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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,3%!!!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT
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rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,2%!!!

www.kunstuitleen-timeless.nl

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Grieks Restaurant

Corfu

Win een reis
naar Corfu!

muziek
 23 oktober

Live

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u op paGINa 2

Uit voorraad met:Uit voorraad met:
Opel Corsa EcoflEx

• Geen bpm
• Geen wegenbelasting
•  Gemiddeld brandstof verbruik 1:28Gemiddeld brandstof verbruik 1:28

Dit levert een voordeel 
op van € 3.500,-

Uit voorraad met:

• Geen bpm Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

meer dan 
€  5.000,- 
vOOrDEEl!

Wir leben Autos.

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel 

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel 
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24 
maanden voor een rentepercentage van 0%.

flEx

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel 
Nu 0% rente!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

Doe de vitaliteitscheck!
www.amstelhof.com
Doe de vitaliteitscheck!

Hoe gezond 
   ben jij?  
Flexibel 
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www.amstelhof.com

Mijdrecht - Door nog onbekende 
oorzaak ramde zaterdagochtend 
rond kwart over negen de bestuur-
ster van een personenauto, die over 
de Ringdijk Tweede Bedijking reed 
richting Amstelhoek, een aan de 
overzijde staande geparkeerde au-
to en belandde met de geparkeerd-
staande auto op de kop in de sloot. 
In de geparkeerde auto bevonden 
zich geen personen. De bestuurster 
van de auto kon op eigen kracht het 
voertuig verlaten. Beide auto’s wa-
ren total loss. Ook de lantaarnpaal 
belandde in het water. Voor zover 
bekend kwam de bestuurster met 
de schrik vrij.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water

De Ronde Venen – “Wat wordt het 
toch tijd dat de gemeenteraadsver-
kiezingen komen en dit college en 
een groot deel van deze raad wor-
den vernieuwd. Wat hier toch steeds 
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een 
wethouder die maar aanrommelt, 
een raad die alles maar goedvindt. 
Coalitiepartijen die nog steeds niet 
begrijpen wat dualisme is en oppo-
sitiepartijen die geen oppositie voe-
ren en ook alles maar over hun kant 
laten gaan.” 
Niet mis te verstane opmerkingen 
van diverse belangstellenden, maar 
ook van raadsleden, na de gemeen-
teraadsvergadering van donderdag 
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iede-
re keer weer als de gemeenteraad 
van De Ronde Venen vergadert, dan 
vraag je je als toehoorder af, wat ge-
beurt hier toch? Donderdag jl. was 
het weer wethouder Rosendaal die 
onder vuur lag en niet voor de eer-
ste keer. De afgelopen jaren is hij 
heel wat keren op het matje geroe-
pen door de raad. Heeft hij al meer-
dere malen te horen gekregen dat 
hij beter naar de raad moest luiste-
ren. Steeds opnieuw bood hij dan 
zijn excuus aan, beloofde het niet 
meer zo te doen, maar steeds op-
nieuw gebeurde het weer.

Zat
Nu was de maat weer overvol bij 
D66. Zij dienden dan ook een zo-
geheten motie van treurnis in, een 
soort gele kaart zou je kunnen zeg-
gen. De volgende kaart is dan rood 

en krijgt hij een motie van wan-
trouwen. Cees Houmes van D66 
verwoordde in de motie waarom 
de wethouder deze motie verdien-
de: “Allereerst het Estafetteproject. 
Hoewel de gemeenteraad de af-
spraak had met de wethouder dat, 
als er wijzigingen zouden zijn in de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Bouwfonds en zolang er geen dui-
delijkheid zou zijn over de wijze 
waarop het tekort op dit plan van 
maar liefst twee en een half miljoen 
euro zou zijn opgelost, de wethou-
der eerst bij de raad zou komen voor 
hij de overeenkomst van samenwer-
king zou tekenen. “Ondanks deze 
afspraken met de raad heeft wet-
houder Rosendaal, deze overeen-
komst met Bouwfonds getekend, 
zonder overleg met de raad, midden 
in de vakantie, op 14 juli jl. 

Bouwplan
Op 16 september jl. is gebleken dat 
een afspraak van wethouder Rosen-
daal met de raad dat, bij omvang-
rijke ontwikkelingen binnen de Wet 
Ruimtelijke Ordening artikel 19-2, 
die politiek gevoelig zouden kun-
nen liggen eerst de raad zou wor-
den gehoord, ook niet is nageko-
men. Tevens is gebleken dat deze 
wethouder geen zicht heeft op wat 
er onder zijn verantwoordelijkheid 
gebeurt dan wel dat deze wethou-
der een onwaarheid heeft gespro-
ken. Deze wethouder op een eerder 
moment een procedure niet correct 
heeft doen uitvoeren, door niet tij-

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans 

Motie van treurnis/afkeuring 
haalt het weer niet

Weinig belangstelling voor 
Structuurvisie in Wilnis
Wilnis - Als de belangstelling voor 
de Week van de Structuurvisie, van 
24 september tot 1 oktober, overal 
net zo groot is geweest als in Wil-
nis het geval was, is de ‘informatie-
karavaan’ een ervaring rijker en een 
illusie armer geworden. Woensdag 

29 september jl. liet de Wilnisse be-
volking het massaal afweten tijdens 
de presentatie van de Week van de 
Structuurvisie op het parkeerter-
rein naast Dorpshuis De Willisstee. 
Slechts een enkele bezoeker liet zich 
zien en dan nog voornamelijk bij de 

kraam van de firma Ruizendaal die 
er met (overheerlijke) streekproduc-
ten stond. Alleen een handvol amb-
tenaren was er om informatie te ge-
ven of vragen te beantwoorden. Ech-
ter deze ‘voorlichters’ hadden weinig 
of niets anders te doen dan te ge-

dig nakomen van een gerechtelijke 
uitspraak, waarmee hij de gemeente 
meer dan 50.000 euro schade heeft 
berokkend.

Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wet-
houder Rosendaal de raad blijkbaar 
niet serieus neemt. Dat hij er moeite 
mee heeft om zorgvuldigheid te be-
trachten bij procedures en de finan-

ciële belangen van onze gemeente 
te verdedigen. Besluit: de handels-
wijze van deze wethouder ernstig 
te betreuren en hem te verzoeken 
om aan de raad duidelijk kenbaar 
te maken dat hij in het vervolg de 
raad en de procedures wel serieus 
zal gaan nemen”, aldus de motie van 
D66. Een motie die er niet om liegt. 

(Vervolg elders in deze krant)

nieten van hun avondmaaltijd die 
door een cateringwagen ter plaatse 
werd verzorgd. Onder de grote pa-
raplu, in de twee dubbeldeksbussen 
en bij een aantal marktkramen was 
over een breed gebied informatie 
te vinden over de nieuwe gemeen-
te. Mooi van opzet en goed bedoeld, 
maar aan de meeste Wilnissers was 
het niet besteed. Te hopen is dat de 
informatiekaravaan in de andere ze-
ven dorpen van de nieuwe gemeen-
te meer bezoekers heeft getrokken, 
anders is het alleen maar een (te) 
dure grap geweest.

De mooiste vakantiefoto
De Ronde Venen - Tijdens de va-
kantie wordt het meest gefotogra-
feerd. Uit die grote stapel foto’s 

heeft ieder clublid van fotowork-
shop De Ronde Venen zijn of haar 
mooiste vakantiefoto gekozen. In 

gezondheidscentrum Croonstadt 
zijn al die zomerse beelden de ge-
hele maand oktober te bekijken. Nu 
moest de foto niet alleen de ‘mooi-
ste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in 
een reisbrochure passen’. Dit zijn 
twee criteria die er toe geleid heb-
ben dat veel clubleden een foto 

aanleverden met heldere, vrolijke 
kleuren, een sprekende zonsonder-
gang of bijzondere vergezichten. De 
tentoonstelling geeft een gevarieerd 
beeld en luidt op een fleurige wijze 
het nieuwe seizoen van fotowork-
shop De Ronde Venen in. Voor meer 
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00

ALLE DAGEN VAN DE WEEK

OPEN HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

 LET OP!!
GÉÉN KRANT ONTVANGEN?

27 november en 
1e en 2e kerstdag

RONDE VENEN BELANG

www.rondevenenbelang.nl
Lijst

FOTOGRAFIEPAULRAPS

RONDE VENEN BELANG

www.rondevenenbelang.nl
Lijst

FOTOGRAFIE
PAUL

RAPS

✔
Stem: LIJST 2:  nummer 5
Jan Willem Koedam

Nog niet gestemd?
Laat uW stem
Niet verLoreN gaaN!

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

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

Steun voor 
isolatie

Lees In de provincie

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
Buurthuis Ponderosa,

Plesmanlaan 27 • Uithoorn
Zaterdag 27 november, aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

U komt toch ook?

Feesten & partijen op maat!

www.amstelhof.com
Feesten & partijen op maat!

iets te 
vieren?

•Kinderfeestje
•Jubileum
•Sportdag
•Bedrijfsfeest
•Vergaderen

Sportieve
   Cadeaus!

Kijk snel op onze website!

www.amstelhof.com
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BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP

EN VELE ANDERE MERKEN!

RONDE VENEN BELANG 
Kies voor de enige échte lokale partij

U kunt nu nog nét het verschil maken.  Stem daarom lijst 2✔RVB

De Ronde Venen - Zaterdagmid-
dag 20 november jl. reikte Alexander 
Pechtold, en lijsttrekker voor D66 De 
Ronde Venen Cees Houmes in café 
het Rechthuis in Mijdrecht de D66 
Starterswoning Award 2010 uit aan 
Tom Burgers, directeur-bestuurder 
van Westhoek Wonen. De woning-
corporatie uit Mijdrecht ontvangt de 
prijs niet alleen voor haar inzet om 
de woningmarkt in beweging te krij-
gen, maar ook om de leefbaarheid in 
de kernen te behouden en te inves-
teren in duurzaamheid.

D66 De Ronde Venen besteedt veel 
aandacht aan starterswoningen, se-
niorenwoningen en voorzieningen in 
de kernen. In verband met de verkie-
zingen van vandaag, woensdag de 
24ste, werd er zaterdag flink cam-
pagne gevoerd door de diverse par-
tijen, zo ook door D66. In Mijdrecht 
kwam ook Alexander Pechtold voor 
de uitreiking naar de stand om vra-
gen van burgers te beantwoorden 
over de woningmarkt in De Ronde 
Venen. 

Bewegen in wonen
Westhoek Wonen gaf vorig jaar haar 
ondernemingsplan ‘Bewegen in wo-
nen’ uit. Dit plan is samen met be-
woners, ondernemers, maatschap-
pelijke instellingen en andere be-
langhebbenden tot stand gekomen. 
Door te luisteren naar wat er leeft 
en speelt bij de inwoners zet West-
hoek Wonen in op drie thema’s: de 
verstopte woningmarkt, de kwaliteit 
van het wonen in wijken en kernen 
en de zorg voor het milieu. Zowel 
de open werkwijze, de betrokken-
heid bij inwoners als de inhoudelijke 
thema’s sluiten naadloos aan bij de 
speerpunten van D66. 
In onze gemeente zijn vele starters 
die niet aan een woningen binnen 
onze gemeente kunnen komen. Zo-
wel Westhoek Wonen als D66 De 
Ronde Venen wil beweging krijgen 
in de grote vraag naar starterswo-
ningen en het te geringe aanbod. 
Door woningen te verkopen, star-
tersleningen aan te bieden en meer 
starterswoningen te bouwen wordt 
een duw tegen de woningmarkt ge-

Westhoek Wonen wint staterswoning Award 2010

Award 2010 aan Tom Burgers
geven. Westhoek Wonen wil even-
als D66 investeren in een duurzame 
leefomgeving. Met al deze maatre-
gelen is Westhoek Wonen door D66 
verkozen tot de meest vooruitstre-
vende woningcorporatie. D66 reikt 
de Starterswoning Award 2010 dan 
ook met bijzonder veel genoegen 
uit.

Uitslagenavond 
in gemeentehuis 
De Ronde Venen 
Mijdrecht - In het gemeentehuis 
van De Ronde Venen wordt woens-
dag 24 november 2010 na sluiting 
van de stembureaus voor de ge-
meenteraadsverkiezingen een uitsla-
genavond georganiseerd. De avond 
begint rond 22.00 uur en wordt af-
gesloten met de presentatie van de 
voorlopige verkiezingsuitslag en zet-
verdeling. Inwoners zijn van harte 
uitgenodigd de avond te bezoeken.
De stembureaus sluiten woensdag 
24 november om 21.00 uur. Na slui-
ting wordt meteen begonnen met 
het handmatig tellen van de stem-
men. Het is niet goed te voorspellen 
wanneer de voorlopige einduitslag 
bekend zal zijn. Wel worden tijdens 
de avond tussenstanden gemeld als 
gegevens van stembureaus zijn ver-
werkt.

De presentatie van de avond is in 
handen van Majorie van Vliet. Zij 
zal tijdens de avond bij lijsttrekkers, 
raadsleden, toekomstige raadsleden 
en aanwezige inwoners korte inter-
viewtjes afnemen en reacties vragen.



Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze 
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkieZing 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2010 gehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat op vrijdag 26 november 2010 om 10.00 uur, 
een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt 
bekendgemaakt.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij op verzoek de vergunning gedeeltelijk hebben ingetrokken van:
-  maatschap Oudshoorn voor een veehouderij. De intrekking betreft het houden van 135 stuks vlees-

varkens op het adres veldweg 1b, 3646 aP Waverveen.
zij een voorschrift hebben gewijzigd bij de milieuvergunning van:
-  Firma tijsseling voor het houden van melkkoeien en jongvee op het adres burgemeester Padmos-

weg 101, 3648 bd Wilnis. De wijziging betreft het inwilligen van een verzoek van omwonenden met 
betrekking tot het aanleggen van een groenstrook.

