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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST

4.3%!

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

Zorgvuldig
Gemeente De Ronde Venen treedt op tegen illegaal storten omgaan
met cultuur

Kool Grondverzet b.v. moet
klei van terrein verwijderen
Amstelhoek - Het college van
B&W van De Ronde Venen heeft
vrijdag 4 november jl. besloten W.
Kool Grondverzet b.v. in Amstelhoek te verplichten de illegaal gestorte klei te verwijderen. Het bedrijf
krijgt geen vergunning voor de opslag van klei op het terrein aan de
Amstelkade.
Ruim een week geleden kwamen
diverse meldingen en klachten bij
de gemeente binnen over transport
en opslag van klei op het terrein van
het bedrijf W. Kool Grondverzet b.v.
De gemeente heeft daarop de eigenaar aangesproken en om opheldering gevraagd. Daaruit bleek dat de

opslag van klei op het terrein illegaal is. Het bedrijf heeft vervolgens
de medewerking van de gemeente gevraagd voor het achteraf verstrekken van een vergunning. Het
bestemmingsplan staat opslag van
klei niet toe. Om de belangen van
omwonenden te beschermen was er
snel duidelijkheid nodig. Het college van De Ronde Venen heeft daarom, nadat zij de situatie ter plaatse heeft beoordeeld, besloten niet
haar medewerking te verlenen aan
de verstrekking van de vergunning.
Daarnaast wordt het bedrijf W. Kool
Grondverzet b.v. verplicht de klei
van het terrein te verwijderen. Ge-

beurt dit niet, dan wordt het bedrijf
een dwangsom opgelegd. Op welke
wijze de klei verplaatst moet worden
en binnen welke termijn, evenals de
hoogte van de dwangsom moet nog
nader vastgesteld worden. W. Kool
Grondverzet b.v. is vrijdag 4 november geïnformeerd over het besluit.
De omwonenden van het bedrijf en
met name de heer Sander de Haan,
waren vrijdagmiddag blij verrast:
“Eindelijk, de gemeente grijpt in”,
zo was de eerste reactie. “We zijn
heel blij en zullen in de gaten houden wanneer er actie wordt ondernomen.”

Inwoonster Wilnis start geweldige actie:

‘ Bellen of sms’en op de
fiets: levensgevaarlijk!’
De Ronde Venen - “Het is zoals de
wijkagent afdeling jeugd het noemt
een ‘burgeractie’, uit idealisme ontworpen en gedrukt speciaal voor
De Ronde Venen. Inmiddels zijn circa 300 posters in A2 en A3 formaat
verspreid op scholen, sportclubs
en andere gelegenheden waar de
jeugd komt. De posters zijn heel
goed ontvangen en hangen nu dus
op heel veel plaatsen in Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht.”
Aan het woord Jacqueline Kluijtmans uit Wilnis. Zij heeft de hiernaast staande poster ontworpen,
gedrukt en uitgedeeld. Dit om het
gevaar van bellen op de fiets meer
bekendheid te geven.
Lesuren
“In veel gevallen zijn lesuren speciaal gewijd aan de discussie over dit
onderwerp en dat is dus het doel....

Praten over het gevaar van de bellende fietser en nog belangrijker....
het gevaar voor zijn/haar omgeving.
Inmiddels is er interesse getoond
ook uit andere delen van Nederland, met name om de poster af te
drukken in clubbladen, scoutingbladen enz. of om te integreren in websites. We leveren gratis de bestanden op A4 en A5 formaat of ieder
ander gewenst formaat.
In navolging op de Veilig Verkeer
Nederland campagne voor automobilisten ‘Een beetje chauffeur laat
zich niet afleiden’, vonden we het
nodig om ook de fietsende jeugd
aan te spreken. Fietsers zijn nóg
kwetsbaarder dan automobilisten
en kunnen niet vaak genoeg gewezen worden op de gevaren van bellen of sms-en tijdens het rijden.
Daarom zijn door ons, speciaal voor
De Ronde Venen, posters ontwor-

pen en gedrukt. Nu hopen we alleen nog op úw medewerking om ze
een opvallende plaats te geven, zodat de doelgroep bewust wordt van
de risico’s tijdens het fietsen.
Gratis
Mocht u meer GRATIS posters (A2
en A3 formaat) willen ontvangen
dan horen we dit natuurlijk graag.
Formaat en aantal doorgeven en we
brengen ze bij u langs. Als u de bestanden digitaal wilt ontvangen om
bijvoorbeeld zelf te verspreiden buiten De Ronde Venen of om af te
drukken in een krant of clubblad
dan kunt u dit ons ook laten weten.
We maken ze gratis op maat voor u.
Ons doel is, zoals u begrijpt, een zo
groot mogelijk bereik te creëren”,
aldus Jacqueline Kluijtmans.
Een geweldig initiatief dat ook wij
als redactie graag ondersteunen.

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Hoofdpiet?
aan koo p een
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de P-Factor!
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Vinkeveen - Komende zaterdag 12 november komt de Sint samen met zijn Pieten onder begeleiding van zijn band om 11.30 uur aan
bij De Boei. Anders dan anders zal
het feest plaatsvinden in de sporthal. Vanaf 11.15 uur ben je van harte welkom. Als Sinterklaas binnen is,
start het grote Sinterklaasfeest met
volop muziek van de Zwarte Pietenband. Ook vindt de prijsuitreiking
van de kleurplatenwedstrijd plaats.
Het wordt één groot feest en aan
het einde - om 13.00 uur is het feest
helaas weer afgelopen - krijgen alle deelnemers van de kleurwedstrijd
een presentje. Natuurlijk vinden de
Sint en zijn Pieten het hartstikke
leuk als jullie met z’n allen komen!
De Zwarte Pietenband zorgt voor de
muziek en jullie kunnen dan gezel-

lig meezingen met de Sinterklaasliedjes. Ze hebben er weer heel veel

Wilnis - Natuurlijk komt Sinterklaas

zin in, omdat het vast en zeker een
heel groot feest wordt. Tot zaterdag!

te Pieten auditie doen en de beste
Zwarte Pieten mogen meedoen met
de P-factor:
de Wilnisse Hoofdpiet is Dirk
vorig
jaar Wie wordt de nieuwe Wilnisse
Stam IJzerwaren B.V. - Rendementsweg 26 - 3641 SL Mijd
met pensioen gegaan
en dus moet Hoofdpiet? Wil je niks missen van
Tel. 0297-231616 - Fax 0297-231615 - E-mail: info@dirkstam.nl - Internet: w
hij op zoek naar een nieuwe Hoofd- de audities van de Pieten? Kom
piet. Eén van de pieten van Sinter- dan komende zaterdag 12 novemklaas is grote fan van de X-factor ber om 16.00 uur naar de loopbrug,
en stelde Sinterklaas voor om een dan gaan we daarna naar het poP-factor te organiseren. De afge- dium om te kijken naar de P-factor!
lopen weken mochten alle Zwar- Kom jij Sinterklaas een hand geven?

dit jaar
r ook weer naar Wilnis, maar
en lot numme
hij heeft nog wel een probleempje,

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 BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
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 gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRHome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.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@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële 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

Bouwen

W-2011-0559

27-10-2011

Waardassackerstraat 25

Bouwen van een ligboxenstal en
opslagloods
Plaatsen van dakkapellen

Bouwen
Slopen

W-2011-0561

31-10-2011

De Hoef
De Hoef Westzijde 47

Repareren van de nok

Monument

W-2011-0558

27-10-2011

mijdrecht
Bisschop
Koenraadstraat 118
Markestraat 56

Plaatsen van een verblijfs-/
sanitair-unit
Verwijderen van asbest

Bouwen

W-2011-0557

27-10-2011

Slopen

W-2011-0556

27-10-2011

W-2011-0544

1-11-2011

W-2011-0555

27-10-2011

W-2011-0560

28-10-2011

W-2011-0553
W-2011-0554

27-10-2011
27-10-2011

Abcoude
Gein-Zuid 10

Vinkeveen
Pijlstaartlaan 34
Uitweg 25a
Waeterrijck 32

Plaatsen van een dakkapel en
Bouwen
vergroten van een dakkapel
Uitbreiden van bestaande schuur Slopen
Bouwen
Bouwen van een schuur
Bouwen

Wilnis
Herenweg 31
Slopen van een schuur
Burg. Padmosweg 24-26 Slopen van een garage/
opslagruimte

Slopen
Slopen

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 omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Baambrugge
Rijksstraatweg 43

Wijzigen van het gebruik van het pand

Afwijken
bestemming

W-2011-0503

VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 11 november 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikking, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht:
straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

mijdrecht
Molenwiek 15

Wijzigen van een vergunning brandveilig gebruik

Gebruiksvergunning

W-2011-0442

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij 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 mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Abcoude
Willem van
Abcoudelaan 13
Botshol 26
Nellestein 1

De Hoef
Ruigekade 20a

mijdrecht
Genieweg 2
Vinkeveen
Achterbos 2
Herenweg 208
Vinkenkade 77R 193
Wulpenlaan 13

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Realiseren van een muurdoorbraak en uitbouw badkamer
Bouwen van een schuur
Slopen van een schuur, bouwen
van een erker aan de voorgevel,
een aanbouw aan zij- en
achtergevel en een dakkapel op
het achterdakvlak

Bouwen

W-2011-0492

27-10-2011

Bouwen
Bouwen
Slopen

W-2011-0427
W-2011-0428

27-10-2011
20-10-2011

Vervangen van een glazen dak
van een bestaande kas door
geïsoleerde beplating

Bouwen

W-2011-0382

26-10-2011

Maken van een buitendeur

Bouwen

W-2011-0532

27-10-2011

Maken van een beschoeiing
bij een legakker
Bouwen van een gecombineerde
berging voor 2 woningen

Bouwen

W-2011-0489

27-10-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0480

03-11-2011

W-2011-0434

27-10-2011

Bouwen

W-2011-0533

27-10-2011

Plaatsen van een raam aan de
achterzijde op de 1e verdieping
Plaatsen van een dakkapel

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

VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen.
1. Het eerste besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- Het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruising piet van Wijngaerdtlaan / Burg. Des tombeweg
in Abcoude;
- Het instellen van een voorrangsregeling op de rotonde, waarbij fietsers in de voorrang worden geplaatst;
- De aanleg van een voetgangersoversteekplaats aan de oostelijke tak van de rotonde (Burg. Des Tombeweg);
Dit besluit ligt met ingang van 2 november 2011 gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking ter
inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
2. Het tweede besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zuster den
Hertoglaan 105, 3641 kW in mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 9 november 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook
digitaal indienen bij rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
lAst onDeR BestuuRsDWAng
Op 25 oktober 2011 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen geconstateerd dat er al
langere tijd een auto (wrak) met een pools kenteken Dlu lo 48, geparkeerd staat op de openbare
weg de leicester in mijdrecht nabij de Albert Hein.
Omdat er geen adres van de eigenaar bekend is hebben wij op 25 oktober een brief onder de ruitenwisser van
de auto gedaan met het verzoek aan de eigenaar om deze auto voor 30 oktober 2011 te verwijderen. Op 31
oktober heeft de toezichthouder echter geconstateerd dat de auto nog niet is verwijderd. De eigenaar handelt
hiermee nog steeds in strijd met artikel 5.5 van de Algemene plaatselijke verordening.
In artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Voertuigwrakken staat:
1. Het is verboden een voertuig dat in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.
contact opnemen
Wij verzoeken de rechthebbende van de auto om contact op te nemen met dhr. Van Goor van de afdeling OZ
- Handhaving van de gemeente via telefoonnummer 0297 29 16 16. Wij kunnen overgaan tot het toepassen
van bestuursdwang. Dit betekent dat wij de auto zullen verwijderen, echter op kosten van de rechthebbende
van de auto. De auto zal voor een periode van dertien weken worden opgeslagen. Gezien het feit dat er bij
ons geen adres van de rechthebbende van de auto bekend is zullen wij na het toepassen van bestuursdwang,
gezien het bepaalde in artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, na dertien weken overgaan
tot vernietiging van de auto.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook
digitaal indienen bij rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
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 behandeld 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 moties 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 bedraagt 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. Daarnaast 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 collegelid 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 krijgen de gelegenheid voor een korte reactie op de ingediende motie of het amendement, waarna aansluitend
wordt gestemd.
5. Sluiting
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Focus op festivals
met brede uitstraling
Ook Utrechtse festivals die bijdragen aan de( inter)nationale uitstraling van de provincie, bijvoorbeeld het Filmfestival (zie foto), kunnen op steun blijven rekenen. Bezoekers komen vaak van heinde en
verre naar de provincie. Hierdoor dragen dergelijke festivals bij aan
een aantrekkelijke, levendige regio en zijn ze ook economisch van
groot belang. Ook kunst- en cultuureducatie van de Utrechtse jeugd
blijft een speerpunt van het cultuurbeleid in de provincie.

Zorgvuldig omgaan met
cultuur in de provincie
De provincie Utrecht
komt een aantal culturele
instellingen tegemoet in haar
bezuinigingsplannen. Samen met
onder meer Monumentenwacht
Utrecht, Landschap Erfgoed
Utrecht, Het Utrechts Landschap
en de samenwerkende bibliotheken
is gekeken naar oplossingen

PS

om ongewenste effecten van de
bezuinigingen te voorkomen.
Dit past bij het uitgangspunt
van de huidige coalitie om
cultuursubsidies op een
zorgvuldige wijze af te bouwen,
passend bij een betrouwbare
overheid.
Sommige cultuurinstellingen

dreigden, bijvoorbeeld doordat
zowel de gemeente als de
provincie een subsidiekorting
toepaste, in de problemen te
raken. Met hen is gekeken
naar manieren om dit tegen te
voorkomen. De provincie en de
betrokken instellingen zijn van
mening dat dit is gelukt.

‘Bezuinigen én vernieuwen’

de

GS

Arne Schaddelee,
ChristenUnie: “De
ChristenUnie heeft
ingestemd met de
cultuurbezuinigingen.
De provincie krijgt
minder geld van het
Rijk en focust zich op
kerntaken. Dat vraagt om
doorvertaling naar
cultuursector.
Natuurlijk moet
dat zorgvuldig.

Zorgen die de ChristenUnie op dit punt had, zijn
echter weggenomen. Wel let de ChristenUnie scherp
op evenwicht bij de bezuinigingen. Wij zijn daarom
tegen het voorstel om 750.000 euro extra beschikbaar
te stellen voor festivals. Dit is niet uit te leggen aan
de vele instellingen die fors moeten saneren door de
korting van subsidies. Bezuinigingen bieden kansen
om de culturele sector ondernemender te maken,
meer gericht op mens en markt. De ChristenUnie
heeft daarom gepleit voor een provinciale visie op
cultureel ondernemerschap. Ook wil de ChristenUnie
inzetten op kunst- en cultuureducatie voor kinderen
in het basis- en voortgezet onderwijs. “

‘Duurzaam investeren
in kennis en cultuur’

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Utrecht is een
topregio met een geweldig cultuuraanbod. Ik wil
daar op vernieuwende wijze een bijdrage aan leveren.
We richten ons als provincie op
die taken waar we het verschil
kunnen maken. Dat betekent
aandacht voor festivals met
(inter)nationale uitstraling,
cultuureducatie, bibliotheken
en cultureel ondernemerschap.
Niet alleen behoud van cultureel
erfgoed is een speerpunt, maar
vooral dat zoveel mogelijk

mensen ervan kunnen genieten. Daarnaast is de
provincie, samen met de stad Utrecht, initiatiefnemer
van de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad
te worden. Ik sta achter
deze ambitie omdat het een
prachtige kans is voor onze regio
om duurzaam te investeren in
kennis en cultuur.”
Mariëtte Pennarts houdt sinds
kort een blog bij. Benieuwd
naar haar werkzaamheden?
Kijk op www.provincie-utrecht.
nl/actueel/weblogs/

FOTO: FELIX KALKMAN

‘Landschap aantrekkelijk
voor recreanten’
Landschap Erfgoed Utrecht
(LEU) is één van de instellingen
voor wie een passende
oplossing is bedacht voor de
afname van hun subsidie.
Directeur Frans ter Maten
vertelt: “Door bezuinigingen van
zowel het Rijk als de provincie,
dreigden wij in de knel te raken.
We moeten reorganiseren, maar
om dat netjes te doen, is geld
nodig. Toen ik onze situatie
aan Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten duidelijk
maakte, bleken ze uiterst
behulpzaam in het zoeken naar
een oplossing. Die is er nu
gelukkig gekomen.”
“Maar waar ik misschien
nog wel blijer van wordt,”
vervolgt Ter Maten, “is dat we
dankzij een eenmalige bijdrage
van de provincie een aantal
landschapsbeheerploegen
actief kunnen houden. Dit
zijn vrijwilligers die namens
ons bijvoorbeeld houtwallen
en knotwilgen onderhouden.
Als zij dat niet meer konden,

zouden de wallen inzakken en
zou bijvoorbeeld de Gelderse
Vallei veel minder aantrekkelijk
en karakteristiek ogen. Op
deze manier blijft het een
aantrekkelijk gebied voor
omwonenden en recreanten.”
Over de bezuinigingen zegt
Ter Maten: “Natuurlijk is het
erg slikken als je hiermee
geconfronteerd wordt. Maar
we zijn niet gaan klagen,
hebben direct ingespeeld op de
nieuwe situatie. En dat heeft de
provincie goed begrepen.”

In de provincie is een uitgave
van de provincie Utrecht. Aan de hand
van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
23 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Is uw huisdier zoek?
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school
in Nepal 2
Jambo!

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 opgewaardeerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toiletblok.
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok
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Muzikale creativiteit
op Chazz

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-muzikanten 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 Toonkunstenaarsbond, drager van het Chazz t-shirt voor buitengewone verdiensten en wat-al-niet-meer Paul Poulissen. Op de mondharmonica is er
de Nederlandse Toots Thielemans Martijn Luttmer. Hij bood al vele malen weerwerk aan de muzikale capriolen van Paul Poulissen.
Op de viool Michael Gustorff, van origine Duitser, die zijn muzikale lauweren 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 klarinet – 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-debruidssuite. Zingen, dansen, acteren – je hoeft maar naar haar “zingende” 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 voorverkoop) komen beluisteren in de tuin van Stroomzicht aan de Oostzijde in De Hoef. Studenten en scholieren half geld, kinderen tot 12 jaar
gratis - met limonade en speeltoestellen toe.
Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl
www.sosderondevenen.nl
JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

stichting ontwikkelings
samenwerking de Ronde Venen
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................

Postbus 54
Tel.nr..............................................................................................................................
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV, email: sosderondevenen@xs4all.nl
bankrekening:
Postbus 54, 3645
ZK Vinkeveen.45.91.18.994
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Algemene Beschouwingen Ronde Venen Belang:

‘Niet alles afwentelen op
de inwoners’
De Ronde Venen - Morgen, donderdagavond 10 november, zal de
Rondeveense gemeenteraad om
16.00 uur starten met de belangrijkste vergadering van het jaar: de
behandeling van de begroting voor
2012. Alle gemeenteraadsfracties
lezen dan hun algemene beschouwingen voor. Normaal gesproken
ontvangt de pers deze algemene beschouwingen van te voren en
kunnen wij deze in alle rust bewerken en de woensdag voor de vergadering, gedeeltelijk, in de krant
plaatsen. Helaas was alleen de fractie van Ronde Venen Belang blijkbaar in staat dit naar ons te zenden,
vandaar dat u alleen die van deze
partij hieronder kunt lezen:
“De fractie van Ronde Venen Belang heeft met zeer veel belangstelling de begroting 2012 en verder
bestudeerd. Zij komt tot de conclusie dat in grote lijnen de gemeente
de tering niet naar de nering zet. De
begroting is door diverse afdelingen ingediend voordat het rapport
DHV bekend werd. Gewoon voortbordurend op de bestaande gang
van zaken, zonder te snijden in eigen vlees.
Resultaat is dat, om de financiën op
orde te krijgen, alleen de inwoners
hiervan de rekening gepresenteerd
krijgen. Dit is naar de mening van
Ronde Venen Belang niet alleen onjuist maar ook onterecht. Onze inwoners krijgen in 2012 veel financiële tegenvallers voor de kiezen.
Voor veel inwoners stapelen bovenstaande maatregelen zich op, waardoor het normale leven veel duurder wordt. De fractie van Ronde Venen Belang wil daarom de inwoners
niet verder belasten, maar de tegenvallende financiën van de gemeente binnen de gemeente zelf oplossen. Snijden in eigen vlees is lastig,
noodzakelijk, maar ook heel goed
mogelijk. De gemeente is niets meer
en niets minder dan een bedrijf. Dit
bedrijf krijgt minder inkomsten. Dan
moet dit bedrijf naar de eigen inkomsten en kosten kijken. Het kan
niet zo zijn dat we doorgaan zo als
we altijd gedaan hebben. De doelstelling van het College zou moeten
zijn om daadwerkelijk tot een efficiënte en effectieve activiteiten te
komen. Dat hoort bij een normale
bedrijfsvoering.
Verkeersveiligheid
N.a.v. de tweejaarlijkse verkeersmonitor wordt een verkeersplan opgesteld. Met andere woorden: als het
kalf verdronken is, dempt men de
put. Er is in de gemeente een aantal
plekken waar al doden te betreuren
zijn in het verkeer en waar al lang
een oplossing geboden was. Voorbeeld: het in en uitrijdend verkeer
van de BP in Wilnis: met gevaar voor
eigen leven kan men naar of van
de pomp. Vorig jaar kostte dat een
motorrijder het leven. Op een aantal punten zijn nu al maatregelen
te nemen: bijv: de ‘Tarzanbocht‘ bij
de snackbar in Vinkeveen, waar ou-

deren achter de rollator een sprong
naar de overkant moeten wagen om
naar het winkelcentrum te komen.
Trek als gemeente eens aan de bel
bij de provincie over de idioot korte invoegstrook bij het viaduct over
de N201 bij Vinkeveen. Kom, wees
als gemeente eens was pro-actiever.
‘De Fabriek’
Het afblazen van de brede school
komt vanuit de gemeente. Dit betekent een bezuiniging voor de Baat
van meer dan 5%. Dit was voor de
gemeente niet genoeg. Daarop
heeft de Baat zelf besloten tot het
sluiten van “De Fabriek”. Sluiting
hiervan is de doodsteek van het jongerenwerk in Mijdrecht, maar heeft
ook uitstralingseffecten naar Wilnis
en Vinkeveen en de andere omliggende kernen. Door de activiteiten
in “De Fabriek” worden talloze jongeren opgevangen en wordt voorkomen dat jongeren gaan hangen,
overlast veroorzaken en mogelijk afglijden naar de criminaliteit. Twee
jongeren die niet afglijden naar de
jeugdzorg of criminaliteit levert in financiële zin net zo veel op als het
salaris van de jongerenwerker kost.
In maatschappelijke zin is het niet
afglijden naar de criminaliteit van
onschatbare waarde, zowel voor de
jongere, zijn familie, maar ook de
maatschappij als geheel. De praktijk
wijst uit dat per jaar 5 tot 6 jongeren
behoed worden van afglijden.
Daarom begrijpt de fractie van Ronde Venen Belang de actie van De
Baat niet. Kent de Baat de waarde van het eigen jongerenwerk
niet? Maar kent ook het College de
waarde niet? Zijn financiën op korte termijn belangrijker dan de maatschappelijke waarde van het jongerenwerk?
Talent
Bovendien wordt voor veel jongeren
de kans ontnomen op vroege leeftijd kennis te maken met vrijwilligerswerk, dat zij politiek actief worden etc. etc. Bovendien is het een
plek waar muziektalent ontstaat en
wordt ontwikkeld. Muziek is voor de
jeugd een uitlaatklep voor problemen.
Bij het verdwijnen van De Fabriek
verdwijnen 8 stageplaatsen en verdwijnt 25% van de FTE’s op het jongerenwerk. Alternatieve locaties
voor activiteiten zijn in Mijdrecht
niet tegen dezelfde kosten beschikbaar. Ronde Venen Belang wil daarom De Fabriek open houden. Laat
de Baat samen met de gemeente
tot een bezuiniging komen, waarbij
snijden in eigen vlees bij zowel De
Baat als de gemeente pijnlijk, maar
noodzakelijk is.
De Baat heeft aan overheadkosten
voor het jongeren werk 34.000,- gebudgetteerd (meest bekende gegevens uit 2009), bedoeld voor 2 jongerenwerkers !!!!! , een bedrag even
hoog als de kale huur van het pand.
Ook hier staat de overhead niet in
verhouding tot de uitgaven, verge-

lijkbaar aan diverse activiteiten bij
de gemeente. Tel je dit bij elkaar op
dan gaat bij sluiting van De Fabriek
het Engelse gezegde op: “penny wise and pound foolish”.
Ruimtelijke Ordening
en volkshuisvesting
De uitkomsten van het DHV rapport waren voor velen een verrassing. Echter in januari 2010 was al
bekend dat Marickenzijde een verlies op zou leveren. Ook andere projecten worden nu opnieuw bekeken
op haalbaarheid en zeker op financiële haalbaarheid. De vraag moet
worden gesteld of deze gemeente daadwerkelijk nog grote aantallen huizen moet willen bouwen. De
fractie van Ronde Venen Belang
wil hierover graag een fundamentele discussie voeren. Bouwen we
voor de eigen behoefte (vergrijzing
en starters) of bouwen we voor projectontwikkelaars en inkomsten uit
verkoop uit bouwkavels?
Geven de demografische gegevens
voor de toekomst een beeld dat woningbouw op grote schaal nodig is
voor deze gemeente? En welke woningbouw? Een duidelijke visie is
noodzakelijk, waarbij niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de
huidige woningbehoefte.
Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
In de begroting wordt duidelijk dat
we als gemeente te veel uitgeven.
Zoals eerder gezegd wil Ronde Venen Belang de tekorten binnen de
bedrijfsvoering oplossen. Daarbij
hoort ook een voor iedereen leesbare en begrijpelijke begroting bij.
De Fractie van Ronde Venen Belang
ziet mogelijkheden om besparingen
te realiseren door bepaalde investeringen niet (meer) te doen. Door het
economische tij is het niet meer te
verkopen dat er een rondweg aan
de westzijde van Vinkeveen wordt
gerealiseerd.
Naast besparingen zijn er ook mogelijkheden om de inkomsten van
de gemeente te verhogen. Het betreft hier o.a. het beter kijken naar
de bouwleges, door reële bouwkosten bij de vergunningaanvraag
te hanteren. Daarnaast moet het
mogelijk zijn om meer geld te krijgen voor het afval. Vooral plastic is
veel geld waard. Daarom moet op
no cure no pay basis een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om de opbrengsten van
het afval te verhogen. Ronde Venen Belang komt daarom met een
motie. Betere benutting arbeidsuren en bezettingstijden. Door medewerkers meer over de week en beter verdeeld te laten werken kunnen
we met minder gebouwen en apparatuur toe. Medewerkers werken
36 uur, maar allemaal gedurende de
zelfde uren. Door spreiding van uren
kan meer worden gedaan met minder (hulp)middelen. Dus kortom:
Mag het ietsjes meer zijn, met minder kosten?

