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Geen ruimte voor
grootschalige opvang
vluchtelingen
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De Ronde Venen - Het ziet er naar
uit dat er volgend jaar over het hele traject van de A2, van Amsterdam tot Utrecht, 130 km per uur
mag worden gereden. VVD parlementariër Barbara Visser heeft het
voorstel onlangs bij de Tweede Kamer ingebracht. Vanaf 1 januari
2016 mag dat dan vanaf 19.00 uur
tot 06.00 uur. In de loop van het jaar
zou dat overdag ook moeten. Het
plan wordt gesteund door regeringspartij PvdA (!) waardoor er een
meerderheid in de Tweede Kamer is.
Barbara Visser heeft het voorstel ingediend op de dag dat de Tweede
Kamer zich bezig hield met de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Automobilisten
hebben het idee dat ze in slow motion op een weg moeten rijden waar
een Boeing zou kunnen landen”, al-

dus een letterlijke uitspraak van de
parlementariër. Nu het voorstel al
heeft post gevat bij veel automobilisten, denken die dat ‘het gas’ er nu
al op kan. Maar dat is nog niet aan
de orde. Vooralsnog blijven de huidige snelheidsbeperkingen met name ter hoogte van Abcoude en Vinkeveen van kracht. Hardrijders krijgen een forse boete en dat levert
op dat stukje weg jaarlijks een bedrag van 50 miljoen euro op voor de
staat. Kassa! Volgens Barbara Visser
gaat de hele operatie wel de nodige miljoenen kosten. Zo moeten er
bijvoorbeeld meer geluidsschermen
langs de weg komen. Er wordt gesproken over 15 miljoen dat uit een
‘speciaal potje’ komt.
De vraag rijst echter of de verkeersmaatregel zo maar kan worden

doorgevoerd. Er zijn destijds duidelijke afspraken gemaakt met de
omliggende gemeenten, waaronder toen nog Abcoude, De Ronde
Venen, Stichtse Vecht en Maarssen
over de voorwaarden waaronder de
A2 kon worden verbreed. Die gelden nog steeds. Er moeten goede
argumenten worden aangedragen,
bijvoorbeeld met resultaten van onderzoeksrapporten waaruit duidelijk blijkt dat bij verhoging van de
snelheid de gemeten waarden onder de wettelijk vastgestelde normen blijven. Daar komt bij dat toen
ook is afgesproken om plaatsing
van eventueel meer geluidsschermen kostenneutraal uit te voeren,
terwijl er nu bijna 15 miljoen mee
gemoeid is.
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – Vorige week
donderdagavond gaf burgemeester
Divendaal een uitleg over de gang
van zaken rond het vluchtelingenprobleem. Wat is/wordt de taak van
de gemeente De Ronde Venen. Burgemeester Divendaal: “Al weken
lang, dag aan dag, is de vluchtelingenproblematiek prominent in het
nieuws. Over de toestroom naar Europa en het al dan niet opvangen
in de regio’s. De vaak schrijnende
beelden laten de meesten niet onberoerd. Begin september was het
dat de staatssecretaris een dringend beroep deed op ‘stoere burgemeesters en wethouders’ om in eerste instantie crisisnoodopvang beschikbaar te stellen, heeft het college bereidwillig gestaan - binnen
onze mogelijkheden - mee te werken aan vragen van het rijk.
Aan de spoedeisende behoefte aan
crisis noodopvang (dat wil zeggen 3
à 6 dagen) is door verschillende gemeenten heel snel in voorzien. Omdat gemeenten die hierin vooropliepen moeite hadden om dit bij verlenging geheel zelfstandig te blijven
uitvoeren, hebben wij ook personele capaciteit van onze gemeente
beschikbaar gesteld voor de crisis
noodopvanglocaties in Kockengen,
Nieuwegein en Houten. Ondertussen waren de vragen vanuit de rijksoverheid steeds meer gericht op uitbreiding van AZC’s of vormen van
langdurige noodopvang (voor circa
1 jaar), in eerste instantie voor grotere groepen (minimaal circa 500
vluchtelingen), later ook voor klei-

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926

In de krant leest u de gehele toespraak van de burgemeester.

Afsluiting Waterwolftunnel
voor regulier onderhoud
Regio - In het weekend van 6 tot
en met 8 november aanstaande
wordt de Waterwolftunnel onder
de Ringvaart tussen de gemeenten
Aalsmeer en Haarlemmermeer twee
nachten afgesloten voor verkeer. De
afsluiting is nodig voor het uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden. Verkeer op de N201
wordt deels omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.
Vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de Waterwolftunnel, is
de tunnel afgesloten van vrijdag 6
november (19.00 uur) tot zaterdag 7
november (06.00 uur) en van zaterdag 7 november (19.00 uur) tot zondag 8 november (06.00 uur). Door
de afsluiting kan het verkeer geen
gebruikmaken van de N201 tussen
de Legmeerdijk in Aalsmeer en de
aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer. Met behulp van
borden worden de omleidingsroutes aangegeven.

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

nere groepen (2 à 3 honderd).
Als college hebben wij vanaf het begin geconstateerd dat er binnen De
Ronde Venen geen accommodaties aanwezig zijn, waarop COA/Rijk
een beroep doen. Wij hebben bijvoorbeeld geen leegstaande kazernes, gevangenissen, verzorgingstehuizen en dergelijke. Ook bijvoorbeeld geen recreatieparken van één
eigenaar die beschikbaar zouden
kunnen komen ná de herfstvakantie. Overigens geen grote lege kantoorgebouwen die mogelijk zouden
kunnen worden omgebouwd.
Dat is één van de redenen geweest
om niet te aarzelen onze, bescheiden, verantwoordelijkheid te nemen
door collegiaal bij andere gemeenten hulp te bieden”, aldus de burgemeester.

Regulier onderhoud
Om de veiligheid en doorstroming
van de Waterwolftunnel te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden wordt. Dit onderhoud vindt
deels plaats terwijl de tunnel open
blijft voor verkeer. Drie keer per jaar
dient de tunnel echter afgesloten
te worden om de veiligheid van het
onderhoudspersoneel te kunnen
garanderen en te zorgen voor een
snel verloop van de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn niet alleen voor preventief
onderhoud, zoals het wassen van de
tunnelwanden en het reinigen van
de wegmarkeringen, maar ook voor
inspecties en testen, zoals controles
op veiligheidsmiddelen.
Om het verkeer zo min mogelijk te
hinderen worden de onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

woneninVinkeveld.nl

Boomfeestdag gekapt

Donderdagavond weer koopavond
in Wilnisse Dorpsstraat
10 - 13 uur
de Boei,
Vinkeveen

Start
verkoop!
Zaterdag
7 november

Geen krant?
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Wilnis - Hoewel de koopavonden in
veel woonkernen qua bezoek vaak
te wensen overlaten, wil een aantal
enthousiaste winkeliers in de Wilnisse Dorpsstraat toch proberen
daar wat meer bezoekers mee te
trekken. Een goed initiatief!
Esther Nederhof van kapsalon
Haarmode Lydia en Jessica de Koning van Eet & Drinkcafé De Buurvrouw zijn hierin de grote initiatiefnemers. Brasserie De Waard, Paris
Optiek en Cadeauwinkel De Barones sluiten zich hier al bij aan. Die
zijn vanaf heden elke donderdagavond open. Misschien doet goed
voorbeeld goed volgen bij de andere ondernemers in de Dorpsstraat.
Doel: meer beweging en gezelligheid in de anders nogal stille Dorpsstraat te brengen. De leegstand van
panden wordt als het even kan aangepakt. In het voormalige pand
waar ooit drogisterij De Nagtegaal
zat, huist nu de nieuwe cadeauwin-

kel De Barones, waarover u volgende week meer leest in deze krant.
Dat zorgt al voor meer aanloop. En
misschien laten meer ondernemers
van zich horen die de Dorpsstraat
wat verder willen aankleden. De genoemde winkeliers gaan er in elk
geval voor.
Rondje Dorpsstraat
“Vanuit mijn klantenkring kreeg ik
de vraag of er ook ’s avonds afspraken konden worden gemaakt met
schoonheidsspecialiste Lyana die
in ons pand een eigen ruimte heeft.
Dat kan en om die reden hebben we
besloten zelf ook mee te doen. Toevallig kwam de donderdagvond bij
onze klanten uit de bus als de beste
mogelijkheid”, vertelt Esther Nederhof die het vermoeden heeft dat dit
tijdstip aardig aansluit bij het voornemen van andere mensen die wel
zin hebben om op die avond ‘een
rondje Dorpsstraat’ te maken. Zij in-

formeerde Jessica de Koning van
De Buurvrouw hierover en die vond
het een goed plan om dit te ondersteunen, maar tevens andere winkeliers te vragen of die zich daar
ook in konden vinden. Dat heeft
vooralsnog geresulteerd in vijf deelnemers aan deze actie, waarbij Paris
Optiek meedoet door ‘op afspraak’
te werken. Esther: “Inmiddels hoor
ik om mij heen dat er meer ondernemers zijn die op donderdagavond
hun winkel willen openstellen. Dat
is fijn want dat zorgt voor meer toeloop in de Dorpsstraat waar je bij
wijze van spreken voor de deur kan
parkeren. Onnodig te zeggen dat iedereen van harte welkom is in onze
Wilnisse Dorpsstraat en niet te vergeten in de omgeving, want in de
zijstraten zitten ook ondernemers
en winkels met een leuk aanbod
aan mogelijkheden. Kortom, wij zien
u zowel overdag als ’s avonds graag
een keer langskomen.”

De Ronde Venen - Het college van
burgemeester en wethouders zien
helemaal niets meer in het doorgaan met de jaarlijkse boomfeestdag. Het dagelijks bestuur van de
gemeente De Ronde Venen wil er
niet langer 2000 euro per jaar aan
uitgeven. Het wordt niet gezien
als een gemeentelijke kerntaak en
daarom zou er niet langer gemeenschapsgeld aan besteed moeten
worden. Daarom stelt het college
de raad voor om die uitgave met ingang van het nieuwe jaar te schrappen.
Enthousiast
Eerder dit jaar deden nog 600 kinderen uit de gemeente mee aan het
vieren van de jaarlijkse Nationale
Boomfeestdag. Ook burgemeester
Divendal en de wethouders Dijkstra
en Moolenburgh deden toen nog
enthousiast. Of was dat politiek-bestuurlijke schijn?
In het voorjaar van 2015 hielpen
de kinderen op symbolische wijze
mee aan de instandhouding van het
groen door te knotten en te snoeien. Omdat zoveel kinderen meededen waren er twee dagen uitgetrokken voor de activiteiten.

Onvoldoende plantwerk
In afwijking tot wat gebruikelijk was,
werden dit jaar geen jonge boompjes geplant, omdat er in de gemeente niet genoeg plantwerk zou
zijn. Geldt dat ook als gevolg van
de storm, die in juli over onze gemeente raasde? Bijna 200 waaiden toen om, raakten beschadigd of
werden instabiel. Door mee te doen
met de boomfeestdag worden leerlingen van de basisscholen zich bewust van de betekenis van openbaar groen en snoeien. Nu is het
voornemen om de boomfeestdag in
2016 niet te snoeien maar volledig
te kappen.
Groenonderhoud
Daardoor komt de vraag op of het
college zich wel voldoende bewust
is van de noodzaak van groenonderhoud en de inbreng van jonge
inwoners daarbij. Gaat de boomfeestdag op 16 maart 2016 ongemerkt aan De Ronde Venen voorbij? Het ligt aan de gekozen leden
van de gemeenteraad. De 2000 euro aan uitgaven voor de jaarlijkse
boomfeestdag vallen overigens in
het niet op de gemeentebegroting
die volgend jaar tegen de 100 miljoen euro loopt.
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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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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 rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
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Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Janssen/Pers Rotatiedruk
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Harde keuzes maken

De wethouders Goldhoorn (l) en Dijkstra ondertekenen het convenant dat
jongeren in een kwetsbare positie meer kansen geeft

De Ronde Venen creëert
kansen kwetsbare jongeren
De Ronde Venen - Meer kansen
voor jongeren in een kwetsbare positie. Met dat uitgangspunt heeft
gemeente De Ronde Venen samen
met andere gemeenten en scholen
in de regio Utrecht afspraken gemaakt. Donderdag 29 oktober ondertekenden wethouders Dijkstra
en Goldhoorn van de gemeente,
schoolbestuurders van het VMBO,
VSO en Praktijkonderwijs, het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) De Utrechtse School
en wethouders van de andere regiogemeenten het convenant ‘Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal
Onderwijs naar arbeid of dagbesteding’.
Voor jongeren uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs is het zoeken naar werk na
hun opleiding geen eenvoudige opgave. De wethouders Aldrik Dijkstra
en Anco Goldhoorn zijn trots op deze unieke samenwerking tussen
scholen en gemeenten in de regio
Utrecht. Wethouder Dijkstra: ‘Deze aanpak geeft aan zoveel mogelijk kinderen de kans zich te ontwikkelen, een diploma naar vermogen
te halen en vergroot daarmee hun
kansen op de arbeidsmarkt. Daarom
werken we in de regio Utrecht aan

het verbeteren van de aansluiting
van voortgezet (speciaal) onderwijs
naar middelbaar beroepsonderwijs
(MBO) en van onderwijs naar de arbeidsmarkt’.
Wethouder Goldhoorn: ‘Met het
vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt vragen minder jongeren een uitkering aan. Mee kunnen
doen in onze maatschappij biedt
hen een stevige basis van waaruit zij
door kunnen groeien naar volwassenheid’.
Afspraken convenant
In het convenant is afgesproken dat
scholen en gemeenten in de regio
Utrecht dezelfde werkwijze hanteren. Iedere gemeente in de regio
Utrecht heeft een vast contactpersoon als eerste aanspreekpunt voor
de scholen en de jongeren. Al tijdens de opleiding vindt een eerste
gesprek plaats tussen gemeente,
school en de jongeren over de mogelijkheden voor zijn of haar loopbaan. Hierdoor is het voor iedere
leerling mogelijk individuele afspraken voor begeleiding te maken. Aan
de hand van een overdrachtsdossier
vindt er overleg plaats tussen de
gemeente en de school over de uitstroom naar werk of dagbesteding
en het mogelijk ondersteuningsaanbod dat de gemeente kan inzetten.

7 November Winter
Testdag bij Van Kouwen
Herstart IVN
Werkgroep
vlinders en
libellen
De Ronde Venen - Na jaren van
afwezigheid zal er een nieuwe start
worden gemaakt met de werkgroep
vlinders en libellen bij IVN de Ronde
Venen en Uithoorn. Het is de bedoeling om mensen die een passie hebben voor deze insecten bij elkaar te
brengen en samen leuke activiteiten te ondernemen. Er zal in 2016
worden begonnen met een vlindermonitoringsroute in de Bovenkerkerpolder, de nationale nachtvlindernacht zal ook worden georganiseerd en daarnaast nog andere activiteiten zoals excursies en lezingen.
Ook wil de werkgroep bij een breder
publiek vlinders en libellen onder de
aandacht brengen. Omdat het, met
name met vlinders, niet zo goed
gaat is dit hard nodig. De werkgroep
zal zich inzetten voor uitbreiding van
geschikt leefgebied in de beide gemeenten. Dit zal onder andere worden gedaan door de aanvraag voor
de aanleg van een Idylle in het Libellebos te Uithoorn. Iedereen met
interesse voor vlinders en/of libellen kan zich aanmelden om zich
aan te sluiten bij de werkgroep. Je
kan hiervoor mailen naar Jasper de
Vries, jasperdevries81@gmail.com
Voor meer informatie kan je terecht
op de pagina van de werkgroep https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/werkgroepenambities/werkgroep-vlinders-en-libellen
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Regio - Is uw auto al klaar voor de
winter? Om daar zeker van te zijn
wordt de eerste zaterdag van november weer de Nationale Opel
Testdag en de MijnKia Testdag georganiseerd. Tijdens de wintercheck
die op deze zaterdag gratis wordt
uitgevoerd, controleren de monteurs van Van Kouwen uw auto op
een aantal essentiële punten. De
Nationale Opel TestDag vindt plaats
op 7 november bij de Van Kouwen
vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West, Hoofddorp,
Mijdrecht en Aalsmeer. Ook in de
twee weken daarna bent u nog welkom voor een wintercheck. Goed
zicht is tijdens het autorijden van levensbelang. Zeker in de winter, als
de dagen korter en donkerder worden. Daarom kunt tijdens de Nationale Opel Testdag gratis uw Opel laten testen maar ook uw eigen zicht
testen middels een speciale Pear-

le oogtest die u in de showrooms
van Van Kouwen kunt doen. Heeft
u uw Opel laten testen? Dan kunt
u een winterplan certificaat aanschaffen. Daarmee heeft u garantie
op 11 wintergevoelige punten. De
Opel Winterplan-dekking geldt zowel in Nederland als in het buitenland, mits eventuele reparaties worden verricht door een officiële Opel
Erkend reparateur. De prijs voor het
Winterplan certificaat bedraagt 25,en tijdens de testperiode geldt voor
myOpel leden de speciale prijs van €
19,50. Meer informatie over myOpel
vindt u op myOpel.nl. Als dank voor
uw bezoek ontvangt u een Opel powerbank en de bekende Opel agenda voor 2016 gratis! Ook de MijnKia
Testdag vindt plaats op 7 november,
bij de Kia vestigingen van Van Kouwen in Amsterdam, Hoofddorp en
Aalsmeer. Ook hier is de test voor
de winter gratis. Fiat en Alfa

De Ronde Venen 700 jaar
bestuurd door proosten
De Ronde Venen - “Een geschiedenisverhaal over de mens achter
de proosten van Sint Jan”. Boekpresentatie: maandag 9 november in
de Janskerk te Mijdrecht. Aanvang
20.00 uur.
De historische vereniging nodigt u
van harte uit om de presentatie bij
te wonen van het door Fred de Wit
samengestelde boekje over de bestuursgeschiedenis van de Proosdijlanden. In de voor hem zo kenmerkende en voor de lezer begrijpelijke
bewoordingen vertelt Fred de Wit,
de nestor van de historische vereniging, over de ontstaansgeschiedenis van onze regio. Het verhaal
is gericht op de proosten, die vanuit Mijdrecht gedurende 700 jaar in
de Proosdijlanden de leiding hadden. De geschiedenis verhaalt over
de mens achter de proosten in de
periode van de jaren 1085 tot 1795.
De katholieke proosten, die vanuit hun geloof en met oog voor de
problemen van de bevolking, maar
wel vaak op afstand, het gebied bestuurden en later de protestantse

proosten, die een meer regenteske manier van leiding geven hadden. Deze bestuurders gaven leiding aan de ontginningen van het
gebied rond het huidige Mijdrecht
en Wilnis. Fred de Wit beschrijft
hierbij talloze herkenbare plekken
en gaat bijvoorbeeld in op de verschillende, soms ook eigenlijk foutieve straatnamen, die herinneren
aan de proosten. Tijdens zijn onderzoek heeft Fred de Wit vele uren
doorgebracht in de diverse archieven, die historisch bronnenmateriaal
over onze regio hebben.
Aangevuld met een reeks prachtige en op de tekst toegepaste illustraties, is hij er in geslaagd een
lezenswaardig geheel te produceren, dat de lezer met veel plezier zal
doornemen. Als een soort kerstgeschenk ontvangen alle leden van de
historische vereniging deze uitgave als extra bijlage bij het decembernummer van het kwartaalblad
de Proosdijkoerier. Voor niet-leden
zal het boekje voor 9,95 in de winkel te koop zijn.