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 25 november 2010 tot en met 6 januari 2011 
ter inzage. Tot en met 6 januari 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. 
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedu-
rende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de 
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor 
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht 
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikkingen niet zijn gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
-  De Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 

en van 14.00 tot 16.00 uur;
-  Het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2.  zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvan-

gen van:
-  van Wijk industrie-service voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf op het adres ren-

dementsweg 7b, 3641 sk mijdrecht;
-  albert heijn bv voor het wijzigen van de bedrijfsvoering bij een supermarkt op het adres de Passa-

ge 26, 3641 ak mijdrecht;
-  t.c. gortenmulder b.v. voor het verplaatsen/vernieuwen van de opslag voor gasolie op het adres 

energieweg 110, 3641 rt mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een 
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

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 be-
lang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien 
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de 
ronde venen werkt met servicenormen.

aanvragen bOuWvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vraag om bouwvergunning is binnengekomen:

straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. datum 
   ontvangst

de hoef
Ruigekade 25 Oprichten van een woonhuis met bijgebouwen 2010/0565 18-11-2010

Deze aanvraag is door de afdeling omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvraag kunt 
u nog niet inzien. Servicenorm: Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat 
hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw, etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, 
het bestemmingsplan en de welstand.)

verleende bOuWvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. verzenddat. 
   vergunning

Wilnis
Wilnisse Zuwe 4-6 Plaatsen van 1 dakkapel 2010/0383 18-11-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. 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.

verleende bOuWvergunningen in cOmbinatie met OntheFFing/WijZiging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het bouwwerk bouwnr. verzenddat. 
   vergunning

de hoef
De Hoef Oostzijde 90 Oprichten van een steiger 2010/0433 16-11-2010

vinkeveen
Demmerik 71 Vernieuwen van een brug en beschoeiing 2010/0469 11-11-2010
Demmeriksekade 17  Vernieuwen van een stuw in de hoofdwatergang  2010/0396 16-11-2010
(nabij) met omringende beschoeiing 
Demmeriksekade 21  Plaatsen van een keerschot in de hoofdwatergang 2010/0397 16-11-2010
(nabij) 

Wilnis
Geerkade 14 Plaatsen van 3 tijdelijke bedrijfsunits voor een  2010/0439 18-11-2010
 periode van 2 jaar 
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gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

servicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u 
online melden door middel van het 
serviceformulier op de website, of 
via tel. (0297) 29 18 00.

servicePunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

aFvalbrengstatiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

sPreekuur cOllege
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

gemeentelijke bekendmakingen

agenda meningvOrmende raadsvergadering 
25 nOvember 2010

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.
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. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 8 november en rtg Bestuur en Middelen 

van 9 november 2010
5. Motie leerlingenvervoer
 Door de fracties van CDA, Ronde Venen Belang en D66 De Ronde Venen is een 

motie ingediend waarin het college wordt verzocht om op zo kort mogelijke termijn 
een adequate(re) regeling te treffen voor het leerlingenvervoer voor kinderen die 
zijn aangewezen op een school voor speciaal basisonderwijs. De motie wordt in de-
ze vergadering behandeld.

6. Motie zwembad
 De fractie van D66 De Ronde Venen heeft een motie ingediend, waarin het colle-

ge onder meer opgedragen wordt een onafhankelijk bureau onderzoek te laten ver-
richten naar de wijze waarop de over de realisatie van het Veenweidebad c.a. ge-
maakte afspraken zijn nagekomen. De motie wordt in de vergadering aan de orde 
gesteld.

7. Naschrift Politiek Testament (raadsvoorstel nr. 00/10)
 Gevraagd wordt het naschrift politiek testament voor kennisgeving aan te nemen. 

Hierin wordt een update gegeven van de stand van zaken van onderwerpen uit het 
beleidsplan, als aanvulling op de rapportage 2006-2009 “Samen sterk met Onze In-
woners”. 

8. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

agenda besluitnemende raadsvergadering 
25 nOvember 2010

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.
agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.  Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2010.
4. Akkoordstukken:
4a.  Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 (raadsvoorstel nr. 0063/10)
 Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisves-

tingsprogramma voor het volgende jaar vast. De raad wordt gevraagd de benodig-
de middelen in de Aanbiedingsnota voor de begroting 2011 op te nemen.

5. 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.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

agenda rOnde taFel gesPrekken samenleving,
maandag 29 nOvember 2010, aanvang 19:30 uur

in het gemeentehuis te mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. OnderWerPen vanuit het cOllege:
A. Welzijnsubsidies 2011 (raadsvoorstel nr. 0065/10) (45 minuten)
 De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de te verlenen en af te wij-

zen welzijnsubsidies 2011. De subsidies worden verleend met een begrotingsvoor-
behoud

B. Principemedewerking voor uitwerking bouwplan PCBS De Schakel met 28 star-
terappartementen (raadsvoorstel nr. 00070/10) (45 minuten)

 Het bestuur van de Vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Vinkeveen 
verzoekt de gemeenteraad de principemedewerking bij de verdere uitwerking van 
een bouwplan voor een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Schakel in com-
binatie met 28 starterappartementen aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen. Voorge-
steld wordt de gevraagde principemedewerking te verlenen en een definitief voor-
stel voor de daadwerkelijke realisering van het plan af te wachten.

2. OnderWerPen aangedragen vanuit de raad:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de or-

de te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

agenda rOnde taFel gesPrekken bestuur & middelen 
dinsdag 30 nOvember 2010, aanvang 19:30 uur

in het gemeentehuis te mijdrecht

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf
1. OnderWerPen vanuit het cOllege:
A. Tweede financiële rapportage 2010 (raadsvoorstel nr. 0067/10) (45 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die in 

deze tweede financiële rapportage 2010 zijn opgenomen.
B. Voortgangsrapportage incidentele budgetten 2010 ten laste van de reserves 

(raadsvoorstel nr. 00068/10) (45 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de begrote ont-

trekking aan de reserves in 2010 en de ter inzage liggende voortgangsrapportages. 
C. Evaluatie cameratoezicht (raadsvoorstel nr. 00071/10) (45 minuten)
 Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport Evaluatie Cameratoezicht 

Mijdrecht. Cameratoezicht in het dorpscentrum, in de huidige vorm, voort te zetten 
tot (uiterlijk) eind 2012. De komende twee jaren de ruimtelijke ontwikkelingen in 
het centrumgebied en de ontwikkelingen op het gebied van regionaal cameratoe-
zicht betrekken bij (eventueel) cameratoezicht na 2012.

2. OnderWerPen aangedragen vanuit de raad:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de or-

de te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

agenda rOnde taFel gesPrekken Omgeving,
OP WOensdag 1 december 2010, aanvang 19.30 uur

in het gemeentehuis te mijdrecht

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. OnderWerPen vanuit het cOllege:
A. Beheerplan Kunstwerken 2010 – 2014 (raadsvoorstel nr. 00069/10) (45 minuten)
 Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan 2010 - 2014 wordt voor de extra 

benodigde middelen een voorstel gedaan dit incidenteel te bekostigen uit de saldi-
reserve en dit op te nemen in het bij de voorjaarsrapportage aan te beiden meerja-
renperspectief.

2. Overige OnderWerPen en OnderWerPen 
 aangedragen dOOr raad:
A. Memo project verbetering doorvaart De Heul (30 minuten)
 De fractie VVW voor Samenwerkende Kernen heeft verzocht de memo op de agen-

da te plaatsen. Bij de behandeling wil de fractie vernemen of er naar aanleiding van 
de visie van de recreatieondernemers op het project De Heul in Vinkeveen, moge-
lijkheden zijn om het project alsnog (gewijzigd) voort te zetten.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de or-

de te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook 
voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deel-
nemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 
0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een vlinder! Kijk op de website. www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een vlinder! Kijk op de website.
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De school van meester Dupuis in Waverveen

De schoolmeester was ook brievengaarder

Tussen het schuurtje en de Waverveense kerk
heeft indertijd de school van Dupuis gestaan

Door Fred de Wit

De schoolmeester was ook brievengaarder

heeft indertijd de school van Dupuis gestaan

Bij onderzoek naar gebeurtenissen uit het verle-
den is de verleiding groot om op die gebeurtenis 
kritiek te hebben. Dat komt vooral omdat we ons 
het leven van de mensen die toen leefden vaak 
niet meer kunnen indenken. Mijn grootvader 
zat in 1925, met een koptelefoon op zijn hoofd, 
op zondagmiddag naar een uitzending van de 
radio te luisteren. Mijn vader had een radiotoe-
stel gebouwd en zijn vader uitgenodigd om een 
uitzending te beluisteren. Toen de uitzending be-
gon vroeg mijn opa aan de omroeper nog even te 
wachten want mijn vader was nog in de keuken 
bezig. Zo vreemd keken de mensen toen tegen een 
nieuwe uitvinding aan. Maar omgekeerd is het 
ook zo. 

Als ik nu meester Etienne François Dupuis, die in 
1778 in Amsterdam geboren was en in 1854 te Wa-
verveen overleed, rond zou leiden door de scholen 
in onze gemeente en hem kennis zou laten maken 
met het onderwijs dat thans wordt gegeven, zou 
hij vol lof hierover zijn. En hij zou niets begrijpen 
van de kritiek, die wij hierop tegenwoordig heb-
ben. 

HET ONDERWIJS IN DE TIJD VAN DUPUIS
Het spreekt vanzelf dat toen hij les gaf, er geheel 
andere voorschriften voor het onderwijs waren. 
Leerplicht was er niet. Die werd in ons land pas op 1 
januari 1901 ingevoerd nadat de leerplichtwet met 
50 tegen 49 stemmen door de Tweede Kamer was 
aangenomen. Dit was ook nog kantje boord omdat 
één van de tegenstemmers tijdens het paardrijden 
van zijn paard was gevallen en niet aanwezig kon 
zijn. De Christelijke partijen stemden tegen omdat 
in het ontwerp het bijzonder onderwijs door de 
staat niet gelijk werd gesteld met het openbaar on-
derwijs. In de tijd van meester Dupuis moesten de 
ouders zelf het onderwijs betalen.
Alleen voor de minderbedeelden werd een klein be-
drag door de gemeente vergoed. Het inkomen van 
de onderwijzer werd door de gemeente betaald. De 
onderwijzers werden ingedeeld in 4 categorieën, 
1e, 2e, 3e en 4e categorie al naar gelang het examen 
van bekwaamheid dat ze hadden afgelegd. Het 
gaat te ver om in dit artikel op al deze voorschriften 
in te gaan, maar die werden wel aangehaald in de 
rapporten van de schoolopzieners, die door de pro-
vinciale en landelijke overheid waren vastgesteld.
De schoolopziener, die Vinkeveen en Waverveen 
onder zijn hoede had, bezocht enkele malen per 
jaar de scholen in onze gemeente en bracht zijn 
verslag uit aan de provincie Utrecht. Het ging toen 
enkel om openbare scholen d.w.z. scholen die ge-
sticht waren door de overheid. De schoolopziener 
nam contact op met de burgemeester als dit nodig 
was. Tevens nodigde hij een paar keer per jaar de 
onderwijzers van de naburige gemeenten uit om 
naar Vinkeveen te komen om hen bij te scholen. 
Dupuis was hiervan een trouwe bezoeker. 

HOE WAS HET ONDERWIJS IN WAVERVEEN? 
Op 6 augustus 1822 bezocht de schoolopziener 

de school en het rapport dat hij uit-
bracht, was niet erg positief. Dupuis 
was daar al onderwijzer. Toen hij de 
school bezocht waren er 20 leer-
lingen waaronder 9 meisjes. Soms 
waren er ook 40 leerlingen. Ook uit 
naburige gehuchten zoals De Rijke 
Waver, Botshol en Nessersluis kwa-
men leerlingen. Maar dat werd min-
der in de winter vanwege de verre 
afstand. Tijdens de zomer moesten 
de kinderen vaak thuis blijven en hel-
pen in het landelijke bedrijf. Dupuis 
gaf goed onderwijs en ’s avonds gaf 
hij ook nog les aan oudere leerlingen. 
De schoolopziener constateerde dat 
het schoolgebouw zeer bouwvallig 
was en dat dit armoedige en uitge-
veende dorp niet kon bijdragen aan 
verbouw, bouw of verbetering van de 
school.
Tot 1 januari 1840 was Waverveen 
nog een zelfstandige gemeente. Het 
loon dat de onderwijzer van de ge-
meente kreeg was 100 gulden per 
jaar. Het Rijk betaalde hem 125 gul-
den uit. Hij ontving dus totaal 225 
gulden. Op 6 januari 1823 bezocht de 
schoolopziener opnieuw de school 
in Waverveen. Hij stelde in zijn rap-
port vast dat Dupuis behoorde tot 
de zeer goede onderwijzers in zijn 
district en te veel bekwaamheid had 
voor dit verarmde en uitgeveende 
dorp. Hij woonde in een bouwvallige woning en 
ook het schoolvertrek werd als zodanig getypeerd. 
De school werd bezocht door 25 kinderen waarvan 
er 20 in het lezen en schrijven en 6 in het rekenen 
geoefend werden. Voor deze vakken konden de ou-
ders hun kinderen namelijk apart opgeven. De ma-
nier van onderwijs geven was voortre� elijk volgens 
de schoolopziener.
Op het eind van het jaar was het rapport van de 
schoolopziener nog uitvoeriger. Dupuis kreeg weer 
een pluim toen hij nog eens schreef dat de onder-
wijzer veel te veel kennis had voor deze geringe 
school. Hij noemde Waverveen de armoedigste 
plaats in zijn district en overal ziet men daar het 
verval van de voormalige welvaart.
Hij schreef: “Vroeger werd Waverveen tot de zeer 
rijke gemeenten gerangschikt maar nu loopt men 
het gevaar dat het dorp door de vervening geheel 
wordt weggespoeld. De weinige huizen die er nog 
staan, worden door de eigenaren gesloopt omdat 
hier geen veenderij meer bestaat, die dit dorp grote 
welvaart en vertier gaf.
De omliggende plaatsen Botshol, Waver en Nesser-
sluis liggen te ver om de kinderen in de winter naar 
school te laten gaan. Zeker voor de kleine kinderen.
Dupuis heeft een zeer sober inkomen en aan het 
schoolgebouw is veel te herstellen, doch omdat het 
dorp in de toekomst zal verdwijnen, heb ik ontra-
den om herstellingen aan dit lokaal uit te voeren.” 

HOE GING HET
VERDER
Het ging steeds meer 
bergafwaarts met de 
school. In 1827 had 
Waverveen nog maar 
578 inwoners en bij 
zijn bezoek gaf de 
schoolopziener aan 
dat Dupuis, mede 
door de kennis van 
de Franse taal, een 
veel betere stand-
plaats verdiende. Hij 
constateerde dat in 
het schoollokaal de vloer onder je voeten weg-
zakte en dat de ramen niet meer gesloten konden 
worden vanwege de verroeste hengsels. Hij had 
burgemeester Wessels hiervan op de hoogte ge-
steld en aangedrongen op verbetering van zowel 
het schoollokaal als de onderwijzerswoning. Maar 
daaraan was door het gemeentebestuur geen ge-
volg gegeven, omdat het lokaal eigendom was van 
de hervormde kerk en niet van de gemeente. Het 
aantal leerlingen uit de omliggende plaatsen was, 
ondanks tegenwerking van de onderwijzer van Ou-
derkerk aan de Amstel, toegenomen, zodat er toen 
36 leerlingen waren.
Een jaar later werd uiteindelijk het schoollokaal 
overgedragen aan het gemeentebestuur voor de 
som van 200 gulden en een jaarlijks te betalen erf-
pacht van 15 gulden, hetwelk betaald moest wor-
den aan de hervormde kerk. De schoolopziener is 
toen naar het huis van burgemeester Wessels van 
Waverveen gegaan om hem aan te sporen nu vlot 
met het herstel van de school te beginnen. Zowel 
de schoolopziener als burgemeester Verdam van 
Vinkeveen hadden hem hiertoe ook al herhaalde-
lijk aangespoord. Maar Wessels was niet thuis. Des-
ondanks werd er geen actie ondernomen door de 
burgervader. Het stel maten en gewichten, waarin 
les gegeven werd, was bovendien nog steeds bij de 
burgemeester en die had deze nog steeds niet af-
gegeven. Ook hier wilde de schoolopziener tijdens 
zijn bezoek zijn bevreemding over uitspreken. De 
onderwijzer klaagde erover dat vier roomse kinde-
ren geregeld pas om 11 uur naar school kwamen 
omdat zij eerst van de pastoor godsdienstles kre-
gen en de pastoor niet bereid was deze tijd aan te 
passen.
De schoolopziener had ook geconstateerd dat er 
een aantal kinderen op straat speelde. Op zijn vraag 
waarom zij niet naar school gingen antwoordden zij 
dat hiervoor geen geld was. Het bleek echter dat zij 
door Dupuis geweerd werden omdat zij schimmel-
ziekte en schurft hadden. De onderwijzer klaagde 
erover dat de uitbetaling van zijn jaarwedde, die hij 
op tijd behoorde te ontvangen van de ontvanger in 
Vinkeveen, altijd zes weken te laat gebeurde.