High tea op de Fontein
Mijdrecht - Op donderdagochtend
3 november werd er op de Fontein
een high tea georganiseerd.
Vanaf die dag wordt er structureel
Engelse les gegeven aan alle groepen. Om hier aandacht aan te besteden werd een typisch Engels
feest gegeven.
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Amstelhoeker wederom
Clubkampioen in Ermelo
Amstelh oek - In een veld van 56
deelnemers, variërend in leeftijd
vanaf 18 jaar lukte het de ervaren
Amstelhoeker motorcrosser Roland
Ultee (55 jaar) wederom om clubkampioen te worden in Ermelo op
zijn Yamaha YZ250 tweetact.
Motorolie door aderen
Bij Ultee stroomt motorolie door de
aderen.
Op basis van zijn jarenlange ervaring als testrijder bij Yamaha, onder

andere in de U.S.A. en Italië, wist hij
de troep jonge honden van zich af
te houden.
Ultee: “Het gaat om het hele jaar
constant rijden. Die jonge gasten
winnen de ene keer, maar flikkeren
de andere keer van hun fiets. Elke
wedstrijd voor het podium rijden is
de sleutel tot succes.”
De kampioensbeker werd door de
trotse buurtbewoners enthousiast
bewonderd.

pen 1 t/m 6 kwamen op theevisite.
Ze werden van de ene naar de andere locatie vervoerd per grote gele
schoolbus. Een Engelse Bobby zorgde ervoor dat alles ordelijk en op tijd
verliep. Een heerlijk, spannend feest
waarvan iedereen na afloop zei:
“Well done!”
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Ervaring verslaat jonge garde

De kinderen van de groepen 7 en
8 hadden zelf boodschappen gedaan en allerlei lekkernijen gemaakt (soms met hulp van ouders).
Ze hadden hun lokalen als een restaurant ingericht en traden op als
gastheer en gastvrouw voor de bezoekers. De kinderen van de groe-
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
Beste Vinkevener, heer C. Mastwijk
Uw schrijven in de Nieuwe Meerbode heb ik gelezen en begrepen.
U heeft mijn liedje van BIJ ONS IN DE RONDE VENEN goed aangevoeld want het is inderdaad een
positief en optimistisch liedje, al wordt er niet gejodeld.
Ik juich het toe dat er mensen zijn die meedenken
over de toekomst en dat durven en kunnen uiten,
maar ik als zanger, muzikant en schrijver van liedjes, zie het leven nogal van de zonnige kant en
zing en schrijf daarover. Ik kan niet anders en... die
mensen moeten er toch ook zijn.
Op het moment ben ik druk bezig met een project over DE RONDE VENEN EN ZIJN PRACHTI-

GE DORPEN. Van elk dorp maak ik een liedje en
ik hoop dat de mensen er veel plezier aan beleven, door het te zingen of er naar te luisteren. Ze
zijn uiteraard alle positief en optimistisch want er
is al narigheid en ellende genoeg in deze wereld.
IK hoop dat U uw woordje blijft doen want U
spreekt zeker namens velen en als U dan wat gaat
relaxen, lees, of nog liever: zing dan zo’n vrolijk
positief liedje van mij over DE RONDE VENEN EN
ZIJN PRACHTIGE DORPEN, dan wordt je wereld
zeker weer zonnig en mooi, want wat dacht U van
deze. MIJDRECHT BLIJFT MIJDRECHT
15-5-2011
Muziek en
Tekst Jack Valentijn

Mijdrecht blijft Mijdrecht
Ach waar zijn ze gebleven, de koekfabriek, de drukkerij.
De molen heeft het begeven, de bandenplak, de droogmakerij.
Zij vonden in hun nieuwe streven, het grote bedrijventerrein.
Het oude dorp kwam tot leven, Mijdrecht zou Mijdrecht niet zijn.
In het hart van De Ronde Venen, daar ligt toch ons Mijdrecht.
Je voelt het in je genen, als je dat woordje zegt.
Het dorpje werd ’n dorp, het centrum middenin.
Zo gastvrij en gezellig, veel plussen soms ’n min.
Maar Mijdrecht blijft Mijdrecht, daar kan je niet omheen,
’n dorp met allure, zo ken ik er geen.
Het is gezegd ( - - ), het mag gezegd ( - - ), je bent er nooit alleen.
Hart van De Ronde Venen, jij bent mijn nummer een.
Veel is er bij gekomen, uit binnen- en buitenland.
De boer zijn land afgenomen, bedrijven de overhand.
Het koopcentrum niet in te tomen, zo levendig en heel actief.
Wie had dat ooit kunnen dromen, mijn Mijdrecht ik heb je zo lief.
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Nieuw iN de gemeeNte: uitvaartceNtrum de veNeN

OpeN Huis Op zaterdag 19 NOvember a.s.
Uitvaart 1

mijdrecht - zaterdag 19 november opent uitvaartcentrum de venen aan
de energieweg 136 voor het eerst officieel haar deuren en doet dat met
het organiseren van een Open Huis. alle inwoners van de ronde venen
zijn van 10.00 tot 17.00 uur welkom om zich een beeld te vormen van dit
rouw- en uitvaartcentrum, dat nieuw is in de gemeente. uitvaartcentrum
de venen is gevestigd in een tot voor kort leegstaand pand naast de firma
bos. Het is voor het onderhavige doel in eigen beheer geschikt gemaakt.

ruim 900 vierkante meter aan mogelijkheden hebben de initiatiefnemers
tot hun beschikking en die zijn goeddeels ingevuld. voor, naast en achter
het pand is voor familie en bezoekers voldoende ruimte beschikbaar om
hun auto te parkeren. Het is de bekende en in voorkomende gevallen
vaak gevraagde Jolanda dirksen die dit uitvaartcentrum samen met haar
echtgenoot Johan het levenslicht liet zien. met elkaar hebben zij weken
lang hard gewerkt om het de uitstraling te geven zoals dat nu is. Jolanda
was in 2004 de eerste vrouwelijke begrafenisondernemer in de ronde
venen. Johan heeft inmiddels ook opleidingen gevolgd om haar in het
nieuwe uitvaartcentrum ter zijde te staan als dat nodig is.

Kleinschalig
De inrichting van het uitvaartcentrum is – vanzelfsprekend – sober gehouden met een gedistingeerde kleurstelling. De kamers en ruimten in het
pand zijn efficiënt benut om op een kleinschalige,
maar warme manier afscheid van een dierbare te
kunnen nemen. Zo is er een kleine afscheidskamer
met aangrenzend een opbaarruimte. Er is ook een
ruimere condoleancezaal met opbaarkamer voor
wat grotere groepen waar men samen kan zijn om
afscheid te nemen. Het geheel kan met de naastliggende zaal indien nodig via een vouwdeursysteem
nog uitgebreid worden. Er is een ontvangstreceptie,
een garderobe, toiletten voor dames en heren en
een keuken. In het gebouw is ook een 24 uurs familiekamer beschikbaar.
Achter het pand is in de (afgesloten) loods een
complete koelcel aangebouwd waar minimaal vijf
overledenen korte tijd kunnen worden bewaard.
Tevens is er een besloten verzorgingsruimte om
een overledene discreet te verzorgen en visageren
- make-up en restauratie zoals dat in dit vakgebied
wordt genoemd - alvorens die in de opbaarruimte
wordt geplaatst. De begrafenisauto kan achter het
uitvaartcentrum de aangrenzende loods binnenrijden tot aan de verzorgingsruimte en koelcel. Via een
binnentrap betreedt men de bovenverdieping met
kantoorruimten en een wachtkamer voor de chauffeur van de begrafenisauto. Daar is ook een kleine
daktuin met lounge meubilair. Uitsluitend bedoeld
voor het personeel.
Huiskamersfeer
“Het speelde al langer om een eigen uitvaartcentrum te beginnen. Toen we hier een keer langs kwamen zeiden we tegen elkaar: als we ooit iets dergelijks willen beginnen zou dit een mooie locatie zijn.
Nou dat is het geworden; het heeft wel anderhalf
jaar leeg gestaan en heeft nu een nieuwe bestemming gekregen. Wij huren het van de firma Koek die
de eigenaar ervan is. Door die familie werd ik dit jaar
mei benaderd omdat zij mij kenden van een uitvaart
die ik voor hen had gedaan. Zij wezen mij erop dat
dit bijzonder geschikt zou zijn om er (grotendeels)
een uitvaartcentrum van te maken,” legt Jolanda uit.
“Uiteindelijk hebben we de keus gemaakt om het
te doen. Wij mochten binnen de nodige aanpassingen uitvoeren om het voor ons doel geschikt te
maken. Onder meer met het plaatsen van een in-

validentoilet, want het is nu een openbaar gebouw
geworden. Het zag er overigens allemaal netjes uit
en nagenoeg alle ruimten hebben airconditioning.
Er zijn zelfs elektrisch werkende screens, waardoor
we bepaalde ruimten van buitenaf uit het zicht
kunnen houden vult Johan aan. Jolanda: “Het interieur hebben wij een passende sfeer meegegeven.
Nabestaanden die hier verdrietig binnenkomen
voelen dit als een warme deken om hen heen als zij
afscheid komen nemen van een dierbare. Dus niet
koud, kil en afstandelijk. Zie het als een huiskamer,
een vertrouwde omgeving waar je helemaal jezelf
kunt zijn met je verdriet. Massaal zal het nooit worden, dat willen we niet.” Uitvaartcentrum De Venen
heeft twee speciale ruimten om een dierbare op te
baren.
Eigenlijk drie als je de familiekamer erbij optelt.
Johan: “In de kleine afscheidskamer kunnen kleine
groepen even wachten om vervolgens persoonlijk
afscheid te kunnen nemen van de overledene die
(via een tussendeur) in de naastliggende ruimte
ligt opgebaard. Ook bij tussentijdse bezoeken is dat
mogelijk. Dan is er nog een condoleanceruimte opgedeeld in twee delen met daaraan grenzend ook
een opbaarkamer. Onder alle omstandigheden blijft
de intimiteit gewaarborgd. De mogelijkheid bestaat
eveneens om hier een uitvaartdienst te houden als
men dat op prijs stelt. Mocht er behoefte aan zijn
kunnen nabestaanden ook de 24 uurs familiekamer
huren vanaf de dag van overlijden tot en met de
dag van uitvaart. Die bestaat uit een kamer met aangrenzend een separate ruimte waar de overledene is
opgebaard. Deze familiekamer heeft aan de zijkant
van het pand een aparte buitentoegang. Daarvan
krijgt men de sleutel. De familie kan op die manier
dag en nacht op elk gewenst tijdstip naar binnen
om privé met de overledene te zijn. Het is compleet
ingericht met meubilair, keukenblokje en toilet.” Later wordt de overledene vanuit het Uitvaartcentrum
De Venen naar de locatie gebracht waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden.
Werk Jolanda onveranderd
Naast het uitvaartcentrum blijven de activiteiten onder de naam Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging gewoon bestaan. Zij blijft dat werk onveranderd doen.
“Het zijn twee afzonderlijke bedrijven. Ik kan het uitvaartcentrum onder mijn eigen naam afhuren als ik
dat wil. Maar ook de collega’s kunnen dat doen als zij

dat willen. Die kunnen de uitvaart op hun eigen manier verzorgen, waarbij de familie de voorkeur kan
uitspreken om dit vanuit het Uitvaartcentrum De
Venen te doen,” geeft Jolanda aan. “Omgekeerd kan
dat ook als ik zelf een uitvaart verzorg en de familie dit bijvoorbeeld vanuit de kerk wenst te doen of
bij de Algemene Begraafplaats in Wilnis. Mijn naam
wordt dus niet gekoppeld aan het uitvaartcentrum.
Het is de bedoeling dat Johan op termijn het werk in
het uitvaartcentrum op zich gaat nemen. Daarnaast
hebben wij twee dames in dienst genomen die hier
kantoor- en receptiewerkzaamheden uitvoeren en
gasten ontvangen.
Wij zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur
voor het maken van afspraken, afgeven van bloemen, het verstrekken van informatie en dergelijke.”
In een deel van de aangrenzende loods achter het
uitvaartcentrum is het de bedoeling om t.z.t. daar
een vorm van een showroom te maken om kisten te
presenteren. Voorts een aantal stellingen met kisten
in te richten die uit voorraad kunnen worden geleverd. Andere begrafenisondernemers kunnen er
desgewenst ook gebruik van maken.
“We willen daarmee ook service bieden aan mensen
die zich op een bepaald moment willen oriënteren
welke kist met welke bekleding hun voorkeur heeft.
Meestal ziet men die alleen op een plaatje of via internet. Dit is persoonlijker,” aldus Johan die zich stilaan voorbereidt op zijn nieuwe uitdaging en functie,
want hij is nu nog werkzaam in een andere branche.
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Het Veenlanden College daagt uit.

Boeiende projectweek
met heel veel activiteiten
De afgelopen week bruiste het van de activiteiten op het Veenlanden College. Gedurende de hele week was voor alle onderbouwleerlingen het lesrooster met al zijn vakken en vaste uren afgeschaft. Ook de boeken bleven in de tas. Hiervoor in de plaats stonden een aantal fascinerende projecten op het programma, waarvoor ook de hulp van heel veel deskundigen van buitenaf was
ingeroepen. Om er enkele te noemen:

Het project “Gezond verstand”.

In dit project stelden de leerlingen zich de vraag of ze wel bewuste
keuzes maken en welke gevolgen dat heeft. Hierbij werden ze geholpen door workshops filmen, zelfverdediging, maar ook gastlessen verslaving (door een arts en een ex-verslaafde), relaties (door drie huisartsen) en voedsel.

Het project “Wie ben ik?”

Met deze vraag gingen de leerlingen aan de slag in allerlei workshops
zoals: kennismaken met filosofie, gedicht/tekst schrijven, portret boetseren, I.Q. vragen beantwoorden en bespreken.

Het project “Egypte”

In workshops film, dans, decors, kostuum en muziek werkten de leerlingen aan de voorbereiding van een uitvoering die donderdagavond
voor ouders werd opgevoerd.

Het project “Water”

Vinkeveen zou Vinkeveen niet zijn als het project niet iets met water te
maken zou hebben. Op het programma stond: ons drinkwater, proefjes
met slootwater, water in de kunst, waterlinie, gedichten en foto’s over
water en waterorgel (muziek maken met flesjes water).

Heel bijzonder was de Grote Doelen Markt.

Deze markt in de aula van de school was onderdeel van het pilotproject
“Entreprenasium” , waaraan de school deelneemt. Op dinsdagmiddag
konden de leerlingen kennismaken met tien goede doelen: kindertehuis Japthi, Soos de Cirkel, Voedselbank, de Kweektuin, Hart voor Haïti, Girls First, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Service Dogs en Childslife. In groepjes probeerden ze op de markt alles te weten te komen
over de goede doelen en een keuze te maken. Met de opgedane kennis hielden ze een reclamepraatje voor de klas over het gekozen doel.
De klas stemde daarna voor welk doel ze op donderdag geld gingen inzamelen. Een fantastische manier om bewust keuzes te leren maken.
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Entreprenasium
op het
VeenLanden
College!

Regio - Ondernemen is een actueel thema. Als
één van de eerste scholen in Nederland start
het VeenLanden College volgend schooljaar
met het Entreprenasium. Dit jaar draaien de
Havo brugklassen in Mijdrecht al een proefproject. In het Entreprenasium wordt ondernemend leren en ondernemend leergedrag
gestimuleerd door het starten van een eigen
bedrijf. In de brugklas richt dit bedrijf zich op
een goed doel. De leerlingen bepalen zelf voor
welke organisatie ze aan de slag gaan. Hiervoor werd afgelopen week een Goede Doelen Markt georganiseerd. Landelijke organisaties als Greenpeace, het Wereld Natuurfonds,
hart voor Haïti en Service Dogs waren aanwezig naast lokale organisaties als Soos de Cirkel,
de Kweektuin en de Voedselbank. Na de keuze van het Goede Doel stellen de leerlingen
een bedrijfsplan op, bespreken dit met de organisatie en voeren dit uit. Echte ondernemers
gaan bepalen wat het beste plan is.
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Vinkeveen - Afgelopen donderdag
3 november mochten de kinderen
van basisschool De Schakel voor
één keer zonder ontbijt naar school.
Want in het kader van het Nationaal
Schoolontbijt stond er op school
een uitgebreid ontbijt voor de leerlingen klaar. In totaal doen er aan dit
grote ontbijtevenement 2500 basisscholen verdeeld over heel Nederland mee. Het Nationaal Schoolontbijt wil op deze manier het belang
laten zien van een goed ontbijt.
Ontbijten is namelijk broodnodig om
energie te krijgen voor de rest van
de dag.
In alle vroegte heeft de ouderraad
op school alle tafels gedekt. Toen de
leerlingen om 8.30 uur binnen kwa-

men roken zij de geur van versgebakken brood. Dit heerlijke brood,
de bolletjes en de krentenbollen zijn
gebakken door Ambachtsbakker de
Kruyf. Alle kinderen aten samen in
de aula. De oudere kinderen hielpen de kleuters met het smeren van
hun broodjes. Er werd goed gegeten. Het ontbijtje bestond, naast de
verschillende soorten brood, uit halvarine, gekookte eieren, smeerkaas,
fruitstroop en natuurlijk hagelslag.
Daarbij dronken de kinderen een
glas verse halfvolle melk.
Nadat alle bordjes leeg en de buikjes gevuld waren, gingen de leerlingen vol energie weer naar hun groepen om aan de lessen te beginnen.
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Driehuisschool ontbijt gezond!

Rick de Jager, Koen Vernooij, Carmen Los, Dennis van der Stam en Anja Massop (v.l.n.r) heten u van harte welkom bij
Decibel Hoortoestellen Mijdrecht

Dankzij verbouwing meer zorgverlening bij Decibel Hoortoestellen
Mijdrecht - Komend jaar is Decibel
Hoortoestellen al weer negen jaar in
de Raadhuislaan gevestigd. Zoals
bij veel prothesen het geval is, zie je
dat ook bij hoortoestellen de techniek niet stilstaat. Zowel in vormgeving, techniek als toepassing zijn de
laatste jaren (positieve) veranderingen te bespeuren. Dat houdt in dat
potentiële gebruikers van een hoortoestel ook op een wat bredere wijze geïnformeerd en voorbereid kunnen worden op het dragen van zo’n
apparaatje. Bijvoorbeeld door het
ondergaan van hoortesten en andere onderzoeken. Die werden vroeger alleen door een KNO-arts uitgevoerd, maar mogen vandaag de dag
ook door audiciens worden gedaan.
Bij Decibel realiseerde men zich dat
het langzamerhand tijd werd hierop in te haken, onder meer met een
interne verbouwing en herinrichting van het pand. Meer spreekkamers, ruimten voor hoortesten en
metingen, praktijk- en werkruimten zijn het gevolg geworden. Veel
stuuk- en schilderwerk, meer glas,
nieuwe plafonds en vloerbedekking
rondden dit af. Het gevolg: een fris
ogend ruim pand met lichte werkplekken voor de zes medewerkers,
compleet met een stukje ‘winkel’,
ontvangsttafel en receptie. Op details na is het pand nu klaar. Op een
van de muren op het buitenplaatsje zal binnenkort nog een fraai stukje kunstschilderwerk prijken in de
vorm van een Mijdrechts landschap.
De bovenbuurvrouw van Decibel,
Jenneke, zal hierop al haar creatieve
gaven en inspiratie loslaten.
‘Triage’ audiciens
De heropening moest natuurlijk gevierd worden. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in de vorm van een
open huis. Dragers van een hoortoestel die een kijkje kwamen nemen kregen behalve een hapje en
een drankje ook een gratis setje
batterijen. Daarnaast kon men genieten van live-entertainment in
de zaak. “De bedoeling was vooral
er een gezellige dag van te maken
samen met onze klanten en andere belangstellenden. Dat is ten volle
gelukt. Maar ook om hen onze ruimere locatie te laten zien waardoor
wij de gebruikers van een hoortoestel nog beter en uitgebreider van
dienst kunnen zijn. Daarnaast hebben wij degenen die daarom vroegen iets over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gehooronderzoek en hoortoestellen ver-

teld. Inmiddels zijn onze audiciens,
waaronder ikzelf en Koen, gecertificeerd ‘triage’ audicien geworden.
Dat houdt in dat wij in sommige gevallen een stukje van de rol van de
KNO-arts mogen overnemen. Dus
bepaalde onderzoeken en gehoortesten zelf mogen uitvoeren. Een
klant hoeft in die situaties dan niet
naar de KNO-arts. Als wij echter bij
gehooronderzoek constateren dat
er meer aan de hand is dan alleen
maar gehoorverlies wat we met een
hoortoestel kunnen oplossen, sturen wij onze klanten wel eerst naar
de KNO-arts“, laat Carmen Los weten. Samen met haar partner Koen
Vernooij heeft zij naast de vestiging
in Mijdrecht nog vier vestigingen
het levenslicht laten zien, waaronder die in Woerden, Montfoort, IJsselstein en Gouda. Ook die hebben
gediplomeerde ‘triage’ audiciens in
huis.
Gehoorbescherming op maat
“Hoortoestellen helpen niet in alle gevallen. Ze lossen vaak wel
slechthorendheid op die is ontstaan
door ouderdom of door permanente blootstelling aan lawaai. Maar
ook mensen die vanwege hun werk
gehoorbeschermers moeten dragen, weten ons inmiddels te vinden.
Voor hen zijn er op maat gemaakte gehoorbeschermers. Voor zwemmers zijn er zwemdopjes en voor
weer andere mensen met een gehoorhandicap zijn er allerlei bijzondere wek- en waarschuwingssystemen die we kunnen leveren”, aldus
Carmen.
Hoortoestellen zijn er in verschillende versies; meestal gaat het vandaag de dag om digitale uitvoeringen. Deze kunnen heel precies frequentiegeregeld worden. Ze zijn
gebruiksvriendelijk en zodanig op
maat gemaakt dat de gebruiker er
een maximum gemak en plezier aan
heeft. Er zijn toestellen voor achter het oor en in het oor. Die laatste worden in Nederland nagenoeg
niet meer gebruikt. Het gebruik van
micro-elektronica werkt in het voordeel van de uitvoering. Sommige
hoortoestellen zie je tegenwoordig
nauwelijks meer zitten achter het
oor. Je kunt het nog net zien aan het
dunne transparante slangetje om de
oorschelp.
Waterdichte toestellen
Hoortoestellen zijn tegenwoordig
heel geavanceerd waarbij onder
meer gebruik wordt gemaakt van

Bluetooth draadloze technologie.
Horen uit welke richting geluid vandaan komt en dit duidelijk kunnen
onderscheiden, het luisteren naar
een MP3-speler, radio, TV en mobiel bellen zijn geen probleem meer.
Ook het draadloos opvangen van
het signaal van een ringleiding, zoals in een kerk, behoort tot de mogelijkheden. Kortom, het ruimtelijk
bewustzijn wordt met behulp van
deze hoortoestellen – die overigen
niet groter zijn dan een cashewnoot
– aanzienlijk vergroot. De nieuwste
trend is waterdichte hoortoestellen,
waarbij men moet denken aan onder de douche staan of het (moeten) lopen in de stromende regen.
niet om ermee te gaan zwemmen.
Voor wie het aangaat kan vrijblijvend nadere informatie en een demonstratie met hoortoestellen krijgen bij Decibel. Alle hoortoestellen
worden verstrekt op medische indicatie. Ze vallen in de ziektekostenverzekering dan ook onder de protheses die (grotendeels) vergoed
worden. Ook dit soort zaken regelt
Decibel voor de gebruiker. Tegenwoordig is na anderhalf jaar het bestaande hoortoestel al weer verouderd. Dan is er weer een nieuw type en wordt het oude al niet meer
geproduceerd. De toestellen ondergaan een continue verbetering
dankzij de snelle technische ontwikkelingen, met name op het gebied
van de micro-elektronica.
Iemand krijgt een dergelijk toestel
overigens eerst op proef om uit te
testen. Ook voor mensen die slecht
ter been zijn en moeilijk naar de
winkel/praktijkruimte kunnen komen, biedt Decibel service. Op verzoek komt men aan huis. Verder is
de praktijkruimte aan de Raadhuislaan voor mensen in een rolstoel
goed toegankelijk.

Mijdrecht - Op woensdag 2 november hebben alle kinderen van
de Driehuisschool laten zien dat ze
gezond ontbijten belangrijk vinden.
In het kader van het project Fit 4
kids is er veel gesproken over gezond eten en goed bewegen.
Ze konden stempels verdienen met
bewegen, de paspoorten staan dan
ook behoorlijk vol. Hiermee mogen ze een middag voor niks gaan
zwemmen. Er zijn workshops ‘gezonde traktaties’ gegeven, ze weten wat er in de supermarkt aan gezond eten te koop is en welke tussendoortjes goed voor je zijn.
Kortom: de Driehuiskinderen weten
er nu alles van.
Om dit project feestelijk af te sluiten
was er het nationale schoolontbijt.
Sprinter kwam even langs om mee
te genieten.
Het was een geslaagd en lekker
ontbijt. Bakker de Kruyf: bedankt
voor de goede verzorging en het
lekkere brood!

Toneelvereniging De Opregte Amateur

Interactief toneel in de Hoef
De Hoef - Het najaarsstuk van de
Hoefse toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ - ‘Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’ - speelde op een
camping. Verrassend voor de bezoekers was dat het decor in feite
de gehele zaal besloeg, zodat het
publiek automatisch deel uitmaak-

van de mensen achter de schermen:
de decorontwerpers en -bouwers
(Marco Lek, Peter Hoogervorst, Hen
Kandelaar en Jan Pieterse), de belichting (Patrick de Graaf), de zeer
uitgebreide geluidseffecten (Jerry Koeleman) en natuurlijk de regie
(Tiny Pieterse) droegen een beslis-

toeval onderschept werden, kon hij
ontmaskerd worden.

te van de voorstelling en als zodanig ook ge(mis?)bruikt werden door
de acteurs. Het hoofdtoneel besloeg
kampeerveld G en er waren aparte
zijtoneeltjes voor de toiletgroep, de
campingreceptie, de kampwinkel
en de grote paardenkastanje (hippocastanaceae) verspreid door de
zaal. Er gebeurde dus van alles door
de zaal heen, de toeschouwers annex campinggasten werden er helemaal bij betrokken en bepaalden zo
zelfs delen van het verhaal. Kortom,
interactief toneel!

send steentje bij aan twee zeer geslaagde avonden.

zen. Maar er gebeurde nog zoveel
meer: tussendoor krijgt de hinderlijk
lastige bejaarde ArendJan per ongeluk een relatie met medewerker
Juffrouw Van Sloten, een prachtige
en overtuigende rol van Bep Kandelaar, die van onderdanig hulpje een
metamorfose ondergaat via stiekeme drinker naar dominante partner
van ArendJan. De vogelaar Xavier,
die zijn onderzoek naar de bubobubo verruilt voor campinghulpje
Pim, de manier waarop Tante Toos
de camping bestiert en de hoofdrol,
die de toiletten spelen in dit stuk. En
wie wordt nu de nieuwe leider van
het lingeriebedrijf Mulder? Jazeker,
bouwvakker Piet Hunker en daarmee weet u meteen hoe het bekende lingeriemerk aan zijn naam is gekomen. En nog kan hier niet alles
verteld worden; er gebeurde ook zoveel op zoveel plaatsen, dat het een
der aanwezigen de verzuchting ontlokte, dat voor deze voorstelling eigenlijk draaistoelen in de zaal nodig
waren.

Schuldige
Hij had immers aangegeven een tijgerslip aan te trekken en dus was
er een striptease-act van vier heren
nodig om de schuldige aan te wij-

Decibel Hoortoestellen is een zelfstandig en onafhankelijk functionerende speciaalzaak in de paramedische zorgverlening. Dus niet merkgebonden. Men biedt een compleet
assortiment aan gehoorbeschermingsmiddelen in de breedste zin
van het woord. Wie om wat voor reden dan ook zijn gehoor wil verbeteren met een hoortoestel, het gehoor wil beschermen en/of daarover
advies wenst te hebben, is altijd van
harte welkom bij Decibel Hoortoestellen aan de Raadhuislaan 5, 3641
EG Mijdrecht. Tel. 0297-214686.
Meer weten? Bezoek de website:
www.decibelhoortoestellen.nl.

Samen eten verbindt
Mijdrecht - Donderdag 3 november organiseerde het foundation team van ABN Amro in Nieuw
Avondlicht een leuke middag. Medewerkers van de ABN Amro hadden zich deze middag belangeloos
ingezet om de bewoners van Zorgcentra De Ronde Venen een heerlijke High Thea aan te bieden. Om
13.30 uur kwamen de medewerkers
van ABN Amro naar Nieuw Avondlicht met karren vol bloemen en garnituur om taarten en cupcakes te
versieren. De bakker had de taarten al gebakken voor deze activiteit.
Bewoners konden kiezen of ze deel
wilden nemen aan het bloemschikken om de tafels van decoratie te
voorzien, cupcakes opmaken of een
taart versieren. Het was een erg leuke middag waarbij dan ook 60 bewoners aan deelnamen. Aan het
eind van de middag was de High
Thea in de serre dan ook een leuke
afsluiting van deze dag. De bewoners willen via de Meerbode nogmaals het foundation fonds van de
ABN Amro bank hartelijk danken
voor deze geslaagde middag .

Bomvol
De zaal zat beide avonden bomvol.
Kennelijk was de geruchtenmachine over deze voorstellingen al snel
op gang gekomen, want vrij snel
na het starten van de reserveringen
raakte eerst de vrijdag en kort daarop de zaterdag volledig uitverkocht.
En de ruim 400 toeschouwers kregen waar voor hun geld. Het succes was voor een niet onaanzienlijk deel op het conto te schrijven

Camping
Het verhaal ging over het bedrijf
Mulder, dat een teambuildingsweekend geboekt had op de camping om een opvolger voor de tegen
zijn pensioen aanlopende directeur
Kees te zoeken. De door zijn vrouw
uit het huis gegooide en daarom op
de camping bivakkerende werkloze bouwvakker Piet (Peter van Kempen, die zich heerlijk uitleefde in deze rol) helpt een handje mee. De
teamleider gaf de medewerkers van
het bedrijf een aantal opdrachten
om daarmee te kunnen bepalen, wie
een goede leider voor het bedrijf zou
kunnen zijn. Een van de opdrachten was het geven van een muzikale show, waardoor er een voorstelling-in-een-voorstelling ontstond.
Hij speelde echter onder een hoedje met de dochter van Kees, met wie
hij een internetdate had. Omdat de
heen en weer flitsende smsjes door
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Fractie Ronde Venen Belang stelt vragen aan college:

‘Welke handhavingsmaatregelen
zijn er in gang gezet?’
De Ronde Venen - Naar aanleiding
van het artikel vorige week in deze
krant over het storten van klei en
aarde bij een aan de firma Kool gelieerde bv in Amstelhoek, zonder vergunning, heeft de fractie van Ronde
Venen Belang direct vragen gesteld
aan het college. Zij stellen in hun
brief: “Reeds diverse malen heeft
de fractie van Ronde Venen Belang
vragen gesteld over milieuvergunningen en handhaving daarop bij
de firma Kool en gelieerde bv’s. De
vragen waren gesteld ruim voor de
vastgestelde datum dat het wijkcomité Amstelhoek ons informatie wilde verschaffen met een rondgang
door het dorp per fiets. De vragen

werden echter ruim nadien beantwoord. Daarin werd o.a. gesteld dat
er controles zouden plaatsvinden.
Wij willen graag van u de huidige
stand van zaken weten ten aanzien
van alle vergunningen en handhaving daarop. Graag een compleet
overzicht dit keer, inclusief het provinciale aandeel hierin. Dit mede
naar aanleiding van het artikel in
de Nieuwe Meerbode, waarin de
wethouder aangeeft dat er illegaal
wordt gehandeld bij het storten van
grond.
Graag bij de beantwoording de eerder door ons gestelde vragen betrekken. De heer Roling heeft de

eerder gestelde vragen in zijn bezit.
Tevens willen wij vragen welke
handhavingsmaatregelen in gang
zijn gezet, naar aanleiding van het
illegaal storten van grond op het
buitenterrein van Kool of daaraan
gelieerde bedrijven en de stappen
die zijn genomen om waar nodig de
provincie handhavend te laten optreden.
Wij willen u – uiteraard ten overvloede- wijzen op de termijn van
maximaal 30 dagen voor de beantwoording. Wij zien de beantwoording dan ook graag voor 1 december 2011 tegemoet”, was getekend: Anco Goldhoorn, fractievoorzitter Ronde Venen Belang.

