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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
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Fitness nóg goedkoper!

per 4 weken

Just
F tness®

www.justfitness-mijdrecht.nl

Rendementsweg 10a, 
3641 SK Mijdrecht, 
Tel: 0297-769134

Boven Seats and Sofas

Onbeperkt sporten    
7 dagen per week

Mijdrecht

€ 15,95

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl
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Oosteinderweg 110, Aalsmeer 
Tel. 0297 - 32 99 11 
Communicatieweg 26, Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272

Wij BeTAlen uW BTW!Wij BeTAlen uW BTW!
Van Kouwen Voordeel dagen:

Spark al vanaf € 6.441,27   l   Aveo al vanaf € 9.976,86
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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
4.3%!

www.fdmijdrecht.nl
Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT
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GEMEENTE dE roNdE vENEN 
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Amstelhoek - Nu de omlegging 
van de N201 zijn voltooiing nadert 
worden de plannen en ideeën om  
de Amstelhoek weer leefbaar te ma-
ken steeds serieuzer. Of het ook al-
lemaal echt gebeurt, kun je je nu al 
afvragen (bijvoorbeeld dat er binnen 
6 jaar 225 woningen zouden worden 
gebouwd, nemen we voorlopig maar 
met een grote korreltje zout), maar 

dat er iets gaat veranderen is zeker.
De drukke provincialeweg N201 
die nu het dorp doormidden snijdt, 
wordt omgelegd en nu wordt voor 
verschillende particuliere gronden 
nagedacht over herontwikkeling 
met woningbouw.
Deze ontwikkelingen kunnen dan 
een positieve bijdrage leveren aan 
de woonkwaliteit voor de huidige en 

Natte bedrijventerrein voorlopig ‘in de koelkast’

Omlegging N201 biedt vele 
kansen voor Amstelhoek

Wethouder Schouten weet het zeker: Irene brug blijft en parkeergarage komt

wij dat plan hieruit gehaald”, zo ver-
telde wethouder Schouten. De par-
tijen die dat wel vonden sputterden 
nog wat tegen, maar gingen uitein-
delijk toch akkoord met het voor-
stel.

225 woningen
Ook een punt van discussie was nog 
het aantal woningen dat genoemd 
werd: 225 woningen die binnen zes 
jaar gebouwd zouden gaan worden: 
“Is dat niet wat kort door de bocht”, 
zo vroeg raadslid Hooghoudt (CU/
SGP) zich af: ”Gezien deze tijd lijkt 
het ons toch niet wenselijk en zelfs 
niet haalbaar. We bouwen namelijk 
niet om projectontwikkelaars op de 
been te houden, maar om de bewo-
ners van Amstelhoek van woningen 
te voorzien.”
Wethouder Schouten was het daar 
ook wel mee eens: “Er komt natuur-
lijk nog een extra onderzoek wat 
wel en niet kan.” 
Ook vertelde de wethouder desge-
vraagd dat het ‘bijna’ helemaal ze-
ker was dat de Irenebrug bleef lig-
gen en je over de brug zo de par-
keergarage in rijdt, dus geen door-
gaand verkeer meer van en naar 
Uithoorn, maar wel bereikbaar voor 
het lokale verkeer. 
De tijd zal het leren.

toekomstige bewoners van de Am-
stelhoek. Daarom is er nu een struc-
tuurvisie opgesteld waarin globaal 
wordt aangegeven wat er zoal kan 
gaan gebeuren. De raad heeft dit 
donderdagavond jl. goedgekeurd.

Nat bedrijventerrein
De bewoners van de Amstelhoek 
staan voor 100% achter deze plan-
nen, maar Maarten van de Greft van 
de VVD vroeg zich af of deze be-
woners het ook waren geweest met 
deze structuurvisie als de plannen 
voor de aanleg van een nat bedrij-
venterrein aan de Amstel er ook in 
was opgenomen, wat volgens zijn 
partij en ook van D66 en de PvdA/
GroenLinks had gemoeten. Het col-
lege vond dit echter niet: “Dat plan 
is nog niet zover. Ook de provincie 
voelt er nog niks voor, dus hebben 

Vinkeveen - Door de sector Welzijn 
van Zorgcentra Zuwe Maria-Oord 
zijn er de hele maand oktober ac-
tiviteiten in het teken van de herfst 
georganiseerd. Maandag 24 okto-
ber konden de bewoners tijdens de 
derde workshop van de maand sa-
men met leerlingen van de nabijge-
legen basisschool St. Jozefschool 
uit Vinkeveen herfststukjes maken. 
Samen met een leerling ging de be-
woner aan de slag met allerlei ma-
terialen. Dit leverde mooie momen-
ten en natuurlijk mooie herfststuk-
jes op. De Riki-Stichting heeft Zuwe 
Maria-Oord een financiële bijdrage 
gegeven voor deze workshop. De 
Riki-Stichting is actief in het tegen-
gaan van de vereenzaming van ou-
deren en stimuleert hierbij het con-
tact tussen jong en oud. Zuwe Ma-
ria-Oord en de St. Jozefschool heb-
ben al jaren regelmatig gezamenlij-
ke activiteiten, dit tot ieders tevre-
denheid. Na deze zeer geslaagde 
workshop was afgelopen zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur de afslui-
ting van de herfstmaand in de vorm 
van een Herfstfair. Hier waren naast 
handgemaakte producten van be-
woners en personeel, allerlei herfst-
artikelen te koop bij kraampjes uit 
de omgeving. Dweilorkest Dorst 
zorgde in de ochtend voor extra ge-
zelligheid. De Herfstfair is, vooral 
door bewoners uit de omgeving van 
Zuwe Maria-Oord, goed bezocht.

Herfstfair in 
Maria-Oord

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

TE KOOP

mIJdrECHT
Bozenhoven 166
Uniek senioren driekamerappartement 
op de begane grond van een gewild en 
kleinschalig appartementencomplex 
met mogelijkheden voor zorgfunctie.
INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK!

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Amstelhoek - Het blijft homme-
les daar rond Amstelkade 118 in 
de Amstelhoek. Al ruim twaalf jaar 
komen er zeer regelmatig klachten 
over het bedrijf Amstelkring, omdat 
ze weer dingen doen in en om hun 
bedrijf waar de omwonenden over-
last van hebben en die - gezien het 
bestemmingsplan - ook niet mogen 
plaatsvinden. De afgelopen weken 
was het weer raak. 

De buurman van het bedrijf, Si-
mon de Haan, belde onze redactie 
en vertelde dat het weer mis was: 
“Sinds 24 oktober jl. rijden er zo’n 
100 vrachtwagens vol met klei en 
aarde per dag af en aan en stor-
ten klei en aarde bij het bedrijf Am-
stelkring. Nu dus al een 500-tal, en 
het is nog niet klaar. Het bestem-
mingsplan geeft heel duidelijk aan 
dat er op het buitenterrein geen op-

slag mag plaatsvinden. Zover ik het 
heb begrepen is het plan om het 
te zijner tijd weer via de Amstel af 
te voeren naar De Hoef in verband 
met de dijkverhoging. Dit zal tot ge-
volg hebben dat de Amstelkade dan 
zal worden afgesloten wat zeer on-
wenselijk is voor de bewoners”, al-
dus De Haan. 

(Vervolg elders in de krant)

Wethouder Schouten: ‘Ze hebben geen vergunning’

‘Honderden vrachtwagens 
lossen klei en het mag niet!’



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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Dodaarslaan 7 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0550 25-10-2011
 het voordakvlak 

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.

 VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam Aard van het project  Activiteiten Aanvraagnr.

mijdrecht
Hoofdweg 89 Realiseren van een aanbouw tbv stro opslag Bouwen W-2011-0464
 en paardenstalling  

 VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 4 november 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam Aard van het project/inrichting  Activiteiten Aanvraagnr.

mijdrecht
Provincialeweg 19 Realiseren van een aansluiting op gemeentelijk Milieu W-2011-0295
 riool tbv afvoer overtollig afvalwater  

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 volgende 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 monde-
ling 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
Derde zijweg 3 Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0499 20-10-2011
Hofland 17 Verbouwen van een  Bouwen W-2011-0458 24-10-2011
 garage/berging  
Westerlandweg 10 Bouwen van een aanbouw aan  Bouwen W-2011-0399 21-10-2011
 een ligboxenstal 

Vinkeveen
Kerklaan 2 Asbest saneren van de leien op  Slopen W-2011-0506 24-10-2011
 de galmborden van de kerktoren 
Provincialeweg 2 Slopen en bouwen  Bouwen W-2011-0409 20-10-2011
 van een schuur Slopen 

Wilnis
Geerkade 54 Uitvoeren van funderingsherstel  Bouwen W-2011-0421 20-10-2011
 aan het achterhuis 
Pieter Joostenlaan,  Bouwen van een 40 m hoge Bouwen W-2011-0391 18-10-2011
achter sporthal zendmast voor telecommuni- RO (afwijken
 catiedoeleinden bestemming) 
Pieter Joostenlaan 7 Plaatsen van een sponsorruimte Bouwen W-2011-0453 20-10-2011
  RO (afwijken 
  bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 Wet mIlIeuBeheeR (Week 44 – 3 noVemBeR 2011)
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  Electrotechnisch Bureau Homan voor het wijzigen van de indeling en de opslag van gasflessen, op het 

adres handelsweg 6, 3641 Rc mijdrecht;
-  Shell Truck Diesel station Mijdrecht voor het vervangen van de ondergrondse brandstoftank, op het adres 

Rendementsweg 8, 3641 sk mijdrecht;
-  Bouwbedrijf Oudshoorn voor het oprichten van een bouwbedrijf, op het adres proostdijerdwarsweg 18A, 

3646 Am Waverveen.
zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  L.H. Verweij voor een nieuw te bouwen stal voor zoogkoeien, op het adres Donkervlietse Binnenweg 6, 

1396 ln Baambrugge.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of 
de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de 
cluster recht van de milieudienst, T 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook inzien op de website www.milieu-
dienstnwu.nl, rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
 

 ontheffIng VAn De Route VooR het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
-  zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Broekhoff Vuur-

werk, Pioniersweg 60-62, 8250 AA Dronten t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk naar de lo-
caties genieweg 26, 3641 Rh mijdrecht en Industrieweg 41, 3641 Rk mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 4 november tot en met 17 november 2011. 
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegen-
heid om gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. 
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a 
Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij
-  de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur;
-  Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 06 46 of mw. 
Y.T.M. van der Maat, telefoonnummer 0346 26 06 41.

 (geDeeltelIjke) WegAfsluItIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij:
-  op 25 oktober 2011 aan Liander N.V. toestemming hebben gegeven om van maandag 7 november 2011 

t/m vrijdag 2 december 2011 gein-noord 88c tot 91, 1391 hZ Abcoude gedeeltelijk af te sluiten. Er is 
doorgaand verkeer mogelijk alleen voor het vrachtverkeer wordt een omleidingsroute aangegeven. Deze 
gedeeltelijke wegafsluiting is nodig om nieuwe spanningskabels te leggen in opdracht van Liander N.V..

-  op 27 oktober 2011 aan BAM Infratechniek Midden West BV toestemming hebben gegeven om maandag 
14 november 2011 gein-noord ter hoogte van huisnummer 9, 1391 gX Abcoude van 9.00 tot 16.00 
uur voor al het verkeer af te sluiten. Deze gehele wegafsluiting is nodig om nieuwe spanningskabels te leg-
gen in opdracht van Stedin Netten Utrecht N.V.

 InRIchtIng tIjDelIjke BouWplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 oktober 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen Dronten 
B.V. uit Dronten vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de menno si-
monszstraat, 1427 Be Amstelhoek (week 41 t/m week 44 2011), Viergang, 3642 cW mijdrecht (week 
45 t/m week 49 2011) en Rietveld, 3645 Xh Vinkeveen (week 50 2011 t/m week 10 2012). Dit in verband 
met groot onderhoud woningen in opdracht van GroenWest aan de Menno Simonszstraat en Schoolstraat 
in Amstelhoek, Viergang, Bonkelaar, Houtzaagmolen, Buitenkruier, Verfmolen en Koningsspil in Mijdrecht, 
Waverbancken, Bijleveld, Rietveld en Dijkveld in Vinkeveen
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 tIjDelIjke plAAtsIng contAIneR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 oktober 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de heer L. Reimert 
vergun ning hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Blomswaard, 1391 VB in Abcou-
de. Dit in verband met verbouwingswerkzaamheden aan de Waardassackerstraat 25, 1391 TW in Abcoude. De 
vergunning geldt voor de periode 16 november 2011 tot en met 21 november 2011.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 IntRekkIng geluIDsontheffIng
Bij besluit van 26 september 2011 is een geluidsontheffing verleend op grond van artikel 4.6 van de Algemene 
plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011 voor het voortbrengen van geluid in de nacht tussen 19.00 en 
07.00 uur in verband met het uitvoeren van werkzaamheden voor het volgende:
Locatie: nabij tienboerenweg bouwlocatie aquaduct n201 in mijdrecht. Werkzaamheden: onderwater 
betonstort en daarbij komende werkzaamheden. Datum: vanaf november 2011 tot eind 2013. Dit zal maximaal 
5x voorkomen waarvan 4x in de nacht en 1x overdag. 
In verband met wijzigingen van de aanrijroute wordt deze ontheffing ingetrokken en zal een nieuwe aanvraag 
worden ingediend en opnieuw gepubliceerd. 

 VeRgADeRIng commIssIe InWoneRsZAken/sAmenleVIng 7 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 oktober 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Punten voor de raad van 24 november 2011 
a. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting AURO openbaar primair onderwijs raadsvoorstel 0050/11
 De gemeenteraad wordt voorgesteld de jaarrekening 2010 van Stichting AURO voor openbaar primair onder-

wijs goed te keuren. 
b. Visie op maatschappelijke ondersteuning in gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0051/11
 In het kader van het project De Kanteling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in De Ronde Venen 

wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de Kan-
teling in De Ronde Venen wordt gerealiseerd.

5. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
6. Sluiting

 AgenDA RAADsVeRgADeRIng 10 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 16.00 uur 
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 november 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

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

3. Vaststellen agenda
4. Programmabegroting 2012
 De raad heeft de programmabegroting 2012 ontvangen met het verzoek deze vast te stellen. De raad behan-

deld de programmabegroting in een aantal termijnen. Hierna is op hoofdlijnen de procedure van behandeling 
weergegeven.

 Speerpunten van beleid van fracties
 De fracties starten hun 1e termijn met benoemen van hun speerpunten van beleid, met de mogelijkheid mo-

ties en amendementen alvast aan te kondigen. De spreektijd bedraagt per fractie 5 minuten en vindt plaats 
op volgorde van de grootte van de fracties (grootste start).

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

draagt per collegelid 15 minuten.
 Pauze
 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
 Na de pauze krijgen de fracties de gelegenheid op de 1e termijn van het college te reageren en moties en / 

of amendementen in te dienen. De spreektijd bedraagt 8 minuten per fractie plus 1 minuut per fractielid (ter 
verduidelijking: een fractie met 2 leden heeft een spreektijd van 10 minuten een fractie met 7 leden heeft een 
spreektijd van 15 minuten).

 Pauze
 De pauze geeft het college de mogelijkheid zich voor te bereiden op de beantwoording in 2e termijn. Daar-

naast kunnen de fracties -intern en in samenspraak met de andere fracties- zich verdiepen in de ingediende 
moties en amendementen.

 Reactie college in 2e termijn
 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 colle-
gelid 10 minuten.

 Pauze
 De fracties krijgen de gelegenheid om naar aanleiding van de beantwoording van het college overleg binnen 

de fractie te houden en overleg met andere fracties te voeren en standpunten uit te wisselen.
 Besluitvorming motie / amendementen / raadsvoorstel
 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 krij-
gen de gelegenheid voor een korte reactie op de ingediende motie of het amendement, waarna aansluitend 
wordt gestemd. 

5. Sluiting

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

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

AfVAlBRengstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

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



Mijdrecht - Van 4 t/m 25 novem-
ber is het filmmaand in de Veenhart-
kerk. Het thema is deze maand: Lot 
of keuze? Elke vrijdagavond is er in 
deze maand een goede film te zien. 
De Veenhartfilmmaand is er voor ie-
dereen die dicht bij huis wil genie-
ten van de betere films en er vrij-
blijvend over door wil praten, met 
openheid en respect voor ieders op-
vatting. Vrijdag 4 november staat 
een Nederlands drama op het pro-
gramma. Twee mensen vinden el-
kaar en worden verliefd. Maar de 
tegenstellingen in hun levens zijn 
groot. Als de vrouwelijke hoofdper-
soon zwanger wordt, kiezen ze voor 
elkaar ondanks de hoge prijs die ze 
daarvoor moeten betalen. 
De film is te zien in het gebouw 
van de Veenhartkerk aan Grutto 2a. 
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en 
de film start om 20.30 uur, entree 
bedraagt 4,00 euro. De film wordt 

vertoond op een groot scherm en 
na afloop is er een drankje en gele-
genheid om na te praten.
De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. Ze wil-
len een plek zijn waar ruimte is voor 
iedereen die bezig is met religie of 
nadenkt over zingeving. Al hun acti-
viteiten, ook de Veenhartfilmmaand, 
zijn bedoeld om op een uitdagende 
manier met religie en zingeving be-
zig te zijn. 
Wil je weten welke filmtitel draait 
of wil je meer informatie over de 
filmmaand? Kijk op de website  
www.veenhartkerk.nl of geef je 
op voor de Veenhartfilmladder via 
veenhartfilm@telfort.nl, dan wordt 
je maandelijks op de hoogte gehou-
den. De Veenhartfilmactiviteiten zijn 
ook te volgen op facebook.

Vinkeveen - Voor de avond die Ve-
nen Literair vrijdag 11 november or-
ganiseert met schrijfster Marion 
Bloem zijn nog kaarten verkrijgbaar. 
De avond wordt gehouden in De 
Boei aan de Kerklaan 32. De avond 
start om 20.00 uur. De toegangs-
kaarten zijn te koop bij de Openba-
re Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis 
en Mijdrecht, The Read Shop in Vin-
keveen en bij boekhandel Mondria 
in Mijdrecht. De kaarten kosten 7,50 
euro.
Marion Bloem zal vertellen uit en 
over haar werk, vragen beantwoor-
den en signeren. Bloem is een zeer 

productieve schrijfster over veler-
lei onderwerpen. In 2010 verscheen 
‘Als je man verandert’ en dit jaar 
kwam de roman ‘Meer dan manne-
lijk’ uit. Voor meer informatie over de 
activiteiten van Venen Literair kan 
men bellen met Anneke van Gessel, 
0297-261382 of met Erwin Horwitz, 
02978-263195.
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124e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 2 november 2011

 Is uw huisdier zoek?
belangrijke telefoonnummers:
infolijn dierenbescherming
Regio Uithoorn/de Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
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124e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

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

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

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

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.nl

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

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

Vermist 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij
Mijdrecht - De peutertjes van Dui-
melot zijn een aantal weken bezig 
geweest met alles wat met de boer-
derij te maken heeft. Dit VVE pro-
ject zorgde voor veel plezier op de 
speelzaal. Er werd geknutseld, ge-
zongen en er werden spelletjes ge-
daan rond dit thema. Als afsluiting 
zijn de peutertjes op bezoek ge-
weest bij een echte boerderij. De fa-
milie Tijsseling aan de Padmosweg 
verwelkomde de peutertjes, waar-
na ze mochten kijken bij de koeien, 
kalfjes, jonge poesjes en de geitjes. 
De peutertjes waren erg onder de 
indruk van die grote koeien. De jon-
ge poesjes waren heerlijk zacht en 
wilden best even op schoot zitten en 
geaaid worden. Kortom: veel span-
ning en plezier. Ze mochten ook 
nog even spelen in het speeltuintje 
en toen snel terug naar de speelzaal 
want er stond een hele stapel pan-
nenkoeken te wachten. Laarsjes uit, 
handjes wassen en aan tafel. Een 
uitje waar de peuters en de juffen 
erg van hebben genoten.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

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

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

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

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Muzikale creativiteit
op Chazz

Simon Carmiggelt had ooit met enige spoed een document nodig, 
doch werd door de ambtenaar aan gene zijde van het loket afgepoei-
erd met de mededeling dat hij een weekje later nog maar eens terug 
moest komen omdat het bewuste document nog geëpibreerd moest 
worden. “Epibreren?”, reageerde Carmiggelt, “’t zal wel dom van me 
zijn, maar wat is dat eigenlijk?” De man – blij dat er eindelijk iemand 
was die niet alles voor zoete koek slikte - legde hem uit dat hij het 
woord had verzonnen om voor een poosje van lastige klanten verlost 
te zijn en dat de mensen dan tevreden huiswaarts keerden. 
Epibreren van Carmiggelt, het nerveus gesneden broekje van Klaas 
Peereboom – het zijn maar twee van die vele taalvondsten die je je le-
ven lang niet meer vergeet. Zo zit ook de beginregel van de volgende 
muurvast in mijn geheugen. “Ze heeft een stem als een luxueus ge-
stoffeerde bruidssuite.” Verder kan ik het niet onthouden, maar het ver-
volgt dan met “Behaaglijk, weelderig, warm. Voorzien van spannende 
hoekjes en hoogpolige tapijten in gedempte tinten.” Dit werd ooit op-
geschreven door Parool’s jazzmedewerker Jeroen de Valk na het aan-
horen van vocaliste Colette Wickenhagen. Die Colette moet dus een 
bijzonder mens zijn – en laat zij er nu op Chazz weer bij zijn.

Colette Wickenhagen
Colette is de middag én de avond op Chazz, maar tussen 16.30 en 
18.30 uur is ze het vocale hart van de jam session waarin top-muzikan-
ten proberen elkaar in muzikale creativiteit te overtreffen. Terug op het 
podium van Chazz is trompettist, pianist, componist, ex-dirigent van 
AVRO’s Kinderkoor, oud-voorzitter van de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdien-
sten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er 
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele ma-
len weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lau-
weren overal ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld, van noord tot zuid 
in Europa, maar ook in Canada en Azië. Colette Wickenhagen brengt 
haar echtgenoot Ger Lohuis mee en die plukt al heel lang en goed aan 
de bas. Ooit begonnen op de akoestische gitaar is het tegenwoordig 
van “mijn bassie is mijn passie”. En dan hebben we ook nog Michiel 
Munninghoff op de piano en de onvolprezen Dim Kesber op de klari-
net – beide heren kennen we al van eerdere edities van Chazz. En dat 
gaat allemaal samen muziek maken – een feest.
En dan natuurlijk de kers op de taart: Colette Wickenhagen-van-de-
bruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zin-
gende” foto’s te kijken en je weet het: een podiumbeest. Vanaf 1986 
gespecialiseerd in jazz en blues en of het hoogpolige tapijt er nog ligt 
dat kunt u op 25 juni tegen betaling van 20 euro (15 euro in de voor-
verkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzij-
de in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar 
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.

Rob van Dijk 

www.sosderondevenen.nl

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

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

Vermist 
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 

klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes 
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpoot-
je met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.

- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte 
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, 
ongecastreerd; gechipt.

- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij 
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.

Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoor-

poot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen 
wit.

- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte 

pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechter-
oog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.

- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes 
en wit op de buik.

- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donkerbruine tekening, 
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.

- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een gro-

te wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperse kat met witte bef, er loopt een 

witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn 

nek iets langere haren . Erg lief en tam.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Wat is het verschil tussen 
een tunnel en een aquaduct?
De Ronde Venen – Tijdens de 
Rondeveense raadsvergadering 
van donderdag jl. was er een klei-
ne en zelfs leuke discussie tussen 
de raadsleden Goldhoorn van RVB 
en Van den Heerik van VVD over het 
verschil tussen een tunnel en een 
aquaduct. Voor Goldhoorn was een 
tunnel een tunnel, ook een aqua-
duct. Het is een naam: “ik noem het 
een tunnel.” 
“Nee”, zegt mevrouw Van den Hee-
rik “een aquaduct is geen tunnel.” 
“Leg me dat dan eens uit”, zo kaats-
te Goldhoorn terug. En toen kreeg 
Van den Heerik de hele raad aan het 
lachen: “Wel, een tunnel is lang en 

een aquaduct is kort”. De hele raad 
schaterde het uit.
Maar wat is nu écht het verschil. 
Onze redactie zocht het even op in 
Wikipedia, de vrije encyclopedie en 
daarin staat: 
“Een aquaduct (Latijn: aquaeductus, 
dat is waterleiding) is een brug voor 
een waterloop (spreng, rivier, ka-
naal) of waterleiding, waarbij ande-
re verkeersstromen onder het water 
door worden geleid.
Een tunnel is een kunstmatig aan-
gelegde onderdoorgang om tussen 
twee punten transport, passage of 
communicatie mogelijk te maken.” 
Aldus Wikipedia.

Spring, wings and water
Mijdrecht - Na de eerste exposities 
in 2010 onder de naam ‘creative na-
ture’, heeft Roos Uithol een nieuwe 
serie foto’s uitgezocht om tentoon 
te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer cen-
traal, nu wat meer toegespitst op 
het voorjaar, de watervogels en in-
secten. De watervogels dansen hun 
eigen ballet, in een poging om er 
zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien 
voor een toekomstige partner. 
Vlinders, een libel en andere insec-
ten hebben de eerste voorjaarsbloe-

men al weer gevonden en de ‘Hol-
landse’ plaatjes met wolkenluchten 
en water laten ons de droogte van 
het voorjaar even vergeten.
De koolmeesjes hebben genoeg 
rupsen te eten en hun jongen groei-
en als kool, zoals zichtbaar is op de 
foto’s! Roos Uithol is 17 jaar, zit in de 
vijfde van het VWO op het VeenLan-
den College en werkt als freelance 
fotograaf.

Roos exposeert dit werk deze maand 
in de bibliotheek van Mijdrecht.

Peuters van Duimelot op 
bezoek bij een boerderij

‘Onze’ school in Nepal 2

In de lieflijke Kathmanduvallei, 14 km van de hoofdstad, is door SOS 
De Ronde Venen een mooie school gebouwd waar plaats is voor de 
vele arme kinderen die Nepal rijk is. Doordat de school is opgewaar-
deerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en 
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toi-
letblok. 
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok 
schieten heel goed op. Er wordt aardbevingbestendig gebouwd. De 
Ester Benjamin Trust, onze nieuwe samenwerkingspartner, heeft di-
rect contact met de school en het bouwproject. De voortgang wordt 
goed begeleid en onder controle gehouden. Ook het schoolhoofd 
Ram kaji Bista en de bouwcommissie van de school doen gewel-
dig goed werk en zijn de motors achter de opwaardering en de ver-
bouwing. 
De inschatting is dat de verbouwing vóór het einde van dit jaar vol-
tooid zal zijn. Daarvoor is geld nodig. Wij doen een beroep op u, lezers 
en donateurs van SOS, om een steentje bij te dragen. 
Wilde Ganzen financiert mee. Elke euro wordt ter plaatse besteed en 
heel goed besteed. Met dank voor uw bijdrage!

Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.nl

 

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

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

Vermist: 
- Mijdrecht Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: zwarte gechipte kater met zwart
 halsbandje. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje
 op borst.
- Uithoorn, Aalbessenlaan: rode kater van 12 jaar oud. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donkereind: lapjeskat.
- Uithoorn, Laan van Meerwijk. Zwarte kat.
- Mijdrecht, Saffier: zwart-wit katje van ongeveer 2 maanden.
- Vinkeveen, Achterbos: een rood kitten (kater) en een rood-wit  
 kitten (poes).
- Uithoorn. Achterberglaan: Cyperse kat 
- De Kwakel, Vuurlijn: magere zwarte kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: klein donker cypers poesje.

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

Altovi viert 65-jarig bestaan
Vinkeveen - De Vinkeveense to-
neelvereniging Altovi bestaat dit 
jaar 65 jaar en viert dit zaterdag-
avond 5 en 12 november en zon-
dagmiddag 13 november in De Boei.
Martin Verrips schreef speciaal voor 

deze gelegenheid een hilarisch stuk, 
rijkelijk gevuld met liedjes en live 
muziek. 
Zeer binnenkort hierover meer, 
maar schrijft u de speeldata alvast 
in uw agenda!

Verval op de foto
Mijdrecht - In het seizoen dat de 
bomen zich ontmantelen, de schim-
mels hun hoed boven de grond ste-
ken en het daglicht zich beperkt, 
toont fotoworkshop De Ronde Ve-
nen de gehele maand oktober een 
foto-expositie in gezondheidscen-
trum Croonstadt, met als thema: 
verval.
Verval roept een sfeer op van ver-

gankelijkheid in sobere kleuren. De-
ze sfeer is bij een deel van de ex-
positiefoto’’s bijna te voelen en ze-
ker te zien. 
Maar dat verval ook kleurrijk en pit-
toreske kan zijn, toont het ande-
re deel van de expositiefoto’s. Zo 
ontstaat een mooie combinatie van 
treur en kleur, wat een bijzonder 
prikkelend schouwspel oplevert.