BURGEMEESTER WESSELS VERDEDIGT ZICH
Op 21 juni 1836 schreef burgemeester Wessels 
de schoolopziener een brief over de erbarmelijke 
staat waarin het schoolgebouw zich bevond en hij 
meldde ook dat het lokaal voor de winter opge-
knapt moest zijn. De vertraging zou aan hem liggen 
maar de schuld zijn van de vorige, reeds overleden 
schoolopziener, die drie bouwbestekken met teke-
ningen 2 ½ jaar onder zich had gehouden en waar 
de gemeente tot dusver vruchteloos op goed- of 
afkeuring had gewacht. Geregeld had hij daarom 
gevraagd en kreeg als antwoord dat ze met de vol-
gende marktschipper zouden worden opgestuurd 
maar dat was nooit gebeurd. Wessels vroeg daarom 
de schoolopziener om deze stukken in te zien en 
goed te keuren.
Omdat de toen overeengekomen aanneemsom 
inmiddels was vervallen vroeg Wessels de school-
opziener nu om hulp. Die hulp kwam er omdat Ge-
deputeerde Staten van de provincie Utrecht 1.000 
gulden ter beschikking stelde. Maar dat bedrag 
was niet voldoende want de begroting kwam uit 
op 2.500 gulden. En dat terwijl de gemeente geen 
£ nanciële mogelijkheden had om dit bedrag aan te 
vullen. Toen kwam er echter hulp uit onverwachte 
hoek. De ambachtsheer van Waveren en Waver-
veen, Abels van Waveren, die op het buitenhuis 
Bolenstein te Maarssen woonde, bleek bereid het 
ontbrekende bedrag uit eigen fondsen aan te vul-
len. En zo kon men nu in het voorjaar van 1835 met 
het opknappen van de school en de onderwijzers-
woning beginnen.
Op 7 oktober 1843 schreef de schoolopziener aan 
de provincie dat Dupuis op vergevorderde leeftijd 
er alles aan doet om de kinderen te onderwijzen die 
hem zijn toevertrouwd. Hij schreef verder: ”Bij het 

hoogst 
geringe inkomen van deze man heeft zich deze 
zomer een nieuw bezwaar toegevoegd. Zijn vrouw 
Hillegonda van Vlissingen is blind geworden en nu 
is hij genoodzaakt, wat vroeger niet noodzakelijk 
was, een dienstmaagd aan te houden”. Hij verzocht 
de provincie daarom Dupuis een bedrag van 50 
gulden toe te kennen “zodat deze bejaarde men-
sen, waarvan de man in het onderwijs grijs gewor-
den is, een rustiger leven te gunnen”.
De provincie besloot een vergoeding te geven van 
25 gulden. Ondertussen maakte Waverveen sinds 
1840 deel uit van de gemeente Vinkeveen. Du-
puis had eind 1851 vernomen dat het gemeente-
bestuur uit bezuinigingsoverwegingen overwoog 
om de school op te he� en. Hij was tegenstander 
van dit voornemen omdat hij 38 kinderen op zijn 
school had waarvoor de afstand naar de openbare 
school naar Vinkeveen te ver was. Zelf is hij 74 jaar 
en 36 jaar onderwijzer. En zou dan geen inkomen 
meer hebben, hoewel hij gratis zou kunnen blijven 
wonen en een klein pensioen zou krijgen. Op 12 
november 1854 is Dupuis overleden. In juni 1855 
besloot de raad van Vinkeveen en Waverveen de 
school in Waverveen, waar schoolmeester Dupuis 
zo veel voortre� elijk werk had gedaan, op te he� en. 
Het streven van burgemeester en wethouders was 
altijd geweest om alle kinderen van de gemeente 
naar de openbare school in het dorp Vinkeveen te 
laten gaan. Dit was nu gelukt, ondanks de afstand 
die zij hiervoor moesten a¤ eggen. Het Ministe-
rie van Onderwijs en Gedeputeerde Staten waren 
eveneens met de ophe¥  ng akkoord gegaan. 

HOE GING HET VERDER
Ondanks alle inspanningen van de gemeente Vin-
keveen en Waverveen om de kinderen uit Waver-
veen, De Waver en Nessersluis naar de openbare 
school in Vinkeveen te krijgen had men geen reke-
ning gehouden met de wil van de ouders. Men ging 
in Waverveen de oude school weer opknappen en 
richtte een bijzondere hervormde school op. De 
ambachtsheer zou de kosten voor één jaar willen 
sponsoren. In 1856 werd Gijsbert Schipper met 
toestemming van Gedeputeerde Staten als nieuwe 
hoofdonderwijzer aangesteld. Evenals zijn voor-
gangers aan de openbare school werd Schipper 
naast onderwijzer ook koster, voorlezer en voorzan-
ger in de hervormde gemeente te Waverveen.
Hij is in functie gebleven tot na de droogmakerij 
van Groot Mijdrecht wanneer in 1883 een nieuwe 
openbare school aan de Hoofdweg werd geopend. 
In zijn laatste jaren was Schipper ook briefgaarder 
van het hulppostkantoor te Waverveen. Echt uniek 
is het naamstempel van dit hulppostkantoor, dat op 
20 februari 1883 werd afgestempeld en door hem 
werd ondertekend. 

Geraadpleegde bronnen: 
Het Utrechts Archief. Verslagen van de schoolopzie-
ners, toegang 318 Raadsnotulen van de gemeente 
Waverveen en gemeente Vinkeveen en Waverveen. 
Met dank aan Piet Koster voor de door hem verstrekte 
gegevens en foto’s uit zijn archief. 

Wanneer u meer wilt weten over de histo-
rie van onze gemeente geeft u dan op als 
lid van de historische vereniging De Proos-
dijlanden. Voor 15 euro per jaar ontvangt 
u dan 4x ons kwartaalblad met veel meer 
historische artikelen. Bovendien nodigen 
wij u uit voor interessante lezingen en an-
dere historische activiteiten waaronder 
hulp naar het zoeken van uw voorouders.

Een telefoontje naar 0297-286170 of
e-mail naar: 
administratie @proosdijlanden.nl is vol-
doende. U ontvangt dan begin december 
ons eerstvolgende kwartaalblad met veel 
verhalen over vroeger. 
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INFORMATIEF

COLOFON

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 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn: 
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

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.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 16.200

EDItIE 3
oPlAAg 14.200

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Makoror
In de vorige column bespraken we de FUN-waarden: toekomst, eendracht 
en gerichtheid op de armen.
Maar er is meer: als je een bevolking wilt helpen bij de ontwikkeling heb je 
behoefte aan rolmodellen, voorbeelden. Deze rolmodellen kunnen anderen 
inspireren om het voorbeeld te volgen.
Sommige jongeren hebben zoveel in hun mars dat zij voor andere jongeren 
een baken kunnen zijn.
Die rolmodellen moet je koesteren en helpen om goed uit de verf te komen.
We zochten binnen de gemeenschap van Wajir naar een groep die als rol-
model voor andere families en clans zou kunnen dienen om zoveel mogelijk 
zelf actief te zijn bij hun vooruitgang.
We vonden een tijdje geleden de Makoror-mensen, bouwden een basis-
school voor hen en we merkten dat zij onze aanpak goed begrepen.
De Makoror-mensen zijn voor het geweld van stammentwisten gevlucht 
uit de omgeving van Isiolo in het centrum van Kenia. Zij zijn regelrecht het 
woestijnachtige gebied in noordoost Kenia ingevlucht en kwamen berooid 
aan in Wajir. Zij hebben zich gevestigd aan de rand van Wajir, ongeveer zes 
kilometer van het centrum. In Wajir zat natuurlijk niemand te wachten op 
weer een groep hongerigen en zij hebben moeite gehad om te worden ge-
accepteerd. Bovendien hadden zij de pech dat zij geografisch tot een be-
paald district behoren, maar politiek tot een ander district en dus kon ieder-
een de verantwoordelijkheid afschuiven.
Het aardige is dat deze mensen een zekere traditie van landbouw hebben 
meegenomen.
Bovendien snappen zij heel goed dat het nomadenleven geen toekomst 
biedt en dat omgeschakeld moet worden naar andere livelihood, andere 
middelen van bestaan, zoals landbouw, dienstverlening en ambacht.
Wij zijn van plan om de Makoror-gemeenschap op meerdere vlakken te hel-
pen: zo  maken we een programma voor gezondheidszorg  zoals een kleine 
kliniek, beter water/sanitair en betere gezondheidsvoorlichting.
Op verzoek van Hon. Minister Mohamed Elmi gaan we ook een gemeng-
de middelbare school bouwen, een dagschool naar het voorbeeld van “on-
ze” Furaha school.
Het is de bedoeling dat deze school over enkele jaren ook een extra di-
mensie krijgt met een afdeling techniek. Misschien ook wel administratie 
en zorg.
Immers de leerlingen moeten niet primair leren voor een diploma maar om 
deskundigheid en vaardigheid te verwerven waar hun bevolking behoef-
te aan heeft.
Als dit plan goed werkt zal dat stellig aanstekelijk werken voor andere clans.

Ad Groeneveld

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

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

Vermist 
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
 rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
 middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijze cyperse poes van 2,5 jaar.
 Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
 In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en  
 witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met 
 steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.  
 Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
 en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora  
 kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
 
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat. 
- Dodaarslaan in Vinkeveen, cyperse kat met witte buik.
- Muyeveld in Vinkeveen, zwarte kat met witte bef en tenen.
- Veenweg in Mijdrecht, grijs/bruin konijn, nogal wild. 
- Willisstee in Wilnis, grijs/ witte poes.   
- Mijdrechtse Dwarsweg thv waterzuivering in Wilnis, zwart-witte kat.
 Rug zwart en buik wit.   
- Drechtdijk thv cafetaria Trefpunt in De Kwakel, cyperse poes met tijger
 print. Zij draagt een grijs/blauw lerenbandje. 
- Ringdijk Tweede Bedijking in Mijdrecht, zwart/witte kat. Deze kat heeft
 een zwarte rug en een witte buik.
- Geertruidahoeve Uithoorn, jonge kat met witte buik en poten en grijs
 gestreepte rug.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
 zijn antracietkleurig.

Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

Amstelhof Catering:
Hét bedrijf voor heerlijke 
broodjes en buffetten!
Uithoorn - Sinds november 2008 
is Amstelhof Catering actief in de 
cateringbranche. Amstelhof Cate-
ring biedt bedrijven en particulieren 
een zeer compleet assortiment aan. 
Dit bestaat uit een broodjesservice, 
partyservice, buffetten op locatie en 
zalenverhuur tot maar liefst 225 per-
sonen. Sinds kort heeft het bedrijf 
een speciale website waar u een 
heerlijk satébuffet snel en gemak-
kelijk kunt bestellen. 

Amstelhof Catering is een gezond 
bedrijf waar vele klanten voor u al 
overheerlijke broodjes, borrelhap-
jes of buffetten hebben besteld. Dus 
wilt u liever iets simpels of juist wat 
bijzonders? Zij vertalen uw wen-
sen naar de perfecte setting om uw 

feest of andere gelegenheden on-
vergetelijk te maken. Voor meer in-
formatie over het assortiment, prij-
zen en service kunt u terecht op hun 
website: www.amstelhofcatering.nl 

Heeft u iets te vieren of is er een an-
dere gelegenheid en heeft u geen 
zin om de hele dag in de keuken 
te staan: Amstelhof Catering heeft 
voor u de oplossing! Amstelhof Ca-
tering biedt u twee soorten satébuf-
fetten aan tegen een zeer scherpe 
prijs vanaf 5,95 euro per persoon. 
De buffetten zijn te bestellen vanaf 
15 personen en worden bij u thuis 
bezorgd. Voor meer informatie over 
de satébuffetten, prijzen en service 
kunt u terecht op de speciale web-
site: www.satebuffet.com

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De maandelijkse zater-
dagse postzegelruilbeurs van de Fi-
latelisten Vereniging Uithoorn is er 
weer en nu op zaterdag 4 december. 
Gelukkig is het Wijkcentrum weer 
beschikbaar. Er is ruimte genoeg om 
te parkeren en om postzegels te rui-
len in het Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof. Zoals vanzelfsprekend is het 
op deze beurs altijd gezellig om er 
te praten over de filatelistische hob-
by bij een kopje koffie. Er zijn altijd 
leden van de filatelistenvereniging 
aanwezig, bij wie u informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 

postzegels .Ook is er de mogelijk-
heid, dat er advies wordt gegeven bij 
taxatie en verkoop van verzamelin-
gen. Ruilen, kopen, verkopen in een 
ontspannen sfeer, dat vindt je op de-
ze ruilbeurs. Ook zijn er de vertrouw-
de handelaren aanwezig. 
Ook de jeugd is zeer zeker welkom 
om te ruilen en voor eventuele vra-
gen over het verzamelen van postze-
gels. De ruilbeurs is open van 10.00 
uur tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. 
Wilt u meer weten, bel dan 0297-
525556.

IKKI en Lotte 
v/d Meijden!
Regio - Een IKKI van de dierenbe-
scherming heeft een driesterrenver-
blijf gevonden in Vinkeveen en wel 
bij de winnares van de tweede prijs 
van de kleurplatenwedstrijd duitje: 
Lotte v/d Meijden. 
“Net een schilderij met helde-
re kleuren in een mooie combina-
tie van viltstift/kleurpotlood, waar-
in duitje het duidelijk naar zijn zin 
heeft”, aldus de db-jury. Naast een 
IKKI (symbool van de jeugdafdeling 
van de dierenbescherming: kids for 
animals) won lotte een IKKI-schort 
en een 1-jarig lidmaatschap van 
de kids for animals. De eerste prijs 
is gewonnen door Lulu-May Ver-
beek uit Kudelstaart. Zij heeft, naast 
eveneens lidmaatschap, een pluche 
duitje gewonnen. Tijdens de col-
lecte 2010 van de dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. konden de kin-
deren meedoen aan de kleurplaten-
wedstrijd waarbij er regionaal ex-
tra aandacht werd gevraagd voor 
het varkentje, dat voor de gelegen-
heid onder andere symbool stond 
voor het beter leven-kenmerk van 

de dierenbescherming (www.Beter-
leven.Dierenbescherming.Nl). Door 
vele enthousiaste kinderen is duitje 
(een varkentje) daardoor kleurrijk in 
het zonnetje gezet. Duitje kan meer 
dan tevreden zijn: een gevuld zakje 
met 15.001 euro. Als opbrengst van 
de collecte en vele kleurrijke ont-
vangen tekeningen! Een knorren-
de dank aan alle collectanten én 
deelnemers aan de kleurplatenwed-
strijd!



