders doet vermoeden was 
dit duel verre van saai want beide 
ploegen schotelden het publiek een 
zeer levendig duel voor. De beginfa-
se van de wedstrijd was voor CSW 
dat probeerde snel druk te zet-
ten op de tegenstander. Door slor-
digheidjes achterin bij Valleivogels 
kon CSW een paar keer aardig drei-
gend worden via de flanken. Voor-
al Jay Klaas Wijngaarden en Mit-
chell de Zwart kregen kleine kans-
jes maar dit leverde voor CSW he-
laas niets op. Valleivogels tracht-
te veelal met lange ballen hun ster-
ke spits te bereiken om van daaruit 
de aansluitende mensen te bedie-
nen. Bijna werd daar een keer goed 
van geprofiteerd maar de bal zeil-
de ver over het doel van doelman 
Dirven. Het volgende gevaar kwam 
uit een hoekschop van Valleivogels, 
CSW kreeg de bal niet goed weg en 
van een meter afstand werd er in-

geschoten maar als een kat ransel-
de Dirven de bal uit zijn doel. CSW 
bleef zoeken naar de juiste opening, 
het veldspel was ook prima ver-
zorgd maar de precisie bij de laat-
ste bal ontbrak veelvuldig.

Lang
Na rust een duel waarin beide ploe-
gen het veld enorm lang maak-
ten. Daardoor ontstond er op het 
middenveld heel veel ruimte om te 
voetballen. CSW kreeg direct een 
dot van een kans toen Mitchell de 
Zwart alleen door kon gaan rich-
ting de doelman. Zijn prima schot 
belandde echter op de buitenkant 
van de paal. Even later een voor-
zet van de Zwart op het hoofd van 
Jay Klaas Wijngaarden maar de bal 
eindigde in de handen van de kee-
per. Opnieuw een kans na een voor-
zet van Wijngaarden naar de Zwart 
die bij de tweede paal helemaal vrij-
stond maar de bal net naast tikte. 
Veel scrimmages in de doelmond 
van Valleivogels maar vele benen 
bij schoten van Mike Cornelissen 

en Wijngaarden voorkwamen een 
voorsprong voor CSW. Aan de an-
der kant had het zomaar 0-1 kun-
nen worden. 

Ingekopt
Eerst bij een uitbraak van Valleivo-
gels waar keeper Dirven wederom 
prima redding bracht. Daarna een 
hoekschop voor de Vogels die pri-
ma ingekopt werd maar waar Clint 
Plak redding bracht op de lijn. Ver-
volgens werd er weer ingekopt en 
verdween de bal na een prima re-
flex via de arm van Dirven tegen de 
lat. Het spel golfde op en neer en de 
mooiste actie van de wedstrijd had 
beter lot verdiend. Een voorzet vanaf 
rechts richting Maikel Pauw. Pauw 
bedacht zich geen moment en met 
prachtige omhaal stuurde hij de bal 
richting doel. Iedereen dacht aan 
een doelpunt maar de bal stuiterde 
via de onderkant van de lat uit het 
doel. CSW ging nog wel verbeten op 
jacht naar de winnende treffer maar 
dit levendige duel leverde deze mid-
dag geen winnaar op.
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 26 
oktober is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 43. 
U dient uiterlijk om 20.00 uur aan-
wezig te zijn, om 20.15 uur zal ge-
start worden met kaarten. Er wor-
den vier maal zestien giffies ge-
speeld, de punten worden bij el-
kaar opgeteld en de winnaar of win-
nares is bekend. Ook is er op de-

ze avond een grote tombola. De 
uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond,op vrijdag:
1. Cees Lof  7232 punten 
2. Frans Biersteker  7120 punten
3. Ed Valk  6966 punten
4. Wim Hofsteatter 6692 punten
5. Sonja v.d. Waa  6687 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Nathilda de Zwart met 4760 punten. 
Voor meer info: tel.0297-263562.

Girl power van Hertha MF1
Vinkeveen - De competitie lag de-
ze week stil, maar op uitnodiging 
van KDO uit De Kwakel speelden de 
voetbalmeiden van MF1  dit week-
end een oefenwedstrijd in en tegen 
de MF1 van De Kwakel. 
Om kwart voor elf stipt de aftrap 
voor Hertha en meteen in de aan-
val. Binnen 5 minuten stond het 2-0 
voor Hertha door goals van Mandy 
en Femke. Voor rust liep Hertha snel 
uit naar 5-0 door goals van weder-
om Mandy, Sterre en Noa. In de rust 
gewisseld van keepers. Sterre ging 

op doel en Daniek, die de hele eer-
ste helft niets te doen had gehad, 
stond te popelen om mee te voet-
ballen. Daniek had energie genoeg 
en binnen 1 minuut scoorde ze de 
6-0. Hertha nam wat gas terug en 
bij een van de spaarzame uitvallen 
van KDO werd het 6-1. De stand 
werd door 2 doelpunten van Mandy 
al weer snel opgetrokken en Hertha 
had weer overwicht. Na een fraaie 
aanval over meerdere0 schijven die 
vanaf keepster Sterre werd gestart, 
scoorde Noa de 9-1.

Atalante start volleybal clinic 
op Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 29 ok-
tober start volleybalclub Atalante 
weer met de jaarlijkse volleyballes-
sen op de drie Vinkeveense basis-
scholen. Voor de tiende keer alweer! 
De kinderen uit groep 3 tot en met 
8 van de Pijlstaartschool, de Scha-
kel en de St. Jozefschool krijgen in 
twee weken 2x volleyballes tijdens 
de gymles. Een officiële volleybal-
trainer van de Nederlandse Volley-
balbond komt naar Vinkeveen en 
zal met assistentie van vrijwilligers 
van de club de kinderen de kneep-
jes bijleren. Deze clinic wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 

van de Vinkeveense Albert Heijn en 
de Nederlandse Volleybalbond.
Aansluitend volgt het Aparts Scho-
lentoernooi op twee woensdagmid-
dagen: 14 november en 21 novem-
ber. Op deze twee middagen doen 
gemiddeld zo’n 250 kinderen mee 
aan het toernooi in Sporthal De Boei 
in Vinkeveen. Aparts Automateri-
alen uit Mijdrecht is vanaf het be-
gin sponsor en dit mooie evene-
ment is voor de club de grootste 
reden waardoor de aanwas van de 
jongste kids goed op peil blijft en de 
club een gezond ledenaantal houdt. 
Meer info op www.vv-atalante.nl

Zilveren Turfloop en 
Stichting Haarwensen
Regio - Op zondag 4 november or-
ganiseert de Atletiekvereniging De 
Veenlopers uit Mijdrecht de Zilve-
ren Turfloop. Ook dit jaar zal de De 
Zilveren Turfloop de eerste loop zijn 
van het Zorg & Zekerheidcircuit 
2012/2013. Aan dit circuit, dat tot de 
grootste van het land behoort, doen 
acht regionale lopen mee. Kijk voor 
meer informatie op www.zorgenze-
kerheidcircuit.nl. Nabij sporthal De 
Phoenix kan weer op verschillende 
afstanden worden gestart: voor de 
jeugd is er de Rabo Kinderloop over 
een afstand van 1 km waarvan het 
parcours door het sportpark voert. 
De deelname hieraan is gratis. Pres-
tatielopen: 5 km, 10 km en 16,1 km. 
De Businessloop die kan worden 
gelopen als 5 en 10 km. De Busi-
nessloop is bedoeld voor bedrijven 
en instellingen. 