Uitnodiging najaarsavond 
en lezing De Groene Venen
Vinkeveen - Op donderdag 13 ok-
tober a.s. vindt de najaarsavond van 
De Groene Venen plaats. Tijdens de-
ze avond zal bioloog dr. F.W.M. Vera 
een bijzondere lezing geven over de 
laatste inzichten in de ontwikkeling 
van natuurgebieden en bomen in 
het landschap.
Frans Vera is de ‘uitvinder’ van de 
Oostvaardersplassen (‘onze Seren-
geti’) en grondlegger van het hui-
dige natuurbeleid. “In de Oostvaar-
dersplassen zie je nu juist open 
landschap ontstaan. Het is een ge-
bied geworden dat als internationaal 
voorbeeld aangehaald kan worden”, 

zegt Frans. Hij heeft aangegeven 
niet blij te zijn met de manier waar-
op grote grazers soms worden in-
gezet in natuurgebied. “Iedereen 
gaat ermee aan de haal”. Volgens 
hem gaat het gegraas in de Oost-
vaardersplassen nu inmiddels hele-
maal volgens het boekje en wordt 
de soep niet zo heet gegeten….
Dat deze avond een heel bijzonde-
re zal worden is zeker. Eenieder die 
geïnteresseerd is en deze bijzonde-
re lezing wil meemaken, is van harte 
welkom. Deze avond vindt plaats in 
Dorpshuis De Boei, aanvang 20.00 
uur.

Regionaal Operette & Musical-
koor (ROM) zoekt lage stemmen
De Ronde Venen - Het ROM-koor 
kan jullie gebruiken! Alle stemmen 
zijn voldoende aanwezig, maar bas-
sen komt het ROM-koor nog tekort. 
Dus, wanneer je van zingen houdt 
en je bij het Operette- en Musical-
koor wilt aansluiten, dan ben je van 
harte welkom! Zit je al op een ver-
eniging? Geen probleem, zolang het 
maar niet op donderdagavond is, 
dat is namelijk hun vaste repetitie-
avond.
Het ROM-koor bestaat 25 jaar 
en heeft een heel breed repertoi-
re waarin jij je vast wel zult kunnen 
vinden. Kom eens luisteren op don-
derdagavond. Je kunt een avond 
meezingen zonder dat je je gelijk 
hoeft te binden.

Voor hun volgende project ‘Night of 
the ROM’s volgend voorjaar kun-
nen zij jou als projectbas prima ge-
bruiken. Uiteraard mag je een an-
dere zanglustige meenemen en dat 
hoeft dan niet per se een bas te zijn. 
Kennis van muzieknoten is meege-
nomen maar geen must. Wanneer je 
zingen kunt is dat wel zo prettig na-
tuurlijk.
Kom eens luisteren of meedoen 
op donderdag tussen 20.00 uur en 
22.30 uur. Er wordt in Basisschool 
De Fontein aan de Johan van Re-
nessestraat in Mijdrecht gerepe-
teerd.
Voor vragen: info@romkoor.nl of 
Wiebe van der Schaaf, telefoon: 
06-22561791.

Stine Jensen bij Venen Literair
Vinkeveen - Schrijfster en docent 
literatuurwetenschap Stine Jensen 
komt overmorgen, vrijdag 7 okto-
ber, op uitnodiging van Venen Lite-
rair naar De Boei aan de Kerklaan 
32. Aanvang 20.00 uur. Toegangs-
kaarten kosten 7,50 euro en zijn al-
leen te krijgen bij de Openbare Bi-
bliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht, bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Read Shop 
in Vinkeveen. Zij zal een lezing ge-
ven over haar werkzaamheden als 
schrijfster, boeken signeren en vra-
gen van de aanwezigen beantwoor-

den. Zij promoveerde ooit met het 
proefschrift ‘Waarom vrouwen van 
apen houden, een liefdesgeschie-
denis in cultuur en wetenschap’. 
Haar schrijverschap omvat echter 
nog veel meer dan alleen dit spe-
cifieke onderwerp en strekt zich 
uit van essays, journalistieke werk-
zaamheden voor NRC tot het publi-
ceren van verhalen.

Informatie over Venen Literair kunt 
u krijgen van Anneke van Gessel, 
tel. 0297-261382 of van Erwin Hor-
witz, tel. 0297-263195.

STRUCTURELE HULP

Okay, 555 moet!
Het mag niet gebeuren dat anno 2011 mannen, vrouwen en kinderen 
(!) van honger sterven.
Het kan niet zo zijn dat cynisme ons geweten overtroeft.
Goed, geen cynisme, maar het is wel begrijpelijk dat er enige moe-
heid en twijfel gaan ontstaan als het over hulp aan Afrika gaat. Ver-
andert er dan nooit iets ten goede?
Het streven van de Stichting Welzijn Wajir is om de bevolking weer-
baarder te maken tegen armoede en rampen als de huidige hongers-
nood.
Dit streven rust op drie pijlers: vrede/goed burgerschap, goede ge-
zondheid en alternatieve middelen van bestaan.
Deze pijlers moeten een belangrijk deel van het onderwijspakket 
gaan uitmaken.
Het grootste deel van de bevolking leeft als nomade en uit ons onder-
zoek blijkt dat deze leefwijze geen economisch draagvlak heeft. Ster-
ker nog: tot honger leidt.
De bevolking zal hun (letterlijk) eeuwenoude manier van leven moe-
ten veranderen en herders die overblijven zullen hun veestapel an-
ders moeten gaan beheren.
Men zal moeten omschakelen naar andere middelen van bestaan zo-
als kleinschalige landbouw en ambachten.
Er zal een deugdelijk bestuur moeten komen, maar daarvoor heb je 
goed opgeleide en goed geïnformeerde burgers nodig. En vooral de 
jeugd.
De Stichting Welzijn Wajir is al sinds 1997 met deze structurele hulp 
bezig en als we de artikelen uit het jeugdmagazine ‘Wajir Live’ als 
graadmeter nemen dan blijkt dat in elk geval de jeugd wakker wordt 
en klaar staat om in de toekomst niet langer van voedselhulp afhan-
kelijk te zijn.
De VARA (u weet wel: ‘Wees Verschillig’) heeft een filmploeg naar 
Wajir gestuurd om een reportage te maken over de behoefte bij de 
mensen aan structurele vooruitgang na de noodhulp.
Deze documentaire ‘Honger naar Verandering’ wordt uitgezonden op 
woensdagavond 9 november om 20.25 uur op Nederland 2.
Het onderwerp is uiteraard zeer de moeite waard.

Ad groeneveld

stichting ontwikkelings
samenwerking de Ronde Venen

Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl

email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994

De Hoflandschool
Project De Sprookjes-
carrousel van start
Mijdrecht - “Er was eens…”. Zo be-
gonnen de kinderen en ouders dins-
dagochtend 25 oktober de school-
dag op de Hoflandschool. In de hal 
stond een hele mooie, met lichtjes 
en doeken versierde tent. ‘Tent’ is 
eigenlijk niet het goede woord voor 
dit moois, daarom heet het een ‘car-
rousel’. De leerkrachten speelden 
vier sprookjes na, zodat kinderen en 
ouders alvast in de sprookjesstem-
ming kwamen. Roodkapje ontmoet-
te de wolf, de prins was op zoek 
naar Assepoester met het glazen 
muiltje, Hans en Grietje die kwamen 
bij de heks en de 7 dwergen vonden 
Sneeuwwitje in hun huisje.

De carrousel bestaat uit vier kamer-
tjes waarin de kinderen opdrachten 
over sprookjes kunnen uitvoeren.
Ook in de klassen wordt de komen-
de drie weken veel met sprookjes 
gewerkt. De kinderen leren over de 
klassieke sprookjes zoals Roodkap-
je en Assepoester, maar ook over 
moderne en multiculturele sprook-
jes. Zo zijn de kinderen op een he-
le leuke en leerzame manier met o.a. 
literatuur, taal, spelling en kunst en 
cultuur bezig.
‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. 
Dat gaan ze horen op woensdag 16 
november. Dan is de afsluiting van 
het project.

Lezing over Hannekemaaiers 
en Veenpoepen in De Boei
de Ronde Venen - Vanaf de zes-
tiende eeuw kwamen elk jaar dui-
zenden vreemdelingen, voorname-
lijk Duitsers, naar Nederland om op 
het land of in de veenderij wat bij te 
verdienen. En wij mogen stellen dat 
zonder de inbreng van deze gastar-
beiders onze Gouden Eeuw niet tot 
de ons welbekende bloei zou zijn ge-
komen. De totale omvang van deze 
jaarlijks terugkerende volksverhui-
zing wordt op vijf miljoen migraties 
geschat. Dit verschijnsel dat later be-
kendheid kreeg onder de naam Hol-
landgangers heeft zich ook voorge-
daan gedurende het veenderij ge-
beuren in De Ronde Venen en velen 
van hen zijn hier gebleven en nooit 
meer teruggegaan. 
Op uitnodiging van de werkgroep 
genealogie van de historische ver-
eniging De Proosdijlanden is gene-

aloog Jos Kaldenbach uit Alkmaar 
bereid gevonden om over dit onder-
werp met u van gedachten te willen 
wisselen op basis van een lezing met 
lichtbeelden. Het is bepaald geen ge-
heim dat onderzoek willen doen in 
de Duitse archieven niet te vergelij-
ken is met de mogelijkheden die wij 
hier voorhanden hebben. 
Voor hen die hun zoektocht nog 
steeds niet hebben opgegeven, of 
aanwezige literatuur willen raad-
plegen: een uitgelezen mogelijk-
heid om op maandagavond 7 no-
vember a.s. naar verenigingsge-
bouw De Boei in Vinkeveen te ko-
men. De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Vragen over dit onderwerp 
kunt u ook van tevoren mailen aan  
jos.kaldenbach@tiscali.nl en voor zo-
ver de tijd dat toelaat zullen deze la-
ter op de avond beantwoord worden.

Venen Literair organiseert 
avond met Marion Bloem

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Filmmaand in de Veenhartkerk

Vermist: 
- Vinkenveen, Demerick: Lapjes Poes ven 7 maanden. Zij heeft
 een rood/zwarte rug, een wit kopje en pootjes.
- Mijdrecht, Agaat: Schildpadpoes met bruine vlek tussen de
 ogen en witte bef. 

Gevonden:
- Uithoorn, Zijdelweg t.h.v. school: Rode poes.
- Uithoorn, Weegbree: Voskonijn ram .Zwart met lichtbruin
 gemêleerd. Lichtbruine nek en lichtbruin over de neus
 doorlopend tussen de ogen.
- Mijdrecht, van de Haarlaan: Zwart-wit-bruine lapjespoes.
- Mijdrecht, Oosterlandweg: Wit kitten met zwarte vlekken.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Cypers grijze kater
- Mijdrecht, Saffier: Hangoor konijn. Wit met bruine en zwarte
 vlekjes. Ongecastreerde ram.
- Mijdrecht, Tienboerenweg: Klein grijs cypers gestreepte poes
 met zwarte vlooienband. 
- Uithoorn, Busstation, Burgemeester van Kootlaan: Poes
 {Heilige Birmaan}. Beige-zwart- bruin. Erg mager. 
- Uithoorn. Van Deijsselaan: Donkere cyperse kat.
- Abcoude, Piet van Wijngaardlaan: Cypers grijze kat met zwart.
 Vrij oud.
- Uithoorn, Anth.Philipsweg: Rood-wit- zwarte lapjespoesje
 van ongeveer een jaar oud.

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



Meerderheid Provinciale Staten steunt plannen voor 2012 
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De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor veel zaken die de burger aangaan. De 
komende vier jaar gaat de jeugdzorg naar de gemeenten, worden er grote beslis-
singen genomen over de inrichting van het landschap, worden er nieuwe huizen ge-
bouwd en meer banen gecreëerd. Bij al deze ontwikkelingen speelt de provincie een 
belangrijke rol. Vanwege de bezuinigingen die het Rijk oplegt, vindt de provincie het 
noodzakelijk om zorgvuldig met het geld om te gaan. Het college van Gedeputeerde 

Staten heeft de begroting, het huishoudboekje, voor 2012 gemaakt. Daarin staat hoe 
het geld verdeeld wordt en waar het naar toe gaat. De politieke partijen in Provinciale 
Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. Toch vindt een meerderheid de 
keuzen die gemaakt zijn goed en daarom gaat de provincie de begroting uitvoeren. 
De fractievoorzitters van de elf partijen in Provinciale Staten vertellen op deze pagi-
na’s wat zij daar van vinden.

Willem van der Steeg: ‘Het colle-
ge van VVD, CDA, D66 en Groen-
Links kiest ervoor te bezuinigen 
op natuur en cultuur. Hierdoor 
komen maatschappelijke organi-
saties in de problemen. De Par-
tij voor de Dieren wil maatwerk, 

waardoor voorzieningen in stand 
kunnen blijven. Dit college kiest 
ervoor megastallen mogelijk te 

maken. De Partij voor de Die-
ren steunt wél het burgerinitiatief 
tegen megastallen en wil geen 
grootschalige veefabrieken in de 
provincie Utrecht. Dit college wil 
afschot van alle wilde zwijnen en 
damherten in onze provincie. Dit 

college wil ook edelherten beja-
gen. De Partij voor de Dieren wil 
niet dat deze dieren een schiet-
schijf worden. De Partij voor de 
Dieren wil meer natuur en is van 
mening dat óók dieren de ruimte 
moeten krijgen.’

Ruimte voor mens en dier

 ‘Edelherten niet 
afschieten’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Begroting 2012. Heeft u 
vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. 
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl. 

Anne-Marie Mineur: ‘De filosofie 
van dit college is dat de overheid 
zich terugtrekt en zo veel moge-
lijk aan de mensen zelf overlaat. 
De manier waarop en de haast 
waarmee nu bezuinigd wordt, 
vindt de SP onverantwoord en 
onzorgvuldig. Veel organisaties 
waarop nu bezuinigd wordt, heb-
ben al een bezuinigings- en effi-

ciëntieslag gemaakt. Daar komen 
de provinciale bezuinigingen nog 
eens overheen. Straks heeft de 
provincie haar bankboekje op or-
de, maar gaan de mensen kopje 
onder. Operatie geslaagd, patiënt 

overleden. Als het aan de SP ligt, 
dan gaat er meer geld naar jeugd-
zorg, cultuur en natuur. Wij willen 
de Ecologische Hoofdstructuur 
graag afmaken en alle losse stuk-
jes natuur met elkaar verbinden, 
zoals de afspraak was. Dit college 

bezuinigt op cultuur, maar steekt 
wel miljoenen in de ambitie om 
in 2018 culturele hoofdstad te 
worden. Dat wordt een culturele 
spookstad als het college deze 
sector blijft afknijpen. De SP vindt 
dat het nu tijd is om de provin-
ciale reserves in te zetten. Geld 
is het smeermiddel van de eco-
nomie en we hebben voldoende 
in kas om de boel draaiende te 
houden.’ 

Operatie geslaagd, patiënt overleden

 ‘Zet provinciale 
reserves nu in’ 

De fractievoorzitters van de 
politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘De provincie 
Utrecht is onder leiding van VVD, 
CDA, D66 en GroenLinks stevig 
aan het investeren in wegen. Ook 
scienceparken krijgen van dit col-
lege alle aandacht. Maar tegelij-
kertijd wordt er fors bezuinigd 
op onderwijs, natuur, landschap 
en cultuur. Bovendien moeten de 
problemen met de woningnood 
en het milieu het doen met plan-
nenmakerij. En daarnaast is er 
volstrekt onvoldoende aandacht 

voor werkgelegenheid voor de 
laagstbetaalden. De PvdA wil 
dat heel anders doen. Niet van 
elke subsidie met een kaasschaaf 
15% afhalen, maar per organisa-
tie bekijken wat mogelijk is en 

wat de effecten zijn. Wij willen 
in nauw overleg met maatschap-
pelijke organisaties als cultuur-
instellingen, sportinstellingen en 
natuurorganisaties andere en be-
tere keuzen maken. De PvdA blijft 
daarbij realistisch. Wellicht zal 
er de komende jaren bezuinigd 
moeten worden, maar als dat zo 

is, dan gebeurt dat wat ons be-
treft wel zorgvuldig. De inwoners 
van Utrecht hebben vast wel ge-
merkt dat het college enthousiast 
bezig is met asfalteermachines. 
De PvdA wil graag dezelfde daad-
kracht bij het nemen van milieu-
maatregelen, het stimuleren van 
woningbouw en het creëren van 
werk. Utrecht is de draaischijf 
van Nederland. Laten we er een 
vliegwiel van maken. Zo houden 
we een mooie, leefbare en sociale 
provincie waar het goed wonen, 
werken en recreëren is.’

Niet bezuinigen met oogkleppen op

 ‘PvdA is 
zorgvuldig en 
realistisch’

Petra Doornenbal: ‘Het CDA wil 
bestuur dicht bij de mensen. 
Dat betekent voor de provincie 
Utrecht heel concreet meedenken 
in de woningbouwmogelijkheden 
in Zegveld, meedenken met de 
bedrijven in Bunschoten- Spaken-
burg bij de vervanging van het 
oude industrieterrein De Zuid-
wenk en natuurlijk ook een “met-
beide-benen-op-de-grond-plan” 
voor de polder Groot Mijdrecht 

Noord in Waverveen. Wij vinden 
het een verstandige keuze van het 
college om de bezuiniging die het 
Rijk oplegt aan de provincie, door 
te voeren in de uitgaven van de 
provincie. Er komt minder geld 

binnen, dus er kan ook minder 
geld uit. Anders raken we snel 
door onze financiële buffer heen 
of zouden we de provinciale be-
lasting moeten verhogen en dat 
wil toch niemand. 
Het Rijk heeft stevige plannen 
voor de toekomst van het open-
baar bestuur. De provincie Utrecht 

zou volgens het Kabinet samen 
met Noord-Holland en Flevoland 
moeten opgaan in één Randstad-
provincie. Het CDA vindt ook 
dat efficiënt samenwerken op in-
houdelijke dossiers belangrijk is, 
zoals Het Groene Hart, de toe-
komstige woningbouwplannen in 
de Randstad en goed openbaar 
vervoer. Maar om bij voorbaat al 
te stellen dat die verbetering er 
alleen komt als de drie provincies 
fuseren, is voor het CDA veel te 
kort door de bocht.’

Inkomsten dalen, dus uitgaven ook 

 ‘Samenwerken 
op dossiers’ 

Bas Nugteren: ‘GroenLinks vindt 
de Begroting 2012 een goede ver-
taling van het coalitieakkoord. Het 
is realistisch en tegelijk nadrukke-
lijk toekomstgericht. Realistisch 
omdat het uitgaat van datgene wat 
we kunnen in deze tijd van zware 
bezuinigingen. Toekomstgericht 
omdat we steeds de toekomst 
van de Utrechtse samenleving en 
de natuur leidend hebben laten 
zijn. Ten aanzien van het hele be-
leidsterrein van de provincie zijn 
scherpe keuzen gemaakt. Wat we 

doen, dat doen we goed en daar 
zetten we ons voor 200 procent 
voor in. Het betekent ook dat we 

niet meer alles zullen doen. Dit 
college is ook oplossingsgericht. 
Neem bijvoorbeeld dat voor na-
tuur- en cultuurorganisaties, die 
in de problemen kwamen door de 
bezuinigingen, oplossingen zijn 

gevonden om knelpunten weg 
te nemen. Dit getuigt van een 
open bestuursstijl. Er is op realis-
tische en toekomstgerichte wijze 
invulling gegeven aan de manier 
waarop we de komende jaren om-
gaan met natuur, cultuur, wonen, 
mobiliteit, openbaar vervoer en 
de economie. Kortom; het nieuwe 
college gaat met de Begroting 
2012 op een verantwoorde manier 
aan de slag.’ 

Realistisch en toekomstgericht 

 ‘Er heerst 
een open 
bestuursstijl’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde be-
zuinigingen slaan een bres in de 
maatschappelijke mogelijkheden 
van de inwoners van de provin-
cie. Het college gaat de natuur 
met extra ecoducten verbinden, 
maar haalt de maatschappelijke 
verbinding tussen mensen weg. 

Het rigoureus korten op sport, 
kunst en cultuur verschraalt de 
ontspanningsmogelijkheden voor 
met name ouderen en zwakkeren 
in de samenleving. 50PLUS is 
zich er van bewust dat er moet 

worden bezuinigd. Wij zijn niet 
tegen ecoducten, maar wij had-
den nu andere keuzes gemaakt. 
Voor 50PLUS liggen de prioritei-
ten onder anderen bij het verbe-

teren van de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de kleine ker-
nen en bij het verbeteren van de 
maatschappelijke mogelijkheden 
van ouderen en scholieren. Ver-
bindingen dienen niet alleen een 
economisch doel, maar zijn ook 
bedoeld voor de sociale en maat-
schappelijke samenhang.’

Ecoducten of sociale samenhang? 

 ‘Wij maken nu 
andere keuzen’

Jacqueline Versteeg: ‘In econo-
misch zware tijden is het van 
extra belang om te werken met 
een efficiënt en effectief over-
heidsapparaat. D66 wil een klei-
nere, slagvaardige en oplossings-
gerichte overheid. Een provincie 
die focust op taken die echt bij 
haar horen én die taken goed uit-
voert. Belangrijke kerntaken van 
de provincie zijn: de verbetering 
van bereikbaarheid en leefbaar-

heid, het behoud van natuur en 
landschap, een krachtige en inno-
vatieve economie en duurzaam-
heid. Op het gebied van cultuur 
investeert de provincie nog wél 
in kunst en cultuureducatie, bibli-

otheken, festivals/evenementen 
en cultureel erfgoed, omdat dit 
bijdraagt aan een sterke kennis-
economie en de provincie Utrecht 
aantrekkelijk maakt voor vestiging 
van bedrijven. Dat is goed voor 
de werkgelegenheid. Er komen 
meer taken van het Rijk op ons 
af én minder geld. Hier zijn nog 

veel onzekerheden over. Het is 
van groot belang dat de provin-
cie zich hierop goed voorbereidt. 
Een scherp en kritisch oog op de 
uitgaven die wij doen is daarbij 
nodig. De realistische Begroting 
2012 laat zien dat de provincie 
haar huishoudboekje op orde 
heeft en dat de komende vier jaar 
het potverteren eindelijk stopt. 
De overheid moet het goede voor-
beeld geven. Tegelijk worden de 
provinciale lasten voor burgers en 
bedrijven niet verhoogd.’

Andere tijden vragen andere overheid

 ‘Provincie moet goede 
voorbeeld geven’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘De 
VVD is tevreden met de begroting 
voor 2012. Als grootse partij vindt 
de VVD het een belangrijke ver-
antwoordelijkheid naar de kiezers 
toe, dat het huishoudboekje van 
de provincie op orde is. Zeker in 
deze tijd van economische finan-
ciële crisis. Met deze begroting 
is het huishoudboekje op orde. 
Daarnaast is de VVD blij met de 
focus op economie en mobiliteit. 
Wij vinden dat de provincie moet 

inzetten op zaken waar we sterk 
in zijn, zoals de gaming industrie 
en life science. Het succes in 
deze sectoren heeft een positief 
effect op de groei en de werkgele-
genheid van andere sectoren. 

Als het gaat om mobiliteit, dan 
ligt er een pakket van maatregelen 
voor de verbetering van het snel-
wegennet, dat uitgevoerd gaat 
worden. Waar het om het pro-
vinciale netwerk van wegen gaat, 
daar zal de provincie knelpunten 
wegnemen om de doorstroming 
te optimaliseren. De VVD staat 

positief tegenover de bezuinigin-
gen die worden doorgevoerd in 
de kunst- en cultuursector, omdat 
de partij vindt dat het onderne-
merschap in deze sector gesti-
muleerd moet worden. Gelukkig 
heeft de provincie een passende 
oplossing gevonden voor de zorg 
van ons cultureel erfgoed en onze 
monumenten. Als het om natuur 
gaat, dan kiest de VVD voor kwali-
teit in plaats van kwantiteit. Geen 
aankoop van nieuwe gronden, 
maar investeren in de kwaliteit 
van bestaande natuur. ’
 

VVD maakt verantwoordelijke keuzes

 ‘Kwaliteit in 
plaats van 
kwantiteit’

Carla Dik-Faber: ‘Investeren in 
economie en mobiliteit is goed, 
maar de groene infrastructuur is 
net zo belangrijk. In de begroting 
wordt gesproken over een co-
financieringsfonds Kennis en In-
novatie, waar de provincie Utrecht 
2 miljoen euro aan bijdraagt. Dit 
geld komt uit de pot voor duur-
zame energie. De ChristenUnie 
vindt daarom dat dit fonds vooral 
moet bijdragen aan het verduur-
zamen van de economie. Verder 
wil de ChristenUnie dat het col-

lege tegemoet komt aan de ver-
zoeken van verschillende cultuur- 
en natuurorganisaties om hen te 

ondersteunen bij de uitvoering 
van de bezuinigingsmaatregelen. 
Enkele succesvolle projecten, zo-
als de landschapsbeheerploegen 
van Landschap Erfgoed Utrecht, 

verdienen een doorstart. Daar 
wordt met weinig geld veel be-
reikt. Wanneer je met een helicop-
terview naar de begroting kijkt, 
dan zie je dat er veel geld gaat 
naar economie en mobiliteit. De 
Christen Unie is voorstander van 
deze investeringen, maar vindt 
dat het milieu en de natuur niet 
de dupe mogen worden. Er is 
in deze begroting geen goede 
balans tussen mens, milieu en 
markt.’

 ‘Geen goede 
balans mens, 
milieu en markt’

Blijvende aandacht duurzame economie

René Dercksen: ‘Het provincie-
bestuur geeft meer geld uit dan 
dat er binnenkomt en spreekt 
toch van een overschot op de 
begroting. Dat vindt de PVV heel 
wonderlijk en er klopt dan ook 
niets van. Wat dit bestuur doet 
is het begrotingstekort van 41,5 
miljoen euro wegwerken door 
het aan te vullen met 49 miljoen 
euro uit de reserves. Dan heb je 
alleen op papier 7,5 miljoen euro 
over. De PVV is het niet eens met 

de manier waarop een deel van 
het geld wordt uitgegeven. Dit 
bestuur kiest voor konijnen en 

kikkers en niet voor mensen. Er 
komen ecoducten bij, terwijl pro-
gramma’s zoals Wel Thuis, waar-
bij ouderen, chronisch zieken en 
mensen met een beperking langer 

thuis kunnen blijven wonen, ver-
dwijnen. Het college bezuinigt op 
bibliotheken, maar heeft wel geld 
voor het opkopen van verouderd 
vastgoed. Er wordt gesneden in 
het budget van RTV Utrecht, maar 
de milieubeweging blijft gespon-
sord met € 6 ton. Foute keuzes. 
De PVV wil meer transparantie, 
vandaar dat alle provinciale subsi-
dies, over 2009 en 2010, op onze 
site staan.’ 

PVV kiest voor mensen

 ‘Bestuur kiest 
voor kikkers en 
konijnen’

Wim van Wikselaar: ‘Deze begro-
ting is een financiële vertaling van 
het coalitieakkoord, maar er is 
nog geen inhoudelijk beleidspro-
gramma opgesteld. Als voorbeeld 
de jeugdzorg: in de begroting 
staat hoeveel geld er beschikbaar 
is, maar wat ontbreekt is de uit-

voering, de risicoanalyse en het 
risicomanagement. De vragen 
hoe, wat en wanneer zijn niet 
beantwoord. Ten tweede vindt de 

SGP dat er te weinig aandacht 
is voor openbaar vervoer. Ook 
vinden wij het een verkeerde keus 
dat er geld in de ‘vermaakcultuur’, 
zoals de Vrede van Utrecht en 

Culturele Hoofdstad 2018 wordt 
geïnvesteerd. Dit gaat ten koste 
van de ontwikkelcultuur, zoals bi-
bliotheken en het Lagerhuisdebat, 
waarop wordt bezuinigd. Ook het 
cultureel erfgoed komt er wat ons 
betreft te mager vanaf.’ 

Inhoudelijk beleid ontbreekt 

 ‘Geld naar 
ontwikkelcultuur’

Discussie over toekomst toont verschillende standpunten in provinciale politiek 
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De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor veel zaken die de burger aangaan. De 
komende vier jaar gaat de jeugdzorg naar de gemeenten, worden er grote beslis-
singen genomen over de inrichting van het landschap, worden er nieuwe huizen ge-
bouwd en meer banen gecreëerd. Bij al deze ontwikkelingen speelt de provincie een 
belangrijke rol. Vanwege de bezuinigingen die het Rijk oplegt, vindt de provincie het 
noodzakelijk om zorgvuldig met het geld om te gaan. Het college van Gedeputeerde 

Staten heeft de begroting, het huishoudboekje, voor 2012 gemaakt. Daarin staat hoe 
het geld verdeeld wordt en waar het naar toe gaat. De politieke partijen in Provinciale 
Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. Toch vindt een meerderheid de 
keuzen die gemaakt zijn goed en daarom gaat de provincie de begroting uitvoeren. 
De fractievoorzitters van de elf partijen in Provinciale Staten vertellen op deze pagi-
na’s wat zij daar van vinden.

Willem van der Steeg: ‘Het colle-
ge van VVD, CDA, D66 en Groen-
Links kiest ervoor te bezuinigen 
op natuur en cultuur. Hierdoor 
komen maatschappelijke organi-
saties in de problemen. De Par-
tij voor de Dieren wil maatwerk, 

waardoor voorzieningen in stand 
kunnen blijven. Dit college kiest 
ervoor megastallen mogelijk te 

maken. De Partij voor de Die-
ren steunt wél het burgerinitiatief 
tegen megastallen en wil geen 
grootschalige veefabrieken in de 
provincie Utrecht. Dit college wil 
afschot van alle wilde zwijnen en 
damherten in onze provincie. Dit 

college wil ook edelherten beja-
gen. De Partij voor de Dieren wil 
niet dat deze dieren een schiet-
schijf worden. De Partij voor de 
Dieren wil meer natuur en is van 
mening dat óók dieren de ruimte 
moeten krijgen.’