De Ronde Venen - De Historische 
Vereniging De Proosdijlanden heeft 
sinds zaterdag 13 november de ma-
gische grens van duizend leden ge-
passeerd. De altijd actieve pr/groep 
van de plaatselijke kring voor ge-
schiedenisliefhebbers was in de 
winkelpassage in Mijdrecht actief 
om de laatste nieuwe leden over 
deze aansprekende grens heen te 
trekken. Onder aanvoering van vi-
cevoorzitter Ed Swaab is die dag 
een reeks van nieuwe leden aan-
gemeld. Onder hen dus ook de dui-
zendste. Op dinsdag 16 november 
kon Ed Swaab tijdens de algeme-
ne ledenvergadering bekendmaken 
dat de heer Sohl uit Mijdrecht het 
duizendste lid van de vereniging is 
geworden. De heer Sohl is een gra-
tis lidmaatschap voor een jaar aan-
geboden en hij ontving  uit handen 
van Swaab eveneens het boek “An-
ders nog iets”, over de verdwenen 

middenstand uit De Ronde Venen, 
en een verjaardagskalender met af-
beeldingen over de monumenten in 
de gemeente. 

Toekomst
De historische vereniging wil wer-
ken aan haar toekomst. Voor de ver-
eniging is het overschrijden van de 
duizendledengrens een goed mo-
ment om even stil te staan bij de 
plannen voor de toekomst. De ge-
meente De Ronde Venen wordt door 
de komende herindeling groter van-
wege de samenvoeging met de ge-
meente Abcoude/Baambrugge. Ook 
deze gemeente heeft een actieve 
historische vereniging, waarmee nu 
al goed contact bestaat. Ongetwij-
feld zullen zij in de toekomst nauwer 
gaan samenwerken 
De Proosdijlanden gaat er vanuit dat 
zij samen met Abcoude, het Muse-
um De Ronde Venen en het I.V.N. 

de Woudreus in de toekomst samen 
kunnen werken aan een gezamen-
lijk paviljoen annex bezoekerscen-
trum in het gebied Marickenland. 
De gemeente en de provincie heb-
ben hiertoe al een belangrijk bedrag 
gereserveerd. 

Doelen
Om de gestelde doelen te bereiken 
geeft de vereniging elk kwartaal het 
blad De Proosdijkoerier uit. Maar 
er zijn veel meer activiteiten waar 
de vereniging zich mee bezighoudt. 
Er zijn regelmatig lezingen en men 
mag zich verheugen in een aantal 
actieve werkgroepen. 
Op dit moment is een groep schrij-
vers hard bezig met de realisatie 
van een boek over de historie van 
Vinkeveen. De vereniging beschikt 
over een eigen documentatiecen-
trum waaraan eveneens een actieve 
werkgroep verbonden is. Bovendien 
is er onlangs nog een werkgroep 
heemkunde opgericht en zijn er 
werkgroepen genealogie en arche-
ologie. Naast dit alles is het van be-
lang dat de jeugd meer geïnteres-
seerd raakt in de geschiedenis van 
onze regio en daarvoor is er regel-
matig contact met de diverse scho-
len in De Ronde Venen. 

Intussen heeft De Proosdijlanden 
ervaring opgedaan met het behe-
ren van een eigen verenigingsruim-
te, ‘de oudheidkamer’, in het ge-
bouw De Boei in Vinkeveen. Be-
langstellenden zijn van harte uitge-
nodigd om hier eens te komen kij-
ken. Dat kan elke eerste maandag 
van de maand of ook door deel te 
nemen aan de verschillende werk-
groepen. Het motto dat De Proosdij-
landen de komende jaren hanteert 
luidt dan ook: “Wij werken aan het 
verleden en leggen het vast voor de 
toekomst.”
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Duizend leden voor Historische
Vereniging De Proosdijlanden

Een vrolijke avond met 
Petra Berger en Jan Vayne
De Ronde Venen - Twee staande 
ovaties klonken in De Janskerk voor 
Jan Vayne en wereldzangeres Petra 
Berger na het optreden in Mijdrecht. 
Ruim vierhonderd bezoekers had-
den de weg naar dit muzikale spek-
takel weten te vinden. Luisteraars 
van Culturadio op MidPoint FM wis-
ten al vanwege een eerder uitge-
zonden interview met de pianovir-
tuoos dat het een avond vol vrije 
improvisatie zou worden, maar het 
verraste nog vele bezoekers dat er 
geen programma was. Petra Berger 
en Jan Vayne zouden de avond aan 
het moment en het publiek overla-
ten. Met een loepzuiver gezongen 
versie van ‘Don’t cry for me, Argen-
tina’ zette ze de toon voor de avond. 
De zaal was muisstil en leek tot na 
de laatste noot elke klank van Petra 
Berger gretig op zich in te laten wer-
ken. De nuchtere wijze waarop Jan 
Vayne vervolgens contact maakte 
met publiek werkte niet alleen aan-
stekelijk op de lachspieren, maar 
zorgde ook voor de nodige interac-
tie. Het resulteerde in een ongeken-
de improvisatie op piano waarin de 
meester sinterklaasliedjes, kinder-
liedjes, popmuziek en ‘Für Elise’ van 
Mozart in elkaar wist te spelen. Als-
of dat nog niet genoeg was, zette hij 
vervolgens Mozart in een jazzcom-
pilatie en wisselde hij soms wel vijf 
keer in drie maten van toonsoort. 
De avond was van hoogstaan-
de kwaliteit, de muziek bekend en 
meeslepend, en het programma 
werkte als een prettig gesprek tus-

sen Petra Berger, Jan Vayne en pu-
bliek. Men dacht niet alleen lekker 
mee over de te spelen nummers, 
maar zong ook mee uit volle borst, 
bijvoorbeeld bij de selectie van be-
kende songfestivalsongs. De Ne-
derlandse inzending van Sieneke 
dit jaar leek Jan Vayne aanvankelijk 
niet te kennen, maar bij een impro-
visatie op het kerkorgel passeerde 
het ‘Sjalalie sjalala’ tot ieders grote 
hilariteit toch de revue. 
Ondanks dat hij niet van bloemen 
houdt, namen Jan Vayne en Pe-
tra Berger de boeketten na afloop 
in ontvangst terwijl het publiek de 
handen rood klapte. Er volgde nog 
een toegift en zelfs vanwege het 

zeer lang aanhouden van de staan-
de ovatie nog een tweede, waar-
na Petra Berger met twee boeket-
ten tevreden huiswaarts keerde. Net 
als iedereen, want men had geno-
ten van uitmuntende muziek op een 
vrolijke vrijdagavond in Mijdrecht.
De volgende avond van Stichting 
Cultura vindt plaats op vrijdag 10 
december in De Boei in Vinkeveen. 
Dan brengt cabaretière Veronique 
Sodano het Italiaanse temperament 
en de Hollandse nuchterheid ter 
sprake in haar show ‘Made in Italy’. 
Kaarten kosten 10,00 euro en zijn nu 
te reserveren via 
www.cultura-drv.nl, ook voor sint of 
piet.  Foto: Linda Steenhuis

Camerabeveiliging op
bedrijventerrein Mijdrecht
Mijdrecht - De Stichting Beveili-
ging Bedrijventerreinen De Ronde 
Venen (SBB) heeft samen met de 
gemeente De Ronde Venen en het 
bedrijfsleven de handen ineenge-
slagen om te komen tot collectie-
ve camerabeveiliging op het bedrij-
venterrein in Mijdrecht. Vanmiddag 
om vier uur ondertekenen de partij-
en een overeenkomst waarmee de 
start van het toezicht wordt beze-
geld. Het cameratoezicht is vanaf 1 
januari 2011 operationeel.

Doel van de camerabeveiliging is de 
veiligheid voor de bedrijven op het 
bedrijventerrein te vergroten. De af-
gelopen jaren zijn diverse bedrij-
ven één of meerdere malen bezocht 
door inbrekers of vandalen. Na vijf 
jaar heeft de SBB De Ronde Venen 
het licht op groen kunnen zetten 
voor uitvoering van de aanleg van 
een camera-beveiligingsysteem.

Dit initiatief wordt gesteund door 
gemeente De Ronde Venen, provin-
cie, Rabobank en het bedrijfsleven. 
Gezamenlijk hebben zij de investe-

ring voor dertien camera’s moge-
lijk gemaakt die, geplaatst op stra-
tegische plaatsen, het bedrijventer-
rein 24 uur per dag in de gaten kun-
nen houden.

Voorkeur
SBB De Ronde Venen heeft bij lan-
delijke spelers en bij lokale bedrij-
ven offertes voor hun levering en 
dienstverlening gevraagd. Twee 
Mijdrechtse bedrijven hebben uit-
eindelijk de voorkeur gekregen om 
als partner van SBB De Ronde Ve-
nen op te treden. Homan Beveiliging 
heeft de opdracht gekregen voor de 
aanleg en onderhoud van de ca-
mera-infrastructuur, Homan Bevei-
liging heeft SBB De Ronde Venen 
niet alleen voorzien van een scher-
pe en goede offerte, maar heeft SBB 
De Ronde Venen de afgelopen vijf 
jaar met raad en daad terzijde ge-
staan om te komen tot  de realisatie 
van het camerabeveiligingssysteem.
Risiguard Beveiliging is geselec-
teerd om gebruik te mogen ma-
ken van de camera-infrastructuur 
om effectief te kunnen reageren op 

alarmmeldingen. Risiguard Beveili-
ging ondersteunt al veel bedrijven 
op het bedrijventerrein in Mijdrecht 
in de beveiliging en voert daarnaast 
surveillancediensten uit voor deze 
bedrijven.
Om optimaal gebruik te kunnen ma-
ken van de beveiligingsoplossing 
die geboden wordt, is het nodig 
deelnemer te zijn van de collectie-
ve beveiliging van de SBB en aan-
gesloten te zijn bij Risiguard voor 
de surveillance. Meer dan 80 be-
drijven hebben zich inmiddels aan-
gemeld om de jaarlijkse exploitatie-
kosten van het camerasysteem te 
dragen, de SBB gaat de komende 
maanden verder met om een nog 
groter draagvlak te verkrijgen. Al-
le bedrijven op het bedrijventerrein 
in Mijdrecht hebben voordeel bij het 
systeem, echter alleen bij de deel-
nemende leden zal de alarmopvol-
ging volledig kunnen zijn.

De gezamenlijke inspanning heeft 
geleid tot een uniek beveiligings-
plan waarmee het bedrijventerrein 
in Mijdrecht een aanzienlijke op-
waardering krijgt die de economi-
sche motor van Mijdrecht verstrekt. 
Bedrijven die zich nog niet als deel-
nemer hebben aangemeld worden 
van harte uitgenodigd om dit als-
nog te doen.

Ook De Hoef is afgelopen 
zaterdag door de sint bezocht
De Hoef - Zaterdagmiddag rond de 
klok van drie uur opende de Hoef-
se brug om de versierde boot van 
de sint en zijn pieten een vrije door-
vaart te geven richting de steiger 
van de Strooppot. Daar klonken mo-
derne sinterklaasdeuntjes om in de 
stemming te komen. Langs de kade 
stonden honderden kleine en gro-
te mensen vol verwachting te kij-
ken. Nietsvermoedende recreanten 
op de fiets, te voet of in de kano aan 
de Kromme Mijdrecht genoten mee. 
Op het kerkplein van de Antonius-
kerk acteerden de majorettes en 
muzikanten van KNA al vrolijk dan-
send en spelend. Achter de grote 
tamboer maître liepen een paar zeer 
jeugdige muzikale talenten. Even 
leek het of de schipper niet wist 
waar hij zijn moest, want hij voer de 
steiger pardoes voorbij. Maar even 
verderop keerde hij en meerde vaar-
dig af. Er waren wel meer dan vijf-
tien grappige pieten. Sint mocht 
overstappen in een mooi rijtuig, met 
een ander paard dan Americo. 

Americo mocht in een warme stal 
uitrusten want hij mocht die nacht 
weer aan het werk, om cadeau-
tjes  in de schoenen te doen. Met 
de muziek voorop maakte de sint 
een ronde door de Merelslag om te 
eindigen in gemeenschapshuis de 
Springbok. Daar was de boel vrolijk 
versierd en stond de limonade klaar. 
Voor de sint wachtte er een heerlijke 
luie stoel op het podium en ieder-
een kon in alle rust even een praat-
je maken met de goedheiligman of 
hem een hand geven. Veel kinde-

ren hadden een mooie tekening ge-
maakt voor de sint. Natuurlijk werd 
er met de pieten gezongen, gedanst, 
polonaise gelopen of grapjes ge-
maakt. Er waren veel blije gezichten 
en hier en daar een enkele gespan-
nen snoet. Maar alles verliep in een 
prima sfeer. Ieder jaar komt  de sint 
op zijn verjaardag naar de Antoni-
usschool, maar een eerdere intocht 

zoals deze was al weer 30 jaar ge-
leden. Misschien is dit succes rede 
genoeg om er weer een mooie tradi-
tie van te maken. Om de sint zo har-
telijk te ontvangen hebben meer-
dere Hoefse ondernemers en ver-
enigingen samen de handen uit de 
mouwen gestoken. En van jong tot 
oud is er van het resultaat van deze 
intocht genoten.

Koor Eigen Wijs brengt concert 
‘A Festival of Carols and Lessons’
Vinkeveen - Op zaterdag 11 de-
cember zal het groot Koor Eigen 
Wijs uit Vinkeveen een concert ‘A 
Festival of Carols and Lessons’ uit-
voeren in de R.-K. kerk. 
Koor Eigen Wijs is uitgebreid met 
gastzangers uit de gehele De Ron-

de Venen en staat onder leiding van 
dirigent Roel Staal. Op orgel/piano 
speelt Felicity Goodwin. Soliste so-
praan Tineke Roseboom. 