Morgenavond is het weer zover,
het jaarlijkse circus van de gemeente: de begrotingsraad. Dat
is de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting voor
het komende jaar wordt vastgesteld. Traditiegetrouw is dit het
moment waarop politieke partijen hun stokpaardjes van stal
halen om kleine wijzigingen in
de begroting aan te brengen. In
tijden van financiële voorspoed
worden er kadootjes uitgedeeld
(extra geld voor bepaalde groepen of voorzieningen). En in tijden van financiële malaise – en
dat is van toepassing op dit jaar
– proberen gemeenteraadsleden de bezuinigingen op hun
favoriete gemeentelijke voorziening te beperken. Dit jaar is het
hertenkamp in Mijdrecht het
symbool geworden van de begroting van 2016. Als het aan
het College van B&W ligt moet
dit park in de toekomst gaan
verdwijnen. Kennelijk heeft het
College het zo moeilijk bij het
vinden van structurele bezuinigingen dat ook dit soort “kleine” kostenposten moeten worden geschrapt. Uiteraard zijn er
al politieke partijen die hier bovenop zijn gesprongen en hebben aangekondigd om met een
amendement (een wijzigingsvoorstel) te komen om het hertenkamp te behouden. Waar
ze het geld vandaan willen halen (zo`n 7 duizend euro per
jaar) is nog niet helemaal duidelijk. Interessant is dat politici in dit soort gevallen altijd
het “bedrag-per-inwoner-argument” erbij halen: het hertenkamp kost ons minder dan
20 cent per inwoner per jaar.
Maar dat is natuurlijk onzin. Al
die kleine bedragen vormen samen de miljoenenbegroting van
onze gemeente. Ik weet wel
waar het geld voor het hertenkamp vandaan had kunnen komen. Enkele maanden geleden
werd er een zinloos onderzoek
gedaan naar de zondagsopenstelling van winkels in onze gemeente. De coalitiepartijen,
op initiatief van het CDA, hadden daar 25 duizend euro voor
over. Dit onderzoek, vooral bedoeld om de pijn voor ChristenUnie/SGP enigszins te verzachten, was natuurlijk weggegooid
geld! Want de partijen hadden ook zonder dit onderzoek
wel tot het uiteindelijke besluit kunnen komen (iedereen
wist wel waar het op uit ging
draaien: een compromis waarbij de winkels buiten kerktijden open mochten op zondag).

Van het geld voor het onderzoek had het hertenkamp 4 jaar
rond kunnen komen! Als je zo
makkelijk geld uitgeeft, dan is
het niet vreemd dat je later harde keuzes moet maken. Daar
komt ook nog bij dat elke minuut die nu wordt besteed aan
discussie over het hertenkamp
geld kost. Als de gemeenteraad,
in aanwezigheid van het gehele College van B&W en zo`n
30 ambtenaren een half uurtje
over dit onderwerp praat, is er
weer een paar maanden subsidie voor het hertenkamp verdampt. De politici die nu hijgerig op het hertenkamp springen
zouden misschien eens naar
hun eigen handelen moeten kijken, voordat ze naar het College
van B&W wijzen als grote boosdoeners. Want het zou best interessant zijn om te onderzoeken waar de afgelopen jaren
geld is verspild, en waar raadsleden mogelijk hebben zitten
slapen. Het zou me niets verbazen als de verspilling tot in
de miljoenenbedragen loopt:
tienduizenden euro`s subsidie
voor Stichting 2BE (om het Eet
& Drink Lokaal aan de Rondweg in Mijdrecht te verbouwen – wat na een jaar de deuren alweer sloot vanwege financiële tekorten), externe inhuur
van ambtenaren om de transities in de Jeugdzorg en WMO
te begeleiden, mislukte verkoop
en waardeverlies van gemeentelijke grond en gebouwen (o.a.
Klinkhamer locatie Vinkeveen,
Stationslocatie Mijdrecht), grote afboekingen binnen het woningbouwproject
Westerheul
(dat in afgeslankte vorm verder
gaat, maar waar ambtenaren al
jaren aan gewerkt hadden), onnodige onderzoeken (o.a. enquête openbaar vervoer onder
inwoners, op een moment dat
de OV-concessie voor de komende 8 jaar alweer was vastgesteld), en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Elke verspilde
euro uit het verleden gaat ten
koste van het voorzieningenniveau van onze gemeente in de
toekomst. Dat moeten de raadsleden zich goed realiseren. Natuurlijk moet er een oplossing
bedacht worden voor dat leuke hertenkamp. Maar dan verwacht ik ook van diezelfde politici dat ze een oplossing gaan
bedenken als straks het Afvalbrengstation en de Burgerservicebalie van de gemeente enkele dagen per week moeten
gaan sluiten. En ik denk dat veel
inwoners het met mij eens zijn.

Veel vogels zien, ga mee
naar de Duinen!
Regio - Op zaterdag 7 november
gaat de maandelijkse vogelexcursie van de Vogelwerkgroep van IVN
naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Vogels die we tegen kunnen komen zijn vele mezensoorten,
vinkensoorten inclusief de kruisbek
en natuurlijk veel watervogels. Zullen de eerste wilde zwanen al gearriveerd zijn? Horen we nog waterrallen of zien we misschien wel een
roerdomp? Het is gelukkig allemaal
niet te voorspellen maar het gebied
is er zeer geschikt voor. De vogeltrek loopt op zijn eind maar er zullen
nog genoeg trekvogels in de duinen aanwezig zijn. Vele lijstersoorten foerageren vaak in grote groepen in de aanwezige duindoorns op
zoek naar lekkere sappige bessen.
Damherten zullen we in ieder geval
voldoende tegenkomen.
De waterleidingduinen is een 3400
ha groot natuurgebied ten zuiden
van Zandvoort. Dit duingebied kenmerkt zich door een afwisselende
vegetatie. Binnenduinranden met
grote majestueuze loofbomen, vakken met dennenbomen, afwisselende duinvalleien met veel duindoorns
en een heel stelsel van waterlopen
en meertjes. Deze afwisseling van
verschillende biotopen is zeer geschikt voor een groot scala aan vogelsoorten. Je vind er de echte bossoorten voor naald en loofbossen,
maar ook heel veel duinvogels en
door de grote hoeveelheid aan water ook veel water en moerasvogels.
Wij wandelen door het middendeel

van het gebied, eerst door de binnenduinen en dan via enkele waterlopen en wat dennenbosjes naar de
echte “kale” duingebieden. Een hele afwisselende wandeling door een
prachtig gebied. Doe lekkere wandelschoenen aan, neem een thermoskan koffie of thee mee, en vergeet de lunch niet want we zijn pas
rond 14.00 uur terug bij de parkeerplaats van de Waterleidingduinen.
Neem je pinpas mee voor de 1.50
euro voor de toegang en trek genoeg warme kleding aan. Vertrek
om 8.30 vanaf de Nieuwe begraafplaats in Wilnis. Excursies gaan altijd door, behalve bij erg slecht weer.
Afgelastingen staan ca. 1 uur voor
aanvang op de website.
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Veel belangstelling voor
wijnproeverij bij De Zwart

Vanaf 1 januari toch
130 km per uur op de A2?
Vervolg van de voorpagina
Afspraken
De gemeente De Ronde Venen
heeft nooit enige zeggenschap gehad over de aanleg van de A2. Abcoude als toenmalige zelfstandige
gemeente had dat wel omdat die
grond afstond voor de verbreding
van de weg. Na de herindeling behoorde die plaats tot De Ronde Venen. Met zowel Abcoude als de andere gemeenten langs de A2 zijn
indertijd duidelijke afspraken gemaakt. Toen was er ook al sprake van dat de A2 op de nominatie
stond om er 130 km/u te mogen rijden. “Op basis van de vergunningen die destijds door Abcoude zijn
verstrekt om de weg te mogen verbreden zijn afspraken gemaakt dat
daar niet harder gereden mag worden dan 100 km per uur. Dat vloeit
voort uit wettelijke normen en ei-

sen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit die gelden voor het gebied
in de nabijheid van de rijksweg. Dat
alles is vastgelegd in het Wegaanpassingsbesluit (WAB). In het kader daarvan is bijvoorbeeld het geluidscherm aan de kant van Abcoude aangebracht,” vertelde exburgemeester Jan Streng van Abcoude toen. En formeel is dat niet
veranderd. In die context is ook de
nieuwe woonwijk Winkelbuurt op
de kaart gezet waar binnenkort de
eerste woningen worden gebouwd.
De wijk ligt op pakweg 600 meter
van de A2. Zomaar eenzijdig afspraken opzeggen zonder de omliggende gemeenten daarin te kennen kan
gewoon niet. Dan zou er sprake zijn
van een onbetrouwbare overheid
en kan je de totale regelgeving wel
overboord zetten. Het gaat bovendien om Europese regelgeving op
het gebied van geluidsoverlast en

luchtkwaliteit waar de aanleg van
de A2 aan vast zit. Harder rijden betekent een verhoging van die waarden. De minister moet volgens ingewijden eerst met harde cijfers kunnen aantonen dat de kwaliteitsnormen bij snelheden tot 130 km/u niet
worden overschreden, pas dan kan
er gepraat worden met de gemeenten. De gemeenteraden van zowel
De Ronde Venen en die van Stichtse
Vecht hebben drie jaar geleden zelf
unaniem gekozen voor handhaving
van de 100 km/u snelheidslimiet.
Geen voorstander
Omdat de wethouders van Stichtse Vecht en Maarssen al direct in
het geweer kwamen bij het vernemen van het voorstel, vroegen wij
wethouder David Moolenburgh (o.a.
wethouder Ruimte) van de gemeente De Ronde Venen om een eerste
commentaar. “Bij de verbreding van

de A2 is destijds de snelheidslimiet
gesteld op 100 km per uur. Dit besluit is zorgvuldig tot stand gekomen. Die limiet is niet voor niets:
verhogen van de snelheidslimiet
verhoogt de uitstoot van stikstof,
fijnstof en versterkt het geluid. Daar
zijn wij uiteraard niet voor,” aldus de
wethouder. “Het betekent voor onze
inwoners een verslechtering van de
leefbaarheid. En voor onze ondernemers, waaronder ook veel agrariërs, een grote inperking van hun
ontwikkeling- en uitbreidingsmogelijkheden. De gemeente De Ronde Venen ligt in een kwetsbaar gebied met een voor stikstof gevoelig natuurgebied vlakbij Amsterdam
en Schiphol (Botshol, red). Nu al op basis van de huidige uitstoot zijn de ontwikkelingsmogelijkheden
zeer beperkt. Het is uiteraard aan
het ministerie een besluit te nemen.
De situatie is echter niet gewijzigd.
Wij zien dan ook geen reden om van
de gemaakte afspraken af te wijken.” Wellicht vanwege de destijds
gemaakte afspraken is de zaak momenteel onder de rechter. Die moet
zich er over uitspreken of de overeenkomsten in relatie tot het recente voorstel al dan niet geschonden
worden. Wordt vervolgd dus.

Wilnis - De recente wijnproeverij
van afgelopen zaterdagmiddag bij
De Zwart Dranken & delicatessen
heeft veel wijnliefhebbers uit de regio naar de winkel getrokken. Onder het motto ‘oktober wijnmaand’
konden die ’s middags liefst 51 wijnen proeven uit bekende wijnlanden als Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland,
Californië, Chili, Argentinië en Australië. Daaronder zowel witte en
rode wijnen als port. Wijnen waren
er in de wat duurdere klassen, maar
ook hele betaalbare die allemaal
even lekker waren, maar wel verschillend van smaak en beleving afhankelijk van de gebruikte druivensoort. Men kon proeven in ‘opbouwende belevingen’ waarbij dit werd
afgewisseld met stukjes brood, bijzondere chips en andere producten uit onder meer de eigen delicatessenwinkel om de smaak van de
wijnen elkaar niet te laten beïnvloeden. Het geheel was goed georganiseerd door Edwin de Zwart met zijn
team en vond plaats op de winkelvloer. Dat gaf de nodige knusheid
aan de sfeer en de ambiance waarin deze wijnproeverij werd gehouden. Naarmate de middag vorderde
kwamen er steeds meer mensen die
zich graag een wijntje van hun keuze lieten inschenken. Dat resulteerde rond vier uur in een goed gevulde winkelruimte waar ook onderling
volop ervaringen over de diverse
smaken werden uitgewisseld. Natuurlijk ook om ‘onder ons’ even bij
te praten. Al met al niet alleen gezellig, maar ook voor De Zwart commercieel interessant, want er werd
in ruime mate wijn per fles, maar
ook in dozen gekocht. Natuurlijk
werd eveneens de delicatessewinkel die onderdeel uitmaakt van de
kernactiviteiten bij De Zwart, onder
de aandacht gebracht.

Speciaalzaak
De Zwart Dranken & delicatessen
is een speciaalzaak in wijn, gedistilleerd, bier en ander dranken, maar
tevens in kerstpakketten en relatiegeschenken op maat. Sinds drie
jaar is er ook een shop-in-shop met
delicatessen en chocolaterie waarin de echtgenote van Edwin, Raquel
de Zwart, zich voornamelijk verdienstelijk maakt.
“Beide activiteiten zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dat is zo gegroeid,” vertelt Edwin de
Zwart. “Lekkere hapjes en een goed
glas wijn vormen een uitstekende combinatie. Omdat in de delicatessenwinkel zowel streekproducten als die van internationale komaf worden aangeboden, kan je daar
ook een wijnassortiment op afstemmen. Om iedereen te laten kennismaken met wijn van allerlei oorsprong hebben we dit keer voor de
wijnproeverij een breed aanbod aan
wijnen met diverse druivensoorten
uit verschillende landen op tafel gezet. Dus geen landenthema. Kennelijk is dat goed ontvangen, want we
hebben alleen maar positieve reacties ontvangen.
De toeloop is meer geweest dan
we hadden verwacht, want het is
de drukste wijnproeverij geweest
die we tot nu toe hebben gehad en
we zijn tevreden met wat we hebben kunnen verkopen. Dat betekent
dat je toch vaker dit soort activiteiten moet organiseren om mensen
gemotiveerd maar ook nieuwsgierig in je winkel te krijgen. Het stukje
gezelligheid met elkaar draagt daar
zonder meer aan bij,” aldus Edwin
die iedereen langs deze weg wil
bedanken voor het bezoek aan de
wijnproeverij en zich met zijn team
nu voluit gaat richten op de feestdagen volgende maand.

De Ronde Venen heeft geen ruimte voor
grootschalige opvang vluchtelingen
Vervolg van de voorpagina.
Burgemeester Maarten Divendaal:
“Al weken lang, dag aan dag, is de
vluchtelingenproblematiek prominent in het nieuws. Over de toestroom naar Europa en het al dan
niet opvangen in de regio’s. De vaak
schrijnende beelden laten de meesten niet onberoerd. De opvang van
de vluchtelingen in Nederland is
een onderwerp dat alle Nederlandse gemeenten in meer of mindere
mate bezighoudt: Nederland heeft
grote aantallen vluchtelingen op te
vangen, de rijksoverheid schakelt
hiervoor de lagere overheden in.
Via twee informatienota’s heeft het
college de gemeenteraad geïnformeerd over wat er binnen De Ronde Venen speelt en met name wat
de richting en de activiteiten van het
college hierbij zijn of zijn geweest.”.
Belangrijk
“We hebben het daar kort over gehad aan het einde van de raadscommissie Algemene Bestuurszaken en Financiën. Met de fractievoorzitters (of vervangers) is vorige week de vraag besproken of het
zinvol is om op dit moment hierover in de raad een debat te voeren.
Dat lijkt op dit moment niet nodig te
zijn, tegelijkertijd wordt het onderwerp te belangrijk gevonden om tijdens de raad onbenoemd te laten.
Daarom hebben we de afspraak gemaakt dat ik als burgemeester en
als voorzitter van de raad bij aanvang van deze vergadering in de
vorm van deze verklaring benoem
wat de stand van zaken is. Ik sluit
hierbij aan op de twee informatienota’s en berichten die wij hierover naar buiten hebben gebracht,
bijvoorbeeld als antwoord op vragen van inwoners”, aldus de burgemeester.
Dringend
“Vanaf begin september dat de
staatssecretaris een dringend beroep deed op “stoere burgemeesters en wethouders” om in eerste instantie crisisnoodopvang beschikbaar te stellen”, zo vervolgde
de burgemeester, “heeft het college
bereidwillig gestaan - binnen onze mogelijkheden - mee te werken
aan vragen van het rijk. Die vragen
zijn overigens op verschillende manieren, van verschillende afzenders,
soms wat in tegenspraak met elkaar, tot ons gekomen. Het gaat dan

om vragen van het COA, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de VNG, het kabinet, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur. Ik kan niet anders dan constateren dat hier, misschien ook verklaarbaar vanuit de acute en ingewikkelde situatie, niet altijd een heldere regie achter zat.
Aan de spoedeisende behoefte aan
crisis noodopvang (dat wil zeggen 3
à 6 dagen) is door verschillende gemeenten heel snel in voorzien. Omdat gemeenten die hierin voorop liepen moeite hadden om dit bij verlenging geheel zelfstandig te blijven uitvoeren, hebben wij ook personele capaciteit van onze gemeente beschikbaar gesteld voor de crisis noodopvanglocaties in Kockengen, Nieuwegein en Houten”.
Vragen
“Ondertussen waren de vragen vanuit de rijksoverheid steeds meer gericht op uitbreiding van AZC’s of
vormen van langdurige noodopvang
(voor circa 1 jaar), in eerste instantie
voor grotere groepen (minimaal circa 500 vluchtelingen), later ook voor
kleinere groepen (2 à 3 honderd).
Vanaf het allereerste begin is vanuit
het rijk steeds de noodzaak aan de
orde gesteld om meer erkende statushouders vanuit de AZC’s te laten doorstromen naar de gemeenten, zodat de plekken die zij daar nu
nog bezet houden beschikbaar komen voor nieuwe vluchtelingen. Als
college hebben wij vanaf het begin geconstateerd dat er binnen De
Ronde Venen geen accommodaties aanwezig zijn, waarop COA/Rijk
een beroep doen. Wij hebben bijvoorbeeld geen leegstaande kazernes, gevangenissen, verzorgingstehuizen en dergelijk. Ook bijvoorbeeld geen recreatieparken van één
eigenaar die beschikbaar zouden
kunnen komen ná de herfstvakantie. Overigens geen grote lege kantoorgebouwen die mogelijk zouden kunnen worden omgebouwd.
Dat is één van de redenen geweest
om niet te aarzelen onze, bescheiden, verantwoordelijkheid te nemen
door collegiaal bij andere gemeenten hulp te bieden”.
Versneld
“Tegelijkertijd is het college van mening geweest dat wij als gemeente
vooral moeten kijken hoe we zo mogelijk versneld woonruimte kunnen

bieden aan statushouders. In heel
Nederland speelt de discussie dat
het ingewikkeld en ook onwenselijk is om net als de afgelopen jaren
opnieuw statushouders per definitie voorrang te geven voor beschikbare sociale huurwoningen. Zeker
in de feitelijke situatie dat de voorraad daarvan is afgenomen en het
aantal woningzoekenden is toegenomen. Dat is de reden dat bij het
versneld zoeken naar woonruimte
voor statushouders gekeken wordt
naar accommodaties en/of locaties die nu nog niet voor woningbouw worden gebruikt. Dus accommodaties die kunnen worden aangepast, of locaties waarop tijdelijk,
maar voor een wat langere periode, woonunits kunnen worden geplaatst. Daarbij worden ook aanbiedingen van inwoners en bedrijven
in onze gemeente betrokken. Deze ‘nieuwe voorraad’ moet dan beschikbaar komen voor zowel statushouders als eigen woningzoekenden. Op die manier wordt tevens de
integratie bevorderd”.
Wat betekent dit?
“Al langer is bekend dat wij van het
rijk de verplichting hebben gekregen om in 2016 iets meer dan 100
statushouders huisvesting te bieden. In 2015 was dat getal overigens 73, waarvan er nu circa 65 een
plaats hebben gekregen binnen De
Ronde Venen. Met wat in de planning zit zullen wij dit jaar uitkomen
op minimaal 78 personen. De reële verwachting is overigens dat het
getal voor 2016 (ruim 100) nog verhoogd zal gaan worden.
Het college is van plan in de maand
november voorstellen te doen over
hoe en waar we dit denken te kunnen realiseren. Op dit moment is
het totaal beeld nog niet te overzien, ik verwacht dat het een mix zal
zijn voor kleinschalige oplossingen,
passend bij de omgeving.
Ik realiseer me dat dit ook vragen of
discussie kan gaan opleveren. De
vragen die dit oproept moeten we
kunnen beantwoorden en de discussie hierover is natuurlijk prima.
Vragen en discussie die verschillende kanten kunnen opgaan: waarom
op deze plek, op deze manier, maar
tegelijkertijd ook wat kan ik doen,
hoe kan ik helpen?
Afhankelijk van de afzonderlijke
voorstellen zal ook bekeken worden
hoe het zit met draagvlak, betrekken
van omwonenden bij de besluitvor-