Ruimte voor mens en dier

 ‘Edelherten niet 
afschieten’
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Anne-Marie Mineur: ‘De filosofie 
van dit college is dat de overheid 
zich terugtrekt en zo veel moge-
lijk aan de mensen zelf overlaat. 
De manier waarop en de haast 
waarmee nu bezuinigd wordt, 
vindt de SP onverantwoord en 
onzorgvuldig. Veel organisaties 
waarop nu bezuinigd wordt, heb-
ben al een bezuinigings- en effi-

ciëntieslag gemaakt. Daar komen 
de provinciale bezuinigingen nog 
eens overheen. Straks heeft de 
provincie haar bankboekje op or-
de, maar gaan de mensen kopje 
onder. Operatie geslaagd, patiënt 

overleden. Als het aan de SP ligt, 
dan gaat er meer geld naar jeugd-
zorg, cultuur en natuur. Wij willen 
de Ecologische Hoofdstructuur 
graag afmaken en alle losse stuk-
jes natuur met elkaar verbinden, 
zoals de afspraak was. Dit college 

bezuinigt op cultuur, maar steekt 
wel miljoenen in de ambitie om 
in 2018 culturele hoofdstad te 
worden. Dat wordt een culturele 
spookstad als het college deze 
sector blijft afknijpen. De SP vindt 
dat het nu tijd is om de provin-
ciale reserves in te zetten. Geld 
is het smeermiddel van de eco-
nomie en we hebben voldoende 
in kas om de boel draaiende te 
houden.’ 

Operatie geslaagd, patiënt overleden

 ‘Zet provinciale 
reserves nu in’ 

De fractievoorzitters van de 
politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘De provincie 
Utrecht is onder leiding van VVD, 
CDA, D66 en GroenLinks stevig 
aan het investeren in wegen. Ook 
scienceparken krijgen van dit col-
lege alle aandacht. Maar tegelij-
kertijd wordt er fors bezuinigd 
op onderwijs, natuur, landschap 
en cultuur. Bovendien moeten de 
problemen met de woningnood 
en het milieu het doen met plan-
nenmakerij. En daarnaast is er 
volstrekt onvoldoende aandacht 

voor werkgelegenheid voor de 
laagstbetaalden. De PvdA wil 
dat heel anders doen. Niet van 
elke subsidie met een kaasschaaf 
15% afhalen, maar per organisa-
tie bekijken wat mogelijk is en 

wat de effecten zijn. Wij willen 
in nauw overleg met maatschap-
pelijke organisaties als cultuur-
instellingen, sportinstellingen en 
natuurorganisaties andere en be-
tere keuzen maken. De PvdA blijft 
daarbij realistisch. Wellicht zal 
er de komende jaren bezuinigd 
moeten worden, maar als dat zo 

is, dan gebeurt dat wat ons be-
treft wel zorgvuldig. De inwoners 
van Utrecht hebben vast wel ge-
merkt dat het college enthousiast 
bezig is met asfalteermachines. 
De PvdA wil graag dezelfde daad-
kracht bij het nemen van milieu-
maatregelen, het stimuleren van 
woningbouw en het creëren van 
werk. Utrecht is de draaischijf 
van Nederland. Laten we er een 
vliegwiel van maken. Zo houden 
we een mooie, leefbare en sociale 
provincie waar het goed wonen, 
werken en recreëren is.’

Niet bezuinigen met oogkleppen op

 ‘PvdA is 
zorgvuldig en 
realistisch’

Petra Doornenbal: ‘Het CDA wil 
bestuur dicht bij de mensen. 
Dat betekent voor de provincie 
Utrecht heel concreet meedenken 
in de woningbouwmogelijkheden 
in Zegveld, meedenken met de 
bedrijven in Bunschoten- Spaken-
burg bij de vervanging van het 
oude industrieterrein De Zuid-
wenk en natuurlijk ook een “met-
beide-benen-op-de-grond-plan” 
voor de polder Groot Mijdrecht 

Noord in Waverveen. Wij vinden 
het een verstandige keuze van het 
college om de bezuiniging die het 
Rijk oplegt aan de provincie, door 
te voeren in de uitgaven van de 
provincie. Er komt minder geld 

binnen, dus er kan ook minder 
geld uit. Anders raken we snel 
door onze financiële buffer heen 
of zouden we de provinciale be-
lasting moeten verhogen en dat 
wil toch niemand. 
Het Rijk heeft stevige plannen 
voor de toekomst van het open-
baar bestuur. De provincie Utrecht 

zou volgens het Kabinet samen 
met Noord-Holland en Flevoland 
moeten opgaan in één Randstad-
provincie. Het CDA vindt ook 
dat efficiënt samenwerken op in-
houdelijke dossiers belangrijk is, 
zoals Het Groene Hart, de toe-
komstige woningbouwplannen in 
de Randstad en goed openbaar 
vervoer. Maar om bij voorbaat al 
te stellen dat die verbetering er 
alleen komt als de drie provincies 
fuseren, is voor het CDA veel te 
kort door de bocht.’

Inkomsten dalen, dus uitgaven ook 

 ‘Samenwerken 
op dossiers’ 

Bas Nugteren: ‘GroenLinks vindt 
de Begroting 2012 een goede ver-
taling van het coalitieakkoord. Het 
is realistisch en tegelijk nadrukke-
lijk toekomstgericht. Realistisch 
omdat het uitgaat van datgene wat 
we kunnen in deze tijd van zware 
bezuinigingen. Toekomstgericht 
omdat we steeds de toekomst 
van de Utrechtse samenleving en 
de natuur leidend hebben laten 
zijn. Ten aanzien van het hele be-
leidsterrein van de provincie zijn 
scherpe keuzen gemaakt. Wat we 

doen, dat doen we goed en daar 
zetten we ons voor 200 procent 
voor in. Het betekent ook dat we 

niet meer alles zullen doen. Dit 
college is ook oplossingsgericht. 
Neem bijvoorbeeld dat voor na-
tuur- en cultuurorganisaties, die 
in de problemen kwamen door de 
bezuinigingen, oplossingen zijn 

gevonden om knelpunten weg 
te nemen. Dit getuigt van een 
open bestuursstijl. Er is op realis-
tische en toekomstgerichte wijze 
invulling gegeven aan de manier 
waarop we de komende jaren om-
gaan met natuur, cultuur, wonen, 
mobiliteit, openbaar vervoer en 
de economie. Kortom; het nieuwe 
college gaat met de Begroting 
2012 op een verantwoorde manier 
aan de slag.’ 

Realistisch en toekomstgericht 

 ‘Er heerst 
een open 
bestuursstijl’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde be-
zuinigingen slaan een bres in de 
maatschappelijke mogelijkheden 
van de inwoners van de provin-
cie. Het college gaat de natuur 
met extra ecoducten verbinden, 
maar haalt de maatschappelijke 
verbinding tussen mensen weg. 

Het rigoureus korten op sport, 
kunst en cultuur verschraalt de 
ontspanningsmogelijkheden voor 
met name ouderen en zwakkeren 
in de samenleving. 50PLUS is 
zich er van bewust dat er moet 

worden bezuinigd. Wij zijn niet 
tegen ecoducten, maar wij had-
den nu andere keuzes gemaakt. 
Voor 50PLUS liggen de prioritei-
ten onder anderen bij het verbe-

teren van de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de kleine ker-
nen en bij het verbeteren van de 
maatschappelijke mogelijkheden 
van ouderen en scholieren. Ver-
bindingen dienen niet alleen een 
economisch doel, maar zijn ook 
bedoeld voor de sociale en maat-
schappelijke samenhang.’

Ecoducten of sociale samenhang? 

 ‘Wij maken nu 
andere keuzen’

Jacqueline Versteeg: ‘In econo-
misch zware tijden is het van 
extra belang om te werken met 
een efficiënt en effectief over-
heidsapparaat. D66 wil een klei-
nere, slagvaardige en oplossings-
gerichte overheid. Een provincie 
die focust op taken die echt bij 
haar horen én die taken goed uit-
voert. Belangrijke kerntaken van 
de provincie zijn: de verbetering 
van bereikbaarheid en leefbaar-

heid, het behoud van natuur en 
landschap, een krachtige en inno-
vatieve economie en duurzaam-
heid. Op het gebied van cultuur 
investeert de provincie nog wél 
in kunst en cultuureducatie, bibli-

otheken, festivals/evenementen 
en cultureel erfgoed, omdat dit 
bijdraagt aan een sterke kennis-
economie en de provincie Utrecht 
aantrekkelijk maakt voor vestiging 
van bedrijven. Dat is goed voor 
de werkgelegenheid. Er komen 
meer taken van het Rijk op ons 
af én minder geld. Hier zijn nog 

veel onzekerheden over. Het is 
van groot belang dat de provin-
cie zich hierop goed voorbereidt. 
Een scherp en kritisch oog op de 
uitgaven die wij doen is daarbij 
nodig. De realistische Begroting 
2012 laat zien dat de provincie 
haar huishoudboekje op orde 
heeft en dat de komende vier jaar 
het potverteren eindelijk stopt. 
De overheid moet het goede voor-
beeld geven. Tegelijk worden de 
provinciale lasten voor burgers en 
bedrijven niet verhoogd.’

Andere tijden vragen andere overheid

 ‘Provincie moet goede 
voorbeeld geven’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘De 
VVD is tevreden met de begroting 
voor 2012. Als grootse partij vindt 
de VVD het een belangrijke ver-
antwoordelijkheid naar de kiezers 
toe, dat het huishoudboekje van 
de provincie op orde is. Zeker in 
deze tijd van economische finan-
ciële crisis. Met deze begroting 
is het huishoudboekje op orde. 
Daarnaast is de VVD blij met de 
focus op economie en mobiliteit. 
Wij vinden dat de provincie moet 

inzetten op zaken waar we sterk 
in zijn, zoals de gaming industrie 
en life science. Het succes in 
deze sectoren heeft een positief 
effect op de groei en de werkgele-
genheid van andere sectoren. 

Als het gaat om mobiliteit, dan 
ligt er een pakket van maatregelen 
voor de verbetering van het snel-
wegennet, dat uitgevoerd gaat 
worden. Waar het om het pro-
vinciale netwerk van wegen gaat, 
daar zal de provincie knelpunten 
wegnemen om de doorstroming 
te optimaliseren. De VVD staat 

positief tegenover de bezuinigin-
gen die worden doorgevoerd in 
de kunst- en cultuursector, omdat 
de partij vindt dat het onderne-
merschap in deze sector gesti-
muleerd moet worden. Gelukkig 
heeft de provincie een passende 
oplossing gevonden voor de zorg 
van ons cultureel erfgoed en onze 
monumenten. Als het om natuur 
gaat, dan kiest de VVD voor kwali-
teit in plaats van kwantiteit. Geen 
aankoop van nieuwe gronden, 
maar investeren in de kwaliteit 
van bestaande natuur. ’
 

VVD maakt verantwoordelijke keuzes

 ‘Kwaliteit in 
plaats van 
kwantiteit’

Carla Dik-Faber: ‘Investeren in 
economie en mobiliteit is goed, 
maar de groene infrastructuur is 
net zo belangrijk. In de begroting 
wordt gesproken over een co-
financieringsfonds Kennis en In-
novatie, waar de provincie Utrecht 
2 miljoen euro aan bijdraagt. Dit 
geld komt uit de pot voor duur-
zame energie. De ChristenUnie 
vindt daarom dat dit fonds vooral 
moet bijdragen aan het verduur-
zamen van de economie. Verder 
wil de ChristenUnie dat het col-

lege tegemoet komt aan de ver-
zoeken van verschillende cultuur- 
en natuurorganisaties om hen te 

ondersteunen bij de uitvoering 
van de bezuinigingsmaatregelen. 
Enkele succesvolle projecten, zo-
als de landschapsbeheerploegen 
van Landschap Erfgoed Utrecht, 

verdienen een doorstart. Daar 
wordt met weinig geld veel be-
reikt. Wanneer je met een helicop-
terview naar de begroting kijkt, 
dan zie je dat er veel geld gaat 
naar economie en mobiliteit. De 
Christen Unie is voorstander van 
deze investeringen, maar vindt 
dat het milieu en de natuur niet 
de dupe mogen worden. Er is 
in deze begroting geen goede 
balans tussen mens, milieu en 
markt.’

 ‘Geen goede 
balans mens, 
milieu en markt’

Blijvende aandacht duurzame economie

René Dercksen: ‘Het provincie-
bestuur geeft meer geld uit dan 
dat er binnenkomt en spreekt 
toch van een overschot op de 
begroting. Dat vindt de PVV heel 
wonderlijk en er klopt dan ook 
niets van. Wat dit bestuur doet 
is het begrotingstekort van 41,5 
miljoen euro wegwerken door 
het aan te vullen met 49 miljoen 
euro uit de reserves. Dan heb je 
alleen op papier 7,5 miljoen euro 
over. De PVV is het niet eens met 

de manier waarop een deel van 
het geld wordt uitgegeven. Dit 
bestuur kiest voor konijnen en 

kikkers en niet voor mensen. Er 
komen ecoducten bij, terwijl pro-
gramma’s zoals Wel Thuis, waar-
bij ouderen, chronisch zieken en 
mensen met een beperking langer 

thuis kunnen blijven wonen, ver-
dwijnen. Het college bezuinigt op 
bibliotheken, maar heeft wel geld 
voor het opkopen van verouderd 
vastgoed. Er wordt gesneden in 
het budget van RTV Utrecht, maar 
de milieubeweging blijft gespon-
sord met € 6 ton. Foute keuzes. 
De PVV wil meer transparantie, 
vandaar dat alle provinciale subsi-
dies, over 2009 en 2010, op onze 
site staan.’ 

PVV kiest voor mensen

 ‘Bestuur kiest 
voor kikkers en 
konijnen’

Wim van Wikselaar: ‘Deze begro-
ting is een financiële vertaling van 
het coalitieakkoord, maar er is 
nog geen inhoudelijk beleidspro-
gramma opgesteld. Als voorbeeld 
de jeugdzorg: in de begroting 
staat hoeveel geld er beschikbaar 
is, maar wat ontbreekt is de uit-

voering, de risicoanalyse en het 
risicomanagement. De vragen 
hoe, wat en wanneer zijn niet 
beantwoord. Ten tweede vindt de 

SGP dat er te weinig aandacht 
is voor openbaar vervoer. Ook 
vinden wij het een verkeerde keus 
dat er geld in de ‘vermaakcultuur’, 
zoals de Vrede van Utrecht en 

Culturele Hoofdstad 2018 wordt 
geïnvesteerd. Dit gaat ten koste 
van de ontwikkelcultuur, zoals bi-
bliotheken en het Lagerhuisdebat, 
waarop wordt bezuinigd. Ook het 
cultureel erfgoed komt er wat ons 
betreft te mager vanaf.’ 

Inhoudelijk beleid ontbreekt 

 ‘Geld naar 
ontwikkelcultuur’

Discussie over toekomst toont verschillende standpunten in provinciale politiek 
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Opfriscursus voor alle weg-
gebruikers zonder meer zinvol
Mijdrecht - Steekproeven bij het 
testen van verkeersregels hebben 
aangetoond dat het niveau van de 
theoretische kennis na een groot 
aantal jaren vaak is weggezakt. Bo-
vendien worden verkeersregels en 
-tekens tussentijds nogal eens aan-
gepast. Er komen nieuwe borden bij 
en ook sommige markeringen ver-
tonen een ander patroon. En wat 
betekenen die dan? In dat licht ge-
zien zou het misschien zinvol zijn als 
elke weggebruiker zich bijvoorbeeld 
om de vijf jaar eens zou laten tes-
ten op zijn/haar kennis van theorie, 
maar ook om te zien of het (nieu-
we) rijden nog beantwoordt aan een 
veilige verkeersdeelname. Het Ver-
keerscollege in de Groot-Mijdrecht-
straat zegt er een voorstander van 
te zijn en kan dit ook onderbouwen. 
Het verkeer wordt steeds drukker en 
vraagt om een degelijke kennis van 
de verkeersregels en een juiste wij-
ze van handelen in de praktijk. Dat 
kan al veel ongelukken (met dode-
lijk afloop) schelen.

Compleet mobiliteitspakket
Het VerkeersCollege zag onder de 
bezielende leiding van Erwin Veen-
boer in 2008 het levenslicht als zelf-
standige rijdschool. Eerst was Am-
sterdam de vestigingslocatie, maar 
omdat Erwin’s roots in Mijdrecht lig-
gen, verkaste men in 2009 naar deze 
plaats waar een ruimte boven Kar-
wei werd gehuurd. De groei zat er 
duidelijk in en na korte tijd verhuis-
de men naar de huidige locatie aan 
de Groot-Mijdrechtstraat 39, met 
twee leslokalen – een voor 8 en de 
andere voor 20 personen – en intus-
sen negen(!) lesauto’s van het merk 
Seat van Autobedrijf Van Rijn. “Bin-
nen twee jaar zijn we de grootste 
rijschool van Mijdrecht geworden. 
Onze rijinstructeurs zijn allemaal 
vakmensen met de nodige erva-
ring. Je moet kwalitatief hoogwaar-
dige theorie- en praktijklessen bie-
den. Men moet het leuk vinden om 
bij ons te komen lessen. Daarnaast 
zijn we flexibel in ons doen en laten 
en ook de uurprijs is heel aantrek-
kelijk. Als je verder theorie en prak-
tijk op een leuke en ontspannende 
manier kunt brengen en bovendien 
blijk geeft van een brede deskun-
digheid, worden je (aspirant)leerlin-
gen ook enthousiast”, vertelt Erwin. 
“Wij geven lessen voor berijders van 

auto, motor en bromfiets (scooter). 
Maar ook voor aankomend vracht-
wagen-, buschauffeurs en heftruck-
chauffeurs. We draaien tevens taxi- 
en heftruckopleidingen, VHV, VCA 
en noem maar op. We hebben een 
eigen vrachtwagen en motorfiet-
sen tot onze beschikking. Het is niet 
alleen maar een rijschool voor au-
to’s, maar bieden een compleet mo-
biliteitspakket. Ook gebruikers van 
brommobielen geven wij op verzoek 
instructies. Wij hebben ook veel jon-
geren die lessen en afrijden op een 
scooter of bromfiets. Daarin is on-
derscheid tussen een geel en een 
blauw kentekenplaatje. Overigens 
mogen ze met hun scooterrijbewijs 
ook in een brommobiel rijden. Om-
gekeerd mag dat niet.”

Zelfstandig rijden
Straks mogen zestienjarigen al be-
ginnen met lessen in een auto en 
met hun zeventiende afrijden. Als zij 
hun rijbewijs hebben kunnen ze een 
jaar lang uitsluitend onder begelei-
ding van een ervaren bestuurder het 
verkeer in. Op die manier doen zij 
inzicht en ervaring op omdat ze van 
elkaar leren. Erwin: “Er wordt veel 
meer verwacht van de beginnende 
autorijder dan vroeger en het exa-
men is ook zwaarder en ingewikkel-
der geworden. Ze moeten ook veel 
zelfstandiger rijden en gebruik ma-
ken van navigatie. De functie van de 
instructeur verandert omdat hij veel 
minder gedetailleerde opdrachten 
geeft. Al met al heb je tegenwoordig 
al gauw tussen de dertig en veer-
tig rijlessen nodig wil je een rede-
lijke kans maken je rijbewijs te ha-
len. Wij bieden ook spoedopleidin-
gen aan van zeven en tien dagen. 
Echter, niet iedereen is geschikt om 
per dag urenlang in een auto te zit-
ten. Om die reden kunnen de les-
uren ook over een wat langere peri-
ode gespreid worden.”

Opfriscursussen
Het VerkeersCollege verzorgt op 
z’n tijd eveneens nascholing en op-
friscursussen voor automobilisten. 
Eveneens ideaal voor degenen die 
langer dan tien jaar geleden hun 
rijbewijs hebben behaald. De erva-
ring leert dat het bij een proefexa-
men soms onvoldoendes regent. 
Veel van de ‘oude kennis’ is wegge-
zakt. Een vorm van verplichte her-

halingen om de zoveel jaar zou een 
aanbeveling zijn. Overigens zonder 
dat dit direct consequenties heeft 
voor het rijbewijs. “Wij merken dat 
ook bij de taxiopleiding en de les-
sen voor vrachtwagenchauffeurs 
die wij verzorgen als vervolg op het 
standaard rijbewijs. Van de theorie 
is weinig meer over, bepaalde basis-
zaken weet men nog wel, maar bij 
vragen naar moderne verkeerssitu-
aties en -tekens krijg je toch vaak 
antwoorden die niet juist zijn. Men 
reageert bij het rijden op het gedrag 
van een ander.
Op zich niet verkeerd, maar in re-
latie tot de regels is dat dikwijls af-
wijkend. Omdat men de regels niet 
(meer) goed weet of toepast krijg 
je conflicten in het verkeer. In dat 
licht gezien ben ik een voorstan-
der van herhalingscursussen. En dat 
hoeft echt niet zoveel te kosten. Bij 
vrachtwagen- en buschauffeurs is 
dat al een verplichting; die volgen 
elke vijf jaar een nascholing.” Er-
win is ook van mening dat fietsers 
zich eens meer bewust van hun ei-
gen verkeersgedrag moeten zijn. Op 
de basisschool leer je als kind hoe 
je door het verkeer moet laveren 
en dat is het dan. Maar als je ouder 
wordt zou je dat nog een keer moe-
ten doen. Als fietser kan je zelf ook 
zorgen dat je veilig en zonder onge-
lukken aan het verkeer deelneemt 
door de verkeersregels te leren en 
na te leven.

Tot slot nog een bericht voor aan-
komend motorrijders. “In 2013 komt 
er een extra motorrijbewijs bij. Het 
wordt gesplitst voor het rijden op 
een lichte en een zware catego-
rie motorfiets. Rij je af op een lichte 
motorfiets ben je verplicht twee jaar 
op een lichte te blijven rijden. Wil 
je daarna op een zware motor, dan 
moet je opnieuw afrijden. In 2013 
komen er extra examens bij plus een 
extra categorie, namelijk een lichte-
re variant dan wat we nu hebben, 
bijvoorbeeld 125 cc. Iemand die 
zijn motorrijbewijs ‘op de oude ma-
nier’ wil halen heeft daarvoor nog 
ruim een jaar de tijd om dat te doen. 
Kortom, elk jaar is er wel iets gaan-
de in de aanpassing en uitbreiding 
van de verkeersreglementen, exa-
mens en dergelijke. In het verkeer 
ben je eigenlijk nooit te oud om wat 
(bij) te leren.” Aldus Erwin.

Dansen voor Pink Ribbon bij
Dansschool Nicole groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
stond bij Dansschool Nicole alles in 
het teken van Pink Ribbon. De he-
le dag konden er dansworkshops 
gevolgd worden bij de meiden van 
Showballet Nicole. De dag begon 
met een K3 workshop voor de peu-
ters. En ook Hiphop, Tropical, Zum-
ba en een Glitter & Glamour work-
shop kwamen voorbij. De work-
shops waren een groot succes en 
meer dan 200 deelnemers hebben 
meegedanst. Daarnaast was er nog 
meer georganiseerd in de dans-
school. Zo was er een beautysalon 
waar opgemaakt, nagels gelakt en 
haren gevlochten konden worden. 

Ook was er een fotohoek ingericht 
waar iedereen in z’n roze dansoutfit 
op de foto kon.  En tot slot werden 
er handgemaakte armbandjes en 
sleutelhangers met een ‘pink-touch’ 
verkocht en overheerlijke cupcakes 
en roze koeken! 
Met deze Dansen voor Pink Rib-
bon dag is door de meiden van het 
showballet maar liefst 1350,- euro 
opgehaald voor Pink Ribbon. Pink 
Ribbon is een goed doel dat onder-
zoek naar borstkanker steunt. Hoe 
meer onderzoek er gedaan wordt, 
hoe rooskleuriger de toekomst er 
voor borstkankerpatiënten uit gaat 
zien. Met het bedrag dat opgehaald 

is op deze dag kan het onderzoek 
naar borstkanker weer een klein 
stapje verder komen. 
Een aantal bedrijven uit de regio 
heeft Dansschool Nicole financi-
eel of met goederen gesteund. De-
ze dag is daarom mede mogelijk ge-
maakt door: Albert Heijn de Pas-
sage, Mondria, Hema, Health Care,  
Hobby Dee, Backstage Hairfashion, 
Van Walraven en Beuving Sport. 
Daarnaast wil Dansschool Nicole 
natuurlijk ook alle deelnemers be-
danken voor zijn of haar bijdrage 
aan deze fantastische dag. Mede 
dankzij hen is deze dag zo succes-
vol geworden! 

Veel voordeel te behalen tijdens 
de Van Kouwen Voordeel Dagen
Mijdrecht - Van morgen, donder-
dag 3 november t/m zondag 6 no-
vember is er weer veel voordeel te 
behalen bij de dealerbedrijven van 
Van Kouwen.
Aanstaande zaterdag 5 november 
wordt opnieuw de Nationale Opel 
Testdag, de Chevrolet Winter Test-
dag en de Kia Testdag georgani-
seerd. Alle autobezitters in de regio 
kunnen tijdens deze dag hun au-
to laten testen voor de winter. De-
ze gratis test kan bij elk merk au-
to worden gedaan. Ook zijn er diver-

se aanbiedingen op winterbanden, 
sneeuwkettingen en navigatiesyste-
men. Daarbij organiseert Van Kou-
wen van donderdag tot en met zon-
dag in alle vestigingen de Van Kou-
wen Voordeel Dagen. Tijdens deze 
dagen is er veel voordeel te behalen 
bij de aanschaf van een nieuwe au-
to. Bij Opel kan er geprofiteerd wor-
den van de 5+5 deal, dat betekent 5 
jaar financieren tegen 0% rente en 5 
jaar gratis onderhoud. Wenst u liever 
extra korting? Wanneer u niet kiest 
voor de 5+5 deal krijgt u 1000,- cash 

overgemaakt op uw bankrekening!
Bij de Kia bedrijven worden er ex-
tra hoge inruilprijzen geboden tot 
wel 1200 euro bovenop de norma-
le inruilprijs. Ook bij Chevrolet ont-
vangt u hoge inruilprijzen in combi-
natie met 19% btw die niet betaald 
hoeft te worden voor een nieuwe 
Aveo of Spark. Dit is geen uitgestel-
de betaling maar daadwerkelijk een 
korting van 19% btw! Meer informa-
tie en openingstijden vindt u in de 
advertentie elders in deze krant en 
op www.vankouwen.nl.

Wethouder Schouten: “Ze hebben hier geen vergunning voor” 

Honderden vrachtwagens 
lossen klei en het mag niet!
vervolg van de voorpagina

Gemeente 
Bijgaande foto’s laten duidelijk zien 
dat het niet overdreven is: “Bergen 
klei worden er gestort. En wat denk 
je dat er gebeurt met het grondwa-
ter?”, zo vraagt de heer De Haan 
zich ook af: “en met mijn woning. 
Als je al ziet hoe het weiland onder 
water loopt, maak ik me echt zorgen 
over mijn woning en de gemeente  
doet vooralsnog niets anders dan in 
overleg treden met Amstelkring.
Waar dit toe moet leiden is niet 
duidelijk maar gezien het dossier 
Amstelkade 118 (12 JAAR LANG 
OVERLAST) durft de gemeente ze 

nog niet aan te pakken.” En het is 
niet voor het eerst dat dit bedrijf 
overlast geeft. Zie ook de andere za-
ken die hieromtrent spelen (opslag 
benedenterrein tegenover Roeleveld 
Bos). “De consequentie is dan ook 
dat Amstelkring gewoon zijn gang 
gaat. Er wordt immers toch niet op-
getreden”, aldus De Haan.
 
Geen reactie
We namen als redactie maandag jl. 
contact op met de verantwoorde-
lijk wethouder, de heer Schouten 
om hem te vragen wat de gemeen-
te hier aan ging doen. Hij belde gis-
terenmiddag rond het middaguur 
terug en was duidelijk in zijn  ant-
woorden: “Ik weet wat er gaande is 
en het is duidelijk: ze hebben geen 
vergunning”. Op onze vraag wat de 
gemeente daar aan ging doen was 
het even stil en zei de wethouder 
wat ongemakkelijk: “Ik kan alleen 
maar zeggen dat een ambtenaar 
met de heer Kool in overleg is.”.

- En hoelang duurt dan dat overleg 
en waarom wordt  de aanvoer niet 
stilgelegd. Ze hebben geen vergun-
ning, was onze wedervraag: “Ik kan 
helaas niets anders antwoorden dan 
dat we in overleg zijn”, aldus Schou-
ten. Vreemde zaak weer. Bij ieder 
ander bedrijf wordt dan de boel stil-
gelegd, maar hier gaat men gewoon 
nog steeds verder. 

Vandaag of morgen is de boel vol en 
heeft het bedrijf  weer zijn zin: “Ik 
kan helaas niets anders zeggen dan 
ik al zei”, aldus de wethouder.

Aanstaande zaterdag met IVN-gidsen: 

Vogelexcursie naar duinen
Regio - De vogeltrek is nog steeds 
aan de gang, de eerste wintergasten 
zijn terug! Ook kunnen we nog zoge-
naamde doortrekkers waarnemen, 
die onderweg zijn naar het zuiden. 
Wilt u daarvan meer weten? Ervaren 
vogelgidsen van het IVN vertellen 
u daar graag over aan de hand van 
de vogels die ze tegenkomen. Ga en 
kijk mee op hun maandelijkse vogel-
excursie op de eerste zaterdag van 
de maand. Dit keer, komende zater-

dag 5 november, organiseren ze een 
lange excursie naar de Waterleiding-
duinen. Er wordt om 09.30 uur ge-
start bij de ingang Restaurant ‘t Pan-
nenland aan de Vogelenzangseduin-
weg 4 in Vogelenzang.
Kans om te zien: Grote Zaagbek, 
Bladkoning, Goudvink, Kramsvogel, 
Koperwiek en nog veel meer. Wan-
delend gaat u/ga jij naar de mooi-
ste plekken. 
Met eigen auto’s vertrekken de deel-

nemers om 8.30 uur vanaf de par-
keerplaats bij de Nieuwe Begraaf-
plaats aan de Ir. Enschedeweg in 
Wilnis. Rond 14.30 uur is iedereen 
daar terug. Neem kijker, brood en 
koffie mee. Kleed je zo nodig warm 
aan. 
Aanmelden is niet nodig. Autokos-
ten worden hoofdelijk omgeslagen.
De entree voor het gebied bedraagt 
1,50 euro per persoon.