Passage afdeling Mijdrecht
vierde haar 65-jarig jubileum
Mijdrecht - Donderdag 27 oktober
jl. vierde de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Mijdrecht haar 65 jarig jubileumfeest. Rond de klok van
16.00 uur gingen de leden naar Karin van Dierendonck aan de Tuinderslaan voor een heerlijke high tea. Allerlei lekkers en verschillende soorten thee stonden voor hen klaar en
ondertussen was er volop gelegenheid elkaar te spreken en te ontmoeten. Na deze gezellige high tea vertrok het gezelschap richting gebouw
Irene voor het avondprogramma.
Enkele dames die er ’s middags niet
bij konden zijn kwamen ook naar
Irene, daar stonden de soep en stokbroden met salades voor hen klaar.

ke versjes, veelal erg christelijk, geschreven in de Oudhollandse taal
die toen gewoon was. Grappige en
ontroerende versjes, herinneringen werden opgehaald. Kortom: een
feest van herkenning. Enkelen wilden een versje voorlezen dat voor

hen een bijzondere betekenis had.
Na afloop was er voor iedereen een
echt Oudhollands drankje: boerenjongens of boerenmeisjes of een advocaatje met slagroom. Het was een
gezellige afsluiting van een prachtig
jubileumfeest.

Thema
Het thema van deze avond was: ‘Poezie door de jaren heen’. Velen hadden hun oude poëziealbum meegebracht, er was zelfs een album
uit 1923. Men kon op de tafels rustig deze albums bekijken: heel leu-

Twee bijzonder leuke
cursussen bij de ‘Paraplu’

De Pijlstaartschool
verwelkomt 300ste leerling

Wilnis - Nog deze maand, november, beginnen bij de Stichting ‘Paraplu’ twee bijzonder leuke en aantrekkelijke cursussen. Gevarieerd,
zowel creatief als erg praktisch en
er zijn nog mogelijkheden om in te
schrijven.

Vinkeveen – Maandag 31 oktober was er een klein en bescheiden
feestje op de Pijlstaartschool. Deze
ochtend werd samen met 299 andere leerlingen en alle leerkrachten
het heuglijke feit gevierd dat Mara
Kempers uit groep 1 de 300e ingeschreven leerlinge is.

Kerstdecoratie
Deze eendaagse workshop vindt
plaats op donderdag 24 november
van 09.30 tot 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 geschilderd effect, wat gescheurd wordt in verschillende tinten. Dit wordt op hout, steen of ander materiaal geplakt met een speciale lijm, waarna het afwasbaar is.
Er zijn diverse voorbeelden beschikbaar, zoals een kerstboom, kandelaar in stervorm of ovaal. Na afloop
is men in staat om ten behoeve van
de huisversiering tijdens de kerstdagen zelf allerlei mooie en sfeervolle
effecten te creëren”.
De aan te schaffen materiaalkosten
bedragen 10,00 euro, aan de docente te voldoen. De cursusprijs bedraagt slechts 8,00 euro.
Bridgecursus
Deze cursus herhaalt sommige be-

langrijke onderdelen uit de bridgebeginnerscursus, maar gaat ook
verder, zodat de volgende elementen behandeld worden: uitdiepen
van biedingen, vaste slagen tellen,
werkkleur ontwikkelen, tegenspel,
fit zoeken, spelplan, op naar slemcontract etc.
Het lesmateriaal dat voor deze cursus wordt gebruikt is volgens het
ACOL-systeem. Mevrouw Sonja Dillions, specialist op het gebied van
bridge, verzorgt deze cursus die
plaatsvindt op de maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur, van 28
november a.s. tot en met 27 februari 2012.
De cursuskosten voor deze 10 dagdelen bedragen 80,00 euro.
Informatie en inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ’Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.

Bewoners Gerardus Majella
op bezoek bij de HEMA
Mijdrecht - Het is al een jarenlange
traditie aan het worden, maar dinsdag 1 november was het weer zover:
de bewoners van Gerardus Majella
mochten weer op bezoek komen bij
HEMA in Mijdrecht! Zoals altijd was
het weer perfect geregeld, de koffie
met verse gebakjes stonden weer
klaar. Onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers van Zorg-

centra De Ronde Venen, konden de
bewoners fijn gaan winkelen of gewoon rondkijken naar al het moois
wat er te koop is!
Na afloop kreeg iedereen ook nog
een heerlijke speculaaspop mee! Er
is volop genoten en het was een geweldige ochtend om weer lang op
terug te kijken!
HEMA Mijdrecht: bedankt!

Vlnr: Wethouder Palm, Arend Rutger Bezoen, Burgemeester Albertine van
Vliet, Jaap Rosen Jacobson

Burgemeester Van Vliet
opent galerie Toonzaal
Mijdrecht -Zaterdagmiddag 6 november om 16.30 uur verrichtte burgemeester Albertine van Vliet van
de gemeente De Ronde Venen onder grote belangstelling de openingshandeling voor galerie Toonzaal in Mijdrecht. Met het voorzichtig wegtrekken van een bijzonder
doek verscheen een antieke landkaart van onze omgeving.
De vele aanwezigen hieven vervolgens het glas op de opening van deze unieke kunstgalerie voor De Ronde Venen en omgeving.
Toonzaal is een initiatief van de bekende Mijdrechtse ondernemer
Jaap Rosen Jacobson. Die memoreerde in zijn korte speech dat de
opening van deze galerie eigenlijk te wijten is aan het toeval. Tijdens zijn studententijd in Groningen
raakte hij bevriend met Arend Rutger Bezoen. Die studeerde kunstgeschiedenis bij o.a. kunstcoryfeeen Henk van Os en Wim Beeren en
Jaap studeerde economie.
Arend Rutger Bezoen werd een bekend verzamelaar van 18e en 19e
eeuwse kunst en was op zoek naar
een mogelijkheid zijn collectie voor
de verkoop te tonen. Toen de twee
elkaar onlangs weer spraken, kwam
al snel van het een het ander met de
kunstgalerie als resultaat.
Kunstwerk
Bezoen kocht op z’n 13e in zijn
woonplaats Amersfoort zijn eerste
kunstwerk. Een schilderij van Eugène Brands. Gewoon, omdat hij

Een beetje verlegen, maar onder
het toeziend oog van haar moeder
en broertje, liet Mara zich toezingen. Uiteraard heeft Mara namens
de hele school een cadeautje gekregen en mocht zij in alle klassen
trakteren.
Directeur Bert van Diemen is blij
met deze behaalde mijlpaal.
We wensen Mara een plezierige tijd
toe op de Pijlstaartschool!

het een mooi stuk vond. Hij is vervolgens niet meer gestopt met kopen. Na z’n eerste verkoop ontdekte hij dat er een boterham te verdienen was in de kunsthandel en heeft
hij er zijn levenswerk van gemaakt.
In Toonzaal hangen schilderijen,
tekeningen, aquarellen en couaches uit voornamelijk de 18e en 19e
eeuw. Fraaie en authentieke kunstwerken waarvoor Arend Rutger Bezoen de hele wereld afstruint.
Zijn uitstekende neus voor betaalbare, kwalitatief hoogstaande schilderijen van zowel bekende als minder bekende kunstenaars, weerspiegelt zich in de collectie die in
de twee lichte, mooie ruimtes van
Toonzaal is te bewonderen.
Ook liefhebbers van 20e eeuwse
kunst komen in de bovenzaal aan
hun trekken, met een kleine maar
zorgvuldig samengestelde verzameling.
De door burgemeester Van Vliet
onthulde antieke landkaart werd
door Jaap Rosen Jacobson aan de
gemeente geschonken.
Wethouder Palm ontfermde zich er
vervolgens over en zorgt ervoor dat
het kunststuk een mooi plek krijgt in
het Gemeentehuis.
Galerie Toonzaal is gevestigd aan de
Rendementsweg 2-b in Mijdrecht.
Tel: 0297-256283
Bezoek van Toonzaal alleen op afspraak.

Wordt jongerencentrum
De Fabriek gesloten?
Mijdrecht - Deze week is bekend
geworden dat per ingang van januari 2012 flink bezuinigd zal worden
door Stichting De Baat op het jongerenwerk in De Ronde Venen. Dit
uit zich in het verdwijnen van 25%
van de jongerenwerkers en het ophouden te bestaan van Jongerencentrum De Fabriek aan de Rondweg. Dat dit een enorme strop is
voor het jongerenwerk mag duidelijk zijn. Het accommodatie gebonden jongerenwerk komt hiermee geheel te vervallen. Denk hierbij onder andere aan diverse workshops, live muziekavonden, jongerenradio en nog vele andere activiteiten. Het jongerencentrum heeft
de afgelopen maanden een grote facelift ondergaan om het meer
geschikt te maken als cultuurhuis,
diverse investeerders van buitenaf
hebben hier geld en moeite in gestoken. Vele (oud-)vrijwilligers, sta-

giaires en jongeren hebben zich samen gevonden in een ‘RED DE FABRIEK’ comité. Morgen, donderdag
10 november, om 16.00 uur komt de
gemeenteraad bijeen om te spreken
over de programmabegroting 2012.
Er zullen diverse mensen bij de vergadering komen inspreken, enkelen
vanuit het ‘RED DE FABRIEK’ comité en enkelen op eigen initiatief.
Namens de jongerenwerkers van
De Fabriek, de stagiaires, vrijwilligers en jongeren uit De Ronde Venen wordt iedereen opgeroepen om
zijn/haar stem te laten horen bij de
vergadering op 10 november om
16.00 uur in het gemeentehuis!
Het zou een grote teleurstelling zijn
voor de eerdergenoemden als het
jongerenwerk op deze manier ten
val zou moeten komen.
Voor vragen omtrent dit alles kan gemaild worden met
reddefabriek@popenpodium.nl
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Ontgraving van het eerste deel van het aquaduct aan de Rondeveense kant. Boven aan de foto de overkant van de Amstel met de Hollandse Dijk en het afvoeren van water door het gemaal. Ook is het vervolg van het tunneltracé zichtbaar.
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Werkzaamheden aan de N201 ter hoogte van de kruising met de Van Geijnweg. Links in de hoek van de foto het tractorenbedrijf van Roeleveld & Bos. Naast het tracé van de N201 de (tijdelijke) bouwweg wat later een landbouwweg
wordt. Naar de bovenkant van de foto toe is richting aquaduct.

Nieuwe N201 krijgt
steeds meer vorm
Amstelhoek - Dat er stevig wordt gewerkt aan de omlegging van de N201 bij Amstelhoek staat buiten kijf. Dat is ondermeer te zien bij de kruising met de Tienboerenweg. De ophoging van het toekomstige tracé en kruispunt met een ruim 2 meter dikke laag zand en een oneindige rij zandzakken is daarvan een voorbeeld. Maar verder heb je er als passant eigenlijk nauwelijks een beeld bij
hoe het er nu verderop richting de Van Geijnweg voorstaat en is men al met de bouw van het aquaduct begonnen? Feit is wel dat het nog wel even zal duren voordat de nieuwe N201 in gebruik kan
worden genomen. Van het Projectbureau N201+ dat de aanleg van de omgelegde provinciale weg
coördineert, mochten wij een kijkje in de keuken nemen. Met enkele luchtfoto’s en artistieke impressies wordt een beeld gegeven van het verloop van de N201, hoe sommige aansluitingen er na
oplevering van de weg uit komen te zien en van de werkzaamheden bij het toekomstige aquaduct.
Al met al is er nog een lange bouwtijd te gaan.
Aparte bouwweg
“Ook al krijgt het nieuwe tracé al duidelijk vorm, het zal tot na de bouwvak in 2012 zo blijven liggen om de grond te laten zetten. In die tijd komt er dus geen wegdek op. Maar het zandlichaam
wordt wel voortdurend gemonitord om te zien hoe de zetting verloopt. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen genomen”, zo laat directievoerder wegen Henk van Wijngaarden weten. “Om
toch de werkzaamheden te kunnen voortzetten, met name die voor het aquaduct bij de Amstel,
is er naast het tracé een bouwweg aangelegd. Die wordt later bestemd als landbouwweg voor de
agrariër die aan weerskanten van de N201 landbouwgrond heeft. Halverwege, tussen de Van Geijnweg en de afslag met de huidige N201, wordt daartoe een tunneltje gebouwd zodat hij toegang
tot zijn land blijft hebben”, vult Projectmanager Wim Erkelens van het Projectbureau aan. De Geijnweg geeft toegang tot een bedrijventerrein waar onder meer tractorenbedrijf Roeleveld & Bos en
Betonmortelbedrijven Cementbouw BV zijn gevestigd. Op een van de foto’s is duidelijk te zien dat
men aan de Rondeveense kant begonnen is met de ontgraving voor het aquaduct. Ook de remming
met de draaipaal in de Amstel om het scheepvaartverkeer om de werkzaamheden heen te leiden
zijn duidelijk zichtbaar. De grond wordt met een graafwerktuig op een schip uitgegraven en met
stortbakken afgevoerd.

Artistieke impressie van de kruising met de Van Geijnweg zoals die na oplevering eruit ziet. De weg rechtsboven is
vanuit de richting van de Tienboerenweg. In het midden de N201 die aan de linkerklant van de foto afbuigt richting
het aquaduct.

Tijdgebonden
Bij de Van Geijnweg wordt eveneens druk aan de kruising gewerkt die gelijkvloers met de N201
blijft. De kruising wordt zodanig uitgevoerd dat verkeer vanaf de Tienboerenweg alleen de N201
kan oversteken maar niet kan oprijden. Vanaf de kant van de bedrijven kan dat wel. Intussen wordt
wel aan de weg gebouwd; zo moeten er onder andere op veel plaatsen duikers gemaakt worden
om de weteringen en tochten met elkaar te verbinden. Dat kan binnen die negen maanden zetting
gewoon plaatsvinden. “Tijdgebonden is de bouw van het aquaduct, dat zal naar verwachting in het
vierde kwartaal van 2013 klaar moeten zijn. Tegen die tijd zal het stuk weg met de kruisingen ook
worden opgeleverd. Najaar 2012 is de verwachting dat het stuk N201 vanaf de Waterwolftunnel tot
aan de Amsterdamsweg helemaal gereed zal zijn. Dat is inclusief de ongelijkvloerse kruising bij de
Zijdelweg in Uithoorn. Programmabreed zal met alle partijen worden bekeken of het zinvol is de
weg deels te openen of niet. Het hangt ook samen met de vraag of Uithoorn het in- en uitstromende verkeer kan verwerken zolang het aquaduct nog niet is opgeleverd“, aldus Erkelens. Hij vertelt
tevens dat de aansluiting van de Ringweg Tweede Bedijking in Amstelhoek via een nieuw aangelegde rotonde op het kruispunt bij de Tienboerenweg niet behoort tot het project van de omlegging.
“De aansluiting en het maken van de rotonde voeren we wel uit maar niet in het kader van de omlegging Amstelhoek. Dat maakt wel deel uit van het uitvoeringsprogramma, maar het is een ander
project. Het wordt apart aanbesteed en gegund. Het weggedeelte gaat om het fort Amstel heen en
komt ter hoogte van het recyclingbedrijf Pothuizen op het bestaande stuk N201 (Mijdrechtse Zuwe) uit. Zo is op dit moment het plan.” (Met dank aan het Projectbureau N201+ voor de luchtfoto’s
en de artistieke impressies van Rob Pruiksma).

De rotonde in de bocht van de Ringdijk Tweede Bedijking achter het tankstation en naast het Fort Amstelhoek. Links
naar de kruising bij Amstelhoek en de Mennonietenbuurt, rechts afbuigend naar de Mijdrechtse Zuwe met aansluiting
op het kruispunt bij de Tienboerenweg. Doel is het verkeer uit de richting Nieuwveen beter te laten doorstromen via de
omgelegde N201 (het vervolgt zijn weg dus naar rechts). Wat de toekomst van het plaatselijke tankstation inhoudt is
niet bekend. Wel dat omwonenden meer doorgaand verkeer vanuit de richting De Hoef en Nieuwveen voor hun deur
langs krijgen. De huidige kruising met Amstelhoek (links boven op de tekening) wordt veel minder belast.

Beneden de huidige N201 en de kruising met de Tienboerenweg (schuinrechts). De N201 naar links is richting Amstelhoek, naar rechts richting Mijdrecht. De korte aansluiting aan de linkerkant op de kruising is die voor de richting stukje Mijdrechtse Zuwe, Amstelhoek en Ringdijk Tweede Bedijking. Naar boven is het tracé van de omgelegde N201 met
pal daarnaast de tijdelijke bouwweg. Linksboven in de hoek is nog net de Amstel zichtbaar.

De toekomstige kruising met de Tienboerenweg als een artistieke impressie. Het geeft een enigszins vertekend beeld.
Naar boven is de Tienboerenweg, naar rechts de N201 richting Mijdrecht, naar links de omgelegde N201 richting Van
Geijnweg en aquaduct. Naar beneden de aansluiting op het bestaande stukje N201 (Mijdrechtse Zuwe) richting Amstelhoek en rotonde bij de Ringdijk Tweede Bedijking. Rechts beneden is het fietspad van Amstelhoek naar Mijdrecht.
Pal naast de N201 uit de richting Mijdrecht ligt de busbaan die diagonaal over de kruising dubbelbaans zijn vervolg
krijgt richting Amstelhoek/Uithoorn.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 9 november 2011

Gevarieerd herfstconcert
Regiokoor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het jaarlijkse herfstconcert van het Regiokoor
De Ronde Venen afgelopen zondag
6 november in het tot de nok toe gevulde kerkelijk centrum ‘de Rank’ in
Mijdrecht, kende net zoveel variatie
als de schakeringen van de herfstkleuren buiten. Op deze kille zondagmiddag lieten de vele aanwezigen zich verwarmen door de prachtige klanken van het Regiokoor, begeleid door Floor de Wijs, orgel en
piano en Suzanne Arends, fluit, onder algehele leiding van dirigent
Gert Hans. Een eerste blik op het
ambitieuze programma gaf al aan
dat het niveau weer hoger was dan
het jaar ervoor en met het uitbundig gezongen Alleluja van W. Boyce
werd de toon gezet voor een middagje muzikaal genieten. Via het
Andante voor fluit en piano van W.A.

Mozart, uitgevoerd door Suzanne
Arends-fluit en Floor de Wijs-piano
werd een opstapje gemaakt naar F.
Schubert. De Deutsche Messe van
F. Schubert, subtiel begeleid op het
orgel door Floor de Wijs, werd door
het koor melodisch en in strak tempo ten gehore gebracht. Heldere
partijen in het Gloria, een overtuigend gezongen Credo, een transparant en vertederend Offertorium en
het Sanctus, klinkend als een bede,
zuiver, ontroerden vele bezoekers.
Via het prachtig instrumentale optreden van Suzanne Arends en Floor
de Wijs met een compositie van G.
Fauré werd de sfeer verplaatst naar
de liederen van Brahms. Dat er maar
4 van de 330 liederen van Brahms
uitgevoerd werden, deed aan de
schoonheid van de 4 à capella uitgevoerde liederen niets af. De war-

me klankkleur en de mooie balans
tussen de gezongen partijen brachten je binnen de verhalende context
van deze romantische liederen.
Via de vrolijke Tambourin voor fluit
en piano van F.J. Gossec, sprankelend uitgevoerd door de solisten,
werd het moderne repertoire ingeluid met Edelweiss en Sunrise uit
Fiddler on the Roof.
Het koor eindigde deze muzikale matineé met Songs of Sanctuary;
Adiemus van K.Jenkins.
Het is moeilijk woorden te vinden
voor deze muzikale, woordloze oproep tot gebed. Afrikaanse, Keltische en klassieke klanken zijn gemixt tot een wonderschoon geheel,.
Een knappe uitsmijter van dit koor,
dat na het concert nog zorgde voor
een hapje en een drankje in een gezellig samenzijn.

Warm huiskamergevoel voor gasten

‘Ankerplaats’ Inloophuis ’t Anker
in Mijdrecht officieel geopend
Mijdrecht - In aanwezigheid van
wethouder Erica Spil, gemeenteraadsleden en veel genodigden is
dinsdagmiddag 1 november jl. op
officiële wijze de nieuwe ‘Ankerplaats’ van Inloophuis ’t Anker in
Mijdrecht geopend. Dat gebeurde op symbolische wijze door Ruud
van Herpt, voorzitter van de werkgroep accommodatie, die door het
wegtrekken van een vlag de nieuwe
ruimte toegankelijk maakte.
Met de ingebruikneming van deze ruimte gaat voor ’t Anker, dat
zich inzet voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden, een

langgekoesterde wens naar een eigen ruimte in vervulling. Vorig jaar
al werd hiertoe de eerste stap gezet
met de verhuizing naar de accommodatie van sv Argon in Mijdrecht,
maar er was nog aanvullende behoefte voor een ruimte die geschikt
is als gespreks- en vergaderruimte.
De nieuwe ruimte, gevestigd in een
verbouwde portacabin op het terras bij de Argon-kantine, kwam
tot stand na maanden van denken,
plannen en werken door vrijwilligers
van Inloophuis ’t Anker én van Argon en met steun van diverse instellingen en bedrijven.

Over Inloophuis ‘t Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker biedt
al meer dan zeven jaar een open
huis aan mensen met kanker, hun
naasten en nabestaanden, waar zij
alleen of met anderen in een rustige sfeer kunnen ontspannen, contacten met lotgenoten kunnen hebben, informatie kunnen uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen. Regelmatig worden er ook
thema-avonden georganiseerd. Elke
dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur en
donderdags van 10.00 tot 15.30 uur
kan men er terecht.
Kijk voor actuele informatie op
www.inloophuishetanker.nl

Assurantiekantoor Van Wijngaarden
maakt Nibud Geldexamen mogelijk
Vinkeveen - Van 7 tot en met 11
november organiseert ‘Wijzer in
Geldzaken’ opnieuw de Week van
het Geld. Doel van deze week is om
basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Onderzoek van het
Nibud laat zien dat mensen die in
hun jeugd hebben leren omgaan
met geld, dat later ook goed kunnen.

Sint Jozefschoolkunstenaars
van start met ateliermiddag
Vinkeveen - Afgelopen maandagmiddag is het eerste atelier van dit
schooljaar van start gegaan.
Enthousiast gingen alle kinderen
van de Sint Jozefschool aan de slag.
In kleine groepjes hebben ze aan
techniekopdrachten gewerkt. De

technieken die onder andere zijn
gebruikt zijn: samenbinden, verbinden, voegen, vouwen, aaneenrijgen en knopen. (Kranten)papier,
hout(jes), touw, klei, stof, water en
zeep waren de materialen die hierbij gebruikt zijn. Aan het einde van

Uitvoering Engelse muziek
door koor Kunst Na Arbeid
Mijdrecht - Op zaterdag 19 november verzorgt koor Kunst Na Arbeid,
een verrassend muziekprogramma
met Engelse muziek in De Rank aan
de Prins Bernhardlaan 2.
Zij zingen repertoire zoals u van hen
gewend bent, maar ook een aantal

Engelstalige volksliederen. De muzikale omlijsting van deze zangavond
heeft ook een bijzonder Engels accent.
Medewerking wordt verleend door:
David Schlaffke
orgel en piano

Multifill geeft les...
Mijdrecht - Multifill is in oktober
begonnen met het geven van Nederlandse les aan een select groepje medewerkers van buitenlandse afkomst. Het bijbrengen van de
Nederlandse taal is een grote stap
voor de integratie van deze medewerkers in de samenleving in zijn
algemeenheid, maar ook voor hun
ontwikkeling bij Multifill in het bijzonder.
Zij werken hiermee sterk aan hun
eigen ontwikkeling. De lessen worden zeer enthousiast gedoceerd
door docent Menno Bosma, en ook
de leerlingen zijn zeer enthousiast.
Behalve leerzaam is het namelijk
ook gewoon leuk. Multifill ziet deze
stap als een proef. Er loopt nu een

lesperiode van 26 weken, gevolgd

De directie van Assurantiekantoor
Van Wijngaarden vindt het daarom belangrijk dat kinderen in onze eigen omgeving in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen
aan het Nibud Geldexamen. Zij is
een samenwerking aangegaan met
de Vinkeveense basisscholen OBS
De Pijlstaart, PCB De Schakel en de
Sint Jozefschool en levert het beno-

digde lesmateriaal om de kinderen
uit groep 8 voor te bereiden op het
Geldexamen. Deze leerlingen maken binnenkort de overstap naar
het middelbaar onderwijs en krijgen
daar veel frequenter te maken met
financiën en verleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de school- en sportkantine, schooluitjes, kleedgeld en
niet te vergeten de mobiele telefoon.
De voorbereiding op het Geldexamen bestaat uit acht gevarieerde lessen met voor ieder kind een
kleurrijk werkboek. De Vinkeveense scholen hebben ervoor gekozen
om het lespakket na de CITO-toets
aan hun leerlingen aan te bieden. In
de lessen maken de kinderen kennis met financiële begrippen, leren
ze keuzes te maken en hun eigen
bankzaken te regelen. Daarnaast is

er aandacht voor sparen, lenen en
de invloed van reclame. Om de aftrap een bijzonder tintje te geven,
wordt de eerste les gegeven door
de heer A.J. Oldert, directeur van
het assurantiekantoor.
‘Wijzer in Geldzaken’
De Week van het Geld is een initiatief van ‘Wijzer in Geldzaken’, een
partnership van het ministerie van
Financiën en diverse organisaties
op financieel gebied.
Assurantiekantoor Van Wijngaarden
is een onafhankelijk verzekeringskantoor waar consumenten en bedrijven terecht kunnen met hun financiële vragen over hypotheken,
pensioenen en verzekeringen. Het
kantoor is gevestigd aan de Herenweg 169 a in Vinkeveen.

de middag mochten de kinderen alle klassen langs om elkaars kunstwerk te bewonderen.
Het volgende atelier vindt plaats op
22 maart 2012, dan gaan ze beeldend werken.
Suzanne Arends
G.J. van Achterbergh

dwarsfluit
doedelzak

Het geheel staat onder leiding van
dirigent Henk van Zonneveld.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is
gratis met een collecte aan de uitgang. Graag maakt het koor KNA u
ook attent op de mogelijkheid om
lid te worden van hun koor.
Zij repeteren elke maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in ‘Irene’
naast de Janskerk in Mijdrecht.
door een mondeling examen. Bij
een succesvolle evaluatie zal Multifill dit ook aan andere medewerkers
aanbieden.
Derek Starink van het Van Kouwen Business Center en twee medewerksters van Villa Amstelhof

Van Kouwen levert twee nieuwe
Opel Zafira’s aan Villa Amstelhof
Regio - Vorige week werden er
twee nieuwe Opel Zafira’s afgeleverd bij Villa Amstelhof in Uithoorn.
Hiermee wordt het wagenpark van
Villa Amstelhof uitgebreid. Eerder
dit jaar leverde Vermeij Uithoorn al
drie nieuwe Fiat Panda’s af.

Villa Amstelhof is een sportieve naschoolse opvang speciaal voor leden van Health Club Amstelhof en
daar ook gevestigd. Zodra school is
afgelopen begint een veelomvattend
programma dat afwisseling biedt,
zoals tennis(les), voetbal, tafelten-

nis, knutselen, zwemmen, jazzballet,
streetdance, toneel etc. Het vervoer
van de kinderen van school naar
Villa Amstelhof zal vanaf nu dus
ook plaatsvinden met de nieuwe
Opel Zafira’s. Meer info vindt u op
www.villaamstelhof.nl.
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Informatieavond over
voeding en afvallen
Mijdrecht - Claudia Sollard, oftewel
Slimness de gewichtsconsulent van
De Ronde Venen, zal op woensdagavond 16 november in De Meijert
een inloop-informatieavond houden. Hier geeft Claudia antwoord op
alle vragen met betrekking tot afvallen, voeding, bewegen en uitleg
over de aankomende cursus in januari ‘afvallen in groepsverband’.
Deze cursus start overigens dinsdag
10 januari of donderdag 12 januari 2012 van 19.00 tot 20.30 uur en
duurt 10 weken. De kosten zijn 150,euro (Slimness is aangesloten bij de
BGN) Dit houdt in dat de kosten van
deze cursus bij sommige zorgverzekeraars vergoed worden, in de aanvullende pakketten.
Ook geeft Slimness, indien gewenst,
voedingsadvies of uitleg over hoe
Slimness precies te werk gaat. Welke mogelijkheden er allemaal zijn
om weer op een gezond gewicht te
komen en ook te blijven.
Afvallen
Afvallen zonder dieet is de beste manier om blijvend kilo’s kwijt te
raken. Het wonderdieet bestaat namelijk niet. Diëten zijn op lange ter-

mijn moeilijk vol te houden. Bijna iedereen stopt na verloop van tijd en
zit daarna weer op het oude gewicht, of is zelfs zwaarder dan voorheen. Ruim vijftig procent van alle Nederlanders heeft overgewicht.
Dat varieert natuurlijk van ‘niet meer
in je spijkerbroek passen’ tot ernstig
overgewicht. In advertenties wordt
vaak gesproken over preparaten die
vet oplossen of extracalorieën verbranden. Helaas bestaan er geen
preparaten (zoals bijvoorbeeld Alli, Modifast of Prodimed) die zulke
wonderen verrichten; het is en blijft
noodzakelijk dat u uw eetpatroon
voor altijd aanpast en in de gaten
houdt! En daar kan Slimness u bij
begeleiden!
Nuria en Boukje zullen ook aanwezig zijn. Beide dames zijn bij Slimness in een korte tijd al meer dan 10
kilo kwijtgeraakt!
Zij willen hun ervaringen graag met
u delen. U kunt ze dan ook van alles
vragen met betrekking tot het afvallen bij Slimness. Zo kunt u er achter komen of Slimness ook wat voor
u is.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

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.

