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Omstreden kleiberg blijft de
gemoederen bezighouden
Amstelhoek - De grote hoeveelheden klei die onlangs op het terrein
van W. Kool Grondverzet B.V. aan
Amstelkade zijn gestort, zijn niet in
opdracht van Waternet daar in (tijdelijke) bewaring gegeven. Sterker
nog, Waternet gaat het misschien
helemaal niet gebruiken voor dijkverzwaring. Waar het idee heeft
postgevat dat de grond zou worden
gebruikt om het dijklichaam langs
de Kromme Mijdrecht en Amstel
bij De Hoef en Mennonietenbuurt
te versterken, werd dit door woordvoerster Diane Kleinhout van Waternet met klem tegengesproken.
“Het is helemaal niet zeker dat Wa-

ternet die klei zal gaan gebruiken
voor dijkverstevigingen. Daar is tot
op heden geen opdracht voor gegeven. Dat idee laten wij voor rekening van het aannemingsbedrijf van
de GMB-groep dat Waternet aan
deze zaak heeft gekoppeld, maar
wij ontkennen dat ten stelligste. Wij
hebben er niets mee te maken”, laat
Kleinhout desgevraagd weten. “Als
het wel zo was zouden mensen van
onze dienst eerst grondmonsters
voor onderzoek hebben genomen.
Dat gebeurt altijd als wij aanvullende grond gebruiken voor dijkversteviging. Wellicht heeft de aannemer gedacht meteen twee vliegen in

een klap te slaan door alvast klei in
te kopen en dat lokaal ergens op te
slaan om het vervolgens ons aan te
bieden, want Waternet is toch bezig
de dijken te verzwaren. Maar zo is
het niet. Misschien is deze klei wel
helemaal niet geschikt om daarvoor
te worden gebruikt. Ook weten we
niet of het om vervuilde of niet-vervuilde grond gaat. Dat is en blijft
een zaak van de aannemer. Wij zijn
pas verantwoordelijk voor de grond
op het moment als die – vanuit welke aanbieder dan ook – op of bij de
dijk wordt gelost om te worden gebruikt.”
(Lees verder elders in deze krant)

Raad durft (nog) geen besluit te nemen over De Fabriek

College heeft opdracht opnieuw
met De Baat te gaan praten

De Ronde Venen - Er waren afgelopen donderdag 10 november twee
mensen nuchter, open en eerlijk
in hun afwegingen en beantwoording inzake het wel of niet sluiten
van jongerencentrum De Fabriek in
Mijdrecht en dat waren Mieke Telder van Stichting De Baat (waar het
jongerenwerk onder valt) en wethouder Erica Spil. Ondanks het feit
dat de hele raadzaal vol zat met jongeren met spandoeken met kreten: ‘Red onze fabriek of ‘De Fabriek
mag niet dicht’ enz... Ondanks het
feit dat een achttal jongeren insprak
en heel duidelijk naar buiten bracht
wat De Fabriek voor hen betekende,
konden Mieke Telder en Erica Spil
niet anders dan reëel zijn en geen
valse hoop geven, voor hen kon het

Fietspad op Oude Spoorbaan
Vinkeveen - Het college van B en
W van de gemeente De Ronde Venen stelt de raad voor een recreatief fietspad te realiseren op de Oude Spoorbaan in Vinkeveen. Het pad
wordt aangelegd op het tracé tussen de Demmerik en Demmeriksekade, naast het huidige wandelpad.
Hiermee wordt het buitengebied
van onze gemeente ontsloten en
beleefbaar gemaakt voor recreanten. De gemeente De Ronde Venen
wil een aantrekkelijke Groene Hart
gemeente zijn waar het goed recreeren is, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers van buiten.
Door het ontwikkelen van een goed
netwerk voor wandelen, fietsen en

DemoDag

varen geeft de gemeente uitvoering
aan deze recreatieve doelstelling.
Het fietspad staat ook genoemd in
het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen, dat de gemeente met diverse partijen in 2010 heeft ondertekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de integrale gebiedsontwikkeling voor wat betreft
natuur, landbouw en recreatie. Het
plan voor het fietspad wordt door de
convenantpartijen breed gesteund
omdat hiermee de natuurwaarden
en de recreatieve beleefbaarheid
van de polder Groot Wilnis–Vinkeveen worden vergroot. Door middel
van een beheerplan wordt ervoor
gezorgd dat het groen aan weers-

Donderdag 17 november 7.00 - 19.00 uur
Rendementsweg 26 • 3641 SL mijdrecht • Tel. 0297-23 16 16

zijden van het wandel- en fietspad
goed wordt onderhouden. Het pad
is daarmee ook een verbetering van
de natuurlijke omgeving voor weidevogels. De totale kosten voor de
aanleg en het onderhoud voor een

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

niet anders: De Fabriek moest dicht.
Er moet bezuinigd worden door De
Baat in opdracht van de gemeente en die bezuiniging moest dan via
het sluiten van het jongerencentrum
De Fabriek. Er is volgens De Baat
geen andere keus te maken en ook
wethouder Spil stond daar achter:
Goede keuze
“Wij hebben in overleg met De Baat
er voor gekozen deze bezuiniging
te realiseren door het accommodatie gebonden jongerenwerk in De
Fabriek, deels af te stoten. Samen
met De Baat denken wij dat - gezien het feit dat er bezuinigd moet
worden - dit de beste keuze is. Laat
duidelijk zijn: het jongerenwerk verdwijnt niet. Er blijft nog een viertal
jongerenwerkers actief en er blijven
activiteiten georganiseerd worden,
maar dan elders dan in De Fabriek”,
aldus de wethouder.
Heel veel raadsfracties waren voor
het open houden van De Fabriek,
maar niemand kon of wilde aangeven hoe De Baat dat dan moest
doen. Geld is er niet, dus waar haalt
De Baat dan de benodigde 55.000
euro vandaan? Daarop gaf niemand
antwoord.
Opnieuw bespreken
Hoewel Mieke Telder en de wethouder toch heel duidelijk waren geweest, wilde de raad dat er opnieuw met elkaar gesproken gaat
worden en wil het onderwerp daarna opnieuw bespreken. Zij legde dit vast in een motie. Een motie houdt in dat de raad het college iets vraagt, maar het wordt niet
dwingend opgelegd. Nu zal het college best wel met De Baat om de
tafel gaan, maar er zal - als het college geen zak met geld meebrengt
- geen andere uitkomst geven dan
die er nu ligt. Het is uitstel van executie, meer niet. Het is de jongeren
hoop geven, hoop die er in feite niet
is. Jammer, dat de raad zo besluiteloos is.
Wordt vervolgd.

periode van tien jaar zijn begroot
op 258.000 euro. De provincie heeft
een subsidie gereserveerd, een bedrag van 100.000 euro. De kosten
voor de gemeente De Ronde Venen
komen hiermee uit op 158.000 euro.
Staatsbosbeheer gaat het fietspad
aanleggen en onderhouden. Naar
verwachting behandelt de gemeenteraad dit voorstel begin 2012.

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

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Onbeperkt sporten
7 dagen per week
Rendementsweg 10a,
3641 SK Mijdrecht,
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Boven Seats and Sofas

www.justfitness-mijdrecht.nl

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

NOTEER VAST IN UW AGENDA! 26 NOVEMBER

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
in buurthuis Ponderosa
Plesmanlaan 27, Uithoorn

aanvang: 20.00 uur | zaal open 19.00 uur

GAMMA Aalsmeer
bezoek
onze

kerst
show
kerstbomenverkoop start
zaterdag 3 december
Lakenblekerstraat 49a | Tel. (0297) 32 67 51 | www.gamma.com
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BRANDWEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

SLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

DOKTERSDIENSTEN

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

Uitslag loterij voor
restauratie Ontmoetingskerk

Winnaars grootste prijz en
- Televisie van Voshart: familie

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

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

Vrielink uit Wilnis
- Fiets van De Haan: familie Van
de Schaft uit Vinkeveen
- Tuinset van Rijkenberg: Mendo
van Vliet uit Kamerik
- Waardebon van juwelier Nant
Hartel: Piet Kroon uit Wilnis
- Home cinemaset van Expert: Rolf
Verkaik uit Wilnis
De opbrengst van de loterij bedroeg
2500 euro. De organisatie van deze loterij wil via de Nieuwe Meerbode de sponsors nogmaals voor hun
medewerking bedanken en mede alle aanwezigen, die deze avond
tot een gezellig en succesvol evenement maakten.

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

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.

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

Wilnis - Op zaterdag 5 november
jl. heeft de jaarlijkse veiling van de
Ontmoetingskerk plaatsgevonden.
Er zijn veel goede kavels ingebracht
en er werd goed geboden op o.a.
paling uit de Nieuwkoopse Plassen
en taarten. De totale opbrengst van
de avond was 5200 euro.
Tijdens deze avond is onder het toeziend van kandidaat-notaris Mr S.
de Haan de trekking verricht van de
loterij, die is georganiseerd om geld
in te zamelen voor de restauratie en
onderhoud van het 100-jarig kerkgebouw aan de Dorpsstraat.

Mijmeringen

Vermist:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Agaat: schildpadpoes met bruine vlek tussen de
ogen en witte bef.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
genaamd Red.

door Flavoring
Winter
Vorige week schreef ik over
mijn irritatie dat pepernoten al
zo vroeg in de winkels liggen.
Maar inmiddels is Sinterklaas
veilig aangekomen en lijkt het
erop dat de winter ook echt gaat
beginnen. Het kwik is langzaam
aan het dalen en als de zonnestraaltjes er zijn, dan geven ze
niet meer zoveel warmte af. Voor
mij is het geen herfst meer maar
echt winter. Het is al vroeg donker met dank aan de wintertijd,
Sint is in het land en de kerstversieringen worden ook langzaamaan tentoongesteld.
En als ik de weerberichten voor
de komende periode moet geloven, krijgen we een koude winter. Kou, sneeuw en ijs en dat
voor langere tijd. Nu zijn weersvoorspellingen nooit 100% accuraat en op de lange termijn
zal het zeker niet helemaal kloppend zijn. Maar toch, ik hoorde
van meerdere mensen om me
heen dat ze al rekening houden
met de komende winter. Deze
voorbereiding varieert van winterlaarzen en skibroeken voor
de kinderen kopen, winterbanden bestellen tot blikvoer inslaan en voldoende hout in huis
hebben voor de open haard. Het

klonk mij allemaal wat overdreven in de oren.
Totdat ik terugdacht aan de vorige winter en hoe het strooizout
al snel opraakte in sommige gemeentes. Of die ene decemberdag waarin er een recordaantal files stond, omdat de wegen
spek en spekglad waren. Sinds
vorig jaar is het fenomeen winterbanden niet meer een vervan-ons-bed-show, maar eigenlijk een noodzakelijk kwaad.
En weet iedereen dat het handig is om een deken in je auto te
hebben plus wat water en voedsel. Van een collega hoorde ik
de tip om een waxinelichtje met
lucifers in de auto te hebben als
alternatieve verwarming. Creativiteit alom om straks de wintertijd goed door te komen.
Dus heb ik vorige week moonboots aangeschaft voor de kinderen, staat de slee alweer klaar
in de schuur en hoop ik dat ik
straks als koukleum een beetje
wen aan de temperaturen onder
nul. Dat moet toch wel lukken,
want niets mooiers dan te kunnen schaatsen op natuurijs, met
de slee te glijden door de witte sneeuw en als het dan straks
een witte kerst mag zijn. Dan is
dat voor mij de kers op de taart,
of de piek op de boom.

Gevonden:
- Uithoorn, Nicolaas Beetslaan: jong cyperskatje van ongeveer
6 tot 8 maanden
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Uithoorn. Willem Alexanderpoort: jong zwart/wit katje.
- Vinkeveen, Herenweg: twee rood/witte kittens van ongeveer
6 weken oud.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart/grijs cyperse kat.
- Uithoorn, Wieger de Bruinlaan: zwart/witte poes; zwart/witte
vlek bij rechterachterpoot, buik wit en grote zwarte vlekken
op de rug.
- Uithoorn, Gouwzee: jong zwart/witte kat met zwarte rug en
witte buik en bef.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve zwart/witte poes van 1 1/2 jaar; is gesteriliseerd.
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Overgrootmoeder en
achterkleinkind aan de wandel

Zaterdag wandelen met IVN
Regio - De winternatuurwandelingen van het IVN-De Ronde Venen
en Uithoorn zijn weer gestart!
Elke derde zaterdag van de maand
wordt u door het IVN uitgenodigd
om heerlijk uit te waaien of u te warmen aan het najaarszonnetje tijdens
een wandeling van ongeveer 7 km.
De wandelingen zijn in de regio en
de deelnemers rijden veelal met de
auto naar het wandelstartpunt, dus
kom zo af en toe met de auto. De
eerstvolgende wandeling is komen-

de zaterdag 19 november.
Neem wat te drinken mee en doe
stevige waterdichte schoenen aan,
want de wandeling gaat altijd door.
Alléén bij extreme gladheid zal niet
gewandeld worden. Opgave is niet
nodig en de start is om 10.00 uur
vanaf de nieuwe begraafplaats aan
de Ir. Enschedeweg in Wilnis. De
terugkomst is om ongeveer 12.30
uur. Verdere info; Yfke Zijlstra, tel.
0297-287223. Ook kunt u de website raadplegen.

Aanstaande zondag opening in Galerie:

Expositie Kunst als Geschenk
Uithoorn - Komende zondag 20
november zal burgemeester D.H.
Oudshoorn de expositie ‘Kunst als
Geschenk’ komen openen. Ook
dit jaar is traditiegetrouw de Galerie weer omgetoverd tot een grote
cadeaushop. Betaalbare Kunst met
een hoog ‘leuk om te geven’-gehalte zoals o.a. keramiek, glasobjecten,
schilderijtjes, sieraden in vilt, zilver
etc. Dit jaar is er feestelijk werk van:
Betty Disco en Miriam van der Linden met kleine objecten met Ria
Rugge met kleine Schilderijtjes. Jetty Dijkema is er met Sieraden en
Glasobjecten. Daarnaast zijn er Sieraden/Vilt van Jetty van der Elsken
en prachtige Sieraden in zilver van
Mariette Friedheim. Keramiek is er
van Ellen Rijnsdorp, Lies Spaan en

Gerie Trouwborst. Verder Textiel van
Marieke Steenhorst, kunst in Papier-maché van Anke van Zoest en
kleurrijk vilt van Monique de Vreede. Harm Struik tot slot, heeft Sieraden in Mokumé (Japanse smeedtechniek). Om het allemaal leuk in
te pakken is Marian Visser van de
partij met verrassende cadeauverpakkingen.
De opening vindt plaats om 15.00
uur en de Galerie is de openingsdag
geopend vanaf 14.30 uur. De expositie is te zien tot en met zondag 18
december op donderdag en vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur. Galerie is gevestigd aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Overgrootmoeder mevrouw Galekop, 96 jaar, en achterkleinkind Milou Vendrig, 1 jaar, samen een blokje om.

Toneelvereniging Willen Is Kunnen presenteert:

‘Celien slaat toe’
Mijdrecht – Toneelvereniging W.I.K.
zal zaterdag 19 november en zaterdag 26 november aanstaande een
opvoering geven van de Klucht ‘Celien slaat toe’ in 3 bedrijven, geschreven door Johan Blaaser & J.
Visscher
Korte inhoud:
Komisch blijspel, over een huishoudster die in ’t vizier komt van een Hollandse Canadees, die zijn schaapjes
op het droge heeft, en in Nederland
op zoek is naar een vrouw. De eerste ontmoeting vindt plaats in het
huis van de familie Smit, Celien’s
werkadres. Smit zit in de problemen,
hij kan zijn rekeningen niet meer
betalen. Daarom is het aangekondigde bezoek van de rijke neef zo
welkom. Mevrouw verwacht er echter geen cent van en weigert thuis te
blijven om de neef te ontvangen. Als
deze zich dan meldt, zitten vader en
de anderen met een probleem. Want
wie neemt de plaats van mevrouw

in? Precies, Celien. En als mevrouw
plotseling thuiskomt, wie wordt dan
de hulp in de huishouding? Precies, mevrouw. ’n Rasechte Blaaserse klucht! De spelers van W.I.K. hebben al veel lol gehad tijdens de repetities van dit stuk.
De regie is in handen van Ton Rapp
en de grime wordt verzorgd door
Theo Linssen, Herman Kraan heeft
de rol van souffleur. De opvoeringen beginnen om 20.15 uur in het
Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152. De toegangskaarten à 7,50
kan men bestellen bij Henny Breewel, tel. (0297)283979. Vanaf 10 euro per persoon per jaar is men al donateur van W.I.K. en daarvoor krijgt
men de kaarten voor de voorstellingen in maart en november gratis
thuisbezorgd.
Ook zin om toneel te spelen, of te
leren spelen? Kom dan eens kijken
bij een van de opvoeringen, of maak
een vrijblijvende afspraak met Nico
van Leeuwen, tel: (0297)284425.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
Overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
SERVICELOKET
YOURHOME EN
SERVICEPUNTEN
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Amstelhoek
Amstelkade 125a

Vervangen van een garage

Bouwen

W-2011-0534

14-10-2011

Abcoude
Gein-Noord 45

Realiseren van een afspuitplaats

Bouwen

W-2011-0563

4-11-2011

Wijzigen van een bouwvergunning voor een jongveestal

Bouwen

W-2011-0571

8-11-2011

Baambrugge
Rijksstraatweg 107
Mijdrecht
Gosewijn van
Aemstelstraat 2
Bonkelaar 6
Constructieweg 66

Het slopen van het plafond van
het toilet
Wijzigen van een garagedeur
Realiseren van een interne
verbouwing
Kerkvaart 14
Verstevigen van de fundering
Prinses Wilhelminalaan 8 Verwijderen van asbest golfplaten

Slopen

W-2011-0575

10-11-2011

Bouwen
Bouwen
Alarminstallatie
Bouwen
Slopen

W-2011-0576
W-2011-0568

10-11-2011
1-11-2011

W-2011-0573
W-2011-0565

9-11-2011
7-11-2011

Vinkeveen
Donkereind 29

Bouwen

W-2011-0566

7-11-2011

RO Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0572

9-11-2011

W-2011-0567

14-10-2011

Brandveilig
gebruik
Bouwen
RO afwijken
bestemming
Bouwen
Werk uitvoeren

W-2011-0570

9-11-2011

W-2011-0574

8-11-2011

W-2011-0564

7-11-2011

Kerklaan 33
Pijlstaartlaan 3
Tuinderslaantje 5
Vinkenkade 6
Winkeldijk 19

Uitbreiden en verbouwen van
varkensstal tot koeienstal
Vestigen van een pedicure
praktijk
Veranderen van
appartementengebouw (a)
Brandveilig gebruiken van
een gebouw
Realiseren van tijdelijke
huisvesting
Renoveren van een damwand
en steiger

(a) dit betreft een verzoek tot INTREKKING van de verleende bouwvergunningen met nummers 2010-0045 en 2010-0279.

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 18 november 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

De Hoef
De Hoef Westzijde 33

Het wijzigen van de omgevingsvergunning (milieu)

Milieu

W-2011-0351

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Abcoude
Laan van Binnenrust voor 23 (1 Eik)
Kappen van
Amstelhoek
31 bomen
Van Dijklaan naast 13 (1 Ceder)
Baambrugge
C.P. vd Leestraat 34 (1 Eik),
Donkervlietse Binnenweg 4 (1 Beuk)
Mijdrecht
Botdrager t.o. 17 (1 Els), Bozenhoven voor 4 (1 Linde),
Dukaton (1 Els), Nabij de tennisbaan De Ronde Venen
(1 Eik), Roerdomp bij 32 en 46 (2 Iepen), Scholekster naast
16 (1Berk) en naast 18 (1 Eik), Diamant naast 10 (1 Es),
vd Haarlaan naast 4 (1 Iep)
Vinkeveen
Cuilensmeer naast 52 (1 Berk), Muyeveld voor 95 (1 Esdoorn)
Wilnis
Burg. van Trichtlaan voor 71 en 27 (4 Esdoorns), Burg. de
Voogtlaan t.h.v. 44 (1 Eik), Burg. de Voogtlaan voor 33
(1 Lijsterbes) en voor 7 (1 Ginkgo) Kropaar naast 1
(1 Robina), Molmlaan naast 1 (1 Es), Trilgras naast 27
(5 Haagbeuk) en voor 11 (1 Haagbeuk)
Abcoude
Papehof 47

Plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak

Mijdrecht
Hoofdweg 98R

W-2011-0530

14-11-2011

W-2011-0529

31-10-2011

W-2011-0481

8-11-2011

W-2011-0531

14-11-2011

W-2011-0543

3-11-2011

Bouwen
W-2011-0392
Slopen
Afwijken
bestemming RO

3-11-2011

Bouwen

Bouwen van een recreatiewoning Bouwen
Slopen
Afwijken
bestemming
Hoek Mijdrechtse Dwars- Kappen van 11 bomen
Kappen
weg/ Bonkestekersweg
Souverein 1
Wijzigen van de draagconstructie Bouwen
Wilnis
Herenweg 182

Renoveren van een kantoorpand,
bouwen van 6 appartementen,
slopen van een werkplaats en
verplaatsen van het trafogebouw

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen. Dit besluit
betreft de verkeersmaatregel:
- Het aanbrengen van een voetgangeroversteekplaats zebra) op de Plevierenlaan in Vinkeveen ter hoogte van de oversteek naar de Reigerstraat Noord en Loopveltweg.