Als bij erg slecht weer de excur-
sie wordt afgelast staat dat op die 
dag om ca. 7.30 uur op de site:  
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Op 3 december gaat IVN met u/jou 
naar het Corversbos in Hilversum.

Op basisschool De Fontein 
moet het Engels zijn!
Mijdrecht - Vanaf morgen, donder-
dag 3 november, wordt er op pc ba-
sisschool De Fontein aan alle groe-
pen Engelse les gegeven. Uit onder-
zoek is gebleken dat vooral jonge 
kinderen gemakkelijk een tweede 
taal kunnen aanleren, als dit maar 
op een speelse manier gebeurt. In 
de onderbouw wordt aan de hand 
van spelletjes en alledaagse situa-

ties Engelse les gegeven. Dit doen 
de leerkrachten met behulp van 
een lesmethode die gebruik maakt 
van het digitale schoolbord en in-
ternet. De kinderen krijgen les van 
de leerkracht, maar horen de liedjes 
en de gesprekken van ‘native spea-
kers’. Alles wordt in perfect Engels 
aangeboden. De kinderen zullen al 
snel ‘mooier’ Engels spreken dan de 

leerkracht en de ouders.
Vanaf groep 5 wordt er ook Engels 
geschreven. 
Morgen, donderdag, wordt het fees-
telijke startsein gegeven. De hele 
morgen zal er een knalgele School-
bus door het dorp rijden, die de kin-
deren van de ene naar de andere lo-
catie zal brengen voor een door de 
kinderen zelf verzorgde High Tea.

Bent u nieuwsgierig geworden, 
komt u dan gerust morgenochtend  
even binnen kijken op hun loca-
tie Hoeksteen aan de Eendracht 6 
(achter AH). 
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REACTIE  VAN EEN LEZER

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

Reconstructie Baambrugse Zuwe 
Vinkeveen - Nu de reconstructie van de Baam-
brugse Zuwe begonnen is lijkt het er op dat de fir-
ma Dura Vermeer deze werkzaamheden over de 
rug van de bewoner uitvoert.
Dit in de eerste plaats door de 14 maanden du-
rende afsluiting, maar daar is al het nodige over 
gezegd.
Nu blijkt ineens dat wij zelf de voortuin leeg moe-
ten maken, alles zelf moeten opslaan, eventuele 
bielzen moeten laten afvoeren en dat alle kosten 
voor ons zijn.
Nu valt dat als 70+ bewoner niet mee. Na een te-
lefoontje met de gemeente wordt er gezegd dat 
de kinderen dat maar moeten doen en als dat niet 
kan, je maar een hovenier moet inschakelen.
Deze buurt bestaat uit veelal bejaarde mensen die 
niet in staat zijn zelf bomen te rooien, grindtegels 
naar de achtertuin te brengen enz.
Ook GroenWest laat zich van zijn beste kant zien: 
doe wat Dura Vermeer zegt en dan krijg je in 2013 
wat grond en zand om je tuin op te 
knappen. Het is nu 2011, Dura Ver-
meer knapt alleen de eerste meter 
van de tuin op en de rest moeten we 
dus nog ruim een jaar laten liggen.
Door al deze toestanden heb ik sla-
peloze nachten en wil ik het liefst 
verhuizen. Een paar jaar geleden heb 
ik een operatie aan mijn knie ge-
had. Helaas is er een en ander mis 
gegaan en wacht ik op een nieuwe 
operatie, maar mijn knie wordt nooit 
meer goed. 
Hiervoor heb ik via de WMO een 
loopplank en een aantal beugels ge-
kregen zodat ik mijn huis in kan. U 
begrijpt dat deze installatie niet weg 
kan, anders kan ik mijn huis niet in. 
Met angst en beven zie ik dan ook op 
tegen de lege tuin met gladde rijpla-
ten of gammele loopplanken.

Tot mijn schrik kon ik ook ineens niet meer ach-
terom. Dit doordat Dura Vermeer hekken op het 
pad naar achteren heeft gezet met de borden ‘ver-
vuilde grond’. Ik kan met de fiets niet meer de tuin 
uit. De dag erop werden de tegels van dit pad ver-
wijderd en daarna werd er een paadje van 1 tegel 
teruggelegd, zodat ik gelukkig nu weer met mijn 
fiets de tuin uit kan,
Mijn fiets is mijn enige vervoermiddel en die moest 
ik nu door mijnhuis slepen naar de schuur achter. 
Dit is in verband met mijn handicap een elektri-
sche fiets en dus extra zwaar.
Van GroenWest hebben we een brief gekregen dat 
er aan de achtertuinen niks gedaan wordt. Hoe 
het nu moet met alles wat onder water gaat lo-
pen als de weg 40 cm. hoger komt, dat moeten we 
maar afwachten.
 

Mevrouw A. Verbruggen
Baambrugse Zuwe 70

MAGRIEKENLAND
Ja! Ik kan het niet laten te reageren op wat er op 
het moment gebeurt in De Ronde Venen. Eigenlijk 
wilde ik het allemaal maar loslaten, want als één-
ling is het moeilijk om er wat aan te doen. Toch wil 
ik me laten horen en dat zouden veel meer men-
sen moeten doen.

Gelukkig is er nog iemand (de heer Carl Pothui-
zen) die zich laat horen over de wandaden in deze 
gemeente en het is zeer teleurstellend dat de in-
woners maar weer akkoord gaan en geen enkele 
motie van wantrouwen indienen tegen deze hele 
raad van De Ronde Venen.
Bijna iedereen in de raad heeft volgens mij zit-
ten slapen, ik kan me niet voorstellen dat naast 
de wethouder er geen andere raadsleden zijn ge-
weest die dit hebben zien aankomen.
Een tekortje van ruim 15 miljoen! En als het idee-
tje van de heer Dekker, het doorgraven van de 
Heul, was doorgegaan, dan was er nog een slor-
dige 5 miljoen(!) bijgekomen, maar gelukkig is dit 
niet gebeurd door adequaat handelen van enke-
le inwoners.
Maar wie gaat dit straks betalen?? Euh? Wij bur-
gers?
Maar inderdaad... fijn dat er dan wel een mooie 
winkel is bijgekomen, en ouderwets gezellig, hè? 
En helemaal geen enkel parkeerprobleem! Het 
heeft even geduurd maar die slag is binnen voor 
Vinkeveen en de inwoners.
Inderdaad is het tegenover die leuke winkel wel 
even slikken voor ons Vinkeveners, wie verzint er 
nou zoiets? Zo lelijk en totaal niet passend in ons 
mooie dorp.
Neem een voorbeeld in de ‘oude dorpskern’ waar 
enkele panden prachtig zijn gerestaureerd zoals 
de IJsbeer en het pand van Juwelier Koek, volle-
dig in stijl.
Wat betreft het Vinkeveense Plassenverhaal wil ik 
zeggen dat er enkele jaren geleden al rond is ge-
varen op de plas door burgemeester en wethou-
ders, politie en waterschap, leuk uitje in werktijd.
Toen is er heel duidelijk aangegeven dat naast de 
dijken die kraakten er heel veel meer mis was op 
de plas en is er niets gedaan en dat zal ook nu wel 
weer het geval zijn.
Natuurlijk zijn de legakkers heel belangrijk maar 
het gevaar is dat als ze worden opgeknapt er ook 
daar weer allerlei bouwwerken/vallen of cara-
vans op komen te staan, want het handhaafbeleid 
wordt amper nageleefd.
En we willen maar bouwen…bouwen….bou-

wen…

Waarschijnlijk heeft de heer J. Valentijn het ‘jo-
delliedje’ geschreven met een wel zéér positieve 
tekst.
Dit is eigenlijk hoe ik het zie…..

Bij ons in De Ronde Venen, daar is het leven fijn
Bij ons in De Ronde Venen, daar wordt er genoten 
door burgemeester en wethouders 
onder het genot van teveel wijn
Bij ons in De Ronde Venen, acht dorpen groot en 
klein
Sinds 2011, Vinkeveen bijna vergeten,
Toch nog trots dat we Rondeveners heetten
Sinds 2011, moet je weten 
dat we boze Rondeveners zijn

Met Mijdrecht en Wilnis en Vinkeveen
De Hoef, Amstelhoek en met Waverveen
Abcoude, Baambrugge, die kwamen er bij 
En dat maakt De Ronde Venen 
veel te groot voor mij

Fabrieken, bedrijven zijn er plenty 
en wat wordt er gewerkt 
In cafés en in kerken wordt de geest versterkt 
Maar waar zijn die huizen 
voor de jonge starters dan?
De boeren en kwekers die gaan wel gewoon door
al moesten die hard knokken 
om niet te verzuipen in het moerasland, hoor 
En zo zingen alle burgers in koor…..
‘Waar zijn die huizen dan?’ 
‘Waar zijn die huizen dan? ‘‘

Elk dorp heeft z’n sfeer, door mensen gemaakt
Al honderden jaren was dit zo 
maar nu door onze raad afgemaakt 
Die acht dorpen samen 
maakt De Ronde Venen rond
Op naar de toekomst, nieuw maar zeer ongezond
15 miljoen euro verdwenen 
en maar enkele raadsleden nemen nu de benen
Is het geen tijd voor een nieuwe jonge raad?
Maar ach, iedere inwoner 
weet nu wel zo’n beetje hoe het hier gaat
Lalalalalaaaaaalalalalalaaaaaa……..dag Sinter-
klaasje daaaag..daaaag!

C.Mastwijk
Vinkevener

Afscheidsreceptie ex-wethouder 
Lambregts drukbezocht
Mijdrecht - Voormalig CDA-wet-
houder Ingrid Lambregts kan toch 
terugzien op een geslaagde politie-
ke periode van bijna 10 jaar in De 
Ronde Venen. Dit memoreerde wet-
houder Pieter Palm tijdens de druk-
bezochte afscheidsreceptie vorige 
week donderdagmiddag in het ge-
meentehuis, waar voornamelijk (ex)
politici en medewerkers van de ge-
meente, (oud-)raadsleden, verte-
genwoordigers van sportverenigin-
gen en het bedrijfsleven, afgevaar-
digden uit de culturele sector en ver-
dere belangstellenden acte de pré-
sence gaven. Palm bedankte zijn 
‘oud’collega voor de hulp en bijstand 
die hij van haar heeft ondervonden 
toen hij begin dit jaar zelf aantrad als 
gemeentebestuurder en wegwijs ge-
maakt moest worden in het bestuur-
lijke circuit. Hij vond het jammer dat 
Ingrid door de omstandigheden ge-
dwongen haar functie moest neer-
leggen. Hij roemde haar inzet ge-
durende de afgelopen jaren en het 
functioneren als wethouder dat zij 
naar eer en geweten heeft uitgedra-
gen. Het was meer dan een moedig 
besluit dat zij haar verantwoordelijk-
heid nam toen projecten als Maric-

kenland en het Estafetteproject na 
een diepgaand onderzoek als sterk 
verliesgevend aan het licht kwamen. 
De algemene economische malaise 
speelde daarin ook een rol waaraan 
geen ontsnapping mogelijk was.
Palm bedankt zijn inmiddels ex-po-
litieke collega voor datgene wat zij 
voor de lokale gemeenschap heeft 
betekend en hoopte haar nog een 
keer in een bestuurlijke rol tegen te 
komen.

‘Andere vrouw’
Ingrid Lambregts wilde het in haar 
afscheidstoespraak ‘kort’ houden, 
maar sloeg op een luchtige wijze 
soms allerlei zijwegen in als het on-
derwerp daartoe aanleiding gaf. Al 
met al zei ze terug te zien op boeien-
de en interessante periode van tien 
politieke jaren, variërend van raads-
lid in 2002 tot en met het wethouder-
schap vanaf 2006 tot kort geleden. 
Zij liet daarbij terecht de politiek ‘he-
te hangijzers’ onaangeroerd en be-
perkte zich tot het bedanken van tal-
loze medewerkers en collega’s en 
het ophalen van wat herinneringen. 
Uiteindelijk richtte zich aan het eind 
in een dankwoord tot haar echtge-

noot David. Want zonder positieve 
inbreng van het thuisfront is goed 
functioneren in een politieke baan 
nauwelijks mogelijk. Vanwege het 
onregelmatige werk dat het wethou-
derschap met zich meebracht, draai-
de David altijd voor het koken van 
de avondmaaltijd op en was meest-
al het aanspreekpunt voor de kinde-
ren. Omdat Ingrid zich als wethou-
der – maar ook buiten die functie – 
qua uiterlijk altijd graag goed wil-
de profileren en charismatisch wil-
de overkomen, zag David op gere-
gelde tijden ineens een heel ‘andere 
vrouw’ thuiskomen met bijvoorbeeld 
een ander kapsel of make-up… Een 
leuk intermezzo dat de ontspannen 
sfeer tijdens het gezellig samenzijn 
typeerde. Na haar uitgebreide dank-
woord maakten velen daarna van de 
gelegenheid gebruik nog even met 
de scheidende wethouder van ge-
dachten te wisselen.
Gelet op het energieke karakter van 
Lambregts zal het afscheid ook het 
begin kunnen zijn van een nieuwe 
periode in haar leven waarin zij de 
draad, in welke bestuurlijke of on-
dernemende vorm dan ook, onge-
twijfeld weer zal oppakken.

Ingrid Lambregts drukt vele handen tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie. Naast haar echtgenoot David.

Open huis Just Fitness trok 
de nodige bel angstel l ing
Mijdrecht - Degenen die van be-
wegen en sporten houden om hun 
lichaam in balans te brengen en al-
dus in conditie te houden, zijn al-
tijd nieuwsgierig te weten wat een 
andere sportschool hun te bie-
den heeft, buiten die waar ze zelf 
(nog) lid van zijn. Dat was afgelo-
pen weekend dan ook te merken bij 
Just Fitness op de Rendementsweg 
(boven Seats & Sofa’s). De nieuw in 
Mijdrecht gevestigde sportschool 
hield open huis. Mensen die al drif-
tig met het in vorm houden van hun 
lichaam bezig zijn, kwamen nieuws-
gierig een kijkje nemen. Maar ook 
een behoorlijk aantal nog niet ge-
regeld sportende belangstellenden, 
zowel jongeren als volwassenen 
waaronder ook 55- plussers, gaven 
blijk van hun belangstelling. Zij lie-
ten zich graag informeren en kre-
gen een rondleiding door de sport-
accommodatie.
Trekpleister blijkt voornamelijk het 
aantrekkelijke tarief dat Just Fitness 
hanteert: 15,95 euro voor vier weken 
elke dag onbeperkt sporten op alle 
ultramoderne toestellen. Men dient 
daarvoor wel het lidmaatschap van 
een jaar aan te gaan. De sporter die 
vraagt om uitleg c.q. begeleiding, 
krijgt die op verzoek van een van de 
medewerk(st)ers. Just Fitness is er 
voor de individueel ingestelde spor-
ter. Groepslessen worden (nog) niet 
gegeven. Ook is er geen ‘personal 
coach’.

Prettig sporten
“Het tarief kan zo aantrekkelijk wor-

den gehouden, omdat wij leden 
hebben die uitsluitend kiezen voor 
fitness op de bijbehorende toestel-
len en apparaten. Zij hebben geen 
zin in een sauna, een zonnebank 
of en zwembad waarvoor ze elders 
wel moeten betalen, maar er vaak 
geen gebruik van maken. Daarnaast 
staan hygiëne, service, het gebruik 
van innovatieve toestellen, lage toe-
gankelijkheid en klantvriendelijk-
heid hoog in het vaandel. Vanzelf-
sprekend hoort daar ook een stuk 
gezelligheid bij. Mensen die hier 
komen, zeggen dat het hier pret-
tig sporten is; ze houden van de in-
formele sfeer die hier heerst. Verder 
er is er altijd wel een toestel vrij om 
op te sporten als ze binnen stap-
pen. Maar ja, wij hebben er dan ook 
heel veel staan”, laat Debbie Deen-
stra weten. Zij is binnenkort vesti-
gingsmanager/instructrice van Just 
Fitness in Mijdrecht.
Haar voorganger, Frank de Bock, is 
er uitsluitend een aantal weken ge-
weest om de sportschool op te star-
ten. Inmiddels is hij door het ma-
nagement naar Den Haag overge-
plaatst om daar een nieuwe ves-
tiging van Just Fitness het levens-
licht te laten zien. Er zijn vergaande 
plannen om dat ook in andere plaat-
sen in het land te gaan doen. Op die 
manier begint Just Fitness al aar-
dig het karakter van een ‘keten’ te 
krijgen waar alle tarieven overigens 
gelijk zijn. Locale medewerkers wor-
den ter plaatse aangesteld die alle 
maal een opleiding hebben gevolgd 
of nog gaan volgen.

Debbie Deenstra is geen onbeken-
de in de regio. Zij heeft al bij ver-
schillende sportscholen gewerkt en 
geeft zelf lessen en trainingen in de 
wereld van de fitness. Zij gaat Just 
Fitness Mijdrecht op een plezieri-
ge en communicatief goed onder-
bouwde manier als sportschool ver-
der onder de aandacht van de inwo-
ners brengen. Want sporten is niet 
alleen gezond, het is een noodzaak 
geworden om in beweging te blij-
ven. Iets dat niet alleen door de me-
dische wereld wordt onderschre-
ven, maar ook door de overheid. Die 
geeft zelfs fiscale voordelen aan be-
drijven, waarvan de medewerkers 
regelmatig sporten. Zij kunnen zelfs 
een deel van hun abonnements-
geld daardoor terugkrijgen. Debbie: 
“We zijn zelfs bezig het fitnesscon-
cept onder de aandacht te brengen 
bij de diverse verzekeringsmaat-
schappijen. Dit om te proberen een 
sportabonnement in het aanvullen-
de pakket te krijgen. Want mensen 
die gezond en daardoor langer zelf-
standig kunnen functioneren hoe-
ven minder naar een dokter of het 
ziekenhuis en dat scheelt heel veel 
in de kosten van de zorg.”

Debbie kan zich verzekerd zien van 
de hulp van Nordin Ben Allal en De-
nise Duijvelshof. Met z’n drieën run-
nen zij Just Fitness in Mijdrecht. Ge-
zien de toeloop van belangstellen-
den en nieuwe leden zal dat best 
een succes worden! Kijk voor meer 
informatie op de webside: www.
justfitness-mijdrecht.nl.

Debbie Deenstra (re.) wordt de nieuwe vestigingsmanager bij Just Fitness Mijdrecht. Nordin (midden met GSUS shirt) 
is haar assistent. Niet op de foto: Denise Duijvelshof
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25-plussersfeest Let’s Party!
Regio - Vanaf aanstaande vrij-
dag 4 november kan iedere vijfen-
twintigplusser zich elke vrijdag van 
de maand uitleven op vertrouwde 
dance-classics en vrolijke Holland-
se hits van toen en nu. Club Bright 
in Uithoorn is voorzien van een luxe 
rookruimte, grote dansvloer en een 
gezellig feestcafé. Deze club geeft 
een bruisend feest in een onge-
dwongen sfeer met lekkere muziek 
waar je als vijfentwintigplusser ge-
woon bij moet zijn. Er is volop en-
tertainment aanwezig en natuurlijk 
worden er hapjes geserveerd. Hun 
eigen allround DJ Lesley zal deze 
avond de heerlijkste dansnummers 

laten horen. Met de spectaculai-
re live cover band ‘View Apart’ is de 
avond compleet. 
Zij zingen een groot repertoire aan 
hits van alle jaren, van UB40 tot de 
meezingers van nu! Leadzangeres 
Joyce Aarsman strijdt op dit mo-
ment mee bij de Voice of Holland 
in het team van Marco Borsato! De-
ze avond zingt ze bij Club Bright de 
sterren van de hemel. 
Club Bright De Kwakel/Uithoorn 
kun je vinden aan de Noorddam-
merweg 24 in De Kwakel.
Let’s Party Live muziek & Dance 
Classics komende vrijdag 4 novem-
ber van 22.00 tot 04.00 uur. Voor 

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Legakkers in het Gagelgebied
De veengebieden in West-Nederland zijn vele honderden jaren 
gebruikt voor de energievoorziening. Het veen werd afgegraven 
of opgebaggerd, vervolgens gedroogd en dan als turf verbrand. 
Het drogen van het veen gebeurde op legakkers. Naarmate de tijd 
vorderde, werden de watergangen tussen legakkers breder en de 
legakkers smaller. Uiteindelijk ontstonden er grote plassen, zoals 
de Vinkeveense Plassen.
Maar er is ook op een kleinschalige manier verveend. Een 
voorbeeld hiervan vindt u tussen de weilanden ten zuiden van 
Wilnis; tussen het dorp en de Gagelweg. Hier is in de 1ste helft 
van de 19de eeuw veen afgegraven voor plaatselijk gebruik. 
Na enkele tientallen jaren werd de vervening weer gestopt. De 
gevolgen zijn echter nog steeds zichtbaar. In dit gebied zie 
je smalle, lange legakkers en daar tussen brede watergangen. 
Het is een prachtig natuurgebied geworden met een grote 
cultuurhistorische waarde. Langs de oevers groeien veel planten 
zoals wilgenroosje, leverkruid, wilde bertram, lissen en vele andere 
soorten. Vissers hengelen hier graag.
Sinds 1992 heeft Stichting De Bovenlanden een deel van deze 
legakkers in beheer gekregen. Het doel van de stichting is om 
deze karakteristieke elementen van het landschap in De Ronde 
Venen te behouden. 
Het periodieke beheer bestond lange tijd uit tweemaal per jaar 
maaien en de houtopslag weghalen. Omdat de legakkers in de 
loop van de tijd sterk afkalfden, is er een plan opgezet om de 
oevers van de legakkers te beschermen met een natuurvriendelijke 
oeverbescherming. Deze bestaat uit een dubbele palenrij met 
daartussen wilgentenen. Tussen de palenrij en de legakker is 
de oever afl opend gemaakt, zodat er een overgang ontstaat van 
natte naar droge gronden. In 2001 is de eerste fase van dit project 
afgerond. 
In de jaren daarna werden de overige legakkers, die 
Staatsbosbeheer in eigendom had, eveneens door de stichting 
in erfpacht verkregen. In 2006 is ook rond die legakkers een 
oeverbescherming aangebracht. 
Het beheer van de legakkers in dit mooie gebied is intensief. 
Vooral de aanleg en het onderhoud van de oeverbescherming zijn 
kostbaar. Ondanks dat er voor de aanleg subsidie is verkregen, 
moet ook de stichting een deel fi nancieren. Wij zijn daarom erg 
blij met de bijdragen van onze donateurs. 
Meer informatie over Stichting De Bovenlanden vindt u op 
www.debovenlanden.nl 

Draagt u het werk van de 
Stichting De Bovenlanden een 
warm hart toe dan nodig ik u 
uit donateur te worden.
Voor 7,- bent u al donateur.

Otto van Asselen,   
voorzitter Stichting
de Bovenlanden     
  

Bingo voor jong en oud
Wilnis - Het bingoverhaal gaat over 
een reis die gemaakt wordt naar 
Spanje met de kinderen van groep 
7 van de Julianaschool uit Wilnis en 
de bewoners van Nieuw Avondlicht.
Samen letten ze goed op, want 
wanneer er in dit verhaal een cijfer 
wordt genoemd, dan moet dit wor-

den weggestreept voor de bingo. Er 
zijn mooie prijzen te winnen, voor de 
kinderen chocola en voor de bewo-
ners verschillende cadeaus.

Het is een gezellige middag die de 
Riki stichting heeft mogelijk ge-
maakt.

Expositie Papier en Textiel 4
Uithoorn - Nog tot en met 13 no-
vember kunt u bij galerie Fort aan de 
Drecht de expositie Papier en Textiel 
komen bekijken. Ook in deze 4e edi-
tie is het weer wonderlijk om te zien 
wat voor prachtige kunstwerken met 
papier en textiel gemaakt kunnen 
worden. Er is werk te zien van Jan 
Jr. Schoonhoven, Boukje Voet, Miri-
am Londoño, Riny Smits en Marijke 
Hillebrand. Van Jan Jr. Schoonhoven 
zijn kleurrijke werken te zien die ge-
maakt zijn van papier maché op can-
vas. Het papier maché wordt hand-
matig en met paletmessen bewerkt 
waardoor een ragfi jn lijnenspel ont-
staat. Boukje Voet gebruikt het boek 
als een voorwerp waar ze de functie 
van weg heeft genomen en de esthe-
tiek de overhand neemt. Miriam Lon-

doño gebruikt het papier als basis 
om ontwerpen en tekeningen te ma-
ken die bestaan uit lijnen zwevend in 
de ruimte. Riny Smits gebruikt fl exi-
bele materialen om haar ideeën vorm 
te geven. Aan de mogelijkheden van 
het werken met papier en textiel lij-
ken geen grenzen te zijn. Marijke Hil-
lebrand’s ontwerpen lopen uiteen 
van modern, strak en eenvoudig, van 
verfi jnd en ingetogen tot speels en 
uitbundig. Het zilver en goud wordt 
met materialen zoals edelstenen, 
glas, hout, bot, leder en textiel ver-
werkt. Haar inspiratie haalt ze uit de 
natuur. De expositie is te zien op don-
derdag en vrijdag 14.00 tot 16.00 uur 
en in het weekend van 12.00 tot 17.00 
uur. Galerie Fort aan de Drecht kunt u 
vinden aan Grevelingen 50.

Thamen-leerlingen werken 
10.000,- euro bij elkaar
Uithoorn - Eens per schooljaar 
is het raak; dan gaan alle leerlin-
gen uit de eerste, tweede en der-
de klassen van de Scholengemeen-
schap Thamen in Uithoorn aan de 
slag om geld te verdienen voor een 
goed doel. Niet door te gaan collec-
teren, maar door zélf de handen uit 
de mouwen te steken. Uiteindelijk 
wordt het daarmee verdiende ‘sa-
laris’ in een gezamenlijke pot ge-
stopt, waarna het geld wordt over-
gedragen aan het uitgekozen doel. 
Vlak voor de zomervakantie werd 
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden, 
dit keer ten bate van de stichting 
H.E.L.P. Malawi Nederland. 
In juli 2009 is een groep vrijwil-
ligers uit Nederland, een maand 
naar Malawi geweest om daar op 
de Nanthomba basisschool te wer-
ken. Deze School is een van de eer-
ste gerealiseerde projecten van 
“H.E.L.P. Malawi Children”. Eén van 

deze vrijwilligers is de Thamen do-
cent Roelof Veldhuizen. Hierna is 
deze groep de gemeenschap en 
de stichting blijven steunen door 
fondswerving voor verschillende 
projecten en door zelf projecten, 
zoals bijv. studiebeurzen voor het 
voortgezet onderwijs, op te zetten. 
Voortvloeiend hieruit is de stichting 
H.E.L.P. Malawi Nederland opge-
richt om zo beter en meer gestruc-
tureerd hulp te kunnen bieden op 
lange termijn. 

Projecten
In augustus 2011 zijn Roelof Veld-
huizen en zijn vriendin Brech-
je Swart, oprichters van de stich-
ting, weer naar Malawi gegaan 
om een jaar lang ontwikkelings-
werk te doen. Zo helpt Roelof bij 
de Nanthomba basisschool en zet 
land- en tuinbouw projecten op. 
Brechje is werkzaam in de Nan-

dumbo kliniek. Meer informatie 
over deze stichting is te vinden op 
www.helpmalawi-nederland.nl. Op 
dinsdag 25 oktober was het dan 
zover, een cheque ter waarde van 
ruim 10.000,- euro werd overgedra-
gen aan Louise Swart van Stichting 
H.E.L.P. Malawi Nederland. 
Roelof en Brechje houden de school 
op de hoogte van hun ontwikkelin-

gen en zo kunnen de leerlingen zien 
waar zij zo hard voor hebben ge-
werkt. Scholengemeenschap Tha-
men gaat er vanuit dat je ook wat 
voor een ander mag overhebben, 
zonder dat je daar wat voor terug-
krijgt, tenzij het natuurlijk de dank-
bare woorden waren van de stich-
ting, voor alle inzet van de leerlin-
gen van Thamen.
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1+1       
gratis
1+1       
gratis

1.49
2.98

liter 2.98

50%
korting
50%
korting

4.00
8.00

kilo 5.52

Dr. Oetker pizza tradizionale
diverse smaken
2 stuks

Shakeria milkshake
diverse smaken

2 bekers à 250 ml.

DEEN puntstuk kaas*
oud
stuk 725 gram

Amstel bockbier
2 x 6-pack

*De korting is al in de prijs verwerkt.

 puntstuk kaas*

1+1       
gratis

Amstel bockbier
2 x 6-pack

1+1       
gratis

2.72
5.44

50%
korting
50%
korting

4.29
8.58
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EERSTE PRIJSUITREIKING
JUBILEUMACTIE AMSTELPLEIN

WEER VOL SPANNING!

