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DEZE WEEK:
Draag uw favoriete
sporter voor als
sportman/vrouw 2012

Financiële Diensten Mijdrecht

Algemene
beschouwingen
begrotingsraad

Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!

Geen sloopvergunning
voor Schanskerk

KORT NIEUWS:

Bezoek ons op

Inbraak bij
juwelier
Mijdrecht - Drie mannen braken in de nacht van zondag 4
op maandag 5 november bij
een juwelier in. Zij wisten te
ontkomen.
Rond 03.00 uur kreeg de politie
de melding dat er een inbraak
gaande was bij een juwelier
aan de Dorpsstraat. Direct gingen meerdere politie-eenheden
die kant op. Ter plaatse bleek
dat de vogels al waren gevlogen. Getuigen verklaarden dat
drie mannen de inbraak hadden gepleegd. Daarbij was de
voordeur vernield, hadden zij
vermoedelijk sieraden gestolen
en waren zij er met zijn drieën
op één scooter vandoorgegaan.
Bij het onderzoek in de omgeving troffen agenten de verdachten niet meer aan. De verdachten reden met zijn drieën
op één grijze bromscooter. De
bestuurder droeg een zwarte
pothelm (een helm zonder kinbescherming). Zij gingen ervandoor in de richting van het
Raadhuisplein. Aan getuigen
van de inbraak en aan mensen
die de verdachten, drie mannen
op één scooter, hebben zien rijden, wordt verzocht contact op
te nemen met de politie van
district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via
Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

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

0297-273037

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

Komt hier woningbouw of een evenemententerrein?

Infoavonden: 13 en 20 november

College praat met ontwikkelaars
over invulling zwembadterreinen
De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft besloten met twee projectontwikkelaars verder te spreken
over de toekomstige invulling van
het Veenbad- en Blijdrechtterrein.
De ontwikkelaars zullen op 20 november in Mijdrecht en 13 november in Vinkeveen hun plannen presenteren tijdens een informatieavond.
De opening van het Veenweidebad
aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht twee jaar geleden betekende de definitieve sluiting van zwembaden Blijdrecht in Mijdrecht en het
Veenbad in Vinkeveen. Vorig jaar
zijn door het college kaders en uitgangspunten op papier gezet waaraan een nieuwe ontwikkeling op
beide terreinen moet voldoen en
zijn de terreinen te koop aangeboden. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende partijen een bod

uitgebracht en plannen ingediend.
Het college van B en W heeft besloten dat de plannen van Bolton
Ontwikkeling voor het Veenbadterrein en die van Vink Bouw Nieuwkoop voor het Blijdrechtterrein het
best aan de gestelde eisen voldoen.
B en W wil dan ook met deze twee
ontwikkelaars nadere gesprekken
gaan voeren om tot definitieve planvorming te komen.
Infoavonden
Voordat dit gebeurt zullen de ontwikkelaars hun plannen eerst presenteren tijdens informatieavonden.
De informatieavond over het Blijdrechtterrein vindt plaats op 20 november in De Meijert. De avond
over het Veenbadterrein vindt plaats
op 13 november in De Boei. Bolton
gaat in zijn plannen uit van de bouw
van drie woningen aan de Ringvaart

gecombineerd met een rijtje van zeven woningen. Vink Bouw Nieuwkoop wil twee rijtjes van zeven woningen realiseren op het Blijdrechtterrein plus twee blokjes van drieonder-één-kapwoningen.
Over de invulling van het terrein
in Vinkeveen is de afgelopen weken veelvuldig gesproken. Het idee
van enkele Vinkeveners om het terrein rond De Boei voor evenementen geschikt te maken, heeft honderden steunbetuigingen gekregen.
Op dit moment vinden er gesprekken tussen de initiatiefnemers en
het college plaats waarin wordt gekeken waar dit evenemententerrein
in Vinkeveen eventueel is te realiseren. Het college heeft eerder aangegeven dat het terrein van het Veenbad hiervoor niet gebruikt kan worden omdat er al een procedure was
gestart om het terrein te verkopen.

Nu is de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften aan het woord:
Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Utrecht 2018
vertrouwt op
de toekomst
Lees In de provincie

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

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

INFO@FIDICE.NL

“Hoeveel geld kostte het onnodige
ontslag van hoge ambtenaren?”
De Ronde Venen - Inmiddels bijna twee maanden geleden brachten wij u het laatste nieuws over “de
kwestie” van o.a. de ontslagen gemeentesecretaris en de opgestapte burgemeester en wethouder, die
de gemeente (dus alle belastingbetalers) vele duizenden euro’s heeft
gekost. Hoeveel precies? Wij vroegen er naar, met een beroep op de
Wet Openbaarheid Bestuur (WOB),
maar kregen nul op ons rekest. Het
college van B&W beriep zich op de
“privacy van betrokkenen” en daarmee leek, zoals we schreven, een
einde aan de zoektocht naar het
waarom en de hoeveelheid van die
vele duizenden al of niet misbruikte
euro’s te komen.
We konden echter ook meteen berichten dat het oud-raadslid Toine
Doezé, die al eerder met de kwestie

in de openbaarheid was getreden,
maar de uitkomst van het WOB-verzoek van onze krant had afgewacht,
weer het initiatief naar zich toe had
getrokken. Nadat die zich had vergewist dat betrokkenen geen bezwaar hadden tegen het openbaar maken van o.a. (salaris)gegevens, die op zich immers openbaar zijn, kon hij het privacy-argument van het college van tafel vegen en op zijn beurt een beroep op
de WOB doen. Daarbij bleek ook hij
echter tegen de muur van bestuurlijke onwil op te lopen. Eerst liet het
college tot tweemaal toe de wettelijke termijn van beantwoording verlopen, waarna men tenslotte vluchtte in het ontwijken van antwoorden
of die te verhullen door verwijzing
naar bijvoorbeeld wetten en(salaris)
schalen. Van transparantie, waar de

politiek toch vaak de mond van vol
heeft, was geen sprake. Van het navolgen van de WOB (het centrale
doel daarvan is: de burger de gelegenheid geven om de overheid
doelmatig te controleren en mogelijke misstanden aan de kaak te
kunnen stellen) was dus niets te
merken. Er moest kennelijk veel
verborgen blijven; ook het waarom
en de omvang van de verkwiste gemeenschapsgelden. Toine Doezé
liet ons toen echter al weten het niet
te laten bij die nietszeggende reactie van het college en daartegen zeker in beroep te zullen gaan. Dat
beroep diende vorige week woensdag 31 oktober bij de Algemene Kamer van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften.
Vervolg elders in deze krant

Raadsleden helpen de bieb in Mijdrecht
dankzij Beursvloer De Ronde Venen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 3
november heeft een zestal gemeenteraadsleden Bibliotheek Mijdrecht
geholpen bij de verhuizing van het
magazijn. Deze extra handen waren
het gevolg van een match tijdens
de Beursvloer De Ronde Venen afgelopen oktober. Er werden kasten afgebroken, opgebouwd en verplaatst. Voor het verplaatsen van de
kasten en de bureaus kon handig
gebruikgemaakt worden van materialen die geleverd waren door de
firma Van Rooijen Topmovers (www.
pavanrooyen.nl/) uit Uithoorn. Dit
laatste was eveneens een match tijdens de afgelopen Beursvloer. Een
grote klus kon in korte tijd worden
gerealiseerd dankzij de Beursvloer.
Vanzelfsprekend volgt later nog de
tegenprestatie waarbij de gemeen-

teraad een keer gebruik zal maken
van een van de ruimten van de bi-

bliotheek voor een bijeenkomst of
overleg.

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

Kleuters Molenlandschool
gaan digitaal
Mijdrecht - ‘Juf, wat gaat die meneer doen?”, ‘Wat zit er in die doos?
Het was even spannend toen er een
meneer met een hele grote verrassing de klas binnenkwam. In de
doos zat namelijk een touchscreen
voor de groepen 1 en 2. Een verrijking voor het onderwijs. Behalve
voor het kijken van de schooltelesieprogramma’s, wordt het scherm
voor vele doeleinden gebruikt. De
computerprogramma’s waar de kinderen in de klas mee werken, kunnen nu op het grote scherm worden
geïntroduceerd. In de kring wordt
een opdracht aangeboden. De kinderen kunnen die later in tweetallen
op het grote scherm uitvoeren. Alle opdrachten hebben een ontwikkelingsdoel, waardoor het behalve
leuk ook leerzaam is.
Door het aanbieden van een onderwerp op verschillende manieren,

maken de kinderen het zich zo goed
mogelijk eigen. De juf laat bijvoorbeeld een cirkel zien, de kinderen
maken de cirkel met hun vingers in
de lucht, op tafel, in scheerschuim,
met hun lijf of op papier. Met hun
nieuwe touchscreen kunnen de kinderen de cirkel ook digitaal verkennen. Dit geldt ook voor de cijfers, de
kleuren, woordenschat, rekenkundige begrippen, de motorische ontwikkeling etc.
Op het kiesbord hangt een kaartje
voor de touchscreen, waar de kinderen hun naamkaartje bij kunnen
hangen. Hangen er twee kaartjes,
dan is het scherm bezet. De kinderen zetten een wekkertje op 10 minuten en gaan aan het ‘werk’. Is de
tijd voorbij, dan zetten ze een kruisje bij hun naam en kiezen ze een
ander werkje. Zo komt iedereen aan
de beurt.

Themamiddag
‘Het Vindseleiland’
Wilnis - Op woensdagmiddag 14
november is er in NME-centrum
De Woudreus een themamiddag “Het Vindseleiland”. Hiervoor
komt er een kunstenares, Trudy
Beekman. Zij maakt met kinderen
kunst van “vindsels”.
Wie weet wat een vindsel is en
wat je daarmee kan doen? Tijdens deze themamiddag gaat
Trudy Beekman met de kinderen
kijken naar het verschil tussen rapen en vinden en tussen afval en
vindsels. We hebben het over afval van de natuur en afval van de
mens, over wat er vergaat en wat
niet. Je hoort overal over duurzaamheid; maar wat is dat eigenlijk? Hoe kunnen we afval duurzaam maken? De kinderen gaan
zelf rapen en vinden waarna ze
de spullen verdelen in afval en
vindsels. Van de vindsels die geschikt zijn en van vindsels uit Trudy’s eigen verzameling gaan de
kinderen een ”Vindseleiland” inrichten. Het eindresultaat zal een
prachtig kunstwerk zijn dat thuis

een speciaal plekje verdient. Er
zal ook een gezamenlijk kunstwerk gemaakt worden dat na afloop een plek krijgt in de tentoonstelling “de Kunst van Afval”. Deze tentoonstelling is momenteel
te bewonderen in het NME-centrum. Als je mee wilt doen aan
de themamiddag ‘Het Vindseleiland’ moet je je opgeven vóór
13 november. Dit kan bij NMEcentrum De Woudreus: telefonisch: 0297-273692 of via de mail
nmederondevenen@odru.nl. Vanwege de themamiddag is er op
woensdagmiddag 14 november
geen inloopmiddag in het NMEcentrum. Op andere woensdagmiddagen is De Woudreus open
tussen 13.30 uur en 16.30 uur om
binnen te lopen en leuke dingen
te doen.
Kinderen van 6-11 jaar zijn welkom in NME-Centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan
28a op woensdagmiddag 14 november van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten: 2 euro.

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
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
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
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WEEK 45 – 8 NOVEMBER 2012)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Abcoude
Gein-Noord 81
Gein-Zuid 15
Voetangelweg 6

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Realiseren van een hekwerk
op een balkon
Verbreden van een rundveestal
Verbreden van de watergang
WGP Waardassacker ter hoogte
van Voetangelweg 6

- Bouwen

W-2012-0484

31-10-2012

- Bouwen
- Aanleg

W-2012-0520
W-2012-0409

31-10-2012
31-10-2012

Verbouwen van 2 woningen tot
1 woonruimte

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0412

26-10-2012

Uitbouwen aan de achterzijde
van de woning
Oprichten van een tijdelijke
Romneyloods voor een periode
van 6 maanden

- Bouwen

W-2012-0434

31-10-2012

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0459

1-11-2012

- Bouwen

W-2012-0522

31-10-2012

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Abcoude
Hollandse Kade 23

Realiseren van een dansstudio

W-2012-0559

23-10-2012

Hollandse Kade 23

Realiseren van een dansstudio

- Brandveilig
gebruik
- Afwijken bestemming RO

W-2012-0560

23-10-2012

Baambrugge
De Horn 6

Uitbreiden van de minicamping

- Bouwen

W-2012-0555

25-10-2012

De Hoef
Kromme Mijdrecht 10

Vernieuwen U-balken

- Monument

W-2012-0567

30-10-2012

W-2012-0554

23-10-2012

Waverveen
Botsholsedijk 20

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.

W-2012-0566

30-10-2012

W-2012-0569

31-10-2012

Vinkeveen
Demmerik 66b ws

- Afwijken bestemming RO

W-2012-0562

29-10-2012

- Bouwen
- Afwijken bestemming RO

W-2012-0563
W-2012-0558

29-10-2012
23-10-2012

Herenweg 97

Heulweg 28
Wilnis
Pieter Joostenlaan 9
Vinkeveen
Bijleveld-Veenkade

Wijzigen van de bestemming
van berging naar kapsalon
Plaatsen van een heg aan de
voorzijde van de woning
Wijzigen van de bestemming
ivm vestigen van een makelaarskantoor in een gedeelte van de
begane grond van een bestaande
woning
Bouwen van een erker

- Bouwen

W-2012-0564

29-10-2012

Plaatsen van een zeecontainer
nabij ingang tennispark

- Roerende
zaken

W-2012-0561

26-10-2012

Realiseren van een waterver- Kappen
W-2012-0557
binding langs Bijleveld–Veenkade - Flora en Fauna
- Inrit/uitweg

24-10-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 9 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Straatnaam
Abcoude
Hoogstraat 37

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 57
Groenlandsekade 9-13

Mijdrecht
Diverse locaties te weten:- Aanleggen van hoogwaterBouwen
Tienboerenweg 5, 14a
voorzieningen in de polders
en 16, Derde Zijweg 2
1e en 2e Bedijking
en 3, Middenweg 1,
Ringdijk 1e bedijking 5,
nabij 2e Zijweg 3,
nabij AC Verhoefweg 1
Nijverheidsweg 10
Houden van een jaarlijkse
- Afwijken bemagazijnverkoop
stemming RO
Rondweg (thv bushalte) Plaatsen overkapping voor fietsen - Bouwen

Groenlandsekade 83

Baambrugge
Rijksstraatweg 161

Aard van het project/inrichting Activiteiten

Aanvraagnr.

Realiseren van 3 constructieve
doorbraken

W-2012-0425 en
W-2012-0428

- Bouwen
- Monument
- Slopen

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen 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.
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET OPRICHTEN VAN TWEE WONINGEN
OP HET PERCEEL GEIN-ZUID 57-58 IN ABCOUDE IN AFWIJKING VAN HET VIGERENDE
BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ºvan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee woningen aan het Gein-Zuid 57 en 58, 1391
JG Abcoude. Het betreft de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan.
Het project bestaat uit nieuwbouw van twee zogenaamde Mondriaanwoningen op het perceel Gein-Zuid
57/58 in Abcoude. Dit perceel behoort bij landgoed ‘Schoonoord’. De woningen vervangen de oude Mondriaanwoningen. Deze oude woningen zijn reeds gesloopt.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 9 november 2012 voor een periode
van zes weken. De papieren versie van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is als pdf te downloaden en
in te zien via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu:actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten). De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief
te raadplegen via http:/ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PBO14geinzuid5758-ow01.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze
mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De
Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via telefoonnummer 0297-291781.

Gedeeltelijk herbouwen van een
woning

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN (WEEK 45 – 8 NOVEMBER 2012)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
Maand

Evenement

Locatie

Activiteit

Za. 8 dec. 2012
11.00–18.00 uur

Kerstmarkt

Kerkplein Kerklaan 2,
3645 EV te Vinkeveen

Versterkt geluid

Za. 22 dec. 2012
18.30-21.00 uur

Kerstwandeling

Centrum van Wilnis

Het vertellen van het kerstevangelie door de kerstwandeling

Ma 31 dec. 2012
21.00-05.00 uur

Oud en
Nieuw feest

Waverveense pad 18a,
3645 CM te Vinkeveen

Versterkt geluid

Zo 17 feb. 2013
11.00-14.30 uur

35ste PK Sport
Bosdijkloop

Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32,
3645 EV te Vinkeveen
start- en finishlocatie

Prestatie hardloopwedstrijd

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Informatie over voornoemde
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.
TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 november 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan mevrouw Martin
ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Willem van Abcoudelaan 6, 1391 CD
Abcoude. Dit in verband met een verbouwing aan de Willem van Abcoudelaan 6 in Abcoude. De vergunning
geldt voor de periode vrijdag 9 november 2012 tot en met maandag 31 december 2012.
Bezwaar
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan
Broekhoff Vuurwerk, Postbus 12, 8250 AA Dronten t.b.v. het vervoer inclusief laden en lossen van vuurwerk
naar de locatie Genieweg 26, 3641 RH Mijdrecht.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 9 november 2012 tot en met 19 december 2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen
zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente
De Ronde Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen. Het bezwaarschrift
moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur of in het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan
111 in Mijdrecht. Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
hiervoor een afspraak maken met afdeling externe veiligheid van de Omgevingsdienst dhr. C. Roodhart, via
telefoonnummer 0346 26 06 46 of mw. E.E. Pols, telefoonnummer 0346-260600.
AGENDA RAADSVERGADERING DONDERDAG 8 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 16.00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 november 2012.
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN /
FINANCIËN & PUBLIEKE WERKEN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk - Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 oktober 2012.
VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

Geslaagd voor praktijk
diploma kanovaardigheid
De Ronde Venen – De jeugd van
de kanovereniging is in het Veenweidebad getest op de aangeleerde vaartechnieken. Het ging om het
praktijkgedeelte van de kanodipoma’s A en B. Het theoretisch gedeelte wordt in het winterseizoen
geleerd en getoetst. De enthousiaste jeugdgroep van de zaterdagochtend heeft in het zwembad getoetst wat er tijdens het zomerseizoen is geleerd. De vorderingen van
de jeugdleden worden over de jaren
heen bijgehouden. Het praktijkexamen betrof het examen kajakvaar-

digheid A en B. Bij het diploma A
gaat het vooral om de basisvaardigheden. De normen voor het kanobrevet B liggen hoger. Diverse vaartechnieken zoals lage peddelsteun
en stuurslagen komen aan bod. De
bootbeheersing moet men goed onder controle hebben, evenals de altijd lastige reddingen op open water. De uithoudingsproef, het varen
van een traject in een bepaalde tijd,
wordt gehouden in het voorjaar. Het
examen is afgenomen door de verenigingsinstructeur Michel Klessens samen met Tinneke van Vlaan-

deren van Waterwolf uit Hoofddorp.
Tinneke is de gecommitteerde namens de Nederlandse Kanobond.
Theorie
Nieuw dit jaar is de extra aandacht voor het theoretisch gedeelte van de diploma’s. Van de winter
wordt in het clubhuis hiervoor speciaal lesgegeven. Dan komt de kennis van materiaal en veiligheid aan
de orde. Dat geldt ook voor delen
van het vaarreglement. De kanoclub
hecht veel waarde aan het opleiden
van haar leden. Het is uiteindelijk de
bedoeling dat de oudere kanovaarders voldoende ervaring opdoen om
zelfstandig te kunnen varen. Bij de
jeugd is dat altijd onder begeleiding
van oudere leden. De jeugd die een
brevet A heeft behaald, kan wel al

helpen met de lessen in het kanovaren bij de jongste jeugd. Om de
diploma’s te behalen moesten de
deelnemers flink hun best doen en
de gecommitteerde had af en toe
best nog kritische opmerkingen.
Uiteindelijk slaagde iedereen voor
het praktijkgedeelte.
NKB diploma praktijk kajakvaardigheid A:
Bram ten Broecke; Kay Kruyswijk;
Nikki Maas; Bart Stevens; Joshua
Uphof; Robyn Uphof; Ilonka van
Vliet
NKB diploma praktijk kajakvaardigheid B:
Benjamin Engelschman; Jorn van
Gijn; Remko van Vliet; Stefan van
Vliet; Anna White; Kevin White; Paul
Zoutman.
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Het dak op in
Leidsche Rijn

Utrecht kijkt vooruit met
plannen voor culturele hoofdstad
'Trust the Future, Create your
City'. Zo heet het bidbook
waarin Utrecht de plannen voor
de Culturele Hoofdstad van
Europa 2018 ontvouwt. Vorige
week werden deze plannen voor
stad en regio gepresenteerd
in een bomvol NUtrecht aan
de Cartesiusweg in Utrecht.
Tweeduizend Utrechters hebben
meegedacht, waardoor het
culturele programma van en

PS

voor iedereen is. Rode draad
in het bidbook is vertrouwen in
de toekomst. In de kracht van
cultuur als aanjager van stedelijke
vernieuwing. Bovendien zitten
thema’s als Europa en Cultuur
diep verankerd in de stad én de
provincie. Denk daarbij aan onze
internationaal bekende film- en
muziekfestivals. Maar ook aan
ons culturele erfgoedschatten
als de forten, de historische

buitenplaatsen en Soesterberg.
De titel ‘Culturele Hoofdstad van
Europa’ past Utrecht als geen
ander. Voor meer informatie
over de selectieprocedure en alle
programma-onderdelen gaat u
naar www.utrecht2018.eu.
Steunt u deze ambitie?
‘Like’ Utrecht2018 dan op
Facebook en volg ze op
Twitter: @Utrecht2018.