Stichting Haarwensen
Elk jaar wordt een deel van de bin-
nengekomen sponsorgelden gedo-
neerd aan een goed doel. Dit jaar 
is gekozen voor Stichting Haarwen-
sen. Deze Stichting is er voor kinde-
ren tot en met 18 jaar, die door me-
dische behandelingen of een vorm 
van alopecia (kaalhoofdigheid) in 
aanmerking komen voor een haar-
werk of pruik. Vaak gaat het om kin-
deren met kanker die hun haar zijn 
kwijtgeraakt door bijvoorbeeld che-

motherapie. Pruiken of haarwer-
ken zijn erg duur en worden vaak 
maar voor een klein gedeelte ver-
goed. Daarom is Stichting Haar-
wensen opgericht. Zij leveren gratis 
haarwerken van hoge kwaliteit aan 
deze kinderen. De Stichting Haar-
wensen zal op 4 november aanwe-
zig zijn in en bij sporthal De Phoe-
nix. Het is dan mogelijk de mascot-
te van de Stichting aan te schaffen. 
Saartje kost slechts 7,95 en de ge-
hele opbrengst komt bij de produc-
tie en de verzorging van de pruiken 
terecht. De pruiken van de Stich-
ting Haarwensen worden gemaakt 
van echt haar. Hiervoor is de Stich-
ting afhankelijk van mensen die hun 
afgeknipte haar willen doneren. Wilt 
u uw haar afknippen of heeft u nog 
een staart in de kast liggen? Dan 
ontvangt de Stichting Haarwensen 
die heel graag! Voor meer informa-
tie, zie www.haarwensen.nl

Start en inschrijving
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. Daarnaast is er een tas-
seninname. Uiteraard kunnen deel-
nemers en publiek gebruik maken 
van de faciliteiten die de sporthal 
biedt. Er is ook een horecavoorzie-
ning aanwezig.

Veel UWTC veldrijders in 
Nieuwveen
Regio - Owen en Tristan Geleijn 
hielden de UWTC kleuren weer 
hoog bij de jeugd afgelopen zondag 
21 oktober tijdens de cyclocross 
wedstrijd in Nieuwveen. Tijdens de-
ze zware wedstrijd waren er nogal 
wat problemen met het materiaal. 
Lekke banden en kapotte onder-
delen. De banden moeten vrij zacht 
staan om door het drassige gras te 
kunnen fietsen en de taluds op te 
komen. Maar op de verharde paden 
met veel losse stenen geeft dit weer 
verhoogde kans op een lekke band. 
Bij de jongste jeugd reed UWTC-
er Tristan Geleijn naar zijn twee-
de overwinning in de Amsterdamse 
crosscompetitie en is hij koploper in 
het tussenklassement.

Bij de oudste jeugd ontstond een 
kopgroep van 3 renners. Victor 
Broex (de Amstel) reed lang op kop 
totdat hij een lekke band kreeg. 
Owen Geleijn nam de koppositie 
over. Het werd nog erg spannend 
toen de sterke Victor in de laat-
ste ronde Owen weer bij wist te ha-
len. Victor 1e en op een kleine ach-
terstand Owen Geleijn naar de 2e 
plaats. Menno van Capel 9e en Ian 
van den Berg 12e. Lorena Wiebes 
moest helaas opgeven door mate-
riaalpech. Na de jeugd, hardlopers, 
steppers en mountainbikers moch-
ten om 15.00 uur eindelijk de ove-
rige veldrijders hun wedstrijd rijden 
in Nieuwveen. En na alle regen van 
afgelopen week betekende dit mod-
der, modder en nog eens modder. 

Voorsprong
Veel UWTC-ers stonden aan de 
start. Bij de nieuwelingen/dames 
had winnaar van vorige week Bren-
dan Berendse gelijk pech bij de 
start toen zijn ketting brak. Brendan 
terug naar de jury waar hij op Bart’s 
reservefiets aan een inhaalrace be-
gon. Ondertussen was Gijs Jor-
na (de Amstel) er vandoor gegaan 
en streed Bart de Veer (UWTC) met 
Marco Mook (Avanti) om de twee-
de plaats. Op het moment dat Bart 
loskwam gaf Marco er de brui aan. 
Sonny van der Linden reed naar de 
derde plaats en Brendan Berend-
se na een lange achtervolging toch 
nog vierde. Na zijn twee tweede 
plaatsen gaat Bart momenteel aan 
de leiding in het tussenklassement.
Bij de 40- stond er op Dylan Groe-
newegen geen maat. Als in de eer-
ste ronde pakte hij een flinke voor-
sprong. En uiteindelijk gaf hij maar 
6 mederijders geen rondje lap. Op 
ruim 2.5 minuut volgde Nils van 
Kooij en UWTC rijder Bas de Bruin 
reed naar de derde plaats op het 
podium. 4 Luuk van Vliet, 10 Den-
nis Moolhuijsen, 11 Joost Springint-
veld, 13 Erwin Roubal, DNF Edwin 
de Graaf, Michael van Meerland en 
Rein Akerboom. De 40+ en 50+ gin-
gen samen van start, waarbij de 50+ 
in de meerderheid was. 7 Gerard 
Keijzer, DNF Rene Wiebes, Coen de 
Groot, Henk van Laar en Gijs Kost-
man.Een heel geslaagde dag waar 
weer veel vrijwilligers geholpen 
hebben. Dank jullie wel!.

Vliegende kiep bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 18 oktober 
was de vierde competitieronde bij 
bridgeclub ABC. De start was wat 
hectisch, een persoon kwam niet 
opdagen, waarschijnlijk een ver-
gissing en een dame was de weg 
kwijt geraakt. Ondanks dat de part-
ner van de afwezige alleen was, be-
sloot het wedstrijdsecretariaat toch 
met de wedstrijd te starten. Dit 
hield in dat er steeds een invaller 
de plaats moest innemen van de af-
wezige bridger, dit heet in voetbal-
jargon een vliegende kiep. Als ie-
mand dummie was moest hij of zij 
snel starten met bieden van het in-
complete paar. Een en ander hield 
in dat hij met verschillende part-
ners moest spelen en als je dan nog 
een score van 53,54 % behaalt, ge-
tuigt dit van grote bridgekwaliteiten 
of veel geluk. Degene die de weg 
kwijt geraakt was kwam een half 
uur te laat zodat alleen voor de eer-
ste zittingsronde een oplossing ge-
zocht moest worden. Het wedstrijd-
secretariaat, sinds kort aangevuld 
met een wel zeer competente me-
dewerker, heeft dit zeer vakkun-
dig en tot volle tevredenheid op-
gelost. Ook kon de voorzitter weer 
twee nieuwe leden introduceren. Dit 
keer niet gestoken in zijn zondagse 
pak, anders slijt dat pak teveel met 
zo’n grote toeloop, maar toch netjes 
gekleed. Er werd aan 13 tafels ge-
bridged. Zeven in de A-lijn en zes in 
de B-lijn. In de A-lijn was de eerste 
plaats voor het paar Miep v.d. Hoek 
en Nel v.d. Neut met 64,86 %, een 
goede score van dit paar, zij stijgen 
dan ook flink in de competitierang-
lijst. Tweede werd het echtpaar Ad-
die de Zwart en Jeannet Vermey met 
59,90%, dit paar speelt een bikkel-
harde strijd om de eerste plaats met 
degene die nu derde geworden is. 