Uithoorn - De eerste prachtige prijzen van de 
Amstelplein jubileumactie zijn zaterdag jl. uit-
gereikt. Honderden mensen waren gekomen, 
want als je naam afgeroepen werd en je was er 
niet.... jammer... maar dan geen prijs en dat zou 
toch wel heel zonde zijn, want de prijzen waren 
waardevol. Tweemaal een fi ets ter waarde van 
500 euro, een LCD scherm ter waarde van 500 
euro, een reischeque ter waarde van 500 eu-
ro en de hoofdprijs een scooter ter waarde van 
1000 euro.
En wat moest je doen om een kans te maken 
op een van deze prachtige prijzen? Wel, in mi-
nimaal drie zaken die bij winkelcentrum Amstel-
plein horen boodschappen doen en bij elkaar 
voor minimaal 50 euro kassabonnen in een en-
veloppe stoppen. Je naam en adres erop en in 

de daarvoor bestemde bak stoppen.
Een kind kan de was doen. Veel Amstelplein be-
zoekers hadden dan ook de enveloppe in de 
bak gedeponeerd en waren zaterdag aanwe-
zig. Toch was het iedere keer weer spannend. 
Eerst werd er een enveloppe getrokken, dan ge-
keken of er minimaal drie kassabonnen inzaten 
van drie verschillende zaken en of het bedrag 
klopte. Dan nog was het niet zeker dat de prijs 
eruit was, want steeds opnieuw bleek de win-
naar er niet te zijn en begon het ritueel opnieuw.
Jammer voor de niet aanwezigen, maar prachtig 
voor de wel aanwezigen, die opnieuw een kans 
hadden dat hun enveloppe werd getrokken. Ook 
gebeurde het een paar keer dat er kassabon-
nen in de enveloppe zaten van bedrijven die niet 
bij Amstelplein behoorden, maar die werden er 

netjes uit gehaald, en hield je dan nog minimaal 
drie bonnen over en het juiste bedrag, dan was 
de prijs voor jou.

De gelukkige winnaars werden uiteindelijk: een 
fi ets voor mevrouw Jonkergouw uit Uithoorn en 
de tweede fi ets ging naar mevrouw Eggens-
Berg uit Uithoorn, het prachtige LCD scherm naar 
Hanneke Blom uit Uithoorn, de reischeque ging 
naar Ida van Ginkel uit De Hoef en de scooter 
naar B van Dalfsen uit Uithoorn

Heeft u niets gewonnen? Niet getreurd, de ac-
tie gaat nog door en zaterdag 26 november is er 
weer een trekking, met weer kans op twee fi et-
sen, een LCD scherm, een reischeque en een 
scooter...
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VOKU Serres & Kunststof Kozijnen:

‘Wij houden de kunststof 
deuren voor u open’
Mijdrecht - Al sinds 1985 ‘Alles on-
der één dak’. 
Met de groei van het bedrijf en de 
prachtig pas uitgebreide en op-
nieuw ingerichte showroom van 650 
m2 in Mijdrecht is het assortiment 
de laatste jaren nog meer uitgebreid 
waardoor werkelijk alles onder één 
dak te verkrijgen en te bewonderen 
is bij VOKU. Aluminium kozijnen, 
carports, dakkapellen, dakramen, 
deuren, deurluifels, garagedeuren, 
horren, kunststof gevelbekleding, 
kunststof kozijnen, serres, serre-
lichtstraten, schuifpuien, schuifba-
re & vaste terrasoverkappingen, uit-
bouwen, windschermen behoren tot 
het enorme assortiment en met al-
le volledige garanties bovendien. Bij 
VOKU kunt u terecht voor alles wat 
met de buitengevel van de woning 
of het pand te maken heeft. Er zijn 
veel aanbieders in deze markt, daar-
om worden de producten die VOKU 
vertegenwoordigt zorgvuldig uit-
gezocht en dat alles in de hoogste 
kwaliteit van materiaal, techniek en 
afwerking.

Monteren
Maar er komt meer bij kijken dan 
alleen het leveren en monteren van 
deze producten, VOKU zorgt ook 
voor de nodige vergunningen, in-
dien noodzakelijk het heiwerk, fun-
deringen, vloer- en wandafwerking, 
werkzaamheden ten behoeve van 
elektriciteit, verwarming en derge-
lijke. Zoals een goede aannemer 
betaamt, want VOKU is van huis 
uit een aannemer. Eigen geschool-
de monteurs zorgen ervoor dat al-
les perfect gebouwd, gemonteerd 
en vakkundig afgewerkt wordt. Het 
brede assortiment aan kwaliteits-
producten, de betrokkenheid en 
deskundigheid van de inmiddels 23 
medewerkers, zijn de pijlers waarop 
het bedrijf van meet af aan op rust.
De monteurs van VOKU zijn veelal 
aan het werk in de particuliere sec-
tor, maar zij zijn ook thuis in projec-
ten voor aannemers en verenigin-
gen van eigenaren. Op www.voku.nl 
onder het kopje ‘nieuws’ worden er 
foto’s gepresenteerd van een groot 
project waarop de nette vakkundige 

VOKU monteurs vele positieve reac-
ties hebben ontvangen door de be-
woners.

Serres
Dit alles geldt ook voor de serre-
bouw. “We zijn de enige met een 
bijzonder dakconcept op het ser-
redak”, aldus eigenaar Hans Voor-
tjes. “Waar voorheen de buitenste 
dakruit gelijk liep aan de binnenste 
ruit, daar steekt de buitenste ruit nu 
uit, zodat er geen thermische breuk 
plaats kan vinden. Stel, het verschil 
tussen de binnenste en de buiten-
ste ruit is 30 graden dan zou het 
binnenste glas kunnen gaan bre-
ken. En met dit nieuwe concept is 
dit niet mogelijk.” Aan de onderkant 
is het glas overgelipt, dat wil zeg-
gen dat het buitenblad 50 mm door-
loopt hetgeen voor een betere af-
watering zorgt en dus grotere tem-
peratuurverschillen kan hebben. De 
profielen van het serredak zijn goed 
geïsoleerd zijn en de aansluitingen 
zijn zeer zeker waterdicht, waardoor 
er geen condensatie kan plaatsvin-
den. Dit is van dichtbij te zien in de 
showrooms door middel van een 
doorsnede van dit serredak.
Daarbij is de dakbeglazing heel be-
langrijk, VOKU heeft 5 verschillende 
soorten dakbeglazing in haar assor-
timent opgenomen, variërend van 
goed zonwerend tot héél goed zon-
werend waardoor er vaak geen zon-
nescherm meer nodig is. Het glas 
is standaard voorzien van geïso-
leerd HR ++ glas en er is zelfs keu-
ze uit zelfreinigend glas, dat hoeft 
niet meer schoongemaakt te wor-
den; dat doet de regen voor u! Er is 
keuze uit 4 verschillende uitvoerin-
gen dakgoten en binnen kan er ha-
logeen spotsverlichting in de tus-
senbalken (vaak op een dimmer) 
worden aangebracht. De staande 
kozijnen zijn in alle uitvoeringen le-
verbaar en alles wordt uitgevoerd 
met Politiekeurmerk. De serres zijn 
in alle kleuren te verkrijgen, ook met 
structuurlak; lijkt een beetje op me-
talic.

Kunststofkozijnen van 
het merk WERU

Kunststoframen, -deuren, -puien 
en -dakkapellen geven uw woning 
een facelift, zijn inbraakwerend en 
brandvertragend. Kunststof is le-
verbaar in diverse houtstructuren 
en RAL-kleuren en is niet te onder-
scheiden van hout maar geniet wel 
alle voordelen van kunststof.

De kwaliteitskozijnen van het merk 
WERU zijn onverwoestbaar, wind- 
en waterdicht, en voldoen aan het 
politiekeurmerk. Ze zijn gemaakt 
van hoogwaardig kunststof en zijn 
zeer vormvast en kleurhoudend. Ko-
zijnen, ramen, deuren en puien wor-
den altijd met staal versterkt en al-
le beslagdelen zijn rondom in het 
staal bevestigd en dus niet in het 
kunststof. Bovendien is alles voor-
zien van hoog rendement isolatieg-
las. Kunststof biedt de mogelijkheid 
tot onbegrensde keuze in uitvoerin-
gen, of het nu hypermodern moet 
zijn of passend in een monumen-
taal pand. Voor elke woning zijn er 
de juiste ramen en deuren verkrijg-
baar. Kunststof is eenvoudig te rei-
nigen. Schoonmaken met water is 
voldoende. Ook het bedieningsge-
mak staat op een hoog peil.

Nieuwe hoekverbinding
De WERU kozijnen hebben al het 
uiterlijk van hout waarbij echter al-
leen de verbindingsnaad schuin 
liep. De nieuwste WERU innovatie 
van dit moment is dat de naden nu 
ook recht te verkrijgen zijn, zodat de 
kozijnen nu nog meer op hout lijken. 
Meer informatie hierover is te lezen 
op de VOKU site.

Geïn tegreerde rolluiken in 
het kozijn zonder rolluikbak 
aan de buitenkant
Met kunststof vergroot u uw moge-
lijkheden. De kunststof kozijnen van 
WERU kunnen namelijk voorzien 
worden van geïntegreerde rolluiken.
Zeker voor dakkapellen is dat een 
heel groot voordeel omdat onder 
een dak de warmte het hoogst is 
en aanmerkelijk verminderd wordt 
door een kozijn met een geïnte-
greerd rolluik. Het kozijn met rolluik 
wordt geheel op maat en als één 

Kozijnen voorzien van geïntegreerde rolluiken op 1e & 2e etage

product gemaakt in de fabriek. Aan 
de buitenkant ziet het eruit als één 
vlak geheel en aan de binnenkant 
zit het rolmechanisme in een mini-
male bak, zodat er bijna geen glas-
verlies is.

Airco op dakkapellen
VOKU biedt de mogelijkheid om 
een dakkapel aan te schaffen com-
pleet gemonteerd met airco.
Deze zorgt in de zomer voor kou-
de lucht en in de winter voor war-
me lucht. 

Alarm geïn tegreerd in het kozijn
Het is tegenwoordig mogelijk om in 
een naar binnendraaiend kozijn of 
-schuifpui een geïntegreerd alarm 
als optie aan te schaffen. Dit alarm 
werkt op batterijen en is nauwelijks 
zichtbaar. Als er een poging ge-
daan wordt om het kozijn of schuif-
pui te forceren, gaat er een alarm 
af, waardoor bewoners van het huis 
en/of buurtbewoners worden ge-
alarmeerd. Op het WERU Secur-sy-
steem heeft leverancier WERU het 
wereldpatent en is dus alleen maar 
te verkrijgen bij kozijnen en puien 
van WERU. 

Glasbreukmelder
Naast het bestaande geïntegreerde 
alarm, is er nu ook een glasbreuk-
melder te verkrijgen. Deze melder 
wordt op het glas geplaatst en zo-
dra er een breuk in het glas komt, 
gaat er net als bij het geïntegreer-
de alarm keihard een alarm loeien. 

KOMO-keurmerk én 
Duitse keurmerk
Als u de aanschaf van kunststof in 
overweging neemt, laat u dan goed 
informeren over wat er bij u thuis 
van toepassing kan zijn. Let voor-
al op de kwaliteit, het keurmerk, het 
kleuraanbod van het product, of het 
installerende bedrijf bouwkundig 
personeel heeft, en let bovenal op 
de montage van het product. 
Kunststof is absoluut een keus voor 
het leven vanwege een lange le-
vensduur. 
Het is belangrijk om bij de aanschaf 

van kunststof eerst na te gaan of 
het product voldoet aan het KOMO-
keurmerk, zoals bovengenoemde 
producten. KOMO is een keurmerk 
dat wordt beheerd door Stichting 
Bouwkwaliteit. Een KOMO gecerti-
ficeerd product geeft direct de ze-
kerheid dat een product voldoet aan 
de prestatie- en kwaliteitseisen van 
de markt. WERU kozijnen zijn te-
vens voorzien van het Duitse keur-
merk, deze normen liggen nog veel 
hoger dan de Nederlandse normen.
De sterkste en mooiste huisdeur 
weerhoudt een inbreker er niet 
van zijn slag te slaan wanneer het 
slot eenvoudig open te breken is. 
Daarom zijn de sloten op de WE-
RU kunststofdeuren in de basisuit-
voering uitgerust met drie sluitpen-
nen van gehard staal. Het afzagen 
of weg buigen van deze sluitpen-
nen is onmogelijk. Voor een kunst-
stof deur zijn er de volgende opties: 
zwenkhaken; sluitstiften; Twinlock; 
Autolock, automatische sluiting en 
Easylock.

Keralit kunststof schroten
De houten borstweringen die zich 
bij sommige woningen aan de bui-
tenzijde bevinden, kunnen vervan-
gen worden door kunststof Kera-
lit schroten. Deze zijn totaal onder-
houdsvrij en worden voornamelijk 
gebruikt voor gevel- en dakranden, 
borstweringen, kopgevels en deu-
ren. Keralit is een duurzaam en mi-
lieuvriendelijk product dat zo op het 
oog hetzelfde is als hout. Het pro-
duct is gemaakt van gerecycled 
kunststof en blijft jarenlang sterk en 
kleurecht én uitvoerbaar in 3 mo-
dellen.
Terrasoverkappingen - Wintertuinen
Het enorme assortiment van VO-
KU is de laatste jaren ook uitge-
breid met Ittalum terrasoverkappin-
gen, verkgrijgbaar met een vast of 
schuifbaar dak, 2-3- of 4- delig of 
een combinatie hiervan.
Het dak kan uitgevoerd worden met 
polycarbonaat (helder of opaal) of 
met gelaagd glas, handbediend of 
electrisch aangedreven, dit kan ook 
nog met afstandsbediening!

Onder het dak kan desgewenst een 
zonnescherm aangebracht worden, 
type Toldo, een terrasverwarmer óf 
halogeenspots en/of ledverlichting; 
er zijn vele extra opties.
De Ittalum overkapping kan geheel 
rondom dicht worden gezet waar-
door er een heuse wintertuin ont-
staat. Dit kan naast glas, schuifpui-
en of deuren ook met vaste elemen-
ten of vouwwanden (ook zonder 
stijlen), kortom: alles is mogelijk!
Alles wordt op de door u gewenste 
kleur gemaakt, dit zonder meerprijs.

Novoferm Garagedeur
Deze kantel- sectionaal- & dubbe-
le deuren passen altijd en zijn in 
alle kleuren, maten, uitstralingen, 
met ledverlichting in verschillende 
structuren en vormen verkrijgbaar. 
De deuren zijn geïsoleerd en vol-
doen aan het politie keurmerk. 
Het unieke aan deze garagedeu-
ren is toch vooral de mooie prijs die 
men betaalt voor deze elektrische 
met afstandsbediening of handbe-
diend geleverde en compleet ge-
monteerde garagedeuren. De bin-
nen- en buitenafwerking kunnen 
onze monteurs tevens voor u ver-
zorgen. Over ruimtebesparing is na-
gedacht, de aandrijving zit aan de 
zijkant i.p.v. in het midden waardoor 
u meer ruimte overhoudt in uw ga-
rage.
Wanneer er een stroomstoring is, 
kunt u te allen tijde de garagedeur 
nog zonder elektra dicht doen. 
Bij aanschaf van een elektrische ga-
ragedeur ontvangt u in de maand 
november gratis de elektrische aan-
drijving.

Koopzondag Amstelveen 
op 6 november 
De showroom in Amstelveen is op 
zondag 6 november geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. Bij aankoop op 
deze dag profiteert u van maar liefst 
5% korting op het hele assortiment.

VOKU Mijdrecht, Communicatie-
weg 4, Mijdrecht, 0297-284970
VOKU Amstelveen, Zetterij 1, 
www.voku.nl

Genomineerden vrijwilligers-
prijzen 2011 bekend
De Ronde Venen - Uit de vele 
voordachten voor de vrijwilligers-
prijzen 2011 in De Ronde Venen, zijn 
drie vrijwilligers en drie vrijwilligers-
organisaties genomineerd. 
Voor de Vrijwilliger van het Jaar zijn 
genomineerd: mevrouw Inge Grans-
bergen uit Vinkeveen, de heer Wim 
Bos uit Mijdrecht en mevrouw Teu-
ni Bleumink uit Wilnis. Voor de Vrij-
willigersorganisatie van het jaar zijn 
genomineerd: Stichting Recreatie & 
Educatie Verstandelijk Gehandicap-
ten uit Mijdrecht, Stichting Vinke-
veen Promotion en de wensorgani-
satie De Oppepper uit Abcoude. Om 
vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet en de waardering te geven die 
ze verdienen, wordt in De Ronde Ve-
nen jaarlijks de Vrijwilligersdag ge-
organiseerd. Vrijwilligers vervullen 
een onmisbare rol in onze samen-
leving en heel veel belangrijk werk 
zou zonder hen niet gedaan kunnen 
worden. Voor de vrijwilligers orga-
niseert het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Stichting De Baat een dag 

vol activiteiten en workshops. Het 
slotstuk van de dag is de bekend-
making van de Vrijwilligersorganisa-
tie en Vrijwilliger van het Jaar. 

Aanbeveling
Uit de aanmeldingen heeft een on-
afhankelijke Commissie van Aanbe-
veling drie organisaties en drie vrij-
willigers voorgedragen voor de prij-
zen. Het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeen-
te De Ronde Venen heeft met deze 
voordrachten ingestemd. Aan deze 
titels zijn tevens prijzen verbonden. 
Aan de Vrijwilligersorganisatie van 
het jaar wordt een hoofdprijs van 
2500,- euro uitgereikt. Aan de twee-
de en derde plaats zijn prijzen van 
respectievelijk 1000,- euro en 500,- 
euro verbonden. 
De Vrijwilliger van het Jaar krijgt 
een kunstwerk uitgereikt. Alle drie 
de genomineerden ontvangen bloe-
men en een irischeque ter waarde 
van 150,- euro. De feestelijke prijs-
uitreiking vindt plaats op dinsdag 15 

november aanstaande. Wethouder 
Erika Spil (Samenleving) zal, samen 
met presentator Hans van Veen, be-
kendmaken wie de eerste, tweede 
en derde prijs hebben gewonnen 
in de categorie Vrijwilligersorgani-
saties en wie de Vrijwilliger van het 
Jaar 2011 wordt. 

Nominaties Vrijwilliger 
van het Jaar

Mevrouw Inge Gransbergen 
uit Vinkeveen
Zij toont een grote betrokkenheid 
bij de armsten der armen in projec-
ten wereldwijd. Vanuit die gedre-
venheid verricht zij veel taken bin-
nen de Stichting Welzijn Wajir, SOS 
De Ronde Venen en de organisa-
tie van het jaarlijkse Chazz (Chari-
ty Jazz), en dit alles reeds geduren-
de vele jaren.
Naast een grote persoonlijke inzet 
inspireert en enthousiasmeert zij 
ook vele andere vrijwilligers om een 
optimaal resultaat te bereiken.

De heer Wim Bos uit Mijdrecht
De heer Bos vormt de ruggengraat 
van Vereniging Buurtbus De Hoef. 
Deze vereniging is een onmisba-
re voorziening op het gebied van 
openbaar vervoer en volledig afhan-
kelijk van vrijwilligers. Naast zijn rol 
als chauffeur organiseert hij de in-
zet van 50 andere chauffeurs. Ge-
zien het stipte dienstrooster is het 
duidelijk dat dit een geweldige 
nauwkeurigheid en flexibiliteit ver-
eist.
Naast zijn inzet voor de buurtbus zet 
de heer Bos zich in op velerlei ge-
bied binnen de PKN te Mijdrecht. 
Ook hier bewijst hij zijn kwaliteit als 
organisator, maar steekt ook altijd 
zelf de handen uit de mouwen.

Mevrouw Teuni 
Bluemink uit Wilnis
Zij kenmerkt zich door haar gro-
te inzet voor de hulpbehoevende 
medemens bij diverse plaatselijke 
maatschappelijke organisaties.
Gevraagd en ongevraagd besteedt 
zij vele uren per week aan het Jo-
hannes Hospitium, EHBO, padvin-
derij, muziekvereniging Viribus Uni-
tis en Oranjevereniging. Daarnaast 
is zij actief als gastvrouw in de Wa-
terlinie en het Amstelland Zieken-
huis.
Zij doet dit onbaatzuchtig en met 
een grote bescheidenheid. Kortom, 

een voorbeeld voor allen van gro-
te maatschappelijke betrokkenheid.

Nominaties 
Vrijwilligersorganisatie 

van het jaar

De Stichting Recreatie 
& Educatie Verstandelijk 
Gehandicapten uit Mijdrecht
Deze organisatie stelt zich al 24 jaar 
lang ten doel om de verstandelijk 
gehandicapte medemens elke dins-
dagavond een zinvolle tijdsbeste-
ding aan te bieden. In totaal maken 
ongeveer 70 mensen regelmatig ge-
bruik van deze ‘soos’.
Daarnaast wordt er in principe om 
het jaar een Playbackshow gehou-
den waar de gehandicapten, maar 
ook de talrijke belangstellenden 
buitengewoon veel plezier aan be-
leven.
Door deze en andere activiteiten 
– waaronder een periodieke uit-
gaansdag - wordt mogelijk een so-
ciaal isolement voorkomen en wordt 
de cohesie binnen deze kwetsbare 
doelgroep ten zeerste bevorderd.

Stichting Vinkeveen Promotion
Bestuur en vele vrijwilligers organi-
seren al bijna 30 jaar lang de feest-
week in Vinkeveen.
Dit niet meer weg te denken evene-
ment kent vele activiteiten voor na-

genoeg elke doelgroep in Vinke-
veen en omgeving, zoals 60+ mid-
dag, kindermiddag en klaverjasmid-
dag. Er wordt een jaarmarkt georga-
niseerd ter bekostiging van de vele 
verschillende activiteiten.
Bij de vele activiteiten worden ook 
andere vrijwilligersorganisaties be-
trokken, zoals de carnavalsvereni-
ging, de EHBO en de klaverjasver-
eniging. De commissie acht al de-
ze activiteiten zeer bevorderlijk voor 
een goede samenhang in de Vinke-
veense samenleving.

Wensorganisatie De 
Oppepper uit Abcoude
Deze relatief jonge organisatie 
(2007) maakt de droom waar van 
chronisch zieke mensen en hun so-
ciale omgeving, ongeacht leeftijd, 
levensverwachting of soort ziekte. 
De commissie heeft grote bewon-
dering voor de organisatie en de 
maar liefst 80 vrijwilligers om een 
normaal gesproken onbereikbare 
wens, zonder hulp van Bekende Ne-
derlanders, waar te maken.
Bovendien is de doelgroep veel bre-
der dan alleen kinderen. Dit vergt 
grote inzet, inventiviteit en doorzet-
tingsvermogen.
Er worden momenteel 2 à 3 wen-
sen per maand vervuld. Dit initiatief 
voorziet dus duidelijk in een behoef-
te binnen deze kwetsbare groep.



De Ronde Venen - Dit jaar viert Pa-
trick Bakker (39), eigenaar van Bou-
langé Tuinontwerp en Adviesbu-
reau BV, met vestigingen in Nieuw-
koop en Mijdrecht, zijn tienjarig be-
staan als zelfstandig hovenier. Tot 
zijn expertise behoren tuinarchitec-
tuur, tuinaanleg, tuinonderhoud en 
boomverzorging in de ruimste zin 
van het woord. Wat vaak wordt ver-
ondersteld is dat Patrick zich uitslui-
tend bezighoudt met exclusieve tui-
nen. Dat is niet zo. Natuurlijk krijgt 
hij die opdrachten ook, maar daar-
naast voert hij in opdracht even-
eens veel ‘klein werk’ uit. Zelfs voor 
enkele vierkante meters tuin en/
of terras om daar wat van te ma-
ken kunt u hem bellen. Wij vroe-
gen Patrick eens naar zijn ervarin-
gen in de afgelopen tien jaar waar 
hij tal van grote en kleine projecten 
in De Ronde Venen, maar ook daar-
buiten, kreeg toebedeeld die hij tot 
tevredenheid van zijn opdrachtge-
vers heeft uitgevoerd.

Je bent nu tien jaar zelfstandig, 
maar je werkt nog steeds 
zonder personeel?
“Ik huur projectmatig mensen in. 
Vanaf een hovenier voor klein on-
derhoud van een tuin tot op grote 
projecten een kraanmachinist voor 
grondwerk of om grote objecten te 
verwijderen of te plaatsen, verschil-
lende hoveniers, een elektricien als 

het gaat om aansluiten van de tuin-
verlichting en zo meer. De opdracht-
gever kan bij mij terecht vanaf tuin-
ontwerp tot oplevering. Dus één 
aanspreekpunt. Alles is mogelijk, 
de wensen, eisen en ideeën wor-
den met de opdrachtgever bespro-
ken, de werkzaamheden ingemeten 
en een gespecificeerde offerte ge-
maakt. Bij aanvraag voor een tuin-
ontwerp of advies meten wij eerst 
het perceel in voor het aantal vier-
kante meter, dan wordt een prijs ge-
maakt wat het zal gaan kosten en 
als daarop akkoord volgt gaan we 
het uitwerken. Afhankelijk van het 
beschikbare budget kom je met een 
definitief ontwerp plus een beplan-
tingsplan en uitwerking van tech-
nische details. We gaan daarbij uit 
van de bestaande grondsoort, aan-
wezige elementen en beplanting 
wat eventueel gehandhaafd blijft en 
passen daar het beplantingsplan op 
aan.”

Heb je ook nog wat aandacht 
besteed aan het jubileum?
“Jazeker. Op 10 september hebben 
we op ons terrein aan de Derde Zij-
weg binnen en buiten een receptie 
gehouden voor familie, alle onder-
aannemers en een deel van de leve-
ranciers. Ook hebben we wat wan-
den met foto’s van de verschillen-
de projecten neergezet. Met elkaar 
hebben we er een gezellig feest van 

gemaakt. Zelf ben ik overigens al 22 
jaar werkzaam als hovenier, waar-
van tien jaar zelfstandig onder de 
naam ‘Boulangé’, de Franse naam 
voor Bakker.”

Besteed je alles uit bij 
een opdracht?
“Nee, niet alles wordt uitbesteed bij 
een project of opdracht. Zelf werk 
ik net zo hard mee op locatie. Het 
zijn echt niet allemaal grote projec-
ten die we doen. Kleine tuinen en 
opdrachten hebben eveneens on-
ze volle aandacht. Juist die klei-
ne markt is net zo interessant. Re-
novatie, boomverzorging, snoeien, 
een dagje tuinonderhoud, het telt 
bij ons allemaal mee. Bij ons is er 
geen opdracht te klein of te groot. 
Het kan allemaal. Boulangé biedt 
een totaalpakket voor iedereen die 
een tuin heeft of nog wil (laten) aan-
leggen. Maar ook opritten, het ma-
ken van damwanden, beschoeiin-
gen, trappen en alles wat daar nog 
bij komt, voeren wij uit. Als er perso-
neel worden ingehuurd zijn dat eer-
ste klas vakmensen op hun gebied. 
Dat geldt evenzo voor de mate en 
de kwaliteit van materialen en be-
planting. Tijdige oplevering van pro-
jecten en garanties staan bij Bou-
langé ook hoog in het vaandel. Als 
beplanting niet aanslaat binnen een 
groeiseizoen valt dit onder inboet 
garantie. Zo bleken na een tuin-
aanleg bij een opdrachtgever twee 
nieuw geplante volwassen Eiken-
bomen dood gegaan. Een kosten-
post van 4.000 euro! Ik heb overeen-
komsten met kwekers en er werden 
twee nieuwe eikenbomen geleverd. 
Die vallen dan onder de inboet ga-
rantie. Overigens doen we dit ook 
als het een paar planten van lutte-
le euro’s zijn. Ons werk brengt nu 
eenmaal dit soort garantieverplich-
tingen met zich mee. Het geeft altijd 
een tevreden gevoel als je bij je op-
drachtgevers mag terugkomen voor 
onderhoudswerkzaamheden of dat 
je voor een nieuw project wordt ge-
vraagd. Dat zorgt voor continuïteit, 
iets wat eigenlijk de basis van je be-
staan is. ”

Moet je ook enigszins 
juridisch onderlegd zijn bij 
sommige werkzaamheden? 
“Je moet weten wat de wettelijke re-
gels zijn als er tuinmuren of schut-
tingen worden geplaatst. Die mogen 
maar een bepaalde hoogte hebben. 
Dat geldt ook voor de afstand van 
heggen, en bomen uit de erfgrens. 
En erfafscheidingen moeten exact 
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Patrick Bakker, 10 jaar zelfstandig hovenier

De werf aan de Derde Zijweg 4 in Mijdrecht

Voor aanplant en onderhoud van kleine voor- en achtertuinen is Boulangé ook uw partner

Tien jaar Boulangé tuinontwerp
en adviesbureau BV

binnen de eigen kadastrale grens 
staan anders krijg je gedonder met 
de buren. Voorts moet je rekening 
houden met algemene plaatselij-
ke verordeningen en die verschil-
len soms per gemeente. Dat geeft 
nog wel eens aanleiding tot discus-
sie met de handhavende ambtenaar 
en dan moet je er zeker van zijn wat 
er in de APV staat.”

In tien jaar heb je veel leuke 
projecten gerealiseerd. Welke 
schieten je zoal te binnen?
“Het zijn er teveel om zo even op te 
noemen. Als ik er een opsom, moet 
ik ze allemaal noemen. Laten we het 
houden op een grote variatie van 
hele grote projecten, vanaf advies, 
ontwerp en realisatie, tot kleine op-
drachten. Verder hebben we kunst-
objecten gerealiseerd bij diverse 
projecten. Ook herinner ik mij lo-

gistiek moeilijke projecten zoals het 
verplanten van drie 100 jaar oude 
Leilinden naar het ‘Bondsgebouw’ 
aan de Herenweg in Vinkeveen.”