ming en de uiteindelijke realisatie.
Er zitten daarnaast andere wat ongemakkelijke kanten aan het uitwerken van deze richting. De huidige wet- en regelgeving werkt nogal
belemmerend in het realiseren van
op het oog logische onorthodoxe
oplossingen. Gelukkig worden door
het rijk steeds meer belemmeringen
weggenomen. Een ander punt is de
financiën. Het is niet geheel te overzien of huidige wijze van financieren van huisvesten voor statushouders toereikend zal zijn voor de kosten die worden gemaakt. Die onbekendheid geldt tevens voor kosten
als onderwijs en kosten binnen het
sociaal domein. Dat vereist zorgvuldigheid en het benoemen en zoveel
mogelijk wegnemen van risico’s”.
Aanpak
:Belangrijker lijkt mij echter de
vraag of onze gemeente deze aanpak aankan. Ik durf die volmondig
met ja te beantwoorden. Misschien
is het goed om te benadrukken dat
wij bijvoorbeeld de afgelopen vijf
jaar circa 200 statushouders binnen
onze gemeente hebben gehuisvest. Eind jaren negentig waren dat
er overigens circa 300. Afgelopen
dinsdag heeft een afvaardiging van
het college gesproken met Vluchtelingenwerk, de organisatie die
binnen gemeente zorg draagt voor
taalcoaches en de maatschappelijke begeleiding van deze specifieke groep nieuwe inwoners. We hebben met hen afgesproken dat we
op een geschikt moment een informatiemarkt organiseren waar maatschappelijk betrokkenen die hierbij
een rol spelen of zouden kunnen
spelen, zoals Vluchtelingenwerk,
GroenWest, kerkgemeenschappen,
het welzijnswerk, en scholen met
elkaar en met belangstellenden en
inwoners die zich hiervoor willen
inzetten, het gesprek kunnen aangaan. Dat kunnen bijvoorbeeld ook
werkgevers zijn die een rol kunnen
spelen bij het beschikbaar stellen
van arbeidsplaatsen. Zodra er concrete voorstellen zijn vanuit het college wordt uw raad hierover geïnformeerd en zullen we hier in commissieverband verder over praten.
Afsluitend: wij staan voor een lastige opgave, die we vind ik met de
kwaliteit en betrokkenheid binnen
onze gemeente goed moeten kunnen oplossen”, zo beeindigde de
burgemeester zijn toespraak.

Nog plaatsen vrij
Wilnis - Een moderne digitale camera, uitgerust met technische
hoogstandjes, vele menu’s, knopjes
en afkortingen. Het kan ingewikkeld zijn om de juiste instellingen
voor een bepaalde situatie te vinden. Kennis van de mogelijkheden
en weten wanneer je die kunt toepassen, geven een foto vaak net dát
verschil bij uitzonderlijke situaties of
momenten. De automatische stand
van uw camera geeft vaak een ander resultaat dan u zou willen. Bij
deze cursus leert u de functies van
uw camera kennen, zoals witbalans,
sluiter-snelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil tussen bv. JPG- of RAW-bestanden en
welke simpele voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat u zich zeker
voelt over uw camera en uw foto’s
meerwaarde geven. Om foto’s naar
uw hand te zetten zijn de onderwerpen van deze cursus een verhelderende aanvulling op de gebruikers-handleiding van uw camera.
Meenemen: camera, aansluitsnoer,
handleiding, USB-stick met een selectie van foto’s die u al gemaakt
heeft. Lesmateriaal: Lesboek € 10,00
aan de docent te voldoen.
De cursus wordt verzorgd door docent Björn Goud, gedurende 5 dagdelen op woensdag van 20.00-22.00
uur, te beginnen op 18 vovember
a.s. Cursuskosten € 50,00.
Schildercursus met de
techniek Sluieren
Ervaar kunstzinnige therapie en
kom tot meer inzicht en ontspanning. Wat zit er achter jouw sluier?
In deze korte driedaagse schildercursus met de techniek sluieren, ga
je Kunstzinnige therapie beleven en
ervaren dat schilderen een helende
werking kan hebben en dat er een
diepere laag in je wordt aangesproken. Het is een hele ervaring!
Bij een sluiertechniek zet je een laag
(“sluier ”) van waterverf neer, op
een opgespannen papier die vastgeplakt is aan een schilderplank.
Zodra deze gedroogd is volgt de

volgende laag. Zo ontstaan gaandeweg allerlei lagen (sluiers) en daardoor nieuwe en intensere, bewegingen en kleuren. Je neemt Sluier na sluier aanbrengend, deel aan
een wordingsproces. Geduld (leren)
hebben, ontspannen en afstand nemen, zijn eigenschappen die in de
cursus worden aangesproken of
worden ontwikkeld. Deze cursus
gaat iets verder dan alleen het leren van de techniek sluieren. Je licht
een stukje op van de sluier, die jouw
persoonlijke innerlijke ontwikkeling
verhult. Het gaat hier om de beleving en minder om een techniek.
Ook al is deze vrij uitgesproken. Docente is C. van Ingen, die tijdens 3
dagdelen op woensdag van 09.3011.30 uur deze verzorgt, te beginnen
op 18 november a.s. Cursuskosten
slechts € 22,00.
Windows versie 7, 8 en 10
Bestandsbeheer
In deze cursus leert u hoe u mappen en bestanden kunt ordenen in
uw computer. Deze cursus wordt
verzorgd door een docent van Seniorweb. Aan de orde komen: Hoe
om te gaan met bestanden en mappen. We hebben het dan over foto’s,
documenten, filmpjes en muziek.
Hoe maak ik een map of bestand en
waar zet ik die neer. Hoe zet ik die
op een USB-stick. Hoe ga ik om met
bestanden van Internet en E-mail.
Computers zijn aanwezig. Aanschaf
in overleg met de docent: lesboek
‘Wegwijs in Windows 7’ van Hannie
van Osnabrugge. De cursus omvat 4
dagdelen, op donderdag van 09:3011:30 uur, te beginnen op 19 november 2015. Cursuskosten: 40,00
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl
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Er moet iets gebeuren met de
woningen aan de Raadhuislaan
Mijdrecht - De woningen aan de
Raadhuislaan 27 - 45 in Mijdrecht
mogen niet ten prooi vallen aan
de slopershamers. “Er is al genoeg
kaalslag in de gemeente geweest.
Dat geldt voor het groen en we willen voorkomen dat deze tien karakteristieke woningen onttrokken
worden aan de woningvoorraad”, aldus Rein Kroon, fractievoorzitter van
het CDA. “Daarom willen we er tijdens de begrotingsraad van donderdag 5 november een motie over
indienen.
Ons doel is dat het college bereid
is om een onderzoek te laten doen
naar de om deze woningen beschikbaar te laten komen voor alleenstaande starters of mensen met een
kleine beurs.”
Sloop is niet altijd verbetering
“Als we voldoende steun krijgen van
andere politieke partijen, dan komt
er een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de panden en
gaan we als gemeente geen waar-

debepaling laten vaststellen op basis van zogenaamde sloopwaarde. Er is in het verleden veel te snel
en veel te gemakkelijk gesloopt in
de kern van Mijdrecht. Of dat in alle gevallen een verbetering was, valt
te betwijfelen.”
Bestuurlijke wil en draagvlak
“Het onderzoek moet aantonen onder welke voorwaarden de gemeente deze tien woningen in de verkoop zet. Voor de financiën van de
gemeente is dat te verkiezen boven een kille sloop van deze bijzondere panden of verkoop aan
een vastgoed ontwikkelaar in onze gemeente. Voor woningzoekende
kan het interessant zijn. Deze huizen kunnen in de verkoop als kluswoning een interessante optie zijn.
Maar dan moet er wel bestuurlijke
wil en draagvlak voor zijn. Wij willen nagaan of die politieke bereidheid er is. Een mix van jonge mensen en senioren heeft aantrekkelijke kanten voor de leefbaarheid van

de dorpskern. Wij vinden het in deze tijd veel te makkelijk om als gemeente vast op voorhand te beweren dat deze huizen alleen maar geschikt zijn voor de sloop. Wij willen creatief denken, kansen benutten en zijn er van overtuigd dat er
mogelijkheden zijn om er een uniek
project van te maken.”
Gronduitwisseling
De aflopen maand is definitief fiat gegeven door het ministerie dat
de woningen in eigendom mogen
overgaan van de woningbouwcorporatie naar de gemeente. Al bijna
zes jaar geleden waren de duplexwoningen aan de Raadhuislaan inzet bij een gronduitwisseling tussen
de gemeente en de corporatie, die
daardoor op de voormalige locatie
van het “Prinsenhuis” driesterrenappartementen kon realiseren.
Tegen het licht houden
In 2009 was het plan van de gemeente om de duplexwoningen te
laten slopen. Een projectontwikkelaar zou volgens de plannen toestemming moeten krijgen om dan
ter plekke twee laagbouwwoningen te bouwen in de vrije sector.
“Dat idee moeten we nog maar eens
goed tegen het licht houden”, aldus
Rein Kroon. “Nu is de locatie aangemerkt als “wonen” in het bestemmingsplan. Als de woningen blijven staan, dan hoeven er ook geen
procedures gevolgd te worden om
het bestemmingsplan te verruimen.
Daar moet je heel voorzichtig mee
zijn, want wij hechten er aan dat de
belangen van mensen die al in de
buurt wonen moeten wijken voor
nieuwe ontwikkelingen. Dan moet
er echt overtuigend aangetoond zijn
dat zoiets beter is voor iedereen. We

moeten heel helder hebben wat het
grootste financiële voordeel voor de
gemeente kan worden en tegelijkertijd de maatschappelijke behoefte aan betaalbare woningen voor
zoveel mogelijk mensen ook goed
toetsen.
Gedateerd en daarom sloop
In de herfst van 2014 liet het college
weten dat het perceel in de huidige
staat verkocht zou gaan worden. De
koper zou het vervolgens voor eigen rekening moeten slopen. Toen
dacht het college nog aan twee of
drie vrijstaande woningen, passend
in de omgeving. Volgens het college zouden appartementen op de
locatie niet wenselijk zijn. Destijds
liet de woningbouwcorporatie weten dat de huidige woningen zeer
gedateerd waren en renovatie geen
optie was. Daarom zou “de markt”
zijn werking moeten doen. Maar
wat is precies gedateerd en rijp
voor sloop? We zouden raar staan
te kijken als een vastgoedontwikkelaar de locatie sloopt en er drie dure woningen neerzet of misschien
zelf wel de huidige duplexwoningen
als kluswoningen in de huur of verkoop gooit. Wat ons betreft staan de
voorrang van de belangen van de
gemeente en zoveel mogelijk inwoners niet ter discussie.”
Richtprijs
De vraag is natuurlijk waarop die
grondprijs van toen is gebaseerd.
Is het totaal wereldvreemd om een
kluswoning voor een bedrag van
ongeveer 100.0000 euro in de markt
te zetten? Dat is best een onderzoek waard. Rein Kroon: “Het lijkt
ons goed om daar als raad toch
nog eens indringend met het college over te praten. Over het idee
van kluswoningen is nooit echt gesproken, laat staan dat het serieus
onderzocht. Dat willen we wel heel
helder krijgen. Dat kan als we voor
onze motie een meerderheid krijgen
en andere politieke partijen met ons
mee willen doen.”

Vierde editie op eerste
kerstdag bij Walraven
De Ronde Venen - Op de avond
van eerste kerstdag opent KerstInn
De Ronde Venen ook dit jaar weer
haar deuren als alternatief voor
mensen in De Ronde Venen die opzien tegen de feestdagen. Juist voor
die groep mensen die niet (meer)
beschikken over een groep mensen
om hen heen om kerst mee te vieren, is er KerstInn De Ronde Venen.
Met de hulp van vele vrijwilligers en
de gulle medewerking van sponsoren is het mogelijk om in 2015 alweer de vierde editie te organiseren.
Zie je er tegenop om de kerstdagen
in je eentje door te brengen? Kun je
de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en wil je van kerst toch een
feest maken? Wil je kerst vieren zoals het eigenlijk bedoeld is, een gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Kom dan naar KerstInn De
Ronde Venen, de herberg waar op
eerste kerstdag altijd plaats is. Net
zoals vorig jaar worden alle deelnemers aan de KerstInn op 25 december vanaf 17.00 uur gastvrij onthaald bij Walraven aan de Industrieweg in Mijdrecht. Daar wordt hen in
het bedrijfsrestaurant een feestelijke maaltijd plus ontspannen vermaak aangeboden. De KerstInn sluit
de deuren weer rond 22.00 uur.
Aanmelden vanaf nu
Aanmelden voor de KerstInn kan

vanaf nu via Servicepunt De Ronde Venen (tel: 0297-58 76 00 of kom
persoonlijk langs) of digitaal via
kerstinndrv@gmail.com. Dat kan
tot maandagochtend 21 december
12.00 uur, maar wacht niet tot het
laatste moment! Het deelnametarief voor de KerstInn is 20 euro per
persoon, voor zowel gasten als vrijwilligers. Deze bijdrage dient vooraf voldaan te worden. Vervoer van
en naar de KerstInn is mogelijk, bij
aanmelding kan dat worden aangegeven. Wil je alvast een voorproefje? Bij elk Servicepunt, in Mijdrecht,
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude, ligt
ter inzage een fotoboekje waar het
plezier van af spat!
Vrijwilligers ook welkom
Vele handen maken licht werk. Vrijwilligers zijn dan ook zeker welkom! Neem contact op met Adriana Kegley (06 - 539 02 920 of via
kerstinndrv@gmail.com) om erachter te komen waarbij ondersteuning
nodig is.
KerstInn De Ronde Venen is een
onafhankelijk initiatief en separaat
onderdeel van StichtingTympaanDe Baat. Informatie is ook te vinden op www.tympaan-debaat.nl/
kerstinn-2015,
www.servicepuntderondevenen.nl of op de eigen Facebook-pagina.

Spannende strijd Atalante
MB1 tegen Amstelveen
Vinkeveen - Vrijdag 30 oktober
speelde het meisjes B1 team van
Atalante thuis tegen Amstelveen.
De meiden hadden in de uitwedstrijd heel spannend 2-2 gelijk gespeeld. Deze opponent heeft beduidend meer lengte, gemiddeld iets
ouder en iets meer kracht. Atalante moest vooral bouwen op eigen
techniek en eigen spelletje en dat
pakte deze keer nog beter uit!
In de eerste set was het in het begin
even wennen. Lucia had het spelverdelingsstokje overgenomen van
Chanel die in de diagonaal startte. Amstelveen nam vanaf het begin de leiding in de wedstrijd. Zij
scoorden vooral door een goede
service en maakten ook goed gebruik van hun lengte bij het net met
hun aanval. Maar Atalante herpakte
zich goed. Met een solide pass, een
aantal reddingen en mooie aanvallen van Roos en Maaike namen zij
het heft weer in handen. Ook maakte Chanel met haar listige onderhandse service heel wat punten. In
een spannende eindstrijd hielden
de meiden hun hoofd koel en wonnen met 25-22.
In het tweede bedrijf kwam Anouk

in het veld. Deze set ging helemaal
gelijk op. Beide kanten waren lekker aan het aanvallen en zetten elkaar ook onder druk met een goede
service. Met name Jade had de bovenhandse serve helemaal gevonden en plaatste de bal hard in het
achterveld van de gastploeg. Ondanks de Amtelveense service druk
bleven de Vinkeveense meiden aardig goed passen en kon Lucia de
aanvallers goed bedienen. Zeker
Lisanne maakte een aantal lekkere klappen op het midden. Het was
wederom spannend tot het eind en
door nog wat slimme prikballen van
Anouk wist Atalante deze set ook te
winnen met dezelfde cijfers.
De laatste twee sets toonden een
eender beeld. Spannende rally’s en
een stand die steeds gelijk opging.
Het onderscheid zat hem erin dat in
beide sets Atalante solide het eigen
spel bleef spelen, terwijl Amstelveen aan het einde van de set wat
zenuwachtig werd en wat onnodige
foutjes maakte. Amstelveen bleef in
beide sets op de 20 punten steken,
en pakte een 4-0 winst. Coach Frans
Roos kan trots zijn op de meiden die
door hard werken de tweede positie
in de poule hebben verstevigd!

Succesvol weekend
Judoschool Blaauw
Wilnis – In Abcoude werd het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen 2015/2016 gehouden en in
Zaandam werden de afdelingskampioenschappen voor Pup-A gehouden.
Fuyiama
Voor het gezellige toernooi van Fuyiama hadden zich ruim 310 judoka’s
ingeschreven. Judoschool Blaauw
was met 35 deelnemers goed vertegenwoordigd. Er waren veel spanende poules. In de poule van Niels
Knol waren er naast Niels nog 2
deelnemers die op de eerste plaats
eindigde. Hierdoor moesten er beslissingswestrijden gedraaid worden. Doordat Niels 1 partij won en
1 verloor werd hij uiteindelijk 2e in
deze poule. Aan het eind van het
toernooi waren er 6 eerste plaatsen
en 7 tweede plaatsen gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Amy
Dekkers, Dylan Koeleman, Kyan van
der Toorren, Luuk Haarman, Romano Vermeulen, Ruben Duijn. De volgende deelnemers van Judoschool
Blaauw werden tweede: Joep Haarman, Joey de Hondt, Justin Geerts,
Liza Cherepanova, Niels Knol, Sven

Kas, Verena Ratterman. Alle overige deelnemers hebben zeer goed
hun best gedaan en mochten bij de
prijsuitreiking hun prijs voor de derde plaats in ontvangst nemen. Tijn
Haarman plaatst zich voor de districtskampioenschappen. Op zondag 1 november organiseerde het
rayon Zuid-Oost van de JBN, district Noord Holland, de afdelingskampioenschappen voor A-pupillen in Zaandam. Tijn Haarman deed
mee tot 24 kg. In zijn poule wedstrijden wist hij 1e van zijn poule te
worden en zich te plaatsen voor de
kruisfinales. Hier wist hij een wazari te scoren en via een houdgreep
de wedstrijd op een ippon te winnen. Hierdoor stond hij in de finale.
In de finale werd hij jammer genoeg
overgenomen waardoor hij knap
2e werd in zijn gewichtsklasse en
8 november mee kan doen met de
Noord-Hollandse kampioenschappen.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

Argon Basketballers J22
ongeslagen aan kop

Leerlingen Kwikstaart
planten 500 bloembollen
Mijdrecht - Leerlingen uit groep 6a
van de Kwikstaart hebben op 1 november 500 bloembollen geplant in
de schooltuin. Wanneer de bloembollen in het vroege voorjaar gaan
bloeien zal de hele schooltuin opgevrolijkt worden met tulpen, narcissen, krokussen en blauwe druifjes. De bloembollen zijn afkom-

stig van het Bulbs4Kids-lespakket,
een initiatief van iBulb. Het doel van
Bulbs4Kids is om kinderen op een
leuke manier kennis te laten maken
met de natuur. Met de bloembollen
gaan de kinderen lekker buiten aan
het werk in hun eigen schooltuin.
Dat is gezond, leerzaam, maar ook
spannend!