In 2018 bruist Leidsche Rijn van
de activiteiten als we de titel
Culturele Hoofdstad van Europa
winnen. Voor wie niet zo lang kan
wachten: op zaterdagavond 13
april 2013 kunnen we het dak op
tijdens het openingsspektakel van
de Vrede van Utrecht. Op dak van
de A2-tunnel bij het toekomstige
Leidsche Rijn Centrum kunt u
genieten van onder andere het
Metropole Orkest, Junkie XL,
theater en een moderne variant
van het vreugdevuurwerk uit 1713.
In dat jaar sloten acht landen na
anderhalf jaar onderhandelen de
Vrede van Utrecht, voor die tijd
uniek: meningsverschillen werden
op het slagveld uitgevochten.

De aanwezigheid van alle
internationale diplomaten gaf
een enorme boost aan kunst
en cultuur destijds. Daarom
vieren we volgend jaar met
een grootscheeps cultureel
programma de 300ste verjaardag
van deze belangrijke mijlpaal.
Volgend jaar is ook het jaar dat
we horen of we in 2018 Culturele
Hoofdstad van Europa worden.
In september 2013 beslist de jury
welke Nederlandse stad wint.
Meer over de viering van de Vrede
van Utrecht:
www.vredevanutrecht2013.nl.

‘Stimulans voor
iedereen in de wijk’

‘Liever focus op cultuur
in de wijk’

Menno Boer, statenlid voor de SP: “Dat Utrecht
Culturele Hoofdstad van Europa wil worden is
hartstikke leuk, maar volgens de SP is het een
kansloze missie. Als je ziet hoeveel geld onze
concurrenten, zoals Brabant, erin steken… Daar
steken wij schril bij af. Dan vraag ik me af of
Utrecht hier wel subsidie in moet steken,
in deze tijden van recessie. Bovendien
zetten wij onze vraagtekens bij de
beloofde opbrengsten: Die 130 miljoen

gaan we volgens mij echt niet halen.
Niet dat we treuren als we het
niet worden, hoor. Want de SP
vindt cultuur wél belangrijk. Maar
het geld wat voor deze ambitie
is gereserveerd, kunnen
we beter in kleinschalige
projecten steken.Culturele
initiatieven in de buurt of
wijk, daar draait het om!”

‘En nu, nu laten we zien
dat we het willen…’
Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen:
“Utrecht wordt Culturele Hoofdstad van Europa in
2018. Dat kan bijna niet anders. Op dinsdag
30 oktober presenteerden we een fantastisch bidbook
met al onze plannen en ideeën.
Samengesteld met behulp
van vele Utrechtse culturele
instellingen en bedrijven. Het
werd zeer enthousiast ontvangen
door de honderden aanwezigen.
Volgende maand reist een
Utrechtse delegatie af naar de

Europese jury: het kan eigenlijk niet anders dan dat
die ook enthousiast raakt en ons doorstuurt naar
de tweede ronde. Wat we nu nog nodig hebben
zijn ambassadeurs die onze gezamenlijke ambitie
steunen. Dus lees ons bidbook en
wordt ambassadeur op
www.utrecht2018.eu.
Kortom, met het bidbook laten
we zien dat we het kunnen; nu
moeten we nog laten zien dat we
het willen. Alvast veel dank voor
uw steun!”

Het programma van ‘Utrecht
2018’ is voor iedereen, met
het oog sterk gericht op de
toekomst van de stad. Iets
wat Mieke Franssen van
Cultuurhuis Kanaleneiland van
harte toejuicht: “Dit bidbook
geeft cultuur een centrale plek
in de samenleving. Cultuur zit
in iedereen en dat is precies
de rol die het Cultuurhuis in
de wijk Kanaleneiland heeft.
We organiseren workshops en
evenementen met onder andere
muziek, theater en dans. Kom
op de culturele zondag op 13
januari maar eens kijken! We
hebben ook een mode-atelier
door en voor vrouwen in de wijk.
Daar gebruiken we oude Turkse

en Marokkaanse ambachten
om bijvoorbeeld modieuze
handtasjes te maken. Iets waar
we sterk in geloven: de cultuur
en creativiteit die in de wijk zit
naar boven halen.”
Mieke zou het geweldig
vinden als Utrecht Culturele
Hoofdstad van Europa wordt:
“Het zal de wijk een enorme
boost opleveren. De jongeren
hier kunnen toeleven naar het
moment dat ze een jaar lang in
de internationale schijnwerpers
staan, dat bezoekers vanuit
de hele wereld naar hun wijk
komen. Ik ga er dan ook vanuit
dat Kanaleneiland in 2018 uit z’n
voegen zal barsten!”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
21 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichtinG thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Muzikale feestdagen
Vinkeveen - Pianolerares Marleen
van der Laaken uit Vinkeveen loopt
al jaren rond met het idee om een
boekje uit te geven met sinterklaasen kerstliedjes. Nu is het er dan eindelijk van gekomen. Zelf heeft zij
de muziek bewerkt, haar leerlingen
hebben er prachtige kindertekeningen bij gemaakt en Christiaan van
Veen, ook een van haar leerlingen,
heeft de lay-out verzorgd.
Het resultaat is een bijzonder fraai
boekje dat vanaf volgende week
verkrijgbaar is bij boekhandel The
Readshop in Vinkeveen, Boekhandel Mondria in Mijdrecht, pianohandel Van Kerkwijk in Amstelveen
en bij Broekmans en Van Poppel in
Amsterdam.

Make a wish come true
bij Nicole’s Dance Event
Regio - Na het geweldige succes
van de Pink Ribbon dag vorig jaar
wordt er dit jaar weer een sportieve en gezellige dag georganiseerd
bij Dansschool Nicole. Op 25 november is iedereen van harte welkom om een workshop te volgen tijdens Nicole’s Dance Event. Dit jaar
staat de dag in het teken van stichting Make-A-Wish Nederland, zij
vervullen de grootste wens van kinderen met een levensbedreigende
ziekte. Dansschool Nicole wil graag
helpen om deze wensen in vervulling te laten gaan en daarom zal een
deel van de opbrengst naar MakeA-Wish Nederland gaan.
Voor slechts 5 euro kun je meedoen aan verschillende workshops
die door het showballet gegeven
zullen worden. De dag begint om
10.00 uur met een Studio 100 workshop voor peuters en een Sinterklaas workshop voor kinderen van 4
t/m 8 jaar. Om 10.45 uur start de Hip
Hop workshop en de Zeemeerminnen workshop voor kinderen van 4
t/m 10 jaar. De ochtend wordt afgesloten met een Junior Songfestival

jubileum

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

workshop om 11.30 uur voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Om 12.30 uur
wordt de middag afgetrapt met een
Lipdub workshop voor iedereen!
Daarna volgen er workshops voor
kinderen van 11 jaar en ouder: de
Tropical workshop en de 90’s workshop (vanaf 15 jaar) om 14.00 uur,
de Hip Hop workshop om 15.00 uur
en tot slot de ‘Over de top’-workout
om 16.00 uur. Daarnaast wordt er
een beautysalon geopend voor een
mooie make-up of waar nagels gelakt en haren gevlochten kunnen
worden tegen een kleine vergoeding.

Harder Than Heavy in The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag 10
november is het al weer de negende keer van ‘Harder Than Heavy’. Twee echte Nederlandse heavy
metal bands zullen het podium van
jongerencentrum The Mix bestijgen.
Ook nu weer blijkt dat in deze muziekstijl het stokje wordt doorgegeven aan de nieuwe generatie!
‘Seventh Seal’ is hardrock en classic-metal in de ruimste zin van het
woord. Absoluut herkenbaar zijn
dus ook de invloeden die waardevolle diensten hebben bewezen gedurende de rockhistorie. De Seals
weten zich dan ook geïnspireerd
door groten als Rainbow, Iron Maiden, Queensrÿche en Thin Lizzy. De
luisteraar zal deze waarden herken-

nen én waarderen. Het debuutalbum ‘’Baptized By Fire’ is de getuige
van absolute wilskracht, en met dit
visitekaartje is een krachtige toon
voor de toekomst gezet!
‘Lord Volture’ is een jonge heavy
metal band uit Nederland en opgericht door David Marcelis. Na een
explosieve take-off in 2010 met het
uitbrengen van het debuutalbum
‘Beast Of Thunder’ en een intensief
tourschema, bevindt de band zich in
de voorste gelederen van de Nederlandse heavy metal scene.
De avond begint om 20.30 uur en
de entree is 5 euro. The Mix bevindt zich tegenover de Thamerkerk
aamn deJ.A. van Seumerenlaan 1 in
Uithoorn.

Muziekavond op basisschool
Vlinderbos spetterend
Wilnis - Vorige week is er op Jenaplanbasisschool Vlinderbos de jaarlijkse muziekavond gehouden. Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes en andere belangstellenden
waren uitgenodigd om deze avond
bij te wonen. De leerlingen zijn weken bezig geweest met het oefenen
van dansacts, liedjes en muzikale voordrachten. Vooral bij de jongste kinderen steeg de spanning bij
het naderende optreden, want het is
wel heel bijzonder als je ’s avonds
naar school gaat en dan ook nog
eens een optreden mag verzorgen.
Tussen de lessen door mocht er af
en toe tijd vrij gemaakt worden om
te oefenen en na schooltijd werd
er intensief gerepeteerd in de verschillende huiskamers, want iedereen wilde zo goed mogelijk voor de
dag komen.
Prachtig
Dit resulteerde in een prachtige
avond vol verrassingen, muzikaliteit en plezier. Het programma voor
de pauze werd ingevuld door de
jongste kinderen van de school. Vijf
prachtige kleuters in Spaanse jurken beten het spits af met hun vertolking van ‘Hallo Wereld!’ De muziekavond was nu echt begonnen.
Er volgden verschillende prachtige
acts. Van breakdance, tot ‘live’ gitaar en pianospel van de broers Raoul, Camiel en Jules. Rosa, Isa en
Gwenn durfden het aan om live te

zingen en 4 enthousiaste meiden uit
de Tovertuin lieten een fantastische
K3 show zien. Leuk en energiek waren ook de acts van de andere meiden en jongens uit groep 3-4. Eén
van de hoogtepunten van de avond
was de 6-jarige Lieze. Zij danste
gekleed in een witte tutu een ontroerend stukje klassiek ballet. Als
prachtige zwaan wist ze het publiek
muisstil te krijgen.
Bovenbouw
Na de pauze was het de tijd voor de
bovenbouw. De lichten werden gedimd en Matts trakteerde iedereen
op een te gekke DJ show. Er volgden verschillende dansacts met allemaal veel oog voor de styling. Er
werd prachtig live gezongen door
Chelsea, echt een kippenvelmoment. Beer liet horen wat hij kon op
de piano en ook bij de bovenbouw
kon een stukje breakdance niet ontbreken. Eén van de hoogtepunten
na de pauze was de act van Bob en
Sander. Ze hadden zich omgetoverd
tot 2 robots en lieten een prachtig
staaltje dans en acteren zien.
De avond werd spetterend afgesloten door een mix van kinderen
uit verschillende klassen, wat goed
aansluit bij de Jenaplangedachte.
Vlinderbos kan terugkijken op een
fantastische muziekavond waar 95
van de 224 leerlingen vrijwillig aan
hebben meegedaan!

Het is gelukt! Ik, de vrouw die moeite heeft met het afmaken van
klussen heeft haar doel gehaald. Wat het doel dan was, vraagt u zich
af? Dat is het schrijven van deze column en ik had mezelf ten doel
gesteld om dat minstens een jaar lang te doen. Een jaar lang, elke
week een nieuw stuk tekst te produceren zonder mezelf te herhalen,
een zo breed mogelijk publiek te boeien en dit vol te houden. En inmiddels is het zover, een jaar lang heb ik columns geschreven voor
de Nieuwe Meerbode. Als u dit leest, dan is dit al weer nummer 54
en ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
Het leuke van een doel behalen, is dat je terug kan kijken, tevreden
kunt zijn met je prestatie maar vooral nodigt het uit om jezelf weer
nieuwe doelen te stellen. Dat ik mijn doel heb gehaald, wil niet zeggen dat ik nu meteen stop met het schrijven van deze columns. Nu is
de uitdaging misschien nog wel veel groter om er nog een jaar aan
vast te plakken. Gaat het lukken om te blijven schrijven zonder al te
veel in herhaling te vallen?
In het eerste jaar was het mijn rode draad om van de ene feestdag
naar de andere te schrijven, bepaalde weken te gebruiken als inspiratie, zoals de week van het autisme of de week van de opvoeding en
om de seizoenen te volgen. Van sinterklaasstress naar goede voornemens, en vandaar richting de zomer en ga zo maar door.
Op sommige columns kwam er ook reactie vanuit de lezers. In het
voorjaar schreef ik een stukje over autoverkopers en één iemand
voelde zich kennelijk aangesproken door mijn tekst. Het leuke was
dat ik in die showroom nou toevallig niet was geweest. Een typisch
gevalletje van wie de schoen past, trekke hem aan. Vanuit de huisartsenpost te Woerden kwam er ook reactie, nadat ik geschreven
had hoe men daar een patiënt met nekletsel weer naar huis had gestuurd. De situatie die had plaatsgevonden, was niet oké. Maar het is
wel heel netjes dat men belde naar de krant om hiernaar te informeren en ook aangaf dat diegene dan een klacht kon indienen. Dat is
inmiddels ook gebeurd, een excuusbrief is ook ontvangen.
Dat is allemaal mooi en aardig maar doet niets af aan het feit dat
nu dik drie maanden later duidelijk wordt, dat het revalideren na dit
nekletsel nog maanden en maanden gaat duren. En dan was er dat
stukje over Moederdag, waarbij ik vooral veel lieve feedback kreeg
vanuit mijn eigen familie.
Afgelopen week heb ik dus al mijn stukjes erbij gepakt en ze allemaal weer doorgelezen. Het is bijna een soort dagboek, niet al te persoonlijk maar toch een overzicht over wat me heeft bezig gehouden
dat hele jaar. Ik vond het elke keer voldoende aanleiding om over te
schrijven. En ik hou daar wel van, even sentimenteel terug kijken. Net
zoals het zo leuk is om door oude foto-albums te bladeren en weer
even terug in het verleden te zijn. Mocht ik nou genoeg krijgen van
het schrijven van deze column, dan heb ik van horen zeggen dat er al
voldoende mensen interesse hebben om dit over te nemen. Toch leuk
dat het aanstekelijk werkt,. Er zijn ook ontzettend veel mensen in dit
land die goed kunnen schrijven, en dan heb ik het geeneens over alle
succesvolle schrijvers die we tegenkomen in de boekwinkels. Schrijven is een creatief proces, maar ook heel prettig om voor jezelf analyses te maken, je gevoelens onder ogen te zien en je mening te vormen. Schijnt het alleen nog zo te zijn, dat je in een column best wat
harder en zwart-witter mag opstellen. Misschien een goed doel voor
de komende tijd, dus wees niet verrast als de stijl wat verandert. Verandering is nieuws en dat is waar de krant op leeft.
Flavoring

Tentoonstelling 100 jaar
kerkgebouw
Wilnis - In het jaar 1890 werd in
Wilnis het eerste kerkgebouw van
de Gereformeerde Kerk in gebruik
genomen. Dit betrof een houten gebouw met 300 zitplaatsen. In 1910
werden plannen gemaakt voor het
realiseren van een nieuw stenen
kerkgebouw. De bouw werd gegund aan de firma Haring en de
Liefde voor de prijs van 10.000 gulden. Het oude houten gebouw werd
verplaatst naar de Oudhuyzerweg,
waar het nog lang dienst heeft gedaan als opslagloods. Pas in 1965
is het daar gesloopt. Het nieuwe
kerkgebouw werd in gebruik genomen op 20 november 1912 en bestaat dit jaar dus precies 100 jaar.
Reden voor de kerkgemeenschap
om dit feestelijk te gedenken. Nadat
er dit jaar al diverse activiteiten geweest zijn wordt op zaterdag 17 november van 10.00 tot 17.00 uur een

overzichtstentoonstelling gehouden
in gebouw De Schakel aan Dorpsstraat 20 in Wilnis. Op zondag 18
november wordt het jubileumjaar
afgesloten met een kerkdienst, welke aanvangt om 10.00 uur. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Chr. Mannenkoor
Immanuel. Na afloop van de dienst
is de tentoonstelling nog te bezichtigen tot 16.00 uur. Naast beelden
van het oude houten gebouw is er
veel te zien omtrent de planvorming
en totstandkoming van het nieuwe
gebouw. Voorts beelden van latere
renovaties, de bouw van De Schakel en de diverse orgels, waaronder
het huidige monumentale Bevingtonorgel. Bij het samenstellen is ook
dankbaar gebruikgemaakt van de
omvangrijke collectie van de heer
H.W. van Soest. De toegang is gratis! En u bent van harte welkom!

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

Kom jij ook in beweging om kinderwensen in vervulling te laten gaan?
Mail dan je naam, leeftijd en de
workshop(s) waaraan je wilt deelnemen aan Dansschool Nicole door
via nicoles-dance-event@hotmail.
com. Wil je niet deelnemen aan een
workshop maar wel deze dag voor
Make-A-Wish Nederland steunen?
Het is ook mogelijk een bijdrage te
leveren door middel van sponsoring.
Neem in dat geval contact op via
genoemd e-mailadres.

Optreden Ulfts Mannenkoor
Mijdrecht/Wilnis - Zondagmiddag
18 november a.s. treedt het groot
Ulfts Mannenkoor weer op in de
R.K. kerk van Mijdrecht en Wilnis.
Het bestuur van de organiserende
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper bewaart
nog altijd goede herinneringen aan
eerdere succesvolle optredens van
het koor in 2004 en 2005. Het enthousiasme over die concerten was
overigens wederzijds, want het koor
was toen zeer te spreken over de locatie en de schitterende akoestiek
van de kerk.
Dit keer treedt het koor op met een
repertoire van beroemde en bekende koorwerken (opera, klassiek, Slavisch-Byzantijns en folkloristisch).