Achtergrond
Inmiddels is het kruispunt Reigerstraat / Plevierenlaan / Loopveltweg grotendeels heringericht. Onderdeel van
de herinrichting is een verbeterde oversteek voor voetgangers vanuit de Kievitslaan en Reigerstaat west richting de Reigerstraat oost en Heulweg (en vice versa). Een voetgangeroversteekplaats of zebra zal de oversteek
faciliteren en veiliger maken.
Ter inzage
Dit besluit ligt met ingang van 16 november 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de dag waarop deze besluiten bekend zijn gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen
één of meerdere besluiten bij het bestuursorgaan dat deze besluiten heeft genomen. Het betreffende bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van
de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een
dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift
van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, T. 030 22 33 000.
Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATSEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 november 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemingsbedrijf J.
Boonzaaijer B.V. vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, Bovendijk in Wilnis, Tuinderslaantje in Vinkeveen en Proostdijerdwarsweg in Waverveen.
Dit in verband met onderhoud diverse niet beweegbare bruggen in de gemeente De Ronde Venen. De vergunning geldt voor de periode: 21 november 2011 t/m 30 december 2011.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het werkadres is: Diverse niet beweegbare bruggen in de gemeente De Ronde Venen.
Het adres tijdelijke bouwplaats is: Hoofdweg in Mijdrecht nabij Sportvelden, Bovendijk in Wilnis recreatie terrein, Tuinderslaantje in Vinkeveen achter de Boei en Proostdijerdwarsweg in Waverveen nabij de brug.
ALGEMEEN MANDAATBESLUIT 2011.4
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 15 november 2011 het Algemeen mandaatbesluit 2011.4 is vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaatbesluit 2011.3, vastgesteld op 23 augustus 2011. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester
en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het
mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van verandering van werkzaamheden. Het besluit treedt in
werking met ingang van de dag na publicatie en is van toepassing met ingang van 1 oktober 2011.
Terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of balie 11 zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

AGENDA BUITENGEWONE RAADSVERGADERING 22 NOVEMBER 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 16.00 uur!
Vice-voorzitter: P.B. Kooijman
Agenda
1. Opening
2. Beëdiging van de nieuwe burgemeester van de gemeente De Ronde Venen
De commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen zal de heer M. Divendal
toespreken en beëdigen als burgemeester van de gemeente De Ronde Venen.
3. Installatie van de burgemeester
De vice-voorzitter van de raad de heer P.B. Kooijman spreekt de heer M. Divendal toe en overhandigt hem de
ambtsketen.
4. Toespraak van de heer mr. B.B. Schneiders
De heer mr. B.B. Schneiders, burgemeester van de gemeente Haarlem spreekt de heer M. Divendal toe.
5. Toespraak van de heer M. Divendal
De heer Divendal spreekt de commissaris van de Koningin, de raad, het college en de overige aanwezigen toe.
6. Sluiting.
AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 24 NOVEMBER 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven voor nieuw te kiezen wethouder.
Bij de benoeming van een wethouder wordt conform het reglement van orde van de raad een commissie ingesteld welke onderzoek of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet.
5. Verkiezing en beëdiging wethouder
Door het vertrek van wethouder I.M. Lambregts-van Nobelen is de fractie van het CDA op zoek gegaan naar
een nieuwe wethouder. De fractie stelt voor om de heer drs. David Moolenburgh voor te dragen voor de vacature van wethouder van de gemeente De Ronde Venen.
6. Visie op maatschappelijke ondersteuning in gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0051/11
In het kader van het project De Kanteling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in De Ronde Venen
wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de Kanteling in De Ronde Venen wordt gerealiseerd.
7. Sluiting
AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 24 NOVEMBER 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 25 oktober en 27 oktober 2011
4. Akkoordstukken
4a. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting AURO openbaar primair onderwijs raadsvoorstel 0050/11
De gemeenteraad wordt voorgesteld de jaarrekening 2010 van Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs goed te keuren.
4b. Verordening outplacement gewezen wethouders 2011 raadsvoorstel 0054/11
Kennis te nemen van de wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (hierna: Appa) met
betrekking tot de invoering van de sollicitatieplicht. Als gevolg van deze wijziging een verordening outplacement vaststellen voor wethouders die niet onder de nieuwe sollicitatieplicht vallen om in staat te kunnen zijn
hen zijn outplacementfaciliteiten te kunnen aanbieden.
5. Motie bestemmingsplannen
In de begrotingsraad van 10 november jl. is een motie ingebracht door de fractie van PvdA-GroenLinksLokaaSociaal waarbij het college wordt verzocht ‘voordat een bestemmingsplan wordt herzien, dit gemotiveerd aan de raad aan te geven en de raad daartoe te laten besluiten’. Aangezien bij de stemming over de
motie de stemmen staakten, wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting
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Omstreden kleiberg blijft de
gemoederen bezighouden
(Vervolg van voorpagina)
Handhaving
Waternet heeft recentelijk wel een
inspectie uitgevoerd rond het terrein omdat omwonenden een stijging van het water in de sloten hadden geconstateerd. De hoge waterstand bleek te zijn veroorzaakt
doordat een deel van de klei in een
sloot terecht was gekomen en de
waterdoorgang had verstopt. “Onze handhaver heeft de eigenaar
van het opslagterrein daarop aangesproken en hem gesommeerd de
sloot weer vrij te maken. Wij hebben
dat tevens in briefvorm aan het be-

drijf toegestuurd. Een en ander met
het doel erop te wijzen dat de watergangen altijd vrij moeten blijven zodat het water normaal kan worden
afgevoerd. Dat is onze bevoegdheid
evenals het controleren van de dijk,
waar overigens alles in orde is bevonden. Al het andere over de aanvoer van de klei en de opslag blijft
voor verantwoording van de gemeente en het grondverzetbedrijf.”
Aldus Waternet woordvoerster Diane Kleinhout.
Vrijdag 4 november nam het college van B&W van de gemeente De
Ronde Venen het besluit om W.
Kool Grondverzet B.V. te verplichten de gestorte klei te verwijderen
op grond van het bestemmingsplan.
Opslag, ook van klei, is toegestaan
op een deel van het buitenterrein.
Daarbuiten mag niets opgeslagen
worden, zo geeft het bestemmingsplan aan, want dat kan aangemerkt
worden als ‘illegale stort’. De gemeente zal erop toezien dat het bedrijf de gestorte klei terugbrengt tot
binnen de toegestane grens op het
terrein. Kool gaf daarbij aan hiervoor
vijf werkdagen nodig te hebben. Op
maandag 14 november was volgens
een van de buurtbewoners nog
steeds niet aan deze eis voldaan. Na
bezoek van de handhavingscoördinator van de gemeente zijn op het
terrein bij Kool lijnen uitgezet die
het terrein afbakenen waar wel en
geen klei gestort mag worden. Met
de verplaatsing van de grond kan
dan vandaag, woensdag 16 november, een aanvang worden gemaakt.
Informatie
Het transport over de weg en opslag van de grote hoeveelheid klei
die naar is gebleken voor een deel
buiten het bestemmingsplan was
gestort op het terrein van W. Kool
Grondverzet B.V., was reden voor de

gemeente om buurtbewoners en leden van de stichting LIA uit Amstelhoek uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Dit mede naar
aanleiding van klachten van bewoners over waterstijging rond de locatie en vermeende schade aan een
van de woonhuizen. De bijeenkomst
vond afgelopen woensdagmiddag 9
november plaats op het gemeentehuis. Aanwezig waren behalve bewoners van de Amsteldijk ook bestuursleden van de stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek e.o. (LIA) en een vertegenwoordiger van het Wijkcomité Amstelhoek. Wethouder Kees Schou-

ten (Milieu en tijdelijk RO), ambtenaar Omgevingszaken Nico Röling
en handhavingscoördinator van de
gemeente Mark Goosens, waren er
van de zijde van de gemeente.
Wethouder Schouten schetste in het
kort de gang van zaken sinds dat de
kleistort met de problematiek daaromheen door deze krant aan het
licht werd gebracht. “De gemeente
was voordien niet op de hoogte van
deze activiteit. Eerst werd verondersteld dat het kleigrond was van de
uitgraving voor het aquaduct, maar
dat werd al spoedig als onjuist gekenschetst”, licht wethouder Schouten toe. “Het bleek echter dat een
aannemer in opdracht van Waternet de dijken in De Hoef zal gaan
verzwaren en had daarvoor op eigen initiatief alvast grond verzameld. Die grond (klei) kon hij (tijdelijk?) kwijt op een opslagterrein
aan de Amstelkade 118. Vrijdag 28
oktober heeft de heer Kool bij ons
een toelichting op de activiteiten
gegeven. Hij gaf daarbij aan dat de
grond gecertificeerd is door SenterNovum, iets wat wij hebben gecontroleerd en als juist hebben ervaren. Kool verkeerde in de veronderstelling dat hij de klei gewoon op
zijn terrein kon opslaan. Omdat hij
toch van de commotie hoorde rond
de opslag informeerde hij persoonlijk de omwonenden. Op 31 oktober
diende Kool alsnog een aanvraag in
voor een vergunning. Hij gaf aan dat
hij die grond nodig had voor dijkverzwaring elders. Vrijdag 4 november
bezocht ik samen met wethouder
Pieter Palm het terrein ter plaatse en
zag dat het niet goed zat in relatie
tot het bestemmingsplan en zijn tot
handhaving over gegaan.” Schouten
zei de zaak te betreuren dat de gemeente te laat heeft gereageerd met
handhaven en bood daartoe zijn excuses aan. Bestuursleden van de

stichting LIA hadden intussen in die
week ter plaatse geconstateerd dat
het transport en het storten van de
klei gewoon werd voortgezet.
Geen ontheffing
Wethouder Schouten liet vervolgens
ambtenaar Nico Röling verder de juridische kant van de zaak toelichten.
“Maandag 7 november trad handhaving in en werd de vergunning
aangepast. Verder werd er overleg
gepleegd met de provincie, de Milieudienst en het Waterschap. Vrijdags daarvoor bleek al dat het bestemmingsplan geweld werd aangedaan. Ongeveer een derde van

de hoeveelheid klei was in dat licht
gezien illegaal op het terrein gestort. Gesommeerd is deze grond
weer binnen het bestemmingsplan
te brengen. Op welke manier is aan
het grondverzetbedrijf. Wil het bedrijf toch dat terrein gebruiken moet
het een verzoek indienen voor ontheffing van het bestemmingsplan.
Het college heeft aangegeven die
niet te zullen verlenen.” Aldus Röling.
Op de vraag van de buurtbewoners
of Waternet opdrachtgever was liet
Röling doorschemeren dat Waternet
werkzaamheden heeft aanbesteed
voor dijkverzwaring in de gemeente. De gemeente heeft daarvoor vergunningen verleend om dit te mogen uitvoeren. Waternet besteedt
dat werk aan maar laat de aannemer
daarbij zelf het initiatief hoe hij de
klei verwerft en aanvoert. Dat levert
de nodige problemen op zoals deze
die nu zijn ontstaan. “De gemeente treedt nog in contact met Waternet om daar over te spreken, want
wij worden er niet gelukkig van”, laat
Röling weten. Dinsdag 8 november
is de heer Wout Kool met zijn advocaat wederom op het gemeentehuis
geweest voor een gesprek. Hem is
het bestemmingsplan voorgelegd
en tevens gewezen op het handhavingconcept. Hij begreep dat en zou
ervoor zorgen dat de klei verplaatst
gaat worden naar een locatie op het
terrein waar dat wel is toegestaan.
Hij zei daar vijf dagen voor nodig te
hebben, wat inhoudt dat de klei gewoon een stukje ‘opgeschoven’ gaat
worden richting achterkant van de
loods op het terrein. Volgens buurtbewoners is daar nog steeds geen
begin mee gemaakt. Waar de gemeente wel kan handhaven inzake
het bestemmingsplan, kan die echter niet afdwingen dat de klei wordt

weggehaald vanaf de locatie waar
dat volgens het bestemmingsplan
wel mag.
Alle klei voor de dijk?!
Röling: “Kool wil de klei afvoeren
over water naar de bestemmingsplaats bij De Hoef. Het Waterschap
vindt dat de beste oplossing omdat
er dan geen transport over de weg
hoeft plaats te vinden. Maar om
de weg over de Amsteldijk te kunnen passeren teneinde klei te lossen in een dekschuit aan de walkant heeft het bedrijf toestemming
van de gemeente nodig volgens de
APV, waarvoor Kool alsnog een aanvraag gaat indienen.”
Naar zeggen is alle opgeslagen klei
bestemd voor dijkverzwaring in De
Hoef. Het gaat om ongeveer tienduizend kubieke meter met een gewicht van ongeveer 20.000 ton. Het
werken aan de dijk(en) neemt ongeveer een jaar in beslag. De aanvoer van de klei neemt zo’n twee tot
drie maanden in beslag. De eerste
aanvoer zal volgens plan in december plaatsvinden. De aannemer is
de eigenaar van de klei en Kool faciliteert. Waternet is formeel de opdrachtgever voor het werk en daarvan gaat een medewerker pas op de
locatie kijken als het werk begint.
Weinig handhaving
Buurtbewoner De Haan zegt schade
te hebben aan zijn woning door de
activiteiten die Kool onderneemt. Hij
grenst met zijn erf aan het bedrijfsterrein. De bewoners zijn des duivels over het feit dat de gemeente
veel te laks is in het optreden jegens
een bedrijf waar al 12 jaar lang activiteiten plaatsvinden waarvan sommige nauwelijks of niet het daglicht kunnen verdragen en die met
de mantel der liefde worden bedekt. “Aan het hoofdstuk handhaving doet de gemeente al jaren helaas niets. Vroeger niet en nu niet.
Het is bij de familie Kool gebruikelijk
dat ze alles kunnen doen wat ze willen doen. En op het einde van de rit
moet de gemeente gaan dealen om
maar tot een oplossing te komen en
dat zijn we nu spuugzat. Daar neigt
het nu ook weer naartoe te gaan.
Het dossier Kool is een meter dik,
dus ook de gemeente weet wat voor
vlees ze in de kuip hebben”, aldus
een buurtbewoner. “Het blijkt een
onbetrouwbare partner om er afspraken mee te maken. Wat wij willen is dat het bedrijf netjes volgens
de regels opereert en zich daaraan
houdt. Dan hebben ze van niemand
last. Maar dat doet men structureel
niet. En dat de gemeente daar al jarenlang niet tegen optreedt maakt
mij heel kwaad.” Toch heeft de gemeente met Kool duidelijke afspraken gemaakt wat wel en niet kan.
“Zodra wij een overtreding constateren kunnen we pas wat doen. De
Provincie en het Waterschap hebben wij geïnformeerd over deze
zaak. Onderzocht wordt nu welke
maatregelen er kunnen worden genomen. Bekend is dat de Provincie
in 1998 een milieuvergunning aan
het bedrijf heeft verstrekt. Die zou
kunnen worden herzien.” Kees Rijlaarsdam van de stichting LIA moet
er niet aan denken dat het bedrijf
toch weer kans ziet door de mazen
van het net te glippen door een vergunning te krijgen om de klei af te
voeren en er een slaatje uit te slaan.
Dat mag niet gebeuren volgens hem
want dan help je ze weer in het zadel. Er moet nu maar eens een flinke strafmaatregel worden opgelegd.
Boetekleed
Wethouder Schouten zit duidelijk
in zijn maag met de zaak, helemaal
toen hem werd gevraagd waarom
de gemeente niet eerder handhavend is opgetreden. Ook bij voorgaande zaken gebeurde dat niet.
“Ja, we vinden het jammer dat het
niet eerder is gebeurd en ik begrijp
dat bij u de frustratie bovendrijft”,
aldus Schouten die het boetekleed
aantrok en zich uitputte in verontschuldigingen namens het college. Dat zou alles in het werk stellen om naar een goede oplossing te
zoeken. Maar daar hebben de bewoners momenteel weinig aan. Het
blijkt ook dat slechts handhavend
kan worden opgetreden waar het
bestemmingsplan wordt overschreden. Als daar de klei wordt verwijderd voldoet het bedrijf aan de regels. En hoe het verder de klei (regulier) afvoert van het terrein en
daar de nodige vergunningen voor
heeft, kan de gemeente zich daar
niet mee bemoeien. Als het gaat
over de waterdruk die de kleilaag op
het land uitoefent, is dat een zaak
van een ander bestuursorgaan, zoals Waternet of de Provincie.
Daar heeft de gemeente geen invloed op. Anders gezegd, wettelijke
maatregelen om het bedrijf te ‘straffen’ in de uitvoering van bepaalde
activiteiten zijn dun gezaaid. Komt
nog bij dat de verschillende bestuurslagen communicatief gezien
nogal van mening verschillen bij de
opdrachtverlening om werk aan een
dijk te laten uitvoeren. Het muisje
zal ongetwijfeld nog wel een langer
staartje krijgen…

Schilderijenexpositie van
Tineke van Strien in bieb
Mijdrecht - Tot eind november zijn
in de bibliotheek aan de Dr. J. van
der Haarlaan schilderijen van Tineke van Strien te bewonderen.
Tineke, ruim 25 jaar woonachtig in
Wilnis, tekent al sinds haar jeugd. Na
tekenlessen en een cursus aquarelleren volgt zij de laatste jaren lessen
bij Marijke Zwart in Mijdrecht, waar
zij zich specialiseert in acryl, soms
aangevuld met olieverf.
Een impressie van haar werk is te
vinden op www.tinekevanstrien.nl

Karakteristiek voor haar schilderijen
zijn het sfeervolle kleurgebruik en
de overtuigende diepte in haar rozen. Deze rozen, en een reeks dierenschilderijen, vormen de basis
voor de expositie in Mijdrecht, waar
ook een deel van haar werk te koop
is. Een ander deel van haar collectie,
met landschappen en strandgezichten, zal volgend jaar in het Hofpoort
ziekenhuis worden tentoongesteld.
De expositie in Mijdrecht is te bezichtigen tijdens de openingsuren
van de bibliotheek.

Kerst-open dagen bij Karin
van Dierendonck Bloemen
Regio - Laat je creativiteit de vrije
loop en maak je eigen kerststukken.
Dit weekend is het atelier van Karin
van Dierendonck open voor iedereen die een gezellige kerstworkshop
wil volgen. Zoals ieder jaar geeft Karin van Dierendonck in december
dagelijks workshops in het maken
van allerhande kerstdecoraties voor
in huis. Karin: “Het maken van je eigen kerststuk geeft heel veel voldoening. De workshops zijn heel gezellig en je kunt nog weken genieten
van het eindresultaat! Wat is er nou
leuker dan tegen je gasten te kunnen zeggen dat je een guirlande of
tafelstuk zelf gemaakt hebt?”
Uiteraard is er deskundige begeleiding voor iedereen die dat nodig
heeft.
“Niet iedereen is even ervaren in
het maken van dit soort decoraties,
maar iedereen gaat bij mij de deur
uit met iets moois.” Alle decoraties
die gemaakt worden zijn komend
weekend te zien op de open dag.
Met een kopje koffie of thee kun
je je rustig laten inspireren en een
keuze maken uit het grote aanbod.
Er zijn maar liefst tien verschillende
stukken.”Tafelstukken, kerstkransen,

guirlandes, noem maar op! Van klassiek tot modern en in alle denkbare
kleuren, heel verrassend.”
In december worden er drie keer per
dag workshops gegeven voor groepen en individuen. Naast de ‘losse’ workshops, waar iedereen zich
voor in kan schrijven, is er ook een
flink aantal bedrijven dat een creatief kerstfeestje bij Karin van Dierendonck komt vieren. Karin: “Goed
voor de teambuilding en leuker dan
een kerstpakket.” Je kunt je op de
open dag inschrijven voor één van
de workshops in het vaste rooster maar je kunt ook met een aantal vriendinnen in overleg een leuke
middag of avond organiseren.
Het atelier aan de Tuinderslaan 4
in Mijdrecht is komende zaterdag
19 november geopend van 10.00
tot 16.00 uur en zondag 20 november van 12.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, voor de kinderen is
er limonade en wat lekkers. De Tuinderslaan ligt aan het einde van de
Schattekerkerweg, een zijstraat van
de Oosterlandweg.
Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad.

Getuigen gezocht!

Brievenbus opgeblazen
Mijdrecht - De politie kreeg een
melding dat afgelopen weekend
een brievenbus aan de Prinses
Margrietlaan was opgeblazen met
zwaar vuurwerk. Ter plaatse gekomen bleek de post verspreid te liggen. Agenten hebben de post veiliggesteld. De agenten hebben de om-

geving afgezocht maar de daders
niet meer aangetroffen.
De politie is op zoek naar getuigen.
Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie in district Rijn
& Venen via 0900-8844. U kunt ook
anoniem bellen via Meld Misdaad
Anoniem op 0800-7000.
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WARM WELKOM VO
EN ZIJN ZWA
De Ronde Venen - Mede dank zijn het fraaie herfstweer hebben de inwoners van de verschillende woonkerken
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten een onvergetelijk welkom geheten. Omdat zijn bekende en trouwe schimmel
Americo met pensioen is gegaan, was het even behelpen voor de Sint die nu van verschillende vormen van vervoer gebruik maakte om op de plaats van bestemming te komen. Maar de pret en het warme onthaal van honderden ouders met hun kinderen waren er niet minder om. En Sint met zijn Pieten had het vervoersprobleem ook
opgelost.
Vinkeveen
Dit keer geen aankomst met de boot achter Dorpshuis De Boei. De organisatie had het anders bedacht, daarbij
het risico van slecht weer ingecalculeerd. Dat dit zaterdag niet het geval was, is mooi meegenomen. Dit keer zouden de Sint en zijn Pieten hun opwachting in de grote sportzaal maken. Sint met zijn gevolg kwam hier per touringcar aan en kon aldus droog binnenstappen. Inmiddels waren honderden kinderen met hun ouders rond kwart
over elf in de morgen richting De Boei getogen. Toen de deuren werden geopend duurde het een ‘stijf kwartiertje’ alvorens iedereen binnen was. Het gevolg was een goedgevulde sportzaal waarvan ook het balkon goed was
bezet. In de sportzaal was een podium gebouwd waar in afwachting van de binnenkomst van Sinterklaas door de
Zwarte Pieten alvast enkele aardige toneelstukjes werden opgevoerd. Bovendien speelde een Pietendweilorkest
de sterren van de hemel. Een en ander tot groot plezier en hilariteit van de talloze kinderen die het podium omringden. Intussen was ook interim-burgemeester Albertine van Vliet in de sportzaal aangekomen om Sinterklaas
te verwelkomen. De goedheiligman liet niet lang op zich wachten en beklom soepel het podium. Na de verwelkoming hield de Sint zich voornamelijk bezig met de kinderen, werden er liedjes gezongen en prijzen uitgedeeld aan
kinderen die bij de kleurplatenwedstrijd de mooiste kleurplaten voor hem hadden gemaakt. Omdat de Sint alweer
vlug in de volgende dorpskern werd verwacht, was het rond 13.00 uur einde welkomstviering.
Mijdrecht
Hier was het al niet anders met de drukte. Rondom het podium dat midden op het Raadhuisplein was opgebouwd
om Sinterklaas te ontvangen, vormde zich al ruim van te voren een grote schare kinderen met hun ouders en talrijke andere belangstellenden. Voordat Sinterklaas zich hier liet verwelkomen was het feest al in volle gang gezet
met medewerking van talloze Zwarte Pieten en presentator Hans van Veen. Aan het podium was een bungee run
vastgemaakt, een soort langwerpig springkussen waar kinderen op konden dansen en springen. Ieder kind kon
zich daarop uitleven. Sinterklaas bedankte voor die eer toen Hans van Veen de Sint voorstelde daarop ook een
paar koprollen te maken… Sinterklaas was met enkele Zwarte Pieten kort daarvoor rond 14.00 uur met een door
paarden getrokken open koetsje aangekomen en werd op het podium door burgemeester Van Vliet namens de
inwoners van Mijdrecht hartelijk welkom geheten. Juist omdat er zoveel kinderen waren liet de Sint de plechtigheden snel achter zich en daalde het podium af om alle kinderen een hand te geven, voor zover hij zich door de
menigte kon worstelen. De talrijke Zwarte Pieten op het Raadhuisplein deelden met gulle hand lekkers uit aan
de toegestroomde kinderen. Kortom, dankzij de Sint was het overal lekker druk. Iedereen genoot op deze mooie
dag van de intocht van Sinterklaas.
Wilnis
Traditioneel kwam de Sint met zijn Zwarte Pieten rond 16.00 uur per boot aan bij de Schoolbrug over de Ringvaart.
Gelet op het forse aantal Pieten was voor een breed en gemotoriseerd ponton gekozen. Nagenoeg heel Wilnis
was uitgelopen om Sinterklaas en zijn schare Zwarte Pieten een warm onthaal te geven. Het Muziek- en Showkorps van Triviant onthaalde het gezelschap op vrolijke Sinterklaasliedjes en in optocht ging het naar de Dorpsstraat waar naast het voormalige raadhuis een podium was opgebouwd. Daar werd Sinterklaas door burgemeester Van Vliet andermaal hartelijk welkom geheten, maar nu namens de bewoners van Wilnis. Die hadden zich in
een kring rond het podium geschaard en ook hier kon men over de hoofden lopen. Een Pietenband speelde een
vrolijke noot en een Pietenzangeres gaf enkele sublieme liedjes ten gehore. Samen met Sinterklaas werd net zoals bij X-Factor een P(ieten)-factor ten tonele gebracht waarbij samen met de toeschouwers een nieuwe Hoofdpiet werd gekozen als opvolger van zijn voorganger die vorig jaar naar Brazilië is vertrokken.
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OOR SINTERKLAAS
ARTE PIETEN
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bij te staan.
Van cliënte ontving ik een persbericht over de sluiting van de begraafplaats aan het Zijderveld met
ingang van maandag 14 november 2011 door de R.K. Parochie Emmäus, waarbij cliënte mij verzocht
om inhoudelijk op dit persbericht te
reageren.
In maart 2011 heeft de Parochie een
asbestinventarisatierapport
laten
opstellen, waarbij verschillende graven werden onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De reden van dit onderzoek
was gelegen in het feit dat de Parochie het voornemen had opgevat
om graftekens en grafbeplating van
graven waarvoor geen grafrechten
werden betaald, te verwijderen. Bij
het onderzoek werd asbestverdacht
materiaal aangetroffen met name in
de beplating van de graven. Bij dit
onderzoek werd de bodem rondom
de graven niet onderzocht.