Derde werd het echtpaar Leny en 
Jan v.d. Schot met 56,53%.

B-lijn
In de B-lijn werd het gelegenheids-
paar CorryH Snel en Nel Groven 
eerste met 67,08, hieruit blijkt dat 
het wedstrijdsecretariaat met zorg 
en deskundigheid de paren samen-
stelt. Tweede werd het paar Bert 
Morshuis met partner met 60,42%.
Zij hadden de eerste ronde vrij, 
maar iedereen kon horen dat zij 
zeer degelijk hun biedsysteem nog 
eens doornamen en niet zonder ge-
volg zoals blijkt. Derde is het paar 
Nel van Bemmel en Jos Walkers met 
58,33 %.

Competitiestand
A-lijn
Eerste is het echtpaar Leny en Jan 
v.d. Schot met een gemiddelde sco-
re van 58,54%. Tweede is het paar 
Addie de Zwart en Jeannet Vermey 
met 57,04% en derde het paar Ada 
Groenewegen en Roelie v.d. Voor-
den met 55,15%. De verschillen zijn 
al vrij groot, maar er moeten nog 
vier ronden gespeeld worden en 
eerste gewin is vaak kattengespin.

B-lijn
Eerste is hier het paar Greet van 
Diemen en Nel Groven met een ge-
middelde score van 59,86%. Twee-
de is het paar Beb Soppe en Ria we-
zenberg met 57,19%, deze twee pa-
ren hebben de capaciteit om in de 
A-lijn te spelen. Derde is hier het 
paar Corry Snel en Leny Veninga 
met 54,37%. 
Volgende week wordt de vijfde com-
petitieronde gespeeld, maar voor 
nieuwe leden haalt hun voorzitter 
graag zijn zondagse pak nog een 
keer uit de mottenballen.

BMX Noord-Holland Cup 
verreden in Uithoorn
Regio - Zondag 21 oktober was 
UWTC gastheer van de Noord-Hol-
land Cup voor de BMX-ers uit de-
ze provincie. Een groepje vrijwilli-
gers heeft heel hard gewerkt om 
ervoor te zorgen dat de baan wed-
strijd-klaar was. Gelukkig had het ’s 
nachts niet geregend zodat niet al 
het werk voor niets geweest is. On-
danks de herfstvakantie die de kin-
deren aankomende week hebben 
waren er 162 inschrijvingen. In de 
leeftijdsklasse Boys 10-Girls 11 en 
Boys 11-Girls 12 waren er zoveel rij-
ders dat er zelfs een halve finale ge-
reden moest worden. Maarten van 
der Mast moest deze wedstrijd la-
ten schieten vanwege een polsbles-
sure, maar over 2 weken bij de laat-
ste BWC is hij er zeker weer bij. Na 
een jaartje te hebben gevoetbald is 
Donne van Spankeren toch weer te-

rug bij de BMX. En rijdt gelijk in de 
A-finale! Bij de cruisers reed Ke-
vin de Jong weer mee, na een he-
le tijd geblesseerd te zijn geweest 
aan zijn arm. Wouter Plaisant van 
der Wal stopte na de 1e manche 
vanwege materiaalpech. Gelukkig 
zag men ook Arjan van Bodegraven 
weer op de fiets bij de Boys 14, na-
dat hij in Oud Beijerland lelijk geval-
len was. Deze wedstrijd verliep soe-
peltjes en werd voor hem beloond 
met een 1e plaats in de finale. Door-
dat er zoveel UWTC-ers meedoen 
aan de Noord-Holland Cup lijkt het 
in sommige klassen wel een club-
wedstrijd. Deze wedstrijd heeft ge-
resulteerd in 62 finaleplaatsen voor 
UWTC. Goed gedaan! Hierna nog 
1 wedstrijd voor de Noord-Holland 
Cup op 18 november in Langedijk 
waarna de kampioenen bekend zijn.

Volop spanning bij drie-
bandencompetitie drV
Regio - De driebandenspecialisten 
van De Ronde Venen (DRV) heb-
ben er momenteel eenderde van 
de competitie opzitten en de span-
ning is werkelijk om te snijden. Hans 
van Eijk gaat hierbij virtuoos aan de 
leiding met 13 wedstrijdpunten en 
een gemiddeld moyenne van 0.52 
(116%). 
Op beide in de maand oktober af-
gewerkte speelavonden boekte hij 
een zeer positief resultaat door in 
drie van de vier partijen te zegevie-
ren en in alle partijen ruim boven 
zijn gemiddelde te scoren, waardoor 
hij tevens de extra bonuspunten in 
de wacht wist te slepen. De voor 
Jim van Zwieten ingevallen Pieter 
Coenen droeg echter zorg voor één 
winstpartij tegen Hans, waardoor 
laatstgenoemde niet de grootst mo-
gelijke score bereikte om een gat te 
slaan met zijn concurrenten. Naas-
te belager Henk Doornekamp doet 
derhalve nauwelijks voor hem on-
der en staat momenteel op 12 wed-
strijdpunten. Vooral in de twee par-
tijen afgelopen vrijdag tegen Ni-
co van Soeren was Henk op dreef 
en had hij respectievelijk 32 en 27 
beurten nodig om de 15 te maken 
caramboles weg te tikken, ruim bo-
ven zijn moyenne. Door de recente 
resultaten ligt zijn gemiddelde nu 
op 0.44 (112%).

Titelhouder
Titelhouder Jos Lugtigheid etaleer-

de in zijn eerste partij tegen Pim de 
Jager een ongekende vorm door in 
slechts 18 beurten de partij naar 
zich toe te trekken met een gemid-
delde van 0.722. In de tweede partij 
gaf Pim hem echter het nakijken en 
had aan 24 beurten genoeg om zijn 
13 caramboles aan te tekenen. Niet-
temin handhaaft Jos zich geducht 
in de kopgroep met 11 matchpun-
ten, terwijl zijn moyennepercentage 
liefst 131% bedraagt. Na zijn goede 
vorm tijdens de eerdere speelavon-
den moest Bert Loogman echter in 
zijn partijen tegen clubgenoot Nick 
van de Veerdonk een belangrijke 
veer laten. In beide partijen toonde 
Nick zich zeer constant door in res-
pectievelijk 22 en 23 beurten te ze-
gevieren. Via deze maximale score 
bracht hij zijn totaal op 11 wedstrijd-
punten, waarmee hij zich tevens in 
de hoofdmacht nestelde. Bert lijkt 
voorlopig afgehaakt voor deze posi-
tie, doch hem kennende zal hij on-
getwijfeld de komende tijd alles in 
het werk stellen om het verloren ter-
rein te herwinnen. Door de afwezig-
heid van Paul Huzemeier moest He-
ro Janzing het jongstleden vrijdag-
avond opnemen tegen invaller Jan 
van Veen, die op basis van zijn moy-
enne belangrijk minder carambo-
les hoeft te maken ten opzichte van 
Paul. In beide partijen moest Hero 
het onderspit delven, zij het dat in 
de laatste partij sprake was van een 
close finish.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Vorige week dinsdag, 16 
oktober, werd de laatste zitting van 
de eerste competitie gespeeld en 
zo kwam daarmee een einde aan 
de strijd om de eerste, tweede of 
derde plaats. In de A-lijn blijft het 
verrassend: Niet Elly van Nieuw-
koop en Jessie Piekaar werden de-
ze keer eerste. Nee, het combipaar 
Kitty van Beem/Tini Geling, samen 
met Refina van Meijgaarden en Tru-
dy van den Assem plaatsten zich als 
eerste met 58.33%. Elly en Jessie 
moesten tevreden zijn met de twee-
de plek (56.85%). Als derde meld-
den zich nieuwe sterren en wel The-
cla Maarschalk en Rees van der 
Post met 55.95%. Dan de competi-
tie: Als eerste komen, jawel, Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar uit de 
bus met 55.36%. Met een klein ver-
schil volgen Nel Bakker en An van 
der Poel, 54.35%. Derde staan in de-
ze eindstrijd Trudy van den Assem 
en Refina van Meijgaarden, met 
53.46%. Voor de paren José Möl-
ler/Ank Reems, Trudy Fernhout/Cis-
ka Goudsmit, Trees Ellerbroek/Mita 