De aanvang van het concert is 15.00
uur, de kerk gaat open om 14.30 uur.
Het Ulfts Mannenkoor werd in 1957
opgericht en telt ruim tachtig zangers, die zich met grote inzet toeleggen op de pure mannenkoorzang. Het koor kreeg grote nationale en internationale bekendheid onder meer door radio- en televisieoptredens en maakte vele succesvolle
buitenlandse concertreizen.
Toegangskaarten van 10 euro zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij DADrogisterij Nap in Mijdrecht, Drogisterij De Nagtegaal in Wilnis en
Drogisterij De Bree in Vinkeveen.
De eventueel resterende kaarten
zijn nog verkrijgbaar in de kerk voor
de aanvang van het concert.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Kerspelstraat: zwarte ‘Poes’ met wat witte haartjes onder
de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Uithoorn, omgeving Admiraal Tromplaan: jong Turks Angorakatje;
hij heeft een witte buik en op de rug wit met grijze vlekken.
- Waverveen, Nessersluis: rood-witte main-coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
Gevonden:
- Uithoorn, busstation: grijze Perzische kater.
- Mijdrecht, Boezemmolen: witte kater met cyperse vlek op rug en
kopje en cyperse staart, de kat draagt nu bandje van de Dierenbescherming en heeft chipnummer 982061600017585.
- Vinkeveen, Demmmerik: zwart-witte kater met vlooienband.
- Mijdrecht, Scholeksterstraat: zwart konijn; hij is gecastreerd.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
- Moederpoes met Cyperse kittens; zij zijn heel sociaal en kunnen
ook bij honden.
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Morgenmiddag vanaf half vier Begrotingsraad 2013

Bezuinigen, bezuinigen
en 9% OZB verhoging

De Ronde Venen – Morgenmiddag, donderdag 8 november om half
vier, start de Rondeveense gemeenteraad met de behandeling van de
begroting voor 2013. Zoals gebruikelijk houden de diverse raadsfracties dan hun algemene beschouwingen. In deze gemeente betekent dat acht fracties en deze acht
fracties hebben 37 A-viertjes tekst
waarin zij vertellen wat zij er van
vinden. Dat is weer erg veel, hoewel het in het verleden nog veel erger is geweest. Het is heel verschillend: bijvoorbeeld de VVD houdt het
keurig in 3 A-viertjes, evenals SVAB,
Lijst 8 en D66. Ronde Venen Belang
heeft er ruim 5, de PvdA/GroenLinks
6 en CDA, maar liefst 6,5, maar de
Christen Unie/SGP is het meest
langdradig, maar liefst 7 pagina’s en
dan ook nog in een vrij klein lettertype. Gelukkig worden ze niet meer
1 op 1 voorgelezen. Nu krijgt iedere fractie 8 minuten om deze algemene beschouwingen weer te geven. Dat is 8 maal 8, dat is al ruim
een uur. Dan gaat het college antwoorden. Dat is te doen, aangezien
zij, net als wij, deze algemene beschouwingen allemaal al hebben
gelezen. Elk collegelid krijgt hiervoor 15 minuten. Het college bestaat uit 5 personen, dus 5 kwartier
verder. En zo gaat het de hele avond
door, volgens de planning zou het
geheel voor 23.00 uur klaar moeten
zijn, maar daar gelooft niemand in.
De tijd zal het leren. Wij zullen van
al deze vellen vol een zeer korte beschouwing geven per fractie:
VVD
De VVD is blij met het sluitende
huishoudboekje. Zij vindt het “somber maar verantwoord”. “De begroting gaat over geld. Ons geld, uw
geld, geld dat alle inwoners en ondernemers ten goede moet komen.
Geld voor ons leef- en werkklimaat
in onze prachtige gemeente. Hoeveel betalen we per jaar, waaraan
en waarom? Hoeveel willen we betalen, waaraan en waarom? Hoeveel gaan we betalen, waaraan en
waarom? Voor de openbare orde en
veiligheid gaat elke inwoner 82 euro betalen. Voor verkeer, vervoer en
de waterstaat 171 euro. Voor economisch zaken slechts minder dan 1
euro. Voor onderwijs bijna 100 euro. Voor cultuur, recreatie en sport
214 euro. Voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 263 euro. Voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 53 euro.
Voor algemeen bestuur en kernenbeleid 100 euro en dat allemaal per
jaar. Wij als VVD willen dat inwoners
gaan begrijpen waar hun geld naar
toe gaat. De VVD wil ook dat de bewoners begrijpen hoe de spaarpot
van de gemeente eruitziet. Voor de
VVD is het duidelijk: we moeten onze verdampte reserves weer aanvullen tot een fatsoenlijke en verantwoorde buffer, maar de betalende inwoner moet dat ook begrijpen.
Samengevat dwingen de eigen financiën in De Ronde Venen, als de
nieuwe Haagse ontwikkelingen ons
tot soberheid. Soberheid in alle uitgaven met gemeenschapsgeld. Soberheid ten aanzien van de wensen
van de inwoners. Sober maar verantwoord, dat is onze drijfveer.” Aldus de VVD.
SVAB
De fractie van de SVAB, een puur
plaatselijk op Abcoude en Baambrugge gerichte partij en dat is dan
ook duidelijk te merken in hun algemene beschouwingen. Zij vragen zich af of de financiële zorgen
van de gemeente De Ronde Venen
voorbij zijn: “De gemeente wordt
nu steeds op de vingers gekeken
door de toezichthouder, de provincie Utrecht. Het doel van dit college is met het aanbieden van deze
begroting, dit financiële toezicht op
te laten houden. Maar zijn daar garanties voor? Wij hebben reeds vele
malen aangegeven, dat bezuinigen
op het maatschappelijk terrein kan
en moet, maar wel zo dat de organisaties niet kapot bezuinigd worden.
Hoe denk u organisaties enthousiast te laten blijven, terwijl ze ternauwernood hun werk nog kunnen
doen?” Aldus SVAB.
Lijst 8
“De meeste bezuinigingen zijn
reeds of worden de komende periode doorgevoerd. Wij, maar ook de
inwoners, zijn ons terdege bewust
van de noodzakelijke bezuinigingen. Inwoners, instellingen, verenigingen en andere organisaties leveren geld in. Maar op bestuurlijk niveau zijn er echter geen bezuinigingen gedaan, sterker nog, in het programma algemeen bestuur wordt
hiervoor meer geld begroot. Wij vinden dit geen goed voorbeeld naar
onze inwoners toe. Als laatste kriti-

sche noot wil Lijst 8 het bestuur de
ogen openen voor de jonge geesten
hier in dit huis aanwezig. Als vanuit het college de jaarlijkse kernentour gezien wordt als het stimuleren van de politieke bewustwording
van jongeren, dan mag gezegd worden dat dit college deze doelgroep
totaal niet betrekt op welk vlak dan
ook. Tot slot: het versneld invoeren
van de OZB verhoging is een middel
om inkomsten te genereren om de
financiële positie van de gemeente
in deze tijd op peil te houden, dan
wel te krijgen. Helaas ligt dit op de
schouders van de inwoners, maar
deze maatregel corrigeert wel deels
het financiële debacle van de gemeente. Uiteraard niet de meest geliefde maatregel, maar hij draagt wel
bij om onder toezicht van de provincie uit te komen. Dat biedt dan weer
ruimte voor nieuw beleid, waar Lijst
8 om staat te springen. Nieuw beleid, nieuwe kansen.” Aldus Lijst 8.
D66
“Wij hebben vanaf de start van deze gemeente aangedrongen op het
zo snel mogelijk op orde brengen
van de grote jaarlijkse tekorten in
onze begroting en deze dan niet
door te schuiven, waardoor ieder
jaar weer opnieuw tekorten moeten worden aangevuld uit de weinige reserves die we hebben. De belangrijkste bezuiniging die volgens
ons had moeten plaatsvinden is een
aanzienlijke kostenbesparing op de
bedrijfsvoering. Deze kosten bedragen een vijfde deel van de totale begroting, waarvan het grootste deel
personeelskosten is. In deze begroting wordt duidelijk dat de aanpak tot op heden niet erg effectief
is geweest. Ondanks het inkrimpen
van de personeelsformatie met 7%,
blijkt dat de personeelskosten van
16.5 miljoen niet zijn afgenomen.
Leg de burger nu maar eens uit, nu
het voornemen is de OZB te verhogen, de overheid terug te laten treden, te bezuinigen op tal van maatschappelijke voorzieningen en vervolgens meer verantwoordelijkheid
neer te willen leggen bij de ‘ondernemende’ burger. Waar is de winwin dan voor de burger? U snapt
net zo goed als wij dat dit niet uit
te leggen valt. Voor D66 komt lastenverzwaring voor de burger alleen
dan aan de orde, nadat alle andere
bezuinigingen zijn uitgevoerd en er
geen andere mogelijkheden meer
zijn. Belastingverhoging is dan ook
niet aan de orde als de begroting
met een positief saldo wordt afgesloten.
En dat is ook zo, zo blijkt dus de
voorgenomen lastenverzwaring van
de burger niet nodig voor een sluitende begroting 2013.” Aldus D66.
Ronde Venen Belang
“Kernenbeleid zit nog lang niet tussen de oren”, zo begint RVB. Voor
deze fractie is kernenbeleid een leidraad die echter volgens hen nog
steeds niet door het college wordt
gevolgd. “Wij willen in de komende periode van het kernenbeleid ‘de kern van het beleid’ maken. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt vanuit gelijke patronen
gedacht en gewerkt. Een sprekend
voorbeeld daarvan is de aanpak van
de door de raad breed aangenomen
motie om meer geld uit afval te halen.
De papiercontainers waren daarvan het resultaat. Nog een container, weer een extra ronde om papier op te halen. Het hele voorstel
was vanuit de bestaande praktijk
geschreven. De gemeente haalt op,
levert dit weer af bij de vuilverwerkingsinstantie. Nergens waren vernieuwende ideeën zichtbaar. Sport:
sport is gezond. Ervan uitgaande
dat het estafetteproject niet doorgaat, komt er 2,5 miljoen vrij, dat
was gereserveerd voor het verplaatsen van CSW en Argon. Wij willen
dat bedrag niet direct terugstorten
in de reserve, maar voor een groot
deel gebruiken voor de verbetering
van de accommodaties. Nu wil het
college de begroting sluitend maken. In de eerste plaats om onder
het preventief toezicht van de provincie uit te komen: het medicijn,
een extra OZB verhoging van 9%.
En dat wordt bezuinigen genoemd.
Wij zijn tegen deze verhoging. Voor
ons is het onverteerbaar dat naast
de landelijke overheid ook de gemeente bezuinigen vertaalt als lastenverzwaring voor de inwoner. En
dan, die 9% is niet eenmalig, maar
definitief.” Aldus RVB.
PvdA/GroenLinks
“Een optimale balans tussen welzijn, ruimte, gezonde financiën en
kernenbeleid, dat is ons thema voor
2013. Wij willen het komende jaar
de nadruk leggen op: bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer,

ondersteuning kwetsbare groepen,
behoud van goede voorzieningen in
de kernen, versterken groenehartgemeente, gezonde financiële situatie en het kernenbeleid. Zoals het
college in haar beleidsplan heeft
opgenomen vormen goede voorzieningen in de kernen de basis voor
de leefbaarheid en vitaliteit in onze kernen.
Het doet goed vast te stellen dat het
college er in is geslaagd de basisscholen in twee van onze kleinere kernen te behouden. Met de invulling van het toekomstige accommodatiebeleid zijn we straks bovendien beter in staat een verantwoord
voorzieningenniveau voor verenigingen en instellingen in stand te
houden. Het college presenteert
een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief. Voorwaar een prestatie. Maar met soms
vervelende gevolgen voor vele betrokkenen. Afnemende subsidies en
bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Onze fractie heeft waardering
voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is verzet en ziet daarin een
goede invulling van het uitgezette beleid voor onze inwoners en de
uitvoering van het beleid dat voor
2013 is voorzien.” Aldus de PvdA/
GroenLinks.
CDA
“Het CDA is blij dat een belangrijk
deel van de projectenportefeuille ingrijpend is opgeschoond en
dat de problemen rond de grondexploitaties nu onder controle zijn.
En dat terwijl veel gemeenten nog
steeds ernstig worstelen met grote
tekorten op hun grondexploitaties.
Het CDA blijft zich zorgen maken
over de zichtbaarheid van de politie
op straat, zeker buiten de reguliere
kantoortijden. Wij vinden het jammer dat het college ons geen antwoord geeft op de vraag hoeveel
agenten er op welke uren beschikbaar zijn om 24 uur per dag kwalitatief goede basispolitie zorg te leveren en meldingen adequaat af te
handelen. Die duidelijkheid willen
we hebben, evenals klaarheid over
het effect van het cameratoezicht.
Bomen: Hopelijk kunnen we de recente actie van het college na het
onverhoeds kappen van de plataan
aan de Grutto zien als een keerpunt.
Wij typeren die kap niet als een bedrijfsongeval. We zijn benieuwd hoe
het er mee staat. Tot grote tevredenheid van het CDA wordt het megalomane estafetteproject nu toch
echt beëindigd. Wij benadrukken
dat er een grote gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt ten aanzien
van CSW en Argon. Vooralsnog is
het college daarbij aan zet. De reservering, die vrijvalt moet wat het
CDA betreft niet gehaal terugvloeien naar de algemene reserve. Zeker
een deel daarvan moet aangewend
worden voor het inlopen van onderhoudsachterstanden en renovatie
activiteiten ten behoeve van deze
sportclubs.” Aldus het CDA.
Christen Unie/SGP
“Wat de financiën betreft: We zijn er
nog niet, maar met deze begroting
schijnt er wel wat licht door de tunnel naar de toekomst. De voorliggende begroting sluit met een positief saldo en dat is wat ons betreft een groot compliment voor college en ambtelijke organisatie. We
rekenen er wel op dat het college
met de korpsleiding van de politie
goede afspraken blijft maken over
een adequate inzet, hoge zichtbaarheid en vooral het snel reageren op
signalen vanuit de bevolking. Door
onze eigendommen goed te beveiligen, alert te zijn op wat in onze woon- leefomgeving plaatsvindt
en dat ook bij de politie te melden
kan, bij adequaat reageren door de
politie, toch een goed veiligheidsniveau gehandhaafd blijven. Wij zijn
bezorgd over de toekomst van de
veerpont bij Nes aan de Amstel. Het
college heeft ook dit jaar weer een
kernentour ondernomen, een goede
manier om in gesprek met de bewoners te blijven.
De inbreng en de vele reacties tonen aan dat dit een goed instrument
is. Wat ons betreft breiden we dit uit
tot een kernentour van college en
raad. Zoals gezegd, we bespreken
de begroting 2013 en deze heeft
een licht positief resultaat. De heffingen voor afval en riolering en de
OZB zijn de grootste posten en het
college wil de OZB verhogen. De
stijging van de OZB wordt namelijk
voor een groot deel weer goedgemaakt door een verlaging van de afvalstoffen- en rioleringsheffing.
Natuurlijk zal dat niet voor iedere inwoner gelijk uitwerken. Maar
per saldo zijn de effecten aanvaardbaar. Bovendien komen de lasten
wat meer te liggen bij de sterkste
schouders.” Aldus de CU/SGP.

Uithoorn – Komende zaterdagavond 10 november organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA
gebouw aan het Legmeerplein in
Uithoorn. De zaal is open vanaf
19.00 uur en het kienen start om
20.15 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een
van de bekende enveloppen van
Serviam. De opbrengst van deze
avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van haar Uithoornse missionarissen.

Kennismaking met
de Voedselbank

Leerlingen Julianaschool
genieten van schoolontbijt
Wilnis - De leerlingen van de Koningin Julianaschool hebben op
vrijdagmorgen 2 november genoten van het Nationaal Schoolontbijt.
Net als een half miljoen leerlingen
van 2500 basisscholen in het hele
land hebben ook de leerlingen van
de Koningin Julianaschool gesmuld
van het lekkere verse brood, het divers beleg en de melk om te laten

zien dat een goed ontbijt nodig is
voor topprestaties. De klaslokalen
waren allemaal omgetoverd en aangekleed met gezellige ontbijttafels.
Hier hebben de leerlingen samen
genoten van het brood met heerlijk
en verantwoord broodbeleg.
Kwaliteitsbakker Tersteeg zorgde
voor het verse brood.

De Ronde Venen - Kennismaken met het werk van De Voedselbank De Ronde Venen? Dat
kan op donderdag 15 november
a.s. in gebouw ’t Kruispunt aan
de Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. De heer Bert Koen uit
Wilnis is nauw betrokken bij het
werk van de voedselbank en hij
komt bij Vereniging De Christenvrouw hier meer over vertellen.
De voedselbank is er voor mensen die tijdelijk een beetje krap
zitten. Elke week krijgt men een
gratis pakket ook met vers voedsel (brood, groente e.d.) als aanvulling op het dagelijks eten Het
belooft een interessante avond
te worden. Aanvang is 20.00 uur
en de koffie/thee staat vanaf
19.45 uur klaar.

Handwerkverkoop
Rode Kruis
Mijdrecht - Elke week zijn in
Verzorgingstehuis Gerardus Majella dames actief met handwerken. Onder het genot van een
kopje koffie en in een gezellige
sfeer maken ze leuke en mooie
dingen. U kent de warme sokken
en de fraaie dekservetten, maar
er zijn nog veel meer aantrekkelijke handwerken te koop. De
verkoop is woensdag 21 november van 9.30 tot 11.30 uur in Gerardus Majella aan Bozenhoven
157 in Mijdrecht.

Beatrixtheater groot succes COLOFON

Wilnis - Donderdagmiddag 1 november was het eindelijk zover:
het Beatrixtheater op de Prinses
Beatrixschool ging open voor publiek. Ouders waren uitgenodigd om
te komen kijken. Op het programma
stond een optreden van de onderbouw. Al weken was er druk geoefend in de verschillende groepen.
De draken van groep 1 openden
de voorstelling met een lied over
de draak van Drakenstein. Groep 1
en 2 zong samen een lied over ridder Martijn en ridder Koen. Een leuk
optreden met ridders, prinsessen,

paarden en een koning. Daarna was
groep 3 aan de beurt met een lied
over een brievenbus die geen zin
meer had in al die brieven. Groep
4 zong een lied over herfstblaadjes waarbij werd gedanst en muziek
gemaakt. Als toegift was er nog een
swingend nummer en dat was zo
leuk dat het twee keer werd gezongen en de tweede keer mocht het
publiek ook meezingen, dansen en
luchtgitaar spelen. De artiesten en
het enthousiaste publiek hopen dat
het Beatrixtheater snel nog een keer
haar deuren opent.

Een unieke ‘ Theo’dag bij
Sijbrants & van Olst Optiek
Uithoorn - Een adviseur van Theo
Eyewear zal komende vrijdag 9 en
zaterdag 10 november met de gehele collectie aanwezig zijn in de winkel van Sijbrants & van Olst Optiek.
Eén van deze collecties is de ‘Belgian Statues’. Brillen uit deze collectie
zijn vernoemd naar beroemde Belgische standbeelden zoals Manneken
Pis, sinds 1619 present in de Belgische hoofdstad. Maar ook Jeanneke
Pis, Nello, Ambiorix, Tijl (Uilenspiegel) en Brabo. Vrolijk, luchtig en opgewekt: zo kun je de brillen van de
‘Belgian Statues’-collectie het best
omschrijven. De gaatjes aan de bovenzijde van het montuur vergroten
de expressie van de ogen, waardoor
de heren minder ernstig ogen en de
vrouwen een lichte ondeugende uitstraling krijgen, dit is Theo’s manier
om humor in het alledaagse leven
te brengen. Wie weet helpt het om
minder pessimistisch tegen de huidige crisis aan te kijken.
Maar naast de ‘Statues’-collectie
heeft Theo vele andere collecties
die zeker de moeite waard zijn. Zo
presenteert Theo Fruit-O-Licious,
2-kleurige monturen voor fruitige
momenten. Geen saaie effen kleuren maar veel prints! En dan nog
gecombineerd ook. Dat is toch wel
opmerkelijk aan de Fruit-O-Licious
collectie. Om een paar voorbeelden
te geven, MelOn is in zwarte blokjes gecombineerd met rode lijntjes,
COcOnut is prachtig in ivoorgelijnd
met grijze marmer en AbricOt gaat
nog een stapje verder met de combo turkoois met wolkjes & groene
vierkantjes. Voor de minder avontuurlijke zielen biedt elk model ook

een versie in het zwart gecombineerd met een print of kleur.
Of wat dacht u van de collectie van
Antwerpse Schilders. Theo bedacht
de ‘Antwerp Painters’ collectie en
brengt op geheel eigen wijze een
ode aan 6 rotten in de schilderkunst,
waarbij een model genoemd naar
meester Rubens niet mocht ontbreken. En hij verkeert in goed gezelschap. De andere modellen zijn Jordaens, Verlat, Van Dijck, Pourbus en
Teniers. Bekende Antwerpse kunstschilders.
Dat deze fraaie monturen uw ogen
zullen prikkelen is duidelijk. Maar
Sijbrants & van Olst Optiek laat de
andere zintuigen ook niet ongemoeid. Want met heerlijke Belgische
bonbons en biertjes zullen ze uw
andere zintuigen ook verwennen.
Dus zeker een reden om de winkel te komen bezoeken. Daarnaast
ontvangt u 10% korting als u deze dag een montuur van Theo aanschaft. Sijbrants & van Olst Optiek
ziet u graag komende vrijdag 9 of
zaterdag 10 november in de winkel aan Dorpsstraat 32 in Uithoorn,
tel. (0297)540777.
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Reddingsbrigade doet mee
met Serious Rescue

‘A Music Night Out’ van KnA
overtreft alle verwachtingen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het dan zover. A Music Night
Out met dit jaar als thema Classic
meets Rock. Een muzikaal avondje uit voor iedere leeftijd en iedere
smaak. De Uithoornse muziekvereniging KnA liet zich werkelijk van
haar beste kant zien. In een wervelende show werden in hoog tempo
verschillende optredens afgewisseld van het harmonie orkest, beginnende muzikanten, slagwerkers,
twirlers, dweilorkesten en gitaristen en zelfs een rockband speelde
mee. Direct bij doek open werd duidelijk wat de avond allemaal in petto zou hebben. De complete muziekvereniging van KnA, inclusief de
Twirlgroep, was aanwezig op het toneel. Ruim 100 leden begonnen de
avond met een opening waarin korte solo’s op dwarsfluit, saxofoon en
trombone plotseling werden afgewisseld door elektrische gitaren van
de trappen in de zaal.
Rock en klassiek
Direct na de gitaren zette de complete groep muzikanten de opening
in: een selectie van Michael Jackson
nummers, speciaal voor die avond
gearrangeerd door Richard Wortel.
De bekende hits Billy Jean, Thriller, Heal the world en Beat it kwamen langs, gespeeld door het voltallige 100 man grote ensemble…
een voorbode van wat de avond nog
meer te bieden had. Direct na de
opening zette het Harmonie orkest
het prachtige White Tower van Otto
M. Schwarz in. Een prachtig klassiek
werk waarin de andere zijde van de
avond werd belicht. Het beeldende spel van het orkest sprak tot de
verbeelding en dirigent Ruud Pletting had duidelijk zorg besteed aan
het samenspel en de balans. De zaal
keek en luisterde ademloos.