Leerlingen Antoniusschool
genoten van het schoolontbijt
De Hoef - De leerlingen van de Antoniusschool hebben op woensdag
2 november genoten van Het Nationaal Schoolontbijt. De leerlingen en
leerkrachten hebben op school gezamenlijk ontbeten met vers brood,
divers beleg en verse melk.
De school deed mee aan Het Nationaal Schoolontbijt, omdat goed
ontbijten belangrijk is voor de basisschoolleerlingen. Het Nationaal
Schoolontbijt wil het belang en het
plezier van een goed ontbijt onder
de aandacht brengen van scholieren, hun ouders en leerkrachten. Een
goed ontbijt geeft de kinderen bij de
start van de dag de energie om te leren, te spelen en te sporten.
De schoolleiding vindt aandacht
voor gezonde voeding en keuzes belangrijk. Dit ontbijt sluit goed aan bij

het project Fit4kids dat de Antoniusschool vorig jaar volgde en het gebruik van Schoolfruit van dit schooljaar.
Tijdens het Nationaal schoolontbijt
van 1 tot en met 4 november ontbijten ruim 500.000 kinderen gezamenlijk op 2.500 scholen in het hele land.
Via speciaal ontwikkeld lesmateriaal
leren zij ook meer over het belang
van een goed ontbijt als start van
de dag. Het Nationaal Schoolontbijt
wordt georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood. Een groot
aantal partners leverde de producten voor een volledig ontbijt, waarbij Ambachtsbakker de Kruyf uit Zevenhoven zorgde voor heerlijke verse broodproducten.
Bakker Peter: bedankt namens alle kinderen van de Antoniusschool!

Vermist:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes ven 7 maanden; zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Agaat: schildpadpoes met bruine vlek tussen de ogen
en witte bef.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint, zijn naam
is Red.
Gevonden:
- Mijdrecht, Buitenkruier: cypersgrijze kater
- Mijdrecht, Saffier: hangoorkonijn; wit met bruine en zwarte
vlekjes; ongecastreerde ram.
- Mijdrecht, Tienboerenweg: klein grijs cyperse poes
met zwarte vlooienband.
- Uithoorn, Busstation, Burgemeester van Kootlaan: poes (Heilige
Birmaan); beige/zwart/bruin; de poes is erg mager.
- Uithoorn, Van Deijsselaan: donkere cyperse kat.
- Mijdrecht, Markestraat: zwarte kat.
- Amstelhoek, Mijdrechtse Dwarsweg: cypers zwart/bruine
kat met witte sokjes voor en achter.
- Vinkeveen, Waverveensepad: zwart/roestbruin gevlekte kat met
witte sokjes voor en achter en een witte bef.
- Uithoorn, Grote Lijster: zwart/roestbruine schildpadpoes.
- Uithoorn, Nicolaas Beetslaan: jong cypers katje van ongeveer
6 tot 8 maanden
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Uithoorn. Willem Alexanderpoort: jong katje, zwart/wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden heb
ben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve zwart/witte poes van 1 1/2 jaar. Is gesteriliseerd.

Met ‘Paraplu’ naar het
Anton Pieck Museum
De Ronde Venen - Tijdens de
drukke decembermaand is het
heerlijk om van een moment van
rust te kunnen genieten in de vorm
van een heerlijk toeristische tocht
met een lekkere lunch in een rustgevend landschap. Zeker als zo’n
dagtocht zijn hoogtepunt vindt in
een prachtig en inspirerend museum, zo kort voor de kerst.
Zo’n dagtocht organiseert Stichting
‘Paraplu’ en stelt daarmee de inwoners van De Ronde Venen in de gelegenheid deel te nemen.
Op donderdag 15 december a.s.
wordt om 8.45 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats bij de ‘Willisstee’
in Wilnis, via een mooie toeristische
route binnendoor naar Terschuur bij
Hoevelaken, waar koffie met appelgebak wordt gebruikt in “De Goudreinet”. Daarna wordt met de bus
een mooie toeristische rondrit gemaakt naar de Noord-Veluwe voor

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 12 november organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KnA gebouw
aan het Legmeerplein. De zaal is
open vanaf 19.00 uur en het bingoën begint om 20.15 uur. Op de-

ze avond kunt u weer vele mooie en
leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van Serviam’s bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

5.000 euro voor hospitium
Vinkeveen - Zoals u misschien nog
weet, heeft het comité Verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente van Vinkeveen in het voorjaar huis aan huis stroopwafels verkocht. De opbrengst is uit de overige activiteiten aangevuld tot een
mooi bedrag van 5.000 euro.
Daarom is op dinsdagavond 1 november op de slotavond van het comité, een cheque overhandigd aan
de kersverse directeur van het Johannes Hospitium in Wilnis, de heer

R. Karremans. Scheidend verpleegkundige mevrouw C. Mur gaf een
uiteenzetting door middel van een
presentatie en vertelde de aanwezigen over de zorgzame, liefdevolle
omgeving die het Johannes Hospitium wil zijn voor mensen in hun laatste levensfase.
De aanwezige belangstellenden
konden vernemen dat het hospitium
van dit bedrag een nieuwe tillift wil
aanschaffen.

de lunch in Eet & Pannenkoekenhuis ‘Wissel’. De volgende bestemming is het Voerman Museum waar
men ‘het huis van Anton Pieck’ gaat
bezichtigen. Ook een wandeling
door het historische stadje Hattem
aan de rivier de IJssel is zeker de
moeite waard. Eventueel kan daar
nog een consumptie worden gebruikt voordat de terugreis naar Wilnis, om 15.30 uur, begint.
De prijs voor deze fraaie dagtocht,
inclusief entree, koffie en lunch bedraagt 45,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’,
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl. Ook is
het mogelijk om on-line in te schrijven via de website.

Muziekproject ‘Ik doe mee!’
Mijdrecht - Op vrijdag 28 oktober
was het dan zover, de kinderen van
groep 3 van OBS Molenland beklommen het podium voor het muziekproject ‘Ik doe mee!’.
Het muziekproject is ontwikkeld
en wordt uitgevoerd door ‘Troupe
A’dour’. De kinderen volgden twee
workshops onder leiding van Diana
Bohnenberger en Irina Parfenova.
Het pianoduo begeleidde de kinderen met muziek van de Franse componist Georges Bizet. Aan het eind
van de twee workshops werd er in
de klas op de muziek gezongen, gespeeld, geoefend en geknutseld om
van de tien miniaturen hun eigen

voorstelling te maken. Na keihard
geoefend te hebben kon de voorstelling beginnen. De hele school
en de familie van de kinderen zaten
nieuwsgierig te wachten. Tijdens de
voorstelling was goed te zien dat
de kinderen zich de klassieke muziek eigen hadden gemaakt, want
ze wisten precies wanneer ze moesten bewegen, tikken of zingen. Aan
het einde was er nog een verrassing
voor de familie... ze moesten namelijk zelf in actie komen tijdens het
laatste nummer!
De kinderen mochten een familielid
uitkiezen om dansend de voorstelling af te sluiten.

Tehuis gezocht
Doe wat met uw vakantiefoto’s bij het Cursusproject
Vinkeveen - Behalve het maken
van fotoboeken kun je je foto’s ook
tot een mooie film of dvd samenstellen. Leer hoe je met gratis software de beelden in elkaar kunt laten overgaan, waarbij zelfs bewegingen als inzoomen en ‘pannen’ mogelijk zijn. Kies er muziek bij die de
maat van de beeldwisselingen aangeeft en zo de sfeer verhoogt. In vijf
avonden is het mogelijk een eenvoudige ‘film (serie) te leren maken
die,(als je dat wilt, vertoond kan worden op een bijeenkomst van de Ned.
Ver. voor Beeld en Geluid. De cursist

moet wel vertrouwd zijn met het werken onder Windows. De cursus vindt
plaats op 16 en 23 november, 7 en
14 december en 8 februari van 20.00
tot 22.00 uur in De Boei aan Kerklaan
32. Cursuskosten inclusief materiaal
bedragen 30,00 euro. Inschrijven kan
via de Rabobank of via internet met
http://bit.ly/pCqE6m . Wie meer wil
weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297
261849 of 0652431473 of mailen:
auwert@casema.nl
Het
totale cursusoverzicht staat op de site
www.cursusproject.nl

Regio - De lieve zwart-witte poes van 1 1/2 jaar op de foto zoekt een nieuwe baas. Ze heet Jet. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de Dierenbescherming, tel. 0297-343618.

Van wie is deze foto?
Mijdrecht – Vorige week ontving
onze redactie deze foto met bijgaande tekst: “Bijgaande foto vonden
wij tussen de teruggebrachte boe-

ken. Misschien is het een idee om de
foto te plaatsen bij gevonden voorwerpen? Het origineel is op te halen
bij de Bibliotheek in Mijdrecht.”
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Dorus zet kortste partij en
hoogste serie van de week

Eerste regiocross bij AKU
groot succes
Regio - AKU organiseerde zaterdag
de eerste grote regionale cross in de
rij van 3 crossen, op haar eigen terrein. Het was de eerste keer in de
historie dat AKU een grote regionale cross organiseerde en dat was
tegelijk een groot success. Meer
dan 650 atleten van 20 atletiekverenigingen uit heel Noord-Holland,
hadden zich aangemeld voor deze
wedstrijd, een enorm aantal voor de
eerste wedstrijd van het seizoen. Er
werd in 10 leeftijdscategorieën gelopen over verschillende afstanden.
De oudste junioren liepen een afstand van 3000 meter en de jongste mini-pupillen moesten 600 meter afleggen en de groepen daartussen 2500, 2000, 1500 of 1000 meter.
De cross is een winterwedstrijd,
maar de weersomstandigheden waren op deze zaterdag bijna zomers,
een heerlijk zonnetje en weinig wind
en een temperatuur van meer dan
15 graden.
Daarom bleven lopers en de vele
toeschouwers lang bij de wedstrijden kijken waardoor er een prima
sfeer ontstond.
De organisatie van AKU verliep
vlekkeloos en parcoursbouwer Kees
Verkerk had over de verschillende afstanden een selectief parcours
gemaakt.
AKU was met 53 lopers goed vertegenwoordigd en deze zorgden in

vele groepen voor prima prerstaties.
Voor sommigen was het de eerste
cross in hun leven en dat was voor
een aantal wel even wennen, maar
met veel trainen zal het voor hen
ook steeds beter gaan.
Uitslagen AKU-atleten
Bij de A-junioren veroverde Linda
Sprengers bij de meisjes een mooie
1e plek en bij de B-junioren werd
Iselin Keune verrassend 3e en dat
belooft nog heel veel. Bij de jongens
junioren B werd Sjoerd Heemskerk
knap 3e en sloten Matijs Bekkering
en Martijn Pons de rij, een cross
van 3 kilomneter uitlopen blijft een
prtestatie.
Bij de junioren-C schitterde Evelien
Hooyman door in de laatste 100 meter de leider voor bij te stevenen en
zo de wedstrijd te winnen. Diede
Lek presteerde met een 9e plek ook
uitstekend, Evren Goesten werd 19e
en Simone Commandeur 27e. Bij de
jongens deden 50 atleten mee, waronder 5 AKU-atleten: Stef van Dijk
werd 18e, Mickey van Riemsdijk
25e, Thijs Heemskerk 32e en Maurits van Schaik en Rayn Kenter warden in hun eerste cross 43e en 44e.
Bij de meisjes D 2e jaars werd Marielle Hooijman 9e en Isabel Hooijman 15e. Loek Janmaat presteerde
heel goed en behaalde een mooie
6e plaats, Sam Houdijk werd 17e,

Ivar Nijhof 20e, Reinier Hooyman
21e en Tim Zandee 23e.
Meisjes D eerste jaars: Kirsten
Heemskerk 28e, Erika Sanozidis
30e, Tamara van Lingen 32, Renee
van Haak 39e en bij de jongens liepen Stor Hoek en Gert Lek naar een
9e en 10e plaats en Daan Beuse
werd knap 16e.
Bij de meisjes A 2e jaars werd Natascha van Beek 20e en Vera Zonneveld 24e, bij de jongens werd Carlito Welink heel mooi 7e, Marijn Houdijk 18e, Viggo Overes 19e, Sjoerd
Polder 23e en Sjoerd van Hoek 40e.
Bij de meisjes eerste jaars liep Siena van der Laarse naar een sterke
8e plaats en vlak daarachter Romee
Kooyman 11e, Rosalie Tooren werd
31e, Noella Akkari 32e en Jet Saadat 36e.
Sien Saadat was de enige van AKU
bij de meisjes B en werd 16e, bij de
jongens werd Oliver van den Dungen 21e, Rick Schuurman 37e en
Manuel Leeuwerk 40e.
Wouter Vooren liep bij de jongens
C naar de 26e plaats, Jasmijn Tooren liep in een sterke race naar de
9e plaats en Vera Duikersloot, nog
maar enkele weken lid, werd 23e.
Bij de jongste categorie, de mini’s
van 6 jaar, werd Anna Schuurman
12e, Wouter Voorn bij de jongens
ook 12e en Vasco Overes 9e.

Regio - Kopman Dorus van De
Meer van biljartteam De Merel/
Heerenlux 2 zette afgelopen week
de de kortste partij op 16 beurten
en zette een hoogste serie van 47
caramboles op de score. Nieuwkomer Jacques de Leeuw onderging in De Ronde Venen competitie
z,n vuurdoop als kopman van APKMijdrecht 1. Dorus kwam tot 6.8 en
Jacques tot 1.8 moyenne. Het team
van Dorus won bij de Lachende Ruiter met 5-4. De Merel/Heerenlux
3 won eveneens met 5-4 , dit echter van gastteam De Paddestoel 2.
Jan van der Meer en Cor van Wijk
behaalde voor De Merel de winstpunten terwijl Pim de Jager en Stefan Vos het voor De Paddestoel deden. Bobs Bar kreeg thuisspelend
een 2-7 klop van De Springbok 1
toegediend. Richard van Kolck van
Bob gaf z,n teammaats wel het goede voorbeeld door Kees de Bruyn
in 18 beurten te verslaan. Richard
zette in z,n partij een hoogste serie
van 19 caramboles. Hans van Eijk,

Peter Stam en Willem Holla klaarde
uiteindelijk de klus voor de Hoefenaren. De Paddestoel 3 verloor met
4-5 van Cens 1. Hans Bak en Ralph
Dam hielden hun partijwinst thuis,
Joop Luthart en Donny Beets wisten de winst plus het extra punt mee
naar eigen huis te nemen. Cens 2
won met 5-4 van APK-Mijdrecht 3
en Leen Cornelisse was de man van
de avond want hij won in slechts
17 beurten van Ron Schoonhoven. Chris Esser won van René Alblas in 27 beurten maar liet wel een
mooie serie van 15 caramboles op
het scoreblok noteren. Roy Leemreize en René Kuster van APK namen de 4 puntjes mee naar huis. De
Merel/Heerenlux 4 won met 7-2 van
APK-Mijdrecht 2. Wim Roest, Gijs
van der Vliet en Wim van de Linden
deden het voor De Merel en Pascal
Pluymakers van APK was de enige die er een stokje voor kon steken. Stieva Aalsmeer trof een sterkspelend De Schans. John Beets,
Henk Doornekamp, Dirk van Ype-

ren en Hein Voorneveld liet Stieva
reddeloos achter. Het team van De
Schans gaat de komende maanden
vanwege verbouwing bij De Boei
spelen. De Kuiper/van Wijk verloor
met 2-7 van Dio die stevig aan de
kop staat van de teamcompetitie.
Paul Schuurman, Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn waren voor
Dio de winstmakers. Michael de
Kuiper was de enige van z,n team
die de eer hoog wist te houden.

Hoge opkomst Zilveren
Turfloop 2011
De Ronde Venen - Zondag 6 november 2011 werd voor de 21e
keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Dit jaar was de Zilveren
Turfloop voor het eerst onderdeel
van het Zorg en Zekerheid Circuit.
Als openingsloop van het seizoen
2011/2012 kon de Zilveren Turfloop
op een ongekend aantal lopers rekenen: in totaal gingen maar liefst
1600 lopers van start. Ook het goede loopweer heeft bijgedragen aan
deze hoge opkomst.
Om half 11 ging de Rabo kinderloop
van start. Maar liefst 208 kinderen
namen deel aan deze afstand, waarvan een groot deel afkomstig van de
Twistvliedschool. De kinderen ontvingen na afloop een mooie medaille. Vanaf 11.00 uur ging achtereenvolgens de 10 kilometer, 5 kilometer en 16,1 kilometer van start. Het
parcours ging grotendeels door de
Mijdrechtse polders en langs de rivier de Kromme Mijdrecht.
De ereplaatsen op de 5 kilometer
gingen dit jaar naar Silke Schmidt
en Luuk Metselaar. De 10 km werd
gewonnen door Anouk Claessens en Sander Heesen. Jolanda
ten Brinke was de snelste dame op
de 16,1 km. Bij de heren werd de
langste afstand wederom gewonnen door Veenloper Michael Woerden. Alle uitslagen zijn te vinden op
www.zilverenturfloop.nl.

Spelers Biljartclub Dé Biljartmakers/
De Vrijheid in nieuwe kleding
De Ronde Venen - De spelers van
biljartvereniging De Vrijheid/De Biljartmakers uitkomend in De Ronde
Venen competitie en spelend in Café De Vrijheid te Amstelhoek spelen dit seizoen in nieuwe wedstrijdkleding.
Teamspeler Fred van Eijk is er in geslaagd om naast sponsor van het
eerste uur. Dé Biljartmakers Gerard en Cees Bocxe uit Portengensebrug nog 2 sponsors aan te trekken waardoor er voldoende middelen aanwezig waren om keurig gekleed in zwarte overhemden het
centre court te betreden.

eigenaar Wim van Woerden zelf een
fervent biljartliefhebber heeft gelijk zijn visite kaartje afgeleverd, de
overhemden zijn prachtig geborduurd, het logo van cafe De Vrijheid
op de achterkant ziet er prachtig uit.
De 2e nieuwe sponsor INGMAR kachels en openhaarden uit Nieuwveen . Het bedrijf dat voor sfeer en
warmte in huis zorgt in deze wintertijd . Eigenaar Marcel Uyttewaal met
al meer dan 30 jaar ervaring in het
installeren van haarden en kachels,
draagt ook de biljartsport een warm
hart toe en is regelmatig bij de biljartwedstrijden aanwezig.

De 2 nieuwe sponsoren zijn :
MAWI borduurwerken uit Uithoorn

Sponsors
Alle teamleden zijn zeer verguld

met deze sponsors, team leider Bert
Loogman altijd bezig met het promoten van de biljartsport is apetrots
met de nieuwe kledinglijn.
Het team bestaat uit de spelers Bert
Loogman, Nico van Soeren, Nick
van de Veerdonk, Paul Huzemeijer,
Bart Dirks, Glen Altena en het echtpaar Fred en Hetty van Eijk maken
het team compleet.
Zij laten in de competitie zien dat
deze drie sponsors een goede investering gedaan hebben. Dat blijkt
wel uit de resultaten van de afgelopen weken het team heeft zich opgewerkt naar de top van de ranglijst
en bivakkeert momenteel op een 4e
plaats..

Een deel van de sponsorinkomsten
ging naar Soos De Cirkel. Na afloop
werd aan deze soos voor verstandelijk gehandicapten een cheque
overhandigd door de voorzitter van
de organiserende atletiekvereniging
De Veenlopers, Frans Bosman.
Al met al is de Zilveren Turfloop ook
dit jaar een groot succes te noemen,
met dank aan alle vrijwilligers die
zich vol enthousiasme hebben ingezet.
Op bijgaande foto’s ziet u de
prijsuitreiking van de kinderen.
Deze foto’s zijn gemaakt door
Nadine van Dijk)

HVR Bouw prachtige winnaar
Zilveren Turf Businessloop
Regio - Afgelopen zondag 6 november vond in Mijdrecht de 21e
Zilveren Turfloop plaats met de start
en finish bij Sporthal De Phoenix. Dit
jaar behoort de loop voor de 1e keer
bij het Zorg & Zekerheid Circuit.
Vast onderdeel van deze loop blijft
de Businessloop voor bedrijven en
instellingen over 5 én 10 km. Dit jaar
stonden er maar liefst 19 teams voor
de 10 kilometer en 9 teams voor de
5 kilometer aan de start. Nadat de
tijden van de eerste vier finishers
van elk team bij elkaar waren geteld konden de winnende teams bekend worden gemaakt. Winnaar van
de Zilveren Turfloop 10 km Businessloop 2011 is voor de 1e keer HVR
Bouw uit Vinkeveen geworden. Zij
nemen de wisselbeker mee naar
huis. Op de tweede plaats eindigde PK sport en het Veenlanden College werd derde. Winnaar van de 5
km Businessloop 2011 is wederom
het leerlingenteam van het Veenlanden College geworden. Zij mogen
de wisselbeker dit jaar in de prijzenkast ten toonstellen. Op de tweede

plaats eindigde nieuweling Breewel
Transport en derde werd Bayer.
De organisatie feliciteert alle lopers met het behaalde resultaat. Er

is vernomen dat alle teams weer in
training gaan voor de 22e editie van
de Zilveren Turf Businessloop op de
eerste zondag in november in 2012!

2e katern

LET OP: SPECIALE
KRANT

Hertha de meest gelukkige
in foutenfestival

Mooie tweede competitiedag
voor de miniteams van Atalante
Vinkeveen - Atalante Muppets
(Juriaan, Ivar, Marc, Jaco, Kimo,
Stefan)
Het hoogste team van de Atalante
mini’s zijn de Muppets, die speelden dit keer na een eerste plek op
de laatste minidag in de allerhoogste poule. In de eerste set had het
team moeite om het ritme te vinden, waardoor de eerste set tegen
VCH Spike werd verloren. De tweede set ging het stukken beter, er
werd goed overgespeeld wat resulteerde in een winst. De volgende
wedstrijd tegen VCH topspin toonde een vervolg in de stijgende lijn.
Er werd meer en meer in 3-en gespeeld waardoor er wat rust kwam
in het team en er ook meer aangevallen kon worden. Deze wedstrijd
werd gewonnen. In de laatste wedstrijd leek het alsof het kruit en concentratie verschoten was. Nog wel
een paar oplevingen, maar ze moesten hun meerdere erkennen in Smashing Velsen.
Atalante Toppers
(Claudia, Chanel, Noa,
Roos, Leonie, Lucia)
Zij speelden de eerste wedstrijd tegen Martinus en begonnen – net als
de Muppets - wat stroef, maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam
het team steeds beter in het spel.
De eerste set hebben ze de achterstand net niet op tijd kunnen omzetten in een winst. Maar in de tweede set waren ze helemaal op dreef
en werd met mooi spel ruim gewonnen. Het smashen lukte ook steeds
beter! De tweede wedstrijd was tegen Spaarnestad Smashers. Deze
wedstrijd ging vrij gelijk op. Zelfs tot
aan het einde toe, het werd ook een
gelijk spel, de punten werden verdeeld. De laatste wedstrijd was tegen het andere team van Martinus.
Ook hier ging het steeds tijd gelijk
op, beide teams waren aan elkaar
gewaagd er werd hard gewerkt door
beide teams, met mooie reddingen.
Het was alleen jammer dat net voor
de zoemer het twee keer Martinus
was dat aan het langste eind trok
en dus verloren de Toppers de wedstrijd.
Atalante Ministars (Fay,
Talitha, Valerie, Nikki, Isabel)
De Ministars waren dit keer compleet aan de competitiedag begonnen. Ze maakten een fantastische

start tegen VHZ. Ze speelden goed
en het was een mooie wedstrijd om
te zien. Ze wonnen beide sets overtuigend. De tweede wedstrijd wilden ze hetzelfde spelletje doorzetten, maar daar staken de VVO Twitters een stokje voor. Die boden kranig tegenstand en het lukte de Vinkeveense formatie niet om dit offensief te doorbreken. Deze wedstrijd
werd verloren. Enigszins teleurgesteld en ook wat vermoeid, mede
ook door de late wedstrijden, hebben ze de laatste wedstrijd tegen
Smashing Velsen eigenlijk een beetje weggegeven. Deze werd ook verloren.
Atalante Megamini’s (Mark,
Lisanne, Maaike, Anouk, Judith)
Het team was blij dat er eindelijk
weer een competitie dag was. Alle energie kwam eruit in de eerste wedstrijd, er werd gedoken, gesmasht en waren er veel mooie reddingen! Met een ruime cijfers wisten de Megamini’s van de Beachbabes uit Ijmuiden te winnen. Daarna volgde een pittigere tegenstander, VCH Set Up. In het begin overtroefde de Hoofddorpse formatie
de Megamini’s. Maar zij kwamen
door solide en slim geplaatst spel
terug en net voor de zoemer stond
het Vinkeveense team 1 punt voor,
dus winst!! De tweede set liet VCH
zich niet ontnemen en die wonnen
zij ruim. In de laatste wedstrijd wat
de puf er een beetje uit, er slopen
wat meer foutjes in. Wel leuk spel,
maar ze moesten de winst afstaan
aan een nieuw team op de minidag
van Unitas uit Mijdrecht.
Atalante Long Ladies (Eva,
Jade, Rosalie, Annefloor)
Annefloor was hersteld van haar
blessure en daardoor was het team
voor het eerst compleet begonnen
aan een competitiedag. De eerste
wedstrijd tegen Heemstede waren
echter de spieren nog niet warm
genoeg. Ondanks mooie service en
goed overspelen kon de winst beide sets niet naar Atalante getrokken
worden. De tweede wedstrijd tegen
VCH ging beter. Een paar mooie
smashes van Jade en de slimme
service van Rosalie konden dan
wel niet voor winst zorgen, maar
de tweede set wel voor een gelijkspel. En dit smaakte naar meer! De
laatste wedstrijd tegen VCH was

ook bij dit team de moeheid al aardig toegeslagen (het was al bijna
18.45 uur). De Long Ladies lieten
zich echter niet kennen en juichten na iedere punt. Na de eerste set
net aan gewonnen te moeten geven,
loonde het juichen alsnog; de laatste set gewonnen!
Atalante Heroes (Cayden,
Sander, Sander, Alyssa, Daan)
In de 1e set van de wedstrijd tegen
Spaarnestad superstars moest het
team er even inkomen maar na een
paar punten liep het steeds beter. Er
werd goed gedraaid na elke bal die
het team over het net gooide, wat
vorig jaar nog erg moeilijk was. De
eerste set is verloren en de tweede
set werd gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd speelde het team tegen
VCH Dive. Na een prachtige vangbal van Daan en een mooie pass en
vangbal van Cayden (dan mogen
alle teamspelers weer terug in het
veld) werd de eerste set gewonnen.
Ondanks mooie reddingen van de
beide Sanders en Alyssa die steeds
meer ballen pakt, werd de tweede
set helaas net verloren. De laatste
wedstrijd tegen de SV Strandpiraten
begon heel moeizaam, ze konden
hun ‘draai’ niet helemaal vinden en
deze set werd verloren. Maar in de
tweede set herpakte het team zich
heel goed en wisten deze dag toch
nog mooi af te sluiten met een puike winst.