Het concert bestaat uit voornamelijk 
Engelstalige en 2 Franstalige kerst-

Interessante kerstshow-
dagtocht met de Paraplu
De Ronde Venen - Op dinsdag 14 
december a.s. organiseert de Stich-
ting ‘Paraplu’ een bijzonder interes-
sante kerstshow-dagtocht voor ie-
dereen die wil deelnemen. Het ver-
trek is om 9.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Willisstee in Wilnis en 
gaat richting Ameide. 
Via een leuke rit - als het weer het 
toelaat ook nog met een pont over 
- naar het mooie pittoreske en his-
torische stadje Ameide, fraai gele-
gen in de Alblasserwaard, langs de 
rivier De Lek, waar koffie met gebak 
klaarstaat. In dit oude ‘stadje’ wordt 
u ontvangen in de wapenzaal en 
daarna ziet u een prachtige demon-

stratie met diverse tamme uilen, zo-
als de Europese Oehoe, de Kerkuil, 
de Siberische Oehoe en de Sneeuw-
uil. Deze demonstratie gebeurt in de 
wapenzaal. Dus, omdat dit in een 
zaal gebeurt, heeft u geen last van 
de regen, de wind e.d.
U zult versteld staan wat u allemaal 
te zien en te horen krijgt over deze 
fantastische vogelsoort. De uilen zijn 
zo tam dat ze zelfs bij u op schoot 
of op de handschoen komen zitten. 
Oppasser Gerrit vertelt u alles over 
deze prachtige, kleurrijke vogels. 
Daarna krijgt u een heerlijke kerst-
koffietafel, waarna met de bus een 
rondrit wordt gemaakt door de Al-

blasserwaard, terwijl een gids u alle 
wetenswaardigheden uit deze roem-
ruchte streek vertelt. Bij terugkomst 
speelt het waterorgel en is er koffie 
met kerstcake. Deelnemers dienen 
zelf zorg te dragen voor een reis- en 
annuleringsverzekering en alle extra 
uitgaven zijn voor eigen rekening. 
Rond 16.30 uur is de terugreis rich-
ting Wilnis. 
De prijs inclusief entree, koffie en 
kerstkoffietafel bedraagt slechts 
37,50 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Diavoorstellingen maken van 
digitale foto’s bij de Paraplu
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ start een 
cursus Microsoft Photo Story 3. Dit 
is een computerprogramma waar-
mee men leert om diavoorstellin-
gen te maken van digitale foto’s. 
Men verplaatst simpelweg de fo-
to’s van de camera naar de compu-
ter en kan gemakkelijk een fotover-
haal maken, rode ogen verwijderen, 
verlichting corrigeren en kleuren 
bewerken. Men leert foto’s roteren 
en croppen om deze aan te passen. 
Met een paar klikken op de muis 
leert men de foto’s verbeteren. “Mi-
crosoft Photo Story 3 brengt je di-

gitale foto’s tot leven”, zegt Ans van 
Ieperenburg, docente en zeer des-
kundig met digitale fotografie. “Het 
laat je special effects, muziek en je 
eigen stem als ‘verteller’ gebruiken 
bij het fotoverhaal en het laat je de 
foto’s verpersoonlijken met titels en 
onderschriften, je kunt je fotover-
haal delen met vrienden en familie 
via e-mail en bekijken op tv, op de 
computer of een Windows draag-
baar apparaat”, vult Ans nog aan.
Voor de cursus is het gebruik van 
een usb-stick (met voldoende ge-
heugen) nodig, met daarop een 

aantal foto’s en misschien een mooi 
muziekbestand dat men bij de dia-
voorstelling wil laten horen. De cur-
sus bestaat uit twee dagdelen, op 
de dinsdagen 7 en 14 december a.s. 
van 20.00 tot 22.00 uur in het ge-
bouw van de Stichting Paraplu in 
Wilnis. De kosten bedragen 20,00 
euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat 
kan worden gedownload op de 
website www.stichtingparaplu.nl, of 
afgehaald en ingeleverd bij de Pa-
raplu aan de  Pieter Joostenlaan 28 
in Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl

liederen. Tussen de liederen door 
worden er kerstgedichten/gedach-
ten voorgedragen. Kaarten zijn ver-
krijgbaar voor 5,00 euro, incl. pro-
grammaboekje, koffie/thee, bij dro-
gisterij De Bree in Vinkeveen, boek-
handel Mondria in Mijdrecht, bij de 
leden van groot Koor Eigen Wijs en 
tot een half uur voor aanvang van 
het concert bij de ingang van de 
kerk. De kerk is vanaf 19.30 ge-
opend.



Mijdrecht - Op verzoek van de raad 
heeft het college een voorstel uitge-
werkt om op de A.C. Verhoefweg op 
korte termijn een vrachtwagenver-
bod in te stellen.

Dit verbod dient de doorgang van 
ongewenst vrachtverkeer, dat zich 
veelal via de Dukaton richting de 
Oude Spoorbaan/Ringdijk 2e Bedij-
king begeeft, te verhinderen ten be-
hoeve van de omwonenden aan de 
Dukaton.

Procedure 
In overleg met aanwonende bedrij-
ven aan de A.C. Verhoefweg is be-
paald waar het verbod dient te ko-
men (zie kaart). Omdat bebording 
met ‘uitgezonderd bestemmingsver-
keer’ moeilijk handhaafbaar is (ge-
zien de brede definitie van bestem-
mingsverkeer), is ervoor gekozen 
om gebruik te maken van het on-
derbord ‘uitgezonderd bezoekers 
A.C. Verhoefweg 4,4a,6’.

Ook zal vroegtijdig met bebording in 
beide rijrichtingen worden aange-
geven dat de A.C. Verhoefweg niet 
(meer) toegankelijk is voor vracht-
verkeer. Het voorlopige besluit ligt 
nu ter inzage. Indien er geen ge-
gronde klachten worden ingediend, 

kan medio november het definitieve 
verbod worden ingesteld. 

Kaart A: slechts vrachtwagens die 
als bestemming nr. 4,4a of 6 heb-
ben, mogen gebruik blijven maken 
van de A.C. Verhoefweg.

Communicatie
De bedrijven aan de A.C. Verhoef-
weg zijn reeds op de hoogte gesteld 
m.b.t. de geplande afsluiting voor 
vrachtverkeer. Ook het VIB is inge-
licht middels de periodieke nieuws-
brief.
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Project ‘Wijkgericht Werken’ 
kan eindelijk van start gaan
De Ronde Venen - Blije gezich-
ten alom van de vertegenwoordi-
gers van de verschillende partij-
en die afgelopen donderdagavond 
18 november in het gemeentehuis 
het Convenant ‘Wijkgericht Werken’ 
ondertekenden. Vooral tevreden-
heid omdat er jaren van voorberei-
ding aan vooraf zijn gegaan om tot 
ondertekening van het samenwer-
kingsverband te komen.
Wijkgericht Werken staat kort ge-
zegd voor ‘het bevorderen van de 
sociale samenhang in de leefbaar-
heid van wijken, buurten en zelfs 
dorpen (woonkernen)’. Gedurende 
de laatste jaren is met name door 
de gemeente gewerkt aan een vorm 
van wijkparticipatie en wijkgericht 
werken waarmee iedereen kon le-
ven. Het heeft heel veel moeite ge-
kost om alle partijen op één lijn te 
brengen, want altijd was er wel iets 
waarover men geen overeenstem-
ming kon bereiken. Zowel bij de ge-
meente als bij de deelnemende par-
tijen. Maar uiteindelijk heeft samen-
spraak en intensief overleg geleid 
tot de opzet en uitwerking van wijk-
plannen voor Proostdijland (de wij-
ken Zuid en Noord zijn onlangs in 
elkaar opgegaan), De Hoef, Amstel-
hoek, Westerheul en Oud Vinkeveen 
Dorp. Eén en ander is verwoord in 
een rapport dat de naam ‘Kadernota 
Wijkparticipatie en Wijkgericht Wer-
ken De Ronde Venen’ draagt. Aan 
het project Wijkgericht Werken is 
inmiddels ook een beeldmerk (logo) 
verbonden, dat donderdagavond 
voor het eerst werd getoond.

Meer zeggenschap bewoners
De wijkvisies en de wijkplannen zijn 
in nauwe samenwerking met diver-
se betrokkenen tot stand gekomen. 
De plannen omvatten een veelvoud 
aan onderwerpen die onder ande-
re betrekking hebben op de fysie-
ke en sociale veiligheid, openba-
re voorzieningen, infrastructuur, mi-
lieu, verkeer en vervoer, etc. Anders 
gezegd, plannen en voorstellen die 
tot doel hebben de leefbaarheid van 
de wijken te vergroten. De gemeen-
te heeft daarbij de regie in handen. 
Aan de andere kant houdt Wijkge-
richt Werken ook in dat de bewoners 
meer invloed krijgen op het te voe-
ren beleid. Verbetering van de com-
municatie en het vergroten van de 
betrokkenheid staan daarbij hoog 
genoteerd. Behalve de gemeen-
te maken ook stichting De Baat, de 
Politie Regio Utrecht, district Rijn & 
Venen - wijkteam Mijdrecht en Wo-
ningcorporatie Westhoek Wonen 
deel uit van het samenwerkingsver-
band.
Het waren dan ook deze partijen die 
donderdagavond het Convenant on-
dertekenden. Burgemeester Mari-
anne Burgman nam na een korte in-
leiding daarbij het voortouw. Eerder 
had Politiechef Jaap Dubbelaar van 
het Wijkteam Mijdrecht het Conve-

nant al ondertekend aangezien hij 
’s avonds verhinderd was. Op hun 
beurt vertolkten de andere onderte-
kenaars op summiere, maar duide-
lijke wijze hun gevoelens en wensen 
bij het bereiken van deze mijlpaal 
alvorens tot ondertekening over 
te gaan. Vervolgens presenteerde 
men zich gezamenlijk voor de ca-
mera. Behalve de burgemeester en 
de Wijkchef waren dat Tom Burgers 
(directeur Westhoek Wonen). Mie-
ke Telder (directeur De Baat), Ruud 
van Herpt (voorzitter Wijkcomité 
Proostdijland), Bram Keizer-voorzit-
ter Dorpscomité De Hoef), Maaike 
Kersten-voorzitter Wijkcomité Am-
stelhoek), Hanno Zaal-wnd. voorzit-
ter Wijkcomité Westerheul en Wim 
Smit-wnd. voorzitter Wijkcomité 
Oud Vinkeveen Dorp).

Het convenant wordt aangegaan 
voor de periode van een jaar. Het 
kan tussentijds, in onderling over-
leg, worden aangepast. Alle onder-
tekenaars verplichten zich de ge-
maakte afspraken na te komen. Co-
ordinator voor het samenwerkings-
verband is Marcel Wolswijk van de 
gemeente De Ronde Venen.

Proeftuinen
“Feitelijk is de gemeente De Ron-
de Venen al tien jaar bezig dit van 
de grond te krijgen, maar door al-
lerlei oorzaken en omstandigheden 
kwam het maar niet van de grond. 
Uiteindelijk heb ik het zelf in 2004 
eens opgepakt, waarna het in 2008 
in een stroomversnelling kwam. Nu, 
twee jaar later, zijn we dan einde-
lijk zover dat we aan de slag kunnen 
gaan en ik kan zeggen dat ik er erg 
blij mee ben”, aldus een opgeluchte 
burgemeester Marianne Burgman. 
“Wij hebben daarvoor destijds twee 
trajecten ingezet, namelijk één wat 
Wijkparticipatie en Wijkgericht wer-
ken inhoudt en hoe dat moet verlo-
pen in samenwerking met de bewo-
ners. Twee, hoe dat in de ambtelijke 
organisatie moet worden opgepakt 
om samen de gemaakte afspraken 
te kunnen nakomen. Het is de taak 
van coördinator Marcel Wolswijk om 
dit te bewaken en in goede banen 
te leiden”, aldus Burgman die ver-
der opmerkte dat Wijkgericht Wer-
ken en Wijkparticipatie iets anders 
is dan werken met wijkplannen. 
“Er moet nog veel ontdekt worden, 
daarom kan je dit niet zomaar los-
laten op alle wijken. Vandaar dat wij 
gekozen hebben om eerst met twee 
totaal verschillende wijken – onder 
de noemer ‘proeftuinen’- aan de 
slag te gaan, namelijk Proostdijland 
(Noord en Zuid) en Oud Vinkeveen 
Dorp. Verschillend in problematiek, 
in organisatiegraad, in omvang en 
dergelijke. De eerste bijeenkomsten 
zijn deze maand gepland. Ik ben be-
nieuwd wanneer wij met elkaar de 
eerste stap kunnen zetten om feite-
lijk aan het werk te gaan. Ook po-

litiek gezien is er in het recente en 
verre verleden aandacht aan be-
steed van wat willen we nu met el-
kaar? Het komende halfjaar, als de 
nieuwe raad zitting heeft, zien en 
vinden wij elkaar ongetwijfeld weer 
aan tafel als er een tussenevalua-
tie plaatsvindt.” Na haar voordracht 
onthulde de burgemeester op het 
videoscherm het logo, behorende 
bij het project Wijkgericht Werken.

Abcoude en Baambrugge?
De twee proeftuinen fungeren in 
feite als een pilot project voor de an-
dere wijken, waarbij laatstgenoem-
de overigens niet zullen worden ver-
geten. Er zal daar echter in eerste 
instantie minder ondersteuning zijn 
op het gebied van opbouwwerk en 
wijkcoördinatie. Eén en ander heeft 
te maken met de gemeentelijke her-
indeling, waarbij tot nader aankon-
diging geen nieuw beleid wordt ge-
initieerd. De ervaringen die worden 
opgedaan bij de twee ‘proeftuinen’ 
zullen volgend jaar worden geëva-
lueerd, waarna de resultaten wor-
den meegenomen in het doorstar-
ten van het project, waartoe dan ook 
Baambrugge en Abcoude behoren. 
Die zullen aan het samenwerkings-
verband Wijkgericht Werken wor-
den toegevoegd. Dan zal het beleid 
ook worden herzien en als gevolg 
daarvan dient er eventueel een aan-
passing van het Convenant plaats te 
vinden.

Voor het huidige project is een bud-
get beschikbaar van 137.500 euro 
voor de duur van ruim twee jaar. De 
vraag werd gesteld waarom er niet 
is gewacht met de ondertekening 
van het Convenant tot na de her-
indeling. Dan had men Baambrug-
ge en Abcoude er immers meteen 
bij kunnen betrekken. Daarop werd 
geantwoord dat gezien de moeiza-
me totstandkoming van het huidi-
ge Convenant het verder ‘vooruit 
schuiven’ ervan door opnieuw over-
leg en de opzet van gerichte plan-
nen (nieuw beleid) ten behoeve van 
de toetredende woonkernen een 
nog langer tijdsbestek zou vergen. 
Dat zou een te grote wissel hebben 
getrokken op de besluitvorming zo-
als die nu tot stand is gekomen. Bo-
vendien was het te kort dag Abcou-
de en Baambrugge erbij te betrek-
ken aangezien het besluit van de 
herindeling minder dan een jaar ge-
leden pas definitief bekend werd. 
Daarnaast wordt er om die reden al 
zoveel op de lange baan geschoven. 
Beter is dus eerst met het huidige 
samenwerkingsverband ervaring op 
te doen om dat later op de nieuwe 
wijken los te laten. Wat meer is, er is 
nog niet eens een budget voorhan-
den voor de uitvoering ervan. Dat zal 
eerst bepaald moeten worden waar-
na de nieuwe gemeenteraad ermee 
moet instemmen. Dat heeft dus nog 
even zijn tijd nodig.