Maas en Vera van Wessem/Elly van 
Brakel is een plaats gereserveerd in 
de B-lijn.
In de B-lijn, met eveneens zestien 
paren, toonden Gertrude Doodkor-
te en Floor Janssen zich uiteindelijk 
superieur en werden met 61.31% 
eerste. Als tweede volgden Annet 
Roosendaal/Rini Tromp met 60.12%. 
Derde deze keer Ria Bulters/Riet 
Wesselingh die uit onverwach-
te hoek kwamen opdraven: gewel-
dig dames, ga zo door en u bereikt 
ooit de A. De competitie B ziet er 
als volgt uit: Gertrude Doodkorte 
en Floor Janssen eerste, zij versloe-
gen uiteindelijk Ploon Roelofsma en 
Marja Slinger die tweede zijn ge-
worden. Derde zijn Alice Oosten-
dorp en Ted Brand. Voornoemde pa-
ren, met toevoeging van Marja van 
Holst Pellekaan/Sandra Raadschel-
ders als vierde, hebben zich een 
plaats in de A verworven. Proficiat 
dames! 
Ook spelen bij Hartenvrouw? In-
lichtingen bij de secretaris Mieneke 
Jongsma, tel.0297-565756.

Prijsklaverjassen Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 6 november 
organiseert klaverjasclub Onder Ons 
weer een prijsklaverjasavond voor 
iedere kaartliefhebber. De aanvang 
is 20.00 uur in bar & bistro De Ha-
ven, Proosdijhaven Herenweg 276. 
Er zijn weer veel lekkere prijzen te 
winnen! Bij de competitieavond was 

Greet Koot de grote uitblinker met 
5761 punten, 2e. Ricky Kooiman 
met 4934 punten, 3e. Bep Schaken-
bos met 4892 punten, 4e. Rob van 
Achterbergh met 4799 punten, 5e.  
Ton Mollema met 4797 punten. De 
troostprijs ging naar Diny Mollema 
met 3463 punten.

Unieke streetdance lessen
Mijdrecht - Vanaf dinsdag 30 okto-
ber starten er bij Streetdance Cen-
tre Build Ya Skillz in de open les 
week nieuwe streetdance lessen. 
Dit unieke concept ontwikkeld door 
Sylvain Veldkamp is nog nooit eer-
der in Nederland aangeboden. Dit 
komt door docenten vaak niet alle 
kennis in huis hebben om diverse 
streetdance stijlen tegelijker tijd aan 
te bieden. Sylvain die zelf meer dan 
7 streetdance stijlen beheerst maakt 
het mogelijk om in een cursus van 
10 lessen kennis te laten maken met 
3 verschillende streetdance stijlen. 

De SD-mix A bestaat uit de stijlen 
Breakdance, Hiphop en Popping. 
En is bedoeld voor jongens en stoe-
re meiden tussen de 15 en 25 jaar. 
Daarnaast is er voor dezelfde leeftijd 
de SD-mix B. Deze is uitermate ge-
schikt voor meiden die kennis willen 
maken met Locking, House en Hip-
hop. Ook is er voor de allerkleinsten 
(4 t/m 7 jr.) de streetdance mini mix. 
Op donderdag van 19.30 tot 21.00 is 
er een kennismakingsles van 1,5 uur 
in Streetdancemix B. De kosten be-
dragen slechts 5,-. Meer info www.
hiphoplessen.nl of 0297-776130
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Argon A1 krijgt te weinig 
tegen Feyenoord A2
Mijdrecht - Ondanks de hevige re-
genval de afgelopen week kon er 
deze westrijd gewoon op het hoofd-
veld aangetreden worden tegen 
Feyenoord, een ploeg die voor de-
ze wedstrijd 1 punt achter het A1 
team van Argon stond. Het was lek-
ker druk langs de lijn, prima weer en 
de jongens waren er klaar voor. Het 
was Argon, dat het initiatief van-
af minuut 1 nam en al binnen 2 mi-
nuten op voorsprong had moeten 
komen, toen een prachtige voorzet 
van Jesse Stange het hoofd bereik-
te van Soner, die net over kopte. Ar-
gon ging door en de kansen kwa-
men al snel achter elkaar. Eerst was 
het Jesse Stange, die vanaf rechts 
de lat raakte, even later werd een 
afgeslagen voorzet opnieuw inge-
bracht vanaf links, waar Jesse van 
Nieuwkerk opdook, de bal binnen-
tikte, maar de lat redding trof. Ook 
in de rebound mag de bal niet bin-
nen en blijft het 0-0. Even later Gui-
do, die een terugspeelbal onder-
schept, de bal voor het inschieten 
heeft, maar wordt aangetikt en uit 

balans raakt. Feyenoord komt goed 
weg, creëert niets, met name door 
het sterke blok in het centrum Ma-
thijs en Luc en de prima spelende 
verdedigende middenvelder Jasper. 
Argon heerst, maar vergeet te sco-
ren. Zo blijft het 0-0 tot aan de rust, 
absoluut te weinig voor een sterk 
spelend Argon.

Prima
De 2e helft begint Argon waar het 
is geëindigd, prima voetballend. De 
bal gaat rond van voet tot voet en uit 
een van deze mooie aanvallen komt 
Jesse Peeters vrij op randje 16 me-
ter, zijn schot kan nog net worden 
gepareerd door de keeper. Even la-
ter opnieuw een prachtige aanval 
waarbij Guido Jesse Stange voor de 
keeper zet, maar zijn schot wordt 
in een reflex verwerkt. En zoals de 
voetbalwetten altijd zeggen, als je ze 
zelf niet maakt dan… gebeurt wat 
er deze wedstrijd ook gebeurde, de 
tegenstander scoort vanuit het niets 
0-1. Niet eens een echte kans, maar 
een schot vanaf 20 meter gaat in de 

59e minuut in de verre hoek achter 
Axel. Argon is van slag en aange-
slagen. Toch krijgt het even later de 
kans op de gelijkmaker, als een cor-
nerbal door Gianni in de verre hoek 
wordt gekopt, maar helaas net naast 
de verkeerde kant van de paal. Ar-
gon gaat meer risico’s nemen en 
daar weet Feyenoord raad mee. Het 
krijgt de kansen om de wedstrijd te 
beslissen, 2 keer mag een speler vrij 
voor de goal van Axel verschijnen, 2 
keer gaat de kans verloren. Zo blijft 
het 1-0 en uitzicht op de gelijkma-
ker. Argon krijgt nog 1 kans, als Se-
fa vanaf links het strafschopgebied 
binnen gaat, maar zijn schot mist 
kracht en precisie. Het blijft 1-0, he-
laas. 