Vinkeveen - In een bizarre wedstrijd heeft Hertha op bezoek bij De
Meer een 4-5 overwinning uit het
vuur gesleept. Beide ploegen zorgden door de vele fouten voor een
spektakelstuk. Een wedstrijd met
veel strijd en matig voetbal eindigde met een ‘korfbal-uitslag’ in het
voordeel van de Vinkeveners.
Dat fouten in het voetbal vaak aan
de basis staan van doelpunten is algemeen bekend, maar Hertha en
De Meer maakten het afgelopen zaterdag wel erg bont. De wedstrijd
was nauwelijks begonnen of Hertha werd in het zadel geholpen door
de Amsterdamse verdediging. Een
onzuivere terugspeelbal hobbelde
langs de keeper het doel in, 0-1. De
thuisploeg boog de achterstand vervolgens simpel om in een 2-1 voorsprong. Hertha verdedigde slap,
verloren hun duels en hadden geen
grip op het middenveld, de snelle spitsen van de Amsterdammers
konden vervolgens niet worden afgestopt. Hierdoor kon de thuisploeg
een aantal keren gevaarlijk worden.
Ommekeer
Na twintig minuten kwam de ommekeer in de wedstrijd, de verdedigende middenvelder van De Meer
kwam onbesuisd inglijden op de
achillespezen van aanvoeder Jorg
Landwaart. De uitstekende leidende
scheidsrechter trok vervolgens direct rood. Dat veel scheidsrechters,
vooral op dit niveau, niet direct rood
trekken, mag geen reden zijn om te
twijfelen aan de beslissing van de
scheidsrechter. Feit is wel dat de rode kaart Hertha uiteindelijk goed
uitkwam, want tegen elf man hadden de Vinkeveners het erg moeilijk.
Na de rode kaart kon Hertha beter

in het spel komen. De Vinkeveners
probeerden de bal rond te laten
gaan, maar het leidde door slordigheden in de passing vaak counters
en gevaar van de thuisploeg in. Een
persoonlijke fout stond opnieuw
aan de basis voor een tegentreffer.
Hertha verspeelde eenvoudig de bal
en verleende de spits van De Meer
de vrije doortocht. Keeper Wouter
Moen werd vervolgens kansloos gelaten, 3-1. De achterstand en het
vertoonde spel was voor trainer van
Burik genoeg reden om zijn ploeg
om te zetten. Rechtsback Max Hordijk werd uit tactisch oogpunt gewisseld en spits Dave Ruijzenaars
kwam binnen de lijnen. Hertha ging
achterin met drie verdedigers spelen en Ruijzenaars kwam voorin
naast Wim Mollers en Albert Haveman te spelen. De omzetting bracht
Hertha direct terug in de wedstrijd.
Invaller Ruijzenaars mocht alleen op
de keeper af en schoot de 3-2 tegen
de touwen. Toch kwam Hertha in de
blessuretijd van de eerste helft nog
in de problemen. Na balverlies van
Hertha kreeg de thuisploeg twee levensgrote kansen. Moen kon met
twee knappe reflexen de 4-2 voorkomen, zodat de Vinkeveners nog
met een overbrugbare achterstand
de rust in gingen.
Mogelijkheden
In de fase direct na rust was Hertha de bovenliggende partij. De Vinkeveners probeerden de bal te laten gaan en creëerden een aantal mogelijkheden. Na een uur spelen kwam Hertha langszij, Landwaart kon Ruijzenaars bereiken na
goed doorzetten op de rechterflank,
de invaller legde de bal knap in de
verre hoek, 3-3. Na de gelijkmaker

kreeg Hertha nog een aantal mogelijkheden via Pieter Liesveld en Mollers. In de 72ste minuut kwam Hertha op voorsprong, de van een blessure herstelde Pim Berentzen bereikte Rick Aarsman, die via de rug
van de verdediger raak schoot, 3-4.
De voorsprong van Hertha zou de
ploeg rust moeten geven, met een
man meer zouden de Vinkeveners
dit makkelijk moeten uitspelen. Vijf
minuten na de voorsprong was het
echter weer gelijk. Een geblokte
voorzet viel bij de tweede paal voor
de voeten van de meegelopen middenvelder die eenvoudig de 4-4 binnen kon tikken. Hertha moest opnieuw op zoek naar de voorsprong
en kreeg dit een kleine tien minuten
voor tijd. Een voorzet vanaf rechts
werd door de verdediger van De
Meer bijna in eigen doel gewerkt,
zijn inzet viel via de lat voor de voeten van Haveman, die allert reageerde en de 4-5 binnen kon werken. In
de slotfase kroop Hertha nog door
het oog van de naald, na een aantal
hachelijke momenten in het strafschopgebied, maar Moen kon reddend optreden.
Hiermee eindigde een krankzinnige wedstrijd in een 4-5 overwinning
voor Hertha. Door het matige voetbal en de vele fouten van beide kanten, was eigenlijk de scheidsrechter
de beste man van het veld. De terecht getrokken rode kaart na twintig minuten spelen was voor Hertha achteraf de redding, waardoor de
ploeg ternauwernood nog de drie
punten binnen kon slepen. Door de
overwinning stijgt Hertha naar de
vierde plaats in de competitie.
Hertha speelt zaterdag thuis tegen

Kanjers (Nathalie,
Isa, Tessa, Zoëy)
Het was jammer dat in de eerste
wedstrijd ze meteen het beste team
van de poule tegenover zich kregen,
VCH Pass. Het was daardoor lastig
inkomen voor de Kanjers. Ondanks
goed gooi- en vang werk moesten
de meiden helaas beide sets gewonnen geven. De tweede wedstrijd beten de meiden zich vanaf
de start vast in het spel. Snel gooi
en vangwerk en zelfs af en toe een
pass- en vangbal maakte de winst
zoet. Beide sets werden gewonnen
van VHZ. De laatste wedstrijd hadden de kanjers de smaak te pakken.
Slimme balletjes net over het net
gegooid of ver achterin scoorden
goed. De tegenstander SAS had beduidend meer moeite met het spel.
Ook deze wedstrijd werd met 2 sets
gewonnen. Een goede score voor dit
nieuwe team!

CSW F1 naar het H.E.T.T.
Toernooi bij Ajax
Wilnis - Marcel vroeg op een training wat de jongens wilde doen,
op woensdagmiddag gaan trainen
bij CSW of een Toernooi bij Ajax op
de toekomst? Dat was duidelijk, of
de ouders nu wilde of niet, de jongens wilden meedoen aan het toernooi bij Ajax.
Dus woensdag 2 november was het
zover. Om 13.00 uur verzamelen bij
CSW om daarna te vertrekken naar
het H.E.T.T. toernooi bij Ajax op de
Toekomst.
Aangekomen bij Ajax werd wel duidelijk dat de zenuwen van de jongens door hun lijf gierde. Joey, onze aanvaller, was door Ajax een paar
keer bij CSW door een scout bekeken en op uitnodiging van Ajax
heeft hij een paar keer met Ajax
mee getraind.

Joey ging naar het team van Ajax
waar hij deze dag in speelde en de
CSW Boys gingen naar de kleedkamer om zich voor te bereiden op het
toernooi.
Het niveau van de tegenstanders
was hoger dan waar de CSW Boys
in de competitie in spelen. In de eerste wedstrijd was dat heel duidelijk
en dan ook nog die zenuwen. Deze wedstrijd word dan ook verloren
met 5 – 0. Ook de 2e wedstrijd lukte het niet om te winnen, 2 – 0. Na
deze 2 wedstrijden is er een foto
moment op veld 1. De jongens komen na wat eten en drinken tot rust
en worden de zenuwen de baas en
gaan zich voorbereiden op de laatste 3 wedstrijden. Dat is te merken
want de 3e wedstrijd word met 1 –
0 gewonnen. Voor de jongens was

dat net of ze de wereldbeker gewonnen hadden. Nu de laatste 2
wedstrijden nog, na wat informatie
werd bekend dat deze 2 teams alle wedstrijden met grote cijfers gewonnen hadden, dus ook tegen het
team waar wij met 5 - 0 van verloren
hadden. Met de eerste overwinning
opzak gaan de CSW Boys de laatste
2 wedstrijden in met een goed gevoel. Dat blijkt dan ook uit de uitslagen van beide wedstrijden, 0 – 0.
Na de laatste poule wedstrijd werd
bekend dat Joey met het Ajax elftal door ging naar de kruisfinales,
helaas hield het na de eerste wedstrijd in de kruisfinale ook voor zijn
team op.
De CSW Boys hebben een top dag
gehad! en hopen dat Joey een plek
bij Ajax kan veroveren, al willen ze
eigenlijk dat Joey bij CSW blijft.
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Medailles voor schermers!

VLC jeugd in de prijzen
Regio - De 21e uitgave van de Zilveren turfloop, georganiseerd door
“De Veenlopers” uit Mijdrecht, is
bij de vijf kilometer businessloop
een prooi geworden voor de jeugdige deelnemers van het Veenlanden college.
Pracht prestatie
Michaela Disseldorp en Lonneke
Meijer wisselden het zware werk
tegen de wind in goed af en konden daardoor zeer hoog eindigen
in de klassering. Michaela eindigde op de elfde plaats, vier seconden
later gevolgd door Lonneke (plaats
12 in 22.21 min.). Jannke van Ginkel
volgde op plaats 15 in een tijd van

22.57 minuut. Eva Haspels, die onderweg last had van haar maag kon
zich goed handhaven en legde beslag op een keurige 21e plaats. Haar
tijd was 24.10 minuten. Martine Verschure was zeer tevreden over haar
tijd , zij plaatste zich als 59e in een
tijd van 27.48 min. Matthijs Uyttewaal liep een 48e plaats bij elkaar
in een tijd van 21.25 min. Emiel van
Dijk finishte als 19e in een zeer snelle tijd van 18.35 min.
Hiermee legde het VLC jeugdteam
beslag op de eerste plaats bij de
businessloop, een pracht prestatie.
Derde plaats op de 10 kilometer
Emil Hoogstad trok weer eens van

leer, na zijn winst bij de AKU scholierenloop waren alle ogen gericht
op deze klasbak. Hij trok de VLC kar
en eindigde in 37.37 min. Op de 10
kilometer businessloop.

Regio - ‘Elk kind dat sport is een
winnaar,’ aldus schermleraar Pascal Kenter van Schermschool Tréville. Met veel plezier gaf hij al zijn
leerlingen een ‘gouden’ medaille.
Afgelopen week was de laatste les
van zijn introductiecursus schermen
voor kinderen van zes tot dertien
jaar. In vier lessen werden de kids
de basistechnieken van het schermen geleerd en de verschillende
manieren van aanvallen en verdedigen. Met succes! Schermen is een
sport waarbij snel vorderingen worden gemaakt en dat is natuurlijk
voor kinderen extra leuk. Zo kunnen
ze niets en vier weken later hanteren ze een floret en spelen onderling partijen. Ook de ouders, die de
vorderingen van de kinderen op de
voet hebben gevolgd, zagen vol trots
hoe de kinderen hun best deden en
met veel plezier naar Schermschool
Tréville gingen. Vele kinderen gaan
dan ook door met deze mooie sport.
En wie weet wordt één van deze
jonge schermers over een paar jaar
schermkampioen van Nederland!
Binnenkort start schermschool Tréville in Amstelveen met een tweede
introductiecursus.
Meer weten? Kijk op www.schermschool-treville.nl of mail naar info@
schermschool-treville.nl

Richard Compaan volgde op de
tweede plaats voor het VLC, hij werd
80e in een tijd van 43.05. Johan
Kroon liep 46.05 over de tien kilometer, op de hielen gevolgd door Bertus Vrielink die eindigde in een tijd
van 46.19 min. Jur Overheul plaatste nog een eindschot en eindigde in
55.20 min. Mark Huisman tenslotte
liep naar een tijd van 1.01.45. Hiermee legde het VLC team beslag op
de derde plaats bij de businessloop.

Dio en de Merel/Heerenlux
3 vergroten voorsprong

‘Wie sponsort
mijn hart?’
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting,
helpt kinderen en jongeren met een ziek hart langer en
gelukkiger te leven. Daarnaast zijn we er ook voor
kinderen en jongeren zonder aangeboren hartafwijking.
VOORKOMEN ÉN GENEZEN

Jump financiert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren
hartafwijkingen en draagt bij aan betere zorg en kwaliteit
van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we
kinderen en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat
zo kunnen houden.
Ieder kind verdient een
eerlijke kans op gezondheid,
geluk en grote dromen.
Word daarom nu donateur.

Giro 5514
t.n.v. Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl

Regio - In biljartweek 9 waren er
geen grote verrassingen te noteren. De koplopers behaalden
ruime overwinningen en lopen
steeds verder uit op de achtervolgers.
De komende week staan er een
paar topwedstrijden op het programma. DIO(no.1) moet op bezoek
bij De Kuiper/van Wijk (no.4) en De
Merel/Heerenlux 3 (no.2) krijgt De
Paddestoel 2 (no.3) op visite. Afgelopen week waren er drie spelers
met de kortste partij in 18 beurten.
John Beets, Kees de Bruin en Desmond Driehuis.
Een bijzondere prestatie leverde Desmond Driehuis, die met een
aangepaste keu, de beloning voor
zijn inspanningen kreeg.
John
Beets (zie foto) was extra op dreef
door ook nog de procentueel hoogste serie te noteren. Hij maakte 42
caramboles = 35,00% van zijn te
maken punten. De Merel/Heerenlux 1 drukte Stieva Aalsmeer met
een 9-0 nog vaster op de laatste
plaats. Bart Hoffmans viel op door in
de laatste 2 beurten keihard toe te
slaan tegen Aria Dolmans. De Merel/Heerenlux 2 verloor verrassend
met 4-5 van De Paddestoel 1. Alan
Knightley en Wijnand Strijk zorgden
voor de winst van de Paddestoel 1.
Cens 1 had met 5-4 veel moeite met
APK Mijdrecht 1. Desmond Driehuis
oogstte veel bewondering door in 18
beurten Gerrie Hölzken te verslaan.
Langste eind
De Springbok 1 was met 7-2 goed
op dreef tegen De Paddestoel 3.
Kees de Bruin had geen moeite met
Michel Bak en won met een moyenne van 10,00. Hans van Eijk trok
na een spannende partij in 21 beurten aan het langste eind tegen Hans
Bak. De Schans zag De Kuiper/van
Wijk met 2-7 vertrekken. Nico Koster, Jos Lugtigheid en Martien Heijman waren te sterk voor de spelers
van De Schans. John Beets won na
een sterke start vrij simpel van Kees
de Zwart. Kromme Mijdrecht 2 verloor geflatteerd met 2-7 van De Me-

rel/Heerenlux 3. Alle partijen waren
spannend. Jan van der Meer, Hans
van Rijn en Cor van Wijk wonnen
met kleine verschillen. Herman van
Yperen redde de eer voor Kromme
Mijdrecht 2. APK Mijdrecht 2 won
nipt met 5-4 van Cens 2. Zweder
van Dalen rekende in 21 beurten af
met Bobby de Boer. Jos Bader had
maar 23 beurten nodig tegen Hendrik Versluis.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2 de

baas over De Vrijheid/Biljartmakers.
John Oldersma, Kees Westkamp en
Gerrit Schuurman waren met winstpartijen goed op dreef voor De
Kromme Mijdrecht 1.
De uitslagen van de woensdagavondpartijen zijn: DIO tegen Bob’s
Bar 7-2, APK Mijdrecht 3 tegen De
Springbok 2 2-7 en Paddestoel 2 tegen De Merel/Heerenlux 4 5-4. Van
deze wedstrijden zijn geen uitslagenlijsten binnen.
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Doelpuntenfestival bij
EDO tegen Argon

Toptrainer geeft gastles bij
Horangi Taekwondo

Mijdrecht - Na de nederlaag vorige week bij Roda heeft Argon met
een 4-7 overwinning op HFC EDO in
Haarlem enigszins revanche genomen. Met vier doelpunten had Vincent van Hellemond een groot aandeel in de doelpuntenreeks. Echter
de vier tegentreffers die Argon incasseerde waren volkomen onnodig.

De Ronde Venen - Dat niet alle
grootmeesters Koreanen zijn bewijst
Robert van de Bergh. Hij is al ruim
15 jaar een succesvolle trainer van
zijn eigen school in Opmeer en een
bevriende trainer van Horangi Taekwondo. In juni is hij geslaagd voor
zijn 6e dan examen waarbij hij een
scriptie heeft geschreven over realistische zelfverdediging. Als agent
heeft hij veel ervaring met dit thema.
In de gastles die hij heeft gegeven aan de volwassenen is daarom ook de nadruk gelegd op realistische zelfverdediging. Bij de verschillende verdedigingen werd niet
alleen gekeken of ze effectief zijn,
maar ook in welke situatie je die kan
toepassen. Op straat met veel ruim-

Coach Jack Honsbeek had enkele
vaste basisspelers op de bank laten
plaatsnemen, blijkbaar moest er na
het vertoonde spel van vorige week
maatregelen worden genomen.
Na tien minuten viel het eerste schot
op doel en tevens werd het de openingstreffer, na een actie over links
schoot Vincent van Hellemondt de
0-1 tegen de touwen. Nauwelijks vijf
minuten later benutte Stefan Tichelaar een vrije trap, vanaf twintig meter sloeg de bal tegen het net 0-2.
Even later was het alweer raak. Nadat Rik Schalkwijk te hoog mikte en
Rick Verweij in de rebound naast
schoot zorgde Lesley Groenen met
een gericht schot voor de 0-3.
Doelpunten
Daarna volgde er in een tijdsbestek van zes minuten nog vier doelpunten. Vlak bij het doel van Argon
kon een vrijstaande speler van EDO
de bal over de doellijn schieten 1-3.
Even later verscheen Rick Verweij
alleen voor keeper Van der Giezen
van EDO en liet deze kansloos 1-4.
Weer kwam EDO terug, de beste
man van het veld, Fabian Willemze,
schoot laag en hard in, de bal ging
onder de Argondoelman door 2-4.

Maar Argon kwam snel terug, een
vrije trap van Tichelaar werd door
Van Hellemondt afgerond 2-5. In de
slotfase werden er nog meer pogingen gedaan door de aanvallers van
Argon, Doorson schoot op de keeper, Verweij rakelings voorlangs en
Van Hellemondt trof de paal.
Geen scherpte
De tweede helft waren de mogelijkheden om verder uit lopen voldoende aanwezig maar de echte scherpte ontbrak. Wel werd het
vlak na de hervatting 2-6, Groenen legde de bal terug op de vrijstaande Van Hellemondt die vervolgens hard inschoot. Daarna volgde er een periode van wissels, Stefan Tichelaar raakte geblesseerd en
werd vervangen door Kevin Blom
en Bas de Graaff kwam in het veld
voor Alan Doorson. Ook Rick Verweij verliet het veld, hij werd vervangen door Albert Mens. Met nog tien
minuten op de klok verschalkte de
thuisploeg twee maal Argondoelman Van Moort, eerst was er Peter
van den Eekhout die een lobje oever
de doelman de stand op 3-6 bracht.
Een minuut later dacht Fabian Willemze ‘dat kan ik ook’ en werd het
4-6. Even leek het nog spannend te
worden maar nadat Groenen alleen
voor de keeper stond en het net niet
kon afmaken, Winkel naast schoot
en Van Hellemondt over kopte was
het Bas de Graaff de Van Hellemondt aanspeelde en vervolgens
wel doel trof 4-7.
Aanstaande zaterdag de topper
thuis tegen NFC dat maar vier punten achterstand heeft op Argon.

Ervaring verslaat jonge garde

Amstelhoeker wederom
Clubkampioen in Ermelo
Amstelhoek - In een veld van 56
deelnemers, variërend in leeftijd
vanaf 18 jaar is het de ervaren Amstelhoeker motorcrosser Roland Ultee (55) wederom gelukt om clubkampioen te worden op zijn Yamaha YZ250 tweetact.
Bij Ultee stroomt motorolie door de
aderen. Op basis vanzijn jarenlange ervaring als testrijder bij Yamaha,
onder andere in de U.S.A. en Italie,
wist hij de troep jonge honden van
zich af te houden. Ultee: “Het gaat
om het hele jaar constant rijden. Die
jonge gasten winnen de ene keer,
maar flikkeren de andere keer van
hun fiets. Elke wedstrijd voor het
podium rijden is de sleutel tot succes.” De kampioensbeker werd door
de trotse buurtbewoners enthousiast bewonderd.

Vinkeveen - Woensdag 2 november had Atalante D2 een treffen
met de nummer 3 VCH D2 in Hoofddorp. Na 6 wedstrijden staat de
Haaxman ploeg op een achtste plek,
één keer werd de ‘0’ gezien bij de
4-0 verloren strijd tegen de huidige
koploper. De wedstrijden zijn vooral
aan elkaar gewaagd en spannend,
en zeker niet zonder kansen. Zonder twee middenaanvallers Debbie
van der Hoorn en Joke Ruizendaal
zetten de overige 8 dames de volleybalgympen op de mooie houten
parketvloer in de FBK hal. Jet Feddema ving aan als verdeler en kon
direct flink in de benen om de wat
matige pass toch nog mooi op te
gooien voor de aanvallers. De getapete enkel hield goed stand maar
de Vinkeveense aanval was eerder
voorzichtig en makkelijk dan fel en
pittig. Een schamele 14-25 verlies
was het resultaat.
Geen fouten
Aanvaller Annemarieke Wijnands
speelde voort op de plek van Natalie
van Scheppingen in deel 2. Statistieken lieten zien dat de geelgroene
service solide was, nagenoeg geen
fouten en enkele keren direct punt.
Verder werd de service pass iets beter en kon vaker gescoord worden,
hoewel het Hoofddorpse blok een
flink aantal kon afstoppen wat resulteerde in directe tegenpunten.
In de rally was het nog erg onrustig
en patronen werden meerdere keren verspeeld. Hard werken dat wel,
maar nog niet genoeg rendement.
VCH liet iets meer steekjes vallen in

aanval en service en de Vinkeveense leeuwen roken kansen, er was
stijgende lijn maar voor set 2 niet
genoeg: 25-20.
Pit
In het derde bedrijf pakten de Vinkeveners van meet af aan goed
door, met pit, initiatief en communicatie kwam er meer structuur in
de pass en op alle fronten ging het
beter draaien. Het vuur was aan,
schijnbaar makkelijk werd gescoord
met fikse aanvallen en diverse tactische ballen zetten de thuisploeg op
het verkeerde been. Een heel ander
beeld. VCH verloor grip en moest
het vooral in de verdediging ontgelden en maakte veel fouten met de
eigen aanval en service. Met 17-25
werd de set gepakt.
Blij over de hervonden peper en inzicht werd in het vierde bedrijf lekker voort gebald, en ondanks dat
door vermoeidheid hier en daar een
puntje werd gemist was de ploeg
aan. Tegen het einde kwam er toch
nog enige spanning en bij 23-21
achter werd door time-out van Jet
de koers duidelijk en alsnog gewonnen met 21-25. Voor de derde keer
een vijfde set dus. Iets te veel pass
foutjes zorgden aan het begin van
de set voor een achterstand van 7-2.
Langzaam kwam de ploeg weer bij
tot 11-8 maar het was te laat in de
korte set: 15-10. De top 3 is nu geweest, volgende wedstrijden gaat
de pepermolen weer mee, te beginnen vrijdag 11-11 in De Boei om
19:30 tegen Xenon D1.

Dames Atalante 3 moet
zich gewonnen geven

Bingo bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond
12 november 2011 is er een feestelijke Bingo bij Sport Vereniging
Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg te Vinkeveen.

Derde vijfsetter voor
Atalante D2

Er zijn wederom mooie prijzen te
winnen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
de Bingo start om 20.30 uur. Het
eerste kopje koffie/ thee is gratis.

Vinkeveen - De dames van Atalante 3 mochten op hun trainingsavond
aantreden in de Nieuwe Bankrashal in Amstelveen. De tegenstanders waren jonge meiden die duidelijk zin hadden in de wedstrijd.
Atalante stelde zijn jongste spelers
op in de basis. Die kwamen de eerste set helaas moeizaam in het spel,
de tegenstanders daarentegen wel.
Resultaat 25-14. De tweede set probeerde Atalante de tegenstanders
uit balans te brengen met het nodige juichen en joelen. Dit worp zijn

vruchten af, echter was net niet voldoende voor de winst; 25-22. De
derde set werd ingezet op slim spelen tegen de amstelveense meiden
die duidelijk vooral op aanvallen gericht waren.
Echter ook dit slimme spel werd
doorzien. Set-upster Sandra de Boer
kreeg een voet van de tegenstander
te incasseren op haar grote teen en
moest daardoor noodgedwongen
aan de kant toekijken hoe de laatste
set dramatisch werd verloren.

BMX Noord-Hollandcup
deed uiterste best

Career Control winnaar
5e sponsortoernooi CSW
Wilnis - Afgelopen woensdagavond
werd Career Control de trotste winnaar van het 5e sponsorsixentoernooi bij CSW.
Dit terugkerende evenement werd
onder perfecte omstandigheden op
het hoofdveld in Wilnis gespeeld.
Maar liefst 12 (!) sponsorteams streden in 2 poules om de felbegeerde
1e plaats.
De organisatie had ervoor gekozen om door het grote aantal deelnemers alleen de beide poulewin-

naars een finale tegen elkaar te laten spelen. Uiteindelijk won Career
Control de finale met 2-1 van Stieva. De deelnemende teams konden
na de prijsuitreiking nog nagenieten
van een zeer geslaagd sponsorevenement. 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.

Regio - Op deze dertigste oktober
moest er aangetreden worden op de
BMX baan in Heiloo.
Na een wat miezerig begin van de
dag brak tegen de middag toch de
zon door en was het aangenaam
toeven langs het parcours.
De een na laatste wedstrijd van het
seizoen was ook nu weer zeer belangrijk want de totaalklassementen
worden pas volgende week opgemaakt. Voor UWTC deden vandaag
47 rijders mee. Dus het was zaak
om vandaag goeie uitslagen te rijden. Daar deed iedereen z’n uiterste
best voor .Er waren mooie manches
waarin fel werd gestreden om de
eerste plaatsen. Voor UWTC haalden 32 rijders de a finale en 15 rijders de b finale.
In de 14 a finales reden de UWTCers
weer diverse ereplaatsen bij elkaar.
Volgende week de laatste wedstrijd
in Langendijk.
Hier de uitslagen van deze dag.
Boys 5 girls 6 a finale:
1-Jur de beij.2-Bo Versteeg
Boys 6 girls 7:a finale:
1-Alec v d Mast. 2-Rens Grommel.
3-Joel Rijneker. 6-Bas v d linden
Boys 7 girls 8:a finale:
1-Ferdi Cevahir.2-Milan Ritsema.
3-Sten Fuite
Boys 8 girls 9:a finale:
2-Jochem v d Wijngaard. 3-Max de
Beij. 7-Daan de Bruin. 8-Tonko Klein
Gunnewiek.

te om je heen heb je andere mogelijkheden dan in het hoekje van de
kroeg. Na dit leerzame eerste deel,
werd in het tweede deel de conditie
van de taekwondoka’s van Horangi
op de proef gesteld. De verschillende schoptechnieken moesten uitgevoerd worden met o.a. een elastiek
aan het schopbeen. Hierdoor is er
meer weerstand tijdens het schoppen, is het moeilijker de balans te
bewaren en moet je ervoor zorgen
dat je been niet in een keer terugschiet. Dit was een leuke afsluiting
van deze gastles en iedereen kan
terugkijken op een leerzame en inspannende avond. Voor meer informatie over taekwondo kunt u kijken
op www.horangi.nl.

b finale: 3-Sem Knook.
Boys 9 girls 10:
a finale:2-Izar v Vliet. 8-Moreno
Haans.
b finale:
2-Jesse Versteeg. 3-Svenno v Kleij.
4-Dylano Haans.
Klasse cruisers:a finale:
3-Sven Wiebes.
Boys 10 girls 11;a finale:
1-Maarten v d Mast. 3-Jimmy v
Woerkom. 8-Jesse v Hattem
B finale:
2-Yiri Plas.4-Flip v Walraven. 5-Joeri
Nap. 7-Max v d Linden. 8-Dave Rolden.
Boys 11 girls 12: a finale:
1-Bart v Bemmelen. 2-Joey Nap.6Mitchell Vink.
B finale:
1-Jurre Overwater.
Boys 12 girls 13: a finale:
1-Scott Zethof. 2-Titus Blekemolen..
B finale:
5-Mike Treur. 6-Max Bouwmeester.
Boys 13 girls 14: a finale:
4-Thomas v d Wijngaard
B finale:
6-bas v Kuijk. 7-Mitch Bruns.
Boys 14 girls 15: a finale:
2-Mats de Bruin. 4-Roberto Blom.
7-Jaivy lee Vink. 8-Guven Cevahir
B finale:
3-Jonne Metselaar.
Boys 15 girls 16; a finale:
4-Tristan v d Ham.
Boys 17 girls 17: a finale:
8-Michiel Jansen..

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 27 oktober
was de zesde competitieronde bij
bridgeclub ABC, het wordt spannend, met nog twee ronde te gaan.
De voorzitter opende de bridgedrive
met enkele mededelingen.
Riet Bezuyen was weer aanwezig
na haar verblijf in het ziekenhuis en
na revalidatie thuis. Nou we hebben
het geweten, zij speelde weer de
sterren van de hemel. Tevens kwam
de mededeling dat de Kerstdrive dit
jaar in de Hoef wordt gehouden en
wel op 22 december a.s., nadere
mededelingen volgen nog. (om het
spannend te houden).
Riet vroeg nog even het woord, bij
iedereen sloeg de schrik om het
hart want niemand had een lunch
meegenomen, maar Riet hield het
kort, zij bedankte iedereen voor de
aandacht die zij ontvangen had tijdens het herstel. Er werd aan 15 tafels gebridged, bijna een volledige
opkomst. Acht in de A-lijn en zeven
in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Bep Soppe en Ben
Leeftink met 62,20 %, dit paar speelt
heel zeker, niet gokken, maar precies de punten tellen en niet te
veel risico nemen. Tweede werd
het echtpaar To en Henk Rademaker met 59,82 %, een paar dat enkele weken vakantie nam, om des te
sterker terug te komen. Derde werden Wil Uleman en Joke v.d. Dungen met 58,93 %.
Het was echt zo’n ochtend dat niet
alles mee zat men moest heel zeker
spelen.

B-lijn
In de B-lijn zijn het heel andere
mensen die nu naar voren zijn gekomen. Eerste werd het paar Riet Bezuyen en Wim Egbers met 63,89 %,
zoals gezegd, Riet liet goed merken
dat zij terug was. Tweede werd het
paar Nel van Bemmel en Jos Walkers met 63,54 %. Derde is het paar
Bert Morshuis en Wim v.d. Wilk geworden met 57,29 %.
Wat er in de B-lijn aan de hand is
weet ik niet, maar er verschijnen iedere keer andere sterren aan het
firmament, dat maakt het wel spannend. De competitiestand.
A-lijn
Nog steeds eerste is het paar Greet
de Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score van 55,80 %.
Roel herstel gelukkig goed van zijn
operatie en denkt al volgende week
weer te kunnen spelen.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 54,143 % en derde het
paar Frits Uleman en Gerard Prager
met 53,09 %. Hier is geen verandering in de stand, zij gaan wel onderling uitmaken wie de sterkste is.
B-lijn
Eerste zijn hier nu het paar Miep
v.d.Hoek en Nel v.d.Neut met 55,95
%. Tweede zijn het paar Corry Olijhoek en Nel de Ruiter met 54,84 %.
Deze twee paren wisselen iedere
week van positie. Derde zijn hier het
paar Corry Boomsma en Bibet Koch
met 51 98 %.
Volgende week wordt de zevende
competitieronde gespeeld.