door de drumfanfare werd duidelijk
wat muziek betekent voor een groep
kinderen: het brengt ze bij elkaar.
Achter de schermen al een hechte
groep die hun instrumenten steeds
beter onder controle hebben, maar
op het toneel een groep muzikanten
die met aanstekelijk plezier en gemak een enorme positieve energie
uitstralen! Een enorm compliment is
op z’n plaats voor dirigent Richard
Wortel, die ook de leiding over het
opleidingsorkest voor z’n rekening
neemt. Een dirigent van wie je het
plezier ziet afstralen, zelfs als je hem
op de rug kijkt!
Boeiend slagwerkoptreden
De slagwerkgroep van KnA verzorgde voor de pauze 3 optredens. De
nummers, geschreven door dirigent
Louis de Blieck, zijn toegankelijk en
maken het lastig om stil te zitten.
Vlak voor de pauze werd het thema nog eens benadrukt. De Rockband Alice Good stond samen met
het opleidingsorkest van KnA op
het toneel. Zo op het eerste oog een
vreemd ogende combinatie van gitaristen, saxofoons en dwarsfluiten
naast elkaar, maar al gauw was duidelijk dat de verschillende soorten
instrumenten elkaar op een werkelijk schitterende manier aanvulden.
Met nummers bekend van Rammstein, Within Temptation en Robbie Williams was gekozen voor een
gedurfd repertoire waarbij zowel
de rock liefhebbers als de fans van
klassieke muziek de wenkbrauwen
ophaalden en enigszins afwachtend
achterover leunden. Na de pauze kwamen de verschillende onderdelen nog eens langs. Het door
het harmonie orkest uitgevoerde
New Baroque Suite (voor de gelegenheid omgedoopt tot New Barock
Suite) was een prachtige opmaat

voor de afsluiting van deze heerlijke
avond. Het werk laat typische klassieke vormen en patronen naadloos
overgaan in pop/rock cadansen en
kent passages waarin de twee hand
in hand gaan. Een prachtig geschreven werk, uitgevoerd door een trots
orkest.
Gevaarlijk slotakkoord
De avond werd afgesloten door 3
bekende pop iconen: Phil Collins,
Queen en John Miles. Na een medley van Phil Collins, waar de drummer zich overduidelijk op verheugd
had, werd het overbekende Bohemian Rhapsody ingezet. Een gedurfde keuze, want het nummer is
zo bekend dat iedere bezoeker de
vergelijking met het origineel direct
gaat maken. Maar de perfecte invulling door de pianiste, prachtige solo door saxofoon en de herkenbare gitaarsolo werden werkelijk heerlijk uitgevoerd! De avond was compleet, de vereniging van organisator en voorzitter René van Welbergen had de klus geklaard: een vol
theater ging in Aalsmeer staan en
applaudisseerde terecht voor deze
muzikale avond.
Een veel gehoorde uitspraak van
de honderden bezoekers was hoe
prachtig het is om te zien dat oud
en jong in een vereniging gezamenlijk muziek maken en daar overduidelijk zoveel plezier aan beleven! De
speelvreugde en de energie spatten
van het toneel af. Uithoorn mag trots
zijn op deze prachtige vereniging.
Mocht u interesse hebben om zelf te
(leren) spelen of eventueel donateur
te worden (waardoor u volgend jaar
automatisch wordt uitgenodigd voor
A Music Night Out), dan kunt u dit
doen door een e-mail te versturen
naar kna.secretariaat@gmail.com

Twirlteam Starlight
Sinds enkele maanden heeft KnA
een twirlteam in haar vereniging.
Twirlteam Starlight bestaat uit een
enthousiaste groep meiden vanaf 4
jaar, maar ook de tieners zijn vertegenwoordigd. Onder leiding van instructrice Sandra Verseput is de afgelopen maanden hard gewerkt aan
3 verschillende routines en zaterdag
werden deze getoond aan het publiek. Shows met attributen, streetdance en twirl routines waren te
zien en de meiden hadden duidelijk plezier. Prachtige en luchtige afwisseling tussen al het muzikale geweld en schitterend om te zien hoe
hecht de groep in korte tijd geworden is.
Jeugd drumfanfare
Na een Wals en Mars uitgevoerd

College geeft geen sloopvergunning voor Schanskerk:

“Parochie heeft zich onttrokken
aan zorgplicht voor monument”
Uithoorn - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen omgevingsvergunning voor de sloop van de St. Jan
de Doperkerk, beter bekend als
Schanskerk, af te geven. De Rooms
Katholieke Parochie Emmaüs heeft
op 7 juni 2012 een aanvraag voor
deze vergunning ingediend. Omdat de Schanskerk een gemeentelijk monument is, heeft het college
advies gevraagd aan de monumentencommissie. Het advies is naar de
mening van het college zorgvuldig
tot stand gekomen. Mede op basis
van dit advies is het besluit van het
college genomen.
Belangenafweging
De gemeente heeft de plicht bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor sloop alle belangen af
te wegen. Bij de Schanskerk spelen
de volgende afwegingen:
Het belang van de monumentenzorg. Het beeldbepalende karakter
van het kerkgebouw in het dorpscentrum en daarmee een breed
maatschappelijk belang. Het hui-

monument te voorkomen sinds het
gebouw niet meer in gebruik is.
Het feit dat het parochiebestuur zich
heeft onttrokken aan zijn zorgplicht
voor het monument.
Er in de afgelopen jaren verschillende ideeën/initiatieven van derden
zijn ontstaan waarbij geïnvesteerd
zou kunnen worden om het kerkgebouw te behouden.
Bij het college niet bekend is dat er
door het parochiebestuur aantoonbaar serieuze pogingen zijn ondernomen om de Schanskerk te behouden met mogelijk een nieuwe
bestemming.

dige gebruik en financiële aspecten als onderhoudskosten, onrendabele investeringen en beschikbare financiële middelen. Onvoldoende inspanningen van het parochiebestuur om (verder) verval van het

Alles overwegende is het college
er niet van overtuigd dat alle mogelijkheden zijn onderzocht om het
gemeentelijk monument te behouden. Daarom heeft het college besloten de omgevingsvergunning te
weigeren. Sloop van de Schanskerk
betekent immers een onomkeerbare situatie. Het college doet een beroep op het parochiebestuur om actief in overleg te treden met initiatiefnemers.

Vinkeveen - Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar voor of tijdens
de bevalling, of binnen een maand
na de geboorte. Babysterfte is een
stille ramp die zich elke zes seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede medische zorg en
begeleiding.
Daarom doet Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen mee aan de actie
“Serious Rescue”, waarin zij samen
met reddingsbrigades uit het hele
land in drie dagen van Arnhem naar
Enschede vaart om geld in te zamelen. Het thema van dit jaar luidt:
‘Aandacht voor de allerkleinste, het
terugdringen van babysterfte’.
Het geld dat hiermee wordt ingezameld zal op 23 december worden
overhandigd aan de deelnemers van
het 3FM Glazen Huis. Om deze actie zo lucratief mogelijk te maken is
men op zoek naar sponsoren. Wilt
u hen steunen? U kunt uw bijdrage
overmaken naar rekeningnummer
14.67.61.375 t.n.v. Zwemvereniging
De Ronde Venen o.v.v. Serious Res-

cue 2012. Ook steun in middelen of
materiaal is zeer welkom. Hiervoor
kunt u contact opnemen via sr@

Aanstaande vrijdag 9 november:

Prinsenbal Huts Geklutste Kliek
De Ronde Venen - Na weer een geweldig carnavalsjaar is de dag bijna
aangebroken dat de oude prins afgevoerd wordt om plaats te maken
voor een nieuwe prins. Dit heugelijke feit gaat gebeuren aanstaande

vrijdagavond 9 november rond de
klok van 11’en. Daarom is iedereen
van harte welkom om vanaf een uur
of half 9 een borreltje met de Huts
Geklutste Kliek mee te drinken en
te zien wie de prins wordt van ko-

zdrv.nl of bellen met 06-22079374.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.seriousrescue.nl.

mend jaar. Hoe dit allemaal gaat gebeuren is nog een grote verrassing
dus daarover kan nog niets verklapt
worden, maar dat het een gezellige
avond met lekker veel biertjes, wijntjes en frisjes zal worden dat weten
zij van de Huts Geklutste Kliek in ieder geval zeker.
Voor de mensen die niet meer weten waar dat is: Windmolen 75 in
Mijdrecht.

Nu is de commissie beroep en bezwaarschriften aan het woord:

”Hoeveel geld kostte het onnodige
ontslag van hoge ambtenaren?”
vervolg van de voorpagina
Daar legde de heer Doezé nog
eens uit wat hem had bewogen
een beroep op de WOB te doen en
waarom hij nu tegen het antwoord
van het college in beroep was gegaan. Hij wees in zijn uitgebreid
pleidooi allereerst op het bekende
feit dat, kort na het aantreden van
een nieuw college, geruchten de
wereld in gingen dat de gemeente
met een strop was opgezadeld van
wel 22 miljoen euro’s en dat de gemeentesecretaris (en de projectdirecteur) daarvoor het meest verantwoordelijk werden gesteld. Zij
werden op staande voet de deur
uitgezet. Dat vond hij, van meet af
aan, onbegrijpelijk, want:
- die gemeentesecretaris had immers veertien jaar op een uitstekende wijze gefunctioneerd
en werd kort voor het ontslag
(bij de totstandkoming van de
nieuwe gemeente) ook nog
door iedereen geprezen voor
haar inzet en haar verrichte
werk;
Zij werd zelfs, met ieders instemming (ook van de gehele raad), benoemd tot gemeentesecretaris van
de nieuwgevormde gemeente. Hoe
kon iemand, met een dergelijke
staat van dienst, op staande voet
de deur worden gewezen, waar er
geen sprake was van bijvoorbeeld
werkweigering, diefstal, corruptie
of fraude. Zaken die bij deze ontslagen niet aan de orde zijn.
Wachtgeld
Voor eventueel slecht (financieel) beleid kon en mocht zijns inziens alleen de politiek, zeker geen
ambtenaren, verantwoordelijk worden gesteld! Tot die conclusie kwamen indertijd kennelijk ook de burgemeester en de toenmalige wethouder financiën, die hun functie neerlegden, zonder zich overigens inhoudelijk te verantwoorden
en wetende dat hen toch een riante wachtgeldregeling wachtte.
Waarom dan toch twee topambtenaren op staande voet ontslagen
(nou ja, men noemde het een timeout, maar zette hen wel binnen enkele minuten buiten de deur)? Wat
speelde er werkelijk tussen hen
en (waarschijnlijk) de nieuwe collegeleden? Toine Doezé hekelde
in zijn betoog vervolgens ook de
raad, die (hoewel toch budgethouder, controleur van het college en
vertegenwoordiger van de bevolking) nooit op het wegsturen van
de beide topambtenaren was ingegaan en ook nimmer reageerde
op door burgers aan hen gestelde vragen en op berichten, waaronder diverse ingezonden brieven
(waarvan een van oud-wethouder
Dik Brouwer) in de krant. Hij vroeg
zich daarom ook af wat er ook voor
de raad kennelijk allemaal verbor-

gen moest blijven. Waarom moesten er zo grote, ook financiële, consequenties worden aanvaard? Met
zo’n financiële “strop” (de zogenaamde 22 miljoen, die overigens
al snel werd teruggebracht tot 13
miljoen), waarover werd bericht,
werden immers ook tientallen andere gemeenten in ons land geconfronteerd. Het meeste was immers het gevolg van de economische crisis, de stokkende woningbouw en van duurbetaalde bouwgronden. Daarnaast speelde hier
ook een al oud geschil met een
vastgoedexploitant over bouwgronden een rol, evenals het feit
dat reeds eerder door de raad
goedgekeurde projecten (Estafetteproject en Marickenland) vooral
of alleen meer zouden gaan kosten, indien ze ongewijzigd of volledig zouden worden uitgevoerd.
Dus er speelden vooral externe
factoren en/of politieke verantwoordelijkheden een rol (en daarom primair geen ambtelijke).
Betreuren
Hij betreurde het dat, noch het
nieuwe college, noch de raad, zich
kennelijk druk had gemaakt voor
de gevolgen van hun doen en laten:
- De menselijke gevolgen: het
onmiddellijk op non-actief stellen (noem maar ontslag op
staande voet) maakt bij de betrokken mensen immers veel
stuk en leidt al snel tot geruchten die betrokkenen tot hele en
halve criminelen maken;
- De financiële gevolgen, doordat salarissen moesten worden
doorbetaald, dure adviseurs
en tijdelijke krachten moesten
worden ingehuurd en er vele jaren wachtgeld zou moeten worden opgehoest.
Doezé stelde geen begrip en zeker
geen waardering te hebben kunnen opbrengen voor die minachting voor het menselijke aspect en
voor het zo zorgeloos omgaan met
gelden die toch door de gemeenschap, de belastingbetaler, moeten worden opgebracht. Het zwijgen van de raad en het daardoor
(althans in het openbaar) verzaken van taken als controle (van het
college) en het verantwoording afleggen (men vertegenwoordigt immers de bevolking) achtte hij onbegrijpelijk en zelfs laakbaar. Hij
verwonderde zich ook over het feit
dat beide ambtenaren weliswaar
op staande voet buiten de deur
waren gezet, maar dat erna kennelijk toch een financiële regeling
met hen is getroffen. Was dus alles, ook het opstappen van de burgemeester en wethouder (en dus
ook het maken van grote kosten)
niet te vermijden geweest als er
eerst beter was nagedacht en ge-

handeld? De vraag die bij hem rees
en blijft is dus ook: Is hier wel bestuurlijk behoorlijk gehandeld en
was al de menselijke ellende en
het smijten met belastinggeld niet
te vermijden geweest?
Weerwoord
Die vraag zou alleen door het college en de gemeenteraad of via de
WOB beantwoord kunnen en eigenlijk beantwoord moeten worden. Niet door verwijzen naar wetten en schalen, die een gewone
burger niet kent, maar door openheid van zaken en het concreet benoemen van bedragen en termijnen. Hij stelde, daarmee zijn pleidooi beëindigend, dat de burgers,
de belastingbetalers, op die openheid en informatie recht hebben
en verzocht de commissie dus aan
het college te adviseren alsnog alle gevraagde gegevens beschikbaar te stellen. Het weerwoord
van het college, vertegenwoordigd
door een ambtenaar, was niet erg
bemoedigend. In een uitvoerige
pleitnota, werden wél excuses gemaakt voor de overschreden wettelijke termijnen, maar werd verder alleen en opnieuw verwezen
naar privacy-aspecten en naar jurisprudentie van WOB-verzoeken
elders. Opnieuw werd geweigerd
openheid van zaken te beloven en
daartoe concrete bedragen en termijnen te noemen. Op vragen van
de commissievoorzitter naar het
hoe en waarom, kon de afgevaardigde ambtenaar alleen maar stellen dat het college het nu eenmaal
zo wilde.
Wachten
Nadat vervolgens nog enige tijd
was besteed aan het stellen van
aanvullende vragen, meende de
voorzitter te mogen concluderen
dat de commissie alles voldoende duidelijk was om tot een afgewogen advies te komen, rond het
aangetekende beroep. Zelf denken
wij dat de heer Doezé voldoende duidelijk heeft gemaakt dat het
niet aangaat om de burger onkundig te laten van de feitelijke reden
van de ontslagen en de totaalkosten die daardoor (waarschijnlijk)
onnodig zijn gemaakt. Het gaat immers om het geld van elke belastingbetaler! Hopelijk kunnen wij u
dus over enige tijd berichten dat de
Commissie bezwaarschriften een
dusdanig advies heeft uitgebracht
dat het zich niet kan veroorloven
college te weigeren alsnog die, ook
eerder door ons, gevraagde gegevens te verstrekken. Dan pas kunnen wij u ook informeren of door
het college (gesanctioneerd door
de gemeenteraad) op de juiste wijze met ook uw geld is omgesprongen. Wordt dus, zoals we ook vorige keer stelden, op de een of andere manier vervolgd!
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Hertha F2 wint kantje
boord
Vinkeveen - Zaterdag jl stond de
thuis wedstrijd gepland tegen de
Vecht F1.
De F2 was hier erg rustig onder. De
F2 staat al sinds weken op competitie plaats nummer 2.
De vecht daar in tegen op de 6e
plek. Dit konden ze makkelijk aan.
Dit werd door alle onderschat.
De aftrap werd genomen om 09:00,
de F2 ging gelijk in de aanval. De
Vecht had duidelijk hun zinnen gezet op verdedigen van hun doel. Na
goed overspelen en hard werken
kwamen de doelpunten machines
Niels, Hein en Mike door de verdediging heen. Als resultaat de F2 liet
zichzelf van hun goede kant zien en
Hein gaf een hard schot op doel, in
de handen van de keeper.
De keeper van de vecht schoot ver
uit. De verdediging van Hertha was
hier niet op voorbereid. De twee
spitsen van de Vecht kwamen met
hoge snelheid op Corne afgerend.
Met alle geluk dat de bal naast ging.
Niet veel later, na hard werken op
het middenveld van Lars kon Niels
de bal mee nemen, Om deze zoals
alleen Niels dat kan prachtig mooi
in de hoek te schieten. 1-0 !
De Vecht kwam terug, maar dankzij de ijzersterke verdediging van de
F2, Zenno, Geert en Emile hadden
ze geen kans. De Vecht schoot hard
in op Lars, die zichzelf verdedigde
met zijn arm, Hands. De Vecht kreeg
een vrije trap. Het spelertje van de
tegen partij had een flinke trap in
zijn been. Maar ook helaas ging deze naast. Corne schopte de bal zover
mogelijk uit. Ondanks al zijn kracht
werd de bal onderschept door de
vecht. 1-1.
Aanval
Na de rust iedereen weer op zijn
plek en de Vecht ging gelijk in de
aanval. Dankzij Kyan die de achter
hoede kwam versterken werd een
tegen doelpunt voorkomen. Na hard
knokken van de spitsen kwam de
bal achter de lijn. Corner voor Hert-

ha. Mike nam de corner met een
klein bochtje zo voor het doel. Na
wat heen en weer geschop tussen
de Vecht en Hertha gaf Kyan een
harde knal. 2-1! De bal werd goed
rond gespeeld door De Vecht maar
ondanks het harde werken van Zenno en Emile stond er toch een spits
van De Vecht vrij, Hein liep mooi uit
maar helaas. 2-2.
Hertha liet het hoofd een beetje
hangen, na al het geknok ging het
even niet zoals het moest gaan. Ook
nu had De Vecht de kans. 2-3.
Na flink wat aansporing van de
Choaches en toeschouwer van de
F2 stond de verdediging Zenno en
Emile weer als een blok voor het
doel. Geert liet zich niet van de bal
spelen en nam de bal mee naar het
middenveld, waar Corne hem door
tikte naar Mike die als een rots door
de verdediging van de Vecht heen
liep hem mooi kon over pasen naar
Kyan, wat een prachtig mooie goal!
3-3
Spanning
Met nog maar 5min op de klok liep
de spanning op, ook zeker langs de
kant. Aanmoedeging werd luider
(en de nagels een stuk korter) Hertha had dit toch echt wel verdiend
om te winnen. Maar de klok liet dit
bijna niet toe. Wederom een schot
op het doel van de Vecht, maar onze topman onder de lat kon dit voorkomen. Hein schoot uit alsof het zijn
laatste schot was. Mike nam de bal
mee, en alsof de klok stil stond een
schot op de lat! Iedereen schreeuwde het uit.. wat verschrikkelijk jammer. De voorhoede, Niels Kyan Mike
en Geert bleven hangen bij de keeper van de tegenpartij. Hij schoot uit.
Maar dit ging niet zoals hij geplant
had. Mike nam de bal netjes mee en
met een lopje over de keeper. 4-3!!
De Vecht nam de aftap, en kwam
toch weer terug de laatste minuut,
en corner voor de Vecht. Deze werd
mooi genomen maar weg geschopt
door Kyan, Eind signaal.