Is het handig om bij nieuwbouw 
alvast een tuinarchitect 
mee te laten denken?
“Ja, als het even kan wel. Bij nieuw-
bouw van woningen moet de tuin-
architect of hovenier het liefst van-
af het beginstadium betrokken wor-
den bij het proces. Als men later bij-
voorbeeld tuinverlichting wenst is 
het gemakkelijker om daarvoor al-
vast voorzieningen te treffen bij de 
bouw. Dat scheelt later een boel ex-
tra (breek)werk om de aansluitin-
gen te maken in fundatie en meter-
kast. Ook het grondwerk kan met-
een worden aangepakt. Heel be-
langrijk is ook het overleg met op-
drachtgever en architect over het 

eventueel installeren van een aard-
warmte installatie; de aanvoerbui-
zen dienen zo in het perceel aange-
bracht te worden dat er later geen 
boomwortels in groeien.”

Wat is jouw 
toekomstverwachting?
“In elk geval voldoende werk. Maar 
wel wat ik kan blijven overzien en 
waar ik mij geheel voor kan inzet-
ten. Meer werk wat misschien een 
grotere omzet genereert is leuk, 
maar als ik daardoor het overzicht 
kwijtraak en het ten koste van de 
kwaliteit dreigt te gaan, hoef ik het 
niet. Ik hoop dat ik mijn vaste klan-
ten kan behouden en hen met kwa-
litatief goed werk regelmatig van 
een prachtige tuin kan voorzien.
Bij nieuwe klanten hoop ik hetzelfde 
vertrouwen te winnen zodat zij mij 
de opdracht gunnen.”

Prinses Beatrixschool 
bezoekt keramiekatelier
Wilnis - Groep 5 en 6 van de 
Pr.inses Beatrixschool brachten 
donderdag 27 oktober een bezoek 
aan ViZi Keramiek aan de Energie-
weg in Mijdrecht.
Dit bezoek maakt onderdeel uit van 
het Kunstmenu. Hierbij worden al-
le groepen jaarlijks in contact ge-
bracht met diverse kunstvormen. 
Groep 5 en 6 hebben hierdoor een 
kijkje kunnen nemen in het atelier 
van een keramist.

Keramiste Resi van Zijl van ViZi ke-
ramiek heeft een duidelijke uitleg 
gegeven over haar werk. Zij heeft 
het proces van klei tot eindproduct 
laten zien en de verschillende hulp-
middelen die zij daarvoor gebruikt. 
Vooral de ovens en de hoge tempe-
raturen die nodig zijn om de klei te 
bakken maakten veel indruk. Een 
leerzaam bezoek en voor een aantal 
kinderen de inspiratie om zelf thuis 
met klei aan de slag te gaan.

Leuk cursusaanbod bij de Paraplu
Wilnis - De maand november biedt 
Stichting ‘Paraplu’ een bijzonder 
leuk en aantrekkelijk cursusaanbod. 
Gevarieerd, en zowel creatief als erg 
praktisch en er zijn nog mogelijkhe-
den om in te schrijven.
De klok is verzet, de winteravonden 
worden langer en dus een genot om 
aan deze activiteiten deel te nemen 
en daarmee een zinvolle invulling te 
geven aan deze winteravonden.

Workshop: Manicure
Deze kortdurende en snelle work-
shop is bedoeld voor vrouwen en 
mannen die het belangrijk vinden 
om hun handen en nagels goed te 
verzorgen. De workshop bestaat 
uit 3 delen: 1. Het verzorgen van de 
nagelriemen en nagels. 2. Het ver-
zorgen van uw handen d.m.v. olie 
en scrub. 3. Het keurig aanbren-
gen van nagellak. Daarnaast ont-
vangen deelnemers extra informatie 
over hoe het verzorgen van de na-
gelriemen en het vijlen van de na-
gels, maar ook over de producten 
voor uw handen en over de soor-
ten nagellak. De houdbaarheid van 
de nagellak speelt hierbij een gro-
te rol, want het is belangrijk zo lang 
mogelijk van je nagellak te genieten.

De workshop vindt plaats op woens-
dagmiddag 16 november a.s. van 
13.30 tot 15.30 uur en wordt ver-
zorgd door mevrouw B. Schaap.
De te gebruiken materiaalkosten - 
plm. 9,50 euro inclusief een cadeau-
tje - worden aan de docent voldaan. 
De cursuskosten bedragen slechts 
8,00 euro.

Microsoft Photostory3: 
diavoorstellingen maken 
van digitale foto’s.
“Microsoft Photostory3 is een pro-
gramma waarmee men diavoorstel-
lingen kan maken van digitale fo-
to’s. Men verplaatst simpelweg fo-
to’s van de camera naar de com-
puter en men kan gemakkelijk een 
fotoverhaal maken, rode ogen ver-
wijderen, verlichting corrigeren en 
kleuren bewerken”, zegt docente 
Ans van Ieperenburg. Zij verzorgt 
deze korte cursus die plaatsvindt op 
de dinsdagmiddagen 22 en 29 no-
vember a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.
“Men leert en oefent foto’s roteren 
en croppen om deze aan te passen. 
Met een paar klikken op de muis 
kun je de foto’s verbeteren. Micro-
soft Photostory3 brengt digitale fo-
to’s tot leven, en laat je special ef-

fects, muziek en je eigen stem als 
‘verteller’’ gebruiken bij het fotover-
haal; het maakt het mogelijk de fo-
to’s te verpersoonlijken met titels en 
onderschriften; men kan het foto-
verhaal delen met vrienden en fa-
milie via e-mail en bekijken op tv, 
computer of een Windows draag-
baar apparaat”, licht Ans van Iepe-
renburg nog toe.
Een goede basiskennis van het wer-
ken met computers is wel vereist: 
Een usb-stick (met voldoende ge-
heugen) is nodig met daarop een 
aantal foto’s en misschien een mooi 
muziekbestand die men bij de dia-
voorstelling kan laten horen.
De kosten van deze cursus bedra-
gen slechts 20,00 euro.

Kerstdecoratie beplakt 
met decopatch papier
Deze eendaagse workshop wordt 
tweemaal georganiseerd, namelijk 
op donderdag 10 november én op 
donderdag 24 november van 09.30-
11.30 uur en wordt verzorgd door de 
bekende creatieve kunstenares Ans 
van Kerkwijk. Desgevraagd licht zij 
toe: “De deelnemers werken met 
decopatch papier met een geschil-
derd effect, dat gescheurd wordt in 

verschillende tinten. Dit wordt op 
hout, steen of ander materiaal ge-
plakt met een speciale lijm, waar-
na het afwasbaar is. Er zijn diver-
se voorbeelden beschikbaar, zoals 
een kerstboom, kandelaar in ster-
vorm of ovaal. Na afloop is men in 
staat om ten behoeve van de huis-
versiering tijdens de kerstdagen zelf 
allerlei mooie en sfeervolle effecten 
te creëren.”
De aan te schaffen materiaalkosten 
bedragen 10,00 euro, aan de do-
cente te voldoen. De cursusprijs be-
draagt slechts 8,00 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over de-
ze en andere cursussen en work-
shops kunt u vinden in het pro-
grammaboekje - af te halen bij 
de ‘Paraplu’ en op de website  
www.stichtingparaplu.nl . Voor 
aanmelding kan men online in-
schrijven of een inschrijfformulier 
worden ingeleverd dat kan wor-
den gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via email kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Inschrijven voor de 
vrijwilligersdag kan nog
De Ronde Venen - Op dinsdag 15 
november is de jaarlijkse Vrijwil-
ligersdag. Alle vrijwilligers uit De 
Ronde Venen zijn van harte uitge-
nodigd deel te namen aan deze dag. 
Bij binnenkomst kunnen de vrijwilli-
gers kiezen uit verschillende work-
shops en entertainment. In de pauze 
is er tijd voor bijpraten en ontmoe-
ten onder het genot van een drank-
je. Om de vrijwilligers in het zonne-
tje te zetten kunnen zij ’s avonds ook 
deelnemen aan het buffet. Zoals an-
dere jaren reeds is gebleken, maakt 
de Meijert hiervan altijd een feest-

maaltijd. In de avond zal de wethou-
der Erika Spil samen met Hans van 
Veen bekendmaken wie de vrijwilli-
ger van het Jaar 2011 en welke or-
ganisatie vrijwilligersorganisatie van 
het Jaar 2011 is geworden. Alle be-
langstellenden zijn bij deze uitrei-
king uitgenodigd.
Opgeven via Servicepunt Vinkeveen
Opgeven kan tot en met maandag 7 
november a.s. bij de servicepunten. 
Dit kan door te mailen naar: vinke-
veen@servicepuntderondevenen.nl. 
Vrijwilligers kunnen gratis deelne-
men, maar dienen zich vooraf wel 

aan te melden voor de onderde-
len workshops (14.30 uur tot 17.30 
uur) en/of buffet (17.30 uur tot 19.00 
uur). Ook moet de organisatie waar 
het vrijwilligerswerk gedaan wordt, 
doorgegeven worden.

Maatje voor Twee 
zoekt vrijwilligers
De Ronde Venen - Op woensdag 
16 en 30 november is er een intro-
ductiecursus voor nieuwe vrijwilli-
gers van Maatje voor Twee. In deze 
cursus komt u meer te weten over 
Maatje voor Twee, wat vrijwilligers-
werk in de thuissituatie bij kwetsba-

re mensen betekent en hoe om te 
gaan met mensen die een beper-
king hebben. Daarnaast leert u ook 
de andere vrijwilligers kennen. De 
introductiecursus zal gegeven wor-
den door projectcoördinator Caro-
lien Harbers van Maatje voor Twee 
en Carine Blauw van Bureau Mal-
kander.

Aanmelden
Voor meer informatie en aan-
melding kunt u contact opne-
men met projectcoördinator Caro-
lien Harbers van Maatje voor Twee 
van Stichting De Baat. U kunt tij-
dens kantooruren bellen naar: 
(0297)230280 of anders mailen naar:  
c.harbers@stichtingdebaat.nl
Aanmelden kan uiterlijk tot maan-
dag 7 november.



Vinkeveen - Op zaterdag 29 okto-
ber 2011 om 10.00 uur werden ze 
verwacht in Almere, om daar tegen 
één van de damesteams van Buiten-
boys te voetballen voor de compe-
titie. De Hertha MC1 meisjes ston-
den na 5 wedstrijden op plaats 5 
en bij winst en een goed doelsal-
do kon men de top 3 naderen. Voor 
deze plek lag het er natuurlijk ook 
aan hoe de andere teams het in de 
top doen. Met het complete team, 
13 herthanen, afgereisd naar Al-
mere. Het was perfect weer om een 
mooie wedstrijd te spelen. Vanaf de 
aftrap werd druk naar voren uitge-
oefend. De trainer had gekozen voor 
een 3 4 3 opstelling, dit is een an-
dere opstelling als gewoonlijk, maar 
het pakte goed uit. In de eerste helft 
stond Hertha al met drie doelpun-
ten voor. De tweede helft zakte de 
ploeg wat in, er werd minder scherp 
gevoetbald. Dit resulteerde in veel-
vuldig balverlies en af en toe moest 
keeper Quinty in actie komen. Bui-
tenboys ging op de counter spelen 
en dat resulteerde er in dat, door 
een uitblinker van hun team, het 1 - 

3 werd. Hierna herstelde Hertha zich 
en schoot Isabelle de 4e goal achter 
de doelvrouw van Buitenboys. Die 
goal werd echter afgekeurd wegens 
buitenspel. Gelukkig kon toch een 
eindstand van 1 – 4 worden geno-
teerd, door een prachtige opzet over 
rechts kon Nikita de bal in het net 
schieten. Aan de rechterkant staan 
Rowan en Nancy. Rowan kan met 
prachtige passeerbewegingen de 
bal bij één van de spitsen krijgen, 
die het dan kan afmaken. Vandaag 
heeft Rowan zelf een doelpunt ge-
maakt. Nancy is één van de stabie-
le factoren van het team, Nancy kan 
ongelofelijk veel meters maken met 
de bal aan de voet.

IkZe is zeer sterk in verdedigen 
maar kan ook prima een opzet ma-
ken om de bal in de 16 van de te-
genstander te krijgen. Ze staat dus 
vaak aan de basis van een doelpunt 
van de Herthanen. Vandaag is dan 
ook Nancy de Girl of the Match. De 
eindstand bepaalde vandaag dat 
Hertha MC1 opgeklommen is naar 
de 3e plaats van de ranglijst..

Vinkeveen - De Hertha D1 trein 
dendert voor!! Vandaag om 12.00uur 
verzamelen om te vertrekken rich-
ting Lelystad waar om 14.00uur de 
wedstrijd tegen Batavia op het pro-
gramma stond. Een middagwed-
strijd, de mannen moesten wel wak-
ker zijn in ieder geval. Vandaag be-
gonnen ze met Bas op doel, Gi-
no, Thom, Dennis en Mike achterin, 
Bjorn, Joost, Maikel op het midden-
veld en Sten, Ferdi, Damian voorin. 
Na een prima warming up begon-
nen de Herthanen scherp aan de 
wedstrijd, Batavia stond onder grote 
druk maar viel niet om, kansen wa-
ren er voldoende, Sten, Ferdi, Joost, 
Maikel hadden het vizier niet op 
scherp staan, toch was het wach-
ten op de voorsprong van Hertha, 
die kwam er dan ook, na een mooie 
pas door het midden ging Joost al-
leen op de keeper af, de keeper red-
de nog maar Ferdi was er als de kip-
pen bij om de verdiende 0-1 in te 
schieten. 

Aanvallen
Hertha bleef netjes de combinaties 
zoeken en er waren een paar mooie 
aanvallen bij, vlak voor rust kwam 
dan ook de verdiende 0-2 door 
Joost. De ruststand was 0-2 maar 
mannen als we de kansen eens af-
maken dan maken we het ons zelf 
veel makkelijker. Na rust weet je dat 
Batavia meer druk zou gaan zetten 
en het ons proberen lastig te maken, 
vlak na rust kwam Batavia op 1-2 uit 
een corner, na de 1-2 viel direct de 
1-3, na een actie van Bjorn gaf hij 
een mooie voorzet en de verdediger 

van Batavia kopte de bal schitterend 
in de bovenhoek. Daarna redde Bas 
nog een keer fantastisch op een af-
standschot van Batavia. 

Evenwicht
De wedstrijd was nu wat meer in 
evenwicht ook omdat we wat slor-
diger gingen spelen en soms on-
nodig balverlies leden. Vlak voor 
tijd scoorde Joost nog wel de ver-
diende 1-4. Op basis van de eerste 
helft een terechte overwinning voor 
Hertha dat bij vlagen goed voetbal 
liet zien. Het gaat goed met Hertha 
D1, er is plezier met de trainingen 
en wedstrijden en je ziet wekelijks 
de mannen groeien. Volgende week 
een bekerwedstrijd tegen Hilversum 
D1, een mooie kans om de volgende 
ronde te halen. Maar eerst van de 
week weer lekker trainen. 
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Hertha D1 trein dendert 
maar door

Verdiende overwinning 
Hertha F-6
Vinkeveen - Na een week rust, 
vanwege de herfstvakantie, hadden 
de jongens van de F-6 er weer zin in. 
De vraag die de coaches bezig hield 
was of de jongens de nederlaag te-
gen Hertha F-7 voor de herfstva-
kantie te boven zouden komen. De 
selectie bestond vandaag uit Noa, 
Jens, Mike, Ravi, Niels, Owen, Rens 
en Dennis. Thijs en Alfie konden niet 
aanwezig zijn.
Om 8.30 uur begon de wedstrijd on-
der leiding van Kelvin Doornekamp. 
Vanaf het fluitsignaal zette Hertha 
Nederhorst onder druk. Na 2 mi-
nuten resulteerde dit al in een kans 
voor Hertha. Rens kreeg de bal van 
Mike en kon voor een leeg doel in-
schieten. Rens had een pegel in zijn 
gedachte maar door een graspolle-
tje (kunstgras) raakte hij de bal niet 
goed en ging naast het doel. In de 
3e minuut was de verdiende voor-
sprong een feit. Vanuit een corner 
schoot Mike de bal naar Niels, die 
vervolgens de bal eenvoudig in het 
doel kon schieten (1-0). In de 5e 
minuut was het Ravi die door flink 
bikkelwerk de bal op het midden-
veld veroverde en de bal op Dennis 
kon spelen. Dennis liep alleen op 
de keeper af, maar schrok van zijn 
kans waardoor hij te ver van doel 
de bal niet genoeg kracht kon ge-
ven en de goed keepende keeper 
van Nederhorst de bal gemakke-
lijk kon tegenhouden. 2 minuten la-
ter was het Mike die na goed wer-
ken de bal kon oppakken en hard 
in het doel schoot (2-0). Het publiek 
was uitzinnig van vreugde en Hert-
ha drukte door.

In de 9e minuut was het Rens die 
rond het strafschopgebied met een 
geweldige uithaal de bal in de lin-
ker bovenhoek van het doel jaagde 

(3-0). In de 14e minuut pikte Dennis 
ook zijn goal mee. Dennis die zelf 
de hoekschop nam, draaide de bal 
scherp voor het doel langs. De kee-
per van Nederhorst verwachte dit 
niet en stond hierdoor op het ver-
keerde been, waarna de bal via zijn 
been het doel in rolde. Het was een 
welverdiende 4-0. Doordat Hertha 
daarna overmoedig werd kreeg Ne-
derhorst ruimte om via een coun-
ter de bal in het zijnet van Hertha 
te schieten. In de laatste minuut van 
de 1e helft kreeg ook Owen nog een 
kans, maar werd door de keeper te-
gengehouden.
Doordat Hertha slap aan de 2e helft 
begon moest Noa een aantal keer in 
actie komen en wist door goed kee-
perwerk de nul te houden. In de 10e 
minuut van de 2e helft, werd een 
oogverblindende combinatie tussen 
Dennis-Mike-Rens-Dennis niet be-
loond met een doelpunt (Barcelona 
kan hier nog wat van leren). Neder-
horst verzette zich in de 2e helft ste-
vig wat leidde tot een smerige over-
treding op Mike. Nadat Mike weer 
was opgelapt, was het Mike zelf die 
na een voorzet van Niels de bal keu-
rig in de linker hoek kon schieten 
(5-0). Ondanks een aantal kansen 
van Nederhorst raakte de verdedi-
ging van Hertha niet in paniek en 
hielden Jens en Owen door contro-
lerend voetbal achterin de deur op 
slot. In de laatste minuut had Dennis 
nog de kans om er 6-0 van te ma-
ken maar schoot de bal in de han-
den van de keeper. De uitslag werd 
uiteindelijk 5-0.
Na een goede wedstrijd met goed 
combinatievoetbal en inzet waren 
de coaches zeer tevreden en heb-
ben vertrouwen in de wedstrijd van 
volgende week tegen SV Maarsen 
F-12.

Hertha MC1 versus 
Buitenboys MC2 (Almere)

Leidersjassen van Nant 
Hartel voor CSW
Wilnis - Nant Hartel Juwelier uit 
Wilnis heeft jassen laten bedrukken 
in samenwerking met Fairplay B.V. 
uit Amsterdam en deze beschikbaar 
gesteld aan de leiders van de jong-
ste jeugd-elftallen van CSW. Zater-
dagochtend voordat Nant’s zoon 
vertrok met zijn voetbalteam wer-
den de eerste jassen uitgedeeld 

door zijn vrouw Tineke. Bijna al-
le leiders zijn inmiddels in het be-
zit van hun leidersjas en diegene die 
hem zaterdag ontvingen reageer-
den allemaal zeer enthousiast. Op 
deze manier heeft Nant Hartel we-
derom laten zien dat hij de vereni-
ging en zijn vrijwilligers een “warm” 
hart toedraagt.

Bridgevereniging De Ronde Venen
Nieuwe leden welkom
De Ronde Venen - Als gevolg van 
een afname van het aantal leden 
van de vereniging als gevolg van 
o.a. verhuizingen naar andere plaat-
sen, zijn nieuwe leden (zowel begin-
nende als ervaren bridgers) bij de 
vereniging van harte welkom.
Gespeeld wordt in competitiever-
band in een A- en een B-lijn en in 
een ontspannen sfeer. De dinsdag-
avond (aanvang om 8 uur) is de 
vaste speelavond in een zaal van 
de Meijert te Mijdrecht. De uit-
slag van elke speelavond vindt di-
rekt na afloop van de laatste spel-
ronde plaats. Heeft u belangstelling 
om in het nieuwe seizoen bij onze 

vereniging te komen bridgen, kom 
dan om de sfeer te proeven zonder 
enige verplichting eens een avond 
meespelen.
Wilt u thuis met kennissen spelen, 
dan heeft de vereniging ook bridge-
koffers (set van 24 voorgestoken 
spellen met materiaal) beschikbaar, 
welke tegen geringe kosten geleend 
kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen kunt u bellen met 
Theo van Nes, tel 0297-593618. Na 
een aantal avonden meegespeeld te 
hebben kunt u dan beslissen of u lid 
van de vereniging wilt worden.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 novem-
ber 2011 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 20.00 uur en ui-
terlijk om 20.15 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spe-
len viermaal zestien giffies, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjasavond, op vrijdag was:
1 Nico May  7640 punten 
2 Riet Gulbay  7185 punten
3 Pleun Vis  7171 punten
4 Cock Meijer  7140 punten
5 Bianca Pappot  6917 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Ida Rass met 5034 punten 
Verdere datums voor dit seizoen zijn 
18 november , 2 en 16 december, 6 
en 20 januari, 3 en 17 februari, 2,16 
en 30 maart , 13 en 27 april, 11 en 25 
mei, 8 en 22 juni en 6 juli.

Tafeltennissers Veenland 2 
winnen van Werinon 1
Wilnis – Afgelopen week speel-
den de tafeltennissers van Veenland 
2 de belangrijke uitwedstrijd te-
gen Werinon 1 uit Muiderberg. Voor 
de wedstrijd stond Veenland op de 
eerste plaats met vijf punten voor-
sprong op Werinon, maar deze had-
den nog wel een wedstrijd tegoed. 
Op papier werd het dus een zware 
wedstrijd voor Ramon Mayenburg, 
Harry Warmer en Fabian Veerhuis.
Bij aankomst werd er duidelijk dat 
de sterkste man van Werinon niet 
mee zou doen, dus dit was een groot 
voordeel voor de mannen van Veen-
land 2. Ramon mocht de wedstrijd 
aftrappen tegen B. van Zon. De twee 
speelden een boeiende partij, maar 
Ramon was net een maatje te groot 
en won in vier sets. Fabian mocht 
het in zijn eerste wedstrijd opnemen 
tegen de jeugdige C. Niewöhner, 
die slechts 15 jaar was. Fabian ver-
loor de eerste set in een tie-break 
en moest daarna alle zeilen bijzetten 
om toch nog in vier sets te winnen. 
Hierna speelde Harry tegen H. van 
Gool en ook zij maakten er een lan-
ge wedstrijd van. De eerste vier sets 
gingen gelijk op en in een spannen-
de vijfde set kreeg van Gool liefst 
vier wedstrijdpunten, maar wist de-
ze niet te verzilveren. Harry won na 
een 10-6 achterstand uiteindelijk in 
een tie-break en dat was een psy-
chologische klap voor de mannen 
van Werinon, die zij niet meer te bo-
ven zouden komen.
Ramon en Fabian lijken in de dub-
bel onverslaanbaar dit seizoen. Ook 
in de dubbel tegen Werinon werd er 
goed gespeeld en de tegenstander 
werd in drie sets opzij gezet. Door 
deze overwinning gingen de Veen-
landers met een royale 0-4 rust-
stand rusten. 

Ten onder
Ook na de pauze ging Veenland 
door met het winnen van haar wed-

strijden. Ramon won in een span-
nende partij van C. Niewöhner in 
vier sets. Ramon pakte op de beslis-
sende momenten de punten en won 
al zijn sets in tie-breaks. Na deze 
wedstrijd had B. van Zon geen ant-
woord op het goede blokkende spel 
van Harry en ging in drie sets ten 
onder. Fabian won ook zijn tweede 
partij van H. van Gool, die opmer-
kelijke pieken en dalen in zijn spel 
had. Doordat van Gool meer fou-
ten dan winners sloeg, kon Fabian 
in drie sets winnen en zette Veen-
land op een 0-7 voorsprong.
Harry speelde zijn laatste wedstrijd 
tegen de jeugdige C. Niewöhner. 
Niewöhner had bij voorbaat geen 
vertrouwen in een goede afloop van 
de wedstrijd en dit was ook terug te 
zien in haar spel. Uiteindelijk won 
Harry door geconcentreerd spel in 
drie sets. Ramon speelde zijn laat-
ste wedstrijd tegen H. van Gool en 
ook dit werd een lange en spannen-
de vijfsetter. In de laatste set leek 
Ramon met de overwinning aan de 
haal te gaan, maar door een mooie 
eindspurt van van Gool, wist hij het 
eerste punt van de avond voor We-
rinon binnen te halen. Fabian speel-
de zijn laatste wedstrijd tegen B. van 
Zon. Na een stroeve start van Fabi-
an waarin hij de eerste set verloor, 
kon hij uiteindelijk orde op zaken 
stellen en de wedstrijd in vier sets 
winnen. 
De eerste helft van de competitie 
zit erop met uiteindelijk een mooie 
1-9 overwinning op de naaste con-
current, zodat Veenland steviger op 
de eerste plaats staat. De overwin-
ning was wellicht iets geflatteerd en 
kwam tot stand doordat de beste 
man aan de kant van Werinon niet 
meedeed. Wel staat vast dat Weri-
non voldoende kwaliteit heeft om 
mee te doen voor het kampioen-
schap. Volgende week komt Mui-
den 1 op bezoek in Wilnis.

Genoeg kansen voor 
Argon, te weinig goals
Mijdrecht - Er werd na afloop van 
Argon – WKE niet voor het eerst dit 
seizoen gesproken over gestolen 
punten, maar zoals vaker dit seizoen 
was Argon niet de dief, maar de be-
stolene. Ook tegen WKE was het 
team een groot deel van de wed-
strijd de bovenliggende partij, maar 
omdat met name in de eerste helft 
grote mogelijkheden niet tot een 
treffer leidden, stond aan het eind 
de gastploeg met de volle buit.
De basis voor die buit werd al vroeg 
in de wedstrijd gelegd door een 
aanval over de linkervleugel van 
WKE, waaruit van der Slot de bal 
voor het doel plaatste, waar Oosting 
hoger reikte dan Dennis Filippo en 
de bal langs Maxime Singels tegen 
het net kopte, 0-1. Nadat ook een 
volgende hoge bal tot paniek leid-
de in de Mijdrechtse defensie, maar 
de door Hooiveld ingekopte bal van 
de paal terug kaatste en door Maxi-
me Singels op het uiterste nippertje 
kon worden gered, kwam Argon be-
ter in de wedstrijd en werd de bo-
venliggende partij. Dat leverde mo-
gelijkheden tot scoren op voor Vin-
cent Verheul (naast na een voorzet 
van Brayton Biekman), Patrick Lok-
ken (gestopt door de goede doel-
man Bangma en net naast na een 
voorzet van Joshua Patrick) en Jos-
hua Patrick, die alleen doorbrak 
maar ook zijn meerdere moest er-
kennen in Bangma. En dat alles met 
nog geen 20 minuten op het score-
bord.

Over
Ook in het verdere verloop was het 
Argon, dat mogelijkheden kreeg, 
maar Bangma wist een afstands-
schot van Brayton Biekman fraai 
over de lat te tikken en redde bui-
ten zijn strafschopgebied zelfs, toen 
Joshua Patrick weer door wist te 
breken. De rebound bij deze actie 
kwam bij Brayton Biekman, maar 
met een gapende doelmond voor 
zich presteerde hij het om de bal 
tegen het nog als enige aanwezi-
ge Drentse lichaam van aanvoeder 
Doldersum te mikken. Tot overmaat 
van ramp kreeg WKE vijf minu-
ten voor rust wel erg makkelijk een 
vrije trap net buiten het strafschop-

gebied toebedeeld door de als al-
tijd wel erg aanwezige scheidsrech-
ter van Elswijk. De linkervoet van 
Buurmeijer stuurde de bal over de 
muur richting bovenhoek, onhaal-
baar voor doelman Maxime Singels, 
en dus werden de kleedkamers met 
een 0-2 tussenstand opgezocht.
Met Ibrahim el Ahmadi als extra 
aanvaller in plaats van Vincent Ver-
heul zocht Argon na rust met nog 
meer elan de aanval en al na drie 
minuten leverde dat rendement op, 
toen Ibrahim el Ahmadi van rechts 
het strafschopgebied binnen trok en 
doelman Bangma in de korte hoek 
wist te verschalken, 1-2.

Zoeken
Gesteund door deze aansluitings-
treffer bleef de thuisploeg zoeken 
naar een volgende treffer, maar de 
gasten trokken zich nog meer terug 
in de eigen defensie, waardoor de 
ruimte, die in de eerste helft nog ge-
vonden kon worden, steeds kleiner 
werd. Er ontstonden wel rommelige 
situaties in het Drentse strafschop-
gebied, maar soms met het nodi-
ge geluk slaagde doelman Bang-
ma er samen met zijn verdedigers 
in om het meeste gevaar te bezwe-
ren. Omdat Argon, gedwongen door 
de klok, meer en meer spelers rich-
ting front stuurde, viel er in de laat-
ste fase de nodige ruimte in de ei-
gen verdediging. Dit leverde enkele 
counters op van WKE, maar daarbij 
bleek Maxime Singels scherp en zo 
bleef de spanning er tot de laatste 
minuut in. Met minuut 90 al op het 
bord ging scheidsrechter van Els-
wijk nog even in de spotlights staan 
door binnen 2 minuten Patrick Lok-
ken twee keer het geel voor te hou-
den, waarbij de tweede prent verge-
zeld ging van een lachend gezicht 
bij de leidsman, iets wat hem door 
het publiek bepaald niet in dank 
werd afgenomen. 
Het belangrijkste echter waren de 
drie punten, die door WKE werden 
binnen gesleept, waardoor de ploeg 
uit Emmen aansluiting heeft met de 
middenmoot en Argon blijft bivak-
keren in de hoek van de ranglijst, 
waar geen enkele ploeg zich graag 
wil bevinden.