Cursus: Dierentolk
De Ronde Venen - Wil je ook graag
weten wat er in een dier omgaat?
Dierentolken maken via telepathie
contact met een dier. Zo’n contact
kan over allerlei onderwerpen gaan:
hoe het dier zich voelt, waarom een
dier eventueel niet meewerkt, onzindelijk is of niet meer levenslustig,
angsten of pijn heeft, wat hij of zij
bij een vorige eigenaar heeft meegemaakt, waarom het dier moeilijk
omgaat met mensen, andere dieren
of gebeurtenissen, als voorbereiding op een gebeurtenis, zoals bijv
een verhuizing of operatie, enz. Ook
met overleden dieren is telepathisch
contact mogelijk. Deze dierentolkcursus is door iedereen te volgen, of
je nu wel of geen ervaring met energiewerk hebt. Door telepathisch
contact met dieren kan er een extra dimensie gegeven worden aan
de relatie tussen jou en het dier. Het
is door iedereen te leren, maar hier-

in geldt zeker: oefening baart kunst.
Daarom kan het zinvol (en leuk) zijn
om na deze cursus eventueel deel
te nemen aan oefenavonden, waarbij we via een foto contact leggen
met de dieren. Op die avonden gaan
we event. ook dieren healen.
De dierentolkcursus wordt gegeven
met een klein groepje bij mij thuis
in Wilnis. De cursus is te volgen op
de volgende 6 donderdagavonden:
12 november t/m 17 december van
19.15 - 22.15 uur (3 uur per avond,
om voor kerst klaar te zijn).
Of op de volgende 7 zaterdagochtenden van 7 november t/m 19 december van 9.30-12.00 uur.
Deze cursus kost 195,- (nog 1x de
oude prijs, voor verhoging).
Voor meer informatie of opgave: bel
gerust naar Monique: 0297-213302,
of mail: monique.vanderdrift@hetnet.nl of kijk op www.intuitieveontwikkeling.org/cursussen

HVM MB1 start competitie
overtuigend met winst
Mijdrecht - Zaterdag 31 oktober
speelde HVM MB1 de eerste wedstrijd van de topklasse competitie tegen Hurley MB2. Een geduchte tegenstander want tegen Hurley
stonden ze ook de laatste wedstrijd
van de voorcompetitie te strijden
voor de behaalde 1e plaats. Als snel
na de start van de wedstrijd werd
het eerste doelpunt voor HVM gemaakt door Eva Bastiaansen.

Door sterk samenspel van het hele team volgde als snel het tweede en derde doelpunt van de wedstrijd. Strafcorners werden goed
genomen en ook daaruit werd gescoord. Na de rust probeerde Hurley
meer tegenstand te bieden maar de
MB1 bleek toch echt sterker en Tessa Kragtwijk ( keeper) wist het doel
leeg te houden. Eindstand 7-0 voor
HVM MB1!

Mijdrecht - Na het kampioenschap
vorig seizoen in de J22 eerste klasse spelen de Argon Basketball Jongens U22 dit seizoen wederom in
de eerste klasse maar nu in de U22
leeftijdsklasse. Één niveau onder de
eerste divisie basketball in Nederland.
De Argon jongens zijn dit seizoen
goed gestart, mede door twee belangrijke wijzigingen. Na een jaar
Highschool is spelbepaler Nino van
der Heiden weer in het team teruggekeerd en de trainingen worden
nu succesvol geleid door de ambitieuze nieuwe trainer/coach Jerome
Hoes. Het resultaat van deze goede start is dat de talentvolle ploeg
momenteel ongeslagen aan kop
gaat in deze eerste klasse. Alle vier
de wedstrijden tot dit weekend werden gewonnen en afgelopen zondag stond een belangrijke uitwedstrijd tegen de nummer drie Leiden
op het programma.
De wedstrijd begon rommelig en de
Argonauten hadden moeite om in
hun eigen spel te komen. Een relatief lage 10-9 stand aan het einde
van het eerste kwart was hiervan het
resultaat. In het begin van het tweede kwart lieten de jonge Mijdrechtenaren wél zien waar ze toe in staat
waren en liepen in vijf minuten uit
van een 10-9 achterstand naar een
14-25 voorspong. De press-defense
ging beter werken en in de aanval
waren vooral Nino van der Heiden

en Junior Vuur effectief. Helaas verviel Argon daarna weer in rommelig
spel en door veel gemiste schoten
en een haperende verdediging kon
Leiden in het restant van het tweede kwart weer terug in de wedstrijd
komen met een 26-31 ruststand als
tussentijds resultaat.
Na de rust pakte Argon de draad
weer op en door goed samenspel en
fanatiek verdedigen werd de controle over de wedstrijd weer opgepakt. Aan het einde van dit belangrijke derde kwart lieten de Mijdrechtenaren hun beste spel zien en liepen uit van 35-41 in de zevende minuut naar een 36-52 voorspong aan
het einde van dit derde kwart. Normaal gesproken voldoende marge om de wedstrijd gecontroleerd
uit te spelen in het vierde kwart. De
wedstrijd werd echter grimmiger en
rommeliger en na een paar technische fouten aan beide zijden en
veel momenten op de strafworplijn
eindigde deze belangrijke uitwedstrijd uiteindelijk met een overtuigende 56-70 eindstand in het voordeel van Argon J22. De topscorers
aan Mijdrechtse zijde waren Nino
van der Heiden met 21 pnt. en Felice Mascini met 11 pnt.
Aanstaande zaterdag 7 November
spelen deze lijstaanvoerders in de
Mijdrechtse Phoenix sporthal om
17:30 hun belangrijkste wedstrijd tot
nu toe tegen de nummer twee van
de competitie Crackerjacks.

Jazz aan de Amstel
start seizoen
Regio - Zondag 8 november is de
start van een nieuw seizoen Jazz
aan de Amstel. Onder leiding van
singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u genieten van
echte Jazz standards, eigen songs,
maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers. Tevens zijn er gastoptredens van o.a.
Colette Wickenhagen en Clous
van Mechelen. Zoet luidt hiermee
al weer het 4e seizoen in van Jazz
aan de Amstel. Ook dit keer zullen
er gastoptredens zijn van bijzondere artiesten. Zowel bekend als aankomend talent komt aan bod.
Aanstaande 8 november is de fantastische lokale jazz diva Colette
Wickenhagen te gast. Zij heeft in
binnen- en buitenland met vele artiesten opgetreden en bracht meerdere Jazz albums uit. Waaronder
“Songs for Sale” waarbij zij samenwerkte met de saxofonist Clous van
Mechelen die u misschien ook kent

als cabaretier. De stem van zangeres Shyla Zoet heeft u waarschijnlijk op radio en televisie in verschillende commercials voorbij horen
komen. Zij werkte reeds met vele
nationale en internationale artiesten samen. Onder de naam Sweet
& Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’
uit met daarop eigen songs in een
easy jazz/pop stijl en recentelijk
het liedje ‘Holland’ waarvan de videoclip grotendeels opgenomen is
in omgeving Uithoorn. Jazz aan de
Amstel is een initiatief van Shyla
Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door
de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer
toegankelijk voor een breed publiek. 8 november bestaat de band
uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (contrabas), Olaf Keus
(drums). Locatie Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.
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Omwonenden uitten hun bedenkingen
Hoe denken de naaste buren en omwonenden over de plannen van
Zwarts? Wij vroegen hen ernaar. Om persoonlijke redenen willen zij
niet met naam en toenaam in de krant, maar zijn wel bij de redactie bekend. Het merendeel blijkt niet per se tegen de plannen te zijn
maar zetten wel vraagtekens bij sommige aspecten. Zij voel(d)en zich
voor het blok gezet door onvolledige communicatie van hun buurman.
Zwarts werpt hier tegen in dat hij zijn buren pas bericht als er ook iets
te melden valt. Als er twee jaar niets gebeurt, zegt hij het niet nodig te
vinden om tussentijds berichten te sturen.
Een buurvrouw blijkt geen bezwaar te hebben wat Zwarts wil gaan
doen. “Honderd procent duurzaam telen van bloemen beantwoordt
toch aan wat we allemaal willen, namelijk zoveel mogelijk duurzame
energie opwekken? Het is toch mooi als dat zonder fossiele brandstoffen kan? Als het allemaal gebeurt op de manier zoals dat door Zwarts
wordt voorgesteld heeft hij mijn zegen. Wat eerder communiceren naar
ons zou overigens beter zijn geweest. En de Schattekerkerweg zou al
lang eens onder handen genomen moeten worden.”

Achter de kassen is de locatie waar de installatie en de veldschuur worden geplaatst

Duurzame energie opwekken
met riet als ‘brandstof’

Bewoners zetten vraagtekens bij dit unieke project in de regio
Regio - Gerberakweker Simon
Zwarts wil in de nabije toekomst
op een duurzame manier bloemen
gaan telen aan de Tuinderslaan in
Mijdrecht. Nu nog wekt hij daarvoor warmte en stroom op met een
installatie waarvoor aardgas als
brandstof wordt gebruikt. Als het
aan hem ligt gaat dat binnenkort
veranderen. Om die reden heeft hij
het bedrijf Zwarts Energy BV in het
leven geroepen. Onder die noemer
wil hij op zijn eigen terrein achter
de kassen een bio-wkk installatie’
laten neerzetten die qua uitvoering
en techniek uniek is in de regio en
volgens Zwarts zelfs in Nederland.
Er komt bij deze installatie namelijk
geen fossiele brandstof aan te pas
om elektrische stroom en warmte op te wekken. In plaats daarvan
organisch materiaal in de vorm van
riet dat afkomstig is uit de Nieuwkoopse Plassen. Het wordt aangevuld met gemaaid natuurgras (géén
bermgras). Deze biomassa dient als
voeding voor de installatie met een
gasmotor waarin aan de biomassa onttrokken brandbare gasvormige bestanddelen worden verbrand.
De gasmotor drijft een generator
aan die elektrische stroom opwekt.
Ook wordt de warmte van de gasmotor toegepast in de kas. Het proces van het onttrekken van brandbaar gas aan de biomassa gebeurt
in een volledig gesloten systeem
door middel van pyrolyse (vergassing). Daarbij wordt kort gezegd
brandstof verhit zonder dat er zuurstof toegevoerd wordt. Er ontstaan
brandbare gassen die (gezuiverd)
worden opgevangen en houtskool
als een restfractie waaruit de koolstof ook weer wordt hergebruikt. De
overblijvende as kan zelfs weer worden toegepast als ‘kunstmest’.
Regelgeving
Volgens de ontwikkelaar en bouwer
van de installatie, Synvalor BV uit
Dordrecht, is de installatie voorzien
van alle mogelijke beveiligingen en
controlepunten. Zodanig dat de installatie zichzelf meteen uitschakelt
bij een mogelijke calamiteit. Verder
zorgen bij het systeem ingebouwde filters voor opvang van mogelijke schadelijke stoffen, maar ook
fijnstof zodat die niet worden uitge-

stoten. De uitstoot van CO2 is bovendien te verwaarlozen. Het proces
is bovendien nagenoeg reukloos. Je
zou zeggen dat in deze tijd waar
het begrip ‘duurzaam’ van de daken
wordt geschreeuwd, iedereen juichend omhoog zou springen bij dit
innovatieve initiatief. Zwarts is echter al lange tijd bezig om het project op de rails te zetten. “Vier jaar
geleden werd de glastuinbouwsector door de Provincie benaderd met
het verzoek wie bereid was om gesneden riet en gemaaid natuurgras
op een duurzame manier te verwerken. Toen heb ik daar positief
op gereageerd,” vertelt Zwarts. “Via
een bureau dat gespecialiseerd is in
de opwekking van duurzame energie is bekeken welke behoeften wij
hebben. Dat zijn stroom en warmte. Men kwam daarbij uit op een installatie die zowel riet als natuurgras op innovatieve wijze kan omzetten in bruikbare componenten
(de hiervoor omschreven installatie. Red.). Met behulp van Europese subsidie, het Ministerie van EZ,
de Provincie Utrecht, de Dienst Milieubeheer en de gemeente is het
plan toen in gang gezet. Omdat er
geen regelgeving van de overheid
op het project van toepassing was
(wat betreft het begrip ‘vergassing’),
haakte diezelfde overheid korte tijd
later af ondanks alle toezeggingen
van toenmalig minister Maxime Verhagen! Inmiddels is er ‘voortschrijdend inzicht’ en zijn de aanvragen
voor een milieuvergunning en een
omgevingsvergunning onlangs voor
de tweede keer de deur uit gegaan.”
Zwarts hoopt het nu op afzienbare termijn rond te krijgen. Er kunnen echter nog wat strubbelingen
ontstaan, omdat een aantal buurtbewoners haar bedenkingen heeft
over de plannen.
Pilotproject
Met deze specifieke installatie wil
Zwarts het productieproces van
gerbera’s in zijn kassen op gang
houden door zelf elektrische stroom
en warmte op te wekken. “Nu de
vergunningen zijn aangevraagd hopen we dat dit snel kan. Probleem
is dat deze installatie een innovatief
ontwerp is waarvoor nog geen regels zijn waaraan de installatie kan

Voorbeeld van de toekomstige bio-wkk installatie
(loods en silo’s horen er niet bij)

worden getoetst. Het is een pilotproject. Pas als het is opgestart en
de zaak draait kan je er een regelgeving op maken,” legt Zwarts uit.
“In het milieurapport wat destijds is
opgesteld kwam het woord ‘vergassing’ (pyrolyse) voor, wat een wezenlijk onderdeel is van het productieproces om brandbare gassen uit
de biomassa te krijgen. Daar was
geen toetsingskader voor en toen
werd het rapport niet geaccepteerd.
Intussen is er meer bekend want de
installatie heeft als proefopstelling
gediend om te zien of het technisch
allemaal functioneert, of het veilig is
– ook voor het milieu - en wat het
uiteindelijke rendement is. Daarbij zijn positieve resultaten opgetekend. Als de installatie hier eenmaal
staat en volop in bedrijf is, kunnen
we helemaal in onze eigen behoefte aan energie en warmte voorzien.
Sterker nog, de installatie levert nog
zoveel méér stroom op dat we hiermee honderden huishoudens van
energie gaan voorzien. Dat gaat het
openbare net in. Ben je dan duurzaam bezig of niet? Iedereen heeft
het over windmolenparken op land
en op zee, over zonnepanelen op
daken van huizen en bedrijven en
kolencentrales moeten dicht. Want
we moeten onze energie duurzaam
gaan opwekken. Dus waarom zou
dit niet kunnen of mogen? En als
het zover is hoeven onze bestaande twee installaties die nu op aardgas draaien ook niet meer in bedrijf
te zijn, dus ook geen CO2 uitstoot
meer. Daar komt bij dat de Provincie
en Natuurmonumenten meteen van
hun gemaaide en overtollige riet
af zijn, want ze kunnen er nergens
mee naartoe. Tot voor kort werd dat
verbrand in de open lucht wat zeer
milieubelastend en inmiddels bij de
wet verboden is. Het wordt straks
hier naartoe gebracht en dan zijn
zij er vanaf. Er worden dus meerdere vliegen in één klap geslagen.”
Aldus Zwarts die voor de verwerking van het aangevoerde riet en
het gras een 70 meter lange zogeheten ‘open veldschuur’ op zijn terrein wil laten bouwen. Daarvoor is
nu een omgevingsvergunning aangevraagd.
Dagelijks 16 ton aanvoer
Het ligt buiten het bestek van dit artikel een uitgebreide en ingewikkelde technische omschrijving van de
installatie te geven. Wel essentieel
– vooral ook voor de omgeving - is
de aanvoer en verwerking van het
riet en gemaaid natuurgras. Uit gesprekken met omwonenden blijkt
dat voor hen een belangrijk struikelblok te zijn. Hun (verkorte) commentaar en zienswijzen zijn in een
apart kader bij dit artikel opgenomen.
De werking van het systeem berust
erop dat er dagelijks zo’n 16.000 kilogram aan droge biomassa voor
nodig is om de installatie ‘vollast’ te
laten draaien. Dat wordt als grondstof aangevoerd over de weg. Het
riet/natuurgras wordt na het oogsten ter plaatse in balen geperst. Die
worden dagelijks in drie ritten naar
Zwarts gereden en op het terrein
gelost. Dat gebeurt alleen op werkdagen. De opslag vindt plaats op
het (nog te verharden) terrein achter de kassen via een dam vanaf de
Schattekerkerweg. In de veldschuur
wordt het toegevoerde materiaal
gedroogd, met een shredder klein
gemaakt (gehakseld) en verder getransporteerd naar de installatie om
als brandstof te dienen. Volgens de
leverancier voldoet de verwerking
aan de gestelde wettelijke geluidsnormen.
Zwarts wijst erop dat de installatie vanaf half juni tot september stil
ligt. “In de zomermaanden hebben

we namelijk geen stroom en warmte
nodig voor de kassen. Toevallig mag
er vanaf april tot juni toch geen riet
gesneden worden in verband met
het broedseizoen. Gesteld dat we
wel wilden draaien zouden we dat
kunnen ondervangen door van te
voren meer riet op voorraad te hebben. Dat blijft echter ter plekke opgeslagen in de natuur totdat we het
nodig hebben, dus niet op ons terrein.” De grote vraag bij de aanvoer
en opslag op het terrein van Zwarts
is, of er een kwalijke geur vanaf het
riet komt en of er ook (schadelijke)
insecten en andere vervelende stoffen zouden ‘meeverhuizen’. De leverancier van het riet schat in dat
daarop in beide gevallen heel weinig kans bestaat.
Schattekerkerweg
Voorts de hamvraag: kan het stukje Schattekerkerweg de extra verkeersbewegingen wel aan? Het is al
een smalle weg waarvan nu al veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Behalve auto’s en vrachtwagens ook
door fietsers en brommers, ruiters
te paard, wandelaars, joggers enzovoort. Daar komen dan straks nog
zes vervoersbewegingen per dag
bij van vrachtverkeer/tractoren met
aanhanger. De omwonenden hebben er zo hun eigen mening over.
Simon Zwarts laat weten dat de
overbelasting van de Schattekerkerweg vanaf de Oosterlandweg
tot aan de Tuinderslaan al jaren een
bron van zorg is. “De locatie is al
50 jaar een stukje agrarisch gebied
voor de teelt van siergewassen. Er
komen hier vrachtwagens om bij de
bloemenkwekers bloemen te halen
en verder verzorgend vrachtverkeer.
Tevens zijn er vaak allerlei activiteiten waarvoor mensen met de auto komen. Die rijden bij tijd en wijle vice versa allemaal over dat stukje Schattekerkerweg. Met de aanleg van het Wickelhofpark heeft de
gemeente langs de Kerkvaart een
mooi fietspad aangelegd dat vanaf
de dijk op deze weg is aangesloten,
net zoals een ruiterpad. Langzaam
verkeer en ruiters maken er dus ook
gebruik van omdat het een doorgaande route is geworden. Zouden
die paar extra verkeerbewegingen
naar mijn terrein driehonderd meter
vanaf de Oosterlandweg in dat opzicht dan zoveel uitmaken? In mijn
optiek is het een zaak van de gemeente om eens te bekijken of de
weg niet aangepast kan worden,
bijvoorbeeld met een apart fietspad ernaast. Kortom, er is naar verhouding al veel verkeer op dit stukje
weg, mede vanwege allerlei bedrijvigheid. Om bij drie extra ritten per
werkdag mij nu in de schoenen te
schuiven dat het daardoor veel gevaarlijker gaat worden, gaat mij te
ver,” aldus Zwarts.