Kerkbestuur Emmaüsparochie
sluit begraafplaats Zijdelveld
Uithoorn - Afgelopen maandagochtend ontvingen wij het volgende persbericht: “Helaas hebben wij
moeten besluiten om de begraafplaats aan het Zijdelveld met ingang van maandag 14 november
2011 te sluiten. Het betreden van
de begraafplaats is niet meer toegestaan. De aanwezigheid van asbest in en op de grond vereist dat
de grond onaangeroerd blijft. Sommige bezoekers zijn ondanks ons
verzoek toch overgegaan tot schoffelen, graven en maaien en dat was
niet toegestaan.
In maart 2011 kregen wij de beschikking over een rapport over de
mate van asbestvervuiling op de begraafplaats. Dat rapport is met de
gemeente besproken en heeft toen
geleid tot het verstrekken van een
vergunning tot het onder voorwaarden verwijderen van asbest. Later
is vastgesteld dat geen vergunning
nodig is, omdat een gecertificeerd
bedrijf die werkzaamheden gaat uitvoeren.
Nadat in de Nieuwe Meerbode van
1 juni een paginagrote rapportage
verscheen over mensen die, zonder onze toestemming, onderhoud
op de begraafplaats pleegden, werd

vanuit de gemeente duidelijk gesteld dat dit onderhoud niet mocht
plaatsvinden.
In overleg met de gemeente werd
besloten om de begraafplaats onder bepaalde voorwaarden open te
houden. Op de begraafplaats werden borden geplaatst, waarop werd
aangegeven dat het niet toegestaan
is om werkzaamheden in de grond
te verrichten. Daarbij werd vooral gewezen op schoffel- en graafwerkzaamheden. De gemeente zou
bij constatering van ongeoorloofde
werkzaamheden in de grond overwegen om handhavend op te treden. De betreffende borden zijn op
17 juni 2011 geplaatst. Dit is vervolgens ook gepubliceerd in het parochieblad. Een en ander is ook in de
plaatselijke pers gekomen”, aldus
het persbericht.
Teleurstellend
“Helaas hebben wij moeten vaststellen, dat toch schoffel-, graaf- en
maaiwerkzaamheden van belangrijke omvang hebben plaatsgevonden.
Dat is bijzonder teleurstellend. Tevens is de deur van de berging geforceerd en zijn de borden met bovengenoemde aankondiging weggenomen. Dat noopt ons tot het nemen van maatregelen, zodat geen

grond en/of asbest meer verplaatst
kan worden. Dat iemand zichzelf
met asbest ‘besmet’ is te rangschikken als eigen risico. Maar ook andere bezoekers en de buren, zoals
de kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf, kunnen met dat vrijkomende asbest in aanraking komen. Dat laatste wensen wij te
voorkomen. Tevens willen wij voorkomen dat wij opnieuw kosten voor
een nieuw asbestonderzoek moeten
maken en/of een aanschrijving met
boete van de gemeente ontvangen.
Wij vinden het bijzonder jammer
dat wij onder deze omstandigheden tot dit besluit moesten komen.
De begraafplaats blijft gesloten totdat de voorgenomen werkzaamheden, waaronder de asbestverwijdering, hebben plaatsgevonden”, was
getekend : Het bestuur van de Emmaüsparochie.
Brief van advocaat
De groep mensen die het kerkhof willen behouden, de ‘vrienden
van het Zijdeltje’ hebben direct na
de sluiting contact opgenomen met
hun advocaat en deze heeft de volgende brief verstuurd: “Tot mij heeft
zich gewend de vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje’ met het verzoek
haar in deze kwestie als advocaat

De Klimboom toont lef in kennisdelen

Informatieavond over seksuele
ontwikkeling van kinderen
Linssen-Meijer, arts en mede auteur
van o.a. de boekjes “In je blootje” en
“Dat is fijn”.
Het doel van deze informatieavond
van De Klimboom was te leren over
‘seksuele ontwikkeling van 0 tot puberteit’, waarover tot op heden weinig bekend is onder het grote publiek en zo het onderwerp transparanter te maken voor iedere (mede)
opvoeder van kinderen bij De Klimboom.

Mijdrecht - Iedereen die opvoedt
vraagt zich wel eens af ‘wat is normaal?’ in seksuele ontwikkeling van
kinderen. Op donderdagavond 9 november luisterden ruim honderd ou-

ders, medewerkers en leerkrachten in partycentrum De Meijert in
Mijdrecht op uitnodiging van De
Klimboom, stichting voor kinderopvang, naar een lezing van Melanie

De Klimboom vindt het van belang
om open en eerlijk over deze seksuele ontwikkeling bij kinderen te
kunnen praten, dat pedagogisch
medewerkers herkennen wat normaal gedrag is en naar hun leidinggevende stappen als ze afwijkend
gedrag zien. Dat locatieleiders met
ouders in gesprek gaan, mochten
medewerkers met een signaal komen. De Klimboom vindt dat naast

Afsluiting project Fit4Kids
voor Proostdijschoolkinderen
Mijdrecht - De kinderen van de
Proostdijschool hebben de afgelopen periode meegedaan aan het
project Fit4Kids. Enkele weken geleden werd het startsein gegeven.
Alle kinderen kregen een stempelboekje waarin zij stempels konden
verzamelen voor gezond eten (fruit)
en het drinken van melk. Verder leverde het lopend of fietsend naar
school komen ook een stempel op
per dag. Sporten en andere bewegingsactiviteiten werden ook beloond.
De kinderen en hun leerkrachten
hebben in de klas aandacht besteed

aan gezond eten en bewegen. Er
werden in de groepen 1 tot en met 8
lessen gegeven waarbij de kinderen
zich bewust werden van wat gezond
eten is. Ook kwam duidelijk naar
voren dat bewegen heel gezond is.
Vanuit de Fit4kids organisatie werd
een speel-kliko geleverd waarin verschillende spelmaterialen voor buiten. De kinderen werden hierdoor
gestimuleerd om zich nog meer te
bewegen.
Ontbijt
Verder werd er een ontbijt georganiseerd met de hele school. Alle kin-

deren en leerkrachten aten die ochtend hun ontbijt op school op. Er
werd daarbij aandacht besteed aan
het belang van een ontbijt en welke
voedingsstoffen belangrijk zijn voor
een gezonde maaltijd. Een diëtiste bracht een bezoek aan verschillende groepen om met de kinderen
te kijken naar de goede en minder
goede stoffen die in tussendoortjes
zitten waaronder ook de koeken en
het drinken dat de kinderen in de
pauze eten en drinken. Ook de schijf
van 5 kwam hierbij aan bod.
Groep 6 ging op bezoek in de supermarkt om een screening te doen

Naar aanleiding van de uitkomst
van het asbestinventarisatierapport
heeft de gemeente aangegeven dat
het er regels zijn voor het omgaan
met en afvoeren van asbestverdacht
materiaal. Niets meer en niets minder.
De Parochie stelt in strijd met de
waarheid dat de gemeente zou
hebben aangegeven dat het niet is
toegestaan om onderhoud te plegen aan de graven en het kerkhof.
Aangezien (onder meer) cliënte van
mening is dat het kerkhof er netjes bij hoort te liggen, heeft zij besloten om het verbod van de Parochie tot het plegen van onderhoud,
dat gegeven het bovenstaande op
niets was gebaseerd. In het persbericht suggereert de Parochie dat zij
naar aanleiding van het door cliënte
gepleegde onderhoud en in overleg
met en op verzoek van de gemeente genoodzaakt was om de begraafplaats te sluiten. Dit is onjuist.
Naar de beweegredenen van de parochie kan cliënte slechts raden.
Echter, cliënte heeft het vermoeden
dat de handelwijze van de Parochie
werd ingegeven doordat de Parochie op zo kort mogelijke termijn
de grond van het kerkhof wenst te
verkopen. Gegeven het feit dat het
de doelstelling van cliënte is om het
kerkhof in haar huidige staat te behouden, zal het duidelijk zijn dat cliente zich met hand en tand tegen
het verbod van de parochie tot het
plegen van onderhoud aan de graven en de verkoop van de grond
van het kerkhof zal verzetten. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te
hebben ingelicht en indien u nog
vragen heeft hoor ik het graag”.
Wordt vervolgd.

Drie jongens aangehouden
voor poging inbraak
Wilnis - Drie jongens, één van 16
jaar en twee van 17 jaar, allen uit
Utrecht, zijn zondagmorgen aangehouden voor poging van inbraak.
Omstreeks 05.15 uur kreeg de politie een melding van een getuige dat
er geprobeerd werd in te breken in
een pand aan de Dorpsstraat. Vervolgens waren de daders weggereden in een auto. De politie kwam
snel ter plaatse en zag de auto rijden op de A2 richting Utrecht. De

agenten gaven de bestuurder een
stopteken. De bestuurder wist te
vluchten. De drie inzittenden, in de
leeftijd van 16-17 jaar uit Utrecht,
werden wel aangehouden.
Er werd een zoekactie met onder
andere honden op touw gezet, maar
de bestuurder is niet meer gevonden. In de in beslaggenomen auto
werd een inbrekerswerktuig aangetroffen. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

The Mix organiseert een
speciale bandavond
Uithoorn - Komende zaterdag 19
november spelen Better Left Buried,
Atgeir en Screwcalista in The Mix.
De bands bestaan uit verschillende
personeelsleden van het jongerencentrum.
Er zullen verschillende stagiaires,
vrijwilligers, technici en een jongerenwerker het podium betreden.
De avond zal beginnen met hardcore/punk trio Screwcalista, deze uit Amsterdam afkomstige band
speelt zaterdag het eerste optreden
in haar korte bestaan.
Atgeir is een death/black metalband uit Monnickendam en om-

geving, want ook in The Mix werken vrijwilligers uit Monnickendam.
Vanavond speelt Atgeir voor het
laatst met drummer Sang-jae Kouwenberg.
Het Amstelveense Better Left Buried is al jaren gespecialiseerd in
het maken van een potje stevige
rockmuziek.
De lichttechnicus van The Mix, die
onderdeel is van de band, zal als
laatste zaterdagavond het podiumbetreden. Aanvang: 21.00 uur.
De entree bedraagt drie euro.
The Mix is gevestigd aan de J.A. van
Seumerenlaan 1.

activiteiten’ aangeboden, spelletjes
gedaan en er was een workshop
waarbij breakdance aan bod kwam.

De kinderen deden enthousiast mee
met alle activiteiten en daarmee is
het project zeer geslaagd!

alle bestaande protocollen en regels en andere preventiemaatregelen die zij hanteert ter bescherming
van elk kind, ook die openheid onontbeerlijk is.
Dat kinderen überhaupt – al van
jongs af aan - een seksuele ontwikkeling doormaken, is voor velen onbekend. De Klimboom koos er bewust voor om de informatieavond
voor zowel ouders als professionals
tegelijk te organiseren, “zodat we in
openheid van elkaar leren”, aldus
Angelika Pelsink, directeur van De
Klimboom, een kinderopvangorganisatie met 27 locaties tussen Amsterdam en Utrecht.
Aanwezige ouders merkten op dat
zij zonder verwachtingen naar de
informatieavond waren gekomen
en zeiden dat de avond heel praktische inzichten bood die elke ouder
zou moeten kennen. Zoals dat het
erg belangrijk is om open met het
kind over het lichaam te praten en
je het moet helpen weerbaar te worden rond zaken die het kind zelf onprettig vindt. Spreker Melanie Linssen-Meijer pleit er voor dat je kinderen heldere kaders moet meegeven over ‘wat het wel, en wat het
niet mag’. Voor meer informatie over
deze avond en opvang bij De Klimboom, zie www.deklimboom.nl
naar de verschillende voedingsstoffen die in etenswaren zitten.
Ouders van groep 1 tot en met 3
konden zich inschrijven voor een
workshop ‘gezonde traktaties maken’. Er werd een sponsorloop georganiseerd waarbij een deel van
de opbrengst besteed gaat worden
aan materialen die het bewegen in
de pauzes zullen bevorderen.
Bewuster
Alle activiteiten hebben ertoe geleid dat de Proostdijschoolkinderen
zich meer bewust zijn geworden van
gezond eten en zich nog meer bewegen dan voorheen. Om dit project feestelijk af te sluiten werd in
samenwerking met de Fit4Kids-organisatie een sportieve ochtend in
de Phoenixhal georganiseerd. De
verschillende groepen gingen aan
de slag met leuke activiteiten. Zo
was er een klimmuur en een grote schommelmat, er werden ‘circus-
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Het geeft een directe bijdrage aan een schoner milieu

Ronde Venen Belang wil
opbrengsten uit afval genereren
De Ronde Venen - In de begrotingsvergadering is een motie van
Ronde Venen Belang over huishoudelijk afval unaniem aangenomen.
In de motie wordt het College opgedragen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om opbrengsten uit
huishoudelijk afval te genereren.
Het doel hiervan is om de gemeentelijke financiële positie te verbeteren. Na de begrotingsvergadering
hebben we gesproken met de fractievoorzitter Anco Goldhoorn waarom Ronde Venen Belang met deze
motie kwam.
Waarom zijn jullie met
deze motie gekomen?
“Wij van Ronde Venen Belang vinden dat alle partijen in de Raad met
initiatieven moeten komen om de financiële positie van de gemeente,
maar ook van de inwoners, te verbeteren. We kunnen niet volstaan
met het afwachten waar het College mee komt. Ook de Raad heeft de
plicht om met initiatieven te komen.
Dat de rest van de Raad dit onderschrijft blijkt uit de unanieme steun
voor onze motie.”
Waarom afval? Afval is
toch een kostenpost?
“Ja, het is een kostenpost, maar aan
de andere kant is afval ook bijna
goud waard. Afval is big business
geworden. Niet zo lang geleden is
het inzamelen van het huisvuil aanzienlijk goedkoper geworden. Dat
was een belangrijk wapenfeit van
onze wethouder Dekker in de vorige Collegeperiode. Dat dat goedkoper werd komt doordat uit het afval
steeds meer wordt gerecycled. Een
goede zaak, maar we zullen veel
meer moeten doen.”

	
  
Waar
denk je dan aan?
“Allereerst
heeft de gemeente de
	
  

verplichting aan CO2 reductie te
doen. De doelstellingen daarvoor
liggen vast. Daarnaast wordt het
wettelijk kader van huisafval per 1
januari 2013 aanzienlijk gewijzigd.
In maart 2012 worden daarvan de
kaders bekend. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de belasting op
verpakkingen gaat vervallen. Deze
belasting ging uiteindelijk naar de
afvalverwerking. Die komt te vervallen, waardoor gemeenten meer geld
kwijt zullen zijn aan bijvoorbeeld
verbranden van afval. En daarmee
gaan de reinigingsrechten weer omhoog. Ook het statiegeld op plastic
flessen wordt afgeschaft. Bij ongewijzigd beleid leidt dit ook tot hogere kosten.
Dat wil toch niemand? Dus je zult er
wat aan moeten doen. Het biedt namelijk ook mogelijkheden.”
Wat willen jullie?
“Je moet eerst goed kijken waar het
afval van huishoudens uit bestaat.
Onderstaand overzicht en toelichting zijn afkomstig van het CBS. Je
moet echter in het achterhoofd houden dat de wet gaat wijzigen en de
gemeente veel meer plastics aangevoerd krijgt. Dat moet je toevoegen aan de ‘kunststoffen’. Ter vergelijking, in het jaar 2000 was het aandeel ‘kunststoffen’ 8% en in 2010
18%. Voeg je daar het plastic statiegeld flessen bij dan zal dat zeker oplopen naar zeker 25 %.”
Gaat het alleen om plastic?
“Nee, niet alleen plastic. Het gaat
om veel meer. In elektronische apparatuur bijvoorbeeld zitten heel
veel metalen, die zelfs zo zeldzaam
worden dat deze grondstof uitgeput
raakt. Iridium bijvoorbeeld is voor
GSM’s heel essentieel. Over 20 jaar
is deze grondstof uitgeput. Recycling wordt dus absoluut noodzake-

wens ook voor plastic. Als dat uit
de grijze kliko komt mogen er alleen nog vuilniszakken van gemaakt
worden. Zonde, omdat dat plastic

lijk. Maar er zijn meer metalen. Koper bijvoorbeeld wordt slechts voor
een heel beperkt percentage hergebruikt.”

Maar kom nu eens met
concrete ideeën
“Allereerst moet je er voor zorgen
dat de hoeveelheid restafval, die
wordt verbrand vermindert. Op dit
moment wordt nog heel veel papier
en textiel in de grijze kliko gegooid.
In Nederland hebben deze materialen een marktwaarde van ruim 100
miljoen euro. Deze materialen uit de
grijze kliko zijn nagenoeg niet meer
te hergebruiken, vanwege vochtigheid en vervuiling. Dat geldt trou-

grondstof voor veel meer producten zou kunnen zijn. Voeg daar aan
toe de kleine elektronische apparatuur, die veel metalen bevat. Niet in
de grijze kliko doen.
Samen de inhoud van de grijze kliko verminderen levert heel veel besparing op.”
Hoe wil je dat bereiken?
“In de gemeente Pijnacker Nootdorp is een heel interessant initiatief gestart om de hoeveelheid restafval te verminderen. Inwoners van
die gemeente kunnen een aantal soorten huishoudelijk afval inleveren bij speciale inzamelpunten van Ryck (Nederlandse Recycle
Bank). Bij inlevering van papier ontvangt men 0,05 per kilogram. Bij inlevering van plastics en textiel 0,25
per kilo. En bij inlevering van kleine
elektronische apparatuur ontvangt
men 0,05. Dat wordt bijgeschreven
op een elektronische pas. Bij bedragen van meer dan 10,- wordt dit uitgekeerd. Per gezin wordt jaarlijks zo
gemiddeld 75,- gespaard. Veel inwoners sparen hiermee voor verenigingen, kerken, andere goede doelen of voor de kinderen en kleinkinderen. Als je dat vertaalt naar De
Ronde Venen spreek je- bij deelname van alle inwoners- over ongeveer 1 miljoen euro. Een bedrag
dat veel hoger is dan bijvoorbeeld
de kortingen op de subsidies. Volgens ons een heel interessant initiatief, dat kansen biedt en zeker het
onderzoeken waard.
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Nieuwe huisvesting voor
de Pijlstaartschool
Vinkeveen - Eindelijk hebben
de groepen 7 en 8 van de basis-

school De Pijlstaart hun ‘eigen’ lokaal in het Parkietengebouw direct

Maar als de kosten omlaag
gaan moet je dat terugbetalen
aan de inwoners. Daar schiet
de gemeente niets mee op?
“Dat was ook de reactie in de gemeenteraad. Natuurlijk kun je alles
terugbetalen aan de inwoner. Maar
als je de besparingen inzet voor investeringen in CO2 reductie hoef
je alle besparingen niet te verrekenen met de inwoners. Mooi voorbeeld is de warmte-koude koppeling die in Westerheul IV wordt aangelegd. Wettelijk is het mogelijk besparingen op de afvalverwerking in
die toepassing te investeren. En die
investering komt na verloop van tijd
weer terug ten gunste van alle inwoners”.

Alles tot op de bodem uitzoeken
kunnen we zeker niet. We weten
ook niet welke contractuele afspraken in de weg staan. Daarom hebben we in de motie het College opgedragen dit uit te zoeken”.
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minder uitstoot van CO2. Daar wil
toch iedereen aan meewerken?
Een schoner milieu tegen lagere
kosten.”

Jullie motie lijkt me overbodig,
jullie hebben alles uitgewerkt?
“Nou moet je niet overdrijven. Wij
willen alleen dat de mogelijkheden
die huishoudelijk afval biedt in kaart
gebracht krijgen. Misschien zijn er
nog veel betere mogelijkheden, of
beter gezegd kansen. Zo voor de
vuist weg zijn er misschien voor de
PAUW-bedrijven kansen om een rol
te spelen bij sorteren en scheiden
van het afval. Of zelfs bij demontage
van elektronische apparatuur en terugwinnen van metalen. Wij zien dat
ook als een echte kans.

	
  Plastics hebben een steeds groter aandeel in het huishoudelijk restafval. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en pa	
  pier en karton blijven de belangrijkste bestanddelen. De cijfers over 2009 hebben betrekking op de gemiddelde samenstelling van het afval van de jaren 2008, 2009 en 2010.
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Je wilt dus ook de inwoners
veel meer laten doen?
“Ja, eigenlijk wel, maar wat krijgen
we er met z’n allen er voor terug?.
Wij zijn er van overtuigd dat de kostenbesparing die dit met zich meebrengt of zelfs opbrengsten zoals
in Nootdorp mensen zal overtuigen
hieraan mee te doen. Daarnaast is
belangrijk dat de stroom restafval
sterk vermindert, waardoor de kosten van het huisafval verminderen.
En dat verbetert de financiële positie van de gemeente. Maar veel belangrijker is dat iedereen kan bijdragen aan een schoner milieu en veel

achter het hoofdgebouw. Al eerder
dit jaar is in samenwerking met De

Een andere mogelijkheid is het GFTafval te vergisten en omzetten naar
Biogas. Als je dan de auto’s van
de gemeente op dit gas laat rijden
draag je in 1 keer heel veel bij aan
de gemeentelijke CO2 doelstellingen.”
Klimboom, Peuterspeelzaal De Duikelaar, de Gemeente en de St. Jozefschool een oplossing gevonden
voor het nijpende lokalenprobleem.
Een en ander heeft wat langer geduurd dan was gewenst, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt!
Maandagochtend 7 november heeft
oud-collega Juf Trudy onder toeziend oog van alle kinderen de deuren geopend van de twee nieuwe
lokalen in het Parkietengebouw.
Er moet nog wel het een en ander
worden geschilderd aan de buitenzijde van het gebouw maar dat
mocht de feestvreugde niet drukken. De leerlingen van groep 7 en
8 stonden al klaar met hun tafels
en stoelen om direct te verhuizen.
Doordat deze twee groepen een ‘eigen’ nieuw lokaal hebben gekregen,
kunnen de leerkrachten weer gebruik gaan maken van hun lerarenkamer. Tegelijkertijd kan groep 1/2
D, die sinds vorig jaar in de Schakel
zat, alvast verhuizen naar het hoofdgebouw.
Nog niet helemaal ideaal maar de
leerlingen van de onderbouw kunnen in ieder geval samen de feestdagen doorbrengen. In de Kerstvakantie zal de Peuterspeelzaal vrij
komen voor groep 1/2 D. De Duikelaar zal dan namelijk ook verhuizen
naar de Jozef dependance.
Kortom: vanaf 9 januari 2012 zullen
alle groepen van De Pijlstaart in hun
eigen lokaal zitten en is het ruimteprobleem opgelost. Met veel dank
aan alle eerder genoemde partijen!