Gelijk spel voor Argon zondag
Mijdrecht - De avondwedstrijd in
het Twentse land (vooruitgeschoven op verzoek van de thuisploeg)
heeft een hardwerkend Argon een
verdiend punt opgeleverd. Vanaf de
aftrap speelde Argon als een collectief, scherp in de duels en met de intentie om vooruit te spelen, de toch
wat verraste thuisploeg moest in de
openingsfase het initiatief dan ook
aan Argon laten, maar echte kansen leverde dit spelbeeld eigenlijk
niet op. Maar na ruim 20 minuten
was er dan de beloning toen Patrick
Lokken de bal na een hoekschop
van Nicolai Verbiest tegen de touwen achter doelman Brammer wist
te koppen voor de 0-1.
Langzaam wist HSC ’21 zich te herstellen en met name in het laatste
kwartier voor rust kreeg de ploeg de
overhand, zonder echter (net als Argon in het eerste deel) tot echt gevaarlijke aanvallen te kunnen komen. Toch slaagden ze er op slag
van rust in, de stand in evenwicht
te brengen, toen een scherp indraaiende vrije trap van Rhebergen door niemand in het overvolle strafschopgebied werd geraakt,
maar het zicht van doelman Maxi-

me Singels dusdanig beperkt was,
dat ook hij de bal niet kon bemachtigen, waardoor het leer bij de verste
paal binnen viel, 1-1.
Na rust zakte het spelpeil van de levendige wedstrijd wat in en viel er
voor de toeschouwers minder te genieten. Beide ploegen hadden nog
wel één goede mogelijkheid om tot
scoren te komen. Aan Argon zijde
was het Vincent Verheul, die na 75
minuten alleen op doelman Brammer af kon gaan, maar bij het passeren van de sluitpost te ver naar
de buitenkant werd gedwongen om
nog succesvol te kunnen zijn, terwijl
een scrimmage in het gebied voor
Maxime Singels in de slotfase een
fraaie omhaal van Uguz opleverde, maar de flitsende reactie van de
Mijdrechtse doelman op deze inzet
voorkwam een zeker niet meer verdiende nederlaag.
Al met al heeft een collectief strijdend Argon een goed resultaat weten te behalen bij de nummer drie
van de ranglijst, een mentale steun
in de voorbereiding op de ontmoeting met koploper Achilles ’29 komend weekeinde in Mijdrecht.
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CSW pas laat op winst

SV Hertha D1 bekert
verder in de KNVB beker
Vinkeveen - Zaterdag jl. was de
beslissende wedstrijd inde KNVB
bekerpoule tegen FC Hilversum D1,
bij winst of gelijkspel gaat Hertha
D1 naar de knock-out fase van de
KNVB beker. Zaterdag speelde ze
op veld 6 en begonnen om 11.30uur
onder de prima leidende scheidsrechter David Avakian aan deze bekerwedstrijd. Hertha begon wat onrustig aan de wedstrijd, leden veel
balverlies en zaten het eerste kwartier niet lekker in de wedstrijd. Hilversum was iets feller in de duels
en kreeg ook de eerste kans van
de wedstrijd de spits werd weggestuurd maar Bas pakte de bal prima in het 1:1 duel. Na een kwartier kwamen ze beter in de wedstrijd kregen kansen via Damian en
Ferdi om de score te openen maar
het bleef nog 0-0. Toen kreeg Hertha echter een vrije trap op 30 meter van het doel, Thom dacht laat
ik het eens proberen, een prachtig
genomen vrije trap betekende op
dat moment de verdiende 1-0 voor
SV Hertha. Daarna nog wat kleine
kansjes maar de ruststand was 1-0.
Na rust begonnen ze ook weer de

eerste 10 minuten niet scherp, (aar
daarna was het Hertha wat de klok
sloeg, creëerde kans op kans, Joost
2 keer alleen op de keeper, Damian, Sten, Ferdi op de lat maar uiteindelijk scoorde Ferdi toch de 2-0 op
aangeven van Joost. Het werd ook
nog 3-0 door Joost. Maar wat hebben ze weer veel kansen gehad. Er
werd bij vlagen prima gevoetbald
door Hertha. SV Hertha D1 gaat een
ronde verder in de beker.

Tennisvereniging Mijdrecht

Intermat tekent duurzaam
sponsorcontract

Hertha F4 behaalt volgende
ronde bekercompetitie
Vinkeveen - Ondanks het betere
doelsaldo van de Herthanen werd
Victoria F11 zeker niet onderschat.
Beide teams deelden de eerste
plaats in de bekercompetitie, dus
een geduchte concurrent. De spelers van de F4 waren voor het eerst
nerveus, een tikkeltje gespannen en
eigenlijk gold dat niet alleen voor de
spelers. Het werd dan ook een mentale tik voor de jongens van Hertha, die ongeslagen in de competitie
zijn, toen Victoria in de eerste minuten al het eerste doelpunt wisten te
scoren vanuit een fantastische corner. De Herthanen waren enigszins
geïntimideerd, maar herpakte zich
al snel en vanuit een schitterende
vrije trap van Daan lukte het Niels te
scoren. De hoop begon terug te keren, dit mocht niet uit handen worden gegeven. Helaas, Victoria wist
te scoren en wederom stond Hert-

ha achter. Corné wist na een goede voorzet van Nick de stand weer
gelijk te trekken. In de rust werd de
tactiek doorgenomen en duidelijk
gemaakt dat winst op de prachtige
accommodatie van Victoria mogelijk is voor de Herthanen. Met frisse moed werd de wedstrijd hervat.
De toeschouwers stonden stijf van
de zenuwen en adrenaline. Nimmer
was een wedstrijd zo spannend geweest, nimmer had de F4 zoveel tegenstand gehad. Er waren kansen,
maar vele malen meer voor Hertha
dan voor de fanatieke Victorianen.
Door wilskracht, mentaliteit en het
enorme doorzettingsvermogen van
de jonge Herthanen is het gelukt
om de volgende ronde te bereiken
van de bekercompetitie met een gelijk spel, maar beter doelsaldo.
Gefeliciteerd jongens! Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

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 kinderen hadden moeite met
een mannelijke trainer. Het stoppen van lesgeven van Willie de
Jong was voor de turners een
groot verlies, kortom roerige tijden.
Maar er is nu een nieuwe trainster. De selectie krijgt op vrijdag tijdelijk (tot de kerstva-

kantie) 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 is de vereniging nog in gesprek.

Mijdrecht - Op vrijdag 4 november tekende Jan Jaap van der Neut,
directeur van Intermat, een 8 jarig
sponsorcontract met Tennisvereniging Mijdrecht. Daarmee is de trend
voor TVM gezet naar meer lange
termijn sponsorcontracten die invulling gaan geven aan het nieuwe sponsorbeleid. De nieuwe weg
die TVM is ingeslagen zal binnenkort ook aan de uitstraling van haar
clubhuis zijn af te lezen.
“TVM gaat haar clubhuis van binnen eigentijds restylen en Intermat sponsort hiervoor in natura een
hoogwaardige kwaliteit vloertegels.
Een dergelijk duurzaam product
koppelen we graag aan een lange
termijn sponsorverbintenis. De tegenprestaties die we zijn overeengekomen maken we dan ook graag
waar”, aldus voorzitter sponsorcommissie Rosemarie Groot.
Intermat, een al 35 jaar actieve jonge eigentijdse onderneming, heeft
onlangs zelf ook haar showroom
kompleet vernieuwd. De nieuwe
richting die is ingeslagen gaat in op
de behoefte van de consument.
Er is o.a. een uniek Mosa Inspiration Centre gebouwd. In deze ruimte bevindt zich de volledige collectie
van Mosa. De nieuwste ontwerpen
en kleuren zijn verwerkt in mooie
badkamers en men kan in het tegelatelier zelf met de kleuren aan het
werk.
Ook de Living Wall is een groot succes. Men kan daar op ware grootte
een nieuwe badkamer in 3D beleven. De details van badkamers met
de tegels zijn uniek in zijn soort en
bieden een perfect beeld van hoe
een nieuwe badkamer er uit komt te
zien! Zo kan men nog beter komen
tot een bewuste keuze en indeling
van een ruimte.
Een 3D versie heeft TVM niet van
haar clubhuis maar dat het mooi en
eveneens eigentijds gaat worden is
een ding wat zeker is. TVM is met
haar restyling mede afhankelijk van

vele bereidwillige vrijwilligers maar
een nieuwe vloer is de basis waarop
alles beter zal uitkomen.
Blij
Van der Neut is blij dat hij deze
sponsoring heeft kunnen doen. Hij
speelt het spelletje zelf al 30 jaar en
is nu lid van TV Vijfhuizen. Tennis
vindt hij een leuke sport en je kunt
het op elke tijd die je past uitoefenen. Het niveau is daarbij ondergeschikt aan het plezier.
Sinds enkele jaren beschikt TVM
over 4 all-weatherbanen en kan
er zodoende in de winter worden
doorgespeeld. De combinatie met
de gravelbanen, dat toch het prettigste speelt volgens kenners, maakt
TVM uniek.
Van der Neut is zich ervan bewust
dat verenigingen het meer van
sponsoring moeten hebben.
TVM’s doelstellingen sluiten aan op
wat Van der Neut binnen een tennisvereniging voor ogen heeft. Hij
vindt het belangrijk dat merendeels
recreatieve spelers hun weg blijven vinden en er aandacht blijft voor
verschillende doelgroepen. Daarnaast waardeert hij goede verkopers voor zijn onderneming en is hij
zichtbaar gecharmeerd en geïnteresseerd wanneer vrijwilligers van
een vereniging op een professionele manier actief bezig zijn met werving en behoud van sponsoren.
Binnenkort gaat de metamorfose
van het clubhuis van start. De sponsorcommissie bij TVM is volop bezig de kosten voor de vereniging
zo laag mogelijk te houden. Naast
Intermat zijn er meerdere Ronde
Veense-bedrijven die aan het restylingproject hun medewerking zullen
gaan verlenen. Uiteraard zal daar
ook aandacht in de pers voor komen, want value for money houdt
ook in dat afspraken worden nagekomen en sponsoren in the picture
mogen staan.

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

Keepster Hertha MC1
houdt doel schoon
Vinkeveen - Een wedstrijd voor
de KNVB beker in sportpark Berestein te ‘Gravenland. De wedstrijd
begon om 14.30 uur, een late wedstrijd dus. Of dit één van de factoren was waardoor en door de meisjes van Hertha zo slecht werd gespeeld? Of de schoolfeesten die
op de vrijdag avond ervoor hadden
plaatsgevonden? De tegenstander?
Of dat het “maar voor de KNVB beker” was, geen idee, maar ze speelden vandaag bijna allemaal slecht.
Geen bal kwam aan, geen bal werd
goed opgevangen en ’T Gooi kreeg
alle ruimte. Het was als coach en
toeschouwer geen wedstrijd waar je
met enige vermakelijkheid naar zat
te kijken. Maar als je halverwege de
2e helft was weggelopen had je wel
het mooiste van de wedstrijd gemist. De laatste 20 minuten gingen
de meisjes van Hertha los. Het was
druk in het 16 meter gebied van ’T
Gooi. Zowel door Romy, Amber en 2
keer door Emily werd er op het goal
geschoten. Maar de bal wilde er niet
in. Danitsja één van onze sterspeelsters stak meerdere keren het gehele veld over om de bal bij de spitsen
te krijgen, maar het mocht niet baten, de bal kon niet in de touwen bij
de tegenstander worden geschoten.
Omdat de meiden van Hertha zoveel ruimte weggaven kwam ’T Gooi
veelvuldig in de 16 bij Hertha maar
daar stond de gelegenheidskeeper

Lesia. Lesia keept de KNVB beker
wedstrijden en dat doet ze met verve. Ze hield gelukkig het doel van
Hertha schoon en gaf prachtige verre ballen om de meisjes van Hertha
weer de diepte in te sturen. Er was
dan ook weinig discussie over wie
deze wedstrijd Girl of the Match zou
worden, dat is natuurlijk Lesia. Aankomende zaterdag staat ze weer als
laatste vrouw van het team en ook
daar heeft Lesia de juiste positie te
pakken. Wil je dit geweldige team,
of een van de andere meisjes teams
komen versterken, meld je aan via
onze site www.hertha.nl

Wilnis -In de thuiswedstrijd tegen
Marken wist CSW zich pas in de
blessuretijd te verrijken met 3 punten. Invaller Mike Cornelissen was
met een rake kopbal de matchwinnaar voor CSW.
Het was van beide kanten een matige wedstrijd waarin CSW het meest
in balbezit was maar vooral moest
oppassen voor een op de counter
loerend Marken. Beide ploegen wisten zich ook geen echt uitgespeelde kansen te creëren. CSW was wel
de ploeg met de meeste dreiging via
voorzetten van Mitchell de Zwart en
een aantal corners van Jeroen Westera maar goed keeperswerk voorkwam erger voor Marken.
Aan de andere kant was het vooral
de gevaarlijke linksbuiten van Marken die voor de meeste dreiging
zorgde maar de verdediging van
CSW wenste niets weg te geven.
Zodoende gingen beide ploegen
de kleedkamer in met een 0-0 ruststand.
Invaller
Na rust eenzelfde spelbeeld met
een CSW dat het spel moest maken. Er kwamen wat voorzetten van-

af rechts van invaller Edwin Milton
maar de echte precisie ontbrak.
Halverwege de tweede helft kwam
Marken onverwacht op een 0-1
voorsprong. Een steekbal naar de
linksbuiten betekende dat hij alleen
kon doorlopen op doelman Jordi
Wens die hij vervolgens knap kansloos liet. Hierna bracht CSW een
extra spits en ging achterin 1 op 1
spelen. Het overwicht bleef maar de
echte kansen bleven uit. CSW mocht
een vrije trap nemen net buiten de
zestien na een overtreding op Sven
van Vuuren. Van Vuuren zelf knalde
de bal in de muur maar uit de rebound schoot hij wel de gelijkmaker
binnen. De wedstrijd leek met een
gelijkspel te gaan eindigen maar
CSW wenste er nog een mooi slot
van te maken. Een vrije trap in blessuretijd van Maikel Pauw belandde
bij Rosco Cyrus. Cyrus gaf een prima voorzet vanaf de linkerkant op
Mike Cornelissen die schitterend
raakt kopte en daarmee zorgde dat
de punten in Wilnis bleven.
Een prima slot voor de ploeg van
trainer Gerard Adelaar dat hiermee
de tweede overwinning op rij wist te
boeken.

CSW MF1 na 3x winst op
rij door in de beker
Wilnis - Zaterdag 5 november
stond een beslissende wedstrijd in
de bekercompetitie op het programma van de meisjes van CSW MF1.
Na winst op de jongens van F teams
van Hertha en Victoria kwam nu De
Vecht F3 bij CSW op bezoek. Ook
deze jongens hadden voor de beker beide eerdere wedstrijden gewonnen en waren geen onbekende voor CSW MF1. Na een laatste aanwijzing van trainster Nelleke gingen de meisjes met veel vertrouwen het veld op. CSW MF1 nam
direct het initiatief, maar moesten
tot ver in de 1ste helft wachten op
de beloning. Uit een goed genomen
corner van Donna, was het Quincy die de bal goed aannam en hard
in de korte hoek binnenschoot. Na
een 1-0 ruststand was het Rhowy
die met haar 1ste competitiedoelpunt de voorsprong op 2-0 bracht.
De Vecht F3 bracht met een tegendoelpunt de spanning weer hele-

maal terug in de wedstrijd. Na een
afgeslagen corner was het Suus die
van ver met een harde knal de bal
in de kruising schoot. De overwinning werd zeker gesteld door goede
combinatie van Gitta en Noa waarmee de bal bij Marielle kwam en zij
de 4-1 scoorde.
En alsof het feestje nog niet groot
genoeg was werd ook nu weer de
penaltyreeks, mede door goed keeperswerk van Janey, winnend afgesloten. De meisjes van CSW waren heel blij met hun overwinning
en de 1ste plaats in de bekerpoule en dat werd gevierd met een rondedans op het veld en een traktatie
van de coaches na afloop in de kantine van CSW.
Wie en wanneer de volgende tegenstander wordt in de bekercompetitie is nog niet bekend, maar ook dan
zullend de meisjes van CSW MF1
met veel plezier en enthousiasme
hun mannetje staan.

Hockeyvereniging Mijdrecht
heer en meester
Mijdrecht - Zondag versloegen de
Mijdrechtse hockeyers thuis Loenen met 7-2, na een 6-0 ruststand.
Vooral de eerste twintig minuten
waren daarbij doorslaggevend.
In een gure wind trok HVM vanaf de
eerste minuut in de aanval, Dat leverde al binnen enkele minuten de
openingstreffer op, via een strafcorner van topscorer Tom Gunther.
Loenen werd daarna voortdurend
onder druk gehouden. Hidde Vesseur vergrootte de voorsprong even
later, een rush vanf het middenveld
besloot hij met een mooie backhandslag, en een streep in de rechterhoek van Jacob Veerhuis zorgde snel daarna voor de 3-0. Vervolgens brachten ex-Loenenspelers
(beiden één jaar als A-junior) Jurrian Hartwigsen en Thom Fokker binnen twintig minuten de 5-0 op het
scorebord. Via een tweede goal van
Thom Fokker werd de ruststand 6-0.
Beide teams gaven enkele junioren de kans ervaring op te doen bij
de senioren, mede door de afwezigheid van een paar vaste spelers.
Bij Mijdrecht waren dat de B-juni-

oren Boyd Bosman en Sam Rosen
Jacobson, die elk een goede invalbeurt maakten. Tot groot enthousiasme van de veteranen op de tribune maakte ook veteraan René Post
een entree als invaller. De wedstrijd
werd strak geleid door de scheidsrechters, wat het wedstrijdverloop
én het kijkplezier voor het publiek
ten goede kwam.
Na de rust ging HVM experimenteren met de opstelling. Het eerste
kwartier ging de wedstrijd vervolgens gelijk op. Daarna kon Loenen
binnen drie minuten terugkomen tot
6-2. De Mijdrechtse aanval kwam
als reactie daarop weer op toeren,
vanuit alle hoeken en standen werd
de Loenense keeper onder vuur genomen, maar kansrijke momenten van Jurrian Hartwigsen, Arjan
Blommaert en Tom Gunther brachten geen verandering meer in de
stand. Laatstgenoemde speler leek
met zijn tweede treffer de ban eindelijk te doorbreken, maar het bleef
bij een welverdiende 7-2 overwinning voor Mijdrecht.

Bekerduel Herta F1- CSW F1
Vinkeveen - Zaterdag 5 november was het om 08.15 verzamelen bij CSW om daarna naar Herta
te gaan. Met een goed toernooi bij
Ajax achter de rug gaan de jongens
met een goed gevoel naar Herta. Na
de warming up en wat gieren op het
veld gaan we beginnen aan de wedstrijd. Snel werd duidelijk dat CSW
voor de winst gaat. Gijs maakte de
0 – 1. Niet lang daarna maakte Joey
de 0 – 2. De keeper en de verdedigers van CSW waren weer zoals vanouds goed en zorgde er voor

dat Herta geen kansen kreeg. Voor
de rust maakte Gijs met een mooie
dribbel de 0 – 3. Na de rust waren
de rollen anders. Herta werd sterker
maar door goed keepers werk en
een verdediging die er weer stond,
lukte het Herta niet om een goal te
maken.
Na weer rust in het spel te hebben
gekregen kreeg CSW meer kansen
maar ook CSW lukte het niet om de
goal te maken. Bijna aan het einde
van de wedstrijd werd door Wesley
de eindstand bepaald: 0 – 4.

Krant
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Winkeliers en bedrijven uit Uithoorn en De Kwakel

verwelkomen Sinterklaas

Uithoorn/De Kwakel - Dankzij de inzet van de leden van Handelsvereniging De Kwakel, winkelcentrum Zijdelwaard, winkelcentrum Amstelplein en winkelcentrum Uithoorn
aan de Amstel, is het ook dit jaar
weer gelukt om Sinterklaas en een
groot deel van zijn Pieten weer als
eerste naar Uithoorn te krijgen. Ieder jaar is het voor de steeds ouder
wordende Sint een keuze, maar ook
dit jaar heeft hij weer besloten dat
hij al om 10.00 uur zaterdag 12 november aan zal meren aan de Wilhelminakade. En hij heeft het druk
in Uithoorn en De Kwakel: Het feest
begint dus in het Oude Dorp, oftewel
Uithoorn aan de Amstel. Er komt een
mooi podium langs de Amstel op de
hoek Marktplein/Julianalaan waar
Sinterklaas verwelkomd zal worden.
Vanaf 9.15 uur zal het Zwarte Pieten
orkest al voor vrolijke muziek zorgen en trekt door het Oude Dorp.

Marco Slinger
Om 9.30 uur start de bekende clown
Marco Slinger zijn programma om samen met de kinderen en de aanwezige
ouders met muziek en dans de stemming er in te houden. Ondertussen zal
er bij de roeivereniging ook al hard gewerkt worden om de roeiers die de Sint
gaan begeleiden, in de boten te krijgen.
Muziekvereniging KnA zal ook via het
Oude Dorp richting Podium komen om
de sfeer nog meer te verhogen, terwijl
de kinderen met kloppend hart op de
Sint staan te wachten.

Welkom
Als er onderweg niets vreemds gebeurt

op de boot van Sinterklaas, en dat weet
je maar nooit, dan zal de boot om 10.00
uur aanmeren en zal de burgemeester
hem verwelkomen. Daarna zal Sinterklaas te voet door het Oude Dorp naar
winkelcentrum Amstelplein gaan. Natuurlijk zal hij tijdens de wandeling alle tijd hebben om een praatje te maken
met de kinderen en/of even met ze op
de foto te gaan.

Amstelplein
Bij winkelcentrum Amstelplein is ondertussen het Pietenorkest aangekomen
en zal daar samen met Dance Centre
Jolanda van Beek een leuke show weggeven, totdat de Goedheiligman zijn
wandeling heeft voltooid en aankomt in
winkelcentrum Amstelplein. Omstreeks
11.00 uur wordt de Sint bij Amstelplein
verwacht. Daar aangekomen zal de Sint
plaatsnemen op het podium en gaan
zitten in zijn speciale stoel en natuurlijk weer alle tijd hebben om de kinderen te begroeten. Ondertussen delen
de Zwarte Pieten cadeautjes uit aan de
aanwezige kinderen.
Na een uurtje, rond 12.00 uur, zal Sinterklaas weer vertrekken om even uit te
rusten, wat te eten en te drinken met
zijn Pieten, om daarna weer een bezoek te gaan brengen aan winkelcentrum Zijdelwaard.

Winkelcentrum
Zijdelwaard
Na de lunch zal de Sint naar winkelcentrum Zijdelwaard gaan. Al ruim voor
zijn aankomst daar, ongeveer 13.30 uur,
zal Marco Slingerl in het winkelcentrum aanwezig zijn om samen met de

kinderen de boel te vermaken en zo het
wachten op de Sint heel gezellig te maken. De Sint wordt verwelkomd door het
bestuur van het winkelcentrum en zal
daarna een rustige wandeling door het
winkelcentrum maken, waarbij hij, zoals
altijd, alle tijd voor de kinderen zal hebben. Zo tegen 14.30 uur neemt de Sint
weer afscheid.

De Kwakel
En dan nog is de Sint niet klaar. Hij zal
om 18.30 uur zijn opwachting maken in
De Kwakel. Dan komt hij via het KDO
terrein op het evenemententerrein in de
Kuil, waar de burgemeester de Goedheiligman zal verwelkomen.
Vandaar gaat de optocht met Sint en
burgemeester en de kinderen met lampionnen, richting Dorpshuis, waar de
Sint vanaf het balkon de aanwezigen
ook nog zal toespreken. De Hoofdpiet
maakt dan ook bekend wie de mooiste lampion heeft, de kinderen krijgen allemaal een zakje snoep en omstreeks 20.00 uur zal Sinterklaas huiswaarts gaan. Voor de uitgebreide programma's van de diverse winkelcentra
in deze Sinterklaas tijd, zie elders in deze speciale krant.

Afscheid
Sinterklaas
Op dinsdag 6 december is het feest
weer voorbij en gaan we met zijn allen Sinterklaas uitzwaaien. De start is
om 17.00 uur bij basisschool De Springschans en dan naar het Amstelplein
waar de Sint tussen 17.30 en 18.00 uur
zal arriveren en waar jullie onder het
genot van glühwein en chocolademelk
de Sint kunnen uitzwaaien.
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centrum Zijdelwaard begint om 13.30

kelcentrum Amstelplein. En Sinterklaas

worden vermaakt.

Pieten is weer in Nederland.

Dagmar Oudshoorn

S

Winkelcentrum Zijdelwaard waar
Sinterklaas heel hartelijk welkom is

leuk cadeautje. Rond de klok van 212 uur

zwarte pieten die voor alle kinderen iets

Dorp en dan komt hij te voet naar

zal Sinterklaas het winkelcentrum weer

lekkers bij zich hebben. Tevens vindt op

winkelcentrum Amstelplein.

verlaten, om naar het volgende winkel-

26 november de extra speciale prijsuit-

centrum te vertrekken.

reiking plaats van de jubileumspaaractie.
Tijdens de prijsuitreiking worden er fiet-

Omstreeks 11.00 uur wordt hij er verwacht, maar voor die tijd is het al groot

Bezoekjes

sen, LCD televisies, reischeques en een

feest in het winkelcentrum. Het Pieten-

Maar dan houdt het nog niet op voor

splinternieuwe scooter weggegeven. Het

orkest zorgt een geweldige sfeer en ook

winkelcentrum Amstelplein. Ook dit jaar

enige wat u hoeft de doen is drie kassa-

zullen de leerlingen van dansschool Ni-

wordt Sinterklaas gevierd door de onder-

bonnen in te leveren. Alle actievoorwaar-

cole weer zorgen voor een spetterend

nemers van Amstel Plein. Naast heerlijke

den vindt u terug op de spaarenvelop,

optreden. Dus jong en oud hoeft zich

verse snoeperijen die dit kinderfeest zo

die voor u klaarligt in Amstel Plein.

niet te vervelen. Als de Sint en zijn ge-

gezellig maken, kunt u bij ons ook alles

volg dan aankomt in het winkelcentrum

vinden voor verrassingen in de schoen

Uitzwaaien

maken de dansers weer ruimte voor de

en de zak van Sinterklaas.

En op 6 december is het dan weer voor-

oude baas en zal de Sint alle tijd hebben

Op zaterdag 26 november en 3 decem-

bij. Dan gaat Sinterklaas weer per boot

om handjes te schudden, met je op de fo-

ber ontvangt Amstel Plein een aantal

terug naar Spanje. Zorg dat je erbij bent.

Stichting Sinterklaasactie Uithoorn viert 50-jarig bestaan

S

interklaasactie Uithoorn

(guldens natuurlijk) of hooguit honderd

gio dus waar ze het geld ook verdienen.

met hun kinderen, maar zelf niet de mid-

mooie dingen niet kunnen doen. Daar-

bestaat dit jaar 50 jaar. Ja, u

gulden. Dat is inmiddels wel wat anders.

Nog steeds doen ze dat met uitsluitend

delen hebben om dat te doen. Of jonge-

om zouden ze u graag willen bedanken.

hoort het goed 50 jaar.

U mag het best weten in 2010 heeft de

vrijwilligers die geheel belangeloos hun

ren die graag willen sporten, maar voor

U die ieder jaar weer helpt om de Sinter-

Sinterklaasactie een record opbrengst

tijd besteden aan de actie. Iedereen doet

wie het niet mogelijk is om lid te wor-

klaasactie succesvol te maken door hen

Al sinds 1961 is “de actie”, zoals ze het zelf

bij elkaar gebracht van 35.000,-. Ja ook

dat op zijn of haar manier. De één heeft

den van een vereniging. Gehandicap-

te vragen uw sinterklaasfeest te verzor-

noemen, actief in Uithoorn en omstre-

dat hoort u goed. Er is dus in die 50 jaar

het geluk wel twee weken gemist te kun-

ten die ook graag zelfstandig of bege-

gen. U heeft ervoor gezorgd dat ze staan

ken met het verzorgen van het Sinter-

wel iets veranderd. Waren het in het be-

nen worden bij zijn of haar baas. De an-

leid willen wonen of kinderen, volwas-

waar ze nu staan. Ze hebben er het volste

klaasfeest. Of het nu de intochten zijn,

gin een handjevol vrijwilligers, nu doen

der moet heel veel moeite doen voor

senen en bejaarden die even willen ver-

vertrouwen in dat ze samen ook de vol-

het bezoek bij u thuis, op het werk, bij de

ze het met ruim 150 vrijwilligers en zijn

één of twee vrije dagen. Beide voorbeel-

geten dat ze ziek zijn. Hoogtepunten zijn

gende 50 jaar tot een succes zullen ma-

vereniging waar u lid van bent of dat u

ze een echte goed lopende en georgani-

den zijn voor hen even waardevol. Bin-

ook ieder jaar de vele gezinnen die ze zo-

ken. Als allerlaatste willen ze hun spon-

hen ergens in de buurt tegenkomt. Jaar

seerde organisatie geworden.

nen de actie maken ze geen verschil. Of

wel in de sinterklaastijd als in de zomer

sors bedanken. Ook dat zijn er teveel om

je nu jong bent of oud, allochtoon of au-

een leuke dag bezorgen, de boterletters

op te noemen, maar ze weten zelf heel

in jaar uit doen ze dat met heel veel plezier en inzet van vrijwilligers.