Een collega gerberakweker van Zwarts merkt op dat de locatie eigenlijk te weinig ruimte biedt voor dit soort initiatieven. Ook de infrastructuur is niet toereikend gelet op de wegen. Het aan- en afrijden van
vrachtwagens is nu al een probleem. Particulieren die hier wonen protesteren dan wel, maar ze moeten niet vergeten dat ze in een tuinbouwgebied wonen. Dan heb je wel eens kans op overlast. Als Simon
dit project wil opzetten is dat zijn keuze. Ik zal mij er niet tegen verzetten, maar maak mij wel zorgen over eventueel ongedierte dat met het
riet zou kunnen meekomen. Ook al omdat we nauwelijks meer bestrijdingsmiddelen gebruiken bij de teelt van bloemen.”
Next-door buurman zegt van harte voor te zijn met alles wat duurzaam
en milieuvriendelijk is. “Ik juich het idee van harte toe. Maar de verkeersafwikkeling op met name de Schattekerkerweg is niet optimaal.
Daar plaats ik mijn bedenkingen bij. Er moet wel een brede dam komen vanaf de weg naar het terrein van Zwarts waar grote vrachtwagens of tractoren met opleggers gemakkelijk de bocht kunnen nemen.
De Schattekerkerweg is nooit aangelegd om al dat verschillende verkeer op dat smalle stuk te verwerken. De gemeente moet er echt op
toezien dat alles veilig kan verlopen.”
Een bewoner en zelf kweker van sierteeltgewassen aan de Schattekerkerweg wijst op het gebrek aan goede communicatie vanaf het beginstadium toen de plannen bekend werden. Hij heeft ook samen met anderen bij de gemeente om tafel gezeten om te zeggen dat ze er niet blij
mee waren. “Maar we zijn nu wat verder in de tijd en we zullen onze
hakken niet in het zand steken, maar blijven wel bedenkingen houden.
Wij vragen ons af of de Schattekerkerweg in dit deel wel geschikt is om
het extra transport van riet en gras veilig en wel te laten verlopen. En
waarom moet het juist in dit stukje? Waarom niet op een plaats waar
meer mogelijkheden zijn en de installatie beter tot zijn recht komt? Bij
dit project moet je ook maar afwachten of alles binnen de norm blijft
als de zaak in werking is.”
Geheimzinnig gedoe
Op de hoek van de Tuinderslaan heeft een bewoner zich van meet af
aan uitermate verdiept in de plannen of die op juridische en milieutechnische gronden wel kunnen worden uitgevoerd. Is het niet in strijd
met het bestemmingsplan, worden de normen van geluid en stof al dan
niet overschreden, wordt het uitzicht ontnomen, gaat er ook bermgras
als brandstof gebruikt worden waarin uitgestoten fijnstof van het verkeer zit? Is er uitstoot van chloor en andere kwalijke stoffen, hoeveel
ton riet wordt er opgeslagen en geeft dat een geur af, zitten er beestjes in dat riet waarvan je overlast kunt verwachten, kan de Schattekerkerweg dat aan en zo meer. Hij verbaast zich over de berichten, voorstelling van zaken en afspraken binnen de verschillende overheidslichamen die elkaar tegenspreken. Ook de communicatie met Zwarts,
de Milieudienst in Breukelen, de gemeente en de bouwer/leverancier
van de installatie komt aan de orde. “Er zijn nog heel veel vragen en
daar willen we eerst een duidelijk antwoord op. Al met al reden genoeg
dat wij vooralsnog niet voor uitvoering van de plannen zijn. En wat zit
er nog meer achter? Bijvoorbeeld op wiens naam de vergunning komt
te staan, op die van Zwarts zelf of de nieuwe BV van Zwarts Energy?
Dat wil ik ook wel weten met het oog op de toekomst van dit gebied.”
Een bewoonster op de hoek van de Schattekerkerweg en de Oosterlandweg die weliswaar niet als een ‘buur’ kan worden aangemerkt,
heeft een duidelijke mening over de plannen. “Voor mij hoeft het niet.
“Straks kijken we tegen een 9 meter hoge schuur aan. Dan is ons weidse uitzicht wat we nu hebben weg. Kan ik mijn schone was nog buiten hangen en in de tuin zitten zonder stof te happen? En dan die lucht
van dat riet! Daarnaast past het niet in dit landelijke gebied. En dan het
geheimzinnige gedoe erom heen. Verder is de Schattekerkerweg niet
toereikend om nog eens extra vrachtverkeer te verwerken. Als wethouder Goldhoorn dat niet gelooft nodig ik hem uit hier eens een poosje te
komen zitten. Kan hij het zelf zien!”
Wethouder is voor
Wij vroegen ook wethouder Anco Goldhoorn (Economie en Milieu) om
commentaar.
Die liet het volgende weten. “Het is toch geweldig dat er in De Ronde Venen een ondernemer opstaat met zo’n innovatief plan. Deze ondernemer hanteert echter een bepaalde techniek die niet in de wet
staat omschreven, dat is de crux. Wij zijn als college echter blij met de
plannen voor dit project. Indien daar haken en ogen aan zijn moeten
de vergunningen voor de ruimtelijke ordening en het milieu daar antwoord op geven. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt met het ministerie van EZ. Wij hebben de heer Zwarts toegezegd dat wij met het
ministerie gaan praten en dat zal deze week gebeuren,” aldus de wethouder. “We staan dus positief tegenover het initiatief. Daarbij hebben
we wel opgemerkt dat hij zelf moet zorgen voor draagvlak in zijn omgeving. Dat gaan wij niet doen.”
Op de vraag of de wethouder ook nog mogelijkheden ziet om de Schattekerkerweg aan te passen, denkt hij dat het wel meevalt met het verkeer. Het voordeel van de huidige weg is dat men rekening moet houden met elkaar. Waarmee niet gezegd is dat het een weg is zonder enig
probleem. Maar dat valt onder het reguliere onderhoud en de prioriteitstelling,” aldus de wethouder die daarmee tevens aangeeft dat de
toestand en de veiligheid van de weg wat hem betreft voorlopig niet
ter discussie staat.

De smalle Schattekerkerweg voldoet naar de mening van de omwonenden al lang niet
meer aan de moderne eisen voor het afwikkelen van verkeer en zwaar transport
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PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal:

“Afspraak is afspraak dus geen
snelheidsverhoging op de A2”
De Ronde Venen - Afgelopen
week is de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal onaangenaam
verrast door het voornemen van de
coalitiepartijen in de Tweede Kamer
om een motie in te dienen om de
maximum snelheid op de A2 tussen
Maarssen en Holendrecht dag en
nacht te verhogen van 100 naar 130
kilometer per uur. Op dit moment
mag er alleen ’s avonds en ’s nachts
130 kilometer per uur gereden worden tussen Maarssen en Vinkeveen.
De snelheidsverhoging zou tussen
Vinkeveen en Holendrecht zorgen

voor maximaal 48 seconden tijdwinst en het gevoel ‘lekker door te
kunnen rijden’. Dit voornemen gaat
echter voorbij aan de negatieve effecten die deze snelheidsverhoging
heeft. Zo zal niet alleen de geluidsoverlast, maar ook de uitstoot van
CO2, stikstof en fijnstof fors toenemen. Milieudefensie heeft berekend
dat de toename van de uitstoot van
stikstofdioxide zo’n 46% zal zijn.
De mensen die op een afstand tot
500 meter van de snelweg wonen
zullen hier het meeste last van hebben, en nu er bij Abcoude ook nog

een nieuwe wijk gebouwd wordt –
niet ver van de snelweg – zal dat
aantal mensen alleen maar toenemen. De voorgenomen snelheidsverhoging zal het geluidsniveau
dusdanig laten stijgen, dat het voor
het gehoor zal klinken als een verdubbeling. Al deze effecten vormen
een direct gevaar voor de gezondheid en het woongenot van de inwoners van Abcoude, Baambrugge
en Vinkeveen. Hoe groot deze effecten precies zijn kan het RIVM berekenen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal hier naar vragen. Naast de-

ze negatieve effecten voor omwonenden zal ook de natuur, in het bijzonder de Botshol, te lijden hebben
onder de toename in de uitstoot van
stikstof.
Motie
Ook zal de kans op zware ongelukken toenemen en zal de hogere uitstoot van CO2 bijdragen aan verdere klimaatverandering.
De motie, die deze week in de
Tweede Kamer in stemming wordt
gebracht, verzoekt ook om te kijken
naar mogelijkheden om negatieve
effecten, zoals de geluidsoverlast,
enigszins te beperken. Bijvoorbeeld
door plaatsing van geluidschermen.
Naast de enorm hoge kosten die
gepaard gaan bij de aanleg van een
aantal kilometer geluidscherm, is dit
een slecht idee omdat daarmee ook
een grote inbreuk wordt gepleegd
op het landschap. Ten tijde van de
verbreding is gekozen voor een panoramisch open landschap ten oosten van de A2, met waterpartijen en
vooral geen bomen langs de snelweg. Laat staan een geluidswal.
Maar het belangrijkst is dat bij de
verbreding van de snelweg van zes
naar tien banen duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en Rijkswaterstaat.
De minister refereerde hier ook aan
bij de behandeling van de motie in
de Tweede Kamer commissie. Toen
is afgesproken dat de A2 verbreed
zou worden onder voorwaarde dat
er dubbel Zoab gebruikt zou worden, de maximum snelheid niet hoger dan 100 kilometer per uur zou
zijn en het zogenaamde panoramische landschap vanaf de A2 behouden zou blijven. Deze afspraken lijken de Tweede Kamer en de minister nu aan hun laars te zullen lappen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is verbolgen en vindt dat het
belang van de gezondheid van onze
inwoners altijd zwaarder moet wegen dan een tijdswinst van 48 seconden. “Afspraak is afspraak, dus
geen snelheidsverhoging op de
A2”, aldus fractievoorzitter Ernst
Schreurs.

Bij obs De Eendracht leren
kinderen ‘programmeren’
Mijdrecht - Een praktische vaardigheid, waarbij uitvinden en vindingrijkheid worden gestimuleerd.
De principes van programmeren
worden toegepast om apparaten uit
de echte wereld te begrijpen en om
betekenisvolle producten te maken.
Door het beginsel van programmeren aan te bieden ontdekken kinderen dat een computer ook gebruikt
kan worden om iets mee te maken

of een probleem op te lossen. En
ondertussen ontwikkelen en/of versterken ze hun probleemoplossend
en creatief denkvermogen, taal- en
rekenvaardigheden en ook samenwerken. Samen proberen ze commando’s te bedenken voor een ‘gezichtsuitdrukking’ zoals op de foto
zichtbaar is. Programmeren is echt
heel interessant….en ook grappig
zo te zien!

Accordeonvereniging
Con Amore

Sijbrants & van Olst Optiek

Screening op glaucoom
door oogarts
Regio - Op zaterdag 7 november
2015 tussen 9.00-13.00 uur organiseert Sijbrants & van Olst Optiek
Uithoorn in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland Eyescan een
screening speciaal voor familieleden van patiënten met glaucoom.
Op deze zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe en dr. Van der Geijn van
Ziekenhuis Amstelland Eyescan bij
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn aanwezig om uw ogen te onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom, of groene staar, is een
aandoening, waarbij een verhoging
van de druk in de oogbol onbehandeld tot gezichtsvelduitval (blinde
vlekken) leidt en uiteindelijk zelfs
tot blindheid kan leiden.
Oogziekte
De aandoeningen kunnen grofweg
worden onderverdeeld in twee grote categorieën, ‘open-hoek’ en ‘gesloten-hoek’ glaucoom. Glaucoom
is een oogziekte, waarbij de oogzenuw geleidelijk aangetast raakt,
waardoor er blinde vlekken in het
beeld (gezichtsvelddefecten) ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 4
procent van de mensen ouder dan
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is

veruit de belangrijkste oorzaak van
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel
je niet, waardoor toenemende schade aan het gezichtsvermogen daardoor lang onopgemerkt kan blijven.
Naar schatting is bijna de helft van
de patiënten nog niet opgespoord.
Vooral bij glaucoom in de naaste familie, hogere leeftijd, sterke bij- of
verziendheid en hart- en vaatziekten
is het risico op glaucoom verhoogd.
Eenvoudig, kosteloos en zonder afspraak Glaucoomscreening bestaat
uit het beoordelen van de oogzenuw en een oogdrukmeting. Indien
nodig volgt een onderzoek van het
gezichtsveld. De controle is geheel
kosteloos en u kunt hiervoor een afspraak maken bij Sijbrants & van
Olst. Helaas vol is vol... dus meld u
tijdig aan!
Op 7 november kunt u zich op de afgesproken tijd melden bij Sijbrants
& van Olst Optiek in de Dorpsstraat
32 in Uithoorn. Deze controle is
niet bedoeld voor glaucoompatiënten glaucoompatiënten die al onder behandeling zijn bij de oogarts.
Voor meer informatie, of het maken
van een afspraak kunt u bellen naar
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn, telefoon 0297 -540777.

Vinkeveen - Op zaterdag 7 november a.s. is het eindelijk weer zover.
Accordeonvereniging Con Amore
uit Vinkeveen geeft haar jaarlijkse
concert in “de Boei” in Vinkeveen.
Dit concert mag u niet missen.
Wij beginnen om 20.00 uur maar de
zaal is al om 19.30 uur open. Er is
voldoende parkeergelegenheid. Entree is 5 euro. Con Amore bestaat uit
2 orkesten en een ensemble dat bestaat uit 5 muzikanten. Het geheel
staat onder muzikale leiding van dirigent Arnoud Rosdorff.
Wat gaan we voor u spelen?
Vooral heel veel mooie muziek. Veel
mensen denken dat accordeon alleen geschikt is voor een bepaald
genre, maar wij zullen u op deze
avond bewijzen dat dit niet het geval is. Veel uiteenlopende muziekstukken zullen worden gespeeld o.a.
de tune van de musical Soldaat van
Oranje, volksmuziek uit Ierland, en
dansmuziek. Aan een aantal stukken wordt medewerking verleend

door de professionele tapdanser
Ruth Rosendaal. Kortom het wordt
genieten!! Ook is er op deze avond
een verloting waarmee leuke prijzen zijn te winnen. De opbrengst
van deze verloting is nodig om de
kas van ons orkest op peil te houden. Speelt u accordeon of heeft u
dit vroeger gedaan, kom dan zeker luisteren. Nieuwe leden zijn altijd welkom bij ons orkest en dit is
een mooie gelegenheid om met ons
kennis te maken. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om naar het concert te komen maar wel interesse hebben om bij ons orkest te komen spelen, dan is het ook mogelijk een repetitie-avond bij te wonen
op dinsdagavond in basisschool De
Schakel te Vinkeveen.
Als u meer informatie over “Con
Amore” of het concert wenst, kunt u
ook de website bezoeken op www.
vavconamore.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer
H. van Beek. Telefoon 0297 264071.

De Ronde Venen 700 jaar
bestuurd door proosten
De Ronde Venen - “Een geschiedenisverhaal over de mens achter
de proosten van Sint Jan”. Boekpresentatie: maandag 9 november in
de Janskerk te Mijdrecht. Aanvang
20.00 uur. De historische vereniging
nodigt u van harte uit om de presentatie bij te wonen van het door
Fred de Wit samengestelde boekje
over de bestuursgeschiedenis van
de Proosdijlanden. In de voor hem
zo kenmerkende en voor de lezer
begrijpelijke bewoordingen vertelt
Fred de Wit, de nestor van de historische vereniging, over de ontstaansgeschiedenis van onze regio.
Het verhaal is gericht op de proosten, die vanuit Mijdrecht gedurende

700 jaar in de Proosdijlanden de leiding hadden. De geschiedenis verhaalt over de mens achter de proosten in de periode van de jaren 1085
tot 1795. De katholieke proosten, die
vanuit hun geloof en met oog voor
de problemen van de bevolking,
maar wel vaak op afstand, het gebied bestuurden en later de protestantse proosten, die een meer regenteske manier van leiding geven
hadden. Deze bestuurders gaven
leiding aan de ontginningen van het
gebied rond het huidige Mijdrecht
en Wilnis. Fred de Wit beschrijft
hierbij talloze herkenbare plekken
en gaat bijvoorbeeld in op de verschillende, soms ook eigenlijk fou-

Nieuw in Mijdrecht:
damesboetiek ‘So True’
Mijdrecht - Alweer bijna een
maand geleden heeft damesmodezaak So True zich gevestigd in het
voormalige pand van juwelier Koek
in de Dorpsstraat. Wethouder Anco Goldhoorn was bereid de officiele opening te verrichten. So True
is eigendom van de bijzonder hartelijke modegastvrouw Trudy Beck
die bezoekers op een uitnodigende manier verwelkomt in haar gezellige modezaak die de uitstraling
van een boetiek heeft. Dames die
zich wat ruimer in hun kleding willen bewegen vinden hier een mooie
collectie aan fashion vanaf maat 42
en hoger tot grote 54. Maar ook omslagdoeken, sjaals enzovoort. Trudy
adviseert hen graag en met kennis
van zaken wat betreft kleur, de juiste
maat en of het flatteus is. Dus passend bij de uitstraling van de persoon. So True biedt kleding aan van
de volgende merken: Alembika (uit
Israel), Sempre Piu, Frapp, Via Appia Due, No Secrets, La Stampa, Xtwo, Chalou, Open End, Sybel e.a.
“Ik koop zelf kleding in en houd rekening met de verschillende trends.
De collectie is steeds wisselend en
vaak heb ik leuke aanbiedingen
met kortingen, momenteel tot wel
30 procent. De najaars- en wintercollectie hangt in de rekken en daar
zitten hele mooie en modieuze kledingstukken bij. Jassen, jurken, vesten, broeken en noem maar op. Er
is kleding afkomstig uit de ‘high-fashion’, maar ook een zelfde lijn via
een outlet, waardoor de kleding
zeer betaalbaar is. Er zijn al behoorlijk wat klanten geweest in uiteenlopende leeftijden die verrast waren over het niveau van de collectie
en de kwaliteit. Want er zit af en toe
ook kleding bij van grote merken die
ik afgeprijsd heb kunnen bemachtigen en daardoor heel aantrekkelijk
voor een liefhebber is. Aan alles hier
hangt dus een prettig prijskaartje,”
zo laat Trudy weten die zelf al twin-

tig jaar in het modevak zit. “Ik wil dat
mensen die wat ‘voller’ zijn er ook
geweldig uit kunnen zien met mooie
passende kleding. Daar ga ik voor.
Het valt mij echter op dat er ook zoveel slanke dames belangstelling
hebben voor de collectie.”
‘Inburgeren’
Het interieur van de boetiek past
mooi bij deze boetiek al hoewel dat
mettertijd nog verder aangevuld
wordt met bijvoorbeeld een handige koffietafel waar de mannen even
aan kunnen zitten terwijl hun echtgenotes kleding uitzoeken en passen. Trudy heeft meer plannen om
haar boetiek in Mijdrecht maar een
hoger niveau te tillen, zowel in creatieve zin als in serviceverlening. Verder wil zij op afspraak werken, ook
in de avonduren of aan huis komen
bij mensen die om uiteenlopende
redenen fysiek niet in staat zijn naar
de winkel te komen. Voor oudere
dames wil zij op maandag de mogelijkheid bieden om met maximaal
vier personen twee uurtjes rond te
kijken en kleding te passen. Dit onder het genot van een kopje koffie.
Zo zijn er meer leuke ideeën die een
rol moeten gaan spelen om zich te
onderscheiden. Tevens is zij voornemens in te haken op de maandelijkse zondagopening van de winkels in
Mijdrecht. Kortom, zij wil zich met
haar winkel zo snel mogelijk ‘inburgeren’ in koopcentrum Mijdrecht.
Nieuwsgierig? Trudy ontvangt u
graag in haar boetiek om vrijblijvend de collectie te bekijken en kleding te passen.
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 18.00 uur; zaterdag van 10.00 tot
17.30 uur. Tel. 0297-769203. So True
is ook bereikbaar via Facebook. Een
website is in de maak: www.sotruefashion.nl. E-mail: info@sotrue-fashion.nl.