Mijdrechts Ouderenkoor zingt
Mijdrecht – Het is voor het 
Mijdrechts Ouderenkoor weer een 
drukke tijd met verschillende op-
tredens. Op dinsdag 9 november jl 
gaven zij reeds een concert voor de 
bewoners van Maria-Oord.
Zij zongen voor elk wat wils, van 
volksliedjes tot de serieuze muziek. 
Op zondag 12 december zingen zij 
kerstliederen in de R.-K. kerk in De 
Hoef en op donderdag 16 decem-
ber is hun jaarlijkse kerstconcert in 
Nieuw Avondlicht.

Wilt u eens komen luisteren? Ze re-
peteren dinsdagochtend van 9.30 
tot 11.15 uur in een van de zalen bij 
De Kom. Wilt u meer weten, bel: J 
Jonkers: 272841 of M Bergman: tel. 
285785.

Vrachtautoverbod A.C. Verhoefweg

Jubileumconcert VAV Con Amore
De Ronde Venen - Dit jaar is het 
25 jaar geleden dat ‘VAV Con Amo-
re’ werd opgericht. De oorsprong 
van de vereniging ligt al veertig jaar 
daarvoor. In 1945 werd namelijk de 
Vinkeveense Accordeon-vereniging 
Tempo opgericht. Daarnaast werd in 
1975 ook nog accordeonvereniging 
Accordando opgericht. Uiteinde-
lijk besloten beide verenigingen in 
1985 te fuseren en zo ontstond de 
huidige verenging. Dirigent was de 
heer Wim Schröder en hij is heden 
ten dage nog steeds aan de vereni-
ging verbonden. Weliswaar staat hij 
niet meer voor de orkesten, maar hij 
geeft nog steeds op woensdagmid-
dag les.
Tegenwoordig bestaat de vereni-
ging uit een A- en B-orkest. Daar-
naast is er ook nog het amusement-
sensemble. De directie ligt in han-
den van de heer Arnaud Rosdorff. 
Totaal heeft de vereniging zo’n 30 

leden wvan wie er velen ook de fu-
sie hebben meegemaakt. Het is een 
gemêleerd gezelschap, in leeftijd 
variërend van 10 tot 87 jaar. Ook al 
is het een divers gezelschap, de on-
derlinge saamhorigheid is erg groot. 
Dit resulteert erin dat, buiten de we-
kelijkse repetitieavond om, er jaar-
lijks ook een gezellig dagje met zijn 
allen wordt georganiseerd. Daar-
naast zijn er o.a. de concerten bij de 
diverse verzorgings- en verpleeg-
huizen in De Ronde Venen. In het 
voorjaar demonstreren de leerlin-
gen hun vorderingen op de voor-
speelavond en in november is er ie-
der jaar het donateursconcert.
Dit jaar zal het donateursconcert in 
het teken staan van het 25-jarig ju-
bileum. De heer Schröder heeft voor 
de gelegenheid speciaal de Jubile-
ummars geschreven en daarnaast 
voor de leerlingen het nummer Fes-
tivo. Beide nummers zullen natuur-

lijk ook op deze avond te beluiste-
ren zijn naast het toch al zeer geva-
rieerd programma.
Naast de mooie muziek is er dit jaar 
ook weer een verloting. Traditiege-
trouw gaat bijna iedereen weer met 
een aantal prijzen naar huis.
Kortom: voor iedereen die muziek, 
en in het bijzonder accordeonmu-
ziek, een warm hart toedraagt is dit 
een avond die niet gemist mag wor-
den.
Het jubileumconcert vindt plaats 
op zaterdag 27 november in Soci-
aal Cultureel Centrum De Boei aan 
de Kerklaan 32 in Vinkeveen. De 
aanvang is om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur en de toegang 
bedraagt 5 euro. 

Als u meer informatie over VAV 
Con Amore of het jubileumconcert 
wenst, kunt u ook de website be-
zoeken op www.vavconamore.nl.

Gemeente geeft gratis parkeerterrein zwembad Oud&Nieuwfeest

Raadslid Van der Meer: “Waarom gratis? 
Het is toch een commercieel feest!”
De Ronde Venen – Enkele weken 
geleden werd er bekendgemaakt 
dat het jaarlijks terugkerende feest 
rond Oud&Nieuw – georganiseerd 
door Johan de Vreede van cafe/dis-
cotheek La Pax -  dat het feest dit 
jaar op het parkeerterrein van het 
nieuwe zwembad zal plaatsvinden. “ 
Optisport biedt ons een gastvrij ont-
haal”, aldus de Vreede.

Raadslid Toon van der Meer begrijpt 
niet waarom het feest is verplaatst 
en heeft het college daarom vragen 
gesteld: 
“Waarom vindt het Oud & Nieuw-
jaarsfeest op het terrein van het 
Veenweidebad plaats en niet meer 
bij de familie Van Vliet? 
Ook is de ondernemer bij de familie 
Verweij geweest om het land naast 
het zwembad te huren. Want het is 
immers een commerciële onderne-
mer”. 
Het college beantwoordt deze vraag 
als volgt: “Van de heer De Vree-
de hebben we tijdens de evaluatie 
van het laatstgehouden tentfeest 
(Oud&Nieuw 2009/2010) begrepen 
dat hij op zoek was naar een alter-
natieve locatie. Door de jaren heeft 
de feesttent op diverse locaties ge-
staan. De heer De Vreede stemt al-
tijd van tevoren met de gemeen-
te af of een bepaalde locatie in on-
ze ogen haalbaar is (met het oog op 
veiligheid, overlast, verkeer, etc.). 
Binnen die randvoorwaarden staat 
het hem vrij op zoek te gaan naar 
een alternatieve locatie”.

Van Wie?
Van der Meer vraagt verder: “Is het 
terrein waar dit Oud & Nieuwjaars-
feest komt van de gemeente De 
Ronde Venen of van Optisport?

“Het terrein is eigendom van de ge-

meente”, zo antwoordt het colle-
ge. “Contractueel is vastgelegd dat 
het beheer/gebruik van onder an-
dere het parkeerterrein onder eind-
verantwoordelijkheid van Optisport 
valt.”

“Dit terrein is dus van de gemeen-
te. Is dit verzoek dan ook aan de ge-
meente gedaan of dit mogelijk is. 
Kan dit terrein ook gehuurd worden 
door andere commerciële onderne-
mers van de gemeente of van Opti-
sport?”, zo vraagt Van der Meer. “Ja” 
zegt het college “dat beslist Opti-
sport. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het parkeerterrein. 
Wij hebben geen bezwaar. De heer 
De Vreede heeft in het voorjaar al 
aan ons aangegeven dat hij op zoek 
was naar een alternatieve locatie. 
Het parkeerterrein noemde hij als 
optie. Na bespreking (overleg met 
portefeuillehouder OOV) bleek dat 
we als gemeente qua openbare or-
de en veiligheid, geluid, verkeer hier 
geen bezwaar tegen hadden.

Gezien de beheersituatie heb-
ben we de heer De Vreede gead-
viseerd met Optisport te overleg-
gen. Dit heeft kennelijk tot het hui-
dige resultaat geleid. Als een ande-

re commerciële huurder belangstel-
ling toont voor het gebruik, zal per 
situatie altijd een afweging gemaakt 
moeten worden op haalbaarheid, 
feiten, omstandigheden en dergelij-
ke. Hierbij zullen ook de ervaringen 
van het Oud&Nieuwfeest in meege-
nomen worden”, aldus het college.

“Voor zover ons bekend is het zo dat 
de exploitant(en) het parkeerter-
rein in gebruik geven aan de heer 
De Vreede en dat partijen daarin af-
spraken hebben gemaakt over ge-
bruik en dergelijke. De gemeen-
te heeft op basis hiervan een Apv-
vergunning verleend met de gebrui-
kelijke voorwaarden”, aldus het col-
lege

Parkeren.
Op de vraag of er wel voldoen-
de parkeergelegenheid is daar, is 
het college kort. “Ja.” Hetzelfde op 
de vraag of het terrein alle vracht-
wagens wel kan houden is het ant-
woord “Ja”. 
Op de vraag of er huur wordt be-
taald aan de gemeente, zeker ge-
zien het feit dat dit feest een puur 
commercieel feest is, is het college 
ook kort: “Er wordt geen huur be-
taald aan de gemeente”.
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Collegium Vocale Consonant 
zingt in Dorpskerk Abcoude
Regio - Komende zaterdag 27 no-
vember geeft Collegium Vocale 
Consonant een concert in de Dorps-
kerk te Abcoude, niet alleen voor de 
lokale bevolking maar voor de he-
le regio. De koorleden komen over-
al vandaan, ook uit De Ronde Venen 
en Aalsmeer. Het kleinkoor heeft 
een behoorlijke staat van dienst en 
een ruim repertoire. Nu eens treedt 
het koor op met solisten en instru-
mentale begeleiding, dan weer 
geeft het a capella uitvoeringen. 

De Dorpskerk is de thuisbasis van 
het koor. Daar wordt gerepeteerd 
en wekelijks van de akoestiek geno-
ten. Vorig jaar gaf het koor er een 
mooi kerstconcert voor een bomvol-
le kerk. Ook dit concert wordt heel 
bijzonder met motetten in ‘ameri-

can style’ van Aaron Copland, met 
een prachtig requiem van Rhein-
berger en romantische liederen van 
Hugo Wolf. Stuk voor stuk juweel-
tjes. Daarnaast wordt het bekende 
Ave Maris Stella van Grieg gezon-
gen en een Ave Maria van Rachma-
ninov. Er zijn een paar instrumenta-
le intermezzi waar de talentvolle Ru-
na’t Hart optreedt (spreek uit Roen-
ja). Zij speelt tijdens het concert van 
Collegium Vocale in de Dorpskerk 
muziek van Bach, Strawinsky en Ce-
sar Franck en wordt daarbij bege-
leid door Bert ’t Hart op piano. 
De 18-jarige Runa speelt al vanaf 
haar kleutertijd viool, aanvankelijk 
samen met haar moeder. Vanaf haar 
elfde oefent ze bij de muziekpeda-
goge en vioollerares Coosje Wijzen-
beek. Inmiddels studeert ze aan het 

Sweelinck Conservatorium en speelt 
ze bij ‘jong talent’, bij de ‘fancy fid-
lers’ en nog in andere ensembles. 
Deze zomer was ze ook te zien en 
te beluisteren op het Prinsengracht-
concert.

Het belooft een mooie muzikale er-
varing te worden. De algehele lei-
ding is in handen van Bert ’t Hart 
die al weer vijf jaar heel inspirerend 
de muziek met de 25 koorleden in-
studeert. 

Het concert in de Abcouder Dorps-
kerk van de 27e begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Kaarten zijn bij de koorleden te 
koop en voorafgaand aan het con-
cert aan de zaal. Ze kosten 15,- euro 
en zijn inclusief consumptie. 

Start van kaartverkoop 
gezamenlijk kerstconcert
De Ronde Venen - Na het succes 
van het gezamenlijk jubileumcon-
cert van brassband Concordia en 
gospelkoor De Rovenians in 2008 is 
opnieuw een gezamenlijk concert in 
voorbereiding. 
Dit jaar is het een kerstconcert met 
een afwisselend repertoire met 
veel nieuwe nummers. Op zaterdag 

18 december wordt de Janskerk 
in Mijdrecht omgebouwd tot een 
sfeervolle zaal waar een afwisselend 
programma wordt neergezet. Zowel 
brassband als gospelkoor laat eigen 
nummers horen en ook samen heb-
ben zij nummers ingestudeerd. Het 
geheel wordt een muzikaal spekta-
kel waar ook ruimte is voor samen-

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Reactie op ingezonden brief 10 nov. 18, 10 
door C.N.H  van Dijck. M.b.t. straatverlichting

Wij, bewoners van het park ‘Montana Residen-
ce’ aan de Hoofdweg in Mijdrecht herkennen ons 
in het door dhr. Van Dijck gemelde m.b.t. het niet 
functioneren van de straatverlichting. Bij ons gaat 
het over een periode van enkele maanden waarin 
de straatverlichting niet werkt en wij hebben het 
niet over één lantaarnpaal die het niet doet, nee 
wij hebben het over twee straten. Vanaf de ma-
nege op de Hoofdweg t/m Hoofdweg 98 en een 
groot deel van Oostzijde (De Hoef) werkt geen en-
kele lantaarnpaal.

Ook wij hebben, na de gemeente te hebben ge-
beld, contact opgenomen met Citytec. Een prach-
tige naam voor een Nederlands bedrijf, maar dat 
terzijde. Eerst een formulier ingevuld via de web-
site van Citytec en daarbij moest ook mijn naam, 
adres en tel.nr. worden opgegeven. Omdat er ner-
gens te lezen was hoelang het zou duren voor-
dat ik antwoord zou krijgen heb ik, na enig uitzoe-
ken welk telefoonnummer ik moest hebben, ge-
beld met het voor onze provincie bedoelde tele-
foonnummer van Citytec. Daar de klacht nog weer 
uitgelegd en gevraagd wanneer ik antwoord zou 
krijgen. De dame van Citytec vond dat een domme 
vraag, want ik zou helemaal geen antwoord terug 
krijgen. Op mijn vraag waarom ik dan mijn naam 
en telefoonnummer op moest geven zij de dame 
dat dit nou eenmaal zo ging. De verder vriende-
lijke dame zou mijn klacht direct doorgeven aan 
het bedrijf waarvoor hij eigenlijk bestemd is en dat 
is Stedin. 
Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de straatver-
lichting. Helaas kan je niet direct bij Stedin een 
klacht indienen, dat moet dus via Citytec. Lekker 
handig en omslachtig, maar zo worden er wel weer 
veel mensen aan ’t werk gehouden. Jammer ge-
noeg was het drie dagen later al weer voorbij en 
nu doet de verlichting het alweer niet. Op de web-
site van Stedin kan je zien welke storingen er op-
gegeven zijn en wat er aan gedaan wordt. Stedin 
zegt op de website dat zij er naar streven storin-
gen binnen 5 dagen te verhelpen. Waarschijnlijk 
is daar sprake van een typefout en bedoelen ze 
50 dagen.

Verder staat er vandaag op de site dat de begin-
datum van de storing 09-11-2010 is, de geplan-
de oplosdatum van de storing 10-11-2010 is en de 
einddatum van de storing 09-11-2010 is. Wie het 
begrijpt mag het zeggen. De oorzaak van de sto-
ring is onbekend ondanks onderzoek. Het lijkt wel 
of heel Mijdrecht te maken heeft met onbeken-
de krachten die er voor zorgen dat de experts van 
Stedin de oorzaak van alle niet-werkende straat-
verlichting niet kunnen vinden.

Op dit moment, 12-11-2010, staan de volgende 
storingen aan de straatverlichting in Mijdrecht op 
de site van Stedin.
1. Buitenkruier  per 07-10-2010
2. Granaat per 07-10-2010
3. Amstelkade per 12-20-2010
4. Productieweg per 18-10-2010
5. Hoofdweg per 27-10-2010
6. Molenpad per 03-11-2010
7. Hoofdweg per 08-11-2010
8. Buitenkruier per 11-11-2010

Vorige week is een bewoner van het park, die ook 
haar hond aan het uitlaten was, door een auto bij-
na dood gereden, ondanks de lichtgevende vesten 
die de bewoners dragen in de avond- en nachtu-
ren. Zoals altijd moeten er eerst doden vallen voor-
dat de verantwoordelijke personen of instanties 
wakker worden en hun werk naar behoren doen. 
Ook wij zullen, ingeval van een aanrijding of onge-
luk, de benodigde stukken ter beschikking aan ge-
dupeerde stellen om de gemeente aansprakelijk te 
stellen voor de geleden schade.