Veranderd

tochtoon, katholiek (net als de sint zelf )

die ze ieder jaar bij de oudere, eenzame

goed wie ze bedoelen. Hun zeer trouwe

50 jaar geleden waren het een handje

Toch zijn er ook een heleboel dingen niet

of niet, het maakt niet uit. Allemaal wer-

en zieke bejaarden bezorgen om ze een

sponsors zijn er verantwoordelijk voor

vol mensen die het initiatief namen van-

veranderd. Nog steeds besteden ze de

ken ze met dezelfde overtuiging aan hun

hart onder de riem te steken en natuur-

dat de Stichting hun kosten laag kunnen

uit de Rooms-katholieke kerk. Dat eerste

gehele opbrengst, met aftrek van de kos-

doel. Het verschil maken voor die men-

lijk alle andere mensen die ze blij maken

houden, zodat er meer geld besteed kan

jaar was de opbrengst, volgens de over-

ten, aan sociaal maatschappelijke doe-

sen die het even niet zo goed hebben.

met gewone, betaalde bezoeken, want

worden aan goede doelen. Kortom aan

leveringen, misschien een paar tientjes

len in Uithoorn en omstreken. In de re-

Mensen die ook graag sinterklaas vieren

zonder die bezoeken zouden ze al deze

iedereen een groot: “ Dank je wel”.
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Kinderen Twistvliedschool
bij Zilveren Turfloop

Tafeltennissers Veenland
te sterk voor Muiden

Mijdrecht - Ruim 110 kinderen van
de Twistvliedschool werden op zondag 6 november toch een beetje zenuwachtig wakker, de meesten deden namelijk voor het eerst mee met
een hardloopwedstrijd. In de weken
voor de wedstrijd werd er volop geoefend, en de kinderen kregen ook
een echte hardloopclinic van twee
trainers van de Veenlopers. Ook
werd er heel gezond gegeten, drie
keer per week fruit of groente tijdens het speelkwartier. Met zo’n
voorbereiding moet een wedstrijd
toch gaan lukken?
Rond tien uur kwamen steeds meer
kinderen met hun ouders naar de
start op de Hoofdweg. Daar werd
begonnen met de warming-up, opnieuw verzorgd door de trainers van
de Veenlopers. Toen de kinderen
warm waren en hun spieren goed
gerekt hadden, was het wachten op
het startschot. De kinderen waren
verdeeld in vier leeftijdscategorieën,
die snel achter elkaar van start gingen. De kinderen gingen er als een
speer vandoor, wat wie zou er het
snelst van de klas zijn, of misschien
wel de snelste van de school? Ouders moesten op een holletje van
de start naar de finish, want na ruim
drie minuten verschenen de eerste kinderen al weer bij de finish.

Wilnis - Nadat de eerste helft van
de competitie erop zat voor de tafeltennissers van Veenland 2, stonden
de returns weer op het programma.
Harry Warmer, Fabian Veerhuis en
Ramon Mayenburg ontvingen hierbij de heren van Muiden 1, die op
de derde plaats stonden. De uitwedstrijd werd een aantal weken geleden gewonnen door Veenland met
6-4, maar Muiden had daarbij bewezen een sterke tegenstander te
zijn. Harry begon zijn eerste wedstrijd tegen S. Smitz. Smitz speelde
erg aanvallend en maakte daarbij te
veel fouten, doordat hij te veel risico’s nam op de bepalende momenten. Harry bleef koel en zette zijn tegenstander opzij in vier sets. Fabian speelde zijn eerste partij tegen
F. Verduin. Fabian, die de hele competitie erg sterk speelt, won vrij gemakkelijk door zijn tegenstander de
fouten te laten maken en behield
daarbij het punt in Wilnis. Ramon
moest het vervolgens opnemen tegen M. Smitz, de sterkste man aan
de kant van Muiden. Het werd een
lange vijfsetter, waarin Smitz uiteindelijk aan het langste eind trok en
daarbij het eerste punt binnenhaalde voor Muiden.
Ramon en Fabian lijken in de dubbel nog onverslaanbaar dit seizoen
en ook deze keer werd er gewonnen door soeverijn spel. Door deze overwinning gingen de mannen
van Veenland met een 3-1 stand de
rust in.

De kinderen werden natuurlijk luid
aangemoedigd door al hun fans. Na
het lopen van de kilometer kregen
de kinderen een prachtige medaille van de Rabobank, wat te drinken
van de organisatie (Zorg en Zekerheid) en een appel van de juffen en
meesters van de Twistvliedschool.
Hierna was het wachten op de start
van de 5 kilometer. Een aantal juffen, een meester en twee kinderen van groep 8 hadden zich namelijk opgegeven voor de langere
afstand. Niet alleen sportieve kids
dus, de juffen en meester lieten ook
zien hoe belangrijk veel bewegen is.
Een prachtige prestatie.
In de sporthal vond de uitreiking
plaats van de 1e, 2e en 3e plaats in
elke categorie. En daar stond een
leerling van groep 5 op het podium! Mika Samson heeft zo hard gelopen, dat hij de 2e plaats heeft bemachtigd in zijn categorie en een
mooie beker in ontvangst mocht nemen. Natuurlijk heeft hij hem maandag op school aan iedereen laten
zien. Mika, en ook alle andere kinderen van de Twistvliedschool, gefeliciteerd met jullie prestatie: het
meelopen in de Rabo Kinderloop.
Jullie zijn allemaal toppertjes, en we
zijn trots op jullie!

Wereldkampioen honkbal
2011 Spel en Sport?
De Ronde Venen - Nee, dat is
de stoelhonkbalgroep van Spel en
Sport nog niet geworden.
Maar wel het Nederlands honkbalteam en zo zie je dus maar dat het
mogelijk is om toch kampioen te
worden. In vergelijking met het echte honkbal is ook het stoelhonkbal
nog steeds een minderheid in ons
land. (al komen er wel steeds meer
teams) Onze stoelhonkbalclub heeft
al met meerdere toernooien meegedaan en daar ook diverse prijzen behaald. Vindt u ook dat we nog meer
prijzen moeten behalen, kom dan
ook meedoen en onze club uitbreiden.
Dit spel wordt sinds september 2007
op de maandagmiddag van twee tot
drie gespeeld in het dorpscentrum
de Willisstee in Wilnis.
Ondanks de gevorderde leeftijd en
matige lichamelijke conditie wordt
het spel met veel enthousiasme gespeeld door een groep ouderen uit
de gemeente De Ronde Venen. Het
honkbal is een gezellige teamsport
waar veel gelachen, aangemoedigd
en gejuicht wordt.
Wat is stoelhonkbal?
Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede benaming. De spelers moeten
wel degelijk staan en naar de honken lopen. Als u niet speelt, zit u in
afwachting van de volgende beurt
op een stoel. Het is een leuk spel
waar met plezier veel wordt bewo-

gen en heeft een prettige sociale
kant. Er is veel contact met elkaar
en na het spel wordt er samen nog
gezellig nagepraat en wat gedronken. Stoelhonkbal is geschikt voor
jong en oud, maar bij ons wordt het
door senioren gespeeld. Er zijn twee
teams van zes personen elk. Ieder
team heeft drie ‘ballen’. Deze ballen moeten in de gaten (honken)
gegooid worden. De afstand tot de
bak is drie meter. De spelregels zijn
als die van het echte honkbal. Kom
eens kijken en meedoen!
Toernooi
Op 22 november 2011 vindt met medewerking van vrijwilligers van Argon en Spel en Sport De Ronde Venen in de Argon kantine aan de
Hoofdweg te Mijdrecht al voor de
derde keer het 3e Kees van Ankeren stoelhonkbaltoernooi plaats. Er
wordt door acht teams uit onder andere IJmuiden, Haarlem, Uithoorn
en De Ronde Venen gestreden om
onder andere de Kees van Ankeren
wisseltrofee. Er doet ook een team
mee van deelnemers van ’t Anker. In
het inloophuis ’t Anker is iedereen
welkom die met kanker in aanraking
is gekomen. Dit kan zijn als patiënt,
ex-patiënt of als familie, nabestaande of anderszins betrokken.
Het toernooi is mogelijk gemaakt
door sponsoring van Reurings Onroerend Goed BV. uit De Ronde Venen.

BMX Noord Holland Cup

Atalante geeft volleyballes op
de Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 31
oktober is VV Atalante gestart
met volleyballessen op de drie
Vinkeveense basisscholen; De
Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool.
Dit is mede mogelijk gemaakt door
de nieuwe Vinkeveense supermakt:
Albert Hein en de NeVoBo. Een officiële volleybaltrainer is naar Vinkeveen gekomen om met ondersteuning van Atalantelid Nico Pappot de
kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens
de gym volleyballes te geven in De
Boei.

gekregen. Deze week krijgen zij allemaal nog een tweede volleyballes.
Er werd heel veel gedaan met een
bal, van warming up tot allerlei volleybalkneepjes. Bij de jongste groepen gaat het vooral om serveren
vangen en doordraaien. De oudere
groepen krijgen ook de onderhandse en bovenhandse technieken erbij. Dit allemaal ter voorbereiding
op het befaamde Aparts Scholentoernooi! Hiervoor hebben al weer
zo’n 225 kinderen zicht opgegeven.
Het zal weer een gezellige drukke
happening worden in Sporthal De
Boei te Vinkeveen.

Op de maandag was het de Schakel
die de aftrap nam en in de middag
nam de Pijlstaartschool het stokje over. De dinsdag waren de kinderen van de Jozefschool aan de
beurt. Donderdag weer de Pijlstaart
en vrijdag nogmaals de St Jozef. In
de afgelopen week hebben zo’n 650
Vinkeveens kinderen (!) volleyballes

Op woensdagmiddag 16 november
vanaf 13.00 uur zullen de groepen
3, 7 en 8 als eerste beginnen met
het toernooi. 23 november is het de
beurt aan de groepen 4,5,6.
Ouders, familie en vrienden zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en aanmoedigen in De
Boei!

Schaken voor senioren
Wilnis - Donderdagavond 17 november komen een 6-tal schakers
bij elkaar om hun geliefde hobby
uit te oefenen. Er kunnen zich nog
senioren bij onze groep aansluiten.
Doelgroep zijn beginners, licht gevorderden en hobbyschakers.

Wij komen elke donderdag om
19:30 bij elkaar. Plaats is het café
Stee-inn bij de Willestee in Wilnis.
Deelnames is geheel gratis.
Meer info en opgave bij Freddy: tel.
0297 272297.

Regio - Bmxers van de Uithoornse
wieler en toerclub grossieren in podiumplaatsen.
Op de mooie Langendijkse bmx
baan werd de laatste N H cup verreden.Voor het eerst dit seizoen met
een koude noordoosten wind over
de baan. Maar hartverwarmende
manche’s en spannende finale’s lieten de temperatuur bij de toeschouwers flink oplopen.Voor een aantal rijders was het zaak om nog wat
punten te verzamelen en zo hun
klassement veilig te stellen. UWTC
publiek stond massaal voor de oliebollenkraam te juichen voor de rijders die daar in volle vaart langs reden.De jongste rijdertjes konden de
bulten bijna niet bedwingen maar
ook zij haalden allemaal de eindstreep.Voor UWTC werd het een
fantastische middag.
Na de finale’s werden er maar liefst
8 eerste 6 tweede en 3 derde plaatsen behaald.
Dit zijn de uitslagen van de eigen
klasse.
Boys5/girls 6: a finale: 2-Jur de Beij
3-Bo Versteeg
Boys 6/girls 7: a finale: 1-Rens
Grommel 2-Alec v d Mast 3-Joel
Rijneker
b finale: 3-Bas v d Linden
boys 7/girls 8: a finale: 1-Ferdi Cevahir 2-Brian Worm 5-Milan Ritsema
b finale: 1-Sten Fuite 2-Sami Jansen
boys 8/girls 9: a finale: 1-Max de
Beij 4-Jochem v d Wijgaard 8-Daan
de Bruin
b finale: 1-Tonko Klein Gunnewiek
2-Sem Knook
boys 9/girls 10: a finale:1-Izar v Vliet

b finale: 1-Dylano Haans 3-Svenno v
Kleij 5-Moreno Haans
boys 10/girls 11: a finale: 1-Maarten
v d Mast 6-Jimmy v Woerkom 7-Jesse v Hattem 8-Yiri Plas
b finale: 2-Flip v Walraven 4-Joeri Nap
boys 11/girls 12: a finale: 1-Joey
Nap 3-Bart v Bemmelen 5-Jurre
Overwater8-Mitchell Vink
boys 12/girls 13: a finale: 1-Scott
Zethof 3-Titus Bleekemolen 7-Mike
Treur
b finale:7-Max Bouwmeester
boys 13/girls 14: a finale:3-Thomas
v d Wijgaard
b finale: 2-Mitch Bruns 4-Bas v Kuijk
boys 14/girls 15: a finale: 2-Mats
de Bruin 4-Jaivy Lee Vink 7-Roberto Blom
b finale: 1-Guven Cevahir 2-Jonne
Metselaar
boys 15/girls 16: a finale: 4-Tristan v
d Ham
boys 17/girls 17: a finale: 7-Michiel
Jansen
Na dat de eindranking is opgemaakt
hebben we maar liefst 8 kampioenen van Noord Holland
Dat zijn: JUR DE BEIJ,RENS
GROMMEL,FERDI CEVAHIR,MAX
DE BEIJ, MAARTEN V D MAST,BART
V BEMMELEN,SCOTT ZETHOF en
MATS DE BRUIN.
Terwijl de jury de lijst opmaakt wordt
er een open klasse verreden.Ook in
deze klasse haalden diverse UWTCers het podium alwaar zij een
waardebon in ontvangst konden
nemen. Het einde van een geweldig
seizoen voor alle rijders en rijdsters.

No time
Direct na de rust deed Fabian wat
hij moest doen en won in no-time
van S. Smitz. Enkel de eerste set kon
Smitz het Fabian lastig maken, maar
daarna stelde Fabian orde op zaken.
De spannendste partij van de avond
speelde Harry tegen M. Smitz. In de

uitwedstrijd won Smitz vrij gemakkelijk, maar in deze wedstrijd beet
Harry goed van zich af. Het werd uiteindelijk een vijfsetter, waarin Harry een wedstrijdpunt onbenut liet en
liet daarbij Smitz door het oog van
de naald kruipen. Ramon begon in
zijn tweede wedstrijd goed tegen F.
Verduin, maar moest uiteindelijk het
onderspit delven in vier sets. Muiden kwam door deze overwinning
weer terug in de wedstrijd tot 4-3.
Fabian speelde zijn laatste wedstrijd
tegen M. Smitz. Beide heren hadden
die avond nog geen wedstrijd verloren, dus het beloofde spannend
te worden. Fabian verloor de eerste
set, omdat hij te veel moeite had met
de service van Smitz. Nadat hij deze uiteindelijk onder controle had,
kon hij de wedstrijd met moeite winnen in vier sets. Vervolgens speelde Ramon zijn laatste partij tegen
S. Smitz. Ook dit werd een gelijkopgaande wedstrijd, waarin Ramon in
de vierde set drie wedstrijdpunten
onbenut liet. Gelukkig kon hij zich
herpakken in de vijfde set waarna
hij uiteindelijk aan het langste eind
trok. Harry speelde ook zijn laatste
wedstrijd op een hoog niveau tegen
F. Verduin. Mede doordat Verduin
ongemotiveerd stond te spelen, won
Harry in een mum van tijd en zette
de eindstand op 7-3 voor de heren
van Veenland.
Door deze overwinning staat Veenland nog wel op de eerste plaats
met 46 punten, maar ziet concurrent Werinon op drie punten naderen, mede doordat zij enkele monsterscores hebben behaald.
Volgende week staat de uitwedstrijd
op het programma tegen de hekkensluiter Hilversum 24. Een grote
overwinning is hierbij noodzakelijk
om de kampioensaspiraties hoog te
houden.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 3 november
was de zevende competitieronde bij
bridgeclub ABC.
Het was de voorlaatste ronde en
hoewel de standen in de competitie al gedeeltelijk vaststaan neemt
de spanning toch voor iedereen toe.
Dat was te merken ook want iedereen was erg rumoerig voor het bridgen begon, maar dat hield op toen
het spelen begon, waarbij toch enkele verdacht met de kaarten stonden te trillen
Er werd aan 14 tafels gebridged,
een tafel minder dan vorige week,
maar toch een goede opkomst.
Zeven in de A-lijn en zeven in de Blijn, eerlijk verdeeld.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met 64,59 %, dit
paar zet nog een laatste wanhopige
spurt in voor een betere klassering.
Tweede werd het echtpaar Leny en
Jan v.d.Schot met 58,68 %, een paar
dat elke week toch wel in de bovenste regionen te vinden is.
Derde werden Greet van Diemen en
Nel Groven met 56,68 %.
Het was echt zo’n ochtend dat,
met uitzondering van de familie
v.d.Schot, weer ander paren de hoge plaatsen voor zich opeiste, wat
natuurlijk de spanning wel ten goede komt.
B-lijn.
In de B-lijn zijn het de “oude” vertrouwde paren die de lijst weer aanvoeren. Eerste werd het paar Corry
Olijhoek en Nel de Ruiter 63,19 %,
hier moet ik wel bij opmerken dat de

wedstrijdleiding na gedegen onderzoek tot de conclusie is gekomen
dat de injectie bij Corry heel onschuldig was, voor de verdachtmaking biedt ik mijn excuses aan.
Tweede werd het paar Corry Snel en
Lenie Veninga met 56,25 %.
Derde is het paar Riet Bezuyen en
Wim Egbers geworden met 55,90 %.
De competitiestand.
A-lijn
Nog steeds eerste is het paar Greet
de Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score van 55,52 %.
Roel herstel gelukkig goed van zijn
operatie en denkt natuurlijk ik laat
het lekker aan Greet over, want die
doet het wel erg goed met steeds
wisselende medespeelsters.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 54,89 % en derde het
paar Frits Uleman en Gerard Prager
met 53,45 %.
Hier is geen verandering in de
stand, Alhoewel de paren met de
gemiddelde score toch iets achteruit gaan, is er nog hoop voor de
achtervolgers.
B-lijn
Hier is het weer stuivertje wisselen
Eerste zijn hier nu het paar Corry
Olijhoek en Nel de Ruiter met 56,27
%, Miep v.d.Hoek en Nel v.d.Neut
zijn met 55,50 % en derde zijn Riet
Bezuyen en wim Egbers met 52,75
%, dit paar is wel aan een geweldige
opmars bezig.
Volgende week wordt de achtste en
laatste competitieronde gespeeld,
het is erop of eronder voor nog enkele paren.

SABUM Taekwondo verzorgt
Weerbaarheidclinic
Regio - Afgelopen week heeft
SABUM Taekwondo diverse zelfverdediging en weerbaarheidtrainingen verzorgd tijdens de project
week bij het Veenlanden College
te Mijdrecht. Tijdens deze speciale
weerbaarheidtrainingen kregen de
groepen leerlingen diverse instructies hoe om te gaan met verschillende (agressieve) intimidaties.
De project week stond o.a. in het teken van gezondheid, voeding en het
bewuster worden van jezelf en alledaagse situaties.
De complete groep bestond uit ongeveer 140 meisjes en deze werden
ingedeeld in 4 groepen die ieder anderhalf uur lang les kregen. Er werd
hard gewerkt door iedereen onder
de professionele leiding van Marcel
Fiorenza en Shanna van Mens.
Tijdens de lessen werd er duidelijk
onderscheid gemaakt tussen zelfverdediging en weerbaarheid.
Weerbaarheid omvat vooral het
mentaal sterk staan.
De meisjes werden geconfronteerd
met hun houding, eigenwaarde en
zelfvertrouwen. Dit werd o.a. ge-

traind door middel van balansoefeningen, het op elkaar aflopen, duidelijk je eigen grens aangeven en
diverse andere mentale oefeningen. Ook werd er aandacht besteed
aan de adem en hoe het lichaam reageert in bepaalde confronterende en/of gevaarlijke situaties. Aansluitend hierop werden diverse zelfverdedigingoefeningen
aangeleerd. Hierbij is het doel een eventuele aanval te pareren. De houding,
adem en zelfvertrouwen zijn belangrijke onderdelen in dit geheel.
Ook het fysieke verdedigen ging de
groepen erg goed af en het was duidelijk dat de aangeleerde stof effectief bleek.
De trainingen verliepen erg succesvol en de meisjes waren zeer positief over de aangeleerde oefeningen. SABUM Taekwondo verzorgt ook cursussen en/of workshops voor bedrijven in het kader
van teambuilding en familiebijeenkomsten. Erg leuk om eens mee te
maken!
Voor meer informatie over SABUM
Taekwondo: www.sabum.nl
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Het Viertallen beheerst
Bridgevereniging De Legmeer

Mats Koolmoes
prolongeert NH judotitel

Uithoorn - De tweede avond
viertallen bracht weer de nodige
spanning, euforie en soms deceptie. Voor wat de euforie betreft, in de A- lijn deden Ben ten
Brink en kompanen goede zaken met een bijna maximale
score van 24 punten. Ze waren
zo de vier van Ruud Lesmeister
de baas, die tweede werden met
een totaal van 22.

Uithoorn - Vorig jaar wist Mats als
outsider de titel Noord-Hollands
kampioen in de –24 kg te winnen.
Dit jaar was hij de favoriet om de titel opnieuw te winnen. Hij wist zich
vorige week dan ook gemakkelijk te
plaatsen voor het kampioenschap
van NH door kampioen te worden
van de regio Haarlem. Mats wist alle partijen zeer snel in zijn voordeel
te beslissen.
Zondag 6 november moest het
dan opnieuw gebeuren. Mats begon heel goed tegen de nummer 5
uit het district Noord; binnen 7 seconden scoorde hij een vol punt
met een prachtige heupworp. In zijn
2e partij stond hij tegenover Timo
de Jong de nummer 3 uit het district Noord. Mats zette direct druk
op zijn tegenstander waardoor deze onderuit ging waarna Mats hem

De van der Roesten smaakten het
genoegen van een derde plaats met
16 punten en de vierde plek werd
gedeeld door die van Anneke van
der Zeeuw en Els van wijk met voor
beide viertallen 15 punten. In de
tussenstand staat bij de eerste vier
Lesmeister met 47 op één, ten Brink
met 40 op twee, van der Zeeuw met
36 op drie en is van der Roest met
31 punten opgeklommen naar de
vierde positie.
In de B- lijn liep de spanning bij de
ploegen Renske & Kees Visser contra Maarten Breggeman e.a. behoorlijk op. Na een slecht begin, bij
het tafel wisselen na de eerste helft
dreigden ze nog ruim achter het net
te vissen, verzetten de Vissers in de
tweede helft knap de bakens in hun
voordeel. De eindstand werd hierdoor 20 – 10, waarmee ze de eerste plaats pakten en voor de anderen dus de deceptie restte! Tweede
werd het viertal van Rini Tromp met

17 punten, gevolgd door Cobie Bruine de Bruin, die gevieren 16 punten
binnen haalden.
Tussenstand
De tussenstand is hier: Visser 39,
Tromp 32 en Wies Gloudemans 29
punten. In de C- lijn haalde de ploeg
van Elly Belderink de volle buit van
25 punten binnen en werd zo tevens het best scorende viertal van
de avond. Tina Wagenaar kwam
met haar team netjes op 20 punten uit en Evert Wevers reikte met
zijn ploeg naar de derde plaats met
18 punten. De stand is hier: op één
Belderink met 41, twee Wagenaar
met 38 en drie Klaas Verrips met
31 punten, die na het zakken van
1 naar 3 ook wat gedesillusioneerd
huiswaarts toog.
De volgende avond kan een ieder
weer even van de hectiek bekomen
en wordt er weer een paar avonden
gepaard gebridged.
Ook bridgen?
Aangestoken door dit gebeuren of
wilt u ooit eens wereldkampioen
bridgen worden, doe dan uw eerste
onzekere stappen bij Bridgevereniging de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sportgal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297567458.

Te snelle start voor
Legmeervogels zondag
Uithoorn - Van te voren wordt je
gewaarschuwd bij de wedstrijdbespreking. Vlak voor de wedstrijd
wordt dit herhaald. Nu dan mag je
veronderstellen dat iedereen scherp
staat? Nu als Gerben van Veen van
‘’s Graveland dan binnen 15 seconden weet te score dan ga je toch
echt twijfelen of het verhaal van pas
op, kijk uit, wees scherp wel is aangekomen of dat dit alles tegen dovemansoren is gezegd. Het laatste
lijkt er meer op. Als deze zelfde speler van ‘’s Graveland na 8 minuten
er weer in slaagt om Patrick Brouwer te passeren dan weet je dat al
die waarschuwingen en alles wat
verder nog gezegd is gewoon niet is
aangekomen. ‘’s Graveland is voor
Legmeervogels instellingen gewoon
te snel van start gegaan. Na 8 minuten is het dus 2-0 voor ‘’s Graveland
en moet Legmeervogels aan een inhaalrace beginnen. Dat lukt als je
bent bijgekomen van de schrik en
het spel weer oppakt. Legmeervogels zijn na deze achterstand danig van slag. Het lukt dus niet om
in het normale doen te komen en
passes komen gewoon niet aan bij
de juiste spelers. Rigi Graanoogst,
al snel gewisseld door trainer Henny Snel, had moeilijk op zijn positie;
Stefan van Pierre was zijn vervanger wat weer verschuivingen in de
ploeg tot gevolg had. Maar ook aan
de andere kant heeft Dennis Rijnbeek handen en voeten nodig om
zijn tegenstander af te stoppen. Dat
lukt ook niet altijd. En als dan in deze fase het op het middenveld ook
niet naar wens verloopt dan weet je
dat het een moeilijke middag gaat
worden voor Legmeervogels. Na
de 2-0 trekt ’s Graveland een stevige muur op van verdedigers waar
bijna niet door is te komen. De rust
gaat in met de voor Legmeervogels
zeer vervelende 2-0 op het scorebord. Dit komt ook doordat onze buitenspelers maar zelden langs

hun tegenstander wisten te glippen. Waardoor Jordy de Groot zelden een goed aangespeelde bal in
ontvangst kon nemen.
ideeen
Na de rust is het Legmeervogels dat
de meeste tijd in bal bezit is maar
er te weinig iedeen om de verdediging van de gastheren te omzeilen.
Wat Legmeervogels ook probeerde er was geen doorkomen aan.
Schoten werden recht op de doelman afgevuurd of verdwenen hoog
over of naast het doel van ‘’s Graveland. Corners werden zo hardt genomen dat zij aan de nader kant
van het veld over de zijlijn terecht
kamen. Dus ook hier zat geen enkel
gevaar aan. Slecht een keer, 5 minuten voor het eindsignaal had de
doelman van ‘’s Graveland het even
moeilijk op een inzet van Stefan van
Pierre. Door het alles of niets spelletje van de Vogels ontstond er natuurlijk ruimte achterin bij Legmeervogels. Elke bal uit de verdediging
van ‘’s Graveland ging met een harde trap naar voren en dan maar lopen. Deze manier van voetballen
heeft Legmeervogels het altijd last
mee. Met deze uitvallen waren zij,
‘’s Graveland vaak nog gevaarlijker
dan het aanvallend ingesteld Legmeervogels. Na ruim 90 minuten
maakt de scheidsrechter een eind
aan dit duel wat door dit fantasieloos spelend Legmeervogels is verloren met 2-0. Aanstaande zondag
wacht thuis in Uithoorn Waterwijk.
Aanvang van het duel Legmeervogels – Waterwijk is 14.00 uur.
Opstelling Legmeervogels.Patrick
Brouwer, Roy. v.d.Roest, Dennis
Rijnbeek, Stefan van Grieken, Rigi
Graanoogst(13 Stefan van Pierre),
Patrick v.d.Akker, Rowan Hogenboom, (79 Bart v.d.Tol) Immanuelson Duku, Laurens v.d.Greft, Sebastiaan van Dijke, Jordy de Groot.