De ladder van Lansink is een internationaal gebruikt systeem. Gemeenten
moeten zich met name richten op het groene deel, omdat dat het milieu
spaart en de laagste kosten met zich meebrengt.

Viribus Unitis behaalt
goede resultaten
Wilnis - Afgelopen zaterdag 12 november heeft het fanfareorkest van
Viribus Unitis uit Wilnis deelgenomen aan het streekfestival in Bodegraven. In 2009 promoveerde het orkest naar de 1e (en hoogste divisie)
op het KNFM concours in Enschede. Nu wilden dirigent en muzikanten voor het eerst weer laten weten
waar het orkest staat. Voor een aantal jeugdleden was dit extra spannend, omdat zij voor het eerst optraden voor een professionele jury.
Deze jury bestond uit dirigent/componist Harrie Janssen en dirigent/
componist en tevens oud-lid van Viribus Unitis Leon Vliex. Op het programma stonden geen eenvoudige stukken. Fleodrodum van Eric
Swiggers en het zeer technische

Codon van Kevin Houben. Een gewaagd programma, maar het werd
door beide juryleden zeer gewaardeerd. Voor Fleodrodum behaalde
VU 86,5 punt en voor Codon 84,5.
Een gemiddelde dus van ruim een
8,5! Jurylid Leon Vliex noemde het
een overtuigend optreden en gaf
een extra compliment aan de solisten van VU. Ook dirigent Ruud Pletting was zeer tevreden. Ondanks de
hoge moeilijkheidsgraad heeft VU
echt laten zien waar ze al die weken
voor gestudeerd hebben en heeft
Viribus op de top van haar kunnen
gespeeld.
Op zaterdag 14 januari a.s. om 20.00
uur is Viribus Unitis te beluisteren
tijdens haar nieuwjaarsconcert in
de Willisstee.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Kop in het zand???
Met verbijstering heb ik vorige week op mijn
beeldscherm de capriolen van de Gemeenteraad
gevolgd. Ik dacht dat we na het voortijdig vertrek
van burgemeester Burgman en vervolgens ook
de vlucht van wethouder/locoburgemeester Lambregts onze woonplaatsen weer in rustiger bestuurlijk vaarwater zouden komen. Maar niets is
minder waar.
De klucht spitste zich toe op de consequenties die
getrokken zouden dienen te worden uit het zogenaamde DHV rapport. De inhoud daarvan was nog
niet zo lang geleden de directe aanleiding tot het
besluit van eerdergenoemde bestuurders de pijp
aan Maarten te geven en niet te wachten tot inhoudelijke verantwoording moest worden afgelegd aan de Raad.
Nu lijkt datzelfde rapport ineens veel minder interessant en relevant. Weliswaar is door vrijwel alle fracties bij behandeling in eerste termijn gevraagd naar de relatie tussen de begroting zoals
die door B&W aan de Raad werd gepresenteerd.
Maar toen het op stemmen aankwam hield alleen
de fractie Ronde Venen Belang de rug recht en
stemde tegen de voorgestelde begroting. En terecht dunkt me.
Door de regievoerende wethouder werd naar voren gebracht dat de begroting zoals die aan de
raadsleden werd aangeboden al in mei van dit jaar
werd opgesteld en dat pas later het DHV-rapport
beschikbaar kwam, zodat de 15.000.000,- euro die
in de komende jaren als verlies zal moeten worden ingeboekt, niet meer kon worden meegenomen in de begroting of de overwegingen van de
Raad. Hoe verzin je het. Maar vooral wie kan het
verzinnen dat een Raad met zo’n uitleg genoegen
neemt?
Vijftien miljoen lijken misschien peanuts vergeleken met de miljarden die ons om de oren vliegen

in berichtgeving over de Euro-crisis, maar het is
een bedrag dat je als toch relatief kleine burgergemeenschap niet zomaar ophoest. Zeker niet als
je daarbij ook bedenkt hoeveel bezuinigingen die
de Centrale Overheid inboekt, de facto worden afgewenteld op Gemeenten.
Ik begrijp dit soort kortzichtigheid van Raadsleden niet. Het maakt op mij de indruk alsof ze met
Monopoliegeld spelen en zich niet realiseren dat
dit geld net zo echt is als het huishoudpotje thuis.
Zou er één raadslid zijn dat in de privésituatie zou
redeneren dat het weliswaar vervelend is dat hij of
zij is ontslagen en van een aanzienlijk minder inkomen moet rondkomen, maar toch de aanschaf
van het nieuwe bankstel doorzet, omdat die beslissing al werd genomen voor de ontslagbrief in
de bus viel? Rare vergelijking? Volgens mij volstrekt niet. Als je nu met zekerheid weet dat er in
de nabije toekomst een groot financieel gat afgedekt moet worden, is het onverantwoord om nu te
doen alsof dat van later zorg is. Besturen is vooruitzien. Dat geldt voor B&W maar dat geldt evenzeer voor Raadsleden die zo’n kromme redenering
voor lief nemen en een begroting zonder kritiek
aannemen. Het over de schutting gooien van een
probleem dat t.z.t. dan maar door de dan zittende Raad moet worden opgelost getuigt van bitter
weinig verantwoordelijkheidsgevoel.
En wie betaalt straks de rekening? U en ik en niemand anders. Want verwacht niet dat ‘het Rijk’ zal
bijspringen om het Gemeentelijk tekort te dekken. Dat zal de gemeente zelf moeten oplossen
en waar bezuinigingen nu al worden ingeboekt is
lastenverhoging de meest voor de handliggende
stap.
Wil Ezendam
Vinkeveen

Smit Schoenen & Lederwaren is nog tot september 2012 gevestigd in winkelcentrum De Lindeboom

Smit Schoenen & Lederwaren
verhuist in september 2012
Mijdrecht - De mare gaat rond dat
de bekende schoenenwinkel Smit
Schoenen & Lederwaren, gevestigd
in winkelcentrum De Lindeboom,
zou stoppen met haar activiteiten.
“Welnee, hoe komen de mensen op
dat idee”, vraagt winkeleigenaresse Jacqueline Smit zich af. “Wat we
wel gaan doen op termijn is verhuizen naar de Dorpsstraat op de locatie waar vroeger het pand heeft gestaan van de familie Van Kreuningen dat als apotheek bekendheid
genoot naast de Dierenspeciaalzaak van Discus. Dat is nu nog een
groot gat. Maar binnenkort gaat de

eerste paal voor onze nieuwe winkel de grond in. Pas volgend jaar
september is dat klaar en gaan we
over. Ik kan wel verklappen dat het
assortiment schoenen en lederwaren dan flink wordt uitgebreid. Dat
kan ook gemakkelijk want de winkel
wordt tachtig vierkante meter groter dan wat we nu hebben. Daarbij ook schoenen voor mensen met
voetproblemen. Ik heb het huurcontract voor de nieuwe winkel getekend op donderdag 29 september.
Een bijzondere datum want op die
dag begon mijn opa 75 jaar geleden
met deze schoenenzaak. Mijn vader

November:

Filmmaand in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Tot en met 25 november is het filmmaand in de Veenhartkerk. Het thema is deze maand: Lot
of keuze? Elke vrijdagavond is er in
deze maand een goede film te zien.
De Veenhartfilmmaand is er voor iedereen die dicht bij huis wil genieten van de betere films en er vrijblijvend over door wil praten, met
openheid en respect voor ieders opvatting.
Vrijdag 18 november staat een film
op het programma die in maart in
première ging. David Norris is bezig
met een politieke carrière. Op een
dag ontmoet hij de beeldschone

balletdanseres Elise Sellas. Door bizarre omstandigheden lukt het niet
een relatie op te bouwen. Tot David
erachter komt dat hij wordt gevolgd
door mannen die alles op alles zetten om te verhinderen dat dit liefdeskoppel samen is.
De film is te zien in het gebouw
van de Veenhartkerk aan Grutto 2a
in Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de
zaal open en de film start om 20.30
uur, de entree bedraagt 4,00 euro. De film wordt vertoond op een
groot scherm en na afloop is er een
hapje en een drankje. De Veenhartkerk is een kerk die op een eigen-

Sjaak heeft hem toen in 1968 overgenomen en verhuisde met de winkel in 1975 naar winkelcentrum De
Lindeboom dat toen werd geopend.
Hij was een van de eerste winkeliers. Nu zijn wij ook een van de eersten die vertrekken om op een andere locatie de winkel voort te zetten. Ik ga niet wachten op wat er
ooit met het winkelcentrum gaat
gebeuren. Ik wil zekerheid en onze
klanten willen dat ook.” Aldus Jacqueline die daarmee een volgende
stap heeft gezet om zich als ondernemer vast te verankeren in hartje
Mijdrecht. Goed bezig!

tijdse en creatieve manier kerk probeert te zijn. Een kerk die er niet alleen wil zijn voor zichzelf, maar voor
De Ronde Venen.
Zij wil een plek zijn waar ruimte is
voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Al
haar activiteiten, ook de Veenhartfilmmaand, zijn bedoeld om op een
uitdagende manier met religie en
zingeving bezig te zijn.
Wil je weten welke filmtitel draait
of wil je meer informatie over de
filmmaand? Kijk op de website
www.veenhartkerk.nl of geef je
op voor de Veenhartfilmladder via
veenhartfilm@telfort.nl, dan word
je maandelijks op de hoogte gehouden.
De Veenhartfilmactiviteiten zijn ook
te volgen op facebook.

Reconstructie Baambrugse
Zuwe krijgt gestalte
Vinkeveen - Ongeveer anderhalve
maand zijn medewerkers van wegenbouwer Dura Vermeer met hun
collega onderaannemers inmiddels
bezig met de reconstructie van de
Baambrugse Zuwe. De eerste twee
werkvakken, gerekend van huisnummer 128, geven technisch gezien al een mooi beeld van wat de
bedoeling is. De pers werd op de
‘Dag van de duurzaamheid’, vrijdag
11 november jl., door de gemeente
en Dura Vermeer in de gelegenheid
gesteld een kijkje te komen nemen
bij de werkzaamheden. In de bouwkeet bij het eerste hofje werd door
gemeentelijke projectleider Rolf
Esveld, werkuitvoerder Floris Ackers en directieleden van de wegenbouwer een heldere uitleg gegeven over de aard en omvang van
de werkzaamheden die volgens de
planning tot 19 september 2012 zullen duren. Dan moet de duurzame
reconstructie van 880 meter van de
Baambrugse Zuwe, gelegen tussen
de Herenweg en huisnummer 128,
zijn afgerond. Omdat er (voorlopig)
geen geld is blijft het hierbij waarbij wethouder Pieter Palm opmerkte dat in elk geval het slechtste deel
van de in totaal 3,5 kilometer lange
Baambrugse Zuwe is aangepakt en
hij daar heel blij mee is. Met hem
zal dat ook een groot aantal omwonenden zijn, al hoewel er toch ook
ontevreden geluiden binnenkomen.
Anders gezegd, om uiteenlopende
redenen is niet iedereen blij. Overlast bij dergelijke grote en complexe projecten is nu eenmaal onvermijdelijk. Maar als het werk volgend jaar klaar is en de Baambrugze Zuwe verlost is van het verzakkingsprobleem en daarmee ook de
wateroverlast, zal eenieder de oplevering toch met een blij gevoel kunnen vieren, toch?
Zettingsvrije weg
“De uitvoering is in de vorm van
een ‘zettingsvrije’ weg zoals die
wordt genoemd. Zetting of inklinken van de onderliggende grondlagen is niet nodig omdat het wegdek komt te rusten op prefab betonnen heipalen met een lengte tussen
de 11 en 13 meter”, legt Rolf Esveld
uit. “De bovenlaag van het huidige
asfalt op de weg wordt afgefreesd
tot een hoogte van net een centimeter boven het wateroppervlak
van de naastliggende sloten. Om de
2,25 meter in lengterichting en in de
breedte, worden de heipalen door
het asfalt en het veen heen in de
bodem geheid tot op de zandlaag.
Vervolgens wordt op het wegdek
een wapening aangebracht waarop
beton wordt gestort. Na uitharding
is die laag ongeveer 35 centimeter
dik. Later komt daar nog een laag
asfalt van 5 centimeter op. Al met al
komt de weg dan 40 centimeter hoger te liggen dan de huidige. In fei-

te ben je een 880 meter lange brug
aan het bouwen als je de constructie bekijkt. De uitvoering van het
werk gebeurt telkens in twee vakken van 80 meter lengte. De bedoeling is elke drie weken zo’n vak op
te leveren. Het is een complex werk
binnen een beperkte ruimte, maar
we liggen op schema. Als de winter niet snel invalt en zich bovendien
van zijn milde kant laat zien, scheelt
zoiets al gauw vier weken tijdsbestek.” Het resultaat van twee vakken
is al te zien op de foto’s.
“Aan de zijkanten van de betonconstructie wordt nog een voorziening
getroffen om te voorkomen dat water en ongedierte tussen de twee
weglagen kunnen doordringen. De
zijkanten worden later ook nog afgewerkt met bermen en keurige afwateringssloten. De bestaande weg
onder de nieuwe betonlaag zal in
de loop van de tijd nog 8 centimeter
zakken. De nieuwe weg nauwelijks
of niet meer als je dat meet over een
periode van 30 jaar,” vult uitvoerder
Floris Ackers tijdens de rondleiding
over het terrein aan. Daarbij geeft
hij samen met Esveld en Dura Vermeer bedrijfsleider Joop Dijkmans
ook uitleg dat een andere constructie waarbij het gemotoriseerde verkeer gewoon doorgang had kunnen
vinden tijdens de werkzaamheden,
niet mogelijk zou zijn geweest. Ook
al gelet op de beschikbare nauwe
ruimte waarbinnen gewerkt moet
worden.
Pontons
Telkens wanneer weer een vak van
80 meter wordt aangepakt, worden
naastliggende voorzieningen gerealiseerd in de vorm van drijvende pontons, om fietsers en voetgangers (bewoners) in de gelegenheid te stellen hun huizen te bereiken. Behalve aan de weg verrichten ook nutsbedrijven de nodige
werkzaamheden. Bij de hofjes, de
woonstraat en het parkeerterrein
wordt het asfalt grotendeels verwijderd. Vervuilde grond wordt verwijderd door medewerkers in bescher-

mende kleding. Ook hier wordt een
zettingsarme constructie toegepast
met platen EPS piepschuim waarop weer grond wordt aangebracht
met een klinkerbestrating. De trottoirs worden dan eveneens aangelegd. Woningcorporatie GroenWest
heeft toegezegd de voortuinen bij
de hofjes te gaan ophogen. Voorts
wordt de openbare verlichting vernieuwd. Hier gaan de nutsbedrijven
ook aan de slag. Een hint van Dura
Vermeer directielid Giedie Heijmans
in de richting van Rob Grashoff, opdrachtgever namens de gemeente,
betreffende het meteen leggen van
een lege buis om daar later glasvezelkabels in te trekken vond wel bijval, maar of daar nog in kan worden
voorzien kon niet worden beantwoord. Zou wel logisch zijn om dat
nu te doen. Hoef je te zijner tijd de
boel niet wéér open te gooien. Regeren is vooruitzien…
Doorgang vanaf juli 2012
“De reconstructie brengt de nodige overlast met zich mee. Maar de
problemen die de bewoners ondervinden worden in goed overleg opgelost. In schrijnende gevallen worden de mensen met elementaire voorzieningen geholpen om bijvoorbeeld met hun boodschappen
bij hun huis te komen. Verder blijven alle bedrijven bereikbaar via
een alternatieve route. Op verzoek
van de bedrijven is er aanvullende
bebording geplaatst, zowel op de
snelweg als op de provinciale wegen. We hebben de planning bovendien zo kunnen aanpassen dat gestreefd wordt om vanaf 1 juli 2012
na werktijden van de aannemer en
in de weekeinden doorgaand personenautoverkeer weer mogelijk te
maken. Voor voetgangers en langzaam verkeer is doorgang tijdens de
werkzaamheden gewoon mogelijk”,
aldus Rolf Esveld.
Wilt u op de hoogte blijven van
de werkzaamheden en de tijdsplanning? Bezoek dan de website
www.baambrugsezuwe.nl.
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Beaujolais Primeur
fles 75 cl.

Durven & Doenlessen op
basisschool De Schakel
Vinkeveen - Begin 2011 ontving
Astrid Millenaar van De Speltuin
een donatie van SC Johnson Europlant BV uit Mijdrecht ten behoeve
van haar werk met onzekere en faalangstige kinderen. Astrid: ”Ik was
aangenaam verrast en wilde dit geld
graag gebruiken voor lokale kinderen door gratis Durven & Doenlessen aan te bieden aan basisscholen”. Veel scholen bleken geïnteresseerd in het project. Basisschool De
Schakel meldde zich direct hiervoor
aan. Margreet de Vries (intern begeleider): “Op school hadden we op
dat moment een aantal leerlingen in
de bovenbouw die het vaak moeilijk
vonden iets van zichzelf te laten zien
of die gauw onzeker waren. De Durven & Doenlessen leek ons een an-

dere, nieuwe manier om hier aandacht aan te besteden. Voor leerlingen en ouders is het ook prettig dat
de lessen konden worden gegeven
onder schooltijd in een vertrouwd
groepje. Zeven meiden uit de groepen 6 t/m 8 zijn in 5 lessen bezig
geweest met toneelspelletjes, stevig staan, stemgebruik, trots zijn en
je eigen fantasie en mening gebruiken. Het waren erg leuke en gezellige lessen waarbij heel wat fantasie
en creativiteit loskwamen!
Begin 2012 zal het project worden uitgevoerd op de Vlinderbosschool in Wilnis. Reguliere Durven &
Doenlessen zijn op maandagavond
in Mijdrecht. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.despeltuin.nl
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De plaats van samenkomst is in gebouw ‘t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk aan de Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.
Aanvang 20.00 uur en vanaf 19.45
uur staat de koffie/thee klaar. Iedereen is hartelijk welkom!
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Presentatie over Stichting
China bij De Christenvrouw
De Ronde Venen - Morgen, donderdag 17 november, komt de heer
Geluk een presentatie houden over
Stichting China. Stichting China is
een interkerkelijke organisatie die
zich richt op vertaal-, druk en distributieactiviteiten.
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Sint Maarten bij bewoners
van Gerardus Majella
Mijdrecht - Op de 11e van de 11e
kwamen 26 kinderen en hun ouders naar Gerardus Majella om met
de oudere mensen daar samen lampionnen te knutselen. Er werd druk
geprikt en geplakt door groot en
klein, oud en jong. Toen de lampionnen af waren werd het Sint Maarten verhaal voorgelezen over de rij-

ke jonge man die zijn warme cape
deelde met een arme man die zat te
bibberen van de kou langs de weg.
Maarten ging vanaf dat moment arme mensen helpen. Op zijn sterfdag
denken wij aan Maarten door met
lichtjes dan wel lampionnen door de
straten te gaan en te zingen. De kinderen krijgen dan snoepjes.

Na het voorlezen, werd er geoefend
met de liedjes en liepen de kinderen in een optocht door de zaal.
Daarna vertrokken de kinderen
weer huiswaarts. Maar om zes uur,
toen het donker was, kwamen ze terug: toen zag je de lichtjes nog veel
beter. Het licht in de eetzaal ging uit
en de kinderen kwamen zingend
binnen. Het zag er ontzettend gezellig uit. Toen naar de pastoor, die
ook lekkere snoepjes voor de kinderen had, nadat ze de liedjes hadden gezongen. Het was een gezellige avond.

Zideris Mijdrecht bedankt
het Rabo Dichtbijfonds
Mijdrecht - In februari van dit jaar
bestond Zideris Mijdrecht 25 jaar,
dat hebben zij groots gevierd met
een heel gezellige Oudhollandse
spelletjesmiddag, erwtensoep en
een disco. Daarbij waren alle cliënten van de Molenwiek, de Verfmolen, de Proostdijstraat, de BZW en
hun familieleden en al het personeel bij aanwezig!
Daarna kwam er een verbouwing
aan voor de locatie Molenwiek en
was al het geld op. Toch wilde men
graag nog een uitje, dus werd er
een brief geschreven naar het Rabo Dichtbijfonds en het verlossende antwoord kwam: ze kregen 1500

euro’s die Zideris kon besteden aan
een dagje uit met haar cliënten!
Afgelopen vrijdag 11 november was
het zover, de bus reed om 10.00 uur
voor, 43 cliënten, 5 personeelsleden
en 5 vrijwilligers vertrokken naar
Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Bedankt
“Kwart over 11 kwamen we daar
aan, het was koud maar droog weer.
Op naar de koffie en taart! Iedereen
kreeg een tas van het bedrijf Schüco, gevuld met een keykoord, pakjes drinken en wat snoeperijtjes! De
broodjes met beleg en een heerlijke
appel zijn gesponsord door de Al-

Prinses Beatrixschool
opnieuw gecertificeerd
Wilnis - Op dinsdagmiddag 8 november heeft de Prinses Beatrixschool officieel het certificaat ontvangen dat hoort bij het Utrechts
Veiligheids Label.
Op veel scholen in de provincie
Utrecht en ook binnen De Ronde
Venen hangt het bordje op de gevel
met Seef, de zebra. Dankzij de activiteiten die men de afgelopen twee
jaar in de Beatrixschool en daarbuiten heeft gedaan op het gebied van
de verkeersveiligheid voor de kinderen, is dat certificaat van herijking nu verlengd. Als teken daarvan overhandigde mevrouw Anouk
Bink het certificaat aan de ‘oudste’ verkeersouder van de Prinses Beatrixschool. Dankzij de verkeersouders en verkeersleerkracht

Wilma, die nu even niet op school is,
als stuwende krachten, is het weer
zover gekomen. Daarnaast ontving

bert Heijn uit Mijdrecht, waarvoor
onze dank!
In Ouwehands Dierenpark hebben
we genoten van alle dieren! Na het
bezoek aan het dierenpark zijn we
met de bus naar de Strooppot in De
Hoef gereden, daar hadden we voor
een mooi prijsje een arrangement.
Iedereen genoot van de drankjes,
de pannenkoek naar keuze en van
een heerlijk ijsje met slagroom en
vers fruit! Moe maar zeker voldaan
kwamen we om 9.00 uur in de avond
weer terug op de Molenwiek”, aldus
een van de cliënten. Namens alle
cliënten van Zideris Mijdrecht: Rabo
Dichtbijfonds, dank u wel!
de school voor de groepen mappen met praktische tips en lessen
om daadwerkelijk en praktisch met
het verkeer bezig te zijn de komende jaren. Goed onderwijs geven op
school is heel belangrijk, maar veilig van huis naar school en vice versa is dan wel een belangrijke voorwaarde!