Goede opbrengst Running 
Bridge Drive
Mijdrecht-Wilnis - Afgelopen za-
terdag 29 oktober heeft in het hart 
van Mijdrecht voor de vierde keer 
een zogeheten ‘running bridgedrive’ 
plaats gevonden. Hierbij spelen de 
bridgeparen niet op één locatie, 
maar afwisselend op acht verschil-
lende locaties. De Running Bridge-
drive is een initiatief van Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis en bracht 1.100 
euro op. Dit bedrag zal de komende 
jaren gebruikt worden voor het tra-
ditionele Lions Kerst ontbijt.
Maar liefst 80 bridgeparen wissel-
den elke spelronde van locatie en 
deden zo zeven verschillende ho-
reca-gelegenheden aan (Rendez-
Vous, Grieks restaurant Corfu, Sho-
arma Montfort, tapasbar La Faro-
la, lunchroom TOF, Croissanterie De 
Lindehof en Chinees restaurant Lo-
tus Corner), plus het gemeentehuis. 
Na elke ronde waren er bijna 200 
personen aan de wandel in het cen-
trum van Mijdrecht voor dit evene-
ment.
Na afloop van alle spelrondes vond 
de prijsuitreiking plaats in Chinees 
restaurant Lotus Corner (in de Lin-

deboom). De eerste prijs, bestaan-
de uit de Lions Wisselbeker en de 
superhoofdprijs van een weekend- 
of midweekverblijf bij Landal Green-
Parks, werd gewonnen door het da-
mes bridge paar Wil van der Linden 
en Marga Robbers met een score 
van 65,16% .
Het paar Piet Homan en Wytze de 
Vries eindigde met 64,09% als twee-
de en de score van 62,37% van Leo 
en Machteld Oliemans (de winnaars 
van vorig jaar) was goed voor een 
derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en Chris 
van der Wilt van de Lionsclub kon-
den na afloop meedelen dat dit eve-
nement euro 1.100 had opgebracht. 
Dit bedrag wordt besteed aan het 
Lions Kerst ontbijt. Dit is een pro-
ject dat reeds 20 jaar plaats vindt op 
eerste kerst dag in De Meyert. Op 
voordracht van lokale instellingen 
en huisartsen worden gasten hier-
voor uitgenodigd.
De bridgers waren zeer verheugd te 
horen dat tijdens dit evenement het 
Nederlandse Bridge team het bridge 
wereldkampioenschap won.
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ExpErt MijdrEcht trots
op haar niEuwE winkEl

Mijdrecht - Al jaren is Expert Mijdrecht de 
specialist voor home-elektronica. Na een groot-
se verbouwing is de winkel klaar voor de toe-
komst. De winkel heeft met nadrukkelijk ge-
bruik van de Expertkleuren oranje, zwart en 
wit een moderne en tegelijkertijd sfeervolle uit-
straling gekregen.

Modern en sfeervol 
winkelconcept
Het midden van de nieuwe winkel bestaat uit 
een servicecenter waarin alles is gericht op ser-
vice aan de klant. Zo is hierin ruimte gereser-
veerd voor het geven van demonstraties en het 
verkrijgen van extra informatie en advies, ge-
baseerd op gebruiksvoordelen in plaats van 
technische specificaties.

Service First
De service van Expert Mijdrecht gaat verder 
dan de winkeldeur. “Als er onverhoopt iets mis 
is met uw apparatuur kunt u op ons vertrou-
wen. We zetten ons graag in voor een snelle 
afhandeling van reparaties. Ook na de garan-
tietermijn”, aldus ondernemer Ger Reurings. 
Grote apparaten worden door Expert Mijdrecht 
gratis thuisbezorgd en aangesloten op bestaan-
de leidingen. “We zetten het apparaat op z’n 
plaats en sluiten het desgewenst meteen aan. 
Bovendien nemen we al het verpakkingsmate-
riaal en als de klant het wenst het oude appa-
raat mee terug.” Als klant kun je dus meteen 
van je aankoop genieten.

Ook voor inbouw
In de nieuwe winkel is een speciale inbouw- 
wand gerealiseerd. Hier worden de specifieke 
inbouwmogelijkheden voor onder meer vaat- 
wassen, koelen en koken in een keukenachti-
ge sfeer neergezet. Ondernemer Ger Reurings: 
“Ook voor inbouwapparatuur kunt u bij ons te-
recht. We hebben een ruime keus en verschil-
lende merken. We komen geheel vrijblijvend 
bij u thuis om in te meten en wij geven u ad-
vies op maat. Na uw aankoop bezorgen we 
het apparaat bij u thuis en we vertrekken pas 
als alles werkt.” Ook op het gebied van inbou-
wapparatuur bent u dus bij Expert Mijdrecht 
aan het juiste adres!

Uitgebreid assortiment
Niet alleen de winkel is veranderd, ook het as-
sortiment van Expert Mijdrecht is uitgebreid. 
Van koelkasten, wasautomaten, magnetrons 
en notebooks tot LCD-, LED- en Plasma TV’s, 
DVD-recorders, digitale camera’s en hallogeen-, 
led-, spaar- en TL- lampen. Daarnaast heeft Ex-
pert Mijdrecht ook het assortiment van Apple 
toe mogen voegen aan de nieuwe winkel. Ger: 
“Naast de Apple iPods is nu ook de Apple iPad 
2 bij ons te koop. Een echte toevoeging aan 
ons assortiment.”

Expert Mijdrecht is gevestigd aan de Bozenho-
ven 19d. Er is gratis ruime parkeergelegenheid 
bij de winkel. Voor meer informatie en een rou-
tebeschrijving, kijk op www.expert.nl.
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Algemene Leden Vergadering van 
Bridgevereniging De Bridgeboei
Vinkeveen - Op donderdagavond 
27 oktober jl. vond de ALV plaats 
van Bridgevereniging De Bridge-
boei spelend in De Boei te Vinke-
veen, de opkomst was groot, altijd 
prettig voor het bestuur. Ook dit jaar 
was het hoogte punt van de avond, 
de Bridgekampioen van het sei-
zoen 2010-2011. Net als vorig jaar 
waren nu ook Bep Schumacher en 
Dirk Klinkhamer weer kampioen. 
Zij behaalden 1690,84 punten, ter-
wijl paar 2 Karla Schmidt en Theo 
de Cocq van Delwijnen 1681,50 be-
haalden; zo’n klein verschil hebben 
zij niet eerder meegemaakt, dat be-
looft veel voor het nieuwe bridge-
seizoen. Op de 3de plaats staan 
Martin Mains en Sef Hermans met 
een puntentotaal van 1608,35. Op 
de 4de plaats Babs Jansen en Ada 
Keur, hun puntentotaal is 1531,49. 
Op de 5de plaats Carla Euwe en 
Daniëlle Huurnink, hun punten-

totaal is 1493,44. Bep en Dirk kre-
gen uit handen van Ans Goezinne 
de beker, bloemen en een drankje. 
Bep was op dinsdag 25 oktober jl. 
ook kampioen geworden met Jenny 
Tonge op Bridgevereniging De Ron-
de Venen spelend in de Meijert in 
Mijdrecht. De beste B spelers, Ria 
de Bree en Ria Versteeg, kregen een 
mooie plant, zij speelden het hele 
seizoen in de B-lijn en behaalden de 
meeste punten, wie weet nu op naar 
de A-lijn. Buiten het bestuur heeft 
de Bridgeboei ook vrijwilligers die 
op deze avond even in het zonnetje 
worden gezet.

Verhuizers
Omdat bridgevereniging Uithoorn 
samenwerkt met bridgevereniging 
De Ronde Venen in Mijdrecht, heb-
ben zij ‘verhuizers’ van de Bridge-it 
kastjes nodig, zij zijn dan ook heel 
blij dat Carla en John en Bep dit al 

vele jaren voor hen doen, voor de 
deze avond dan ook ook een harte-
lijk attentie voor deze dames. Hier-
na zijn altijd de vrolijke ‘mannen’ 
aan de beurt, Bob Buskens en Theo, 
zij ruimen na elke speelavond al het 
spelmateriaal op wat altijd gepaard 
gaat met een hoop plezier. 

Tot slot van al deze huldigingen 
zijn de dames van De Boei aan de 
beurt, zij worden hartelijk bedankt 
voor al hun inzet. Tijdens de rond-
vraag werd het bestuur met ap-
plaus bedankt voor al hun inzet. Ge-
lukkig hebben zij er weer gezellige 
mensen bij gekregen, maar zij kun-
nen nog meer nieuwe leden ontvan-
gen op de donderdagavond Bridge-
vereniging De Ronde Venen heeft 
helaas, hoofdzakelijk om gezond-
heidsredenen, minder leden dan 
het vorige seizoen, speelt u liever op 

de dinsdagavond dan is deze ver-
eniging zeer aan te bevelen. Bei-
de verenigingen zijn in hoofdzaak 
gezelligheidsverenigingen en spe-
len in de A- en B-lijn. Na 6 speel-
avonden is bekend welke paren de 
hoogste plaatsen innemen, promo-
veren paren van de B-lijn naar de 
A-lijn en helaas degraderen er ook 
paren van de A naar de B, dat houdt 
het juist zo leuk en gezellig, om-
dat je dan weer met andere men-
sen speelt. Het eerstkomende gro-
te feest is van Bridgevereniging De 
Boei, de Kerst Bridge Diner Drive. 
Zij bridgen deze avond 5 rondes en 
krijgen daar tussendoor een vier-
gangendiner. De avond wordt afge-
sloten met de uitslag en leuke prij-
zen. Wilt u een paar keer meespe-
len op de dinsdag- en/of donder-
dagavond, dat kan, graag een tele-
foontje naar 261818.

Budo Ryu Blaauw succes-
vol bij Fuyiama toernooi
De Ronde Venen - Zondag 30 ok-
tober vond het eerste Fuyiama ju-
dotoernooi van dit seizoen plaats in 
Abcoude. 266 judoka’s van 4 tot 14 
jaar werden naar leeftijd, gewicht 
en kleur band ingedeeld in poules. 
Budo Ryu Blaauw deed met 18 le-
den mee aan dit recreatieve toer-
nooi. Een toernooi vooral bedoeld 
om ervaring op te doen. Met veel 
plezier en enthousiasme werden de 
wedstrijdjes gedraaid. Aan het ein-
de van deze gezellige en sportieve 
dag mocht het resultaat er zijn. Een 
eerste plaats voor André van den 
Bosch. Een tweede plaats voor Bo 

Voorend, Sander van den End, Jes-
per de Haan, Mike Burggraaf, Tobi-
as van Bruggen en Jelle van Schep-
pingen.

Een derde plaats voor Puck de Beer, 
Remke Verwoerd, Chris Coppens, 
Yorgos Tsamitros, Quinten Verschu-
re, Jordy Brands, Javier van Meines, 
Jesper de Haan Michiel Joosten, Ja-
nieck Lindeman, en Wesley van Dijk.
Voor meer informatie over ju-
do en karate kunt U de website:  
www.brblaauw.nl bekijken, of con-
tact opnemen met Budo Ryu Blaauw 
tel.nr: 0297-272629 of 06-10484259.Career Control winnaar 

vijfde sponsortoernooi CSW
Wilnis - Afgelopen woensdagavond 
werd Career Control de trotse win-
naar van het 5e sponsorsixentoer-
nooi bij CSW.
Dit terugkerende evenement werd 
onder perfecte omstandigheden op 
het hoofdveld in Wilnis gespeeld. 
Maar liefst 12 (!) sponsorteams stre-
den in 2 poules om de felbegeerde 
1e plaats.
De organisatie had ervoor gekozen 
om door het grote aantal deelne-
mers alleen de beide poulewinnaars 

een finale tegen elkaar te laten spe-
len. Uiteindelijk won Career Con-
trol de finale met 2-1 van Stieva. De 
deelnemende teams konden na de 
prijsuitreiking nog nagenieten van 
een zeer geslaagd sponsorevene-
ment. Uiteraard kon ook dit 6 tegen 
6 toernooi niet doorgaan zonder de 
fantastische ondersteuning van de 
vele vrijwilligers bij CSW. Doet uw 
team volgend jaar ook mee? Op de 
foto ziet u het winnende team van 
Career Control.

Gezelligheidsdag TV Wilnis
Wilnis - Komende zondag 6 no-
vember houdt Tennisvereniging Wil-
nis een ware gezelligheidsdag. Ie-
dereen die een balletje wil slaan 
mag komen. Zowel leden, niet-le-
den als gewoon geïnteresseerden 
mogen meedoen aan deze dag. Op-
geven is niet nodig, als je zondag 6 
november denkt “ik heb eens zin om 
te gaan sporten, laat ik eens gaan 
tennissen”, kom gerust! Er zijn geen 
kosten aan verbonden, het is een 
vrijblijvende gezellige sportmiddag. 

Er zal gespeeld worden in tossvorm. 
Dit houdt in dat iedereen die bin-
nenloopt figuurlijk gezien op een 
hoop wordt gegooid en daar leuke 

dubbels van worden gecreëerd. Ui-
teraard kan er ook met individue-
le wensen rekening gehouden wor-
den als je graag tegen iemand wilt 
spelen. 

Personen vanaf 15 jaar kunnen zich 
op deze dag aansluiten. Als je nog 
niet kunt tennissen of het is een tijd-
je geleden, wees niet bang, er wordt 
overal rekening mee gehouden! 
De tossdag begint om 12.00 uur en 
zal om ongeveer 16.00 uur weer ten 
einde lopen. 

Iedereen is dus van harte welkom. 
Kom naar het Tennispark aan de 
Pieter Joostenlaan!

Hertha meiden winnen 
ruim van ‘ s-Graveland
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag moesten de voetbalmeiden 
van Hertha MD1 op bezoek in ‘s-
Gravenland. Mooi weer, hoofdveld, 
prachtige natte grasmat en 14 mei-
den die er zin in hadden! Ja, je leest 
het goed,14 meiden, Famke weer 
hersteld van een vervelende bles-
sure en Emma die na enige weken 
meetrainen eindelijk aan het verse 
gras mocht ruiken. Het wedstrijd-
beeld was zoals altijd, Hertha speel-
de hoofdzakelijk op de helft van de 
tegenstander. 

Vrijwel direct na het begin van de 
tweede helft kwam ‘s-Graveland 
voor het eerst in de buurt van het 
Hertha doel. Een hard schot tussen 
een kluwenspelers werd bekwaam 
door Irina klemvast gegrepen. De 
meiden sprongen slordig om met 
de kansen, dit moet echt veel beter 
worden! Daarom werd het maar 0-5, 
complimenten aan alle meiden voor 
hun geweldige inzet, met als abso-
lute uitblinker Lakysha. Doelpunten 
waren er van Roxy, Melissa en Fam-
ke! Ga zo door meiden! 

Hertha verspeelt opnieuw 
dure punten
Vinkeveen - Hertha is er afgelopen 
zaterdag niet in geslaagd om VIOD 
Tienhoven te verslaan, de gasten 
hielden de Vinkeveners op een te-
leurstellend gelijkspel. Hertha ver-
zuimde om de wedstrijd in een eer-
der stadium te beslissen en mocht 
in hectische slotfase nog blij zijn 
met een gelijkspel.
Hertha, dat vorige week gelijk speel-
de tegen een matig Bloemenkwar-
tier, wist dat het in VIOD Tienhoven 
een kwalitatief mindere tegenstan-
der zou treffen, maar dat het zeker 
geen makkelijke middag zou wor-
den. Vorige week werden de vele 
kansen om zeep geholpen en ble-
ven de Vinkeveners steken op een 
gelijkspel, met meer scherpte voor 
het doel zou dit deze week niet mo-
gen gebeuren. 
Hertha begon niet goed aan de 
wedstrijd, want het keek binnen 10 
minuten tegen een 0-1 achterstand 
aan. De snelle linksbuiten werd ge-
lanceerd, bereikte een medespe-
ler in de zestien meter en de mee-
gelopen middenvelder kon sim-
pel afdrukken, 0-1. De achterstand 
was voor Hertha een teken dat het 
de punten niet cadeau zou krijgen. 
Met de balvaste spitsen Albert Ha-
veman en Wim Mollers probeerden 
de Herthanen tot kansen te komen. 
Na een klein halfuur spelen kwam 
de thuisploeg verdiend lanszij. De 
mee opgekomen centrale verde-
diger Rogier Cretier zette met een 
splijtende pass Rick Aarsman vrij 
voor de keep, die met een schui-
ver in de korte hoek de gelijkmaker 
kon aantekenen, 1-1. Vlak voor rust 
kwam Hertha op voorsprong. Have-
man zette met een slim steekballe-
tje de aanval op, Aarsman bereikte 
vanaf de achterlijn aanvoeder Jorg 
Landwaart, die de bal binnen kon 
tikken, 2-1.
Met een 2-1 voorsprong ging Hert-
ha de rust in, voor de thuisploeg de 
opdracht om de wedstrijd zo snel 
mogelijk te beslissen. In de twee-
de helft sloop echter de slordigheid 

in de ploeg en zakte het spel naar 
een bedenkelijk niveau. Door het 
onverzorgde spel van Hertha kon 
VIOD Tienhoven gevaarlijk blijven 
in de counter. Aan de andere kant 
kon Hertha ook nog een aantal ke-
ren gevaarlijk worden, maar de aan-
vallen eindigden vaak bij de uitste-
kende keeper van de gasten. Daar-
naast ontbrak het de Vinkeveners 
ook nog aan beetje geluk, een hard 
schot van Mollers spatte uiteen op 
de lat, een schot van Aarsman be-
landde in het zijnet en Bart de Groot 
werkte de bal uit een hoekschop 
over het doel. VIOD bleef door de 
gemiste kansen in de wedstrijd en 
omdat Hertha door de vermoeidheid 
de ruimtes steeds groter liet worden 
kon de ploeg uit Tienhoven er vaak 
in de counter gevaarlijk worden. Een 
kwartier voor tijd kwamen de gas-
ten op gelijke hoogte, de aanvaller 
van VIOD werd tegen de grond ge-
werkt. De goed leidende scheids-
rechter wees terecht naar de straf-
schopstip en keeper Wouter Moen 
werd vanaf elf meter kansloos ge-
laten, 2-2. In de hectische slotfa-
se, waarin het spel over een weer 
ging, kreeg VIOD nog een paar gro-
te kansen. Moen keerde een inzet 
en van dichtbij werd de bal over ge-
werkt, hierdoor bleef de 2-2 stand 
op het scorebord staan. 
Hertha kan niet tevreden zijn met 
het teleurstellende gelijke spel, om-
dat het de wedstrijd in een eer-
der stadium had moeten beslissen. 
Daarentegen mogen de Vinkeve-
ners achteraf nog blij zijn met een 
punt, omdat het in de slotfase ook 
nog had kunnen verliezen. Met de 
puntendeling schiet Hertha op de 
ranglijst weinig op, het blijft staan 
op de zesde plek, waar het bij winst 
goede zaken had kunnen doen.

Zaterdag speelt Hertha de moeilijke 
uitwedstrijd in Amsterdam tegen de 
nummer twee van de competitie, De 
Meer. De wedstrijd begint om 14.30 
uur op Sportpark Drieburg.

Prijs-koppelkaartavond 
‘ Onder Ons’ in bar bistro
Vinkeveen - Dinsdag 8 november 
organiseert Klaverjasclub Onder 
Ons weer een prijs koppel kaart-
avond voor iedere klaverjasliefheb-
ber.
Er zijn weer veel mooie prijzen te 
winnen. De aanvang is 20.00 uur in 
Bar Bistro Gewoon Lekker Proosdij-
haven aan de Herenweg 276. Dins-

dag 25 oktober was Annie Veenhof 
de beste kaartster met 4924 punten, 
2e. Martien de Kuijer met 4809 pun-
ten, 3e. Rob van Achterbergh met 
4785 punten, 4e. Bep Schakenbos 
met 4685 punten, 5e Ricky Kooi-
man met 4655 punten. De troost-
prijs ging naar Rie Timmer met 3880 
punten.
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Atalante D2 verliest van 
sterk Amsterdams offensief
Vinkeveen - Vrijdag 28 oktober 
speelde Atalante D2, na 4 wedstrij-
den op nr 7, tegen VV Amsterdam 
D4 (nr 3) in De Boei. Na de minde-
re wedstrijd een week tevoren tegen 
koploper VV Amsterdam D3 waren 
de Vinkeveense dames, gesponsord 
door Haaxman Lichtreclame b.v., ge-
brand op een lekker duel. De strijd 
ging van meet af aan los, de Am-
sterdammers speelden snel en pit-
tig, er was geen tijd om te bezin-
nen of dieselen, het was direct een 
leuk duel en beide teams speelden 
lange pittige rally’s. Erg inspirerend 
en veel leuker dan de vorige week. 
Aan Vinkeveense zijde waren zowel 
service pass als rally pass niet op-
timaal, maar zodra mooi, dan was 
het ook mooi, met een lekkere aan-
val. Via 9-15 achter werd fiks inge-
lopen naar 16-18 en 18-22 maar de 
service van de Amsterdammers was 
erg sterk en met 25-19 werd het eer-
ste bedrijf verloren.

Tweede set
De tweede set werd de ploeg we-
derom belaagd door sterk serverend 
Amsterdam en snel aanvalswerk van 
de gasten die als maar schijnbaar 
nonchalanter sprongservices en 
snelle steekaanvallen op de achter-
hoede lanceerden, afgewisseld met 
subtiel scorende tikjes over het blok. 
En alles lukte hen ook. Ondanks dat 

sommige rally’s en punten daardoor 
vrij snel gemaakt waren, bleef de 
geelgroene equipe hard doorwer-
ken en kracht halen uit ieder mooi 
punt dat behaald werd. In de lange-
re rally’s was het pittig spel en om 
het even wie zou winnen. Maar de 
vele directe service-scores en harde 
aanvallen konden ook met verande-
ringen in de opstelling achterin niet 
onder controle komen: 25-15 verlies.

Derde set
In set drie maakte Jet Feddema haar 
rentree na een enkelblessure. De 
zelfverzekerdheid van het team werd 
aan de tand gevoeld ook in deze set, 
en wederom was het de sterke ser-
vice die het spel domineerde. De ei-
gen service is in de regel veel ster-
ker maar liet het helaas een beetje 
afweten. Tezamen werd dat ondanks 
goede inzet wederom met 25-15 be-
slecht. Coach Erik Raket maande de 
ploeg nog eenmaal de tijd te nemen 
bij de service, en de aanval af te wis-
selen met korte lobaanvallen en nog 
heel even was er tegenwerk maar 
echt een vuist maken, lukte niet 
goed meer: 14-25. Een eerste 0-4 vol 
verlies met ondanks de mooie rally’s 
vrij duidelijke cijfers. 
Op naar de volgende match 
op woensdag 2 november uit in 
Hoofddorp tegen de nummer 2 VCH 
D2.

Atalante volleybaldames 1 
pakken twee punten
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 28 
oktober mocht Atalante dames 1, 
gesponsord door Haaxman Licht-
reclame en Krijn Verbruggen en Zn, 
thuis haar competitiewedstrijd spe-
len tegen AVV Keistad DS 3 in De 
Boei. Een sterk team, waarin ook 
speelsters zaten, die vorig jaar nog 
3e divisie gespeeld hadden. Dus da-
mes 1 wist wat ze moesten doen. 
Het team van dames 1 begon met 
Marleen Sondermeijer en Daniël-
le van der Horst op het midden, Ja-
na Chatrnuchova en Loes Kuiper 
op buiten, Allie Koekoek op diago-
naal en Xuee Lont als spelverdeel-
ster. Mirjam van der Strate zou de-
ze avond als libero achterin funge-
ren, omdat Marleen nog iets last van 
haar nek had. Carin van Kouwen en 
Sandra Wiebes mochten beginnen 
met het team vanaf de bank aan te 
moedigen. Na wat gesprekjes in de 
afgelopen weken over dat er meer 
inzet nodig zou zijn om punten te 
behalen, gingen de dames fana-
tiek van start in de 1e set. Door ser-
vicedruk van met name Allie, goe-
de passes en prima verdedigings-
werk ging het lange tijd gelijk op. Bij 
een 10-14 achterstand werd er een 
time-out door coach Erik Raket ge-
nomen en kwam Carin van Kouwen 
erin als spelverdeelster. Door goede 
blokkering van Marleen Sonderme-
ijer, mooie aanvallen van Loes, Jana 
en Daniëlle en plaatsballen van Al-
lie werd de achterstand omgebogen 
naar een 20-16 voorsprong. Keistad 
begon fouten te maken en daar kon 
dames 1 van profiteren. De 1e set 
ging uiteindelijk met 25-21 naar de 
Haaxman/Verbruggen dames. De 2e 
set was eenzelfde beeld. Carin van 
Kouwen bleef staan als spelverdeel-
ster. De servicedruk bleef en Mir-
jam kon achter in de ballen lekker 
van de vloer houden. Mede door 
goed positiespel werd er een voor-
sprong van 20-18 opgebouwd. De 
time-outs werden door beide ploe-
gen goed benut. Op 25-25 viel Al-
lie Koekoek helaas uit met een kuit-
blessure en moest Sandra Wiebes 
plotseling redelijk koud het veld in. 
Maar de Haaxman/Verbruggen da-
mes bleven vechten en eindelijk 
konden er een paar punten voor de 
chapeaucup bijgeschreven worden, 
want de set werd met 28-26 gewon-

nen. De 3e set gingen de dames 
zelfs geloven in een overwinning. 
Sandra bleef staan voor Allie op de 
diagonaal en Xuee mocht het weer 
gaan proberen als spelverdeelster. 
Maar door harde aanvallen op bui-
ten en servicedruk van Keistad, ble-
ven de dames een beetje achter de 
feiten aanlopen. Bij 5-8 kwam Carin 
weer terug in het veld voor Xuee. De 
achterstand van 6 punten, kon te-
ruggebracht worden naar 2 punten, 
maar het was door de Haaxman/
Verbruggen dames niet meer om te 
buigen in een voorsprong. Deze set 
ging dan ook met 22-25 naar Kei-
stad. 

Vechten
De 4e set kwam Keistad meer in het 
spel. Dames 1 bleef vechten en wer-
ken, maar er kwamen wat slordig-
heden in het spel. En met name de 
3 meter aanvallen van Keistad wa-
ren moeilijk onder controle te krij-
gen. In de time-outs op 5-8 en 9-15 
probeerde coach Erik het tij nog te 
keren met positieve woorden en 
het toedienen van suikers en water. 
Maar de achterstand was niet meer 
om te buigen. De Haaxman/Ver-
bruggen dames probeerden de ver-
dediging te ontregelen met afwisse-
lend plaatsballen en harde aanval-
len, maar de verdediging van Kei-
stad hield stand. Met 18-25 ging 
ook deze set naar Keistad. Voor het 
eerst dit seizoen mochten de Haax-
man/Verbruggen dames een 5e set 
spelen. Zou een overwinning er 
dan toch nog in zitten? Keistad be-
gon met serveren en door een aan-
tal foute passes en het niet kunnen 
scoren met de aanval, was er met-
een een achterstand van 3-7. Ook in 
deze set kon deze achterstand niet 
meer omgebogen worden en brak 
het tekort aan wissels uiteindelijk 
op. De 5e set ging met 9-15 naar 
Keistad en hiermee een 2-3 over-
winning. Maar het goede spel en 
harde werken door dames 1 geeft 
zeker moed voor de volgende wed-
strijden.
Aankomende zaterdag mogen de 
Haaxman/Verbruggen dames om 
19.30 uur aantreden in Amsterdam 
tegen US DS4. Hier liggen zeker op-
nieuw kansen op punten, die hard 
nodig zijn.

Argon zaterdag verslikt 
zich in Roda ‘23
Mijdrecht - In een bijzonder ma-
tig duel heeft Argon de punten in 
Amstelveen gelaten, halverwege de 
wedstrijd stond het nog 0-0, maar 
tien minuten na rust kon Roda, na 
forse verdedigingfouten, toeslaan. 
Dat Argon nog tot 2-1 kon terug-
komen was mede te danken aan de 
Roda doelman. De status van kop-
loper maakte Argon deze middag 
geen moment waar. 
Wie het sportpark in Amstelveen be-
treedt moet het verenigingsschild 
dat aan de gevel zit gespijkerd op-
vallen en waarschuwen: Recht Op 
Doel Af. Argon liep er schouderop-
halend aan voorbij. De ongeslagen 
koploper leek onaantastbaar maar 
het periodefeest zat waarschijnlijk 
nog in de benen. Na tien minuten 
spel kon de eerste kans voor worden 
genoteerd, Tichelaar verscheen voor 
keeper Van Nes maar de doelman 
schrok daar niet echt van. Dat deed 
hij ook niet toen Ali Eren vanaf links 
de bal voor het doel plaatste richting 
Tichelaar, de aanvaller schoot naast 
en even later bij eenzelfde situa-
tie miste hij. Op slag van rust was er 
de mooiste kans om eindelijk te sco-
ren maar nu schoot Tichelaar recht 
op de keeper af. De thuisploeg pro-
duceerde alleen enkele afzwaaiers, 
zo schoot Wenk over en Verstraten 
naast. Een vrije trap van Ellens kon 
door Wouter Winters tot hoekschop 
worden verwerkt.