Hertha E3 wint thuis
Vinkeveen - Hertha E3 speelde zaterdag jl. thuis tegen Wasmeer E6. Na twee nederlagen op
rij eindelijk weer winst. Hertha begon goed aan deze zeer belangrijke 6 punten wedstrijd. Want in
de 2e min na een goede aanval
op links gaf Mika de bal op mark
maar zijn schot ging maar net
naast. Niet veel later na en aanval
over heel veel schijven kwam de
bal weer voor de voeten van Mark
maar ook nu ging de bal er niet in.
Hertha E3 kwam in de 15e min op
1- 0 na een mooie passé van Bjorn
op Mark.

Goede opbrengst Running
Bridge Drive
Mijdrecht-Wilnis - Op zaterdag
27 oktober heeft in het hart van
Mijdrecht voor de vijfde keer een
zogeheten ‘running bridgedrive’
plaats gevonden. Hierbij spelen de
bridgeparen niet op één locatie,
maar afwisselend op acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis en bracht 1.250
euro op voor de Voedselbank de
Ronde Venen. Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van
locatie en deden zo zeven verschillende horeca-gelegenheden aan:
Rendez-Vous, Grieks restaurant
Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar
La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner, plus het gemeentehuis. Na elke ronde waren
er bijna 200 personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht

voor dit evenement. Na afloop van
alle spelrondes vond de prijsuitreiking plaats in Chinees restaurant
Lotus Corner in de Lindeboom. De
eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en de superhoofdprijs van een arrangement waarin 18 holes Pitch & Putt, een diner,
een overnachting en een luxe ontbijt, werd gewonnen door het heren bridge paar Philip Burggraaf &
Duco Douwstra met een score van
64,95%. Het paar Wil van der Linders eindigde met 64,60% als tweede en de score van 64,23% van Dick
en Thelma Elenbaas was goed voor
een derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en Chris
van der Wilt van de Lionsclub konden na afloop meedelen dat dit evenement euro 1.250 had opgebracht.
Dit bedrag komt ten bate van de
Voedselbank de Ronde Venen.

Eerste nederlaag voor
Hertha MF1
Vinkeveen – Zaterdag jl. moesten
de meiden spelen tegen de jongens
van Abcoude, die ploeg heeft ook
nog geen wedstrijd verloren en winnen bijna alle wedstrijden met dubbele cijfers, dus vandaag een echte topper voor de meiden van Hertha MF1. In de voorronde is Hertha
kampioen geworden en Abcoude
in de andere poule. Dus de sterke
teams zitten nu in een soort Champions League bij elkaar in de nieuwe VSV competitie. Abcoude mocht
aftrappen en binnen de minuut lag
de bal achter de uitstekende keepende Daniek. Maar na de goal van
Abcoude speelde Hertha uitstekend
voetbal en scoorde Mandy de gelijkmaker 1-1. Het ging over en weer.
Hertha was iets sterker maar scoorde niet en uit de spaarzame uit-

vallen van Abcoude kwam Abcoude op 1-2. Maar na een mooie pass
van Annebel was het Mandy die de
verdiende gelijkmaker scoorde. De
tweede helft waren de mannen van
Abcoude iets sterker en was Hertha wat minder gevaarlijk dan voor
rust. De druk van Abcoude nam toe
maar nu was Ismene een sta in de
weg voor Abcoude.
De meiden kwamen er af en toe nog
gevaarlijk uit maar grote kansen
kregen ze niet meer, de vermoeidheid begon toe te slaan bij Hertha
MF1, 5 minuten voor tijd kwam Abcoude op 2-3 en in de laatste minuten maakte de mannen er ook nog
2-4 en 2-5 van. De uitstekend leidende scheidsrechtster Roxi Beer
floot voor het einde van de wedstrijd.

Moeizame overwinning
Hertha F3
Vinkeveen - Op deze vroege zaterdag morgen met het gemotiveerde
7 tal van Hertha naar Driebergen afgereisd. Na de aftrap om 09.45 was
het al in de 4 e minuut raak voor de
Vinkeveense mannen een mooi genomen corner van Alfie verdween
tussen alle benen in door Dennis. Het spel golfde wat op en neer
maar een mooie uitbraak van wederom Dennis gaf in de 10 minuut
de 0-2 op het bord. Nog geen minuut later een tegendoelpunt doordat de verdediging niet helemaal bij
de les was 1-2. Hertha hervond zich
echter en na een solo van Alfie ging
de bal weer naar Dennis en tekende de 1-3 aan de koek was nog niet
op en vlak voor rust in een kluwe
van spelers verdween de bal weer in
het doel 1-4. een gelopen wedstrijd

dacht dachten de mannen van Hertha nadat er was afgetrapt en wederom Dennis de 1-5 aantekende.
De scherpte ging eraf en Driebergen kwam in de 28 e minuut op 2-5
enige minuten later verdween de bal
weer achter de Vinkeveense keeper
en tekende Driebergen voor 3-5.
Het werd kouder en ging nog regenen ook ,met nog 6minuten te spelen werd het zelf nog 4-5 en begonnen de zenuwen een rol te spelen alles in de verdediging gelukkig
kon de lat en de paal de gelijkmaker voorkomen en in de laatste seconden nog een aanval van driebergen maar onze doelman kon deze
bal gelukkig wegwerken. Het eindsignaal was een bevrijding voor de
jongens uit Vinkeveen.

Niet veel later weer een grote
kans uit een corner kwam de bal
voor de voeten van Mika maar zijn
schot ging net naast. In de tweede
helft was het zelfde spelbeeld een
veel beter Hertha maar ook nu
kreeg Hertha velen kansen. Want
na 4e min was de eerste kans na
weer een goede aanval schot Jacob de bal net over. Nog geen 2e

min later weer een kans maar ook
deze kans van Lucas ging er niet
in. En zo bleef het spanend want
een tegen stoot van Wasmeer kan
zo maar de 1 – 1 vallen maar de
verdediging stond weer goed vandaag onder aanvoering van Indi en het prima keepers werk van
Enzo die na rust er in kwam. Met
nog zo 10e min te spelen bleef
Hertha het doel op zoeken om zo
de 2 – 0 te maken maar kansen
van Tibor pal en mark en Bjorn net
naast bleef het maar 1 – 0.
Maar in de 47e min eindelijk de
bevrijde treffer na goed door zetten van Cooper bracht hij de
stand na een verdiende 2 – 0
voorsprong. En zo daarmee de
wedstrijd op slot te gooien. En zo
speelde Hertha E3 de wedstrijd
ook uit daar kan en zo kan na het
laste fluit signaal van de prima
scheidsrechter een klein feestje
gevierd worden met de vele toeschouwers die op deze ochtend
waren af gekomen.

Biljartclub De Hoef verhuist
De Hoef - Biljartdub “De Hoef”
verhuist tijdelijk vanaf volgende week maandag 12 november
naar een andere locatie.
De Springbok 1 en Springbok 2
van de maandagavond--, donderdagmiddag- en donderdagavondgroepen van de biljartclub,
en De Ronde Venen DrieBanden

van de vrijdagavond zullen tijdelijk naar de “Groene Hart Camping” aan de Oostzijde 119 verhuizen. Deze locatie zal vermoedelijk voor vijf maanden de thuisbasis zijn voor “Biljartclub De
Hoef”, vanwege een renovatie en
verbeteringen voor de biljart faciliteiten.

Meisjes bij Argon Basketball
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft het jongste team van Argon
Basketball in een zeer leuke gelijkopgaande wedstrijd uit gewonnen met 36-28 tegen Jump IJsselstein. Vanaf het eerste moment
stond Argon met een kleine winst
voor en dat hielden de jongens tot
het laatste fluitsignaal vast. Bijna alle jongens scoorden en ook de nieuwelingen die dit seizoen begonnen
zijn. Topscoorder Geert Jan Dierickx gaf aan het einde de bal ook af
aan andere jongens om hen ook in
de gelegenheid te stellen ook punten de scoren. Bij Argon Basketball hebben ze twee damesteams,
een meisjesteam onder 22 en een
meisjes team onder 18. Bij de jon-

gens onder de 14 spelen nog enkele verdwaalde meisjes en het enigste meisje bij het team onder de
12 heeft afgelopen weekeinde zeer
overtuigend gewonnen met haar
team tegen Cangaroes uit Utrecht.
Met een uitslag 78-18 kun je wel
thuiskomen. Het bestuur van Argon
Basketball zou het fijn vinden als
meer meisjes uit de Ronde Venen
zich aansluiten bij onze vereniging
en heeft de volgende actie bedacht:
elk lid dat een meisjeslid meeneemt,
krijgt bij inschrijving van het meisje een zeer mooie basketball! Aanstaande zaterdag speelt het jongste team om 13.15 thuis tegen SVO
Basketball uit Utrecht in sporthal de
Eendracht. Kom eens kijken!

Goede start Nooit
Gedacht pupillen
De Ronde Venen - Afgelopen zondag is de pupillen competitie weer
van start gegaan op de Jaap Eden
ijsbaan in Amsterdam. Deze competitie bestaan uit 5 wedstrijden op de
zondagochtend en wordt afgesloten
met een finale ochtend. Ook de pupillen van ijsclub Nooit Gedacht waren weer van de partij en dat lieten ze gelijk zien ook. Zowel voor
de jongens als de meisjes stond er
1 keer een 500 en 2 keer een 300 en
2 keer 100 meter op het programma.
Bij de jongens reden Julian Bunschoten en Job van Rijn. Julian reedt
met 2 PR,s 50,88 op de 500 en 32,68
op de 300 meter naar een mooie 4
plaats in het tussen klassement. Job
van Rijn die dit jaar voor het eerst
meedoet aan de schaatswedstrijden

zetten 3 PR,s op de klokken. Met de
tijden 59,79 op de 500 meter, 37,02
op de 300 en 13,77 op de 100 meter noteerde hij een 12 plaats in het
tussen.klassement.
Bij de meisjes stonden Lotte van der
Meijden en de zusjes Estelle en Romy de Jong aan de start. Lotte haalde op alle vier de afstanden een PR
en op een 1 afstand de winst. Dit resulteerde in een mooie 2de plaats in
het tussenklassement. De strijd tussen de gezusters de Jong ging naar
Estelle met een mooie 2de plek op
de 500 meter en een 4de plaats in
het tussenklassement. Romy komt
na een wat moeizame start van het
seizoen ook goed op gang en werd
uiteindelijk 8ste in het tussenklassement.

Ook Amersfoort
voor de bijl
Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 30 oktober
werd de tweede zitting van de tweede competitie gespeeld. In de Alijn, met veertien paren, werden
Tini Geling en Paula Kniep eerste
met 63.77%. Als tweede meldden
zich An van Schaick en Lea Wit met
59.83%. Derde deze keer An van der
Poel en Nel Bakker met 56.16%. De
competitie: Eerste staan nu Kokkie
van der Kerkhoven en Corrie Smit,
met dank aan Vera van Wessem
die voor Corrie inviel. Tweede zijn
An van der Poel en Nel Bakker, als
derde vermelden wij Thecla Maarschalk en Rees van der Post, terug
van weggeweest lijkt het. Ach en
dames Brand/Oostendorp u ging zo
goed! Dames Vroman/Slijkoord doet

u nu het licht uit? Meer zeg ik er
niet over. In de B-lijn, met eveneens
veertien paren, scoorde het combipaar Vera van Wessem/Kokkie van
der Kerkhoven 60.07%, een prachtig resultaat. Tweede werden Annet Roosendaal en Rini Tromp met
57.64%. Wil Blansert en Ineke Hilliard deden niet veel voor hen onder
met 57.29% en werden derde. De
competitie B ziet er nu als volgt uit:
Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot als eerste, zij verdrongen José
Möller en Ank Reems van deze plek.
Vera van Wessem en Elly van Brakel staan tweede. José Möller en
Ank Reems moesten in beide vorige paren hun meerdere erkennen
en staan nu derde.

Vinkeveen - Voor de tweede
zondag op rij is Kwinkslag M1 aan
de beurt voor een uitwedstrijd.
Ditmaal reist het team af naar
Amersfoort om daar voor de punten te gaan strijden en een strijd is
het zeker geworden. Na wisselingen binnen het team van Amersfoort weten zei een goede herencombinatie neer te zetten tegenover Leon Bunschoten en Tristan
Frese. Met deze zware taak voor
de boeg gaan de mannen toch
met hoop de wedstrijd in, maar
hoop blijkt niet genoeg te zijn. Het
eerste punt is voor de thuisploeg
dat daarmee meteen de toon set
en aangeeft in de competitie in de
bovenste regionen mee te willen
doen. De op papier makkelijkere tweede dubbel voor Jasper van
Peursem en Bjorn Hottinga wordt
wel door het Vinkeveense duo gewonnen en dat brengt de tussenstand op 1-1. Vervolgd wordt de
middag met de enkel spelen en
hierin laten de vier mannen zien

te willen winnen. Met een gemiddelde van slechts vijftien punten
per set tegen, weten alle vier de
mannen het enkel spel te winnen
en de overwinning veilig te stellen. De laatste twee punten moeten nog worden verdeeld en deze worden niet zonder slag of
stoot weggegeven door Amersfoort.Er zijn dan ook in beide partijen drie sets nodig om een beslissing te geven, maar deze valt
in het voordeel van de bezoekers.
Een 1-7 overwinning voor Kwinkslag is dan ook het resultaat van
een middagje Amersfoort.
Dit betekent voor de competitie dat de mannen nog steeds de
eerste plaats bezetten en waar
concurrent Castellum nog steeds
op gepaste achterstand moet volgen.
15 November is de volgende wedstrijd, ditmaal weer vertrouwd in
De Boei met als tegenstander de
middenmoter Vianen.
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HVR Bouw prachtige winnaar
Zilveren Turf Businessloop
Mijdrecht - Zondag 4 november vond in Mijdrecht de 22e Zilveren Turfloop plaats met de start
en finish bij Sporthal De Phoenix.
Dit jaar behoort de loop voor de 2e
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
17 teams voor de 10 kilometer en 7
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 2012
is voor de 2e achtereenvolgende
keer HVR Bouw uit Mijdrecht geworden. Zij nemen de wisselbeker
wederom mee naar huis. Bij winst
volgend jaar mogen zij de beker
definitief houden. Op de tweede
plaats eindigde PK sport en Ons
Tweede Thuis 1 werd derde. Win-

naar van de 5 km Businessloop
2012 is nieuwkomer Multifill geworden. Zij mogen de wisselbeker
dit jaar in de prijzenkast tentoonstellen. Op de tweede plaats eindigde Ons Tweede Thuis 4 en Ons
Tweede Thuis 6 werd derde. De organisatie feliciteert alle lopers met
het behaalde resultaat. Er is vernomen dat alle teams weer in training
gaan voor de 23e editie van de Zilveren Turf Businessloop op de eerste zondag in november in 2013!

Jeugdteams van HVM
timmeren aan de weg
Mijdrecht - Veel jeugdteams van
Hockey Vereniging Mijdrecht zijn na
de voorcompetitie gepromoveerd.
Het nieuwe beleid van de club, dat
onder het vorige bestuur is ingezet, begint zijn vruchten af te werpen. Maar liefst 7 teams promoveerden. Van de 35 jeugdteams spelen
er nu 16 in de eerste klasse, en 4
in de subtop, een record voor HVM.
Jan Vesseur, voorzitter van de Technische Commissie van de club, legt
uit hoe dat succes tot stand is gekomen: “We kennen meer gewicht toe
aan de trainingen en aan de coaching. Er zijn meer professionele
trainers aangetrokken, voor de jongere teams. Die teams worden gecoacht door oudere jeugdleden, die
opleidingen krijgen voor hun taak.
Vroeger werden teams veel meer
gecoacht door goedwillende ouders. Ouders vervullen nu een rol
als teammanager, zij regelen dingen
buiten de wedstrijden en de trainingen, zoals rijschema’s, versnaperingen in de rust en verslagen.”
De oudere jeugd heeft nu vaak iemand uit een seniorenteam, Dames
of Heren 1, als coach. Zo hebben alle spelers en speelsters vanaf hun
eerste begin iemand uit een hoger
team als coach én voorbeeld.
De teams die de rest van het seizoen in de subtop spelen, zijn de

Eerherstel voor Argon

jongens JB1 en JD1, beide getraind
door Erik-Jan van Tol, die ook de
coaching van de JB1 voor zijn rekening neemt. De JD1 heeft Loek
Snijders, die zelf speelt in de JB1,
als coach. Ook twee meisjesteams
spelen in de subtop: de MC1 en
de MD1. De MC1 heeft Thom Fokker, speler van Heren1, als trainer/
coach. Joost Lugtmeijer uit de JA1
is dat bij de MD1.
De jeugdcoaches hebben binnen
het nieuwe beleid ook een meer uitgesproken rol naar de ouders van
hun teamleden toe, door aan de
ouders aan te geven hoe die kunnen helpen bij het spelplezier en
de speelkwaliteit van hun kinderen. Het selectiebeleid van HVM is
een compromis tussen gezelligheid
en de hockeycapaciteiten van de leden. Die gezelligheid uit zich ook in
de feesten, die regelmatig per leeftijdsgroep in het clubhuis gegeven
worden, begeleid door oudere leden. Veel teams ontplooien daarnaast eigen activiteiten om een goede teamspirit vast te houden.
Jan Vesseur: “Op deze manier komt
er meer betrokkenheid bij de club
voor iedereen, we verhogen de
kwaliteit, we vergroten het spelplezier en HVM blijft gewoon een gezellige club!”

Doelpunt Wesley Kramer
levert Argon 7 geen winst
Mijdrecht - Het 7e zaterdag team
van Argon speelde afgelopen weekend een topper in de competitie. De
nummer 2 tegen de nummer 3 en
beide teams nog ongeslagen. Argon 7 was licht favoriet omdat het
team sinds mei 2012 (!) geen thuiswedstrijd meer verloren heeft.
Argon begon nerveus aan de wedstrijd maar zag desondanks de eerste kans naar Jimmy van der Vaart
gaan. Zijn schot spatte uiteen op
de lat. Na deze kans moest Argon
steeds verder terug op eigen helft
en door toenemende druk viel uiteindelijk in de 1e helft een tegentreffer voor Arsenal. Argon
hield daarna met het nodige kunst

en vliegwerk stand tot aan de rust.
Na de rust was een iets scherper
spelend Argon te zien, hetgeen al
vrij snel een goal van Wesley Kramer (zie foto) opleverde; 1-1 . Maar
in plaats van een aansluitend offensief kwam Argon er daarna eigenlijk niet meer aan te pas. De tegenstander wist nog 2 treffers te scoren en de uitslag werd uiteindelijk
1-3. Hiermee verloor Argon voor het
eerst deze competitie. Onnodig,
want het was niet de sterkte van de
tegenstander, maar het gebrek aan
kracht in de eigen ploeg waardoor
er een eind kwam aan de ongebroken rij overwinningen.
Foto: sportinbeeld.com

Zilveren Turfloop 2012 met
recordaantal deelnemers
Mijdrecht - Op zondag 4 november werd voor de 22e keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Ook
dit jaar was de Turfloop de eerste wedstrijd in het Zorg en Zekerheid circuit. Er waren ruim 1600 lopers en kinderen naar Mijdrecht gekomen. Na een regenachtige zaterdag, was het zondagochtend uitstekend loopweer. Als eerste mochten de kinderen van start voor hun
Rabo Kinderloop. Dit jaar mag de
Twistvliedschool opnieuw de sportiefste school van de gemeente De
Ronde Venen genoemd worden, 120
kinderen stonden in hun gele shirts
aan de start. Ook ruim 100 kinderen uit de hele omtrek hadden zich
ingeschreven en om 10.30 uur gingen ze luid toegejuicht door ouders
en familie van start. Moe maar voldaan kwamen ze bij de finish, waar
ieder kind een medaille kreeg. Om
11.00 uur gingen achtereenvolgens
de 10, de 5 en de 16,1 kilometer van
start. Het parcours liep grotendeels
door de polders rondom Mijdrecht
en langs het riviertje De Kromme
Mijdrecht. De 5 km werd bij de dames gewonnen door Silke Schmidt,
gevolgd door op de tweede plaats
Sandra van Doorn van atletiekvereniging HRR uit Den Haag en op de
derde plaats Susanne Driessen van
atletiek Klub Uithoorn, AKU.
Bij de heren 5 km kwam Erwin Kootstra als eerste over de finish, gevolgd door Wouter Heinrich. Beide heren lopen bij AKU. De derde
plaats was voor Huub Redegeld van
HRR. De 10 km werd door de dames

gewonnen door Nathalie Klaassen
van AVV’36, Tweede werd Nicoline Heemskerk van Leiden Atletiek,
en derde werd Astrid Hoek-Lenterman van AV Rijnsoever. Bij de heren 10 km kwam Wilfred Verhagen
van Running 2000 als eerste over
de finish gevolgd door Erwin Metselaar van AV Aalsmeer, en Robbert
Tjoa van de Zijl-LGB triatlon. Bij de
16,1 km stonden zowel bij de dames als bij de heren favorieten aan
de start: Anouk Claessens van AKU
Uithoorn en Michael Woerden van
de Veenlopers uit Mijdrecht. Beiden konden hun favorietenrol waarmaken. Anouk won de 16,1 km in
1:01:11 uur, tweede werd Mariska
Visser, en derde Vanesse van Voskuilen van AV’47. Bij de heren werd
Michael eerste in 0.55.54 uur, gevolgd door Arjen van Hoeve, van
AV Sparta en derde werd Ronald de
Roos van Hellas uit Utrecht.
Alle overige uitslagen staan vermeld op www.zilverenturfloop.
nl. Foto’s kunt u terugvinden op
www.sportinbeeld.com Bij de sporthal was ook Stichting Haarwensen
aanwezig. Een deel van de ontvangen sponsorgelden zal gedoneerd
worden aan deze Stichting. De Zilveren Turfloop 2012 was weer een
groot succes, mede dankzij alle vrijwilligers die zich vol enthousiasme
hebben ingezet voor dit prachtige
hardloopevenement. Volgend jaar
zal de Zilveren Turfloop gehouden
worden op 3 november. Zet het alvast in uw (hardloop)agenda!