Ondernemers overhandigen
eerste lokale cadeaubon
Mijdrecht - Donderdag 29 oktober
jl. hebben ondernemers uit De Ronde Venende de eerste lokale ondernemersbon overhandigd aan wethouder Anco Goldhoorn. De ondernemers hebben de bon speciaal
ontwikkeld voor de mantelzorgers in
de gemeente.
Wethouder Anco Goldhoorn: “Ondernemers in De Ronde Venen
speelden al langere tijd met het idee
om een lokale cadeaubon te ontwikkelen. Het feit dat alle mantelzorgers in De Ronde Venen dit jaar
een cadeaubon van de gemeente
ontvangen als waardering, was voor
de ondernemers dé gelegenheid om
de cadeaubon daadwerkelijk te realiseren. Door de goede samen-

werking tussen de ondernemers en
de gemeente ligt de cadeaubon nu
klaar voor gebruik. Ik vind het mooi
om te zien dat we in onze gemeente
een groot aantal betrokken en initiatiefrijke ondernemers hebben. Zij
hebben belangeloos meegewerkt
aan het realiseren van deze lokale
cadeaubon voor de ruim 300 mantelzorgers in onze gemeente. De
bon stimuleert besteding bij de lokale ondernemers en is een voorbeeld van waar we als college naar
streven. Namelijk zoveel mogelijk
lokaal oppakken en zo iets voor elkaar betekenen. Het laat zien dat we
in De Ronde Venen naar elkaar omkijken en ons voor elkaar inzetten.
Daar ben ik enorm trots op.”

tieve straatnamen, die herinneren
aan de proosten. Tijdens zijn onderzoek heeft Fred de Wit vele uren
doorgebracht in de diverse archieven, die historisch bronnenmateriaal over onze regio hebben. Aangevuld met een reeks prachtige en op
de tekst toegepaste illustraties, is hij
er in geslaagd een lezenswaardig

geheel te produceren, dat de lezer
met veel plezier zal doornemen. Als
een soort kerstgeschenk ontvangen
alle leden van de historische vereniging deze uitgave als extra bijlage bij het decembernummer van
het kwartaalblad de Proosdijkoerier.
Voor niet-leden zal het boekje voor
9,95 in de winkel te koop zijn.
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Uitslag internecompetitie

A-lijn:
1. Tom Keuning/Leo van der meer
2. Jan de jong/Theo Klein
B-lijn
1. Daniel Aartse Tuin/Theo de Cocq
van Delwijne
2. Carla Euwe-Stoop/Karla Schmidt
C-lijn
1. Ben Ockhuizen/Jaap Schutte
2. Hermien de Jong-Oostenbrink/
Hans van der Linden

D-lijn
1. Ad in’t Veld/Richard Morssink
2. Eric Schiphorst/ Joke Schiphorst.
BVM heeft nog plaats voor nieuwe
leden, die willen bridgen bij een bij
de Bridge Bond aangesloten vereniging. Naast de interne paren competitie worden er ook viertallen
wedstrijden gespeeld. Enkele teams
nemen deel aan de externe competitie van het District Amsterdam. Bij
BVM kan worden gebridged op de
maandagavonden (19:15 uur aanvang) en op de donderdagmiddagen (aanvang 13:15 uur), Restaurant Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht. Voor
meer informatie zie de website van
BVM: http://www.nbbclubsites.nl/
club/1010.
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Het juiste contract bieden
bij de Amstel Bridgeclub

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 26 oktober sloot de eerste competitieronde (paren) van de maandagavond
- afdeling bij Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM). Het was een ronde over zeven sessies van 24 spellen. Er is hard en moedig gestreden
om de punten, hoewel gezelligheid
voorop staat. Er is gespeeld in 4 lijnen met de volgende uitslagen:
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Kwinkslag behaalt het 1e
punt in de competitie
Vinkeveen - Het mixteam van Badmintonvereniging Kwinkslag heeft
bij de thuiswedstrijd in de Boei te
Vinkeveen het eerste punt binnen
gehaald. Dit jaar is het een behoorlijk sterke poule waarin we geloot
zijn, maar Ton wist ons dit keer toch
aan een punt te helpen.
De wedstrijden zijn behoorlijk spannend en daardoor worden er nog
wel eens 3 setters gespeeld. Ton
gaf niet op in z’n single en daar-

door werd hij dit keer beloond met
een overwinning. Uiteraard was
het team apetrots met dit behaalde punt.
Alle dubbels, singles en mixen waren goed gespeeld en met een tevreden gevoel hebben we deze wedstrijd beëindigd. Volgende
week is er weer een thuiswedstrijd
van het mixteam en hier verwachten
we toch zeker een aantal punten te
pakken. We hebben er zin in.

Regio - Donderdagochtend 29 oktober waren er tijdens de 1e zitting
van de 2e cyclus verschillende biedingen voor dezelfde spellen. Tijdens de competitiewedstrijd is de
beste score toch meestal voor bridgers die het juiste contract bieden
en halen, en dat is soms best moeilijk. In spel 18 van de A-lijn bijvoorbeeld, waren er drie verschillende
biedingen: 3 schoppen, 4 schoppen
en 3 sans atout. Welk contract leverde nu de meeste punten op? Dat
hangt natuurlijk ook af van wat er
gehaald wordt, maar 3 schoppen +1
is een slechte score. Dat paar had
eigenlijk de manche moeten bieden,
waren dit zuinige Hollanders? Hoe
dan ook, het is handig het puntenaantal van verschillende contracten
te kennen. 3 sa +1 levert namelijk
meer punten op dan een 4 schoppen contract. Tja en soms hebben
spelers “geluk” en halen 4 schoppen +1, wat dan weer meer punten
oplevert. Ook een slem in een lage kleur leverde deze ochtend meer

punten op dan 3 sa +2. Mooi Lida
en Jan die als enigen 6 klaveren boden en +1 haalden in de B-lijn. Aja
en John haalden eveneens als enigen in de A-lijn met 6 schoppen een
slem binnen. Goed geboden Lida,
Jan, Aja en John! Maar nu de uitslag
van de beste drie paren: In de A-lijn
behaalden Ciny & Hetty de 1e plaats
met gelijk een hoge score van maar
liefst 67,71% gefeliciteerd! Ze werden gevolgd door Els & Alice op de
2e plaats met 56,25%. Joke & Gerard werden derde met 55,21%. Een
leuke vermelding in deze lijn is de
7e plaats met een mooie ronde 50%,
die werd gehaald door Wies & Greet
en Aja & John. In de B-lijn waren
Tonny & Janie weer eens eerste met
61,25% proficiat, maar zij werden
snel gevolgd op de 2e plaats door
Greet & Nel met 60% rond. Derde
werden Henny & Lucas, zij behaalden een score van 54,58%. Ook in
deze lijn was de 7e plaats toevallig
voor twee paren Hanny & Wim en
Leny & Lenie met 48,75%.

Advisor ICT steekt Jeugdleiders
Nooit Gedacht in nieuw jasje

HVM-MF1 start met een
glansrijke overwinning
Mijdrecht - Na afsluiting van het
eerste deel van deze herfstcompetitie met het kampioenschap, staan
ook deze week de acht jeugdige F1speelstertjes van HVM vol enthousiasme op het hockeyveld. En ook nu is
het weer raak: de meisjes van RoodWit uit Aerdenhout moesten met

maar liefst 18-5 het onderspit delven in deze regionale hockeycompetitie. Als Emily, Fabienne, Sabine, Juna, Jasmijn, Fay, Anna en Noor zo vol
power en bovenal plezier doorgaan,
kan het samen met hun coaches Emma en Amber (niet op de foto) nog
een heel mooi najaar worden!

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend gaven de jeugdleiders
van IJsclub Nooit Gedacht les in
hun nieuwe trainingsjack, gesponsord door Advisor ICT. Met de nieuwe groen-witte trainingsjack zijn de
jeugdleiders een frisse verschijning
op de ijsbaan en bovendien veel
meer zichtbaard. Daarnaast zijn de
trainingsjacks dezelfde, waarmee
de leden van de schaatstrainingsgroep van Nooit Gedacht schaatsen, zodat dit ook een uniforme uitstraling geeft. De schaatstrainingsgroep was reeds aan het eind van
het vorige schaatsseizoen al in het

nieuw jasje gestoken door Advisor
ICT.
Na de presentatie van de trainingsjack werd gelijk over gegaan tot de
orde van de dag, namelijk schaatsles geven aan kinderen van 6 tot 12
jaar. Het was pas de tweede keer
dat er geschaatst werd dit seizoen,
aangezien door een technisch mankement er twee weken lang geen ijs
lag. Gelukkig liggen deze problemen nu achter ons en kunnen we
ons richten op een mooi schaats
seizoen. Ook interesse, neem dan
contact op met jeugdcoordinator@
ijsclubnooitgedacht.nl

De Ronde Venen - De Veenlopers
gaan door met het organiseren van
een clinic en nu naar de PK Bosdijkloop in Vinkeveen , die gehouden wordt op 21 februari 2016. De
10 weekse clinic zal starten op donderdagavond 3 december om 19.30
uur, verzamellocatie Ontspanningweg 1 Mijdrecht ( zij ingang van OptiSport) en is geschikt voor iedereen
van starters t/m gevorderden. Er

Verlies voor Hertha D3
Vinkeveen - Op deze prachtige
frisse herfstochtend moest de D-3
al vroeg uit de veren. Om negen uur
werd er afgetrapt en meteen werd
duidelijk dat Hertha nog niet helemaal wakker was. De achterhoede met Ricardo, Wouter, Matthys en
Geert werden in het eerste kwartier
overlopen door de Maarsen voorhoede.
Ook middenvelders Niels, Damon
en Bram moesten alle zeilen bijzetten om Maarsen tegen te houden.
Cooper redde een paar keer maar
na dertien minuten was het twee
nul voor Maarsen. Na de twee nul
ging het ineens lopen. Voorin werden kwamen er wat kansjes en in
de twee en twintigste minuut krulde Daan de bal in de rechter boven
hoek. 1-2. Kyan en Dennis misten
nog wat kansen maar Ryan zorgde
met een mooie loopactie en het omspelen van de verdediging voor de
gelijkmaker. Na de thee ging Hertha voortvarend van start maar stui-

ten op een voortreffelijke Maarsen keeper. Weer zakte Hertha wat
in en tussen de tiende en de twintigste minuut maakte Maarsen drie
doelpunten en was het 5-2. Weer
was Hertha wakker geschud en zette een offensief in dat klonk als een
klok. Eerst Niels die alleen op de
keeper af ging maar tot tweemaal
toe lukte het niet om te scoren. Even
later een mooie voorzet en Dennis joeg de bal in het doel. 3-5. Een
minuut later was het weer Dennis
die iedereen z,n hielen liet zien en
maakte 4-5. Weer met het hele team
naar voren om de gelijkmaker er uit
te slepen maar dat mocht met nog
1 minuut te spelen niet meer lukken. Wat coach Mark zag was een
team dat nog wel eens een steekje
laat vallen maar als ze hun tanden
er in zetten gebeuren er mooie dingen. Jammer genoeg was de wedstrijd iets te kort om gelijk te komen
want dat hadden de boys wel verdiend.

Volleybalproject op de
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Volleybalvereniging
Atalante is gestart met volleyballessen op de Vinkeveense basisscholen; de St Jozefschool, de Pijlstaartschool en de Schakel. Alle kinderen
van groep 3 tot en met groep 8 krijgen tijdens de gymles 2 keer volleyballes van volleybaldocent Hans
Ritmeester die door de Nederlandse Volleybalbond naar voren is geschoven. De lessen op de scholen
vinden plaats van 31 oktober tot en
met 16 november. Vrijdag 31 oktober was de aftrap bij de St Jozefschool. Zo’n kleine 150 leerlingen
hebben de kneepjes van het volleybalspelletje geleerd. De eerste gymles krijgen ze vooral les in de volleybaltechnieken. Tijdens de tweede

gymles gaan ze meer naar partijtjes
spelen. Doordat Atalante al vaker
les heeft gegeven zie je wel dat er
wat meer handigheid is in het spelletje bij de oudere groepen.
Een en ander ter voorbereiding van
het jaarlijkse volleybaltoernooi, wat
al weer voor de 13e keer zal worden gehouden en jaarlijks goed
voor zo’n 175-200 deelnemers. Het
toernooi wordt gespeeld op twee
woensdagmiddagen in de Boei. Op
18 november strijden de groepen 3,
7 en 8 en op 25 november de groepen 4, 5 en 6 om de diverse bekers
die te winnen zijn. Dan kunnen de
kinderen hun kunsten tonen die zij
bij de lessen van Hans hebben geleerd!

De Veenlopers organiseert een
clinic naar de PK Bosdijkloop
worden twee groepen gevormd nl. 5
km en 10km/16,1 km, en zullen door
gediplomeerde trainers worden begeleid. De kosten voor deze clinic
bedragen 42,50 euro en daar zit ook
het inschrijfgeld voor deelname aan
de PK Bosdijkloop. Aanmelden kunt
u doen op de website van de Veenlopers www:veenlopers.nl onder inschrijven clinic PK Bosdijkloop of
bel 06537276083.

Prijs-Klaverjassen in de Merel
Lionsclub organiseerde opnieuw
bridgen op meerdere locaties

Goede opbrengst Running
Bridge Drive
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag
31 oktober heeft in het hart van
Mijdrecht voor de achtste 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 1500 euro op voor Inloophuis ‘t Anker.
Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en
deden zo zeven verschillende horecagelegenheden aan: Rendez-Vous,
Grieks restaurant Corfu, restaurant
I.Sushi, tapasbar La Farola, Cafetaria MoYi Sushi & Meer, lunchroom
TOF en Chinees restaurant Lotus
Corner, plus het gemeentehuis. Na
elke ronde waren er ruim 170 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. De
eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en een kledingbon van Prego mode werd gewonnen door het bridge paar Carla Bosman en Jo van Wijngaarden met
een score van 67.97%. De tweede
prijs was een diner bon van Eetcafé De Buurvrouw en werd gewonnen door het paar Duco Douwstra
en Philip Burggraaf met 67.39%. De
score van 66.34% van het paar Hetty
Houtman en Wies Gloudemans was
goed voor een derde plaats. Organisatoren Willibrord Blom en Michel
van Dijkman van de Lionsclub konden na afloop een cheque ten bedrage van euro 1500 overhandigen
aan de heer Bert Schaap, coördinator bij het Inloophuis ’t Anker, http://
www.inloophuishetanker.nl/ . Voor
meer informatie en fotos kijk bij “Lions Mijdrecht Wilnis” op Facebook.

Eerste prijswinnaars Carla Bosman en Jo van Wijngaarden met hun prijzen en
de heer Bert Schaap namens het Inloophuis ’t Anker met cheque en Willibrord Blom van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis bij de uitreiking bij LotusCorner.

Vinkeveen - Op vrijdag 6 november 2015 is er in Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45uur voor de inschrijving Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares bekend,ook is er op deze avond
een grote tombola. De uitslag van
de laatst gespeelde prijs-klaverjas
avond was;
1 Cees Wijngaarden met 7642 pnt
2 Ed Valk met 7285 punten

3 Gerrit de Busser met 7177 pnt
4 William Maijenburg met 7070 pnt
5 Bianca Pappot met 7030 pnt
De poedelprijs was deze avond voor
Ida Rass met 4938 punten. De wedstrijden voor de competitie (iedereen welkom ook per avond) zullen
op de volgende datums worden gespeeld;6 en 20 november,4 en 18
december. Dan in 2016; 8 en 22 januari,5 en 19 februari,4 en 18 maart,
1,15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en
24 juni en 8 juli is de laatste klaverjas-avond van de competitie van het
jaargang 2015/2016 dit alles onder
voorbehoud.

Dewi Norbert is pupil van
de week
Mijdrecht - Dewi is een sportief
meisje van 11 jaar en zit in Argon
MD1. Vorig jaar is zij begonnen met
voetballen bij Sv Argon, ze zijn kampioen geworden met haar team Argon ME1en daar gaan ze dit jaar
weer voor.
Dewi heeft snelheid en houdt dan
ook van scoren! Ze wil graag profvoetbalster worden, want voetbal is
alles voor haar. Waar Dewi is daar is
een bal. Naast de trainingen bij Sv
Argon volgt zij nog extra training bij
de Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie op zondag. Naast voetballen
houd zij van: chillen met haar vriendinnen en vrienden, youtube film-

pjes kijken op haar telefoon, en lekker buiten spelen maar een dagje in haar pyama vind ze ook heerlijk. De coach kent haar als een gedreven en energiek meisje dat altijd
wil voetballen. Ze heeft een neusje voor doelpunten, maar vergeet
ook niet dat het een teamsport is
dus geeft ze regelmatig voorzetten
voor haar teamgenoten. Ze is een
echte rechtspoot en dus een klassiek gevalletje van een linker chocoladebeen. Maar Dewi kennende
zal ze ook hier hard aan gaan werken om nog effectiever en gevaarlijker te worden.
Foto: sportinbeeld.com
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Groep 8 Hoflandschool
vierde Halloween
Mijdrecht - Vrijdagochtend 30 oktober... De kinderen van groep 8 van
de Hoflandschool krijgen op school
een uitnodiging om zich die avond
te melden bij een kampvuur. Bij het
kampvuur wordt een griezelverhaal
voorgelezen. En niet zomaar een
verhaal... een verhaal over een vloek
die rust op een kinderfeestje van
groep 8. En die vloek kan alleen verbroken worden als de juiste sleutel
wordt teruggebracht naar de eindbestemming!
Met kloppend hart maar vol goede moed gaan de groepen op pad,
geen idee wat hun allemaal te

wachten staat. De route begint met
een telefoontje en een opdracht
waarbij ze vuilnis van een bloederige picknick in een container moeten gooien, Wat ze echter niet weten is dat in de container een spook
is verstopt... en het gegil is tot ver in
Mijdrecht te horen. Vervolgens gaat
de route langs een tweetal bestemmingen waar de smaakpupillen op
de proef worden gesteld. Van ontplofte vleermuismagen, heksenvingers, sprinkhanen, kikkerdarmen tot
aan spaghetti met koeienogen toe...
het moet allemaal gegeten worden om punten te verdienen! Daarna worden de pijlen weer gevolgd

Leuke kortingsacties bij
jarige ‘Haar van Boven’
Wilnis - De goedkoopste kapper
voor het hele gezin in Wilnis, kapsalon ‘Haar van Boven’ in de Dorpsstraat 13, bestaat 5 jaar. Dat wordt
gevierd met een aantal aantrekkelijke kortingsacties voor klanten in de
maanden november en december.
Voor de hele maand november gelden als acties dat u zich elke dag
van 16.00 tot 19.00 uur kunt la-

ten knippen tegen een sterk gereduceerd tarief. Dat geldt ook voor
permanent en deelpermanent. Verder is er een actie ‘gezinsknippen’
Bij haarverzorging van twee volwassenen wordt 1 kind gratis geknipt.
In de dure maand december zijn
er acties waarbij u een stuk goedkoper uit bent met de haarverzorgingsbeurt wassen, knippen, kleuren en föhnen. Dat geldt ook voor

DE NATIONALE OPEL
TESTDAG
maar al snel houdt de routebeschrijving op en moet aan een zwerver de weg worden gevraagd. Dit
blijkt een nogal onguur type te zijn
en wederom wordt hun de stuipen
op het lijf gejaagd. Meteen daarna moeten ze het eerste spookhuis
van de route in waar de magische
sleutel verdiend kan worden. Maar
die krijgen ze niet zomaar. Daarvoor
moet eerst door een donkere tunnel worden gekropen waar de nodige zweetdruppels worden gelaten.
In de tuin van het spookhuis kunnen
ze de verlossende sleutel pakken en
opgelucht gaan ze verder op pad...
niet wetende dat ze meteen in een
val worden gelokt. Als ze bij de heksen aankomen worden ze namelijk
uitgedaagd om sleutels te ruilen of
nog meer sleutels te kopen. En tja...
wat is dan de juiste keuze? Vervolgens gaan ze weer opgewekt met
alle sleutels op pad op weg naar

het laatste spookhuis…het huis
van het beruchte kinderfeestje. Het
huis ligt er verlaten bij en muziek
galmt uit de ramen als ze aankomen. Toch durven ze naar binnen te
gaan, waar piano muziek hun welkom heet. De pianist verandert echter in een monster en een meisje dat
in huis gezellig met poppen aan het
spelen is verandert in een furieuze
heks. Gillend en schreeuwend rennen de kinderen het huis uit, meteen het park in waar ze achtervolgd
worden door waterpistolen spoken. Op de eindbestemming wordt
met de sleutels geprobeerd de ketting van de kist open te maken om
zo de vloek te doorbreken en zo kan
uiteindelijk kan de winnaar bekend
worden gemaakt. Opgelucht worden ze daar ook door de ouders
onthaald en wordt er nog lang nagepraat over deze spannende maar
ook super gezellige spooktocht!

het plaatsen van high lights en low
lights (folies), maar bij lang haar
geldt wel een toeslag.

is het aanbrengen van extensions.
Dat laatste is er ook voor kinderen.
Heel leuk, want dat zijn extensions
met een veertje eraan. “Een andere activiteit waar bij ons door klanten om gevraagd is, is de verzorging
van bruidskapsels. Ook dat is bij
ons mogelijk. We zijn zes dagen per
week van 10.00 tot 19.00 uur open
en iedereen kan zonder afspraak
bij ons binnenlopen. Onze klanten
worden in een ontspannen sfeer tijdens de behandeling getrakteerd
op een lekker kopje koffie met iets
lekkers erbij. Bij het afrekenen kunnen ze ook weer pinnen want dat
kon een poosje niet vanwege een
hardnekkige storing. De haarverzorging wordt uitgevoerd door professionele haarstylistes die de nodige ervaring hebben. Dat zijn Rachel,
Monica, Lisa en Mildred (foto),” laat
Emiel weten die de afgelopen jaren
met zijn team van medewerksters
kans heeft gezien de kapsalon een
populaire uitstraling te geven. Waar
de dames zich bij de kapsalon helemaal kunnen verliezen in allerlei
variaties van haarverzorging zou je
de mannen bijna vergeten. Ook die
kunnen hier terecht voor de behandeling en vorming van welk kapsel
dan ook. Vanzelfsprekend zijn ook
kinderen meer dan welkom. Haar
van Boven is ten slotte een ‘kapper
voor het hele gezin’.