Maar zo spelend als deze wedstrijd 
zullen de punten snel volgen, mis-
schien volgende week wel als kop-
loper FC Den Bosch op bezoek 
komt, een ploeg waar onlangs voor 
de beker nog gelijk tegen werd ge-
speeld. Succes mannen. 
Foto’s: sportinbeeld.com

HVM JE2-boys periodekampioen
Mijdrecht - Zaterdag 13 oktober jl., 
tijdens een superspannende wed-
strijd thuis tegen Qui Vive JE1, zijn 
de jongens E2 ongeslagen Perio-
de Kampioen geworden! De tegen-
partij gaf flinke tegenstand maar 
dat weerhield de jongens niet om 

te winnen met 7-2! Al na enkele mi-
nuten werd er door HVM gescoord. 
Max als keeper heeft een paar aan-
vallen geweldig weten te stoppen 
en Stijn, Felix, Niels, Joost, Joep, 
Jasper en Berend wisten goed sa-
men over te spelen en hebben ont-

zettend hun best gedaan om samen 
Kampioen te worden! Onder bege-
leiding van coach Rinse en trainer 
Jasper is het jullie gelukt!
Na afloop van de wedstrijd was er 
heerlijke slagroomtaart en cham-
pagne voor iedereen!

Overwinning voor Hertha D1
Vinkeveen - Afgelopn weekend 
speelde Hertha D1 de 2de beker-
wedstrijd in zijn poule. Nu was Wa-
terwijk D2 de tegenstander en die 
club heeft een hele grote jeugd-
afdeling met wel 13 D-teams. Wa-
terwijk had de eerste wedstrijd van 
Victoria gewonnen met 1-0, dus als 
Hertha een ronde verder wilde ko-
men moest het deze wedstrijd wel 
winnen. Er werd begonnen met pri-
ma spel. Ze speelden geconcen-
treerd en werkten prima met elkaar. 
Middenvelders sloten goed een en 
de verdediging onder leiding van 
Sten stond prima. Voorin kregen ze 
ook kansen genoeg, Joost en Andy 
hadden de score kunnen openen, 
maar als je de goal niet maakt dan 
valt hij aan de andere kant, bij een 
snel genomen corner schoot een 
speler van Waterwijk de bal prima 
in de bovenhoek, 0-1. Een tegenslag 
voor de Herthanen omdat zij eigen-
lijk prima speelden, daarna waren 
ze kort de controle over de wedstrijd 
kwijt en kreeg Waterwijk een enor-

me kans op de 0-2 maar voor een 
leeg doel schoot de speler naast. De 
boys uit Vinkeveen herpakte zich 
weer en  kregen voldoende kansen 
en speelde eigenlijk prima.  Vlak 
voor rust viel de verdiende gelijkma-
ker, Sten benutte een penalty 1-1.

Na de rust een sterker Hertha en 
wat kregen ze een kansen. Uit de 
vele kansen was het Joost die de 
verdiende 2-1 maakte, daarna kans 
op kans, Jeffrey, Joost, Lars maar de 
keeper was toch wel een sta in de 
weg. Toch kwam Waterwijk op 2-2 
door een vrije trap in het strafschop-
gebied. Maar 1 minuut voor tijd een 
prachtige aanval van Hertha, spits 
in spelen, kaatsen op de midden-
velder en diepe bal op Joost die de 
zeer verdiende 3-2 viel binnen. Een 
terechte overwinning van Hertha 
D1 met bij vlagen uitstekend voet-
bal. Zet deze lijn door en volgende 
week de absolute kraker tegen La-
ren D1, bij winst doe je echt mee om 
het kampioensschap.

Meisjes CSW winnaar van 
internationaal voetbaltoernooi
Wilnis - Een 8-tal meisjes, samen-
gesteld uit de eerste 2 selectieteams 
van de in totaal 5 meisjes-E teams 
van CSW heeft donderdag meege-
daan aan een internationaal voet-
baltoernooi in Bemmel bij Arnhem. 

Deze meisjes spelen in de compe-
titie uitsluitend tegen jongensteams 
en moeten dus iedere week vol aan 
de bak om overeind te blijven. Op 
zo’n toernooi kun je dan laten zien 
waar je staat ten opzichte van an-
dere top meisjesteams in Nederland 
en in dit geval ook Duitsland met 5 
deelnemende teams. Ze hebben het 
fantastisch gedaan en eindigden 
na 1 gelijkspel en 5 overwinningen 
op de verdiende eerste plaats; een 
mooi succes voor beide talentrijke 
teams van CSW.

CSW ME1 op voetbal clinic bij 
dames van FC Utrecht
Wilnis - In de CSW-er, het clubblad 
van voetbalvereniging CSW, stond 
een oproep speciaal voor voetbal-
meiden. Ben je tussen de 6 en 12 
jaar en lijkt het je supertof om een 
voetbal clinic te krijgen van de da-
mes van FC Utrecht kom dan in de 
herfstvakantie naar het sportcom-
plex van Elinkwijk. De meisjes van 
CSW ME1 vonden dat een super-
leuk idee en de inschrijving werd 
met veel enthousiasme ontvangen 
door de organisatie, want veel meis-
jes uit de omgeving Utrecht hadden 
zich individueel ingeschreven, waar 
de meisjes uit Wilnis (bijna) met 

hun hele team kwamen! Woens-
dag 17 oktober was het dan zover. 
Zij werden verwacht op het hoofd-
veld van Elinkwijk. De toeschouwers 
konden plaatsnemen op de tribune 
en de meisjes werden op leeftijd in 
teams ingedeeld en begeleid. Niet 
alleen de dames van FC Utrecht wa-
ren aanwezig op het veld, maar ook 
de KNVB en de Vereniging Sport 
Utrecht zetten hun beste beentje 
voor om er een leerzame en gezel-
lige meidenvoetbalmiddag van te 
maken. Op het veld waren oefenin-
gen uitgezet, werden er wedstrijdjes 
gespeeld en moest er aan de tech-

niek worden gewerkt. Ook mochten 
alle meiden penalties schieten met 
in het doel uiteraard de keepster van 
FC Utrecht. Er werden veel aanwij-
zingen gegeven, maar ook positief 
commentaar. Natuurlijk was er ook 
nog tijd om vragen te stellen aan de 
dames van FC Utrecht en wilden de 
meisjes graag handtekeningen ver-
zamelen. Tot slot moest deze leerza-
me en gezellig voetbalmiddag vast-
gelegd worden op de foto!
Zaterdag komt CSW ME1 uit voor 
de bekerwedstrijd en met zo’n goe-
de voorbereiding gaat het ze vast 
lukken om te winnen!