Raad wil Veenmuseum in
Vinkeveen behouden
De Ronde Venen - Hoewel iedereen moet bezuinigen, burgers maar
ook de gemeente, lijkt het erop dat
via allerlei slinkse omwegen er toch
weer bepaalde bezuinigingen uit het
bezuinigingenpakket van het college worden gehaald. Hoe het college dan ooit een sluitende begroting
moet krijgen en hoe zij ooit de komende jaren de bezuinigingen kan
doorvoeren, vragen we ons af. De
tering moet naar de nering worden
gezet. Iedereen roept dat, maar als
het puntje bij het paaltje komt en
de raad moet gaan beslissen over
de bezuinigingsvoorstellen van het
college, dan krabbelt toch de raad
weer terug. De raad wil wel bezuinigen, maar het liefst zo, dat er geen
kiezers boos worden. Liefst geen
bezuinigingen bij bijvoorbeeld een
jongerencentrum of het Veenmuseum. Het Veenmuseum moet weg
van de plaats waar zij nu zit. De gemeente had gedacht het museum
onder te kunnen brengen in het Paviljoen, dat was gepland in park Marickenland. Nu echter dat hele Marickenlandplan niet meer doorgaat

gaat ook het Paviljoen niet meer
door. De 2.5 miljoen die gepland
stond voor de vestiging van het museum in dat Paviljoen, wil het college nu bezuinigen. Maar waar moet
nu dan het museum heen?
Klinkhamer
Het museum wil nu graag naar de
Klinkhamerlocatie, maar daar heeft
de gemeente geen geld voor. Er
moet bezuinigd worden en dan kun
je het niet maken dat je twee miljoen neer gaat leggen voor een museum: wethouder Schouten was
hierin heel duidelijk: “De Klinkhamerlocatie is geen optie. Er is geen
geld voor”. De raad wil echter het
museum behouden en na veel overleg kwam er een idee om een oude boerderij aan de Wilnisse Zijweg, die al van de gemeente is, dan
als museum in te richten op kosten van de gemeente: ‘Dan geef je
geen subsidie, dan investeer je in eigen vermogen. Je knapt iets op van
wat van jezelf is en dat verhuur je
dan aan het museum‘. Klinkt aardig, maar kost ook geld. Na heel

veel praten, schorsen, overleg en
nog eens overleg nam de raad de
volgende motie aan: “Het museum
is cultureel erfgoed en moet worden behouden en uitgebreid en verzoekt het college om samen met het
museum een plan uit te werken en
hierover de raad binnen vier maanden te rapporteren”. Ook hier kun je
zeggen: valse hoop??? De tijd zal
het leren.
Wordt vervolgd.

Handwerkverkoop
in Gerardus Majella
Mijdrecht - Elke week zijn in Gerardus Majella dames actief met
handwerken voor het Rode Kruis
Onder het genot van een kop koffie en in een gezellige sfeer maken
ze leuke en mooie dingen. U kent de
warme sokken en de fraaie dekservetten, maar er zijn nog veel meer
aantrekkelijke handwerken te koop.
Woensdag 23 november van 9.30
tot 11.30 uur is de verkoop van het
handwerk in Gerardus Majella aan
Bozenhoven 157. Komt u eens kijken, ook voor u staat de koffie klaar!
U kunt het Rode Kruis steunen met
uw aankoop.
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Raad is onvoldoende ingelicht door college

Oud-fractievoorzitter CDA Jan van Loo
vraagt inzicht in papieren
De Ronde Venen - In het kader van de Wet Openbaarheid van
Bestuur, heeft oud-fractievoorzitter van het CDA, Jan van Loo, vorige week een uitgebreide brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, waarin hij
openheid van zaken verzoekt rond
de gang van zaken van het grote tekort dat is ontstaan van 15/23 miljoen in de gemeentekas. In zijn brief
stelt mr. Van Loo:
“Tijdens de raadsvergaderingen
van 29 september 2011 en 5 oktober 2011 is, naar aanleiding van het
onderzoek projecten en plankosten
door DHV waarbij DHV heeft geconstateerd dat er ten aanzien van
de projecten ten onrechte geen verliesvoorziening is opgenomen van
ca. 15 miljoen euro, onderstaande
informatie verstrekt over bestuurlijke aangelegenheden in zake de lopende projecten en de in verband
hiermede gevoerde besprekingen”,
aldus Van Loo
Burgemeester
“Burgemeester drs. M. Burgman
heeft”, zo vervolgt Van Loo zijn brief,
“tijdens de raadsvergadering van 29
september 2011 onder meer het volgende medegedeeld: “(…) door de
economische crisis ontstond MIDDEN VORIG JAAR bij ONS de behoefte om onze projectenportefeuille eens kritisch door te lichten. Daarmee wilden wij meer zicht
en meer bestuurlijke grip krijgen op
onze projecten. Het besef dat wij op
dit punt meer informatie nodig hadden was duidelijk aanwezig. De perikelen van de herindeling hebben er echter voor gezorgd dat deze wens tot kritische heroverweging
van onze projecten pas de juiste bestuurlijke aandacht kreeg in het coalitie akkoord. Het vervolg kent u.
Het nieuwe College heeft opdracht
gegeven aan DHV tot een onderzoek (…). Achteraf gezien had ik in
mijn rol als voorzitter van het College op een eerder tijdstip moeten reageren op de signalen van o.m. de
Wethouder Financiën en Grondzaken en op een dergelijk onderzoek
moeten aandringen. Ik heb dat niet
gedaan en daar neem ik nu mijn
verantwoordelijkheid voor”.
Tijdens de raadsvergadering van 5
oktober 2011 heeft Wethouder ir.

P.C. Palm het volgende gezegd: “Bij
de start trof het college een cultuur
aan waarbij toch bepaalde zaken
met de kaarten op de borst werden
besproken. Het College heeft juist
vanaf de start op 3 januari ingezet
op openheid en de noodzaak om informatie met elkaar te delen en zaken voor te stellen zoals ze zijn.”
Openbaar
“Wethouder Palm heeft voorts, naar
aanleiding van een op 5 oktober
2011 openbaar gemaakt verslag
van 18 januari 2010 van een portefeuillehoudersoverleg over het project Marickenzijde waarbij aanwezig waren de Wethouders Rosendaal, Lambregts en Van Breukelen,
gesteld dat dit verslag geen formele
status heeft als collegestuk of memo aan het College. In het desbetreffende verslag, dat niet eerder
aan de Gemeenteraad bekend was,
wordt melding gemaakt van de stijgende kosten en de gevolgen van
het bindend advies dat is ontvangen
inzake Verwelius-Gemeente alsmede dat de grondopbrengsten lager
liggen dan in de voorlopige haalbaarheidsanalyses is opgenomen.
Voorts staat in het verslag dat de resultaten en mogelijke scenario’s aan
het College zullen worden voorgelegd. In een gelijktijdig met dit verslag aan de Raad kenbaar gemaakte berekening van begin 2010 (?)
wordt aangegeven dat er een verschil in opbrengst is van negatief
ca. 9 miljoen euro. In de berekening
staat dat het “verschil moet worden
goed gemaakt op het restant aantal
woningen in Marickenzijde”.

matie aan de Gemeenteraad is ook
in strijd gehandeld met de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet. Van groot belang hierbij is dat
indien deze informatie wel tijdig was
verstrekt er waarschijnlijk meer bezuinigingen waren doorgevoerd.
Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat de jaarrekeningen van
de Gemeente over 2009 en 2010
fout zijn door het niet opnemen van
de noodzakelijke voorzieningen op
grond van artikel 44 etc. van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten.”
Kopie
“Ik kan mij niet voorstellen dat de
documenten die op 5 oktober jl. bekend zijn geworden de enige documenten betreffen over de negatieve uitkomsten in 2009/2010 van de
grondexploitatie van Marickenzijde. Ook de verklaring van de burgemeester op 27 september jl. over de
midden vorig jaar ontvangen signalen van o.m. de Wethouder Financien en Grondzaken (Mevrouw Lambregts) zullen vergezeld zijn gegaan van documenten. Daarnaast
lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er
geen verslagen bestaan van collegevergaderingen over dit onderwerp. Ik heb het dan over niet openbaar gemaakte verslagen. Op grond
van artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en on-

der verwijzing naar het vorenstaande verzoek ik u de volgende documenten over de desbetreffende bestuursaangelegenheden aan mij ter
inzage te verstrekken en, indien dit
door mij wordt verzocht, kopie ervan
te geven: De door de Gemeente opgestelde documenten inclusief collegeverslagen die de grondslag vormen van de door de Burgemeester op 29 september jl. gedane mededeling (zie begin van deze brief)
“door de economische crisis ontstond midden vorig jaar bij ONS de
behoefte om onze projectenportefeuille eens kritisch door te lichten“
alsmede de documenten die hiermee verband houden en/of voortvloeien. De door de Gemeente opgestelde documenten inclusief collegeverslagen die verband houden
met de volgens de mededeling gegeven “signalen van o.m. de Wethouder Financiën en Grondzaken”
en/of daaruit voortvloeien. De door
de Gemeente opgestelde documenten inclusief collegeverslagen inzake de financiële aspecten van de
projecten Marickenzijde en Marickenland die verband houden met de
documenten uit januari 2010 die op
5 oktober jl. bekend zijn geworden
(zie elders in deze brief bij reactie
en standpunt van Wethouder Palm
op 5 oktober jl.) en/of daaruit voortvloeien”, was getekend: Mr. C.K. van
Loo uit Mijdrecht.

Conclusie
“Uit het vorenstaande trek ik de
conclusie”, aldus Van Loo, “dat de
Gemeenteraad ten aanzien van de
financiële aspecten van de projecten Marickenzijde en Marickenland
in 2009 en 2010 volstrekt onvoldoende is geïnformeerd en door het
College in feite buitenspel is gezet.
Ik noem hierbij ook Marickenland,
omdat de geplande bijdrage voor
Marickenland uit de grondexploitatie van Marickenzijde ten bedrage
van 5,6 miljoen euro in gevaar komt
indien de grondexploitatie een belangrijk lager resultaat geeft. Door
het niet verstrekken van deze infor-

Lezing over de resultaten
van drie opgravingen
Mijdrecht - Op donderdag 24 november a.s. houdt de Historische
Vereniging ‘De Proosdijlanden’ haar
algemene ledenvergadering. In aansluiting hierop houdt de heer Paul
Hoogers een lezing over De resultaten van drie opgravingen in de gemeente De Ronde Venen.
Hoogers is docent aan het VeenLanden College in Mijdrecht en
voorzitter van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) in Amstelveen. Tevens is hij
aanspreekpunt voor de archeologie
in De Ronde Venen.
Tussen 1987 en 2011 hebben er enkele opgravingen plaatsgevonden in
Mijdrecht en Wilnis. In het kort behandelt Paul Hoogers die opgravingen.
Wilnis - In 1995 kregen de AWN
en de Historische Vereniging ‘De
Proosdijlanden’ toestemming om
boringen te zetten in Wilnis, nadat De Eendracht was afgebrand
in 1994. Men hoopte hier archeologische resten te vinden. Hadden er
menselijke activiteiten plaatsgevonden in de late middeleeuwen?
Mijdrecht - In 1987 vonden er opgravingen plaats in de Dorpsstraat
36 en 38. Uit welke eeuw stamden

de gevonden voorwerpen ? In 1988
vonden er opgravingen plaats op
het terrein van Korver/Arant. Ook
hier werden vele vondsten gedaan.
Mogelijk uit de veertiende eeuw?
- Dorpsstraat
In 2003 en 2005 hebben er op andere locaties in de Dorpsstraat onderzoekingen plaatsgevonden. Bij
de afgebrande stomerij in de Dorpsstraat hebben de AWN en de historische vereniging ook boringen gezet. En in 2009 is er met graven op
het terrein van Ed Swaab o.a. een
prachtige waterput ontdekt. In de
pauze worden er beelden vertoond
van de opgravingen bij de Dorpsstraat 6 (nu Proostenborgh).
Bent u nieuwsgierig geworden en
wilt u nog meer weten van wat er
gevonden en ontdekt is?
Paul Hoogers zal een beeld schetsen van de opgravingen en bespreekt meerdere aspecten van het
opgraven. Tevens zal hij iets vertellen over de vroegste bewoningsfases met behulp van artefacten. De
ledenvergadering wordt op 24 november gehouden in de Rabobank,
Bozenhoven 39, Mijdrecht, aanvang
20.00 uur.

Uitnodiging extra ledenvergadering
Dierenbescherming
Regio - Op dinsdag 29 november a.s. houdt de Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken (Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen) een
extra ledenvergadering in verband met de voorgenomen fusie met de afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel van de Dierenbescherming.
In 2007 heeft de landelijke Dierenbescherming besloten om in het belang
van de dieren naar minder en dus grotere afdelingen te streven. Door fusie met naburige afdelingen moet het mogelijk worden om een organisatie van oorspronkelijk meer dan honderd afdelingen om te vormen tot
een krachtige en slagvaardige organisatie voor dierenwelzijn en dierennoodhulp. In de zomer van 2011 telt de Dierenbescherming nog 34 afdelingen; het streven is in 2012 uit te komen op ongeveer 20 afdelingen.
De nieuwe gezamenlijke afdeling zal fungeren onder de naam ‘Amstel- &

Veenlanden’. Het Dierentehuis Amstelveen, dat nu nog valt onder de afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel, wordt een aan de nieuwe afdeling gelieerde stichting met een eigen stichtingsbestuur en zet alle bestaande
activiteiten voort.
Omdat beide afdelingen van de Dierenbescherming twee autonome verenigingen zijn, moet het fusievoorstel voorgelegd worden aan de leden
van beide verenigingen. De ALV van de afdeling Aalsmeer e.o. zal plaatsvinden op dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur.
De locatie is: Dierenbescherming Aalsmeer e.o., Beethovenlaan 122 te
Aalsmeer. De agenda en de stukken voor de vergadering zijn in te zien
op aalsmeer.dierenbescherming.nl of opvraagbaar via de Infolijn, 0297343618 (werkdagen van 09.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld).

Hier is hij dan!

De nieuwe wethouder David Moolenburgh
De Ronde Venen - Door het plotselinge vertrek van CDA wethouder
Ingrid Lambregts moest de fractie
op zoek naar een nieuwe kandidaat.
Na discussie met fractie en bestuur
is besloten de vacature breed uit te
zetten binnen het CDA-netwerk. De
fractie is gestart met het opstellen
van een functieprofiel voor de nieuwe wethouder en daarna is de vacature opengesteld. Er hebben zich 25
kandidaten aangemeld. De vertrouwenscommissie, samengesteld uit
leden van bestuur en fractie, heeft 8
sollicitanten geselecteerd voor een
kennismakingsgesprek. Na uitvoerige gesprekken heeft de commissie unaniem besloten de heer Drs.
David Moolenburgh voor te dragen
voor de vacature van wethouder van
de gemeente De Ronde Venen. David Moolenburgh (43) is sinds 2005
hoofd Algemene Zaken en Public
Affairs bij het Zeeland Seaports,
het havenbedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van de havengebieden in Vlissingen en Terneuzen. Sinds 2009 is
hij tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur. Eerder was hij ruim
6 jaar werkzaam als bestuursadvi-

seur bij de gemeente Den Haag en
direct betrokken bij de politieke besluitvorming, adviseur bij het bureau Pauw & Van Spaendonck in
Den Haag en beleidsmedewerker
van de CDA Tweede Kamerfractie.
Hij vervulde verschillende bestuurlijke functies binnen het CDA waaronder tot op heden lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA Zeeland. Hij is getrouwd en heeft twee
zoons. David vindt het wethouderschap in De Ronde Venen een uitdagende baan in onze prachtige gemeente. Hij zal zich met volle overtuiging vanuit de Christen Democratische uitgangspunten inzetten
voor De Ronde Venen en haar inwoners. Door mensen en organisaties
te verbinden hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van met name praktische oplossingen voor de problemen waar
de gemeente voor geplaatst is. Hij
kijkt uit naar een goede samenwerking met de Raad, het College en de
gemeentelijke organisatie.
De installatie staat gepland voor de
raadsvergadering van 24 november
aanstaande.

Woensdag 23 november

Een heus Glamour Event
bij Karamba Kids store
Mijdrecht - Komende woensdag
23 november tussen 12.00 en
20.00 uur is er een heus Glamour
Event bij Karamba Kids store.
Glitter, glamour en leuke prijzen!
Kom naar de winkel en laat je omtoveren tot een glamourgirl/boy! Je
kunt je haar laten stylen en je laten
opmaken door het team van ‘Get
Styled’.
Daarna trek je prachtige kleren aan
uit de feestcollectie/collectie van
Karamba en laat je jezelf vastleggen
op de foto.
Fotoshoot
Er zijn uiteraard ook fantastische
prijzen te winnen op deze dag.
Wat dacht je van een fotoshoot bij
het kinderkledingmerk Tumble’n Dry
zelf of een jeans van Blue Rebel?!
Misschien win je wel een kledingset
of een echt horloge van Moodstreet!
Uiteraard zijn er ook van Vingino
stoere prijzen te winnen. Kom dus

langs en maak kans op deze of een
van de vele andere prijzen. Het Glamour Event zit vol met verrassingen
en bij aankoop van een kledingstuk ontvang je een echte Karamba Goodiebag, gevuld met?...Ja, dat
houden ze natuurlijk nog even geheim!
Kom dus gezellig met je vriendinnen, vrienden, moeder, vader, opa’s
en oma’s naar Karamba Kids store
en kom genieten, zodat je straks helemaal klaar bent voor de decemberfeestmaand!
Houd de website www.karambakidsstore.nl in de gaten voor meer informatie. Uiteraard is Karamba Kids
store ook te volgen via twitter en facebook!
Meld je je bij deze laatste aan, dan
maak je kans op een cadeaubon van
Karamba Kids store die verloot wordt.
www.facebook.com/KarambaKidsstore
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Hertha C1 voetbalmeiden
winnen van Breukelen

Opnieuw winst voor
atlete Anouk Claessens

Vinkeveen - Oftewel de nummer elf
tegen de nummer drie. Hertha meisjes C1 uit de top van het linkerrijtje
tegen de meisjes C1 van Breukelen
die één na laatste staan. Met die instelling werd er ook gevoetbald in
Breukelen. Hertha C1 heeft voor de
wedstrijd al standen gehoord die
zouden passen bij een basketbalwedstrijd. Maar binnen 4 minuten
stonden de meisjes van Hertha tegen een achterstand aan te kijken,
1–0. Er zaten een paar aardige voetbalsters bij Breukelen en die gaven
de meisjes uit Vinkeveen het nakijken. Bijna de gehele wedstrijd speelde zich af op de helft van Breukelen.
Er werd wel 10 keer op het doel geschoten, maar dat doel was waarschijnlijk in Breukelen veel kleiner
dan in Vinkeveen. Alle ballen gingen
naast of over. Dus in de rust keken
de meisjes van Hertha nog steeds
tegen de 1–0 achterstand aan.
In de tweede helft ging het niet veel
beter. Breukelen ging met overmacht de duels aan maar kreeg de
bal niet goed weg. Door een uitbraak van de nummer 17, één van
hun sterspeelsters, werd er zelfs 0–2
gescoord. Ze stevenden af op onnodig verlies. Zeven minuten voor het
einde scoorde Rowan gelukkig nog
een tegendoelpunt, dat werd gevierd of het een overwinning was.
Mogelijk is dit het keerpunt in de
wedstrijd geweest. Breukelen brak
nog één keer door de defensie van
Vinkeveen, maar die bal ging gelukkig meters naast.

Mijdrecht - Zondag 13 november werd in Baarn de eerste van de
reeks van 3 BAV wintercupwedstrijden gelopen. Opnieuw prachtige
weersomstandigheden en een mooi
parcours in de bossen bij Baarn. De
Mijdrechtse atlete Anouk Claessens
van het Steenbok RunningTeam is
in voorbereiding op de Zevenheuvelenloop van 20 november in Nijmegen en gebruikte deze 9,9 km crosswedstrijd als training in de aanloop
naar deze wedstrijd. Na een rustige start versnelde Anouk elke ronde
wat meer en na 4 rondes wist zij als
eerste de finish te passeren. Haar
tijd van 37.28,0 is ‘goed‘ te noemen
en zal volgende week op de 15 km
vertaald moeten worden naar een
mooie tijd op de 15 km in Nijmegen.

Loopwerk
Er kwam meer opbouw over rechts,
prima loopwerk van Danitsja en Rowan, ook Emma stond haar manne-

tje tegen een paar koppen grotere
dame van Breukelen. Maar wat er
ook opgebouwd werd, de bal ging er
gewoon niet in. Nikita schoot meerdere keren over, Emily meerdere keren naast. Nancy, hun Girl of the
Match van vorige week, zal gedacht
hebben ‘als het dan niet lukt van
dichtbij om die bal in het net te werken, dan maar van veraf’. Op ruim 25
meter afstand een mooie boogbal
over de keepster, 2–2. Nog drie minuten, het kon dus nog. En ja hoor,
de bal kwam weer bij Nancy en zij
zal gedacht hebben ‘dit doe ik gewoon nog een keer’ en inderdaad...
2–3. De wedstrijd werd dus winnend
afgesloten voor de meisjes van Hertha MC1, maar of deze wedstrijd de
boekjes ingaat als een mooie wedstrijd dat wordt betwijfeld, maar wel
als een heel erg spannende wedstrijd en dat is ook wat waard. Net
als in het professionele voetbal is
het de uitslag die telt, weer winst en
de 3e plaats blijft stevig in handen,
al is dit op doelsaldo (+6) op nummer vier. Deze wedstrijd is er geen
Girl of the Match, volgende week
thuis tegen Waterwijk MC3 uit Almere hopen ze dat men een andere wedstrijd gaat zien.
Ook die moet gewonnen worden om
in de bovenste regionen mee te blijven spelen.
Lijkt het jou leuk om bij de meisjes van Hertha te komen spelen? Ze
kunnen een aantal meisjes gebruiken in de teams MA1, MB1 en MC1.
Meld je aan via meidenvoetbal op
de internetsite van Hertha. In 2012
gaan de meisjes van Hertha MC1 en
MB1 een toernooi spelen in Engeland (Londen) maar daarover schrijven we vast later meer.