Mijdrecht - Na de niet te begrijpen
prestatie van vorige week tegen FC
Hilversum heeft Argon in Delft tegen DHC laten zien, dat de voetballende mogelijkheden wel degelijk in
de ploeg aanwezig zijn en die bleken genoeg om de thuisploeg in een
wedstrijd, die voor een groot deel
in de stromende regen werd afgewerkt, met duidelijke cijfers te verslaan. De start op het Delftse kunstgras was duidelijk voor Argon en al
na 4 minuten werd dat in de stand
tot uitdrukking gebracht. Vincent
Verheul zette de bal vanaf de rechtervleugel voor, in het strafschopgebied streden Patrick Lokken en verdediger van der Ree om de bal, welke echter voor de voeten viel van Dion Gerritsen, die met een knal in de
korte hoek doelman de Jong kansloos liet, 0-1. Kort hierna een poging van Houssain el Zeryouh, die
een hoekschop opleverde, terwijl de
Mijdrechtse linkerspits na ruim 10
minuten een kunststukje uithaalde:
zijn harde inzet vanaf de linkerkant
raakte eerst de eerste paal, daarna de binnenkant van de tweede
paal en daarna belandde de bal in
de handen van de verbaasd kijkende de Jong, die niet wist wat hem
overkwam. Argon bleef de bovenliggende partij en pas na 23 minuten was er voor het eerst enig aanvallend gevaar van DHC te bespeuren, maar de voorzet van de rechtervleugel werd bij de tweede paal
door Masies Artien, die zijn competitiedebuut maakte als rechterverdediger, goed met het hoofd verlengd waardoor dit geen doelkans
opleverde. In het laatste deel van de
eerste helft maakte Argon het verschil: na 40 minuten viel een dieptepass van Nicolai Verbiest achter de
DHC defensie, Patrick Lokken hield
zijn directe tegenstander goed achter zich en met een diagonaal schot
was doelman de Jong voor de tweede keer verslagen, 0-2. Een minuut
later was er een razendsnelle aanval over de rechtervleugel, waar Dion Gerritsen de bal prima in de loop
van Houssain el Zeryouh voorzette, maar via de voet van de doelman vloog de bal net over de lat. In
de laatste minuut voor de theepauze was het Masies Artien die de bal
op de middenlijn veroverde op zijn
tegenstander, snel opkwam en met
een prima steekpass de diepgaande

Jorn van Lunteren bereikte. Diens
eerste inzet kwam nog tegen het lichaam van de doelman aan, maar in
de rebound stond toch de 0-3 ruststand in het boekje van scheidsrechter Sjoukje de Jong.
Al snel na rust moest Dion Gerritsen zich laten vervangen door Erik
Mulder, de enige grove charge in de
eerste helft op de enkel van de aanvaller bleek zijn tol te eisen. Thuisploeg DHC probeerde in de tweede helft wat meer tot voetbal te komen en mede omdat Argon zich
wat liet terugzakken, leverde dit nu
ook doelgevaar op. Na een klein
uur ontstond er dan ook een scrimmage, waar diverse spelers liggend
op de grond hun voordeel uit probeerden te halen. Het was middenvelder de Graaff, die daar als winnaar uit tevoorschijn wist te komen
door het leer in de uiterste hoek
langs Romero Antonioli te mikken
voor de 1-3. De opflakkerende hoop
van de thuisploeg leverde nog een
poging op van aanvoerder Den Os,
maar zijn geplaatste inzet werd een
prooi voor doelman Romero Antonioli. Zes minuten na de Delftse treffer
stond de marge weer op drie, toen
de doelman van de thuisploeg zich
enorm verkeek op een van grote
hoogte vallende bal, Patrick Lokken
het hoofd tegen het leer kreeg en de
assistent op de juiste plek stond om
te constateren, dat de bal wel degelijk ruim achter de lijn werd weggetrapt, 1-4. Door deze stand doofde het heilige vuur langzaamaan bij
DHC en kon Argon nog enkele keren voor gevaar zorgen. Het maakte ook nog een treffer, maar de inzet
van Wilco Krimp werd terecht geannuleerd, de opgekomen aanvoerder
stond inderdaad in buitenspelpositie toen hij het leer van dichtbij over
de lijn werkte. In blessuretijd stond
de aanvoerder nogmaals in de belangstelling, toen hij een opstuitende bal tegen de arm kreeg en aangezien dit binnen de beruchte lijnen
was, legde scheidsrechter de Jong
de bal op de stip. Romero Antonioli wilde echter niet meewerken aan
nog een Delftse treffer en wist de inzet van Tromp katachtig uit de hoek
te tikken, waardoor het einde met
1-4 werd bereikt en de Mijdrechtse spelers deze week met een beter gevoel in de spiegel zullen kunnen kijken.

Scheidsopleiding bij HSV
De Hoef - Afgelopen vrijdagavond
is er bij hsv een scheidsopleiding
gestart. Dit om de jeugd enthousiast
te maken en nog beter de regels te
leren kennen. De opkomst was ontzettend hoog.
Er werd leuk gereageerd op de
avond. En ook kwamen
er een paar ouders die wilden gaan
fluiten. Boven verwachting werd de
eerste avond afgesloten. en ging ie-

dereen met een heleboel informatie
naar huis. Lijkt het u kinderen ook
leuk om bij HSV te komen voetballen of handballen.
Kijkt u dan even op onze nieuwe site hsv69. Daar vind u dan alle informatie.
Bij HSV kunt u ook handballen bij
de recreanten lekker op een doordeweekse avond met een gezellige
groep vrouwen.

Voorbereiding op de 10
EM van Uithoorn

Afsluiting van het seizoen
wielrenjeugd bij UWTC
Regio - Met een flinke groep van
wel 20 kinderen, ging de wielren
jeugd van UWTC op zondag 28 oktober richting Huizen om het seizoen
af te sluiten. Daar werden ze ontvangen bij klimpark Coronel, waar
de kinderen zich een paar uur konden uitleven in de touwen, wanden,
netten, op balken. Nadat ze instructie hadden gehad bleken deze wielrenners ook echte klimmers te zijn.

Aan het eind van de dag weer terug naar het clubhuis van de UWTC,
waar gezamenlijk gegeten is. Hierna kwamen de ouders voor de uitreiking van het Rovémij klassement.
Ook de sponsor van Rovemij, Paul
Dros en zijn vrouw, waren erbij. Deze reikten de bekers van het klassement uit. Al met al was het voor de
kinderen een supergeslaagde dag
als afsluiting van dit wielerseizoen !

Regio - Vanaf zondag 11 november start bij atletiekvereniging AKU
een clinic ter voorbereiding op de 10
Engelse Mijlen van Uithoorn die dit
jaar op zondag 29 januari zal plaatsvinden. Ook dit jaar zal deze populaire loop, die bekendstaat om zijn
goede organisatie, starten vanaf sportpark Randhoorn. Vorig jaar
kwamen meer dan 1500 lopers af
op dit loopevenement, dat een onderdeel is van het Zorg- en Zekerheidscircuit. In de komende 12 weken wordt u onder ervaren en deskundige leiding klaargestoomd om
een van de afstanden op een goede
manier af te leggen. Er wordt over
3 afstanden gelopen, 5 km, 10 km
en 10 EM. U bepaalt zelf welke afstand u gaat lopen en de trainingen
tijdens de clinic zijn aangepast op
de door u gekozen afstand.
De clinic vindt op 2 dagen plaats, op
dinsdag van 19.30 tot 20.45 uur en

op zondag van 10.00 tot 11.30 uur.
Na afloop is er tijd om in de kantine
van AKU af te sluiten met koffie en
thee. Het maakt niet uit of u wel of
niet getraind bent en ervaring heeft
met lopen. Deze clinic is met name
bedoeld voor de beginnende lopers
om er voor te zorgen dat ze op een
gezonde en verantwoorde wijze de
training opbouwen zonder het risico
van blessures. De meer ervaren lopers krijgen uiteraard een trainingsprogram dat is aangepast aan hun
loopniveau en – ervaring.
De kosten van de clinic bedragen
35,-, inclusief het startbewijs voor
een van de afstanden die gelopen
worden op 29 januari. Omdat het
niet voor iedereen mogelijk zal zijn
om op beide dagen de clinic te volgen, kunt u in overleg met de trainer
een programma krijgen om een extra training buiten de clinic te doen
in de tijd die u het beste uitkomt.
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Dames HVM MB1 scoren ook in de keuken

Mijdrecht - Dat de dames van
HVM MB1 goed konden hockeyen
wisten we al jaren, maar dat ze ook
handig met de koekenpan om kunnen gaan bleek afgelopen zaterdag-

avond toen de hockeysticks werden
ingeruild voor pollepels, messen en
vorken. Een door de dames zelf georganiseerd teamuitje bracht hen
naar de biologische groentetuinderij

de Kweektuin in Mijdrecht waar zij,
onder de bezielende leiding van kok
David Hague en zijn hulp Chris de
Ruiter, gezamenlijk een eigen maaltijd moesten vervaardigen Na een

lekker koppie thee kregen de dames eerst een interessante rondleiding door de kassen van de Kweektuin. Met handenvol zelf geplukte groenten en fruit werden de dames daarna ‘losgelaten’ in de keuken en wat bleek: het zijn niet alleen leuke, gezellige en sportieve
meiden maar ook nog eens ware
keukenprinsesjes! Na ongeveer een
uur kokkerellen verschenen er namelijk fantastische voor-, hoofd- en
nagerechten op de door hun coach
Chris Ruijs gedekte tafel, de zelfgemaakte kruidenboter, mayonaise, smoothies en het brood maakten het geheel af. Het lekkerste gedeelte van de avond kon beginnen,
het opeten van dit zelfgeproduceerde feestmaal! De honger was groot
want de oefenwedstrijd die de dames die middag tegen Loenen hadden gespeeld had veel energie gekost, de borden waren na afloop
dan ook schoon leeg. Na het opruimen van de gemaakte keukenbende was het tijd om moe maar voldaan huiswaarts te keren, het was
een superavond geweest! Op de foto ziet u de fantastische dames van
HVM MB1, samen met hun coach
en de teambegeleidsters Erica en
Esther. Kok David Hague is er maar
even bij gaan liggen, 4 uur met deze mooie, pittige meiden was hem
niet in de koude kleren gaan zitten!

Sportverkiezingen 2012

Draag uw favoriete sporter
voor als kandidaat!

Drie BMX kampioenen
voor UWTC
Regio - Zondag 4 november werd
de laatste BWC in Langedijk verreden, nadat de geplande wedstrijd
van 14 oktober vanwege de vele
regen was afgelast. De pas nieuw
aangelegde baan kon al de gevallen regen van de dagen ervoor niet
verwerken. Ook de afgelopen week
bleef het voor de organiserende vereniging De Kleijdrijvers spannend of
het deze zondag wel zou gaan lukken. Iedere dag werd er gecontroleerd of de baan te rijden was. Vrijdagavond werd er groen licht gegeven, een zucht van verlichting ging
door Langedijk. Zaterdag regende het nog wel maar toch konden
de rijders zondag hun laatste punten voor de kampioenstitel bij elkaar
fietsen. De weersvoorspellingen waren ook voor zondag niet zonnig te
noemen, maar gelukkig voor de rijders en vrijwilligers op de baan,
bleef het droog tot aan de finale van
de Open Klasse. Tijdens de Open
Klasse ging de jury aan het werk om
alle punten bij elkaar te tellen en zo

het resultaat te berekenen. UWTC
mag weer trots op de einduitslag
zijn: 3 kampioenen, 7 maal 2e plaatsen, 4maal 3e plaatsen en de winnaar van de Piet Ende BMX sport
bokaal 2012, met maar een verschil van 32 punten op de nummer
2 de Boscrossers. De kampioenen
zijn hun grossier in kampioenstitels:
Bart van Bemmelen bij de Boys 12;
Arjan van Bodegraven bij de Boys
14; Wouter Plaissant van der Wal bij
de Cruisers 17-39. Alle andere uitslagen kunt u lezen op de website.
De uitslag van de Open Klasse van
zondag is: Boys 7-: Rens Grommel
2e; Alec van der Mast 3e; Joel Rijneker 4e; Jessy Soede 5e. Boys 8-9:
Brian Boomkens 1e; Max de Beij 4e;
Jochem van der Wijngaard 6e. Boys
10-11: Bart van Bemmelen 1e; Kevin
Boomkens 3e; Izar van Vliet Garcia
6e. Boys 12-13: Joey Nap 5e; Thomas van der Wijngaard 7e. Boys 1415; Arjan van Bodegraven 1e; Roberto Blom 2e; Mats de Bruin 4e.
Boys 16+ Michael Schekkerman 4e.

Voorbereiding voor kinderen
op de 10 EM van Uithoorn
Regio - Op zondag 29 januari wordt
de jaarlijkse 10 Engelse Mijlen van
Uithoorn verlopen.
Naast de afstanden voor de oudere
lopers wordt er ook altijd een kidsrun over 1 kilometer gehouden. Aan
deze kidsrun kunnen kinderen van 4
t/m 12 jaar meedoen. Omdat dit jaar
ook weer wordt gestart vanaf sportpark Randhoorn in de Legmeer, zal
het parcours van de kidsrun over de
wielerbaan lopen. Het parcours is
daarom heel veilig, maar heeft wel
een pittige hindernis door de brug
waar overheen wordt gelopen.
Eerste clinic voor kinderen
Omdat de ervaring leert dat 1 kilometer, zeker voor kinderen die die

afstand nog nooit hebben afgelegd, verder en zwaarder is dan velen denken, wil AKU kinderen dit
jaar voor de eerste keer de gelegenheid geven om zich voor te bereiden op de kidsrun. Vanaf woensdag 14 november wordt er op de atletiekbaan van AKU op sportpark de
Randhoorn elke woensdag een training gegeven aan kinderen van 6
t/m 12 jaar om zich voor te bereiden
op de kidsrun in januari. De training
wordt gegeven van 15.00 tot 15.30
uur. Onder leiding van een ervaren
trainer zul je heel snel voorderingen
maken. Er wordt getraind op de atletiekbaan en op de wielerbaan. Na
afloop staat de limonade klaar.
De kosten van de deze in totaal 11
trainingen bedragen vijf euro.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op zaterdag 17 november organiseert de Lijnkijkers
de maandelijkse bingo in de kantine van sportvereniging Argon.
De bingo van deze maand heeft
als thema ‘Sinterklaas’, de hoofd-

prijs is een surprise ter waarde van 150,- euro. De aanvang is
20.00 uur, en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis.
Met het meedoen aan deze bingo
steunt u de jeugd van Argon.

De Ronde Venen - De gemeente
De Ronde Venen organiseert jaarlijks de Sportverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats op vrijdagavond 25 januari 2013 in de
Meijert in Mijdrecht. Tijdens de
avond reikt sportwethouder David Moolenburgh de prijzen uit
aan de sportman, -vrouw, -talent, -vrijwilliger en -team van het
jaar. Hebt u (een) lokale favoriete
sporter(s)? Stel hem, haar of een
compleet team kandidaat voor
de komende sportverkiezingen!
Voordat het zover is, kan iedereen sporters of sportteams aandragen voor de verschillende categorieën. Wellicht kent u op uw
sportvereniging of in uw buurt
een sportieveling die u eens in
het zonnetje wilt zetten. Een buur,
vriend of familielid die uitblinkt in
de sport? Draag hem of haar voor!
Misschien wordt deze persoon (of
deze ploeg) wel genomineerd. Alle genomineerden worden uitgenodigd voor de Sportverkiezingen
De Ronde Venen op woensdagavond 25 januari 2013, waar de
winnaar bekend wordt gemaakt.
Werkwijze
U kunt het voordrachtformulier
op de website van De Ronde Venen invullen op www.derondevenen.nl. Voordragen van uw favoriete sporter of team kan tot 1 december 2012. Wanneer alle voordrachten zijn verzameld, worden
de kandidaten en de teams in de
verschillende categorieën met elkaar vergeleken. De jury stelt een
top drie samen en maakt die vervolgens bekend. Dit zijn de genomineerden voor de verschillende titels. Om in aanmerking
te komen voor de titel Sportman,
Sportvrouw, Sporttalent of Sportploeg van het Jaar, moet aan een
van de volgende criteria worden
voldaan:

Sportman, sportvrouw
Een goed resultaat gehaald op
een kampioenschap op minimaal
regionaal niveau.
De sporter is een uniek voorbeeld voor andere sporters. Hierbij wordt rekening gehouden met
sociaal maatschappelijke factoren
en/of andere uniek makende factoren zoals aantal trainingsuren,
doorzettingsvermogen en trainingsintensiteit.
Sporttalent
Dezelfde criteria als bovenstaand
bij sportman en sportvrouw. Jonger dan 18 jaar op het moment
van de prestatie. Een unieke of
opmerkelijke prestatie voor de
leeftijd van het talent.
Sportteam
Moet oorsprong (vereniging) hebben in gemeente De Ronde Venen.
Sportvrijwilliger
De kandidaat verricht onbetaald vrijwilligerswerk binnen een
sportvereniging. De kandidaat
mag geen structurele financiële vergoeding ontvangen voor de
werkzaamheden. Een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld reiskosten) mag wel. Zowel sportman,
sportvrouw, sporttalent als sportvrijwilliger wonen in gemeente De
Ronde Venen of wonen vanwege studie en/of trainingsmogelijkheden (tijdelijk) buiten De Ronde
Venen, maar zijn wel aangesloten
bij een sport of sportvereniging in
de gemeente De Ronde Venen.
Voor meer informatie over de
Sportverkiezingen kunt u terecht
bij Bas Bokkes, sportcoördinator
van de gemeente De Ronde Venen, E. b.bokkes@derondevenen.
nl of T. 0297 291651.

Evenwicht bij Bridgeclub ABC
Mijdrecht - Het was weer een drukke ochtend bij Bridgeclub ABC, er
werd weer aan 15 tafels gebridged
acht in de A-lijn en zeven in de Blijn, helaas met een stilzittersronde
in de A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het gelegenheidspaar Lucas v.d. Meer en Arnold van Dijk
met 65,00%. Omdat beide heren in
de wedstrijdleiding zitting hebben,
deed al snel het gerucht de ronde
dat dit wel erg toevallig was. Tweede werd het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 63,54%, een
paar dat elke week toch wel in de
bovenste regionen te vinden is. Derde werden Addie de Zwart en Jeannet Vermey met 54,17 %.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet van Diemen en
Nel Groven met 59,38%. Tweede
werd het paar CorryH Snel en Netty Walpot met 59,03%. Derde is het
paar Lyda Zondag en Jan Visser met
55,21 %.
Competitiestand
A-lijn

Hier is het stuivertje wisselen vorige week nog tweede en nu eerste is
het paar Addie de Zwart en Jeannet
Vermey met een gemiddelde score
van 56,03%. Tweede is het echtpaar
Leny en Jan v.d. Schot met 55,35%,
zij zijn vermoedelijk een beetje uit
vorm maar dit kan weer snel veranderen. Derde is het echtpaar Henny en Lucas v.d. Meer met 54,50%.
Dit paar schiet als een komeet omhoog, maar niet in het minst dankzij
de partner van deze ochtend.
B-lijn
Hier is het ook stuivertje wisselen.
Eerste is hier nu het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 59,46%.
Bep Soppe en Ria Wezenberg zijn
nu tweede met 59,19% en derde zijn
CorryH Snel en Netty Walpot met
53,46%. Tussen de eerste twee paren is nog van alles mogelijk, het
verschil is zo klein, maar ook de afstand tot paar drie wordt kleiner, dit
belooft een spannend slot van de
competitie. Volgende week wordt de
zevende en voorlaatste competitieronde gespeeld.