DIO blijft aan kop - Stieva 
kon het niet bolwerken
Mijdrecht - Twee koplopers heb-
ben de afgelopen week een gevoe-
lige nederlaag moeten incasseren. 
Dio kreeg 9-0 klop van De Vrijheid-
Biljartmakers en Stieva Aalsmeer 
kon het tegen ASM-Mijdrecht 2 
niet bolwerken, het werd een 0-9 in 
het voordeel van ASM. Dio blijft on-
danks deze nederlaag in de 1e di-
visie de kop aanvoeren. De Me-
rel-Heerenlux 1 won met 0-9 van 
Cens 1 en staat daarmee op kop 

in de tweede divisie. De Spring-
bok 1 won met 7-2 van De Merel-
Heerenlux 3. De Springbok 2 deed 
het minder door een 2-7 verlies op 
De Paddestoel 1. De Schans ver-
loor met 2-7 van De Merel-Heeren-
lux 4. De Kromme Mijdrecht won 
met 5-4 van De Paddestoel 3. Pe-
tra Slimmers van De Paddestoel zet-
te een serie van 6 op de score waar-
mee zij procentueel de hoogste se-
rie van de week had. Cens 2 ver-

loor met 2-7 van ASM-Mijdrecht 1. 
ASM-Midrecht 4 won met 5-4 van 
Bobs Bar. De kortste partij van de 
week strandde op 20 beurten gezet 
door: Johan Loman, Jamal Banmou-
sa en Kees Griffioen.
Komende zondag 28 oktober zijn de 
voorronden driebanden –B aan bod. 
De spelers beginnen om 11.00 uur 
en komen uit in De Merel in Vinke-
veen en in De Kromme Mijdrecht te 
Mijdrecht.

Start de dag fit en 
swingend met Zumba!
Mijdrecht - Zumba betekent letter-
lijk ‘snel bewegen en lol maken’. En 
dat is ook precies wat je met Zum-
ba doet. Het is een Latijns-Ame-
rikaans geïnspireerde dansfitness 
die Latijnse en internationale mu-
ziek met swingende dansbewegin-
gen combineert. Hierdoor ontstaat 
een dynamisch, leuk en effectief fit-

ness work out. Zumba Gold voor 
45 & 55 is voor iedereen die graag 
aan Zumba wil gaan beginnen maar 
het iets rustiger aan wilt doen. Met 
Zumba Gold hebben oudere men-
sen of mensen die fysiek of conditi-
oneel minder kunnen bewegen, ook 
de mogelijkheid om hun lichaam in 
een goede conditie te houden door 

te dansen en te genieten. Zumba-
tomic is een leuke goed te volgen 
les met aangepaste danspasjes voor 
kids van 7 t/m 12 jr. Kids dansen en 
trainen tegelijk, waar bij de condi-
tie op een speelse manier verbe-
tert en dit allemaal met een grote 
‘smile’ op hun gezicht. Deze lessen 
gaan door bij genoeg aanmeldin-
gen aanmelden kan via de website  
www.hiphoplessen.nl of telefonisch 
0297-776130. Docente Nathasia 
geeft op de Diamant 6 in Mijdrecht 
10 lessen voor slechts 60,- (zie ook 
advertentie elders in deze krant).



Vinkeveen - Vorige week was het 
weer zover, de Clubkampioen-
schappen Judo PK Sport 2012. Het 
was weer een knotsgekke ochtend 
met een overvolle Dojo met Judo-
ka’s en ouders. De Clubkampioen-
schappen Judo worden georgani-
seerd om de kinderen op een leu-
ke recreatieve manier kennis te la-
ten maken met wedstrijd Judo. PK 
Sport heeft in totaal 70 judoleden 
waarvan er 35 meededen aan het 
toernooi. De meeste judoka’s had-
den zich zeer goed voorbereid door 
op zaterdag de wedstrijdtrainingen 
te volgen. Iedere zaterdag is er wed-
strijdtraining, deze training is niet 
alleen om de kinderen goed voor te 
bereiden voor wedstrijden maar ook 
wat extra aandacht te geven voor 
bepaalde judotechnieken.
Alle kinderen waren ingedeeld in 
poultjes van vier of vijf judoka’s. In 
poule drie moest door gelijk aantal 
punten een extra finalepartij geju-
dood worden. Deze finale ging tus-
sen Rien Post en Stan Meyer, Rien 
wist met een klein verschil de finale 
te winnen. Ook in poule twee moest 
er een finalepartij worden gespeeld, 

deze finale ging tussen Jordy Mey-
er en Mats Holtrop. Mats won de-
ze partij.
Robert Lanting moest vroegtijdig 
het toernooi verlaten met een bles-
sure.
Hier volgen alle uitslagen Clubkam-
pioenschappen Judo 2012.
Op een eerste plaats zijn geëindigd; 
Mats Holtrop, Rien Post, Mason Mu-
lier, Tom Liesveld, Meike de Jong, Ti-
mon Ho-Dac. Tweede plaats; June 
Heemskerk Lisa Duijvenstijn, Jordi 
Meyer, Stan Meyer, Jesse Breedijk, 
Joshua Maduro, Chiara Breedijk, 
Kees Otting, Bart Kooyman. Derde 
plaats; Sam Hendriks, Wes Liesveld, 
Tom Hoefs, Casper Ho-Dac, Ilonka 
Zaal, Willem Maas. Vierde plaats; 
Jimmy vd Wilt, Stef Kalkhoven, Thijs 
van Hoogmoed, Robert Lanting, Ric-
ky Duijvenstijn, Jeroen Goes. Vijfde 
plaats voor; Sidney Kropveld. 
Judo PK Sport kan weer terugkijken 
op een zeer geslaagd en leerzaam 
toernooi. 

Voor meer informatie over Judo bij 
PK Sport bel 0297-264666, of kijk op 
hun site www.pksport.nl. 
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Dames 1 van Hertha en de 
geheimzinnige linksvoor
Vinkeveen - Op woensdag 10 okto-
ber moest er nog een wedstrijd wor-
den ingehaald, CSW versus Hertha. 
Om 20.00 uur zou deze wedstrijd 
beginnen, dus werd er om 19.00 uur 
afgesproken in de kantine van CSW. 
In de kleedkamer hoorden zij dat 
hun inloopshirtjes waren verkleurd 
in de was, maar dit weerhield hen 
niet om ze toch aan te doen, al was 
het maar vanwege de kou. De wed-
strijd moest worden ingehaald om-
dat CSW vorige week te weinig da-
mes had, nu had Hertha niet de be-
schikking over al haar eigen dames 
1 speelsters, dus speelde een aantal 
meiden uit de MB1 mee. 
Na het fluitsignaal nam Hertha de 
eerste bal uit en de eerste 25 mi-
nuten werd er door Hertha flink ge-
knokt en goed overgespeeld. Hert-
ha had in deze 25 minuten de over-
hand. De trainingen van Gregory en 
Jason wierpen zijn vruchten af. Er 
zat rust in de ploeg en het spel liep 
heerlijk. Na zo’n 20 min viel dan ook 
het eerste doelpunt na een prachti-
ge voorzet van Nina. Gitta die goed 
doorliep op de keeper en zelfs hier-
door met haar in botsing kwam, 
vocht zich er uiteindelijk langs en 
kon de bal in open doel schieten, 
0–1 voor Hertha Vinkeveen.