HVR Bouw winnaar
Zilveren Turf Businessloop
Mijdrecht - Afgelopen zondag 6
november vond in Mijdrecht de 21e
Zilveren Turfloop plaats met de start
en finish bij Sporthal De Phoenix. Dit
jaar behoort de loop voor de 1e keer
bij het Zorg & Zekerheid Circuit.
Vast onderdeel van deze loop blijft
de Businessloop voor bedrijven en
instellingen over 5 én 10 km. Dit jaar
stonden er maar liefst 19 teams voor
de 10 kilometer en 9 teams voor de
5 kilometer aan de start.
Nadat de tijden van de eerste vier
finishers van elk team bij elkaar
waren geteld konden de winnende teams bekend worden gemaakt.
Winnaar van de Zilveren Turfloop 10
km Businessloop 2011 is voor de 1e

keer HVR Bouw uit Mijdrecht geworden. Zij nemen de wisselbeker
mee naar huis. Op de tweede plaats
eindigde PK sport en het VeenLanden College werd derde.
Winnaar van de 5 km Businessloop
2011 is wederom het leerlingenteam
van het VeenLanden College geworden. Zij mogen de wisselbeker dit
jaar in de prijzenkast tentoonstellen.
Op de tweede plaats eindigde nieuweling Breewel Transport en derde
werd Bayer.
De organisatie feliciteert alle lopers met het behaalde resultaat. Er
is vernomen dat alle teams weer in
training gaan voor de 22e editie van
de Zilveren Turf Businessloop op de
eerste zondag in november in 2012!

Trainer van het SRT en AKU Remi
Bouwmeester nam eveneens deel
aan de 9,9 km crosswedstrijd. Hij
traint nauwelijks gestructureerd en
start af en toe daar waar een leuke wedstrijd te vinden is. Niettemin
wist hij een bijzonder verantwoordde tijd van 37.54,0 in de analen bij
te schrijven. Hij was daar, ondanks
blaren die een bezoek aan de EHBO
noodzaakte, behoorlijk content mee.
De goede prestaties van het SRT
zijn vooral te danken aan de onder-

steuning die de sponsors als AH Jos
van den Berg, Slagerij Heemskerk
en WEA accountants & adviseurs
leveren. Zij maken het mogelijk om
op professionele wijze de begeleiding van het Steenbok RunningTeam vorm te geven.
Op de 4,5 km kwamen 2 AKU atleten aan de start. Sjoerd Heemskerk werd in een sterk veld 12e met
een eindtijd van 11.25,0 en Evelien
Hooijman kwam na 13.40,0 als 3e
over de meet. Voorwaar een prima
prestatie. Bij de 12- en 13-jarigen
kwamen tenslotte ook AKU talenten
Thijs Heemskerk en Isabel Hooijman
aan de start. Thijs wist 10e te worden in 6.57 en Isabel kwam na 7.50
over de streep.
Freek Koersvelt van AKU is gestart met zijn voorbereidingen voor
de hele marathon. Hij start in Apeldoorn op 5 februari bij de midwintermarathon om als training de afstand van 42,2 km te overbruggen,
maar wil echt goed presteren in de
marathon van Rotterdam op 15 april
2012. Afgelopen zondag 13 november kwam hij aan de start op de 10
km van de Olympisch Stadionloop
in Amsterdam. Hij was tevreden met
41.13,0 en dat biedt perspectief in
de voorbereiding op de marathons.

Nooit te oud voor uw
conditionele onderhoud
De Ronde Venen - “Oud worden is
mooi, zolang je gezond bent” is een
opmerking die je regelmatig hoort.
Gezond oud worden willen we allemaal en gelukkig kunnen we daar
zelf enige invloed op hebben.
Iedereen weet inmiddels wel dat
bewegen goed is voor lichaam en
geest en wat zo mooi is: je bent
nooit te oud om hier aan te beginnen!!!
Tot op zeer hoge leeftijd is er winst
te halen als het gaat om het verbeteren van uithoudingsvermogen,
spierkracht, coördinatie, balansgevoel en lenigheid. Kortom, een goede conditie. Allemaal aspecten die
belangrijk zijn bij zolang mogelijk
‘op de been blijven’ zelfredzaam zijn,
zelfstandig wonen, gezond oud worden! Samen bewegen motiveert en

geeft dubbel plezier! Spel en Sport
De Ronde Venen, wie anders, voorziet hierin en heeft in haar uitgebreid pakket ook de activiteit ‘Zitgymnastiek’. Deze lessen worden
wekelijks door professionele docenten op vijf verschillende locaties in
De Ronde Venen (dus ook bij u in de
buurt) gegeven en zijn bedoeld voor
die senioren die op deze manier aan
het verbeteren van hun conditie willen werken. Er heerst een gezellige,
stimulerende sfeer in de groepen en
iedereen is van harte welkom. Dus
óók u!!!
Gratis proefles in de gehele maand
november.
Voor meer informatie zie de website
www.spelensportdrv.nl onder ‘Fit’ of
bel met 06 21918353.
Spel en Sport onderhoudt!

Biljarten

Kampioen bekend bij
Bridgeclub ABC

Cor Ultee uitblinker van
APK Mij drecht 1
Regio - In biljartweek 11 verstevigde DIO weer haar koppositie. Het
team van kopman Paul Schuurman
is op dit moment niet te verslaan. In
welke samenstelling ze ook spelen
maakt niet uit. Halverwege de competitie is de voorsprong inmiddels
tot 14 punten op n. 2 De Merel/Heerenlux 3 opgelopen. Cor Ultee van
APK Mijdrecht 1 was deze week de
man van de kortste partij. In slechts
13 beurten en een gemiddelde van
4,077 was hij Bert Fokker de baas.
Dorus van der Meer bewees zijn
goede vorm met de procentueel
hoogste serie van de week. Hij toverde 39 caramboles uit zijn keu
= 35,45% van zijn te maken punten. DIO had met 9-0 geen kind aan
Stieva Aalsmeer. Het hoogtepunt
was de partij tussen Paul Schuurman en Ton Bocxe. Ondanks een serie van 45 caramboles zag Ton na 17
beurten Paul finishen. Paul’s moyenne was 8,235 en Ton speelde een
prachtige 7,118.
Ontzag
De Merel/Heerenlux 2 won nipt met
5-4 van De Paddestoel 3. Dorus van
der Meer was in 15 beurten veel te
sterk voor Michel Bak. Dorus scoorde een moyenne van 7,333. Cens 1
kwam met 4-5 één punt tekort tegen Bob’s Bar. Richard Schreurs en
Erik Spiering zorgden voor het extra punt van Bob’s Bar. De Springbok 1 verloor met 2-7 van De Kuiper/van Wijk. Kees de Bruin en Kees
de Zwart hadden teveel ontzag voor
elkaar. Na 31 beurten trok Kees de
Zwart aan het langste eind. Hans
van Eijk liet Hero Janzing op een miraculeuze manier ontsnappen. Hero zorgde met een slotserie van 6
caramboles voor de winst op een
‘sprakeloze’ Hans van Eijk die nog
1 carambole moest maken. APK

Mijdrecht 2 verraste met 7-2 De
Merel/Heerenlux 3. Hendrik Versluis
(zie foto) had maar 15 beurten nodig om Caty Jansen over de knie te
leggen. Bobby de Boer en Nico Zaal
zorgden voor de overige winstpunten van APK Mijdrecht 2.
De Kromme Mijdrecht 1 had met
9-0 geen genade voor De Springbok
2. John Oldersma, Kees Westkamp,
Martin Hoegee en Chris Verhoef zagen De Hoefaren zonder een punt
vertrekken. De Kromme Mijdrecht
2 was met 2-7 de mindere van APK
Mijdrecht 3. Jan Lindhout was met
winst in 15 beurten een kwelgeest
voor Herman van Yperen. Willem
van der Graaf en Gert Versloot zorgden voor de overige punten van
APK Mijdrecht 3. De Merel/Heerenlux 1 had met 0-9 geen schijn van
kans tegen APK Mijdrecht 1. Cor
Ultee speelde een superpartij tegen Bert Fokker. Rene Hoogeboom,
Gerrie Hölzken en Jan Peters namen alle punten mee naar Nieuwer
ter Aa. APK Mijdrecht 3 kon het met
2-7 niet bolwerken tegen De Merel/
Heerenlux 4.
Stand na 11 speeldagen:
DIO
81 pt.
De Merel/Heerenlux 3
67 pt.
De Paddestoel2
59 pt.
Kromme Mijdrecht 1
59 pt.
De Kuiper/Van Wijk
58 pt.
(één wedstrijd minder gespeeld)
Het komend weekend is de finale persoonlijk kampioenschap driebanden poule A. Jim van Zwieten,
Paul Huzemeier, Joop Luthart, Bert
Dijkshoorn en Kees de Zwart gaan
spelen om de titel ‘beste driebander’ van De Ronde Venen. De wedstrijden worden op zaterdag en zondag gespeeld in Café De Paddestoel
in Mijdrecht. Beide dagen is de aanvang om 13.00 uur.

Regio - Donderdag 10 november
was de achtste en laatste competitieronde van de eerste cyclus.

Dammen

Kunst & Genoegen
handhaaft de koppositie
De Kwakel - De eerste aanval op
de topplaats in de 1e klasse van de
provincie Noord-Holland hebben
de K&G-ers bekwaam afgeslagen.
In het treffen in en tegen Diemen
gingen de Kwakelaars met de winst
aan de haal. Al bestaat het team van
K&G niet alleen uit Kwakelaars, juist
een dammer uit Aalsmeer en een
dammer uit Uithoorn waren goed
voor beslissende winsten. Lange tijd
gingen de partijen gelijk op in Diemen, vervolgens kwam kopman Wim
Keessen iets beter te staan en kreeg
Rene de Jong het zwaar te verduren. Wim kon vervolgens zijn betere stand met een combinatie in een
gewonnen stand omzetten. Adrie
Voorn zag dit en dacht met een remise voorstel, zijn tegenstander had
de ontwikkelingen op het kopbord
niet goed gevolgd, de naderende
voorsprong te consolideren. De remise werd geaccepteerd en een
paar tellen later zette Wim K&G inderdaad op een 1-3 voorsprong. Rene kwam onder het juk uit en nam
voordeel op zijn opponent, maar bij
Piet van der Poel was alles nog mogelijk. Zeker gezien zijn tijdnood, in
een hevig gevecht liet Piet zijn te-

genstander zelfs twee keer achter
elkaar zetten om maar tijd te besparen. Niet met opzet maar in het
vuur van de strijd. Met een leuk zetje dwong Piet schijfwinst af en daarna snel de partijzege, 1-5 een beslissende voorsprong. Rene kwam
in de laatste partij op winst te staan
maar liet zijn voordeel in tijdnood
door zijn vingers glippen, remise,
eindstand 2-6 voor K&G. Nu maar
afwachten wat de concurrentie gaat
doen, voorlopig staan de K&G-ers
ongeslagen bovenaan. Thuis in ’t
Fort speelden de overige leden voor
de beker, Jos Harte zette zijn goede seizoenstart voort middels een
zege op Huib Arends. Leo Hoogervorst werd door Kees Harte een halt
toegeroepen met een remise. Haye
Berger won vervolgens fraai van
Gerrit van der Steeg.
Een dezer dagen kunnen de donateurs van K&G weer een dammer aan de deur verwachten voor
de jaarlijkse bijdrage van drie euro,
daarbij worden de donateurs uitgenodigd om op zaterdagmiddag de
10e december weer deel te nemen
aan het donateurtoernooi in ’t Fort
De Kwakel.

De kampioen is geworden Greet de
Jong en Roel Knaap met een gemiddelde score over de eerste 8 ronden
van 55,72 %, voorwaar een puike
prestatie.
Men vraagt zich bij ABC af of Roel
volgende week weer in zijn zondagse pak komt om de prijs op te halen.
Vooral in de degradatiezone was het
dit keer spannend, wie zou er degraderen en wie blijft er in de A-lijn.
Maar eerst over het bridgen.
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Zeven in de A-lijn en zeven in de Blijn, eerlijk verdeeld, met wel in de
B-lijn een stilzitter.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Nel Heilman en Hetty
Houtman met 61,46 %, helaas was
deze score niet voldoende voor een
van de ereplaatsen.
Tweede werd het paar Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met
57,99 %, net voldoende om degradatie naar de B-lijn te voorkomen
ten koste van het echtpaar Tilly en
Arnold van Dijk dat nu net onder de
streep staat.
Derde werden Bep Soppe en Ben
Leeftink met 57,29 %, dit had men
van te voren wel gedacht, Bep was
er zoals gewoonlijk weer vroeg bij,
maar nu had zij nog veel praatjes
ook.
Maar zoals u ziet, wel steeds nieuwe gezichten in de bovenste regionen van deze lijn.
B-lijn.
In de B-lijn zijn het de ‘oude’ vertrouwde paren die de lijst weer aanvoeren.
Eerste werd het paar Corry Boomsma en Bibet Koch met 60,60%, het
is hier wel steeds een wisselend

paar dat wint, maar na een vergeten
te vermelden derde en vierde plaats
vorige week, nu weer een sterke
ronde van dit paar.
Tweede werd het paar Miep v.d.
Hoek en Nel v.d. Neut met 58,00 %.
Derde is het paar Nel van Bemmel
en Jos Walker met 57,00 %.
Competit ie stand
A-lijn
Zoals reeds gememoreerd is het
paar Greet de Jong en Roel Knaap
eerste geworden met een gemiddelde score van 55,72 %.
Tweede is het echtpaar Leny en Jan
v.d. Schot met 54,10% en derde het
echtpaar Ria en Joop Smit met 52,26
%.
Bij de eerste twee is er geen verandering in de stand, het echtpaar Ria
en Joop Smit wist op de valreep nog
net de derde plaats van Frits Uleman en Gerard Prager af te snoepen.
Het valt hier op dat twee van de drie
wedstrijdcommissieleden degraderen, zou het beroep van wedstrijdleider toch een te grote druk op de
paren leggen, waar hun bridge kwaliteit dan onder blijkt te lijden.
B-lijn
Hier is het weer stuivertje wisselen.
Eerste zijn hier nu het paar Miep v.d.
Hoek en Nel v.d. Neut 55,81%, Corry Olijhoek en Nel de Ruiter zijn nog
net gepasseerd door Miep en Nel,
maar toch tweede geworden met
55,39 % en derde zijn Corry Boomsma en Bibet Koch met 53,64 %
en vierde zijn geworden het paar
Riet Bezuyen en Wim Egbers met
51,73%.
Deze keer worden er vier paren genoemd, omdat dit de paren zijn, die
naar de A-lijn promoveren.
Volgende week is er vrij bridgen om
even van de spanning te bekomen.
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VLC neemt afscheid van
Otto en Ineke Hoogendijk
De Ronde Venen - Vrijdag namen Ineke en Otto Hoogendijk afscheid van het VeenLanden College, nadat zij samen bijna 72 jaar aan
de school verbonden zijn geweest.
Vanaf de start in 1976, als dependance van het HWC was Otto docent LO, Ineke volgde een jaar later.
Er is geen activiteit te noemen of Ineke en Otto waren er bij betrokken.
Onder andere de talentenjacht, het
eetcafé, de begeleiding van leerlingen, de skiweek, werkweken, sportdagen, te veel om op te noemen.
Met groot elan en veel plezier verleenden zij altijd hun medewerking.
Tijdens een drukke receptie drukten
vele tientallen genodigden hen de
hand en namen afscheid maar niet
na het ophalen van sterke verhalen en belevenissen uit een recent
of verder liggend verleden.
Tijdens het diner dansant, een grote
hobby van Otto, genoten de aanwezigen van de steengoede band op
het podium. Tevens was er gelegenheid tot het spelen van een potje bil-

21 november t/m 10 december:

Prijzenfestijn in
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Spaar kassabonnen
van de winkels van Zijdelwaard
en maak kans op cadeaubonnen
t.w.v. 250,- euro en 1 minuut gratis winkelen in de supermarkt.

jart of het werpen van pijlen op een
dartbord. Tijdens het diner werd op
informele wijze afscheid genomen
met muziek, beiden werd “An Irish
blessing” toegezongen door een
groep personeelsleden. Oud-collega’s Jan van Andel, Jan van den
Berg, Julia Cramer en docente Frans
Willeke Kuyt brachten ook nog een

zelf geschreven nummer ten gehore, de sectie gymnastiek deed een
duit in het zakje en Ineke en Otto
kregen namens het voltallige personeel een prachtig cadeau van een
Groningse kunstenares uit handen
van de schoolleiding.
Een heerlijke avond waar beiden
met plezier op terug zullen kijken.

Na het succes van het Prijzenfestijn eind 2010 gaat de winkeliersvereniging Zijdelwaard de actie
herhalen in een aangepaste vorm:
wie tussen 21 november en 10
december a.s. vier kassabonnen
spaart van verschillende Zijdelwaard-winkeliers met een minimale totale waarde van 100,- euro
maakt kans op een van de 38 cadeaubonnen ter waarde van 250,euro, te besteden bij de winkeliers
van Zijdelwaard en op een minuut
gratis winkelen in een van de supermarkten. Het totale prijzenpakket bedraagt 10.000,- euro!

In deze enveloppen kunnen klanten vier kassabonnen van verschillende winkeliers sparen met
een totale minimale waarde van
100,- euro.
Nadat de slagzin is afgemaakt en
de adresgegevens genoteerd zijn
kan de envelop in de actiebus in
het winkelcentrum worden gedeponeerd.

Prijsuitreiking op de
koopzondag 18 december
De grote prijsuitreiking vindt
plaats op de koopzondag
18 december a.s.
Alle 38 prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een
prijs hebben gewonnen, worden vermeld op de website
www.zijdelwaardplein.nl en in de
Nieuwe Meerbode. Tijdens de
prijsuitreiking maken ze ook nog
kans op een minuut gratis winkelen in een van de supermarkten in
winkelcentrum Zijdelwaard!

Hoe meer enveloppen er worden
ingeleverd hoe meer kans iemand
heeft op een prijs! Tot en met zaterdag 10 december a.s. kunnen
actie-enveloppen in de bussen
worden gedaan.

Wie de komende tijd zijn boodschappen doet in winkelcentrum
Zijdelwaard en meedoet met het
Prijzenfestijn maakt dus kans om
het jaar 2011 af te sluiten met een
leuke financiële meevaller!

Vanaf 21 november a.s. delen de
winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard speciale actie-enveloppen uit.

Jeugdschaaktoernooi Denk en
Zet wederom groot succes!

Vinkeveen - Ook dit jaar heeft het
jeugdschaaktoernooi van Denk en
Zet-Advisor weer aan populariteit
gewonnen. Maar liefst 47 jeugdspelers gingen de strijd met elkaar aan
om de mooie prijzen die dit jaar gesponsord werden door Stieva metaalbewerking uit Aalsmeer. Net
zoals voorgaande jaren waren de
schaakverenigingen uit de buurt ook
weer goed vertegenwoordigd. SV
Vecht en Ommelanden uit Loenen
was met zes spelers aanwezig. Ook
SV de Amstel uit Uithoorn was met
zes spelers vertegenwoordigd. Maar
ook spelers vanuit Woerden zijn naar
dorpshuis De Boei afgereisd.
Nadat iedereen zich gemeld had
bij de wedstrijdleiding, kon er na
een kort welkomstwoord geschaakt
gaan worden. De deelnemers werden op leeftijd ingedeeld in zeven
verschillende groepen met in iedere groep zeven spelers. Er waren bekers voor de nummers één, twee en
drie van iedere groep. De overige
plaatsen kregen een mooie medaille.
Er werden in totaal acht rondes gespeeld. Het speeltempo bedroeg tien
minuten per persoon per partij. Met
zo weinig bedenktijd gebeurde het
nog wel eens dat spelers door de tijd
heen gingen en hun partij daardoor
verloren .
In groep A verraste Bodhi Zonneveld vriend en vijand door meteen
in de eerste ronde oud-toernooiwinnaar Paul Oomen te verslaan. Helaas

voor Bodhi ging het niet alle rondes zo voorspoedig. Het was Mathijs
Meijers die door zijn solide spel, zeven overwinningen en één remise,
groepswinnaar werd. Naast groepswinnaar werd Mathijs ook algemeen
toernooiwinnaar. De tweede prijs
was voor Bodhi Zonneveld en de
derde prijs ging naar Paul Oomen.
In groep B was het Martin Meijer
die, toch wel enigszins verrassend,
de eerste prijs mee naar huis nam.
Ook Brain van Yperen liet zien dat hij
het schaken nog niet verleerd was.
Hij kon met een tweede plaats tevreden huiswaarts gaan. En om het
feestje voor Denk en Zet helemaal
compleet te maken was het Edward
Deen die de derde prijs in ontvangst
mocht nemen.
In groep C ging de strijd tussen Job
de Jong en Sander van Winkoop.
Beide spelers van SV Vecht en Ommelanden stonden na acht wedstrijden bovenaan met vijf punten. Het
was Job de Jong die er op basis van
weerstandspunten de eerste prijs
in ontvangst mocht nemen. Sander
moest genoegen nemen met een
tweede plaats. De derde prijs ging
naar een debutant, Kjell Zijm.
In groep D waren de dames van
Denk en Zet goed op dreef. Annerieke Roelofsen was nu niet te stoppen en mocht de eerste prijs op haar
naam schrijven. Carlo van der Kroef
werd tweede. Anouk Pappot was de
andere dame in vorm, zij sleepte de

VeenLanden College en het
‘King of Court’ toernooi
De Ronde Venen - 64 Enthousiaste leerlingen uit groep acht van
een aantal basisscholen uit de omgeving gaven zich op voor het ‘King

of Court’ tafeltennistoernooi van het
VeenLanden College. Het toernooi
werd gehouden op woensdag 9 november. Tussen twee en vier uur ’s

Atlantis 2 laat punten liggen
Mijdrecht - Zaterdag 12 november
speelde het door de Rabobank gesponsorde tweede team thuis in de
Phoenixhal tegen Koveni 2. Dit was
de eerste wedstrijd van het zaalseizoen, waarbij het tweede nog niet
in volle sterkte kon aantreden, omdat enkele spelers door een blessure-epidemie bij het eerste mochten invallen. Atlantis ging goed van
start, maar kon het uiteindelijk niet
vasthouden doordat ze bij vlagen
onnodige (plaats)fouten maakten
en vooral in de tweede helft moeite hadden om tot scoren te komen.
Met een creatieve opstelling en in-

valcoach Klaas van Heeringen begon het eerste aanvalsvak met een
vliegende start en Atlantis stond
zeer snel voor met 2-0 uit twee zeer
mooie afstandsschoten. Ook het
tweede aanvalsvak scoorde hierna snel, maar Atlantis kon de 3-0
voorsprong niet vasthouden. Koveni kwam terug tot 3-3, waarbij er
onder andere tweemaal gescoord
werd doordat Atlantis de bal verkeerd uitbracht. Hierna ging het geruime tijd gelijk op: Atlantis scoorde en Koveni maakte daarna weer
de gelijkmaker. Vlak voor rust wist
Koveni uiteindelijk tot een 7-8 voor-

derde prijs in de wacht. In groep E
stonden Suraj Ploegman en Frank
Fan namens SV de Amstel op het
podium. Suraj met de eerste prijs en
Frank met een tweede prijs. Derde in
deze groep werd Ad van den Bosch.
In groep G weer succes voor Denk
en Zet. Mike van Yperen wist beslag
te leggen op de eerste prijs. Okke
Peters van SV de Amstel werd tweede en Joey de Hondt mocht de derde
beker mee naar huis nemen.
In de jongste groep F weer een winnaar uit Denk en Zet’s eigen jeugd.
Talent Geert Jan Dierickx werd eerste en bleef daarmee net Calvin Kikken en Erik Oomen van SV de Amstel voor.
De hele middag heerste er een goede en rustige sfeer tussen alle spelers. Alle geconcentreerde blikken
tijdens het schaken, de blijdschap bij
een overwinning, de teleurstelling bij
een nederlaag. Het is ieder jaar weer
een prachtig gezicht.
Tot slot een dankwoord voor alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer
hebben ingezet om dit toernooi tot
een succes te maken. Zonder hun
vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Op naar de volgende editie
van dit nog steeds groeiende toernooi. Denk en Zet hoopt dat iedereen volgend jaar weer van de partij
is om er weer een groot schaakfeest
van te maken.

middags vermaakten de meisjes en
jongens zich op maar liefst 14 tafels
die in de gymnastiekzalen stonden
opgesteld.
Aan het einde van het toernooi ontvingen alle deelnemers een medaille voor hun inzet tijdens dit gezellige toernooi. Veel ouders waren in
de zalen aanwezig om naar de verrichtingen van hun kind te kijken.
sprong te komen. Aan het begin van
de tweede helft wisten Atlantis en
Koveni elkaar goed in evenwicht te
houden en konden ze beide de eerste vijftien minuten niet tot scoren
komen. Uiteindelijk wist Koveni de
opgebouwde voorsprong verder uit
te breiden en bleek Atlantis maar
moeilijk tot scoren komen. Uiteindelijk verloor Atlantis met 9-12.
Aanstaande zaterdag 19 november
speelt Atlantis 2 uit tegen DKV in
IJmuiden en op 26 november wordt
er uit tegen Dindoa in Ermelo gespeeld.
Zaterdag 3 december speelt Atlantis 2 weer een thuiswedstrijd in de
Phoenixhal. Om 16.05 uur treden ze
dan aan tegen Madjoe.