Dip dye ombre
Emiel van de kapsalon laat weten dat liefhebbers van een bijzonder kapsel nu ook bij Haar van Boven terecht kunnen voor een ‘dip
dye ombre’ haarbehandeling. Dat
zijn twee kleuren haar die in elkaar
overlopen wat momenteel heel populair is bij dames. Er zijn nog veel
meer variaties in kleur, zoals high
lights en low lights, naast de klassiekers als wassen, knippen, föhnen,
permanente en watergolven. Nieuw

Twintigjarig bestaan van
Kom en Zie
Wilnis - Volgende week krijgen alle
klanten van Evangelische Boekwinkel Kom en Zie een kleine attentie
en maken ze kans op een mooie cadeaubon. De hele week staat namelijk in het teken van het twintig jarige bestaan van Kom en Zie. Voor
iedereen staat een kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij klaar.
Kom en Zie begon op een slaapkamer in het huis van Bert en Marian Vennik. Twintig jaar geleden verhuisde de winkel naar een voormalige bloemenwinkel aan de Herenweg. ‘We werken met een team
van zo’n twintig vrijwilligers’, vertelt Gerda Verburg. ‘De meeste medewerkers horen al heel wat jaren
bij het team. Twee medewerkers
zijn er zelfs al vanaf het begin. Toch
zijn er altijd nieuwe vrijwilligers nodig.’ Gerda kwam er in januari 2005
bij en is bestuurslid. ‘Dat we twin-

tig jaar bestaan is best bijzonder.
We merken net als andere boekwinkels dat het minder loopt. Internet is
voor mensen die precies weten wat
ze moeten hebben. Onze winkel is
voor klanten die nog zoeken of eerst
willen kijken. Er zijn ook mensen die
speciaal bij ons kopen omdat ze ons
een warm hart toedragen.’ De klanten worden ontvangen in een rustgevende omgeving met een zacht
muziekje op de achtergrond en vinden vaak een luisterend oor. Ze komen uit de wijde omgeving. ‘Vergeleken met vroeger is ons assortiment veel groter geworden’, vertelt
Janneke Kranenburg. Zij is tien jaar
geleden als vrijwilliger bij Kom en
Zie gekomen en is nu secretaresse
van het bestuur. ‘Soms komt er een
nieuwe Bijbel uit, zoals de Nieuwe
Bijbel Vertaling en onlangs de Samenleesbijbel, dan loopt het goed.

aanschaf van extra notebooks.
Sinds dit schooljaar werken de kinderen van de Sint Jozefschool op
notebooks: kleine draagbare computers waarmee kinderen kunnen werken in een speciale schoolcloud. Hiermee wordt het leren op
de Sint Jozefschool nóg leuker, afwisselender en effectiever. De notebooks worden efficiënt steeds weer
in een andere klas ingezet. Toch is
er helaas te weinig geld om zoveel
notebooks aan te schaffen, dat alle kinderen van één klas tegelijkertijd op de notebooks aan het werk
kunnen. Vandaar dat de Oudervereniging verschillende inzamelacties
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VIOS op het ‘Muntplein’
Mijdrecht - Zaterdagmiddag was
het weer zover. Voor het derde jaar
presenteerde VIOS zich bij de Lindeboom ter promotie van de Boni Jeugdsponsoractie. Ook dit jaar
was het deel van de Dorpsstraat
voor De Lindeboom omgedoopt tot
het ‘Muntplein’. Met optredens van
de nieuwe wedstrijdafdeling TwirlPower, de Show- & Marchingband
en dweilorkest DORST was het in
het najaarszonnetje voor een ieder prettig toeven. De vernieuwde
afdeling TwirlPower deed nadrukkelijk van zich spreken deze middag. Een aantal kinderen uit het publiek deed gezellig met de Twirlsters
mee. Iets wat op dinsdag 10 november ook kan. Dan is er een open les
in gebouw ‘De Notenkraker’, Windmolen 77 te Mijdrecht. Iedereen is
tussen 18:30 tot 19:30 uur van harte welkom om kennis te maken met
deze hippe wedstrijdsport. TwirlPower heeft een eigen Facebookpagina: www.facebook.com/TwirlPowerMijdrecht. DORST beperkte zich
niet tot het Muntplein. Zoals het een
goed dweilorkest betaamt dweilden
ze door het centrum met onder andere een kort optreden bij de jarige
gouden sponsor DUO-plant. In de

tussentijd kreeg de Show- & Marchingband op het plein de handen
op elkaar met maar weer eens een
paar nieuwe nummers uit de hedendaagse hitlijsten.
Promotie
Diverse mensen staken hun licht op
bij de promotiestand van VIOS voor
de ingang van de Boni. Want naast
het doneren van muntjes in de koker met het paarse deksel kon men
natuurlijk ook gewoon lid, donateur,
sponsor van en/of vrijwilliger bij dit
geweldige cluppie worden..! Het
was weer een geslaagde en bovenal
heel gezellige middag bij M!Jdrecht
Shopping. De Boni Jeugdsponsoractie loopt overigens nog tot en
met 24 november. U krijgt bij besteding van 10 euro een sponsormunt.
Daarnaast ontvangt u extra munten
bij een wekelijks wisselend pakket
actieartikelen. De munten doneert
u aan de deelnemende verenigingen door deze in de koker van uw
favoriet(en) te doen. Dit kan tot en
met zaterdag 28 november. Het aantal aan het einde van de actie ontvangen munten bepaalt welk deel
de vereniging uit de totale prijzenpot groot 225.000 euro ontvangt.

De Herinnering

Nu is er vraag naar Johannes Evangelies in andere talen voor vluchtelingen. Om de verkoop van cd’s te
stimuleren is er een luisterunit aangeschaft waar klanten naar muziek
kunnen luisteren. Ook hebben we
sinds kort een tijdschriftenrek en de
posters zijn vervangen door tekstborden.’

Volgende week is het dus extra
feestelijk bij Kom en Zie met een
kopje koffie of thee met iets lekkers
erbij. Alle klanten krijgen een leuke
attentie en maken kans op een cadeaubon. Evangelische Boekwinkel
Kom en Zie, Herenweg 164, is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

heeft opgezet. De speelgoed en kledingbeurs van de Sint Jozefschool
wordt gehouden op 5 en 6 novem-

ber van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van de school. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Speelgoed- en kledingbeurs
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Komende donderdag
en vrijdag is er een speelgoed en
kledingbeurs op de Sint Jozefschool
aan het Tuinderslaantje nummer 1
in Vinkeveen. De opbrengst is voor
een goed doel.
Op initiatief van de Oudervereniging
werd de afgelopen weken heel wat
speelgoed en kleding ingezameld.
Ouders van de school kregen een
oproep om spullen die nog goed zijn
maar niet meer worden gebruikt, in
te leveren op school. Daaraan werd
volop gehoor gegeven. De mooiste
kleding en de leukste spulletjes liggen inmiddels klaar om te worden
verkocht. De opbrengst is voor de

7 NOVEMBER. SPECIAAL VOOR U ALS OPEL
RIJDER EN BEKIJK METEEN DE NIEUWE
ASTRA IN ONZE SHOWROOMS!

Regio - De week van 2 november is bij uitstek de week waarin we stilstaan bij onze dierbaren die zijn overleden. Binnen de katholieke kerk
is 2 november de dag van “Allerzielen”. De dag waarop de doden worden herdacht in gebed. De dag na 1 November en 2 dagen na 31 oktober als het Halloween is. In het verleden hadden deze dagen vanuit
het Christelijk geloof met elkaar te maken. Ondertussen zijn het meer
“wereldse” dagen geworden waarin ieder op zijn of haar eigen manier
invulling aan geeft. Rond 2 november zien we dat er veel herinneringsbijeenkomsten zijn om stil te staan en te gedenken. O.a. in de kerk en
het verpleeghuis worden deze bijeenkomsten drukbezocht net zoals de
zogenaamde lichtjesavonden. Het geeft aan hoezeer de behoefte er is
om niet alleen vooruit te kijken maar ook stil te staan en terug te kijken. Contact houden met elkaar rond degenen die je met elkaar hebt
liefgehad. Want zolang ik jou herinner ben je niet echt dood. Ben je bij
me , ook al kan ik je niet aanraken. Je bent mijn reisgenoot in mijn hart.
Zonder OV jaarkaart reis je met me mee, waarheen ik ook ga. Lijkt het
of je nog nooit zo dichtbij bent geweest. Ik kan soms zelfs je adem horen en voelen. Als de wind over mijn gezicht blaast, voelt het of je langs
me schrijdt. Als het regent voelt het alsof je me wakker maakt uit een
boze droom die vaak geen droom blijkt te zijn. Als de zon schijnt voelt
het als de energiebron die jij bent geweest en altijd zal blijven. ‘n Mooie
herinnering is immers iets dierbaars bewaren in je hart. En dat ben jij.
Kinderen zien je in de ster boven aan de hemel als het donker is. Mooi
is dat toch, juist als het donker is word jij gezien, geef je licht ook al was
je niet altijd een lichtend voorbeeld. Maar nu je dood bent of eigenlijk
ook weer niet echt, kan ik aan je schaven zodat je ook een beetje wordt
zoals ik je soms had willen zien. Aan hoe ik je wil herinneren ook al was
je misschien soms anders. Het beeld wat ik van heb is hoe je was en
wat ik van je heb gemaakt. Dat beeld draag ik met liefde met me mee.
De manier waarop we afscheid van je hebben genomen helpt me daar
erg mee. Het is een markeringspunt dat niet alleen verdrietig is maar
ook heel bijzonder en waardevol. Het is een einde en een begin van
een weg die open ligt. Waar die weg naar toe leidt weet ik niet. Soms
maakt me dat verdrietig, boos en bang. Maar als ik je dan weer voor
me zie en ik voel je in mijn hart, dan weet ik weer dat je mijn reisgenoot blijft , waar mijn weg ook naar toe gaat. Tot in de lengte der dagen.
Ik wens u veel mooie herinneringen toe.
Peter Leliveld Uitvaartverzorger
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CenS haalt uit in de beker

Oefenwedstrijd Turn
Selectie GVM’79
Mijdrecht - Op zaterdag 31 Oktober kreeg de Turn Selectie van
GVM wel een hele aparte les. Een
heuse oefenwedstrijd met juryleden en prijzen! Een goede kans voor
de turnsters om te kijken hoe ver ze
zijn met het beheersen van de oefenstof en het uitvoeren van de elementen. De oefenwedstrijd bracht
wat spanning met zich mee zodat
de turnsters al goed konden oefenen met de wedstrijd zenuwen. Selectie 1 beet het spits af op het onderdeel sprong. De jong talenten
Abigail Pool, Bo van Maanen en Isa
Bouwman maakte een mooie koprol zonder handen. Ondanks dat de
jong talenten dit sprong onderdeel
weinig geoefend hadden zag het er
erg goed uit! Isa behaalde de eerste
plaats op het podium gevolgd door
Bo als tweede en Abigail als derde.
Brug
Estelle Da Costa Gomez en Neeltje
Hijman zitten samen in dezelfde categorie en doen dit seizoen voor het
eerst mee met de selectie wedstrijden. Op brug behaalde deze turnsters samen met Luna van Sijll de
hoogste D score! De beste score
op balk had Rosalien Sjarifudin die
heel strak turnde. Ondanks de operatie die Floun van Remmerden aan
haar hand heeft gehad werd zij eerste op vloer! Sprong was het beste
toestel van Nynke Bouwman waar
zij maar liefst 13.75 punten kreeg.
Stefanie Plooij straalde op vloer
waar zij een mooie overslag met
plank maakte. Hatice Cankaya heeft
zichzelf nu al verbeterd ten opzichte van vorig seizoen en werd 7e! De
plusjes had Elisa Hoornweg helemaal onder controle. Zij voerde de
plusjes zo goed uit dat ze op vloer
de volledige D score ontving.
Het podium bij selectie 1 werd betreden door Chalisa Bocxe (3e
plaats), Luna van Sijll (2e plaats) en
Isa de Jong (1e plaats) Gefeliciteerd
meiden!
Uitloop
Na een kleine uitloop kon selectie
2 eindelijk beginnen. De voorgeschreven oefenstof turnsters streden tegen elkaar. Kampioen op
sprong was Grace Makungu, zij
maakte een mooie overslag. Ta-

ra de Jong had samen met Jessica Helmer de beste score op balk.
En dat ondanks Tara aftrek kreeg
voor hulp. Top! Lynn van den Bosch
maakte op balk een prachtige radslag. Lisa Nieuwkoop en Tess van
Vugt hebben elkaar goed gesteund
tijdens de oefeningen en zette vooral een goede score neer op Brug.
Marit Zwemer was erg zenuwachtig voor de balk. Zou ze de oefenstof wel onthouden en goed uitvoeren? Nou en of!! Zonder ook maar
iets voorgezegd te hebben deed ze
haar oefening en dit werd beloond
met een 3e plaats. Ondanks de zenuwen en de pech met een blaar
die Jessica Helmer tijdens het inturnen kreeg stond ze op het podium
met een zilveren medaille! Dat netjes en strak werken beloond wordt
heeft Karlijn Hoornweg goed laten
zijn. Zij was de kampioen en ontving
de gouden medaille.
Tegen elkaar
De 4 keuze oefenstof meiden streden ook tegen elkaar. Iris Koppenol maakte voor het eerst helemaal alleen een salto achterover
van de balk af! Zij behaalde de 1e
prijs. Trots zijn wij op Lisa van Nobelen die ondanks de moeilijke oefenstof eisen haar sprong met plank
sprong. Merel ten Haaf deed mee
in een hoger niveau, wederom was
vloer haar beste onderdeel. Nelianne Meijer is voor het eerst bij de selectie en meteen naar huis met een
zilveren medaille. Gaaf! Naast de
wedstrijd hadden we ook een mappen verkiezing.
De turnsters van GVM hebben allemaal hun eigen turnmap die wij
gebruiken tijdens de lessen. Iedere
turnsters is vrij om daar zelf ook nog
leuke dingen in te stoppen. In de
herfstvakantie gingen alle mappen
mee naar huis en tijdens de wedstrijd werden de winnaars bekend
gemaakt. Floun van Remmerden
heeft een prachtige map met tabbladen, wedstrijd gegevens, foto’s
en nog veel meer. Zij mocht de prijs
van Selectie 1 in ontvangst nemen.
Bij selectie twee sprong de map van
Jessica Helmer er bovenuit en beide dames gingen naar huis met een
leuk spel!

CSW is ARC de baas
Wilnis - CSW boekte zaterdag 3
kostbare punten. Op bezoek bij
ARC uit Alpen aan den Rijn werd
na een benauwde slotfase een
1-2 overwinning geboekt. CSW
keek al heel vroeg tegen een achterstand aan. Na 4 minuten spelen kreeg ARC een hoekschop te
nemen. De bal werd vervolgens
niet goed weggewerkt en de pegel op doel werd in eerste instantie nog gestopt door doelman
Jordy Wens maar in de rebound
was hij kansloos. CSW pakte de
draad goed op na deze vroege tegenslag en de ploeg lag bij vlagen
prima combinaties op de mat. Het
kreeg nog 2 vrije trappen te nemen via Elroy Baas op een meter op 25 van het doel maar bij
de eerste stond de muur in de
weg en de tweede ging over het
doel. Maar na 20 minuten spelen
kwam CSW toch dik verdiend op
1-1. Bram Bode kwam op rechts
prima door en bediende Vincent
van Hellemondt op maat die vrijstond op de rand zestienmeter.
Van Hellemondt bedacht zich niet
en schoot de bal uiterst precies
in de linkerbenedenhoek. CSW
kwam hierna een keer goed weg
toen een voorzet vanaf rechts
door alles en iedereen werd gemist. CSW bleef de beter voetballende ploeg en kwam nog voor
rust op voorsprong. Bij een dieptebal van Bram Bode ontstond er
een misverstand tussen de doelman van ARC en een verdediger
waardoor van Hellemondt de bal
oppikte en de bal in het lege doel
plaatste.
Feller
Na rust een feller ARC dat pro-

beerde steeds meer druk te zetten op de defensie van CSW. CSW
kwam deze fase echter goed door
en kreeg een enorme kans om de
voorsprong uit te bouwen. Na
een prima aanval over links via
Dave en Mike Cornelissen belandde de bal bij de vrijstaande
Bram Bode die vervolgens maar
net voorlangs schoot. ARC zette een tandje bij en werd steeds
dreigender. Het kreeg een prima
kans maar de inzet werd uitstekend gestopt door Wens waarna
de bal voor de doellijn werd weggewerkt door Jelle v.d. Bosch.
Aan de andere kant verdween
een schot van van Hellemondt
maar net naast na goed terugleggen van Sander Kunkeler. CSW
kreeg steeds meer ruimte om te
voetballen maar de ploeg was in
de tweede helft iets te slordig bij
de laatste bal. In het laatste kwartier schoof ARC zijn laatste verdediger door richting de spitsen.
De ballen werden in zestien gepompt en er ontstonden voor
CSW een paar benauwde momenten maar CSW bleef op de
been via Wens, een prima verdediging en het nodige geluk. Vlak
voor tijd leek ARC dan toch gelijk
te maken toen een voorzet hard
en laag werd ingeschoten maar
echter in buitenspelpositie waardoor het feest niet door ging. Bij
de laatste voorzet van ARC kroop
CSW door het oog van de naald
toen de bal met het hoofd werd
teruggelegd maar voor CSW gelukkig niemand voor het doel om
af te ronden en zodoende kon de
ploeg uit Wilnis 3 kostbare punten meenemen uit Alphen aan
den Rijn.