Doelpuntrijk duel op
sportpark Randhoorn
Uithoorn - Na een minder geslaagd
KNVB avontuur en geannuleerde
wedstrijd in Almere Buiten mocht
het Legmeervogels vet 1 collectief
deze zaterdag weer eens een competitie wedstrijd thuis spelen.
Vet1 kwam goed uit de startblokken. Na 45 minuten redelijk voetbal
stond de ruststand van 3-2 op het
scorebord. Direct na rust wist Vlug
en Vaardig echter snel de gelijkmaker in het net te prikken. Hiervan
schrokken de vogels definitief wakker en werd de aanvalsdruk opgevoerd. Dit was niet zonder succes.
Na een waarschuwende kei harde kopbal van middenvelder Terry die het kruis van het doel raakte, werden de diverse aanvalsgolven van vet 1 verzilverd. Uiteindelijk vielen er nog 4 mooie doelpunten te bewonderen waarbij de mooiste van de middag op naam van gelegenheidsspits Co kon worden geschreven. Op basis van een splijtende pass vanaf het middenveld wist
Co de snelheid van de bal te gebrui-

ken om naar zijn sterke rechterbeen
toe te draaien en met een fluwelen
schot bewust de uitkomende keeper door de benen te spelen. Uiteindelijk konden de VET 1 spelers de
middag afsluiten met een verdiende overwinning en werden er ook
weer 3 belangrijke punten bijgeschreven bij het totaal. De discussie over de man of the match is nog
gaande maar in ieder geval konden de doelpunten makers Co (2x),
Ivo, Marco W, Derrick en Terry extra in het zonnetje gezet worden tijdens de afsluitende 3de helft. Belangrijk hoogtepunt van deze middag was ongetwijfeld het binnenhalen van een nieuw VET 1 talent Derrick Abel. Derrick wist zijn debuut
direct met een doelpunt te bekronen. Spelers en toeschouwers zullen ook van Derrick nog mooie dingen te zien krijgen. Langzaamerhand begint gelukkig ook de blessureboeg van vet 1 leeg te stromen
waardoor de komende weken weer
met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

MdR gala succes

Feest in plaats van
Algemene ledenvergadering
Uithoorn - Ruim 170 leden van
Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter waren zaterdag vijf november zeer feestelijk gekleed bijeen in de Thamerkerk
in Uithoorn om tijdens een gala bijeenkomst alles te horen wat er gebeurd is op de club het afgelopen
jaar. Leden werden gehuldigd. En er
werd gefeest, gedanst, gegeten en
gedronken.
”Je kunt toch leuker de zaken als
jubilarissen, vrijwilliger van het jaar,
plannen voor de toekomst gedurende een feest aan de leden vertellen
in plaats van tijdens een algemene
ledenvergadering”, besloot Harrie
Wessels, voorzitter van Michiel de
Ruyter een half jaar geleden tijdens
de voorjaarsvergadering op de vereniging. Al jaar en dag houdt MdR
twee algemene ledenvergaderingen per jaar. In de voorjaarsvergadering komen zaken als de jaarafsluiting, verkiezing van bestuursleden enzovoorts aan de orde. De najaarsvergadering staat veelal in het
teken van de begroting, jubilarissen
huldigen, enzovoort. Het bestuur
heeft, met instemming van de leden, een half jaar geleden besloten
de najaarsvergadering om te zetten
in een gala.
Terugblik
Tijdens het officiële gedeelte blikte de voorzitter samen met Adri Tijdeman, de secretaris van Michiel de
Ruyter, terug op evenementen van
het afgelopen jaar: zoals de Plons
Brr…. ,de steeds populairder wordende Uithoornse nieuwjaarsduik,
de groei van de kanopoloërs, de activiteiten van de jeugdleden, de Amstel Drecht regatta, de weekenden
weg van de kanoërs en het optreden van Filemon Wesselink van de
Madiwodovrijdag show tijdens een
training van de kanopoloërs. Ook
kwamen zaken als hoe de club er
voor staat aan de orde, zoals het ledenbestand. Het totale ledenaan-

wist te kantelen en in een houdgreep nam, die hij niet meer los liet.
Hij moest nog twee partijen winnen
om zijn titel te prolongeren. In de
halve finale stond hij tegenover de
kampioen van het District Z.O. Jason Wong een lastige en sterke tegenstander.
Mats begon enigszins afwachtend
en kreeg een score tegen. Dit haalde direct het beste in hem boven
en hij scoorde met een schitterende heupworp een vol punt. De finale was bereikt en tot ieders grote verassing stond hij daarin tegenover zijn clubgenootje Sam Reneman. Mats liet er geen twijfel over
bestaan wie vandaag de beste was,
hij scoorde er lustig op los en beëindigde de finale met een ijzersterke
houdgreep. Hiermee wist hij zijn titel
van vorig jaar te prolongeren.

tal groeit weer gestaag na een paar
jaar een dipje te hebben gehad.
Huldigingen
Velen aanwezigen werden op het
podium gevraagd ter huldiging of
dank: te beginnen bij bijzondere
prestaties binnen de sport: elfsteden roeiers die hun kruisje haalden door slechts één minuut voor
de sluiting binnen te zijn en kanoer Mattijn Vroon die de race won in
ruim 29 uur onafgebroken kanoën.
De snelste skiffeuse Sylvia Bocxe,
de Europees Kampioene roeifietsen, Hanneke van Veen. En uiteraard de kanopoloërs. Het derde
team werd kampioen in de tweede
klasse en het eerste team is tweede
van Nederland geworden en daarmee mogen uitkomen op het Europees kampioenschap voor clubteams. Heel bijzonder wat een fantastische prestaties er bij MdR worden behaald.
Acht jubilarissen ontvingen een
speldje voor hun vijfentwintig jaar
lidmaatschap. En Rob Vollmer werd
op bijzondere wijze in het zonnetje
gezet voor zijn veertig jaar lidmaatschap.
De Herma Bik Wisselriem werd uitgereikt aan diegene die zich zeer
verdienstelijk heeft gemaakt in de
roeiïnstructie. Dit jaar werd Louk
Thole hiermee geëerd. De vrijwilliger van het jaar werd tijdens deze avond gekozen door de leden.
Uit een aantal genomineerden werd
Tim Schrama gekozen voor het werk
wat hij met de jeugdcommissie verricht en daarnaast heeft hij nog een
jeugd poloteam opgezet.
Dansen
Een kleine blik werd gericht op de
toekomst van MdR, voorstellen voor
een nieuw logo, aanpassingen aan
het clubhuis en andere plannen.
Waarna het officiële gedeelte afgerond werd en het echte feest kon
beginnen.

Bep en John de lachende
derde bij BVU
De Kwakel - Op maandag 31 oktober speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 2e ronde in de 2e
parencompetitie. Na een spannend
weekend waarin de Nederlandse heren Wereldkampioen Bridge
werden en de dames beslag legden op de bronzen medaille speelde
BVU haar eigen wedstrijden. Terwijl
de heren Leo, Henk, Hans en Nico
streden om de dagprijs bleek echtpaar De Voijs de lachende derde, zij
staan in het tussen klassement (gedeeld) 1e. De uitslagen:
A-lijn:
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
62,85%
Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
61,46%
Bep & John de Voijs
55,56%
To van der Meer &
Benjamin Klooster
54,51%
Ans Breggeman & Lia Guijt 53,82%

B-lijn:
Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
Marijcke &
Gouke van der Wal
An & Bert Pronk
Tini & Johan Lotgerink
Ada Bernardt & Riet Voorn

65,48%
58,63%
58,33%
55,06%
53,87%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl

KDO G1 speelt sterke
wedstrijden in Almere
De Kwakel - Voor de 2e ronde van
de Friends League ging KDO G1 op
bezoek bij de Buitenboys in Almere Buiten. Prachtig voetbalweer, 17
graden en zonnig en dat op 5 november. Het publiek kon genietend
van het fraaie weer, kijken naar
prachtige voetbalwedstrijden.

Legmeervogels D2 door
in bekertoernooi
Uithoorn - Het D2 team van de
Legmeervogels heeft de eerste horde genomen in het bekertoernooi.
De start van het toernooi gaat altijd
over drie wedstrijden, de winnaar
van deze poule is automatisch geplaatst voor de 2e ronde. De eerste
wedstrijd werd gespeeld in De Kwakel tegen de D2 van KDO.
De wedstrijd tegen KDO was wel
de wedstrijd van de gemiste kansen, KDO nam brutaal een 1-0 voorsprong, maar gelijk met de aftrap
wordt de gelijkmaker gemaakt. Legmeervogels is op dat moment heer
en meester en krijgt kans op kans.
De ruststand is 1-2 voor Legmeervogels en halverwege de tweede
helft wordt de bevrijdende 1-3 gemaakt. Maar bij één van de spaarzame uitvallen van KDO wordt de 2-3
gemaakt. De uiteindelijke eindstand
is een dikverdiende 2-4.
De tweede wedstrijd was thuis tegen JAU D2, in een wedstrijd waarin
Legmeervogels prima speelde werd
in de eerste helft een ruime voorsprong van 4-0 genomen. Richting
de rust maakt JAU door wat slordigheden van Legmeervogels nog

2 goals waardoor de ruststand uiteindelijk 4-2 was. In de tweede helft
was de D2 de baas op het veld en
liet de stand gestaag oplopen tot
uiteindelijk een 8-2 eindstand.
En dan afgelopen zaterdag de derde poule wedstrijd thuis tegen Ouderkerk D2, bij winst van deze wedstrijd kon de Legmeervogels D2
de poulewinst niet meer mislopen.
De Legmeervogels begonnen wat
stroef aan de wedstrijd en het duurde zeker 15 minuten voordat Luuk
Streefkerk op aangeven van Tom
de Leeuw de ban brak. Vlak daarna scoort Sergio Drenth de 2-0 en
zit Legmeervogels op rozen. In de
tweede helft is het Thyme van Setten
die de show steelt door een prachtige goal, Thyme scoorde één op één
met een stiffie over de keeper heen.
Hierna schiet Gianni van der Schaft
de wedstrijd in het slot, 4-0. Uiteindelijk weet Ouderkerk nog de eer
te redden maar verder dan een 4-1
eindstand kwamen ze niet. Hiermee
was de winst in de poule binnen en
kan de D2 van Legmeervogels zich
op gaan maken voor een vervolg in
het bekertoernooi.

Buitenboys en NVC uit Naarden
speelden de eerste wedstrijd tegen elkaar. Daar was het meteen al
spannend. Beide teams speelden op
de aanval maar kwamen in 25 minuten niet tot scoren.
Hierna mocht KDO aantreden tegen de Buitenboys. De kleine pauze was waarschijnlijk niet voldoende voor de Buitenboys om te herstellen van de eerste wedstrijd. KDO
was gretig en scoorde door: Stijn
(2x), Joël en Luca. Buitenboys kreeg
ook flink wat kansen maar in Beau
heeft KDO tegenwoordig een prima keeper. Dat het binnen het veld
er vriendelijk aan toe gaat blijkt wel
aan het aantal vrije trappen wat de
scheidsrechter moest geven. Over 2
wedstrijden van 25 minuten is er 1x
een overtreding gemaakt.

Na een kleine pauze mocht KDO
beginnen aan de 2e wedstrijd tegen
NVC. In deze wedstrijd kwam KDO
niet in zijn spel omdat er teveel spelers op het veld liepen. Normaal
speel je 7-7 of 8-8. In deze wedstrijd
liepen er 20 spelers op het veld.
Door de vele benen ontstonden er
rommelige spelsituaties. Daarnaast
ging de aanvalsopbouw te veel door
het midden. De zijkanten van het
veld werden niet benut. Dat wordt
dan weer extra oefenen de komende weken. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een communicatiefout tussen Keeper Beau en laatste man Joël. NVC scoorde hierdoor
en boekte een knappe 1-0 overwinning op KDO.
Uitslagen:Buitenboys – NVC 0-0,
Buitenboys – KDO 0-4 en KDO –
NVC 0-1.
De volgende ronde van de Friends
League wordt bij KDO in De Kwakel gespeeld. Op 10 december om
14.00 uur komen 10 jeugd G-voetbalteams hun wedstrijden spelen op
het terrein van KDO. Best leuk om
eens te komen kijken.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ingrid van Heteren van Fotostudio
Enjoy grossiert in Awards
vanheteren.showitsite.com. Daarop staan ook de mogelijkheden van
de verschillende portrettypen aangegeven met voorbeelden daarvan,
haar kwalificaties en het bijzondere fotowerk. Onder het kopje News
kunt u een en ander zien en lezen
over de Awards, het ingezonden
beeldmateriaal van Ingrid en het behalen van haar Fellowship.

Aldi dreigt te verdwijnen uit
Uithoorn
De 2300 aangeboden handtekeningen in maart dit
jaar aan burgemeester Dagmar Oudshoorn voor
behoud van Aldi in winkelcentrum Legmeerplein
blijken niet voldoende.
De zo populaire prijsvechter die al sinds 1996 gevestigd is in Uithoorn zal medio mei 2012 haar
deuren aan het Legmeerplein moeten sluiten.
Tien jaar zijn de bewoners en middenstanders aan
het lijntje gehouden. Door aanwezigheid van Aldi
in het verouderde winkelcentrum is het centrum
juist door Aldi “in leven” gehouden. En nu er dan
eindelijk nieuwbouw plaatsvindt, is er geen plaats
meer voor Aldi. Vanuit de gemeente is er kennelijk
onvoldoende oog voor de inwoners van Uithoorn,
gezien de vraag naar en sterke behoefte aan een
hard-discounter. Uit het hoge klantenaantal blijkt
dat Aldi een juiste aanvulling is op het winkelbestand in Uithoorn. Aldi wil al 15 jaar investeren in
zowel de winkel, de werkgelegenheid als het gebied. Aldi staat straks dan ook met lege handen
en voelt zich stevig in de kou gezet.
Aldi is reeds langere tijd in gesprek met de ge-

meente die mede verantwoordelijk was voor de
stagnatie van de ontwikkeling van het winkelcentrum Legmeerplein. Een tijdelijk noodpand/-locatie is de inzet van deze gesprekken. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een definitieve,
nieuwe locatie in Uithoorn, om zo in de behoefte
van de inwoners te voorzien.
Middels een handtekeningenactie in het filiaal wil
men de gemeente Uithoorn laten zien hoe groot
de vraag en roep naar Aldi binnen de gemeente
Uithoorn is, om zodoende een snelle voortgang te
bewerkstelligen voor het realiseren van een tijdelijk noodpand.
In het filiaal aan het Legmeerplein kunnen de inwoners van Uithoorn een handtekening plaatsen
tot behoud van het Aldi-filiaal.
Aldi wil in de toekomst de inwoners van Uithoorn
verwelkomen op een goede en bereikbare locatie
in Uithoorn.
Y.N. Hendrikse
Aldi Vastgoed b.v.

Burgemeester Oudshoorn slaagt
voor inburgeringscursus in
De Kwakel!
De Kwakel - Onze nieuwe burgemeester, mevrouw Dagmar Oudshoorn, heeft de afgelopen
maanden duidelijk laten zien dat zij niet alleen
burgemeester is van Uithoorn (laat het - aan de
Amstel- alstublieft weg en besteedt deze gelden
nuttig aan andere zaken), maar ook van het aangrenzende De Kwakel.
Waar voorganger Berry Groen direct integreerde
door in ons mooie dorp te komen wonen, liet de
nieuwe burgermoeder zich de afgelopen maanden op een andere, positieve, manier zien. Afgelopen september was zij als deelneemster te bewonderen tijdens de 59e Kwakelse Kermis (of er
een snipperdag was ingediend, laten we in het
midden), dit was tot op heden nog nooit eerder
vertoond door een burgemeester van Uithoorn.
Dat zij in de biertent niet wegdook voor een paar
glazen bier en de microfoon ter handen nam, sierde haar des te meer. U heeft nu zelf kunnen zien
wat een fantastische happening dit jaarlijkse feest

is en wat een enorm werk het voor ons Oranje Comité is om dit te organiseren (daar is een beetje
hulp van overheidswege in welke vorm dan ook,
altijd welkom).
Maar hier bleef het niet bij. Tijdens een door de
Stichting De Kwakel Toen en Nu georganiseerde
film- en fotoavond zat u op de eerste rij. Een teken
van interesse in het heden en verleden van (en
betrokkenheid met-) ons dorp.
En uiteindelijk was u aanwezig op de eerste avond
van de Kwakelse Veiling. Als burgemeester doe je
het nooit goed in de ogen van iedereen maar bij
het gros van ons Kwakelaars kunt u, tot op heden,
een potje breken. Proficiat en bedankt!
We hopen u komend weekend tijdens de intocht
van Sinterklaas, wederom in ons mooie en gezellige dorp te mogen aanschouwen.
Arnoud van der Knaap

Belangrijke stap Iepenlaan
De Kwakel - Afgelopen donderdag is er in de
raadsvergadering gesproken over het dossier de
Iepenlaan. Na een periode van 9 jaar is nu eindelijk een einde gekomen aan de onzekerheid voor
de bewoners/ondernemers aan deze laan die ooit
het predicaat “goudkust” in de 60-er jaren ontving.
Om het aanzien van de laan te verbeteren is een
plan opgevat waarbij de bewoners op basis van
vrijwilligheid kunnen deelnemen aan het plan tot
verbetering.
Tijdens de vergadering sprak Gemeentebelangen
haar verbazing uit over het feit dit voorstel niet in
de vergadering van mei 2011 al was voorgelegd
aan de raad. Immers de voorwaarden voor dit plan
waren toen niet anders dan nu en Gemeentebelangen was dan ook enigszins verbaasd dat dit alternatief niet al in mei van dit jaar aan de raad was
voorgesteld. Met name het feit dat het besluit dat
in mei is genomen risicovoller was dan het gewijzigde plan zoals dat nu is voorgelegd. Een gemiste kans voor het college vindt Gemeentebelangen.
Tijdens de vergadering werd, naar aanleiding van
vragen van Gemeentebelangen, duidelijk dat de
ondernemers er in de waarde van hun vermogen
niet op achteruit hoeven te gaan. Dit ondanks dat
zij een deel van hun grond, namelijk het deel dat
bebouwd is met kassen, inleveren en overdragen
aan de Gemeente. Het resterende deel van hun

grond krijgt namelijk na de overdracht de bestemming “burgerwoning”, waardoor dit resterende
deel van hun terrein in waarde stijgt.
De uitwisseling van het met kassen bebouwde deel tegen het “opwaarderen” van de bestemming van hun woning gedeelte zal in principe “kostenneutraal gebeuren en berekend worden tegen een waarde in het huidige economische
verkeer” aldus de wethouder tijdens zijn betoog
afgelopen donderdag.
Het alternatieve voorstel van enige bewoners aan
de noordzijde van de Iepenlaan om een tweede lintbebouwing mogelijk te maken, bleek geen
haalbare kaart te zijn gezien de beperkingen ten
aanzien van de geluidscontouren en de daarbij behorende medewerking van zowel provincie
Noord-Holland als de dienst Rijkswaterstaat.
Uiteindelijk gaat het hier om het resultaat voor de
bewoners/eigenaren van de Iepenlaan die zich
over het algemeen kunnen vinden in het voorliggende plan dat overigens maatwerk verlangt voor
iedere individuele bewoner. Gemeentebelangen is
daar tevreden over.

Onder het genot van een herfstsoepje, een kop koffie of een andere versnapering is gesproken over
de voorstellen. De bedachte acties
versterken elkaar zoveel mogelijk en
sluiten aan bij het bestaande aanbod in de buurt.
Zo stimuleren acties gericht op
jeugd in specifieke doelgroepenjongeren om zelf activiteiten te ontplooien. Deze acties verbeteren ook

Master in photography
Maar Ingrid doet meer dan alleen fotografie in opdracht. Omdat zij in haar vak het hoogst mogelijke wil presteren neemt zij geregeld deel aan seminars en Masterclasses fotografie waar zij specifieke
delen van haar werk inbrengt, zowel
in zwart/wit als in kleur. Dat leidt
meestal tot nominaties in de hoog-

ste klasse, waarbij zij zich meet met
wereldvermaarde fotografen die in
deze categorie eveneens hun werk
inzenden en van zich doen spreken.
Onlangs behaalde zij met zeer gedurfd en creatief fotowerk haar Fellowship in Engeland, georganiseerd
door The Masters Photographers
Association (MPA). Dit is de hoogst
haalbare (Engelse) kwalificatie en
graadmeting in de fotografie. Tijdens de uitreiking van de Awards
in Engeland hingen de 25 genomineerde foto’s van de winnaars aan
de Wall of Fame, waaronder die van
Ingrid.
Bij de Federation of European Professional Photographers (FEP) deed
zij recentelijk mee in twee categorieën, waar zij overal in de top tien
eindigde. Daarbij ging het om 2.000
inzendingen uit 28 landen. Eind oktober werd bekend dat zij daarin als
tweede was geëindigd in de categorie Portraits en daarmee de FEP Portraits Silver Camera Award heeft gewonnen. Die prijs wordt haar op zaterdag 27 november in Brussel uitgereikt.
Dinsdag 1 november werd haar medegedeeld dat zij ook genomineerd
is voor een DIPP Award. Daarvoor moest zij vier stuks beeldmateriaal insturen in twee categorieen, te weten portret/trouwen en
vrij werk. In deze beide categorieen kunnen deelnemers goud, zilver
of brons winnen. Ook hierbij is Ingrid genomineerd voor een prijs. Intussen hangen er al diverse Awards
op een rij aan de muur in de fotostudio als blijk van Ingrid’s vakmanschap en kunstzinnige inbreng in de
fotografie. Daar zullen in de (nabije)
toekomst ongetwijfeld nog wel een
paar bij komen, voor zover er ruimte
aan de muur is…
Al met al is het fotowerk van Ingrid
ontegenzeggelijk heel bijzonder en
beslist de moeite van het bekijken
waard. Voor wie interesse heeft kan
dit doen op de website: www.ingrid-

Leerlingen Toermalijn verzorgen
spetterende podiumavond

De fractie van Gemeentebelangen
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar
Robert Timmers
Herman Bezuijen

Projecten Europarei goed ontvangen
Uithoorn - Tijdens de Projectenmarkt Europarei op 29 oktober gingen bewoners in gesprek over de
door gemeente Uithoorn en woningcorporatie Eigen Haard voorgestelde acties voor de buurt. Deze acties zijn het resultaat van gesprekken en onderzoeken onder
bewoners en buurtorganisaties over
wat zij belangrijk vinden voor hun
buurt. Over vrijwel alle aangedragen
acties is men enthousiast.

Uithoorn - De lokale gemeenschap
bergt veel talenten op allerlei gebied
in zich. Zijn het geen sporters of vrijwilligers, dan wel ondernemers die
in de regio van zich doen spreken,
komt er wel een creatieve dame om
de hoek kijken die talloze nationale en internationale prijzen wint op
het gebied van fotografie. Ingrid van
Heteren is de naam en eigenaresse
van Fotostudio Enjoy, gevestigd aan
de Thamerlaan 26 in Uithoorn. Ingrid
en haar studio genieten bekendheid vanwege de prachtige portretfoto’s die zij van familie- en gezinsleden maakt. Zonder het andere fotowerk tekort te doen zijn vooral de
foto’s van kinderen die zij maakt
heel bijzonder van kwaliteit en presentatie. Haar studio is volledig ingericht op het maken van de mooiste en meest kunstzinnige (portret)
foto’s die u ooit zag. Zij werkt daarin
onder haar eigen naam samen met
haar echtgenoot Walter Schellingerhout die de beeldbewerking op
zich neemt en visagist en haarstyliste Karin Verburg. Maar ook als men
op andere locaties een fotoshoot
door Ingrid wil laten maken, kan dat
aan haar kenbaar maken. Zij is tevens in de markt voor bruidsfotografie en trouwerijen, waarmee zij in
2008 en 2009 de prijs won van het
beste ‘Wedding Album’. Hoewel het
fotograferen van mensen haar voorkeur geniet kan men Ingrid ook voor
bedrijfs- en productfotografie bellen. Ingrid is lid van The Dutch Institute for Professional Photography (DIPP).

de sfeer in de buurt. Een van de
door bewoners aangedragen thema’s is het tegengaan van hard rijden. De proef is tijdens de Projectenmarkt direct op de som genomen. Bewoners konden lasercontroles uitproberen. Ook konden zij
meedoen aan een spectaculaire
brandoefening. De komende weken worden er ook inbraakpreventieavonden georganiseerd.
Minder enthousiasme
Niet iedereen was even enthousiast
over het programma voor het woningaanbod. Een van de daaraan
gekoppelde acties is een gevarieerder woningaanbod creëren met gezinswoningen in vooral de sociale
sector en sociale koop.
De meningen zijn hierover verdeeld.
Enerzijds kreeg deze actie op de
Projectenmarkt bijval. Anderzijds
zijn er ook bewoners niet enthousiast over het programma voor wo-

nen. Bij de tafel Wonen is dan ook
flink gediscussieerd.
Inzet door velen
In Europarei is de afgelopen jaren al veel verbeterd. Bewoners
en wijkorganisaties zetten zich actief in voor de sociale cohesie in de
buurt. Daarnaast is er flink geïnvesteerd in de inrichting van de openbare ruimte. Ook zijn inmiddels zes
van de negen galerijflats hoogwaardig gemoderniseerd. Er is echter altijd wat te verbeteren, dat bleek ook
uit de gevoerde gesprekken en onderzoeken. De acties die binnenkort worden gebundeld tot een integrale aanpak helpen hierbij. Naar
verwachting wordt de aanpak in
het eerste kwartaal van 2012 in
de gemeenteraad vastgesteld. Op
www.buurt-europarei.nl is een leuke fotoreportage te zien, gemaakt
door Einte Bonstra, een bewoner
van de Europarei.

Uithoorn - Donderdagavond 3 november is er op basisschool Toermalijn een podiumavond gehouden.
Alle ouders, opa’s, oma’s en overige familieleden waren uitgenodigd
om deze avond bij te wonen. Zij waren dan ook in groten getale gekomen. De kinderen zijn dagen bezig
geweest met het oefenen van dansjes, liedjes en voordrachten. Vooral bij de jongste kinderen steeg de
spanning bij het naderende optreden. Slapeloze nachten gingen hieraan vooraf, want het is wel heel bijzonder als je ’s avonds naar school
gaat en dan ook nog een optreden
mag verzorgen. Ook voor de oudere
kinderen was het spannend. Tussen
de lessen door werd er tijd vrij gemaakt om te oefenen. Van deze tijd
werd dan ook intensief gebruik gemaakt, want iedereen wilde zo goed
mogelijk voor de dag komen. Donderdagavond rond kwart voor zeven opende de school de deuren
en brachten de ouders de kinderen
naar hun klas, zodat, waar nodig,

de kinderen zich nog konden omkleden, terwijl de ouders zich naar
de gymzalen begaven. Deze waren
omgetoverd tot een theater met een
heuse piste. Nadat alle ouders een
plaats hadden gevonden kwamen
de artiesten het theater in en kon de
show beginnen.
Kabouterlied
Twee leerlingen uit groep acht

Exposeren
Wilt u een mooie portretfoto van
uw gezin, gezinslid of een kind? Of
wilt u prachtige foto’s van wat de
mooiste dag in uw leven wordt genoemd? Uw bedrijf en showroom
op de plaat gezet of een product op
sublieme wijze in beeld gebracht?
Maak dan een afspraak met Ingrid
van Heteren en u zult zich verbazen over de creativiteit en kwaliteit
van het fotowerk. Overigens is Ingrid niet altijd fotograaf geweest! Zij
is ooit met een bloemenkiosk (!) begonnen in Amstelveen, maar had als
hobby fotografie waarin zij verder
wilde. Mede om die reden volgde zij
een opleiding aan de fotovakschool
in Apeldoorn. Daarna diende zij zich
aan als fotograaf en begon 14 jaar
geleden in Aalsmeer voor zichzelf
waar zij al spoedig met een klein
studiootje werk binnenhaalde. Uiteindelijk verhuisde Ingrid naar Uithoorn waar zij op de huidige locatie al weer 7 jaar haar werk voortzet.
Dat kwaliteit, creativiteit, uitdaging
en inzet gewaardeerd wordt, blijkt
uit de goed gevulde opdrachtenportefeuille die Ingrid heeft. Kortom, zij
heeft van haar hobby op succesvolle wijze haar werk gemaakt en meer
dan dat!
Nu je eigenlijk de top hebt bereikt
kan je dan nog hoger, zo kan men
zich als buitenstaander afvragen.
“Jazeker, maar dan ga je op details
verder, zoals het fotograferen met
flitsinvulling. Ook dat is een hele kunst, net zoals technische fotografie dat is. Een heel andere tak
van sport. Zoiets ga je weer als een
nieuwe uitdaging zien. Maar dat
komt nog wel een keer. De fotografie is een oneindig vak en ik moet
er echt hard aan werken om bepaalde technieken en uitdagingen
onder de knie te krijgen. Het komt
mij dus niet zomaar aanwaaien, ik
moet er echt wat voor doen. Maar
dat heb je ervoor over als je voor het
hoogst haalbare gaat. Echter, eerst
willen we met datgene waarmee we
prijzen hebben gewonnen gaan exposeren. Omdat het heel bijzondere foto’s zijn moet dat ook op een
passende locatie. Wij hebben er een
paar op het oog en daar gaan we
eerst eens praten. Als het zover is
maken we dat via onze website bekend,” aldus Ingrid die de volgende
klant voor een serie portretfoto’s al
weer aan de deur verwelkomt. Wie
de volgende wil zijn kan haar bellen:
0297-346115.
praatten de avond aan elkaar. De
kleuters van juf Claudia openden de
avond met een kabouterlied. Hierna waren de kinderen van de klas
van juf Sandra aan de beurt, zij zongen een lied over vallende blaadjes.
Gezamenlijk zongen de beide kleutergroepen nog het beroemde lied
“Op een grote paddenstoel”. Groep
drie had vier acts waarvan één heel
bijzonder was: Darec Dernison ‘las’
het gedicht ‘Ik ben lekker stout” van
Annie M.G. Schmidt voor. Het optreden van groep vier bestond uit een
dansje, moppen, een turnact en ter
afsluiting het lied ‘Je mag er zijn’.
Groep vijf stal de show met het lied
‘Ik neem je mee’ van Gers Pardoel.
In groep zes waren niet alleen de
kinderen maar ook de juf heel creatief geweest met het bedenken van
iets leuks voor de podiumavond. Juf
Anne had op de melodie van het
liedje Ob-la-di, Ob-la-da een nieuwe tekst gemaakt welke met verve
door te kinderen ten gehore werd
gebracht. Door groep zeven werd er
geplaybackt en gedanst. De avond
werd afgesloten met twee spetterende dansacts van groep acht.
En zo waren ze aan het eind gekomen van een zeer succesvolle
avond. Zij hopen iedereen weer te
verwelkomen op 19 april 2012 bij de
volgende podiumavond.