(S)Cool-on-Wheels voor
groep 8 OBS Willespoort
Wilnis - De leerlingen van groep 8
van OBS Willespoort hadden afgelopen maandag wel een heel bijzon-

dere gymles. De kinderen gingen leren hoe het is om in een rolstoel te
sporten. Paul Toes, zelf gehandicapt

Argon onderuit tegen
koploper Achilles ‘29
Mijdrecht - In de thuiswedstrijd tegen het tot nu toe ongenaakbare
Achilles ’29 heeft Argon een helft
lang het gevoel gehad, dat er kans
was op een verrassing. Enkele ongelukkige momenten kort voor en
na rust maakten echter duidelijk,
dat de ploeg uit Groesbeek toch
meer kwaliteit in zich had en niet te
onrechte op grote afstand de ranglijst aanvoert.
In de eerste helft ging de strijd redelijk gelijk op, Argon slaagde er
in het tempo niet al te hoog te laten worden en daardoor hield men
de gasten van gevaar af. De eerste
kans van de wedstrijd was voor de
thuisploeg, toen Kevin van Essen
na een in eerste instantie weggewerkte hoekschop de bal hard op
de schoen nam en doelman Ditewig de mazzel had, dat de bal van
zijn voet terugkaatste tegen de knie
van Patrick Lokken in plaats van
diens schoen, nu stuiterde het leer
net naast de paal. Nadat een poging van Vincent Verheul na ruim
een kwartier spel voor het doel
langs verdween, volgde een periode van middenveldspel met weinig
kansen. Pas na 35 minuten was er
het eerste gevaar van Achilles ’29,
toen een schot van Goorman ternauwernood door Maxime Singels
kon worden gepareerd, waarna de
doelman in een snelle reflex ook de

rebound van Hol uit zijn doel wist te
houden. Dit was echter het startsein
van een periode, waarin de koploper Argon meer en meer in de defensie wist te dringen. Nadat pogingen van Goorman en Scholten naast
het doel van Maxime Singels waren
verdwenen, viel ruim in blessuretijd
toch de openingstreffer in het voordeel van de gasten. Jammer was
wel, dat de assistent-scheidsrechter
bij deze aanval niet op de juiste positie stond, waardoor het hem ontging dat de aanvaller van Achilles,
die de bal in eerste instantie toegespeeld kreeg, de bal in buitenspelpositie ontving, waarna de op Goorman doorgespeelde bal vanuit de
draai in de verste hoek verdween
voor de eerste goal.
Ingeruild
In de rust werd bij Argon verdediger Erik Mulder ingeruild voor de
meer aanvallend ingestelde Dion
Gerritsen, maar alle goede bedoelingen, die hieraan ten grondslag lagen, werden binnen een minuut in
duigen geschoten. Een aanval over
de rechtervleugel leverde door onvoldoende ingrijpen een schietkans
op van Van Straaten, die vanaf een
meter of 7 geen moeite had om de
bal langs Maxime Singels te plaatsen, 0-2. Deze domper werd enkele
minuten later gevolgd door een vol-

Rabobank 2 overtuigend
langs Van Walraven
Mijdrecht - Vrijdag 11 november speelden de teams van Rabobank en Van Walraven tegen elkaar.
Beide teams komen voor het tweede jaar uit in de bedrijfscompetitie
van Tennishal De Ronde Venen. Vorig jaar eindigden ze in de bedrijfscompetitie op de 2e en 3e plaats. De
teams komen uit in poule B waar
ook 2 teams van Bayer actief zijn.
Een sterke poule met werknemers
van grote bedrijven uit de regio.
1e speelronde
Rabobank 2 dat in de vorige ontmoeting gelijkspeelde tegen Van
Walraven begon erg sterk aan de
ontmoeting. Op beide banen wisten ze een voorsprong te pakken.

Op baan 1 werd deze voorsprong al
snel verder uitgebouwd. Wat resulteerde na een uur spelen in een duidelijke overwinning van 12 tegen 2.
Op baan 2 wist het team Van Walraven zich terug te knokken in de
partij, maar was het Rabobank 2 dat
een duidelijke overwinning neerzette. Met 11-5 was het dubbelkoppel
te sterk.
2e speelronde
Met deze 8-0 achterstand op het
bord moest het team Van Walraven
alle zeilen bijzetten om toch nog gelijk te spelen. De mixdubbel van Van
Walraven begon erg sterk en kon
de strijd goed aangaan met de Rabobank. Na een aantal spannende

en basisspeler in het Nederlands
Rolstoelbasketbalteam, gaf voorafgaand in de klas een voorlichtingsles over hoe het is om gehandicapt
te zijn. Hoe ziet het leven met een
handicap eruit? Ben je anders dan
anderen met een handicap? Welke
sporten kun je doen met een handicap? Waarom is sport zo belangrijk voor mensen met een handicap?
Allemaal vragen waar Paul Toes op
een speelse en open wijze op inging. Aansluitend gingen de kinderen in de gymzaal gedurende 1,5
uur zelf ervaren hoe het is om vanuit een rolstoel te sporten. Met Paul
als deskundige leerden de kinderen
hoe je met een rolstoel moet rijden,
hoe je om hindernissen heen kan
en hielden ze een rolstoelestafette. De middag werd afgesloten met
een echt partijtje rolstoelbasketbal
samen met een heuse Nederlandse
rolstoel-topbasketballer in hun midden. Het project (S)Cool on Wheels
is een landelijk project van Fonds
Gehandicaptensport, in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland. Hoofdsponsor van het project is de Rabobank.
gende, toen het missen van de bal
door Jocelino de Sa een vrije doorgang betekende voor Hol, die alleen voor Maxime Singels geen probleem kende, 0-3. Nog voor er een
kwartier in de tweede helft was gespeeld, kwam er toch nog enige
hoop in de Mijdrechtse harten, toen
Patrick Lokken wist te profiteren
van een verkeerde terugspeelbal en
doelman Ditewig via de onderkant
van de lat wist te verslaan. Hoewel
de assistent ook in deze situatie niet
juist stond opgesteld, werd de goal
na een korte weifeling toch en terecht toegekend door scheidsrechter Weijers, 1-3. Het vol enthousiasme zoeken naar de aansluitingstreffer leverde echter de bezoekers
ook de nodige ruimte op en dat betekende, dat de wedstrijd in minuut
66 definitief op slot werd gegooid.
Na een aanvalsopzet over alweer
de rechterkant kreeg van Straaten
de kans om de bal voor de tweede
keer langs Maxime Singels te werken. Nadat zijn eerste poging daartoe nog door de doelman werd gehouden, was zijn rebound niet meer
te stoppen, 1-4. Met de moed der
wanhoop trachtte Argon nog wel
een beter resultaat te bewerkstelligen, maar verder dan een tip in
van Patrick Lokken, die juist over
de dwarsligger verdween, kwam de
thuisploeg niet. Achilles ’29 speelde
de wedstrijd eenvoudig uit en vergrootte daarmee de voorsprong op
de concurrenten, die wel punten inleverden. Argon zal de punten moeten halen tegen ploegen, die minder
inhoud hebben dan de koploper.
games met vaak deuce kwam de
Rabobank met 10-6 als winnaar uit
de bus. De twee mannen van Van
Walraven stonden nu voor de lastige
taak om toch nog een paar punten
mee naar huis te nemen. Ondanks
de vele lange en spannende games
werd er met ruime cijfers gewonnen
door de Rabobank. Wat Rabobank
overtuigend de dagwinst opleverde.
Met vier gewonnen partijen boekten zij een 16-0 overwinning op het
team Van Walraven.
18 november en 9 december
Aankomende vrijdag 18 november
vanaf 18.30 uur worden de wedstrijden in Poule A gespeeld waarin Rabobank 1, Brooklyn Group,
S.T.Beambrigde en WSCE uitkomen.
Op 9 december staan de volgende
ontmoetingen in poule B gepland:
Rabobank 2 neemt het dan op tegen het Bayer 1 en Bayer 2 speelt
tegen het team van Van Walraven.
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Ondanks verlies toch
tevredenheid bij Atlantis A1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
startte de zaalcompetitie voor de
korfballers van de door Van Dam
Bedrijfsdiensten gesponsorde Atlantis A1. Net zoals op het veld
speelt Atlantis A1 ook in de zaal in
de landelijke eerste klasse. Zij zullen
in deze competitie aantreden tegen:
Avanti (Pijnaker), DES (Delft), Excelsior (Delft), Fortuna (Delft), ODO
(Maasland), TOP (Sassenheim) en
Valto (De Lier).

In vergelijking met het achttal op
het veld hebben de trainers/coaches Marijke Pauw en Arie Zaal
twee wissels toegepast. Maarten
Helsloot en Lars van Walraven maken nu deel uit van het basisachttal. De overige spelers zijn: Jeroen
Korver, Goof van Straaten, Sharon
Moen, Sophia van der Horst, Megan van Aken en Ciska Taal. Een
domper was de op donderdag opgelopen blessure van Megan, Eva

Haspels nam zaterdag haar plaats
in.
In sporthal de Phoenix mocht Atlantis A1/Van Dam nu aantreden tegen
TOP. Onder toeziend oog van erelid en oud-voorzitter Rien Pothuizen
werd het een vermakelijke en aantrekkelijke wedstrijd waarin Atlantis
net niet was opgewassen tegen hun
leeftijdgenoten uit Sassenheim. Via
een 9-10 ruststand werd er verloren
met 17-19. Atlantis startte sterk: een

vrije bal van Ciska Taal was direct
doeltreffend. TOP liet zich niet verrassen en bleef in het spoor van Atlantis, na de gelijkmaker pakten zij
de voorsprong maar Maarten Helsloot bracht beide ploegen weer op
gelijk hoogte; 2-2. De 2-3 was voor
TOP en Ciska schoot de 3-3 binnen.
Zo ging dat de gehele eerste helft
door, TOP kwam telkens op een minieme voorsprong en Atlantis bleef
knokken om bij te blijven. De overige 6 Atlantis-doelpunten voor de
rust kwamen uit handen van Jeroen
(2x), Ciska, Maarten, Goof en Sophia.
Ondanks de achterstand was er in
de rust nog alle hoop op een goede
afloop. Waar TOP, als team, meer de
rust bewaarde in de aanval speelde Atlantis wat rommelig en vaak
te gehaast. Dit leidde tot veel onnodig balverlies en ongecontroleerde schoten zonder afvang. Niettemin heerste er sfeer van “we staan
dan wel achter maar er is nog niets
verloren” en ondanks dat TOP na de
rust op 9-11 kwam, bracht Jeroen
beide ploegen weer naast elkaar.
Wat volgde was eenzelfde beeld als
gedurende de eerste helft; TOP op
voorsprong en Atlantis in de achtervolging. Zelfs een achterstand van 3
goals werd genivelleerd en zo bleef
het spannend tot in de laatste minuten. Bij een stand van 17-18 met nog
1 minuut te gaan moest Atlantis risico’s nemen en dat werd vakkundig uitgespeeld door TOP; hun 19e
goal betekende direct het einde van
de wedstrijd.
De overige doelpuntmakers van Atlantis in de tweede helft waren: Jeroen (2x), Maarten (2x), Ciska en
Goof. Atlantis kan terugzien op een
zeer verdienstelijke wedstrijd waarin het team het uiteindelijk moest
afleggen tegen het sterke collectief
van TOP. De volgende wedstrijd van
Atlantis A1/Van Dam zal plaatsvinden op 19 november om 14.00 uur
in sporthal De Buitenhof in Delft, alwaar Atlantis het mag opnemen tegen kampioenskandidaat Excelsior.

Argon zaterdag knokt
zich langs NFC
Mijdrecht - Tegen concurrent NFC
heeft Argon een nipte maar verdiende overwinning behaald. Hoewel de ploeg uit Amstelveen voetballend zeker niet de mindere was,
werden de vechtlust en inzet die Argon op het veld liet zien uiteindelijk
de basis voor de overwinning. Voor
rust kwam Argon op voorsprong en
na de thee scoorde Stefan Tichelaar
nu al het doelpunt van het jaar voor
Argon. NFC kwam nog wel tot 2-1
maar echt doordrukken en een punt
veilig stellen konden de Amstelveners niet.

op Stefan Tichelaar die vervolgens
doelman Hassall geen kans liet. 1-0.
Daarna zagen we twee mogelijkheden voor de gasten, eerst ging er
een goede mogelijkheid over, vervolgens was er een goede redding
van doelman Van Moort na een kopbal en ook de paal stond een doelpunt van NFC in de weg. Bij Argon
zagen we Albert Mens na een hoekschop de bal over het doel koppen,
Ali Eren met een prachtige omhaal
rakelings over schieten en Stefan Tichelaar na een leuke actie op doelman Hassall stranden.

In het begin waren er voor beide
ploegen een paar mogelijkheden,
NFC schoot rakelings voorlangs en
Vincent van Hellemondt schoot via
de doelman over. Het was het laatste wapenfeit voor Van Hellemondt,
even later raakte hij ernstig geblesseerd toen hij na een kopbal verkeerd op z’n enkel terechtkwam en
van het veld gedragen moest worden. Ali Eren werd zijn vervanger.
Na ongeveer twintig minuten opende Argon de score, de vanmiddag
ongrijpbare Lesley Groenen paste

Startblokken
De tweede helft kwam NFC fel uit
startblokken maar de mogelijkheden die het kreeg werden niet benut, er werd voorlangs het Argondoel geschoten, vervolgens naast
en na een hoekschop werd er over
gekopt. Met nog een half uur op
de klok kwam Argon op 2-0, Stefan Tichelaar scoorde ineens uit een
hoekschop, de bal verdween effectvol in de verste bovenhoek. In dezelfde minuut kreeg NFC ook een
hoekschop maar die bal werd over

Goed begin voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
ging het zaalseizoen weer van start
voor het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1. In het eerste competitieduel van het seizoen moesten
de Mijdrechtenaren thuis aantreden
tegen Koveni uit Nieuwegein. Op
het veld was er door Atlantis duidelijk progressie geboekt, maar de

ploeg bleef moeite houden de vooruitgang om te zetten in punten. Dit
zaalseizoen zou er meer geoogst
moeten worden en Koveni was een
tegenstander waar van gewonnen
zou moeten kunnen worden. Dit gebeurde dan ook, met een verdiende
14-12 overwinning bleven de punten in Mijdrecht.
Ten opzichte van het veld waren er
behoorlijk wat wijzigingen in de opstelling van Atlantis. De Rabobank
formatie kreeg in oefenperiode met
een aantal blessures te kampen,
waardoor de samenstelling van het
team anders werd dan vooraf bedacht door coach Frits Bruijntjes.
Desalniettemin had ook dit team in
de laatste oefenwedstrijd laten zien
een hoog niveau te kunnen halen.
De aanval bestond uit: Joyce Gortenmulder, Cynthia Sassen, Mark
Goverse en Jimmy de Koning. In de
verdediging begonnen: Janneke van
Ginkel, Tamara Gortenmulder, Berry
de Jong en Jelmer Steen.
Atlantis begon geconcentreerd en
wist dan ook vrij gemakkelijk de
eerste punten op haar naam te zetten. Na drie minuten gespeeld te
hebben stond het 2-0.
Maar toen was ook Koveni wakker
geschud en ging de strijd vrij gelijk op. Bijna de gehele eerste helft
kon Atlantis de voorsprong behouden, maar vlak voor rust kwam Koveni toch langszij. Atlantis bleef nog

het doel gekopt. Daarna werd Rick
Verweij (ziek) gewisseld, Alan Doorson verving hem. Vervolgens zagen
we poging van Kevin Blom maar
doelman Hassall greep goed in. Met
nog tien minuten op de klok kreeg
NFC z’n doelpunt, in eerste instantie redde Bas van Moort bij een inzet goed, echter in de kluts kwam
de bal voor de voeten van Maarten
Zwaan die van dichtbij de bal tegen
het net kon tikken 2-1. In de slotfaeven doorknokken en wist zo in de
laatste minuut de voorsprong toch
weer op twee punten te brengen.
Met een stand van 8-6 gingen de
ploegen de kleedkamer in.
Na rust had Atlantis een dipje. De
ploeg uit Mijdrecht wist tien minuten lang de korf niet te vinden,
waardoor Koveni de leiding overnam en Atlantis tegen een 8-10
achterstand aankeek.
Hierna herpakten de Mijdrechtenaren zich. Verdedigend hield de
ploeg het goed dicht en aanvallend kwamen de doelpunten ook
weer. Met nog tien minuten te gaan
kwam Jeroen Korver in het veld voor
Berry de Jong. Niet lang daarna wist
Atlantis de mokerslag uit te delen
door op vier punten voorsprong te
komen, de stand was 14-10.
Met nog een paar minuten op de
klok maakte Ciska Taal haar debuut
in Atlantis 1. Koveni wist nog wel
wat terug te doen, maar het was al
te laat. Na een uur spelen klonk het
laatste fluitsignaal met een stand
van 14-12.
Met deze eerste overwinning kan
de Rabobank equipe terugkijken
op een goede start. Er zijn nog voldoende punten om aan te werken,
maar de basis is er in ieder geval.
Met vertrouwen kan er naar de rest
van het zaalseizoen worden gekeken. Volgende week speelt Atlantis
1 een uitwedstrijd in IJmuiden tegen DKV. De eerste thuiswedstrijd
staat 3 december pas weer op het
programma.

se, met Rik Schalkwijk voor Mens,
kon NFC niet echt doordrukken,
Argon had nog wel mogelijkheden
maar Kevin Blom schoot naast op
aangeven van Groenen en Tichelaar
en Groenen troffen doelman Hassall
op de goede plaats.
Zaterdag ontmoet Argon opnieuw
een concurrent: Haarlem Kennemerland ontvangt Argon in het
Haarlem Stadion.

Tafeltennissers Veenland 2
winnen ruim
Wilnis – Afgelopen week speelden
de tafeltennissers van Veenland 2
de uitwedstrijd tegen de hekkensluiter van de vijfde klasse: Hilversum 24. Om de eerste plaats nog
beter te consolideren was het voor
Ramon Mayenburg, Fabian Veerhuis en Harry Warmer noodzakelijk
om een grote score te behalen.
Fabian begon de wedstrijd tegen J.
Koudijs. In de heenwedstrijd had Fabian gemakkelijk gewonnen, maar
dit keer beloofde het zwaar te worden. Fabian hoopte dat de tegenstander veel fouten zou maken,
maar dit was niet het geval. Door
goed aanvalsspel van Koudijs stond
deze snel met 2-0 in sets voor. Fabian moest het initiatief overnemen en
meer risico’s nemen en deed dit ook
en kon de wedstrijd uiteindelijk winnen in vijf sets. Harry speelde zijn
eerste wedstrijd tegen A. Ros. Zonder zich overmatig in te spannen
trok Harry de wedstrijd in drie sets
naar zich toe. Ramon had het moeilijker tegen J. Venema. In de eerste
vier sets ging het gelijk op, maar Ramon kwam net te kort om ook de
laatste set te winnen en ging strijdend ten onder. Ook in de dubbel
hadden Ramon en Fabian moeite
om het spel te maken. Na de eerste
set verloren te hebben kon er uiteindelijk gewonnen worden in vier sets.
Hierdoor gingen de mannen van
Veenland met een 1-3 stand rustten.
Het vertoonde spel was niet waarop vooraf op gehoopt werd, maar
het belangrijkste was dat de punten
binnengehaald werden. Na de rust
ging gelukkig het spelniveau van de
Veenlanders omhoog. Fabian ontmoette in zijn tweede partij A. Ros.
Deze wedstrijd won Fabian gemak-

kelijk met zelfs twee setstanden van
11-1 ertussen en bewees daarmee
dat de vijfde klasse eigenlijk te hoog
gegrepen is voor Ros. Hierna speelde Ramon zijn tweede wedstrijd tegen J. Koudijs. Net als in de vorige
wedstrijd tegen Fabian kwam Koudijs voor met 2-0 in sets. Ramon liet
het daar niet bij zitten en vocht zichzelf terug in de wedstrijd tot 2-2. De
laatste set won Ramon uiteindelijk
ook in een spannende tie-break en
zette Veenland met 5-1 voor. Harry volgde daarna het goede voorbeeld en won verdiend van J. Venema, die met vreemde aanvalsslagen
te veel fouten produceerde. Ramon
speelde zijn laatste wedstrijd tegen
A. Ros. Ramon zette haar gemakkelijk opzij zonder zich overmatig in
te spannen. Fabian speelde vervolgens tegen J. Venema en moest de
volle concentratie erbij houden om
in vier sets te kunnen winnen. Mede door behoudend spel en enkele geluksballen op de juiste momenten zette Fabian Veenland op een
8-1 voorsprong. Harry speelde de
laatste partij van de avond tegen J.
Koudijs. Daar waar Ramon en Fabian met veel kunst en vliegwerk van
hem wonnen, won Harry vrij gemakkelijk door spel van een hoog niveau
en was hierbij de man van de wedstrijd aan de kant van Veenland.
Ook deze wedstrijd werd dus afgesloten met een 9-1 overwinning
voor Veenland, ondanks het matige spel aan het begin van de avond.
Hierbij verstevigen de mannen van
Veenland de koppositie en staan vijf
punten los van de nummer twee.
Volgende week staat de uitwedstrijd
op het programma tegen ATC Almere.