Regio - Was er wat leuks op de televisie of moesten de heren allemaal
vroeg thuis zijn?
Wat het was weet ik niet maar de
wedstrijd tussen CenS en de Merel/Heerenlux 3 was een hele snelle. Een wedstrijd met drie partijen in
respectievelijk 18, 15 en 14 beurten, dat gebeurt niet vaak. Wim Berkelaar (de Merel/Heerenlux 3) liet
Evert Driehuis (CenS) in 18 beurten
kansloos. Desmond Driehuis (CenS)
deed dat omgekeerd met Cor van
Wijk (de Merel/Heerenlux 3) maar
Sander Pater spande de kroon door
in 14 beurten (snelste partij) en
een serie van 18 (de hoogste met
43,91%) Hans van Rijn (de Merel/
Heerenlux 3) aan de kant te zetten.
Oh ja, Zweder van Dalen (CenS) en
Cathy Jansen (de Merel/Heerenlux
3) deden het met 40 beurten rustig aan waarbij Cathy de winst naar
zich toehaalde. Wel geteld stond er
daarmee 4-4 op het bord maar de
mannen van CenS hadden meer caramboles gemaakt en wonnen daarmee deze bijzondere wedstrijd. Bij
de Kromme Mijdrecht was het druk,
alle drie de teams speelden thuis.
Kromme Mijdrecht 1 tegen Springbok 1, 2 tegen Stieva/Aalsmeer en 3
tegen Bar Adelhof 1. In de competitie wil het voor de Springbok 1 nog
niet lukken maar dat doet het in de
beker wel. Weliswaar kon de 100%
score niet vastgehouden worden
maar een 2-7 overwinning is toch
weer een mooie score. Kromme
Mijdrecht 2 tegen Stieva/Aalsmeer
bleef tot het einde toe spannend.
Kromme Mijdrecht 2 had al 2 partijen gewonnen en één verloren maar
in de laatste partij haalde Aria ten
Cate toch nog net 2 punten voor
Stieva/Aalsmeer binnen, 5-4. In de
wedstrijd tussen Kromme Mijdrecht
3 en Bar Adelhof zat ook een bijzondere. Richard van Kolck (Bar Adel-

hof 1) maakt een serie van 28 (van
de 75) en dat schiet lekker op. John
Oldersma (Kromme Mijdrecht 3) gaf
echter niet op, bleef de caramboles
maken en maakte de partij uit. Richard mistte in de nabeurt en daarmee het gelijke spel, einduitslag
7-2. ASM 2 mocht het tegen Lutis/
de Springbok waarmaken. Dat lukte niet echt. Lutis/de Springbok is
en blijft goed in vorm een ook deze keer was de winst met 2-7 voor
hen. De Biljartmakers ontving de
Merel/Heerenlux 1. Hier liet Bert
Loogman (de Biljartmakers) weer
eens zien wat hij kan. Net als Sander Pater maakte hij zijn partij, tegen John Vrielink, in 14 beurten uit.
Boy Vanderdonck (de Biljartmakers)
won ook en samen met Bert zorgde hij voor de 5-4 overwinning. Bar
Adelhof 2 speelde tegen the Peanutbar. Hier ging het om en om.
Twee winstpartijen voor de één en
twee voor de ander en aan het eind
rekenen. Dat kwartje viel voor Bar
Adelhof 2 de goede kant op, 5-4. De
Springbok 2 snoepte Bar Adelhof
3in de thuiswedstrijd toch 4 punten af, 5-4. De Merel/Heerenlux 2
mocht het tegen DIO laten zien. Liet
DIO vorige week in de competitie al
punten liggen, deze week in de beker gebeurde dat opnieuw. Alleen
Piet Best (de Merel/Heerenlux 2)
verloor van Paul Schuurman (DIO)
maar daarmee was het over en uit
voor DIO, 7-2. ASM 1 ontving de
Kuiper/Stee Inn. De laatste is ook al
lekker in vorm en liet dat ook deze
week weer zien. Alleen Toine Doeze (de Kuiper/Stee Inn) verloor van
Gerrie Holzken maar dat waren dan
ook de enige verliespunten, 2-7.
Volgend weekeinde (7 en 8 november) staat de finale 3-banden in de
B-poule op het programma. Beide
dagen wordt er vanaf 11:00 in Cafe de Merel om de titel gestreden.

Argon geeft voor rust
wedstrijd al uit handen
Mijdrecht - Argon heeft tegen het
ook nog ongeslagen Nootdorp geen
indruk kunnen maken. Het gaf voor
rust vijf hoekschoppen weg en twee
daarvan werden door zeer knullig
uitverdedigen omgezet in een 0-2
voorsprong voor de gasten. Na rust
scoorde Argon wel snel de aansluitingstreffer maar daarmee had het
wel zijn kruit verschoten. De defensie van Nootdorp, hield ondanks
twee noodzakelijke wissels, vrij eenvoudig stand. Door deze uitslag
daalde Argon een paar plaatsen op
ranglijst en staat het nu drie punten
achter op de koploper.
Niet aan te pas
De eerste helft kwam Argon er eigenlijk niet aan te pas, vooral de
eerste twintig minuten werd het teruggedrongen op de eigen speelhelft. Al na acht minuten mochten
de gasten de eerste hoekschop nemen maar doelman Romero Antonioli kon de bal wegslaan. Daarna zagen we een poging van Syrano Morrison maar hij mikte te hoog,
een vrije trap van Floris Mulder ging
naast. Na en half uur was de beste mogelijkheid opnieuw voor Syrano Morrison maar na een fraaie
actie schoot hij rakelings naast de
voor Argon verkeerde kant van de
paal. Daarna weer twee hoekschoppen op rij voor Nootdorp maar ook
nu kon de Argon doelman de meubelen nog redden. In die fase moest
Boy Wotte van Nootdorp zich laten
vervangen vanwege een misstap,
zijn vervanger was zeker geen verzwakking voor de aanval van Nootdorp: Marclay Manuela. Tien minuten voor rust profiteerde Peter Korteling na weer een hoekschop van
knullig uitverdedigen achterin bij
Argon, hij tikte de bal simpel in doel

0-1. Op slag van rust werd het zelfs
0-2 toen invaller Marclay Manuela profiteerde van opnieuw mistasten in de Argondefensie. In de toegevoegde tijd kreeg Argon nog een
vrije trap, Floris Mulder schoot de
bal hard in maar via paal en keeper
werd het een hoekschop die vervolgens niets opleverde.
Enerverend
De tweede helft was enerverend,
Argon probeerde de achterstand
goed te maken en slaagde daarin
vrij snel. Het had daar wel een strafschop voor nodig. Jesse van Nieuwkerk werd volgens scheidsrechter
Van Rijsbergen onreglementair afgestopt en Jasper Werkhoven liet
keeper Yannick Augustinus vanaf elf meter kansloos 1-2. Intussen was Chris Daal in de kleedkamer achtergebleven en nam Roy
Verkaik zijn plaats in. Argon moest
in verdedigend opzicht alle zeilen
bijzetten, een vrije trap van Nootdorp werd met moeite gekeerd en
ook kwam het goed weg toen het
schot van Manuela via onderkant lat
weer in het veld stuiterde. Met Marlin Bot en Fernando Pique probeerde coach Loenen de wedstrijd open
te breken maar de defensie van de
Noordorpers gaf maar weinig krimp.
Argon deelde nog wel wat speldenprikjes uit maar Morrison mikte naast en testte doelman Augustinus, Jasper Werkhoven schoot
over en een doorkopbal van Wilco
Krimp kwam in handen van keeper.
Het was wel spannend in de tweede
helft maar uiteindelijk was de overwinning van Nootdorp in deze wedstrijd verdiend. Zaterdag speelt Argon weer thuis, nu komt Zwaluwen
’30 uit Hoorn op bezoek.
Foto’s: sportinbeeld.com

Argon C5 vermorzelt koploper
Zwanenburg met 7-3
Mijdrecht - Zaterdag 31 oktober
is een schitterende dag geworden
voor Argon C5. De afgelopen wedstrijden waren wat resultaten betreft nogal wisselend. Sommige nipt
verloren, andere ruim gewonnen. En
steeds het gevoel dat er meer in zat.
Dus was er wel enige spanning toen
de ongeslagen koploper Zwanenburg op deze prachtige herfstmiddag op bezoek kwam. Al snel werd
duidelijk dat het harde werken in de
trainingen van de afgelopen weken
en de warming up vóór de wedstrijd
hun uitwerking niet gemist hadden.
Vanaf de eerste minuut werd de tegenstander onder druk gezet door
een stevig voetballend en goed samenwerkend team. Dat leidde in de
10e minuut tot het eerste doelpunt.
Nummer twee vloog na nog eens
vijf minuten in het net achter de
kansloze keeper. 2-0 na nog geen
kwartier spelen. Daarna kreeg het
team van Zwanenburg een beetje
meer greep op het spel. Toen bleek
ook dat ze niet voor niets op de eerste plaats staan. In een periode dat
de teams gelijk op gingen vloog er
toch nog onverwacht een bal achter Kris in het net. Maar al snel daarop scoorde het Argonteam hun derde goal. Met 3-1 gingen de teams
de rust in.
Na de rust was Zwanenburg vastbesloten het een en ander recht te

zetten. Maar Argon gaf geen krimp.
Met volle inzet werd de tegenstander het voetballen onmogelijk gemaakt. Sterker nog, het was Argon
dat weer als eerste scoorde. 4-1 tegen de koploper. Het publiek wreef
zich in de handen, dit werd letterlijk
en figuurlijk een zonnige dag!
Maar Zwanenburg gaf zich nog niet
gewonnen. De druk op het Argon
team werd steeds groter en alle zeilen moesten worden bijgezet om te
voorkomen dat de voorsprong verloren ging. Er werd als team gestreden voor elke meter waarbij alle
spelers vochten voor wat ze waard
zijn. Toch slaagde Zwanenburg erin
te scoren. 4-2, zeker nog een kwartier te spelen en een team dat langzaam steeds vermoeider werd.
Juist op dat moment sloop er iets
onverzettelijks in de spelers. Weer
werd de tegenstander teruggedrukt
en onverwacht maar zeker niet onverdiend scoorde Argon 5-2. Het
spel golfde nu heen en weer waarbij Zwanenburg steeds meer risico nam en hun derde goal wisten te scoren. Maar niet lang daarna scoorde Argon twee doelpunten
met een paar snelle uitbraken. Toen
het eindsignaal klonk maakte de 7-3
score het volkomen duidelijk; Argon
C5 kan met energie, teamwerk en
een flinke dosis inzet elke tegenstander de baas.

De Vinken gaat de zaal
weer in

Vinkeveen - De resultaten in de
veldcompetitie zijn dit najaar redelijk geweest voor de Vinkeveense
korfbalhoofdmacht. Als middenmoter in poule 3G van het KNKV heeft
het Abn-amroteam zes wedstrijdpunten weten te behalen. In de zaal
speelt De Vinken ook in de derde
klasse. Bekende en minder bekende tegenstanders zullen samen met
gemeentegenoot Atlantis gaan uitmaken wie er indoor de beste resultaten kan behalen.
Selectie
De Vinken gebruikte de laatste oefenwedstrijd om definitief vast te
stellen welke spelers en speelsters
in de basisacht gaan opereren tijdens de zaalcompetitie. Uiteindelijk
treedt het eerste van De Vinken ko-

mend zaalseizoen naast verzorger
Ron van Vliet en de trainer-coaches
René Westdorp en Fred Straatman
als begeleiders aan met de dames:
Masha Hoogeboom, Emese Kroon,
Annick Stokhof en de tijdelijk teruggekeerde Mariska Meulstee. Aan
de herenkant spelen Jelle Mul, Rutger Woud, Kelvin Hoogeboom en
Gideon Leeflang. Afgelopen zaterdag was het IJsselsteinse Fortissimo de sparringpartner. Poulegenoot
op het veld, maar in de zaal in een
andere poule opererend. In de veldwedstrijd wist de Vinken thuis nipt
te winnen. Zaterdag was Fortissimo
duidelijk de bovenliggende ploeg.
Na een prima eerste helft, waarin
beide teams lekker scoorden, zakte
het spel van De Vinken in de tweede
helft flink in. Fortissimo schoot met
scherp en wist na 0-3 pas op 4-4 de
thuisploeg naast zich. Tot 9-9 ging
het gelijk op. Met de rust was het
11-13. Aan Vinkenkant waren vooral Kelvin Hoogeboom en zus Masha
trefzeker. Na de pauze ging het nog
vijf minuten goed. Op 13-14 echter
stokte de Vinkenproductie. Bij een
14-16 stand scoorden de bezoekers
zes maal op rij en de strijd was gestreden. In de laatste paar minuten
kwam de doelpuntenmachine van
De Vinken nog weer enigszins op
gang, maar het verschil bleek niet
meer in te lopen. Eindstand 18-24.
De eerste zaalwedstrijd speelt De
Vinken 1 op 7 november thuis tegen De Corvers uit Hilversum. Deze wedstrijd begint om 15.30 in de
sporthal van Vinkeveen.
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Zilveren
Turﬂoop

Mijdrecht - 25 jaar Zilveren
Turfloop: een feestje waard! Het
feest werd gevierd op zondag 1
november . De
vroege ochtend
startte met dichte mist, maar al bij
de start van de Rabo GeZZinsloop
brak het zonnetje door. Met weinig
wind waren dit ideale loopomstandigheden. Veel lopers waren dan
ook afgereisd naar Mijdrecht om
aan de eerste loop van het Zorg en
Zekerheidscircuit mee te doen. Er
werden veel lopers verwacht, dus
de organisatie had ervoor gezorgd
dat er extra ruimte beschikbaar was
rondom de start/finish. De organisatoren van het eerste uur, leden
van de atletiekvereniging De Veenlopers kregen een speciale uitnodiging om bij de 25e editie aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de prijsuitreiking kwamen Pim en Tim een
cheque aanbieden aan Stichting
Hoogvliegers. Pim en Tim zijn zelf
Hoogvliegers, die hebben genoten
van een prachtige verwendag van
de Stichting. De Zilveren Turfloop
doneert jaarlijks een deel van de
startgelden aan een lokaal doel. Dit
jaar werd gekozen voor de stichting
Hoogvliegers.
Rabo GeZZinsloop
Traditiegetrouw werd er gestart
met de Rabo GeZZinsloop. Op de
startstreep stonden vele kinderen te trappelen voor een kilometer
door het park. Bij de finish lag een
prachtige medaille en een mooie
goodiebag te wachten. De allerkleinste lopertjes werden vergezeld
door hun ouders. De kinderen van
de Twistvliedschool en de Proostdijschool zorgden ervoor dat de Rabo GeZZinsloop kleur kreeg: in hun
nieuwe oranje shirt werd de samenwerking tussen beide scholen onderstreept. Dat deze loop steeds
meer bekendheid krijgt, was terug te zien aan de deelnemerslijsten: van Almere tot Wateringen en
zelfs vanuit Wassenaar werd afgereisd om mee te doen aan de
GeZZinsloop. Er waren 303 deelnemers.
De winnaars waren:
Jongens t/m 12 jaar, Zakararia
Kamfaoui
Meisjes t/m 12 jaar, Jasmijn Bloemheuvel
Jongens 7 t/m 9 jaar, Enzo Yntema
Meisjes 7 t/m 9 jaar, Fenna Schneider
Jongens 4 t/m 6 jaar, Luuk Boutkan
Meisjes 4 t/m 6 jaar, Noa Boutkan
Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 5 en de 16,1 kilometer van start. Ook hier genoten
de deelnemers van een heerlijk zonnetje en de prachtige herfstkleuren.
Het parcours loopt al 25 jaar grotendeels door de polders rondom
Mijdrecht en langs het riviertje De
Kromme Mijdrecht.

ste afstand en aan deze afstand
deed Veenloper Michael Woerden
mee. Hij moest helaas zijn meerdere erkennen in de winnaar Wilfred
Verhagen van Running 2000. Derde
werd John van Dijk van AKU.

Dat hardlopen steeds meer een damessport wordt, werd duidelijk door
het aantal vrouwelijke deelnemers.
Er stonden 433 dames aan de start.
De 5 kilometer werd gewonnen door
Lisan Duijvenstijn van AV Olympus
’70, gevolgd door Vanessa van Voskuilen van AV’47. Derde werd Thelma Solleveld van opnieuw AV Olympus ’70. In 36.38 minuut won Marlies Jongerius van AV Olympus ’70
de 10 kilometer. Tweede werd Erica
Belandi van AV Aalsmeer, en derde
werd Theruska LLacasa-Takacs van
WZK/TRI TEAM Wassenaar. Ook op
de lange afstand 16,1 km liepen dames mee. Deze 10 Engelse mijl werd
gewonnen door Mariska Visser uit
Nieuwveen, op de voet gevolgd
door Nanda Clarisse van Running
2000 en Annelies Harkes van AV ’47.
De 5 kilometer werd bij de heren
gewonnen door Jeroen Habers in
een snelle tijd: 16.18 min. Tweede werd Davey Kaak. Beide lopers
komen van AV de Spartaan. Derde werd Remco Bouchier van AV
Haarlemmermeer. Op de 10 kilometer heren stonden de meeste deelnemers aan de start: 482 in totaal. Deze afstand werd gewonnen
door Said Kanfaoui van AV Gouda .
Tweede werd Amanuel Legesse van
AV Haarlemmermeer en derde Edgard Creemers Leiden Atletiek.
180 Hardlopers kozen voor de lang-

Scholierenchallenge
De scholierenchallenge is een
nieuw onderdeel van de Zilveren
Turfloop. De organisatie wil jaarlijks
nieuwe elementen aan de Zilveren
Turfloop toevoegen, en de loop verder professionaliseren. Veel middelbare scholieren hebben zich ingeschreven en streden voor de eerste wisselbeker van de scholierenchallenge. De organisatie hoopt dat
meerdere scholen in de toekomst
net als het VLC en het samenteam van de Twistvliedschool en
de Proostdijschool zich gaan mengen in de strijd. De strijd werd dit
jaar gewonnen door het jongensteam van het Veenlandencollege uit
Mijdrecht.
Business loop
Bij de voorbereidingen van de Zilveren Turfloop werd al duidelijk dat
er een record aantal teams deel zou
nemen aan de businessloop. Veel
bekende namen, en ook nieuwe bedrijven zijn de uitdaging aangegaan
met een businessteam voor de 5 km
of 10 km aan de start te staan. Voorafgaand aan het startschot werd er
eerst een teamfoto gemaakt. Daarna begon de strijd. Op de 5 kilometer streden Multifill 1 en 2 om de 3e
en de 2e plaats. HVR Bouw 1 mag
dit jaar de wisselbeker mee naar
het bedrijf nemen. Bij de 10 kilometer lieten de docenten van het VLC
aan hun scholieren zien, dat hardlopen niet alleen leuk maar ook prestatiegericht is. Zij wonnen de derde
prijs. A-side Media kwam dicht in
de buurt van de winnaar. Dat is dit
jaar Ons Tweede Thuis 1. Ons Tweede Thuis had dit jaar zes teams aan
de start staan van beide afstanden.
Alle overige uitslagen staan vermeld
op www.zilverenturfloop.nl. Prachtige foto’s van de start, en van de
GeZZinsloop kunt u terugvinden op
www.sportinbeeld.com.