Wat de gemeente ook zegt, zij kunnen hun verant-
woordelijkheid in dezen niet afschuiven op Citytec, 
Stedin, Youle of wie dan ook, juridisch is de ge-
meente aansprakelijk voor de veiligheid van bur-
gers in de gemeente en dus ook voor het func-
tioneren van de straatverlichting. Niet de burger 
moet daar achterheen, dat is een taak voor een 
gemeenteambtenaar. Wij blijven Citytec en Stedin 
bestoken met mails en telefoongesprekken totdat 
de straatverlichting weer normaal werkt.

Het bestuur van VVE Montana Residence
Hoofdweg 98, 3641 PT Mijdrecht

Straatverlichting

Wie helpt vrijwilliger van 2010?
Mijdrecht - Op 16 november mocht mevrouw 
Martensen de Vrijwilligersprijs 2010 in ontvangst 
nemen. Een mooi beeldje en een cadeaubon vie-
len haar ten deel. Aangezien de heer en me-
vrouw Martensen ook ons vele malen hebben bij-
gestaan, togen wij opgewonden naar de Meijert. 
Voor ons was het al duidelijk, Hennie Martensen 
moest winnen. Wat zij met haar kledingbank be-
tekent voor de minderbedeelden is met geen pen 
te beschrijven. Haar hele huisje aan De Eendracht 
leek altijd op een centraal magazijn van een groot 
kledingwarenhuis.
Ook met feestdagen probeerde zij altijd nog wat 
extra’s te doen voor de mensen. Nooit heeft zij 
enige steun vanuit de gemeente gekregen voor 
haar geweldige werk. Ook het Leger des Heils 
wist Hennie te vinden. Als zij tekort kwamen dan 
belden ze met Hennie, want die regelde dan wel 
weer wat.
Nu zijn Hennie en haar man Kees van de zomer 
hals over kop verhuisd in verband met de zorgen 
over hun zoon. Zij wilden eigenlijk in Zwartsluis 
gaan wonen, maar daar was geen plaats. Om-
dat er toen weinig keus was, zijn zij in Vollenho-
ven gaan wonen. Het huis was nog niet ingericht, 
maar de kledingbank draaide alweer. Ook ve-
le mensen uit De Ronde Venen konden toen nog 
steeds op hen rekenen. 

Maar het onverwachte gebeurde, Hennie en haar 
man stortten daar helemaal in. Het gemis van hun 
geliefde omgeving en al hun contacten die zij hier 
hadden gekregen via de kledingbank, zijn zij kwijt. 
De mensen daar komen wel voor kleding, maar 
verder laten zij Hennie en haar man links liggen. 
Kortom: Hennie wil op haar knieën terug naar 
haar roots. Doodziek trof ik hen aan in de Meijert, 
helemaal geen feeststemming, maar de wanhoop 
nabij. De burgemeester om steun gevraagd, maar 
het antwoord was, ga maar naar Westhoek. De 
volgende dag zijn Hennie en haar man Kees naar 
Westhoek getogen, met het beeld nog in de hand. 
Het antwoord op de vraag ‘kunnen jullie ons hel-
pen’: ‘kom over 8 jaar’. Gaan wij zo om met men-
sen die hun laatste cent nog aan een ander ge-
ven?
Op 20 november waren in het dorp vele politieke 
partijen zieltjes aan het winnen. De meeste heb 
ik aangesproken. Denk aan uw belofte. Nu zijn zij 
in grote geestelijke nood en we laten ze barsten.’

Politiek, sta op en recht uw rug. Help Hennie en 
haar man aan een woning voor haar en haar kle-
dingbank.

R. de Jong, Frank, 
Mijdrecht

Voor twee Uithoornaars en twee Rondeveners:
Bronzen legpenning van Carnegie 
Heldenfonds voor heldhaftig optreden
De Ronde Venen - Burgemees-
ter Burgman van De Ronde Venen 
heeft woensdagmiddag 17 novem-
ber jl, in aanwezigheid van burge-
meester Oudshoorn van Uithoorn, 
de bronzen legpenning van het Car-
negie Heldenfonds overhandigd aan 
een inwoner van Mijdrecht en twee 
inwoners van Uithoorn. De drie ont-
vingen de bronzen legpenning voor 
hun optreden tijdens een verkeers-
ongeluk in De Hoef op 20 april jl.

Ook een inwoner van De Hoef krijgt 
een bronzen legpenning voor zijn 
optreden, maar was helaas verhin-
derd. Door alert optreden van de 
vier mannen kon de inzittende van 
een auto die op zijn kop in een sloot 
was beland snel uit zijn levensge-
vaarlijke positie worden bevrijd.

Op zijn kop
Op dinsdagavond 20 april 2010 
kwam op de kruising Westerland-
weg/Hoofdweg de auto van een in-

woner uit Hoofddorp in botsing met 
die van een automobiliste uit Woer-
den. Bij haar in de auto zat ook een 
inwoner van Mijdrecht.

Door de aanrijding belandde de au-
to van de Woerdense op zijn kop in 
de sloot naast de weg. De automo-
biliste wist de auto snel te ontvluch-
ten, maar haar passagier lukte dat 
niet. Hij hing ondersteboven in zijn 
autogordels in de wagen die lang-
zaam in de zachte bodem van de 
sloot wegzakte.

Kort na het ongeluk sprongen de 
vier bovengenoemde mannen in de 
sloot in een poging de inzittende uit 
de wagen te bevrijden. Met vereen-
de krachten lukte het hen de wagen 
te kantelen en een zijruit in te slaan. 
Omwonenden die de klap van de 
botsing hadden gehoord, belden 
onmiddellijk 112 om de hulpdien-
sten te alarmeren. Ook reikten zij 
de mensen in het water een koe-

voet aan waarmee de ruit kon wor-
den stukgeslagen. De passagier kon 
daarna ongedeerd de auto verlaten.

Reddingsactie
Voor de gemeente De Ronde Ve-
nen was het optreden van de vier 
aanleiding om een onderscheiding 
aan te vragen bij het Carnegie Hel-
denfonds. De reddingsactie van de 
vier mannen was voor het fonds re-
den hen de bronzen legpenning toe 
te kennen. Jaarlijks kent het fonds 
gemiddeld veertig bronzen legpen-
ningen toe aan mensen die met ge-
vaar voor eigen leven en goed hulp 
hebben geboden. In haar toespraak 
roemde burgemeester Burgman het 
optreden van de vier mannen en 
omschreef ze hun handelen als een 
heldhaftige daad. 

Het getuigt van durf en medemen-
selijkheid om te stoppen en hulp te 
bieden aan mensen die het nodig 
hebben.

zang met u als publiek! Laat u deze 
avond verrassen en kom luisteren. 
Neem vrienden en familie mee!

Voorverkoop
De voorverkoop voor dit concert is 
inmiddels van start gegaan. Kaarten 
kunt u bestellen bij de leden van de 
vereniging of via de website 
www.rovenians.nl of 
www.brassband-concordia.nl 

Kaarten kosten in de voorverkoop 
tien euro per stuk. Reserveer tijdig 
om teleurstellingen te voorkomen.

Groepswoningen voor demen-
terende ouderen stap verder
De Ronde Venen - Wethouder 
Jobke Vonk-Vedder van de gemeen-
te Abcoude en Tom Burgers, direc-
teur van Westhoek Wonen, hebben 
op maandag 22 november de pro-
jectovereenkomst over de gewenste 
woonzorgzone in de Angstelborgh 
ondertekend. Hierbij zijn afspraken 
vastgelegd tussen de twee partijen 
over de ontwikkeling van kleinscha-
lige groepswoningen voor demen-
terende ouderen en mensen met li-
chamelijke klachten in het centrum 
van Abcoude. Doel van het project is 
het creëren van een woonomgeving 
waarbinnen het aanbod van wel-
zijn en zorg is gewaarborgd. Daar-
naast willen de partners in dit pro-
ject – de gemeente, Westhoek Wo-
nen, welzijnsorganisatie Timpaan en 
Zuwe Zorg - bereiken dat zorgbe-
hoevende ouderen uit de gemeen-
te Abcoude zolang mogelijk in hun 
eigen woonomgeving kunnen blij-
ven. Zodat ook partners en familie-
leden hen kunnen bezoeken en hel-
pen. Momenteel is er geen opvang 
voor deze doelgroep, waardoor de-
ze bewoners nog moeten verhui-
zen naar een zorgvoorziening bui-
ten Abcoude. Een onacceptabele si-
tuatie vinden de gemeente Abcoude 
en Westhoek Wonen. In het gebouw 

komen kleinschalige groepswonin-
gen. Kleinschalig groepswonen is 
een voorziening waarbij mensen in 
kleine groepen een eigen huishou-
den vormen. De bewoner heeft een 
eigen zit/slaapkamer en de zes be-
woners delen samen een woonka-
mer en keuken. Iedere groepswo-
ning is eigenlijk een klein huis met 
alles er op en er aan, waaronder 
een eigen voordeur, wasruimte en 
bergruimte. Met kleinschalig wonen 
wordt een huiselijke en vertrouwde 
omgeving gecreëerd, waardoor de 
dementerende zich op zijn gemak 

voelt en plezier in het leven voorop 
staat. Deze vorm van wonen is een 
volwaardig alternatief voor het ver-
pleeghuis. Het bouwplan zal de ko-
mende periode in overleg met direc-
tomwonenden verder worden uitge-
werkt tot een definitief ontwerp, dat 
als basis dient voor de aanvraag van 
de bouwvergunning. Naar verwach-
ting zal medio 2012 gestart worden 
met de realisatie van het project. 
Ongeveer een jaar later is de ople-
vering van het project. In deze sa-
menwerking heeft iedere partij een 
duidelijke rol. De gemeente heeft de 
zorgbehoefte gesignaleerd. West-
hoek Wonen ontwikkelt, bouwt en 
verhuurt het pand aan Zuwe Zorg. 
Tympaan en Zuwe Zorg spelen een 
belangrijke rol in dit project en le-
veren de welzijns- en zorgdiensten.  
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Gijs Rijneveld viert 
dubbel feest  
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was de finale voor de 
hoogste klasse driebanders in De 
Paddestoel te Mijdrecht.
De 5 geplaatste spelers geselec-
teerd door de voorronden in de 
voorgaande weken kwamen tot 
stand door onderlinge wedstrijden 
tussen 24 opgegeven spelers.
Ton Bocxe plaatste zich als 1e ge-
volgd door Jos Lugtigheid, Pim de 
Jager, Gijs Rijneveld en Paul Huze-
meijer. Dit selecte gezelschap had 
al eerder van zich laten horen. Pim 
was in 2008 driebandenkampioen 
in de B-poule. Ton was in 2008 de 
beste in de A-poule van het drie-
banden.  Paul Huzemeijer had vo-
rig jaar z,n visitekaartje al afgege-
ven door z,n kampioenschap in de 
driebanden A.
Zaterdag ging Gijs die 65 jaar werd 
met de volle winst huiswaarts.   
Thuisgekomen was dat het gesprek 
van de avond want Gijs speelt pas 
1,5 jaar het spelletje met de 3 ballen.
De andere spelers gingen met 2 
punten op zak huiswaarts terwijl 
Ton met lege handen z,n huis weer 
ging opzoeken.
Zondag hadden Aria en Lucia de 
wedstrijdleiding weer op orde en 
Ton kon beginnen. Het werd een 
spannende partij tussen Paul en Ton 
die aan elkaar gewaagd waren en in 
het voordeel van Ton eindigde.

Pim en Jos kwamen aan de tafel 
waarvan Pim de beste bleek.
Gijs en Jos moesten tegen elkaar 
aantreden waarvan Gijs bleef het 
spel de baas.
Ton en Pim moesten elkaar nog 
hebben maar na een spannende pot 
trok Pim helaas aan het kortste eind.
De finalepartij ging tussen Paul en 
Gijs die er natuurlijk al glansrijk voor 
stond. Met 6 punten op zak begon 
de laatste partij en bij winst zou Paul 
alleen nog voor de 2e plek kunnen 
gaan. Gijs bleef koel en pakte ook 
de partij tegen Paul.      
Voorzitter Cor reikte samen met Aria 
de bekers uit, met de beschikbaar 
Bocxe Biljartskadobon en de Rij-
des-bloemen.
De tellers van de Paddestoel tra-
den correct op waardoor het 3-ban-
dentournooi van Biljartfederatie De 
Ronde Venen 2010-2011 uitstekend 
geslaagd is.

De uitslag is als volgt:
1 Gijs Rijneveld 8 pnt.
2 Ton Bocxe  4 pnt.
3 Pim de Jager 4 pnt.
4 Paul Huzemeijer 2 pnt.
5 Jos Lugtigheid 2 pnt.

Hoogste tournooiserie: 6 carambo-
les Paul Huzemeijer
Kortste Partij: 18 beurten, Gijs Rij-
neveld.

Atlantis B1 wint weer!
Mijdrecht - Op zaterdag 20 novem-
ber moest Atlantis B1 aantreden in 
Alphen
a/d Rijn om een wedstrijd te spelen 
tegen Tempo. Na een aantal avond-
wedstrijden mocht er nu een keer 
‘s middags worden gespeeld. De 
sponsor van dit geweldige team is 
Roebeson. Het team begon goed 
aan de wedstrijd. In de aanval be-
gonnen Matthijs, Mathijs, Mandy 
en Ciska. Het stond al snel 0-2 door 
doelpunten van Ciska en Mathijs. Er 
werd gewisseld van kant. Het twee-
de aanvalsvak bestond uit Jesper, 
Max, Sterre en Eva. Ook zij deden 

het goed met doelpunten van Eva. 
Na rust begon Atlantis niet scherp 
genoeg waardoor het onnodig 2-4 
werd. Gelukkig liep Atlantis uitein-
delijk uit tot 2-9 door doelpunten 
van Mandy, Sterre, Jesper, Stef en 
Matthijs. Helaas kreeg Atlantis nog 
een tegendoelpunt. De eindstand 
was uiteindelijk 3-9. De B1 ging dus 
weer door met wat ze gewend zijn: 
winnen. Zaterdag moet de B1 thuis 
aantreden tegen Rapid. Het belooft 
een leuke wedstrijd te worden voor 
het team dus kom allemaal kijken. 
De wedstrijd begint om 15:50. Ho-
pelijk tot zaterdag!