Volhouden
Nu moest Hertha volhouden. Ieder-
een was aan het knokken en ook de 
van de MB1 geleende meiden heb-
ben enorm gevochten, letterlijk dan. 
Net voor de rust kwam de rechts-
buiten van CSW langs de verdedi-
ging van Hertha en zij kon uitha-
len. Helaas kon keepster Yvette de 
bal net niet genoeg wegtikken. Deze 
kwam onder de lat en met 1-1 gin-
gen de dames dan ook de rust in. 
Onder het genot van een kop war-
me thee met zelf meegebrachte 
koekjes, werd de wedstrijd geana-
lyseerd. Hertha was niet ontevreden 
en zou nog meer op de aanval gaan 
spelen dan de eerste helft. Omdat 
Yvette ook wilde voetballen werd de 
keepster gewisseld en ging Lenet-
te op doel. De 2e helft werd er weer 

enorm gevochten aan beide kan-
ten. Op het moment dat CSW een 
kans kreeg stortte Nadine zich op 
de bal. Hierdoor kreeg ze een enor-
me knal van een ‘iets’ groter meis-
je en viel daarbij op de grond. Met 
last van haar rug moest ze gewis-
seld worden. 
Slechts 10 minuten voor het eind 
kwam er een einde aan het gelij-
ke spel. CSW nam een vrije trap op 
ruim 18 meter van het doel. De bal 
ging over de muur van Hertha speel-
sters en via onderkant lat achter Le-
nette, 2–1. Maar Hertha had al eens 
voor gestaan en rook een overwin-
ning, of in ieder geval een gelijkspel. 
Met nog 2 minuten op de klok werd 
Roxy zwaar getackeld, dit was net 
voor de 16 meterlijn. Waarschijn-
lijk de laatste vrije bal voor Hert-
ha, dus waarschijnlijk ook de laatste 
kans. Nina legde de bal neer, klaar 
voor het maken van een treffer. Ze 
schoot de bal prachtig in de richting 
van het goal van CSW. Iedereen zag 
hem er in vliegen, knal… helaas net 
op de lat en de bal schoot weg. Weg 
bal, weg kans. Maar moedig gestre-
den ten onder bij CSW één van hun-
grootste concurrenten uit de regio. 
De dames van Hertha kunnen trots 
zijn, ze hebben geknokt tot de laat-
ste minuut.

Nieuw contract voor Hertha
Vinkeveen - Met een ferme hand-
druk tussen Nancy van Dijk, direc-
teur van OVM Vinkeveen en Har-
ry van Genderen, voorzitter van sv 
Hertha en onder toezicht van de 
voorzitter van OVM Adrie van Dijk 
werd het sponsorcontract tussen sv 

Hertha en OVM Vinkeveen met drie 
jaar verlengd.

Hertha is blij dat, ondanks de reces-
sie, OVM bereid is gevonden om sv 
Hertha ook de komende drie jaar fi-
nancieel te steunen.

Hertha D1 wint van SDO
Vinkeveen - Zaterdag moest de D1 
van Hertha tegen SDO uit Bussum, 
een ploeg die nog niet had verlo-
ren in de competitie. Kan Hertha die 
reeks van SDO onderbreken? 
Ze begonnen deze wedstrijd met 
een andere opstelling, spelers wer-
den op andere posities neergezet 
om eens te kijken hoe ze zich daar 
staande houden vandaag, ze be-
gonnen prima, binnen 5 minuten 
had Joost moeten scoren, hij kwam 
oog in oog met de keeper te staan 
maar Joost was nog niet scherp. 
Daarna golfde de wedstrijd op en 
neer, zonder grote kansen overi-
gens. De meeste duels vonden op 
het middenveld plaats en het was 
nu wel mooi om te zien dat ze ein-

delijk eens wilden winnen. Ze gin-
gen nu wel de strijd aan, wat in de 
laatste wedstrijd niet zichtbaar was. 
Voetballend moet het beter maar er 
was in ieder geval veel strijd. Ein-
delijk kwam dan ook de verdiende 
1-0, Joost maakte die goal. De twee-
de helft begon Hertha weer prima, 
er werden vele duels uitgevochten, 
SDO kwam er nog een keer gevaar-
lijk uit maar Kjeld voorkwam met 
een mooie redding de gelijkmaker. 
Daarna was het weer Hertha, na een 
mooie pass van Lars was het Joost 
die nu niet faalde oog in oog met de 
keeper, 2-0. Daarna een corner, Lars 
krulde de bal bij de eerste paal maar 
een speler van SDO raakte de bal 
helemaal verkeerd, 3-0.

Koploopster te sterk voor 
SV Hertha MB1
Vinkeveen - Na een zwaarbevoch-
ten 3-4 overwinning in Huizen te-
gen HSV Zuidvogels MB2, moest 
SV Hertha MB1, gesponsord door 
Rabobank Veenstromen, op zater-
dag 13 oktober thuis spelen tegen 
BFC MB1. De meiden uit Bussum 
haalden de volle buit uit de vorige 
vier competitiewedstrijden en leek 
op voorhand dus een gevaarlijke 
tegenstandster. Ook het doelsaldo 
van +21 was vrij indrukwekkend en 
daarom kreeg SV Hertha MB1 mee 
om vooral geconcentreerd te blijven 
verdedigen. Op een druilerige, kou-
de middag in Vinkeveen kruisten de 
nummer een en vijf de degens.
Om 12.15 werd er op Sportpark De 
Molmhoek afgetrapt onder leiding 
van Rene Dooremalen. BFC begon 
sterk aan de wedstrijd en was vast-
beraden om hun abonnement op de 
koppositie te verlengen. Na 15 mi-
nuten zetten zij dit ook om in een 
0-1 voorsprong. Vanuit een kluts 
voor het doel kon de spits uit Bus-
sum de bal tegen de touwen schie-
ten. De Vinkeveense meiden leken 
daardoor wakker te zijn geschrok-
ken. Na de eerste goal had de MB1 
veel meer in de melk te brokkelen. 
Aan de hand van de ijverige en snel-
le voorhoedespeelsters Isabelle Col-
man, Milou den Exter en Claire van 
‘t Hof beet de thuisploeg van zich af. 
Via de buitenkanten kwam Isabelle 
regelmatig gevaarlijk door richting 
de uitstekende keepster van BFC 
Bussum. Het uitverdedigen in het 
tweede gedeelte van de eerste helft 
liet te wensen over, wat uiteinde-
lijk een 0-4 ruststand opleverde. De 

uitgekookte Bussumse ploeg straf-
te bijvoorbeeld een ongelukkige uit-
trap van keepster Cassandra Klein-
haarhuis genadeloos af. Dezelfde 
keepster herstelde zich daarna met 
een geweldige redding, waarbij zij 
zich onfortuinlijk blesseerde. Veld-
speelster Quinty Koelemij verving de 
prima keepende Cassandra gedu-
rende het restant van de wedstrijd. 
Vanuit een moeilijke uitgangssitua-
tie werd er gehamerd op een goede 
tweede helft waar de meiden zich 
vast moesten gaan bijten in de te-
genstandster. De verdediging van 
SV Hertha MB1 was, vooral het eer-
ste gedeelte van de tweede helft, de 
aanvalsters van BFC de baas. De-
ze goede fase van de Vinkeveen-
se ploeg werd onderbroken door 
de 0-5 van de Bussumse formatie. 
Via een vloeiende aanval werd een 
voorzet goed afgerond door de do-
delijke spits van BFC. Ook hierna 
bleef SV Hertha gelijkwaardig aan 
de koploper, maar bleek de tegen-
stand toch iets doeltreffender. De 
foutloze scheidsrechter Doorema-
len floot na 80 zeer vriendschappe-
lijke en faire minuten af met een 0-7 
eindstand. 