Eerste competitiedeel
voor Dio en De Merel 1
De Ronde Venen - In beide divisies is flink gestreden en kwam het
op de laatste wedstrijd aan. Dio had
afgelopen week een direct duel tegen de Springbok 1 die 2e staat.
Het ervaren Dio dat thuisspeelde
gaf de Hoefse Springbokken geen
enkele kans en het werd balhard
9-0. Voor de strijd in de 2e divisie
ging het tussen De Merel/Heerenlux 1 en ASM-Mijdrecht 2. Beide
clubs kregen het zwaar te verduren
want ASM -2 kreeg van Cens 1 met
7-2 klop en De Merel 1 moest tegen De Springbok 2 een 3-6 nederlaag verwerken. Om de derde plek
van de 2e Divisie was het gevecht
tussen Stieva-Aalsmeer en De Paddestoel 1. Het werd een direct onderling treffen dat door Stieva met
5-4 werd gewonnen. Voor de eerste Divisie; 1: Dio met 70 pnt. 2e De
Springbok 1 met 60 pnt. en 3e De
Paddestoel 2 met 58 punten. Bij de
2e Divisie werd De Merel/Heerenlux 1 eerste, met 60 pnt. 2e ASM-

Mijdrecht 2 met 59 pnt. en 3e De
Paddestoel met 53 pnt. Stieva zakte met 52 punten naar plaats 4 in
de rangschikking. De kortste partij van de week was in 17 beurten
van Hans van Eijk, zijn team won
met 7-2 van ASM-Mijdrecht 3. Willem Holla van De Springbok 1 had
met 13 caramboles de hoogste serie van de week ondanks verlies op
Bert Dijkshoorn van Dio. De Merel/
Heerenlux 4 kreeg tegen Bobs Bar
geen voet tussen de deur, het werd
0-9. De Schans verloor met 2-7
van De Paddestoel 2. De Kromme
Mijdrecht scoorde 3-6 waarbij gast
De Merel/Heerenlux 2 de winnaar
werd. De Vrijheid-Biljartmakers won
thuis met 7-2 van ASM-Mijdrecht 3.
ASM-Mijdrecht 4 won met 7-2 van
De Kuiper/van Wijk. Volgend weekend spelen de driebanders om de Btrophy 2012-2013 in Sportcafé CenS
te Mijdrecht. Zaterdag 10 en zondag
11 november dus, de aanvang is op
beide dagen 13.00 uur.

Prijsklaverjassen in Café de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 9
november is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel aan Arkenpark Mur 43. U
dient om 20.00 uur aanwezig te zijn
en uiterlijk om 20.15 uur zal gestart
worden met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. Er worden vier maal
zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar opgeteld en
de winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote
tombola.De uitslag van de laatstgespeelde prijs-klaverjasavond:
1 Sjaan Kolenberg
7078 pt.
2 Cees Lof
6955 pt.
3 Nico May
6910 pt.
4 Pleun Vis
6862 pt.
5 Herman v.d. Waa
6624 pt.
De poedelprijs was deze avond voor
Leni Bon met 4880 punten. Voor
meer info: tel. (0297)263562.

Topwedstrijd voor de
meiden van Hertha ME1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag reisden de meiden van Hertha ME1 af naar Zeist voor het duel met de meiden van voetbalvereniging VV Jonatan. In de schitterende omgeving van slot Zeist en met
koud maar mooi herfstweer kon de
wedstrijd beginnen. Het team miste Mylene Vermeij, maar vol vertrouwen begonnen ze aan de wedstrijd.
Beau Verbruggen stond de eerste
helft op keep en had er veel zin in.
De strijd ging behoorlijk gelijk op.
Er werd goed overgespeeld en hierdoor kon Donna Liesveld al vroeg in
de eerste helft haar eerste goal maken. Deze voorsprong werd uitgebouwd door een snoeihard doelpunt
van Celena. De meiden van vv Jonatan kregen wel kansen maar Beau
Verbruggen hield ondanks de laagstaande zon met 4 succesvolle reddingen het doel leeg. Met een 2-0
voorsprong konden de meiden beginnen aan de tweede helft. Als ze
deze goede start maar konden ver-

zilveren... Maura Klinkhamer verdedigde het doel de tweede helft en
moest haar best doen om warm te
blijven. De meiden van Hertha lukte het om goed druk te zetten op
vv Jonatan waardoor de wedstrijd
veel op hun helft van het veld speelde. Met goed spel van Zoey Hamelink en Isabelle Frijhoff. Donna Liesveld en Maud Eerdhuyzen kregen
mooie kansen maar de keepster van
vv Jonatan wist deze tegen te houden. Hertha bleef druk zetten waardoor Bridget Lisay de 3-0 kon scoren. Maar de Hertha meiden bleven
goed spelen. De tweede helft waren ze duidelijk de sterkere ploeg.
Dankzij uitstekend verdedigend
werk van Hanna van Dalfsen kon
Maud Eerdhuyzen de wedstrijd afmaken met een 4-0 doelpunt.
Het was een mooie wedstrijd en het
belooft veel goeds voor de volgende wedstrijd.
Kom gerust langs om deze topmeiden te bekijken.
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Opnieuw winst voor Argon

Hockeyjongens B2 van HVM
maken een goede indruk
Mijdrecht - De jongens van
Mijdrecht B2 hebben een goede
indruk achtergelaten in de nieuwe tweede klasse. De heren zorgden er namelijk voor dat de 3 punten in Mijdrecht bleven. En dat tegenstander Hurley met lege handen
terug naar huis ging. Mijdrecht was
de eerste 20 minuten van de eerste helft absoluut de bovenliggende
partij. Met veel kansen op de goal
van Hurley en prachtige aanvallen
konden de heren er voor zorgen dat
het voor rust 2-1 stond in het voordeel van Mijdrecht.
Beide goals werden gemaakt door
Thijs Nisters. Een mooi uitgespeelde aanval over rechts via Hugo Huizeling kwam terecht bij opkomende
verdediger Dennis Buizert, hij zorgde er met een harde flats voor dat
de bal via de stick van Thijs de goal
in ging, 1-0. De tweede goal was
een mooie individuele actie van Ole
van Betten die de bal prima aflegde op Thijs. Hij kon de 2-0 op het
scorebord zetten. Daarna verzwakte de heren wat. Hurley ging beter hockeyen en kwam een aantal keren gevaarlijk voor hun goal.
Door uitstekend werk van verdedigers Wouter de Groot, Pepijn Hendrix, Mees Luten en Boyan Smits
kon een goal voorkomen worden.
Helaas kon HVM niet om een corner heen en mocht Hurley aantreden voor de eerste strafcorner. Helaas voor HVM, belandde dit harde

schot op de plank en stond het 2-1
voor rust.
Met wat kleine wisselingen in de
opstelling begonnen nu Bodhi de
Jong en Pim Velthuizen in de verdediging. Die het prima deden en de
bal goed wisten te verdelen. De opbouwen werden goed verzorgd door
het middenveld dat bestond uit Pascal Schroen, David van Scheppingen en Wessel Staal en er kwamen
meer kansen over en weer. Dit zorgde voor vele corners aan de kant
van Mijdrecht. Maar helaas wisten de heren er geen een te benutten. Na wat minder goed uitverdedigen van Hurley kon Wouter de Groot
de bal oppikken en voorgeven. Deze bal belandde via de keeper in de
stick van Mark Woelders die voor
de 3-1 kon zorgen. Op dat moment
dachten de jongens dat ze er al waren. Terwijl er nog ruim een kwartier
te spelen was. Hurley werd sterker
en een aantal keren zeer gevaarlijk.
Mede door zeer goed keeperswerk
van Bas Kuperus kon een goal voorkomen worden. En bleef de schade
beperkt tot 1 goal. De laatste goal
was eigenlijk wel de mooiste. Ole
van Betten kreeg de bal via een rebound van de keeper in zijn stick en
kon eigenlijk maar één ding. Schieten. En dat deed hij ook. Na een actie passeerde hij zijn directe tegenstander en schoot hard op de goal.
Half hoog ging de bal het net in en
stond de 4-1 op het bord.

Mijdrecht - Ook tegen Hoevelaken
heeft Argon een overwinning, de
vierde op rij, geboekt. De basis werd
gelegd in de eerste helft toen Argon drie maal het doel trof en Hoevelaken er eigenlijk niet aan te pas
kwam. In het vervolg scoorde Hoevelaken éénmaal tegen waardoor de
3-1 stand op het scorebord tevens
de eindstand werd.

Kinderen moe maar vol daan
na Zil veren Turfloop
Mijdrecht - Na een regenachtige
zaterdag, was het zondagochtend 4
november uitstekend loopweer voor
de Rabo Kinderloop. Deze loop is
onderdeel van de Zilveren Turfloop.
Dit jaar mag de Twistvliedschool
opnieuw de sportiefste school van
de gemeente De Ronde Venen genoemd worden, 120 kinderen stonden in hun gele shirts aan de start.
Ook ruim 100 kinderen uit de hele
omtrek hadden zich ingeschreven
en om 10.30 uur gingen ze luid toegejuicht door ouders en familie van
start. Moe maar voldaan kwamen
ze bij de finish, waar ieder kind een
medaille kreeg. In de sporthal vond
vervolgens de prijsuitreiking plaats.
Bij de jongens 10 t/m 12 werd Jordy

van Eijk eerste, Rohan Jankie tweede en Sjoerd Polder eindigde op de
derde plaats. Bij de meisjes 10 t/m
12 jaar werd Susan van Rijn eerste,
Lisa van Neck werd tweede en Babette Veenbrink eindigde op de derde plaats. Bij de jongens t/m 9 jaar
werd Mika Samson eerste, Jelmer
Hendrix werd tweede en er was een
gedeeld derde plaats: Rens Altorf,
Patrick Burger en Stijn Hooyman
Bij de meisjes t/m 9 jaar werd
Suus Altorf eerste, Amber Andriessen werd tweede, en de derde plaats was voor Mandy Duinkerken. Tijdens de prijsuitreiking
werden een aantal mascottes verloot van Stichting Haarwensen.
(www.sportinbeeld.nl)

Overtuigend begin
Argon begon overtuigend tegen
Hoevelaken (gepromoveerde via de
nacompetitie), Stefan Tichelaar trof
in de eerste minuut al de lat. Toch
kon pas na een half uur spelen het
eerste doelpunt worden genoteerd.
Na een toegekende hoekschop ging
de bal van de voet van Rick Verweij richting spits Vincent van Hellemondt die vervolgens met een
fraaie kopstoot doelman Bos kansloos liet. 1-0. Enkele minuten later
rondde Roderick Röling een mooie
solo recht door het midden met een
hard schot af 2-0.
Vlak voor rust werd het zelfs nog 3-0
toen Lesley Groenen Van Hellemond
met een zuivere voorzet over links
bediende, de afronding van de spits
was prima. De gasten konden daar
weinig tegenover stellen, de Argon-

defensie gaf niets weg waardoor
deze voorsprong dik verdiend was.
Een ander Hoevelaken
De tweede helft was Hoevelaken beter uit de kleedkamer gekomen, het
wedstrijdbeeld was duidelijk anders
en de eerste goede mogelijkheid
diende zich aan toen Jan Weyn een
mooi schot afleverde maar doelman
Wens redde goed. Balverlies bij een
Argonaanval, een verdediger ging
mee ten aanval, leidde en doelpunt
voor Hoevelaken in. De weg lag op
links naar het doel lag open en Jan
Weyn profiteerde nu wel 3-1. Veel
meer mogelijkheden kreeg Hoevelaken vervolgens niet. Argon kreeg
die wel, een schot van Tichelaar
werd een prooi voor doelman Bos,
een kopbal van Van Aken ging over.
Ook Groenen schoot via de handen
van de doelman over en een schot
van Rick Verweij werd door invaller Tim van Soeren uit het doel gekopt. Bij Argon weer de wissels: Michiel Roosendaal, Robin Muller en
Ali Eren kwamen in het veld, echter
de eindstand veranderde niet meer.
Wel schoot Jesper Breurs namens
Hoevelaken net naast en Ali Eren
zag zijn inzet in de korte hoek door
doelman Bos gekeerd.
Foto’s: sportinbeeld.com

Atal ante dames 2 pakt
vol l e winst in Weesp
Schaatser Kevin Regel ink
eindigt in de top 10
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag was alweer de vierde KPN
Cup
Marathon-schaatswedstrijd
in Den Haag. De resultaten van
het team Payroll Group waar Kevin Regelink deel van uitmaakt waren tot nu toe iets tegenvallend. Er
was vorige week al een beetje verbetering in de einduitslag, daardoor was de opdracht zaterdag met
vier man te finishen en daar moge-

lijk in de punten te rijden. Tijdens de
wedstrijd was het team heel attent,
er zat vaak wel een rijder mee met
een ontsnapping. Uiteindelijk draaide het uit op een massasprint. Kevin liet onderweg steeds een beetje doorschemeren dat de benen niet
goed waren. Het team van BAM had
door langebaanverplichtingen twee
toppers, Jorrit Bergsma en Bob de
Vries, aan de kant gehouden. Zo
werd het een andere finale dan de
vorige wedstrijden.
Vlak voor de finale was er een
groepje weggesprongen, zodat het
tempo in de laatste tien ronden flink
omhoog ging. Voor Kevin en zijn
team een kwestie van aanklampen.
Achterin het peloton vielen steeds
meer slachtoffers maar Kevin en
zijn ploeggenoot Joost Vink konden
goed volgen. In de laatste ronde
werd de groep uitlopers ingehaald,
alleen Jouke Hoogeveen bleef vooruit en dacht dat hij ook gewonnen
had maar Arjan Stroetinga drukte
zijn schaats net iets eerder over de
finish. Achter dit geweld werd Joost
Vink negende en Kevin Regelink
tiende. Een heel goed resultaat. De
rest van het team Payroll Group finishte ook. Het team werd tweede in
de daguitslag van het ploegenklassement. Kevin staat nu 27ste in het
tussenklassement. Volgende week
is de vijfde cupwedstrijd in Heerenveen tijdens de NK afstanden.

Veenshuttl e-1 pakt de
koppositie terug
Vinkeveen - Zondag 4 november
mocht Mix team 1 van de Veenshuttle hun vijfde wedstrijd spelen, dit
keer uit tegen De Treffer 3 uit Kortenhoef. En omdat ze hun eerste positie kwijt waren geraakt, ze hadden
van Amsterdam verloren, wilde het
Veenshuttle-team graag via deze
wedstrijd de eerste plaats weer terugpakken.
Als eerste mochten Pieter Terpstra &
Rob Blokhuis de herendubbel spelen en dat werd een spannende 3
setter: 16-21/22-20/13-21. Vervolgens mochten Iranda Kat & Melanie Vrind aan de slag voor de dames
dubbel, deze werd een stuk makkelijker gewonnen: 15-21/14-21. Daarna de 4 enkel partijen: Frans Ebbinge won zijn enkel ook weer in een
zeer spannende drie setter waarbij de tegenpartij gelukkig net wat

meer conditieproblemen had: 2119/19-21/13-21. Melanie had niet
veel moeite met haar tegenstandster: 7-21/9-21. Pieter heeft het ook
niet echt moeilijk gehad in zijn enkel: 9-21/13-21. Iranda speelde
haar 3e enkelpartij sinds ze begonnen is met competitie spelen. En helaas verloor ze deze wedstrijd maar
het was een erg leuke wedstrijd om
te zien: 21-11/21-13. Als laatste de
mixpartijen, eerste mix was het ervaren duo Melanie & Rob. Zij hadden geen enkel probleem met de
wedstrijd, 12-21/11-21. Het tweede mixduo was Iranda & Frans, zij
maakten de 1e game nog spannend,
maar daarna ging het steeds makkelijker; 22-24 / 12-21.
Eindstand 1-7 en Veenshuttle-1
heeft de koppositie weer terug gepakt!

Vinkeveen - Voor de vijfde wedstrijd toog de tweede Haaxman
ploeg naar Weesp voor een treffen met Oberon D2. De eerste set
startte zoals vaker met een flinke inwerkperiode, het duurde lang
voordat de dames prettig op gang
kwamen. Vooral de middenaanvallen van Oberon D2 waren erg kort
en stuitten meerdere keren 1-2 meter vóór de Vinkeveense verdedigers
op de grond. Weliswaar niet snoeihard maar scoorde te vaak. Verdeler
Jet Feddema had flink werk aan het
toch nog mooi voor brengen van de
matige pass en een flink deel van de
set liep de gastploeg achter de feiten aan. Serveren ging goed en mede dankzij lucratieve time-outs en
vocaal wakker worden wist de geel
groene ploeg met 21-25 te winnen.
Loeps Kuijper kwam aan de buitenkant in het veld voor Annemarieke Wijnands. Het team ging beter draaien maar de Weesper moppen gaven zich nog niet gewonnen.
Nog iets te vaak wisten ze te scoren
met hun korte aanvalslagen, de rallyverdediging verbeterde met kleine stappen. Ook de service pass
was nog niet optimaal maar de stijgende lijn bleef aan, met name door
groeiend inzicht, en allengs kreeg
de ploeg meer overwicht: wederom
21-25 winst.

In set 3 kwam Annemarieke
Wijnands terug op de buitenkant en
Loes nam over op het midden van
Joke Ruizendaal die overigens op
de dinsdagtraining haar eigen middelvinger uit de kom had geslagen.
In een reflex had ze de vinger direct
weer terug gezet op standje 90 graden en goed geplakt en gespalkt
kon de geelgroene vinger geen kant
op. Annemarie Bakker switchte van
diagonaal naar verdeling en Tineke
Vellekoop ging verder op de diagonaal-aanval. De dames van Oberon
bleven hard werken maar met net
iets minder overtuiging, terwijl zoals vaker, de Atalante dames op alle fronten steeds sterker speelden.
Enkel de service liet iets te vaak te
wensen over, maar dat kon in dit
derde bedrijf gelukkig ruim leien,
en mede dankzij mooie goedmakertjes van Debbie van der Hoorn, de
nimmer aflatende energie van Inge Bakker en goed middenblokwerk
van Loes bleven de punten komen:
15-25 winst. Ook de laatste set was
niet al te moeilijk, dat is te zeggen
vanaf het begin. Nog een klein dalletje werd overwonnen en met 1825 was de derde 4-0 een feit waardoor het routine team aardig stevig
op één staat. Komende week even
niks, daarna op vrijdag 16 november
thuis tegen de nummer 2.

Tafel tennissers Veenl and winnen
Wilnis – In de tweede ronde van de
starterscompetitie kwamen de tafeltennissers van SVO uit De Meern
op bezoek bij Veenland. In de eerste ronde behaalde Veenland een
mooie tweede plaats in de poule.
In de tweede ronde moeten zoveel
mogelijk punten bij elkaar worden
gehaald om een goede uitgangspositie te verwerven op de finaledag
bij Shot uit Soest. Martijn van Dijk,
Jimmy Snoek en Victor van de Most
waren afgelopen zaterdag in Wilnis
veel te sterk voor SVO. Alle drie lieten zich het beste van hun spel zien
en stuurde hun tegenstander met
een 5-0 verlies weer terug naar De

Meern. Martijn en Viktor wonnen ieder één partij en Jimmy won twee
partijen. Ook de dubbel ging met
veel overmacht naar de Veenlanders. De trainingen van Marten Nap
beginnen zijn vruchten af te werpen, aangezien er met tactisch spel
en mooie aanvalsslagen de punten
werden binnengehaald.
Volgende week wordt er weer thuis
gespeeld tegen Shot uit Soest. Een
moeilijke tegenstander aangezien
zij in de eerste ronde winnaar werden van Poule C. Maar de Veenlanders zijn in vorm dit seizoen en zullen alle zeilen bij zetten om opnieuw
te winnen.

Easy2Drive steekt Argon
zaal 8 in nieuw jasje
Mijdrecht - Argon zaal 8, het zaalvoetbalteam dat aan het begin van
dit seizoen is opgericht, was al een
aantal weken op zoek naar een
sponsor toen ze hulp kregen van
Martijn van Gerwen.
De eigenaar van Easy2Drive Verkeersopleidingen was bereid om de

jongens van nieuwe shirts te voorzien. Argon zaal 8, dat het seizoen
niet onverdienstelijk is begonnen,
wil via deze weg Easy2Drive Verkeersopleidingen hartelijk bedanken en hoopt in de nieuwe tricots
nog vele mooie sportprestaties te
beleven!