Atalante dames 1 kan niet
stunten tegen nummer 1
Vinkeveen - Een gehavend dames
1 gesponsord door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen en
Zn moest afgelopen vrijdag 11 november in De Boei spelen tegen de
nummer 1 in de promotieklasse B
te weten AMstelveen dames 1. Allie Koekoek en Carin van Kouwen
waren afwezig vanwege een blessure en feestje/bruiloft en ook trainer/coach Erik Raket kon vanwege een bruiloft niet coachen. Jana
Chatrnuchova was in die week teruggekomen van een reisje uit Londen en had daar een verkoudheidje opgelopen. Mirjam van der Strate kon nog steeds alleen als libero
ingezet worden. Marjan Blenk van
dames 2 was op de dinsdag al gevraagd als reservespeelster. Zij had
in de wedstrijd voor hun wedstrijd
al de nodige sets gespeeld, dus het
was de vraag hoe fit zij nog zou zijn?
Ook de scheidsrechter van die wedstrijd, Ton Plomp, hebben ze uiteindelijk weten te strikken om tijdens
de wedstrijd als morele steun en
dus coach te fungeren. Ton, nog super bedankt hiervoor!
De tegenstander van deze avond
bestond uit een groot aantal jonge,
lange meiden, die duidelijk erop uit
zijn om kampioen te gaan worden.

Al met al 8 dames van Atalante tegenover 12 meiden van AMstelveen
dames 1. De basis bestond uit Marleen Sondermeijer en Daniëlle van
der Horst op het midden. Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova op buiten, Sandra Wiebes op diagonaal en
Xuee Lont als spelverdeelster. Mirjam van der Strate speelde als libero achterin voor Marleen op de midden positie. Over de wedstrijd zelf
kunnen we redelijk kort zijn. Hoewel Xuee een goede wedstrijd heeft
gespeeld kwamen de dames op alle
fronten veel tekort. Servicedruk, het
afmaken van de aanvallen, blokkering en natuurlijk het zetten van de
verdediging en het passen van de
bal. AMstelveen dames 1 had lange meiden die lekker konden scoren aan het net met harde aanvallen en een hoge blokkering konden
zetten. Ze kwamen ondanks de aanwijzingen van ‘interim’-coach Ton
en daarbij ook nog de koude lucht
in de zaal met aanslag op de spieren niet boven de 16 punten per set
uit. Met 16-25, 15-25, 14-25 en 1125 ging de 0-4 overwinning dan ook
naar AMstelveen dames 1.
Zaterdag a.s. mogen de Haaxman/
Verbruggen dames om 16.15 uur
aantreden in Maartensdijk.

Korfballers van De Vinken
nog niet op niveau
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden afgelopen zaterdag 12 november de eerste zaalcompetitiewedstrijd in Bodegraven.
Tegen het achttal van Vriendenschaar keek De Vinken al snel tegen een achterstand aan en had
veel moeite om tot score te komen.
Een stuk feller was De Vinken aan
het begin van de tweede helft, wat
de achterstand verkleinde tot twee
scores. In de laatste twintig minuten
werden de Vinkeveners onder de
voet gelopen door Vriendenschaar
tot de eindstand van 18-9.
Laag scoringspercentage
Na het kampioenschap van vorig
jaar speelt de door ANB-AMRO gesponsorde hoofdmacht dit zaalseizoen in de tweede klasse. Het vlaggenschip smacht al maanden naar
de eerste overwinning en was erop
gebrand dit zaalseizoen goed van
start te gaan.
Aanvallend begonnen Melanie
Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Kooijman en Peter Koeleman. De
defensie werd gevormd door Joyce
Kroon, Kelvin Hoogeboom, Rudy en
Silvia Oussoren.
Nadat beide teams een aantal lange aanvallen hadden opgezet kwamen beide ploegen van de nul af

door strafworpen, welke namens De
Vinken door Peter Kooijman werd
benut. Ondanks de goede rebound
van Joyce, waardoor veel schoten
gelost werden, vielen de doelpunten
bij Vriendenschaar. De verdedigende fouten werden door Vriendenschaar afgestraft en met treffers van
Peter Koeleman, Rudy en Kelvin was
de ruststand 7-4.
Vijfhonderdste treffer Mariska
De tweede helft kreeg De Vinken al
snel een treffer om de oren, maar
ging toch gretig op zoek naar scores, want er werden nog steeds genoeg kansen gecreëerd. Eén daarvan was de doorbraak van Peter
Kooijman, waardoor de weggetrokken Peter Koeleman de bal ontving
en zijn kans door de mand zag vallen.
Verdedigend kon De Vinken de rug
recht houden door overnames van
Silvia en Kelvin bij de doorloopballen van Vriendenschaar. Vriendenschaar gaf verdedigend De Vinken
voldoende ruimte om vanuit rust te
kunnen schieten, waardoor Mariska haar vijfhonderdste doelpunt in
dienst van het eerste kon scoren. Na
de 9-6 kon het team van coach Fred
Straatman nog eenmaal dichtbij komen door een schot van Rudy, maar
hierna lag het initiatief volledig in
de handen van Vriendenschaar. De
trefzekerheid van de heren van Bodegraven was van een hoger niveau.

En wanneer De Vinken verdedigend
de concentratie even los liet maakte Vriendenschaar door wegtrekballen en doorloopballen hier optimaal gebruik van. De doorloopballen van Rudy en Melanie waren de
laatste Vinkentreffers voor de eindstand van 18-9.
Aankomende zaterdag speelt De
Vinken 1 tegen THOR 1 uit Harmelen. De wedstrijd zal om 16.00 uur
aanvangen in sporthal De Boei.
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CSW C1 gesponsord door Aannemingsbedrijf H.M. van Scheppingen b.v.

Wilnis - In het bijzijn van beide directeuren van Aannemingsbedrijf
H.M. van Scheppingen b.v. werd zaterdag in het nieuw aangeboden tenue keurig gewonnen met 3-2 van
Amstelveen C1, waardoor de talenten van CSW koploper bleven in hun
afdeling.
Onder leiding van Arie Kroon, die
wegens werkzaamheden helaas op
deze foto ontbreekt en Bas Spruyt,
wiens vader Gerry vele spelertjes bij
de F-jes de voetbalbeginselen nog
heeft bijgebracht, laten de jongens
wekelijks zien heel wat in hun mars
te hebben.
Spelers en leiding danken de sponsors voor deze gulle gift.

Competitiekraker in Wilnis

recht 1-1, weer moest Hertha terug
en CSW kwam dan ook op dat moment verdiend op voorsprong, 2-1.
Wat er de eerste helft met Hertha
aan de hand was? Geen rust aan de
bal, geen coaching, geen duels willen winnen. Ruststand 2-1.
In de rust zijn de mannen maar
even op scherp gezet. Na rust duidelijk een heel ander spelbeeld.
Hertha begon erg goed aan de 2de
helft, Ferdi had na 1 minuut de gelijkmaker op de schoen maar de bal
trof de paal. Daarna hadden Damian, Maikel, Joost de gelijkmaker
ook kunnen maken. Maar als je niet
scoort dan... dus de 3-1 viel en op
dat moment onverdiend.

De Ronde Venen - De derby van
De Ronde Venen stond op het programma: CSW-Hertha. De wedstrijd
moest al om 08.45 uur beginnen,
dus allen moesten vroeg uit de veren! Hertha begon zoals vaak weer

niet scherp aan de wedstrijd, CSW
was duidelijk wel wakker en veel
feller. Hertha werd dan ook teruggedrongen op eigen helft en het
was aan de verdediging te danken
dat het nog 0-0 stond, maar uit het

niets kwam Hertha dan toch aan de
leiding, Maikel ontsnapte, gaf een
mooie pass op Joost en tegen de
verhouding in stonden de Herthanen op 0-1. CSW bleef prima spelen en vlak daarna stond het te-

Hertha was nu duidelijk de betere
en CSW moest terug. Hertha bleef
nu wel voetballen en kwam verdiend op 3-2, wat een spannende
wedstrijd. Het was een echte kraker
in Wilnis deze morgen. Een minuut
voor tijd dan nog een corner van Jay
waaruit dan de verdiende gelijkmaker viel, 3-3. Maar waarom de 2de
helft wel en de 1ste helft niet zoveel
strijd en inzet.
Al met al was een gelijkspel verdiend .

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De ‘hartenvrouwen’
hebben dinsdag 8 november de
kaarten weer geschud voor de vierde zitting in de tweede competitieronde. In de A lijn waren er 17 en in
de B lijn 13 paren, hetgeen betekende dat de combitafel werd ingezet.
A lijn:
De eerste plaats was voor de dames Nel Bakker en An van der Poel
met 60,24%, gefeliciteerd ladies!
Met een minimaal verschil werden
zij gevolgd door Thecla Maarschalk
en Rees van der Post die scoorden
namelijk 59,82%, de derde plaats,
met 4% verschil, was voor Kitty
van Beem en Agnes de Kuijer met
55,89%; de vierde positie werd ingenomen door Geke Ludwig en Margo
Zuidema, zij scoorden 53,87%. Van
de 17 paren behaalden maar liefst
9 paren meer dan 50%. De competitiestand: de koplopers, evenals de
vorige week zijn: Kitty van Beem &
Agnes de Kuijer met na vier zittingen een gemiddelde van 57,76%,
op de tweede plaats staan Thecla
Maarschalk & Rees van der Post
met het gemiddelde van 56,32%,
de derde positie, met een minimaal
verschil, wordt opgeëist door Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar

56,11%, terwijl de vierde plek wordt
ingenomen door An van Schaick &
Lea Wit, zij hebben een gemiddelde
van 55,02%.
B lijn:
De koplopers waren met 61,25%
Wil Voss en Cathy Troost, proficiat dames! De tweede plaats was
voor de dames Eugenie Rasquin
en Riet Willemse met 59,58%, terwijl de derde plek werd ingenomen door Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit met 56,25%, de veteranen Ria Bulters en Gerda Egbers
behaalden met 54,58% de vierde
plaats, fantastisch dames! De competitiestand: Opgerukt naar de eerste plaats zijn: Mieneke Jongsma &
Hilly Cammelot met het gemiddelde van 55,02%, een trapje gestegen zijn Gertrude Doodkorte & Floor
Janssen, zij hebben het gemiddelde
van 54,09%, de derde positie wordt
ingenomen, met 53,69%, door Cathy
Troost & Wil Voss; de vierde plaats
is voor Vera van Wessem & Elly van
Brakel met 53,21%. Heeft u belangstelling voor een middagje gezellig
bridgen? Dan kunt u inlichtingen
inwinnen bij het secretariaat: Mieneke Jongsma tel. 0297-56756 of
wjongsma1@hotmail.com.

Onnodig verlies CSW
Wilnis - CSW speelde zaterdag uit
tegen Eemdijk dat 1 punt meer had
op de ranglijst. En waar CSW minimaal met een punt huiswaarts had
moeten keren stond de ploeg na 90
minuten met lege handen. Het verloor uiteindelijk met 2-0.
Het was van beide kanten een rommelige wedstrijd met veel balverlies.
Het eerste gevaar van CSW kwam
via een schot van Mitchell de Zwart
dat door de keeper werd gepakt.
Beide ploegen speelden teveel de
lange bal en dat kwam de kwaliteit van de wedstrijd niet ten goede. Eemdijk werd voor het eerst gevaarlijk uit een dood spelmoment
maar de kopbal verdween over het
doel. Daarna ontsnapte CSW aan
de openingstreffer toen een lange
bal panklaar werd gelegd met de
kop en het schot vervolgens via de
lat over het doel verdween. Aan de
andere kant was het weer de beurt
aan CSW om gevaarlijk te worden.
Stefan Baars brak door tot aan de
achterlijn maar kwam net tekort om
een medespeler in stelling te brengen. Vlak voor rust kwam CSW heel
goed weg toen de spits knap wegdraaide en via de vingertoppen van
doelman Jordi Wens de bal op de

Klaverjassen
Vinkeveen - Zaterdag 19 november
is er prijsklaverjassen in de kantine
van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Er zijn fraaie prijzen

paal zag belanden. Na rust probeerde CSW de druk wat op te voeren
en dat leek al snel resultaat te gaan
opleveren. Arnoud Schonis en Stefan Baars worstelden zich door de
verdediging van Eemdijk en het was
Schonis die de bal leek in te gaan
schieten, terwijl de doelman al was
gepasseerd maar de bal werd ternauwernood van de doellijn gekopt. Beide ploegen wisten hierna niet veel kansen te creëren en
het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Eemdijk een voorsprong
nam uit een dood spelmoment. Een
vrije trap vanaf links werd door CSW
niet goed beoordeeld en de bal verdween via wat klutswerk in het doel.
CSW ging op jacht naar de gelijkmaker en de ploeg had wel degelijk diverse mogelijkheden op een
doelpunt. Zo had Rosco Cyrus weinig geluk met een bal voorlangs het
doel. Ook belandden diverse voorzetten bij de tweede paal maar niemand op de juiste plek om het laatste tikje te geven. Vlak voor tijd werd
het duel definitief door Eemdijk
in het slot gegooid. Bij een scherpe counter kwam de bal bij de spits
die bal onder doelman Jordi Wens in
het doel schoof.

te winnen. De zaal is komende zaterdag open om 19.30 uur; om 20.30
uur wordt gestart met kaarten. De
volgende klaverjasavond is op zaterdag 17 december. Tot ziens bij
Hertha (0297-263527).

Atalante Dames 1 kan niet
stunten tegen nummer 1
Vinkeveen - Een gehavend volleybal Dames 1, gesponsord door
Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen en Zn moest afgelopen
vrijdag 11 november in De Boei spelen tegen de nummer 1 in de promotieklasse B, te weten AMstelveen
Dames 1.
Allie Koekoek en Carin van Kouwen
waren afwezig vanwege een blessure en feestje/bruiloft en ook trainer/
coach Erik Raket kon vanwege een
bruiloft niet coachen.
Jana Chatrnuchova was in die week
teruggekomen van een reisje uit
Londen en had daar een verkoudheidje opgelopen. Mirjam van der
Strate kon nog steeds alleen als libero ingezet worden.
Marjan Blenk van Dames 2 was op
de dinsdag al gevraagd als reservespeelster.
Zij had in de wedstrijd voor deze wedstrijd al de nodige sets gespeeld, dus het was de vraag hoe
fit zou zij nog zijn? Ook de scheidsrechter van die wedstrijd, Ton
Plomp, hebben ze uiteindelijk weten te strikken om tijdens de wedstrijd als morele steun en dus coach
te fungeren. Ton, nog superbedankt
hiervoor!
De tegenstander van deze avond
bestond uit een groot aantal jonge,
lange meiden, die duidelijk erop uit
zijn om kampioen te gaan worden.
Al met al 8 dames van Atalante te-

genover 12 meiden van AMstelveen
Dames 1.
De basis bestond uit Marleen Sondermeijer en Daniëlle van der Horst
op het midden. Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova op buiten, Sandra
Wiebes op diagonaal en Xuee Lont
als spelverdeelster.
Mirjam van der Strate speelde als
libero achterin voor Marleen op de
midden positie.
Over de wedstrijd zelf kunnen we
redelijk kort zijn. Hoewel Xuee een
goede wedstrijd heeft gespeeld
kwamen de dames op alle fronten
veel tekort. Servicedruk, het afmaken van de aanvallen, blokkering en
natuurlijk het zetten van de verdediging en het passen van de bal.
Amstelveen Dames 1 had lange
meiden die lekker konden scoren
aan het net met harde aanvallen en
een hoge blokkering konden zetten.
Ze kwamen ondanks de aanwijzingen van ‘interim’-coach Ton en
daarbij ook nog de koude lucht in
de zaal met aanslag op de spieren
niet boven de 16 punten per set uit.
Met 16-25, 15-25, 14-25 en 11-25
ging de 0-4 overwinning dan ook
naar AMstelveen dames 1.
Aankomende zaterdag mogen de
Haaxman/Verbruggen dames om
16.15 uur aantreden in Maartensdijk tegen Salvo DS1. Zouden ze
dan eindelijk eens kunnen winnen?

‘Turnsters en ouders, bedankt!’
Mijdrecht -Onze redactie ontving
het volgende schrijven van juf Willie
met het verzoek tot plaatsing in de
Nieuwe Meerbode: “Op woensdagmiddag 26 oktober werd er een afscheidsles gehouden in sporthal De
Brug voor alle recreantenturnsters
aan wie ik les heb gegeven. De air
tumblingbaan lag uit en iedereen die
kwam kon zich heerlijk uitleven. Ook
was er tijd voor een praatje, een afscheidsknuffel, wat drinken met iets
lekkers en een klein afscheidscadeautje voor alle kinderen. Dit alles
ging gepaard met een lach en een
traan.
Van Isa en Joëlle kreeg ik een sjerp
met daarop de woorden: ‘s werelds
nr. 1. Nou... een groter compliment
kan je als juf niet krijgen en vol trots
heb ik deze sjerp dan ook de hele
middag mogen dragen.
Maandag 31 oktober was er een afscheidsles voor de selectieturnsters.

Ook voor hen stond de airtumbling
klaar. Assistenten, oud-turnsters,
oud-collega’s en de mensen die mij
jarenlang geholpen hebben daar
waar nodig, kwamen om even gedag te zeggen. Het afscheid was heel
erg moeilijk, voor iedereen, er waren
veel tranen maar gelukkig ook veel
knuffels.
En wat een lieve reacties heb ik van
de ouders en de kinderen mogen
ontvangen. Vele cadeaus, cadeaubonnen, bloemen, chocolade, boeken, en lekkere douchegeurtjes. En
wat een mooie herinneringen zijn er
door de kinderen voor mij gemaakt
in de vorm van mails, kaarten, prachtige plakwerkjes, strijkkralen en tekeningen. Echt, ik zou een museum
kunnen beginnen! Deze mooie, ontroerende herinneringen hou ik vast.
Lieve ouders en lieve, lieve turnsters
heel erg bedankt voor dit alles ! ! !
Met een sportieve groet, ‘juf’ Willie.

Voetballers van Hertha F1
beginnen warm te draaien
Vinkeveen - “Dat doet de broek
weer eens enorm bollen. Het accent
tijdens de training van deze week
lag op opbouwen van achteruit en
Tikkie-Takkie op balbezit spelen. En
als die gastjes op zaterdag dan vanaf de aftrap maar liefst 15X onafgebroken rondspelen en dan ook nog
scoren…kan ik mijn geluk niet op”
Aldus hoofdtrainer Jean-Paul Loman na afloop. Winnen is niet belangrijk maar spelplezier, samenwerken en op alle posities leren
voetballen is het motto van Loman.
Onder de rook van de Amsterdamse Arena wil hij op de “Vinkeveense
Toekomst” samen met zijn veldtrainer De Boer beroemd worden met
Vinkeveens totaalvoetbal. De wedstrijd- Het was Rens Kok(kie) bijgenaamd “de kapper” die na eerst
ongeveer 23 kapbewegingen gemaakt te hebben, Hertha reeds in
de eerste minuut met een zoevend
afstandsschot op voorsprong zette.
0-1. En de Vinkeveners hadden de
smaak flink te pakken want volgens
de door Gerard Roling langs het
veld geïnstalleerde meetinstrumenten was Hertha tijdens de eerste
helft voor 95% in balbezit tegenover
Weesp met 5%. Op de tribunes zag
je de harde kern van Weesp dan ook
per minuut, de billen steeds dichter
tegen elkaar knijpen. Maar de schoten van Yanick, Mees en Niels gingen ternauwernood naast of over.
Dat het bij de rust nog slechts 0-1
was mocht dan ook een godswonder genoemd worden. Ruststand
0-1, effe een bakkie en de jongens
kletsten vooral over Sinterklaas en

dat je beter Edwin (Ome Willem) dan
Mark Rutten de baas van Nederland
kan laten zijn…. Tweede helft: aftrap
door FC Weesp en BOEM: 1-1. “Zijn
we wakker Hertha ?”. Nee want het
werd nog erger,via een snelle uitbraak scoode FC Weesp zelfs 2-1.
Hertha was van slag maar het waren de uitblinkers van vandaag Yanick, Daan en Mees die opstonden
en zeiden dat we nu vooral niet bij
de pakken neer moesten gaan zitten
en Hertha zette dan ook alles op alles met keeper Luca Irving erachter
die als een soort libero speelde met
prima uitloopacties. Het was Cooper Kropveld die met goed doorzetten de gelijkmaker liet aantekenen:
2-2. Er waren nog 5 minuten te spelen en de Vinkeveners begonnen te
geloven in het wonder van Weesp.
Eerst schoot Meessie (Messi) van
Zijtveld nog op de kruising maar in
de laatste minuut schoot hij uit een
corner met notabene zijn reservebeen de 2-3 hoog in de touwen. Wat
een feest en eens te meer bewezen
dat je juist met goed voetbal uiteindelijk dus ook de punten pakt. Eenmaal terug in Vinkeveen ging het op
de persconferentie vooral over de
vraag wanneer de voetbalplaatjes
van die gastjes in de winkel liggen.
“Nog effe geduld beste mensen, de
foto’s waren al lang klaar totdat die
gastjes in een dolle bui sportfotograaf Willem-Jan de Bree met toestel en al in het spelerszwembad
hadden gegooid”. Aldus een hoofdschuddende Hoofd Belangrijke Zaken Gerard Roling na afloop in de
bestuurskamer.

Sinterklaasbingo bij Argon
Mijdrecht - Oh, kom er eens kijken...

die niemand verwacht, maar ja, dat
is pakjesavond...

De Sint viert aanstaande vrijdagavond 18 november pakjesavond op
de bingo van Argon. Er is voor elk
wat wils, de Sint neemt voor iedereen iets mee!!! Verrassende prijzen

Dus ben je vrolijk en heb je zin
kom dan naar de bingo
met het hele gezin.
De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar
en de eerste is gratis, echt waar!

De eerste kampioen is
bekend bij CSW!
Wilnis - In de UEFA Cup is Manchester City afgelopen zaterdag
kampioen geworden.
De jongens hebben alle 9 wedstrijden tot nu toe weten te winnen en in
totaal dus 27 punten behaald. Met
nog drie wedstrijden te gaan kunnen ze niet meer worden ingehaald.
Met een doelsaldo van 33 doelpunten voor en maar 5 doelpunten te-

gen is dit een superresultaat. Lars,
Jaffar, Nadim, Erwin, Jens, Arie, Jari, Jamie en Sem: jullie hebben allemaal heel erg jullie best gedaan en
jullie moeten je best doen om ook
de laatste drie wedstrijden winnend
af te sluiten!
Na afloop van de wedstrijd kregen
alle jongens een dikverdiende beker. Gefeliciteerd!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
dinsdag 8 november een koppelkaartavond gehouden. Ondanks
een lage opkomst was het een gezellige kaartavond.
Uitslag:
1. Frans BierstekersFerry Verbraak
5242 pt.
2. Miep Haak-Sjaan Vlug 5153 pt.
3. Ria MatthiesenNeel Bosman
4627 pt.
4. An van der MeerBen ten Den
4595 pt.

De troostprijs ging naar Cor de
Haan-Theo Kranendonk met 3770
punten.
De volgende prijs-koppelkaartavond is dinsdag 20 december.
Uitslag laatste competitieavond:
1. Frans Bierstekers
5361 pt.
2. Ricky Kooiman
5218 pt.
3. Martien de Kuijer
5010 pt.
4. Jan van der Linden
4823 pt.
5. Rob van Achterbergh
4706 pt.
De poedelprijs ging naar Arend Alleman met 3840 punten.