De tweede helft was het wachten 
op een doelpunt van de koploper, 
die mogelijkheid deed zich gelijk al 
voor toen Groenen op links de bal 
plaatste op Tichelaar maar die mikte 
te hoog. Tien minuten na rust werd 
de wedstrijd beslist, Wenk schoot 
van rechts diagonaal op het Argon-
doel en zag de bal in het doel plof-
fen, doelman Van Moort stond te ver 
van zijn doel om te kunnen ingrij-
pen. Twee minuten later was er een 
vrije trap voor Roda vanaf links die 
voor het doel werd geplaatst. Ook 
nu werd Wens alle tijd gegund om 
koppend een hoek uit te zoeken, 2-0. 
Vervolgens koos coach Honsbeek 
om achterin één op één te spelen, 
Winkel nam plaats op de bank en 
Van Hellemondt kwam de aanval 
versterken. Argon kwam nog tot 2-1 
maar had hier alle hulp van doelman 
Van Nes voor nodig. Een vrije trap 
van Ali Eren werd door Albert Mens 
ingekopt, de bal stuiterde vervolgens 
boven op het hoofd van de doelman 
tegen de touwen.
Daarna nog een vijftal goede kansen 
voor Argon om tenminste nog een 
punt mee te nemen maar alle inzet-
ten gingen naast of over. Een be-
schamend optreden maar als er een 
prijs stond op ‘Wie schiet de bal het 
verste op veld 2?’, dan had Argon die 
mee naar huis mogen nemen. Zater-
dag gaat Argon op bezoek bij HFC 
EDO in Haarlem. 

Creavorm Atalante volleybal-
dames 3 tweemaal winst
Vinkeveen - Nadat de dames van 
volleybalverenigingi Atalante voor 
de herfstvakantie flink verlies moes-
ten incasseren werd hard getraind. 
En met resultaat! Maandag 24 okto-
ber moesten de dames in Aalsmeer 
aantreden tegen Oradi. Er waren 
door blessure en ziekte maar 7 van 
de 10 dames mee. De eerste set 
leek het team te moeten wennen, 
waardoor te snel een achterstand 
werd opgelopen, 0-1. Dit was ech-
ter voor de dames geen reden om 
bij de pakken neer te zitten. Met na-
me door de aanwijzingen van trai-
ner/coach Frans Roos om de rust 
in het team meer te bewaren en ei-

gen spel te spelen kon het tij wor-
den gekeerd. Met een 3-1 winst op 
zak konden de dames huiswaarts. 
Vrijdag 28 oktober stond er al-
weer een thuiswedstrijd op het pro-
gramma. En de winst van maandag 
smaakte naar meer. Toch moesten 
de dames ook dit keer de eerste set 
even inkomen. Nadat coach Frans 
benadrukte dat rust hun sterkste 
middel is waren de dames echter 
niet te stoppen. Of het ‘oudjes’ team 
of ‘jonkies’ team nu opgesteld werd 
maakte niet uit, er werd op winnen 
ingezet. Met een 4-0 winst kon da-
mes 3 Atalante tevreden terugkijken 
op een drukke week.

CSW F2 sterk tegen Loosdrecht
Wilnis - De jongens van CSW F2 
hebben zich afgelopen zaterdag 
als een sterk team laten zien op het 
veld van de Loosdrechtse voetbal-
club. Onder leiding van Jack en Ro-
bert, gehuld in prachtige windjacks 
gesponsord door Juwelier Hartel 
(Nant en Tineke, namens alle jeugd-
leiders van CSW hartelijk dank voor 
deze mooie windjacks!), nemen de 
dappere strijders met een sterke 
Thijs Bolhuis op het doel, de aftrap. 
Al binnen 5 minuten weten de boys 
van Loosdrecht de stand op 1-0 
te zetten. De spelers van het CSW 
team zijn verbijsterd maar hervat-
ten zich snel. Strijdlustig begeven zij 
zich met de bal richting het doel van 
de tegenstanders. Vanuit een bijna 
onmogelijke hoek weet Joël van der 
Wild met een mooie curv de bal in 
de kruising te schieten. Het eerste 
tegendoelpunt is gemaakt! Het CSW 
publiek juicht enthousiast en de jon-
gens van CSW zijn niet meer te hou-
den. Met een altijd sterke Jendrich 
Rosa en Thijs Ambachtsheer in de 
achterhoede (de muur van CSW), 
is het voor de tegenstanders geen 
doorkomen aan. Vanuit het midden-
veld neemt Rob Nieuwendijk behen-
dig de bal langs de zijlijn mee rich-
ting het doel, speelt over naar een 
vrijstaande Danillo Habakotten, die 
zijn kans ziet en de bal scherp langs 
de keeper in het doel schiet. Stand 

2-1! En dan zijn de ‘remmen’ los bij 
het CSW team. Vanuit het midden-
veld zorgt Nyls de Haan er zoals al-
tijd voor dat de tegenspelers het niet 
makkelijk krijgen om een tegenaan-
val in te zetten. Al springend over de 
benen van de tegenstanders schiet 
Joël van Schaik behendig de bal 
richting het doel. Door een goede 
samenwerking in de voorhoede met 
als resultaat een doelpunt door Joël 
van der Wild, komt de stand op 3-1 
te staan. Net voor de rust is het Rico 
Vossestein die de bal met veel po-
wer in het doel van de tegenstander 
weet te schieten en zorgt hierdoor 
voor het vierde doelpunt. Na een 
welverdiende rust, is het Thijs Am-
bachtsheer die in de tweede helft 
het CSW doel bewaakt. Veel ballen 
heeft hij niet tegen moeten houden, 
want de aanval was in deze tweede 
helft voornamelijk richting het doel 
van de Loosdrechtse Club. Het CSW 
team was alert en sterk, met als re-
sultaat een doelpuntenregen in de 
tweede helft, wat voor deze vliegen-
de reporter niet meer bij te houden 
(schrijven) was. Door een fantas-
tisch samenspel weten de boys van 
CSW F2, ondanks de beginnende 
1-0 achterstand (het lijkt Ajax wel) 
de eindstand te zetten op een onge-
lofelijke 13-1 ! 
Een prachtig resultaat, goed gedaan 
jongens!

Laatste taekwondo-les van 
Horangi voor Soos De Cirkel
Wilnis - Afgelopen week was de 
laatste les taekwondo/zelfverdedi-
ging die taekwondoschool Horan-
gi voor de Soos De Cirkel in Wilnis 
verzorgde. In een reeks van 6 lessen 
zijn de deelnemers bekend gemaakt 
met de basis van taekwondo en zijn 
weerbaarder geworden door de ge-
leerde zelfverdedigingtechnieken. 
“Soos De Cirkel” bestaat nu ruim 23 
jaar. Doel is om wekelijks een ge-
zellig ‘avondje uit’ te organiseren 
voor verstandelijk beperkte jonge-
ren en volwassenen van alle niveaus 
uit regio De Ronde Venen. Het aan-
tal deelnemers is inmiddels gegroeid 
tot ongeveer 65. De soosavonden 
worden elke dinsdagavond, met uit-
zondering van de maanden juni, juli 
en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur 
gehouden en is onder begeleiding 
van een achttal enthousiaste vrijwil-
ligers. Tijdens deze avonden worden 
er tal van activiteiten georganiseerd.

Bas Bokkes
Horangi taekwondo mocht een cur-
sus taekwondo/zelfverdediging aan-
bieden. Trainers Bas Bokkes en Lot-
te Besseling hebben in 6 lessen met 
deelnemers van de Soos enkele ba-
siselementen van het taekwondo en 
de zelfverdediging doorgenomen. 
Taekwondo is een Koreaanse vecht-
sport die zich voornamelijk richt op 
het gebruik van benen. Toch kan de 
sport op elk niveau beoefend wor-
den. De sport is geschikt voor een 
pittige conditietraining of een rus-
tige les waarin details over zelfver-
dedigingtechnieken onder de loep 
worden genomen.

Tijdens de lessen van de Soos is er 
aandacht besteed aan enkele ba-
sistrappen, die werden geoefend op 
een trapkussen. Daarnaast hebben 
de deelnemers een reeks stap- en 
stoottechnieken geleerd en er werd 
veel aandacht besteed aan zelfver-
dediging. Dat wil zeggen dat men op 
een slimme manier afrekent met een 

mogelijke aanvaller die een klem of 
greep inzet. 
De belangrijkste boodschap was dat 
de geleerde vaardigheden niet zo-
maar mogen worden gebruikt, maar 
slechts in uiterste nood. Zelfverdedi-
ging kan handig zijn, maar eenieder 
hoopt dat het nooit gebruikt hoeft te 
worden. Er wordt in de eerste instan-
tie getraind voor het plezier en om 
meer beheersing te krijgen over li-
chaam en geest.

Dinsdagavond
De Soos wordt elke dinsdagavond 
gehouden in De Willisstee in Wilnis. 
De sportzaal werd opgesplitst, en 
zoals altijd werd er gedart, geknut-
seld, tv gekeken en gezellig gekletst. 
Daarnaast kwam Horangi voor de 
geïnteresseerden sportles geven. 
Omdat de rest van de Soos nieuws-
gierig was gaven de deelnemers de 
laatste les een show. In deze show 
lieten zij zien wat zij geleerd had-
den zoals verschillende trappen op 
het kussen, een serie technieken 
achter elkaar en enkele zelfverdedi-
gingtechnieken. De deelnemers kre-
gen aan certificaat voor succesvolle 
deelname uitgereikt. 

Mocht u nog vragen hebben of na-
dere informatie wensen over Soos 
De Cirkel, neemt u dan gerust con-
tact op met de coördinator van de 
Soos: Angela van Adrichem via 06-
23937815.
Voor meer informatie over G-sport 
in de regio kunt u mailen met Sport-
consulent Judith Meeuwissen via ju-
dith.meeuwissen@sportservicemid-
dennederland.nl. 

De deelnemers en Horangi trainers 
Bas Bokkes en Lotte Besseling kij-
ken met veel plezier terug op een 
bijzondere lessenreeks. Horangi 
geeft workshops voor groepen, be-
drijven, scholen en maatschappelij-
ke instellingen. Voor meer informatie 
kunt u surfen naar www.horangi.nl. 

Schaakvereniging Denk en 
Zet begint met gelijkspel
De Ronde Venen - De externe 
competitie is voor het eerste acht-
tal van Denk en Zet–Advisor weer 
van start gegaan met een uitwed-
strijd tegen De Giessen I. Om kwart 
voor zeven was dit team compleet 
aanwezig bij de parkeerplaats van 
de Katholieke Kerk in Vinkeveen en 
vertrok het vol goede moed rich-
ting Giessenburg. Hun beide chauf-
feurs, Jan de Boer en Jeroen Vro-
lijk, verloren elkaar al spoedig uit 
het oog tussen het drukke vracht-
verkeer op de A2. De Tom-Toms de-
den het werk, althans Jeroen miste 
even voor Gorkum de juiste afslag, 
maar na een omweg via Giessen-
dam kwamen ze uiteindelijk toch op 
de plaats van bestemming aan. In 
het dorpscentrum ‘De Til’ stond al-
les al gereed om er een spannende 
schaakavond van te maken. 
De wedstrijd begon desastreus voor 
Denk en Zet. Bram Broere op bord 4, 
normaal goed voor een solide par-
tij, vergaloppeerde zich al vroeg in 
de opening. Na een grandioze graf-
zet kreeg hij ondekbaar mat om de 
oren en stonden ze met 0-1 achter. 
Niet veel later sneuvelde Henk van 
der Plas op bord 8. Hij mishandelde 
de opening dusdanig, dat er niets 
anders opzat dan opgeven (0-2). Op 
de overige borden was er nog wei-
nig aan de hand, alleen op het vijf-
de bord won Gert-Jan Smit een stuk 
ten koste van een pion, dus gloor-
de er weer hoop. Na een goed uur 
spelen zag de situatie er wat roos-
kleuriger uit. Henk Kroon op bord 
1, legde zijn tegenstander in de lu-
ren met een stukoffer en drong met 
een sterk paard de vijandelijke linies 
binnen. Jeroen Vrolijk op het twee-
de bord, stond inmiddels een kwali-
teit voor bij een goede stelling. Jan 
de Boer op bord 3, had een pion ge-
wonnen en stond positioneel beter. 

Gert-Jan Smit had na zijn stukwinst 
de open c-lijn te pakken en steven-
de af op winst. Op het zevende bord 
speelde Hendrik Palm een gede-
gen partij en had voordeel. Op bord 
6 echter, pleegde Cees Verburg een 
dubieus stukoffer en zag zijn aan-
val langzaam maar zeker verzanden. 
Het wachten was nu op het verde-
re verloop. Henk Kroon zorgde voor 
het eerste winstpunt; hij draaide zijn 
tegenstander volledig dol met aller-
lei dreigingen en zette hem tenslot-
te mat (1-2). Cees Verburg kon na 
zijn mislukte aanval niets meer uit 
de hoge hoed toveren en moest het 
initiatief aan zijn tegenstander laten, 
die de partij met vaste hand naar 
zich toe trok (1-3.) Hendrik Palm 
daarentegen creëerde een gevaar-
lijke vrijpion en kreeg de overhand. 
Zijn dame drong beslissend de vij-
andelijke stelling binnen en beslis-
te zo de partij (2-3). Net toen ze 
voorzichtig aan de overwinning be-
gonnen te denken, sloeg het nood-
lot toe op bord 2. Jeroen Vrolijk was 
in diep gepeins verzonken om zijn 
stelling in winst om te zetten, maar 
vergat zijn aangevallen dame weg 
te halen. Zijn tegenstander aarzel-
de geen moment en liet Jeroen in 
shock achter (2-4.) Gelukkig rondde 
Gert-Jan Smit de partij bekwaam af; 
met dame en paard werd de koning 
mat gezet. (3-4). Alle ogen waren nu 
gericht op Jan de Boer, die een win-
nende stelling op het bord had. Na 
een dubieuze dameruil was het gro-
te voordeel verdwenen en leek de 
partij rijp voor remise. Gelukkig kon 
Jan met een gedekte vrijpion pro-
fiteren van de tijdnood van zijn te-
genstander; met nog een paar mi-
nuten op de klok zag deze geen uit-
weg meer en gaf de partij op (4-4).0 
En uiteindelijk konden beide teams 
zich met deze uitslag verzoenen.
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Hockeywinst HVM in 
Vianen
Mijdrecht - Zondag ging de win-
tertijd in, maar de Mijdrechtse hoc-
keyers speelden na de herfstpau-
ze nog met zomers vuur tegen Vi-
anen. In een spannende wedstrijd 
trokken ze aan het langste eind en 
konden met een 3-2 overwinning in 
de zak terug naar De Ronde Venen. 
Bij HVM kon de lang geblesseerde 
Romar Nijhuis weer een deel van de 
wedstrijd meespelen. Beide teams 
hadden het in deze wedstrijd regel-
matig aan de stok met de zwak lei-
dende scheidsrechters, maar uitein-
delijk had dat geen gevolgen voor 
de uitslag.
Gemakkelijk was het niet. Het eerste 
kwartier was voor HVM, maar het 
overwicht leverde geen doelpun-
ten op, wel spectaculaire momen-
ten voor de Vianense goal. Vianen 
scoorde daarna wel, onverwacht uit 
een counter. Die 1-0 was meteen de 
ruststand.
Na de pauze ging Mijdrecht com-
pacter spelen, met als extra op-
dracht om minder op de uitsteken-

de Vianense doelman te schieten, 
maar te proberen hem uit te spe-
len. Dat lukte na een klein kwar-
tier: Jacob Veerhuis speelde de bal 
strak de cirkel in, langs de vallen-
de Thom Fokker en de keeper naar 
Tom Gunther, die de gelijkmaker 
kon binnentikken. De wedstrijd liep 
daarna even gelijk op. Ruim tien mi-
nuten voor tijd kon Tom Gunther 
bij een strafcorner een paar verde-
digers omspelen en HVM op voor-
sprong zetten. Vianen liet zich niet 
kennen en scoorde meteen vanaf de 
afslag de gelijkmaker. Even leek er 
daarna nog een geelzwarte Vianen-
se storm op het Mijdrechtse doel 
op te steken, maar HVM trok toch 
weer het initiatief naar zich toe, on-
der andere door sterk verdedigend 
spel van Tim Mantel en Christian 
Kievits. Een strafcorner vlak voor tijd 
bracht de beslissing: de sleeppush 
van topscorer Tom Gunther ging on-
houdbaar in de hoek. Mijdrecht kon 
de laatste minuut betrekkelijk rustig 
uitspelen. 

HSV’69 zondag 3 doet mee 
aan ‘Leven als een Prof’
De Hoef - Trots heeft het team van 
HSV’69 3 de nieuwe shirts kunnen 
tonen in het nieuwe televisie pro-
gramma van Harry Vermeegen. In 
dit programma wordt wekelijks een 
amateur wedstrijd gevolgd, waarbij 
Harry Vermeegen als coach van één 
van de teams optreedt.
De wedstrijd is inmiddels al op tv 
uitgezonden, maar is nog terug te 
vinden op internet bij RTL uitzen-
ding gemist.
De nieuwe sponsor van HSV’69 had 
bij het ondertekenen van het con-
tract niet gerekend op zoveel ex-
posure, maar was uiteraard wel 
zeer prettig verrast met de televisie 
aandacht. De nieuwe sponsor van 
HSV’69 3 is Landgoed Plant. Land-
goed Plant is op iedere grote jaar-
markt of braderie te vinden in Ne-
derland en Duitsland, om hun plan-
ten aan de man of vrouw te bren-
gen. HSV’69 hoop dat dit nieuwe 

sponsor contract voor beide partij-
en tot een succes zal leiden.
HSV’69 3 is de competitie wisselval-
lig begonnen. Na een moeilijke start 
is de weg omhoog ingeslagen, in-
middels staan het team 8ste op de 
ranglijst.

Aannemer H.M. van Scheppingen 
sponsor kampioen HVM

Mijdrecht - Het eerste gedeel-
te van het hockeyseizoen zit er 
op en dat hebben de meiden van 
HVM D2 als herfstkampioen af-
gesloten.

Een groot gedeelte van het team 
speelde in de achttallen vorig jaar al 
met elkaar.
Aangevuld tot een echt 11-tal kon 
het grote veld betreden worden. En 
dat doen ze niet onverdienstelijk 
want alle wedstrijden tot de herfst-
vakantie werden gewonnen.
Na de vakantie is de najaarscompe-
titie in een klasse hoger begonnen.

Goed argument
Dat is een uitdaging er bij. Voor 
sponsor H.M. van Scheppingen een 
goed argument om de tenues weer 
aan te vullen en het team even op 
de foto te zetten.

Dit moet natuurlijk wel gebeuren 
voor een van de bekende projec-
ten die het bedrijf onder handen 
heeft; vooraan in de Dorpstaat in 
Mijdrecht.

Verloren door grote 
overmacht
Mijdrecht - De jongste leden van 
Basketbal vereniging Argon hebben 
afgelopen zaterdag thuis dik verlo-
ren tegen BC Utrecht. Hoe kan het 
ook anders toen onze 6 basketbal-
lertjes moesten spelen tegen 11 
jongens en meisjes uit Utrecht? Met 
slechts 1 reserve speler tegen 6 re-
serve spelers van de tegenpartij is 
de uitslag 48-14 dan ook niet ver-
rassend te noemen. Geert Jan Die-
rickx en Mike Raadschelders heb-
ben elk 3x gescoord en Maikel 
Griffioen scoorde het laatste punt. 
Coach Miriam Kop vond wel dat de 
jongens erg goed gespeeld hebben 
en ziet hun ook elke week groeien. 
De trainers Hans de Groot en Ewout 
van Diemen trainen de jongens el-
ke maandag van 16.00 uur tot 17.00 

uur in sporthal de Eendracht. Ben 
je onder de 10 jaar en wil je onze 
jongens versterken, kom dan eens 
kijken. De basketballers zelf willen 
volgende week hun revanche ne-
men en kijken met enthousiasme uit 
naar de volgende wedstrijd. Hopelijk 
kunnen ze dan ook in hun nieuwe 
tenue spelen, want ook dat zit niet 
echt mee. 

De levering van het wedstrijd tenue 
is namelijk letterlijk in het water ge-
vallen omdat de container waarin 
de shirts zaten, tijdens het transport 
overboord is geslagen. Een aan-
tal jongens spelen dan ook in ei-
gen shirts en anderen in het reser-
ve tenue. Jongens, op naar volgen-
de week!

Nieuwe trainster
GVM 79

Mijdrecht - Dit seizoen heeft 
GVM een lastige start gehad. De 
kleuterjuf Anouk moest vanwege 
studierooster al stoppen met het 
geven van kleutergym voordat ze 
begonnen was, ouders en kinde-
ren hadden moeite met een man-
nelijke trainer. Het stoppen van 
lesgeven van Willie de Jong was 
voor de turners een groot verlies, 
kortom roerige tijden.

Heel blij was het bestuur dat het 
tij weer keert. De selectie krijgt 
op vrijdag tijdelijk (tot de kerst-
vakantie) les van Esther de Vries. 
Simone de Jong geeft de lessen 
op zaterdag en vanaf januari ook 

weer de lessen op vrijdag. Voor 
de maandag zijn ze in gesprek.
Ook is GVM gestart met het ge-
ven van basisgym op de dinsdag 
in de Brug. Mieke Cohen en Da-
nita van der Linden geven de re-
creanten van 8/9 jaar les in de 
Eendracht.

Er is een nieuwe trainster voor 
de kleuters en recreanten op de 
woensdag. Wendy Blans, 27 jaar 
heeft al 7 jaar lesgegeven in tur-
nen en acrogym op een andere 
vereniging. Ze is net bevallen van 
dochter Tirza en heeft erg veel zin 
in het lesgeven bij GVM. 
turnen.

Marathon schaatswedstrijden 
zijn weer begonnen
De Ronde Venen - De marathon-
competitie op de Jaap Eden baan 
in Amsterdam is weer van start ge-
gaan. Vorig jaar hadden de rijders 
van IJsclub Nooit Gedacht de club 
competitie gewonnen en dit jaar 
willen ze zeker weer mee doen om 
de prijzen.
Als eerste waren de Masters aan de 
beurt met als eerste groep de M2. 
Na een felle strijd met veel valpar-

tijen kwamen alle Nooit Gedachte-
rs over de finish. Jan van der Zon 
uit Wilnis kwam als beste uit de 
strijd met een mooie derde plaats. 
Vlak daar achter kwam Henk Re-
gelink als vijfde over de streep. Wat 
verder op de twintigste plaats, Jos 
Aarsman en op de tweeëntwintigste 
plaats René Elenbaas. 
Daarna waren de M3 rijders aan de 
beurt. Dit is de grootste groep met 

Kevin Regelink rijdt naar 
het podium

Brooklyn Group BV langs 
ST. Baembridge
Mijdrecht - Vrijdag 28 oktober 
speelden de teams van Brooklyn 
Group BV uit Breukelen tegen het 
team van ST. Baembridge dat be-
staat uit verschillende ondernemers 
uit Baambrugge. Voor beide teams 
was dit de eerste ontmoeting van de 
bedrijfscompetitie in Tennishal de 
Ronde Venen. De teams komen uit 
in Poule A en doen dit jaar voor het 
eerst mee aan de bedrijfscompetitie. 
De andere 2 teams in Poule A Rabo-
bank 1 en WSCE speelden de eerste 
keer 6-10 in het voordeel van WS-

CE. Voor beide teams die afgelopen 
vrijdag in actie kwamen beteken-
de dit dat er zeker punten gehaald 
moesten worden. De teams start-
ten goed aan de 1e wedstrijden, 
maar het was Brooklyn Group BV 
die in beide wedstrijden een klei-
ne voorsprong nam. De wedstrijd 
op baan 1 ging gelijk op maar toch 
wist Brooklyn Group BV een afstand 
van 3 games te maken wat resul-
teerde in een 9-6 uitslag. Op baan 
2 ging het in het begin gelijk op. Na 
een aantal games was het koppel 

van Brooklyn Group goed warm en 
maakte de meeste punten. Dit was 
ook te zien aan de uitslag 11-4. Het 
team van ST. Baembridge stond na 2 
wedstrijden verloren te hebben 8-0 
achter. Om toch nog gelijk te spelen 
moesten er 2 wedstrijden gewon-
nen worden. ST. Baembrigde begon 
erg sterk aan de dubbel op baan 1. 
Al snel werd er een voorsprong ge-
nomen en deze werd steeds ver-
der uitgebouwd. Uiteindelijk kwam 
ST. Baembridge de baan af met 11-
4. Nu kwam het op de laatste wed-
strijd op baan 2 aan. In dit duel nam 
ST. Baembridge al snel de leiding. 
Toch wist Brooklyn Group de scha-
de beperkt te houden. Het werd 10-
9 voor ST. Baembridge maar door 
het kleine verschil kreeg Brooklyn 

Group toch een kostbaar wedstrijd-
punt. De ontmoeting werd daardoor 
in het voordeel van Brooklyn Group 
BV met de eindstand van 11-9 be-
slecht. De tussenstand na één ont-
moeting in poule A is:
 gewonnen/verloren
WSCE  2 - 10- 6 
Brooklyn Group BV  2 - 9-7
ST. Baembridge  0 - 7- 9
Rabobank 0 - 6- 10

Na de wedstrijden werd er nog ge-
zellig lang nagepraat over de wed-
strijden waarbij de hapjes en drank-
jes natuurlijk niet kunnen ontbre-
ken. De volgende ontmoetingen van 
de bedrijfscompetitie in Tennishal 
De Ronde Venen staan gepland op 
vrijdag 11 en 18 november.

Regio - Afgelopen zaterdag was de 
derde KPN cup marathon wedstrijd 
op de Vechtse banen in Utrecht. Om 
18.00 uur werd het startschot gelost 
voor een schaatswedstrijd over 100 
ronden. Er stonden bijna 100 lande-
lijke B-rijders aan de start incl. een 
aantal A-rijders.
Zoals gebruikelijk bij de B-rijders 
werd het weer een aantrekkelij-
ke wedstrijd met veel uitlooppogin-
gen. Kevin Regelink, lid van IJsclub 
Nooit Gedacht, had samen met zijn 
team Romex Restate van vier rijders 
de wedstrijd aardig onder contro-
le. In de tweede helft van de wed-
strijd reed een groepje weg met een 
aantal toppers erbij. Omdat Kevin 
en zijn team geen rijder mee had 
werd er door Kevin zijn teamgenoot, 
de uit Kudelstaart afkomstige Sjors 
Spaargaren, een achtervolging in-
gezet met als resultaat dat alles 
weer bij elkaar kwam. Iets later ont-
stond er weer een groepje waar Ke-
vin snel op reageerde. Met deze zes 
rijders incl. één A-rijder werd er al 
snel een grote voorsprong genomen 
en na een tiental ronden sloot deze 
groep aan bij het peloton. De eer-
ste vijf punten, deze staan voor een 
rondje voorsprong, voor het alge-

meen klassement waren alvast bin-
nen! Kevin had onderweg ook nog 
vijf tussen sprintpunten binnen ge-
haald.
De nummer twee van het klasse-
ment zat niet bij de 6 koplopers 
daardoor schoof Kevin minimaal 
een plekje op in het klassement.
Met het ronden bord op zes kreeg 
het peloton de bel voor de laatste 
ronde en daarna kwam de finale 
voor de kopgroep. Toen de bel ge-
klonken had wilde Kevin aan gaan 
zetten maar een andere rijder had 
dat idee ook en sneed Kevin de pas 
af waardoor hij in moest houden. 
Hierdoor ging Kevin als vierde de 
laatste bocht in en moest buitenom 
rijden. Uiteindelijk drukte Kevin zijn 
schaats als derde over de finish.
Weer een stapje gezet naar het ul-
tieme doel deze winter om een wed-
strijd te winnen. Door dit mooie re-
sultaat is Kevin opgeklommen naar 
de derde plaats in het klassement 
en ook derde in het jongere klas-
sement. Team Romex Restate staat 
ook nog steeds op de eerste plaats. 
De volgende wedstrijd is zaterdag in 
Eindhoven om 18.00 uur en dat be-
loofd weer een spannende te wor-
den!

meer dan 100 rijders. In deze klas-
se rijden 16 Nooit Gedachters. Ton 
Hendrikse uit Vinkeven was de bes-
te met een keurige zesde plek en 
Peter van der Meijden, die voor 
het eerst mee doet dit seizoen, een 
mooie negentwintigste plek. 

Levendige wedstrijd
Bij de Dames 3 doet Lisanne Im-
merzeel uit Wilnis mee maar het 
viel haar nog niet mee. Melissa van 
Pierre blaast een aardig toontje mee 
bij de Dames 2. Het was een leven-
dige wedstrijd met veel aanvallen.
Melissa werd knap tweede, ze liet 
zich op de streep nog verrassen! 

Bij de B/C1 categorie haalden Niels 
Immerzeel een knappe tiende plek 
binnen en Jonathan Boom zat daar 
valk achter op de twaalfde plek. In 
die wedstrijd starten ook de C2 rij-
ders.

Dirk de Jong was gedreven bezig 
geweest en dat resulteerde in een 
mooie zesde plek. Mike Oudshoorn 
die voor het eerst mee deed op dit 
niveau werd knap veertiende. Dus 
er werden weer een hoop punten 
gescoord op alle fronten.
Het beloofd een mooi seizoen te 
worden voor de rijders van IJsclub 
Nooit Gedacht!