Argon E4 behaal t
eerste punten
Mijdrecht - De E 4 van Argon heeft
zaterdag een goede wedstrijd laten
zien met veel doelpunten.
De 1e kans kwam van Joey, deze
schoot op de paal. Joey weet voor
te zetten en Julian schiet de eerste
goal erin 1-0. Binnen korte tijd weet
Joey de bal weer voor te krijgen en
Julian schiet de 2e goal er ook in
2-0. Dan neemt Stan een corner en
daaruit weet Joey de 3-0 te scoren.
S’Gravenland weet een kans te creeren en scoort 3-1. Maar E4 gaat
door met een afstand schot van
Stan en die scoort 4-1. Luke weet
een mooie actie te maken, en scoort
hiermee de 5-1. De E4 van Argon weet meerdere kansen te krijgen maar gaan of net over of net
naast. Jesper weet met de bal op
de keeper af te gaan en schiet de
bal met een boog over de keeper
6-1. We gaan de rust in met een ruime voorsprong, de jongens worden
nog even goed toegesproken door

Ruud en Dennis en krijgen de opdracht om nog meer samenspel te
laten zien. In de 1e minuut al weet
Julian weer het doel te bereiken en
schiet de 7-1 erin. Luke speelt netjes
over naar Stan en die schiet met een
afstand schot de 8-1 erin. Luke gaat
er in zijn eentje opuit met als resultaat de 9-1 score. Ook Julian probeert een afstand schot en het word
10-1. Ook verdediger Jesper weet
naar voren te komen en schiet de
bal er mooi in 11-1. Luke weet zich
goed vrij te spelen voor het doel en
schiet met gemak de 12-1 erin. Kort
erop scoort Luke ook de 13-1 en de
14-1. Luke geeft de bal af aan oualit en die scoort de 15-1. De jongens weten van geen ophouden en
ook Stan scoort weer 16-1. En om
de tegenstander niet te laten scoren weet Mike Jesper en oualit ze
steeds voor te zijn. Joey weet als
laatste nog een kans te benutten en
brengt de eindstand op 17-1
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KDO JG1 wint ook derde
ronde Friends League

Terechte nederlaag voor KDO 2

De Kwakel - Voor het tweede van
KDO stond afgelopen zondag de
uitwedstrijd tegen Stormvogels op
het programma. De ploeg uit IJmuiden had alle vijf de voorgaande
wedstrijden winnend weten af te
sluiten. In de eerste helft was Stormvogels de ploeg die het spel maakte,
maar KDO stond in het eerste half
uur zijn mannetje en verdedigde
als een hecht blok. Toch was het de
thuisploeg die in de 35e minuut op
voorsprong kwam, nadat een schot
van twintig meter in de kruising verdween, 1-0. Een minuut later scoorde Stormvogels opnieuw nadat er in
het vijfmeter gebied te gemakzuchtig werd verdedigd, 2-0. Met deze
stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft gooide KDO alle

schroom van zich af en ging direct
druk zetten op de verdediging van
Stormvogels. De IJmuidense ploeg
was hier duidelijk door van slag en
de Kwakelaars kwamen beter in de
wedstrijd. In de 55e minuut werd
KDO hiervoor beloond met een aansluitingstreffer. Na een prima aanval via Rob Rewijk en Joost Samson kon Jean-Paul Verbruggen vervolgens eenvoudig de 2-1 binnenschieten. KDO bleef streden voor
wat het waard was, maar Stormvogels was in deze wedstrijd individueel sterker dan het tweede en wist
nog twee keer te scoren in het restant van de wedstrijd.
Door deze 4-1 nederlaag staat het
tweede nu op de achtste plaats op
de ranglijst.

Gespannen gezichten bij een strafcorner

Jongens A1 Qui Vive sterk

Clinic voor B-jeugd
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Op zaterdag 3 november heeft de B-jeugd van Legmeervogels Handbal een clinic gevolgd
in het Topsport Centrum Almere. De
clinic werd georganiseerd door het
Nederlands Handbal Verbond en
stond onder leiding van Monique
Tijsterman (Hoofd Handbalacademie/bondscoach dames <19).
De B-speelsters van Legmeervogels
waren met ruim 100 andere speelsters en spelers uit de regio op de
clinic afgekomen. Na de gezamenlijke warming-up werden er in groepen allerlei oefeningen en balvaardigheidsspellen gedaan, en onze
meiden deden enthousiast mee. Het

parcours bestond uit acht onderdelen en duurde in totaal twee uur
(met een korte pauze). Het was een
hele leuke en leerzame training.
Na afloop waren de deelneemsters
aan de clinic uitgenodigd om te blijven kijken naar de EK Kwalificatiewedstrijd Heren Nederland-Zweden. Het was een zeer spannende
wedstrijd, helaas verloor Nederland
met 31-33. De B-meisjes konden de
geleerde dingen de volgende dag
meteen toepassen in de competitiewedstrijden. Met als resultaat dat
zowel Legmeervogels B1 van Vr./Tob
wist te winnen met 9-6 en Legmeervogels B2 van DSOV met 12-9.

Mats Koolmoes opnieuw de
beste van Noord Holland
Aalsmeer - Uithoorn - Zondag 4
november jl. streden de sterkste
judoka’s tot 10 jaar voor het kampioenschap van Noord Holland.
Mats kon dit jaar de titel voor het
3e achtereenvolgende jaar op zijn
naam schrijven. Mats had zich vorige week met negen overwinningen geplaatst voor dit kampioenschap door kampioen van de Regio
Haarlem te worden. Mats was net
als vorig jaar de favoriet om de titel
op zijn naam te schrijven. Mats be-

gon sterk aan zijn eerste partij zijn
tegenstander had geen antwoord
op de sterke pakking van Mats en
ging naar de grond. Mats reageerde snel en wist zijn tegenstander
doormiddel van een kanteltechniek
in een houdgreep te draaien die hij
niet meer losliet. Binnen 30 seconden had hij zijn eerste partij beslist.
In zijn tweede partij stond hij tegenover Samir van Stade die vorige
week vijfde werd bij het regiokampioenschap. Mats gaf zijn tegenstander geen kans en na een kort
pakkinggevecht scoorde hij direct
vol punt door een heupworp. Mats
stond in de halve finale. Zijn tegenstander in de halve finale was een
verrassing Pepijn Beentjes. Hij had
de andere twee regiokampioenen
uitgeschakeld. Pepijn beschikt over
een gevaarlijke overnametechniek
en menig tegenstander verslikt zich
hierin. Mats was echter niet onder
de indruk en gooide ook Pepijn binnen luttele seconden vol op zijn rug.
Mats stond voor het derde jaar achtereen in de finale. Zijn tegenstander was dezelfde als tijdens het regiokampioenschap. De finale was
over voor hij goed en wel begonnen
was opnieuw scoorde Mats met een
snoeiharde heupworp. Mats was
opnieuw de beste van Noord Holland en dit al drie jaar op rij.

KIJK-week bij jeugd dansen gymlessen van KDO
De Kwakel - Regelmatig krijgt
het bestuur van KDO Dance Aerobics Gymnastiek de vraag of
men een keertje mag komen kijken tijdens de les. In de week van
12 november t/m 16 november
a.s. organiseren de leidsters Marianne, Samantha en Milou daarom
voor hun groepen een KIJK-week.
Ouders, vriendjes, vriendinnetjes,
broertjes ,zusjes en andere belangstellende kunnen kennisma-

ken met de lessen. Iedereen mag
kijken, maar het is natuurlijk nog
leuker als je meedoet met de les.
Op maandagmiddag wordt er geturnd in de sporthal en op dinsdag- en vrijdagmiddag is er dansen in de gymzaal bij KDO.
Kijk voor het lesrooster even op
www.kdo.nl of bel naar Corina
Smit 0297-540032. Aanmelden is
niet nodig. Allen belangstellenden
zijn welkom.

Uithoorn - JA1 Qui Vive start de
sterke IDC competitie voortvarend. Zaterdag 3 november begon
voor jongens A1 de semi-landelijke
jeugdcompetitie. In JA1 van Qui Vive spelen een aantal spelers uit de
Ronde Venen. Olivier Bergh en Peter
Lauffer uit Vinkeveen en Pim Isaacs
uit Mijdrecht. De allereerste wedstrijd was direct op en tegen kampioenskandidaat Laren. Deze uitwedstrijd startte zoals verwacht; Laren
A1 trok het initiatief naar zich toe en
had veel balbezit. Qui Vive JA1 verdedigde echter bekwaam en kwam
weinig echt in gevaar. De verdediging onder leiding van Olivier Bergh
stond als een huis. Helaas werd er
in de omschakeling van met name
het middenveld en de aanval te veel
balverlies geleden om zelf regelmatig gevaarlijk te worden. Vlak voor
rust maakte Laren A1 de op dat moment verdiende 1-0 uit een strafcorner. Na rust was Qui Vive A1 duidelijk beter dan voor de pauze. Duidelijk was dat zij in de rust onderling
goede afspraken hebben kunnen

maken. Het spel was beter verzorgd
en men kon Laren geregeld onder
druk zetten. Desondanks was het
Laren wat de gelegenheid kreeg om
van uit een strafbal de voorsprong te
verdubbelen naar 2-0. Voor Qui Vive A1 was dat het sein om hun spel
naar een nog hoger niveau te tillen.
De 2-1 gemaakt door Max Does na
goed doorzetten van Thijs de Kruijf
en een mooie pass van Pim Isaacs
was het punt waar Laren A1 zich
steeds meer zich liet afleiden door
oa scheidsrechterlijke beslissingen
en Qui Vive A1daarintegen steeds
meer als een hecht team ging hockeyen. De terechte 2-2 van Job van
Riemsdijk was de bekroning. Laren
startte direct een offensief in wat
zes minuten voor tijd de 3-2 inluidde. In plaats van bij de pakken neer
te zitten herpakte Qui Vive A1 zich
fantastisch. Na een paar mooie aanvallen en een mooie reflex vd keeper v Laren was het Nick Bergkamp
die zijn bekende actie over de rechterzijkant van de cirkel inzette en de
3-3 binnen sloeg.

Massale start viertallen bij
BC De Legmeer
Uithoorn - De organisatrice verdient een pluim, maarliefst 22 deelnemende viertallen geven de groeiende belangstelling aan voor deze
tak van het bridgen. Nu is niet meer
een overslag beslissend, maar het
juist bieden en halen van de manche maakt het verschil tussen euforie en wanhoop en het maken of
missen van een slem! In de A- lijn
een flitsende start voor het team
van Cobie Bruine de Bruin, die met
Trudi Zandbergen en Nel & Adriaan
Koeleman met 22 punten alle coryfeeën achter zich lieten. Ook Gerda
van Liemt met Els van Wijk en Tini
Geling & Jo Wevers deden het uitstekend als tweede met maar 1 punt
minder. De ploegen van Ruud Lesmeister en Lijnie Timmer maakten
het elkaar kennelijk erg moeilijk zodat ze met een score van 16 tegen
14 al wat terrein moesten prijs geven. In de B- lijn was de volle winst
voor Ans Voogel & To van de Meer
en Lidy Krug & Ada van Maarseveen, die het maximaal te behalen
aantal van 25 punten lieten noteren.
Hier werden Rini Tromp & Froukje

Kraaij met behulp van Anton Berkelaar & Wil van der Meer met 21 punten knap tweede. Daardoor, na hun
aanvankelijk desastreuze begin in
de eerste twaalf spellen, de tegenstanders verbijsterd achterlatende!
De families Selman en van der
Roest kwamen op 18 punten uit en
werden daar derde mee. In de Clijn ging alle aandacht uit naar Debora van Zantwijk & Lous Bakker
die met Anja de Kruijf & Rob Bakker goed waren voor een eerste
plek met 25 punten. Hier kwamen
Anneke Wijmans & Mieneke Jongsma en Elly Belderink & Anne Tolsma op twee met 17 punten. De derde positie werd gedeeld met voor allen 15 punten door de ploegen van
Ko Bijlsma en Gouke van der Wal.
Volgende avond volgt de tweede
ronde en nieuwsgierig geworden,
neem dan eens contact op met het
secretariaat van Bridgevereniging
De Legmeer, gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297 567458.
Er wordt elke woensdagavond gespeeld vanaf 19.45 uur in de barzaal
van sporthal De Scheg.

Kwakelse dammers terug op aarde
De Kwakel - Twee weken hebben
de K&G-ers op de wolken gezeten
na hun verrassende winst op damclub Almere. Maar de dammers uit
Enkhuizen hebben de Kwakelaars
weer op aarde gezet, zij versloegen
het 1e team van Kunst & Genoegen
met 2-6. Een kleine kans op een gelijkspel had Rene de Jong in handen,
Piet vd Poel en Adrie Voorn verloren
kansloos na de winst van Wim Keessen , 2-4. Maar Rene stond goed en
naar later bij de analyse bleek gewonnen. Rene liet zich echter door
een combinatie verassen en moest
uiteindelijk ook de vlag strijken. Het
2e team kreeg een zware dobber in
Diemen te verduren, zij speelden tegen het gedegradeerde 1e team van

DDV. Deze dammers met een veel
hogere rating dan de dammers uit
‘Nieuwveen’ behaalden de maximale score. Met beide voeten op de
grond kunnen de K&G-ers de eerste twee weken hun wonden likken
in de onderlinge competitie. In deze
competitie staat Wim Konst op kop,
voor de beker voert Adrie Voorn de
ranglijst aan.
De komende weken kunnen de donateurs de damleden aan de deur
verwachten, met hun donateurkaarten en de uitnodiging voor het donateur damtoernooi. Deze gezellige
middag zal op zaterdagmiddag de
15e december georganiseerd worden in ’t Fort De Kwakel.

De Kwakel - De verwachtingen van
de coaches van KDO JG1 waren
hooggespannen want voor het eerst
dit seizoen waren we kompleet. Alle
posities konden zo dubbel worden
ingevuld. Een klein minpuntje was
er nog wel. Omar was zijn voetbalschoenen vergeten dus die bewoog
zich, op zijn gympen in de twee
wedstrijden, glijdend over het veld.
Dat heeft keeper Beau dus gemerkt.
De eerste wedstrijd was net als in
de 2e speelronde tegen KGB. Er was
een snelle treffer van KDO door Lewis die de nodige rust gaf. Er waren
kansen aan beide zijden maar doelpunten vielen er niet.
Laat in de wedstrijd viel de 2e treffer van KDO. Stijn speelde de bal op
Daniël en die zorgde er direct voor
dat Stijn door een slimme pass alleen voor de keeper kwam en scoorde. Daarna kwam KGB minutenlang
gevaarlijk in de buurt van het doel
van Beau. Hij hield alle ballen tegen totdat Omar al glijdend de bal
in zijn eigen doel werkte. Hierdoor
was KDO nog niet wakker geschut.
Het doel van KDO kwam minutenlang onder schot te liggen. Een verdediger van KGB schoot keihard op
doel en raakte Pascal midden in zijn
gezicht. Gelukkig kan Pascal tegen
een stootje. Als de bal niet door Pascal was tegengehouden was het zeker een doelpunt voor KGB geweest.
Dus eigenlijk was het een heldendaad maar wel pijnlijk. Het voorval betekende wel meteen een omschakeling van het spel. KDO speelde de resterende minuten goed uit.
Dat leverde nog een mooi doelpunt
op van Luca. Hij bepaalde de eindstand op: KDO-KGB 3-1.
De wedstrijd tegen HOSV is altijd
spannend. Ze zijn altijd een soort
angstgegner voor KDO. Dat bleek
ook wel want voor dat we goed opgesteld stonden lag er al een bal
in het doel bij KDO. Hierna was de
verdediging wakker geschut en lieten ze niemand meer in de buurt
van hun keeper komen. Het duurde
wel lang voordat KDO een doelpunt

maakte. Wederom werd de aanvalsopzet door Daniël voorbereid. Stijn
kon zich vrijspelen en schoot fantastisch in de bovenhoek. Het tweede doelpunt voor KDO ontstond na
een lange reeks van corners. De
bal werd opgepikt door Joël en hij
scoorde beheerst. HOSV vocht hevig terug maar kwam niet tot een
schot op doel. De nastoot was voor
KDO. Door goedstorend werk van
Daniël kwam Lewis aan de bal en
die scoorde zijn tweede van de dag.
Eindstand KDO-HOSV 3-1. Door
zijn inzet en goede spel is Daniël gekozen tot: man of the match.
De stand na drie speelronden
en totaal 12 wedstrijden:
KDO, De Kwakel
15 punten
HOSV, Opmeer
10 punten
kHFC, Haarlem
6 punten
KGB, Bovenkarspel
4 punten
G-voetbal voor de jeugd is bij KDO
de laatste jaren flink gegroeid. Wekelijks trainen er bijna 30 kinderen
op zaterdagochtend. Ze kunnen dan
voetballen op hun eigen niveau.

Man van de wedstrijd: Daniel

Handbalmeiden D2
Legmeervogels spelen
beter dan ooit!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 3
november moesten Zoë, Emma,
Amber, Brunhilde, Evi, Megan,
Melanie, Marisa en Rixt handballen tegen We Have D2 uit Weesp.
Marco maakte de opstelling bekend en we waren klaar voor de
wedstrijd. Mieke de moeder van
Marisa ,hielp Marco bij het coachen.
Er was ook veel publiek want
de D1 speelde de wedstrijd voor
ons en moedigde ons goed aan.
We begonnen lekker fanatiek en
speelden niet meer op zo dicht op
elkaar en dat hielp.
Het overspelen ging ook goed.
Weesp kwam na een paar minuten op een 1-0 voorsprong
met een mooi doelpunt. Maar
we speelden gewoon door. Onze
topkeeper Megan stond op doel
en heeft een paar prachtige red-

dingen verricht. We schoten een
aantal keer op doel maar de ballen werden helaas gestopt door
de keeper van Weesp. De eerste
helft eindigde in 0-2. In de pauze
kwamen we bij elkaar en bespraken de tactiek. Het ging hartstikke goed en we zouden zo doorgaan. In de tweede helft scoorde Evi een doelpunt en stond het
1-2. Weesp had een paar goeie
en ervaren speelsters en een
stoere jongen op doel. Dus het
lukte maar niet om snel gelijk te
maken.
Weesp maakte opeens snel twee
doelpunten en het werd 4-1. En
toen scoorde onze Evi weer een
prachtig doelpunt en werd het
4-2. In de laatste minuut van de
tweede helft scoorde Weesp nog
een keer en verloren we uiteindelijk met 5-2.

KDO 1 vergeet zichzelf te
belonen
De Kwakel - Na drie nederlagen
op rij, mocht KDO 1 afgelopen zondag aantreden tegen de ongeslagen koploper VVZA. In de eerste
helft startte KDO ijzersterk aan de
wedstrijd en gaf VVZA geen ruimte
om op te bouwen. Na zeven minuten spelen werd Joeri Stange hardhandig onderuit gehaald in het zestienmetergebied, waardoor KDO
een penalty kreeg. Joeri ging zelf
achter de bal staan, maar zijn inzet ging rakelings langs de linkerpaal, zodat de Kwakelaars niet op
voorsprong kwamen. In het vervolg
van de eerste helft golfde de wedstrijd op en neer en liet KDO zich
veelvuldig positief gelden. Diverse
malen kon het eerste gevaar stichten, terwijl na een half uur spelen
een doelpunt van VVZA werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor
rust kwam aanvoerder Sven Vlasman, op aangeven van Joeri Stange, oog in oog met de Amersfoortse
doelman, maar ook hij kon het bevrijdende eerste doelpunt niet maken. In een zeer regenachtige tweede helft bleef KDO goed meedoen
in de wedstrijd en moest VVZA alle zijden bijzetten om geen schade
op te lopen deze middag. Na een
prima voorzet vanaf de rechterkant
kon Timo Kas in de 60e minuut links

vrij voor het doel binnentikken, maar
zijn schot ging net over. Tien minuten later kregen de Kwakelaars een
vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Verdediger Ferdi
Rademaker schoot de bal prachtig
in de kruising, maar zijn schot kon
ternauwernood gered worden dankzij een schitterende redding van de
doelman van VVZA. Waar KDO niet
kon scoren, had VVZA in de 75e minuut wel het geluk aan haar zijde.
Een corner werd half weggewerkt
achterin bij KDO, de bal kwam stil
te liggen op de penaltystip, waarna
een Amersfoortse speler koelbloedig de 0-1 binnenschoot. Aangeslagen door deze domper bleef KDO
op jacht gaan naar de gelijkmaker.
Mathijs van Rijn leek de 1-1 te maken, maar werd door de scheidsrechter teruggefloten wegens buitenspel. In de 88e minuut maakte
VVZA gebruik van de ruimte achterin bij KDO en wist de 0-2 te scoren. KDO kreeg een minuut later zijn
tweede penalty van de dag, ditmaal
nam Bobby Uitermarkt zijn verantwoordelijkheid en hij wist wel te
scoren, 1-2.
In de allerlaatste minuut van de
blessuretijd besliste VVZA de wedstrijd definitief, waardoor de wedstrijd in 1-3 eindigde.