Jammer genoeg kon het gecon-
centreerd verdedigen niet geduren-
de de gehele 80 minuten worden 
volgehouden. Desalniettemin blij-
ven de goede fases uit deze wed-
strijd hoop geven voor de komende 
wedstrijden. Volgende week staat 
er een bekerprogramma op de rol. 
Dan wordt er om 15.15 afgetrapt in 
Amersfoort tegen Hoogland MB2.

Jeugdschaatsen bij Nooit 
Gedacht weer gestart
De Ronde Venen - Vanaf afge-
lopen weekend is de Jaap Eden-
baan weer geopend. Voor de jeugd-
schaatsers van IJsclub Nooit Ge-
dacht was zaterdag 13 oktober dan 
ook gelijk de start van het nieuwe 
schaatsseizoen. De weersverwach-
ting voor de zaterdag was niet zo 
best, maar uiteindelijk is het tijdens 
het schaatsuurtje behoorlijk droog 
gebleven en dat is wel zo fijn als 
het schaatsseizoen start. Vaak is het 
wennen op de dunne ijzers en het 
gladde ijs en een valpartij komt dan 
regelmatig voor. Dan is het prettig 
als je niet meteen door en door nat 
bent van het natte ijs. Voor veel kin-
deren was het de eerste schaatsles 
bij Nooit Gedacht en dat was best 
wel spannend. Voor een aantal kin-
deren was de hulp van de jeugdlei-
der nodig om de eerste rondjes te 
kunnen afleggen. In de eerste les 
werd al duidelijk zichtbaar dat ze de 
schaatsbeweging snel oppakken en 
het laatste rondje kon dan ook zelf-
standig geschaatst worden. De no-
dige aanmoedigingen langs de kant 
van de ouders en het enthousias-
me van de jeugdleiders zullen hier 
ook een bijdrage aan geleverd heb-
ben. Deze eerste schaatsmiddag 
kan daarom als zeer geslaagd be-
schouwd worden.
Naast de oefeningen om de 
schaatstechniek onder de knie te 
krijgen, worden er ook veel leuke 

spelletjes gedaan voor de jongste 
groepen. Dat doen zij op de krab-
belbaan, een klein baantje naast de 
400-meterbaan, waar voor de aller-
kleinsten ruimte gereserveerd is. Af 
en toe wordt er zelfs al een ronde 
op de 400-meterbaan geschaatst. 
De wat oudere en meer ervaren 
jeugdschaatsers schaatsen wel 
ruim een half uur rondjes achter el-
kaar. Daarna gaan ook zij op een af-
gezet stuk ijs oefeningen doen en 
wordt de schaatsles vaak afgeslo-
ten met een geweldige estafette-
race. Het schoolschaatsen op het 
Raadhuisplein, de natuurijswinter 
en de skateclinic in september heb-
ben er aan bijgedragen dat er meer 
kinderen dan afgelopen jaar zich 
hebben aangemeld voor het schaat-
sen bij IJsclub Nooit Gedacht. Dit 
seizoen staan er ruim 130 kinde-
ren uit De Ronde Venen en omstre-
ken iedere zaterdag op het ijs van 
de Jaap Edenbaan. De schaatsles-
sen zijn van 16.55 tot 17.55 uur en 
zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar.

Bij IJsclub Nooitgedacht zijn er voor 
dit seizoen nog voldoende plekken 
vrij om uw kind te leren schaatsen. 
Voor meer inlichtingen en voor aan-
meldingen kunt u contact opne-
men met Luciën Wolvers, tel. 0297-
282156. Kijk ook op hun website 
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Clubkampioenschappen 
Judo PK Sport

Jeugd Space Shuttle pakt 
prijzen in Huizen
De Ronde Venen - Op zondag 14 
okber werd in Huizen het eerste 
badminton-jeugdtoernooi van het 
seizoen gespeeld. Er worden pou-
les ingedeeld op niveau waarbij jon-
gens en meisjes door elkaar spelen. 
In de wedstrijden speel je dubbel-
spelen met een andere medespeler 
tegen eveneens wisselende tegen-
standers. Iedereen moest uiteinde-
lijk 6 wedstrijden spelen van 15 mi-
nuten. Van de Spaceshuttle hadden 
zich 4 spelers ingeschreven: Emma 
Weyers van 11 j; Lasse van Iterson 
van 10 j. Susan Blaauw 15 j. en Wou-
ter Tas van 13 j. 
Emma en Lasse spelen beiden al-
leen recreatief maar trainen iedere 
week hard om in de toekomst ook 
competitie te gaan spelen. Susan en 
Wouter spelen al samen competitie. 
Emma en Lasse werden bij elkaar in 
de poule ingedeeld waarna de wed-
strijden begonnen. De spelers in de-
ze poule hadden nog geen van allen 
eerder wedstrijdjes gespeeld dus af 
en toe moest er een scheidsrechter 
van de organisatie aan te pas komen 
om alles in goede banen te leiden . 
De spelers waren allemaal zeer aan 
elkaar gewaagd en er werden af en 
toe zware rallys uitgespeeld. Zowel 
Lasse als Emma wonnen 5 van hun 
wedstrijden en verloren er 1. In het 
onderling resultaat bleef het ook ge-
lijkspel; beide 1 keer gewonnen en 1 
keer verloren.

Afzeggen
Ook Susan en Wouter werden bij el-
kaar in de poule ingedeeld, door een 

aantal afzeggingen moesten er wat 
invalbeurten gespeeld worden die 
niet meetelden voor het puntento-
taal. Dat maakte het nogal onduide-
lijk hoe de rangschikking er tussen-
tijds uitzag. In deze poule was 1 spe-
ler die er direct met kop en schou-
ders bovenuit stak, hij won de eer-
ste wedstrijden met groot gemak. 
Daarna speelde Wouter met Susan 
tegen deze gedoodverfde winnaar 
en zowaar konden zij dit met 1 punt 
verschil winnen. Ook Susan trof bij 
de meisjes een tegenspeelster die 
steeds haar wedstrijden won terwijl 
Susan een wedstrijd ( dit keer toe-
vallig tegen Wouter ) had verloren.
Nadat alle wedstrijden waren ge-
speeld kon het grote tellen beginnen 
met een zeer positieve uitslag voor 
alle Spaceshuttle spelers. In poule J 
werd Lasse 2de bij de jongens met 
190 punten achter de nr 1 met 216 
punten, terwijl Emma bij de meis-
jes zelfs 1ste werd met 203 punten. 
In poule B werd het echt spannend 
tot aan de prijsuitreiking omdat nie-
mand een idee had welke punten 
echt telden en welke niet. Susan 
werd bij de meisjes met 247 pun-
ten 2de achter de nr 1 die 254 pun-
ten had gescoord. Dan de jongens: 
Wouter had maar liefst 300 punten 
gescoord, en werd daarmee helaas 
toch 2de omdat de nr 1 zelfs 306 
punten had gescoord. Alle spelers 
van Spaceshuttle gingen dus met 
een prijs naar huis. Een fantastisch 
resultaat voor de club en een opste-
ker voor de spelers om er de volgen-
de keer nog fanatieker in te gaan.