CSW pakt koploper DOVO
Wilnis - Het was zaterdag een wa-
re kraker in Wilnis. Koploper DOVO 
kwam op bezoek en na een wed-
strijd waarin werkelijk van alles ge-
beurde was het CSW dat met een 
dik verdiende 3-1 overwinning van 
het veld stapte.
De afspraken waren vooraf duide-
lijk, ruimtes klein houden en de te-
genstander proberen af te jagen. 
Het beter voetballende DOVO had 
daar moeite mee en dat was abso-
luut de verdienste van CSW. Toch 
was de eerste kans van de wedstrijd 
voor DOVO. Na een goede voorzet 
vanaf de rechterkant werd er knap 
ingeschoten maar Jordi Wens kon 
redding brengen met de voet. Daar-
na een gevaarlijke vrije trap van Je-
roen Westera die door alles en ie-
dereen werd gemist en zodoen-
de verdween de bal naast het doel. 
CSW probeerde met lange ballen 
de snelle Wijngaarden in stelling te 
brengen maar tot echte grote kan-
sen leidde dit nog niet. DOVO bleef 
toch de gevaarlijkste ploeg via on-
der andere een schot dat maar net 
over zeilde. Slordig uitverdedigen 
van CSW door het midden leverde 
DOVO balbezit op en het schot van 
grote afstand ging maar net naast. 
Toch was het CSW dat de grootste 
kans kreeg op een voorsprong. Ste-
fan Baars kwam vrij voor de doel-
man te staan en na hem gepasseerd 
te hebben werd hij iets te ver naar 
buiten gedreven maar zijn voorzet 
kon net niet in het lege doel wor-
den gewerkt door Michel Zelden-
rijk. Even later werd Wijngaarden de 
diepte ingestuurd en werd binnen 
de zestien van achteren gehaakt. 
De toegekende strafschop werd 
door Stefan Baars feilloos ingescho-
ten. DOVO ging op jacht naar de ge-
lijkmaker en een uitstekende voor-
zet vanaf de linkerkant kwam bij de 
spits maar tot tweemaal toe redde 
Wens uitstekend. Op slag van rust 
kreeg ook DOVO een terechte pe-
nalty na haken van de tegenstan-

der. Ook deze penalty werd knap in-
geschoten waardoor beide ploegen 
met een 1-1 stand de rust ingingen.

Fel
Na rust een fel aandringend DOVO 
wat ook betekende dat er erg veel 
ruimte lag achter de verdediging. Al 
snel nam CSW weer de leiding in 
de wedstrijd. Een steekbal van Ste-
fan Baars op Zeldenrijk werd door 
laatstgenoemde hard en laag inge-
schoten. DOVO moest komen maar 
het gretige en onvermoeibare CSW 
gaf de tegenstander nauwelijks 
de gelegenheid om op te bouwen. 
Wel een aantal dreigende momen-
ten maar echt uitgespeelde kansen 
kreeg DOVO nauwelijks. De mooi-
ste kansen waren voor CSW waar 
Zeldenrijk de bal prima inschoot 
maar de uitstekende keeper op zijn 
weg vond. Even later weer Zelden-
rijk die na een goede voorzet de bal 
net naast tikte. De wedstrijd werd 
grimmiger en na wat tumult in de 
middencirkel kwamen beide ploe-
gen met 10 man te staan. Een spe-
ler van DOVO en CSW’er Alexander 
Bos werden van het veld gezonden. 
CSW bleef er vol voor gaan en gooi-
de de wedstrijd een minuut of 10 
voor tijd definitief in het slot. Vincent 
Wens gaf de bal mee aan de sprin-
tende Ricardo Blaaspijp. Blaaspijp 
behield het overzicht en bediende 
Michel Zeldenrijk precies op maat 
die vervolgens de 3-1 tegen de tou-
wen knalde. DOVO was geknakt en 
bijna werd het nog 4-1 toen Stefan 
Baars alleen voor de doelman ver-
scheen maar de bal eindigde in de 
handen van de keeper. 

Na de lange blessuretijd floot de 
scheidsrechter voor het einde en 
stapte CSW met een prima 3-1 over-
winning van het veld. Een overwin-
ning die behaald werd door middel 
van veel passie en strijd waardoor 
tegenstander DOVO nauwelijks in 
zijn spel kwam.

HVM Hockey dames wint 
‘allesbehalve soepel’
Mijdrecht - Amsterdam: De wed-
strijd tussen FIT en Mijdrecht werd 
in het voordeel beslecht van de gas-
ten. Het werd in Amsterdam Noord 
1 – 3, waarin HVM een bijzon-
der stroeve wedstrijd speelde, al-
dus coach Johan Peper. Het ging al-
lesbehalve soepel, we accepteren 
van elkaar dat het even een min-
dere wedstrijd was. Zulke wedstrij-
den heb je een a twee keer per sei-
zoen. Het uitgangspunt was voor de 
Mijdrechtse dames ook niet echt 
uitdagend te noemen.
Een tegenstander die pas twee keer 
heeft gewonnen, vijf keer scoorden 
in zeven wedstrijden en op de voor-
laatste plaats staat. 
Op het semi water veld komt de 
wedstrijd maar traag op gang en is 
in de eerste twintig minuten een-
richtingsverkeer naar het goal van 
de Amsterdammers. Linker mid-
denveldster Sanne Rijnders krijgt in 
de tiende minuut de bal op de kop 
cirkelrand aan gespeeld en zij be-
denkt zich geen seconde en slaat 
met een mooie droge knal de bal in 
het net. Haar eerste voor HVM. Het 
goede voorbeeld werd tien minuten 
later door Saskia Kraan herhaald, 
maar nu met een duik flats. Dat wil 
zeggen de dalende bal is niet hard 
maar uiterst lastig voor een keep-

ster. Hierna geloven de dames het 
wel een beetje en gaat het tempo in 
de wedstrijd omlaag. Uit een afge-
slagen strafcorner scoort de thuis-
ploeg de aansluit treffer. Lang kun-
nen zij niet van deze treffer ge-
nieten, direct erna is er een gro-
te kans voor Saskia Kraan die naast 
gaat. Maar uit de daarop volgen-
de aanval, de mooiste van de gehe-
le wedstrijd, waarin one-touch hoc-
key centraal staat scoort aanvalster 
Anouk Dix ook haar eerste doelpunt 
van het seizoen. Het betekende ook 
gelijk de ruststand en eindstand. De 
tweede helft had eigenlijk schrifte-
lijk afgehandeld kunnen worden. 
Player of the match was Shamilah 
Tromp. 
Kortom: drie punten voor HVM en 
verder heel snel vergeten deze wed-
strijd.
Volgende week een geheel nieuwe 
en uiterst motiverende uitdaging; 
koploper Kikkers uit Nieuw Vennep 
komt naar Mijdrecht en deze dames 
hebben pas vier tegendoelpunten. 
We zullen onze huid duur verkopen 
met een uitgekiende tactiek en pro-
beren de drie punten in huis te hou-
den. Hetgeen vorig seizoen uitste-
kend lukte. De dames rekenen in 
elk geval op veel publiek, aanvang 
12.45 uur.

Kanovereniging viert 
20-jarig bestaan
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend vierde de club het 20-jari-
ge bestaan. Op 30 november 1990 is 
de vereniging opgericht met als doel 
het bevorderen en beoefenen van 
de kanosport. De club is in hoofd-
zaak een recreatieve vereniging met 
rond de honderd leden. Met het 4e 
lustrum toont de kanovereniging 
aan dat de kanosport definitief een 
plaats heeft gekregen binnen de 
gemeente. 
Dit heeft in de afgelopen twintig jaar 
soms best moeite gekost om zich te 
handhaven. De huisvesting heeft 
hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
De club is gestart bij in de oude 
brandweerkazerne achter mode-
zaak Lutz. Een nadeel was hier dat 
iedereen met de kajaks de Heren-
weg over moest In verband met de 
nieuwbouw appartementen moest 
de club daar weg. In de laatste fa-
se was er geen licht en geen wa-
ter meer. Net op tijd kon er worden 
verkast naar het oude politiebureau 
naast de zeilschool. Hier is de ka-
novereniging het langst gehuisvest, 
mede dankzij een tienjarig huur-
contract toen de gebouwen werden 
verkocht. De zoektocht naar een al-
ternatieve locatie heeft veel tijd en 
energie gekost. Vorig jaar, net voor 
het aflopen van de huurovereen-
komst, is de club verhuisd naar de 
Herenweg 196. Een prachtige lo-
catie die veel meer te bieden heeft 
voor de leden. Eindelijk een eigen 
kleedkamer voor de dames en een 
verwarmd huis met daarin voldoen-
de ruimte voor de ledenvergadering 
en gezellige avonden.     

Heftig
Na de “heftige” verhuizing vorig jaar 
is de vereniging dit jaar rustig be-
gonnen met het weer uitbouwen 
van de vaaractiviteiten. Het kanova-
ren is extra onder de aandacht ge-
bracht van de basisscholen door 
deel te nemen aan Hart voor Sport. 
Wel is merkbaar dat de jeugd die al 
sportief bezig is concurrentie heeft 
van de andere buitensporten op de 

zaterdag. Ook wordt er gewerkt aan 
het verbreden van de basis van het 
kanopolo. Volgend jaar in het de be-
doeling om met een tweede team 
van start te gaan. De woensdag-
avond voor de senioren wordt prima 
bezocht. Wel zijn het vaak de ver-
trouwde gezichten. Na de roerige 
jaren met de nodige onzekerheid is 
er weer langzaam groei te zien bin-
nen de club. Dit is vooral te merken 
aan het feit dat de nieuwe contai-
ners voller zijn geworden. Afgelo-
pen weekend is daarom een materi-
alencontainer leeggemaakt om ge-
schikt gemaakt te worden voor bo-
tenopslag. Er is weer ruimte voor ca. 
25 extra leden die tevens hun ka-
jak willen stallen. Wat ook als een 
kans wordt gezien is de samenvoe-
ging met Abcoude. Doordat de lo-
cale kranten daar ook worden ver-
spreid is het makkelijker geworden 
om de kanosport in deze kern on-
der de aandacht te brengen. Voor de 
mensen die belangstelling hebben 
voor de kanosport is er de gelegen-
heid om in de wintermaanden een 
keer te komen kijken in het Veen-
weidebad. Daar wordt om de 14 da-
gen op zaterdagmiddag getraind in 
eskimoteren en Freestyle voor de 
jeugd in hun playbootjes en oefent 
de jeugd in het kanopolo. In maart 
gaat de kanoclub weer naar buiten 
en worden er weer instapdagen ge-
organiseerd. Met iets meer kennis; 
techniek en ervaring van het kano-
varen wordt het leuker om te doen 
en worden de mogelijkheden groter 
om de omgeving al varend te ver-
kennen. Kortom kom in het voor-
jaar het zelf proberen. De vereni-
ging heeft verenigingsboten voor de 
beginnende kanovaarder en er de 
aanschaf van eigen materiaal is in 
het begin nog niet nodig.   

foto: Willem Goverse
(pr-coördinator)
Postulaat 8 
3641 NE Mijdrecht
Tel: 0297-287743
e-mail: goverse@planet.nl

Rabobank Rijn en Veen-
stromen pakt de koppositie
Mijdrecht – Afgelopen vrijdag 19 
november vond de tweede ron-
de van de bedrijfscompetitie plaats 
in Tennishal de Ronde Venen. Ge-
durende het gehele winterseizoen 
spelen bedrijven uit de omgeving op 
zes avonden deze competitie op ie-
dere 3e vrijdag van de maand. Ieder 
deelnemend bedrijf speelt met een 
team bestaande uit minimaal vier 
spelers. 

Op de tweede dag stonden er weer 
4 teams klaar om het tegen elkaar 
op te nemen. Rabobank Rijn en 
Veenstromen, Van Walraven, Sigma 
Coatings en Wichers Sport Consul-
tancy & Events. Na de eerste speel-
ronde waren de punten verdeeld 
en waren de teams erop gebrand 
om de winnende punten te beha-
len. Rabobank Rijn en Veenstromen 
kwam in actie tegen het team van 
Sigma Coatings. Beide teams speel-
den met een iets andere opstelling 
dan de 1e speelronde. Voor Rabo-
bank Rijn en Veenstromen pakte dit 
goed uit. Alle vier de partijen wer-
den gewonnen, waardoor ze gelijk 
de koppositie pakten.
De twee andere teams, van Wal-
raven en Wichers Sport Consul-

tancy & Events, speelden ook vier 
dubbelpartijen. De samenstelling 
van het team van Van Walraven 
was nieuw waardoor het team een 
moeilijke start kende. Na een aan-
tal games raakten de spelers ech-
ter goed op elkaar ingespeeld zo-
dat de spanning in de wedstrijden 
helemaal terugkeerde. Ondanks 
de goede comeback van het team 
Van Walraven was het toch Wichers 
Sport Consultancy & Events die er 
uiteindelijk met alle punten vandoor 
ging. Door deze overwinning kreeg 
het team aansluiting met Rabobank 
Rijn en Veenstromen.

Spannende speelronde op 17 de-
cember. Aankomende speelronde 
3 staat op vrijdag 17 december ge-
pland. Bij deze ontmoeting zullen de 
nummer 1 Rabobank Rijn en Veen-
stromen en de nummer 2 Wichers 
Sport Consultancy & Events het te-
gen elkaar moeten opnemen. Team 
Van Walraven neemt het in speel-
ronde 3 op tegen het team Sigma 
Coatings. 
Toeschouwers en geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om op 17 de-
cember langs te komen in de Ten-
nishal De Ronde Venen.

De Ronde Venen - In verschillende 
categorieën van de marthoncompe-
titie op de Amsterdamse Jaap Eden-
baan wordt in de breedte erg goede 
resultaten behaald.

In de jongste categorie de C3 be-
haalde Mike Oudshoorn een knap-
pe overwinning en werd Henk Jan 
Kroese 2e. Zijn broer Dirk Kroese 
was 3e. In de eerste wedstrijd was 
de volgorde iets anders toen werd 
Dirk Kroese 1e, Mike Oudshoorn 
2e en Henk Jan Kroese 4e. In het 
tussenklassement na twee verre-

Nooit Gedacht marathon-
schaatsers presteren goed

Koplopers biljartcompetitie 
houden spanning er in
De Ronde Venen - In  speelweek 
14 had koploper De Schans een stil-
staande rit. Doordat de competi-
tie uit 23 teams bestaat heeft elke 
week één team ‘n weekje rust. Door 
het verschil in het aantal gespeel-
de wedstrijden is de stand enigszins 
vertekend. Deze week was, na een 
mindere periode, Henny Hoffmans  
de grote man. Hij had de kortste 
partij met 15 beurten en de hoogste 
serie met 51 caramboles = 56.67% 
van zijn te maken 90 caramboles. 
De Merel/Heerenlux 1 won volgens 
telefonische opgave met 6-2 van 
De Kromme Mijdrecht 1. De Me-
rel/Heerenlux 2 won met 6-3 van 
De Kromme Mijdrecht. Gijs Rijne-

veld en Gerrit Schuurman speelden 
in een marathonpartij remise tegen 
elkaar. Ab Augustin nam in 24 beur-
ten de winst mee tegen Peter Mar-
sen.  Cens 1 zag De Paddestoel 2 
met een minimale winst van 4-5 ver-
trekken. Vincent Roeleveld was in 17 
beurten heel snel klaar met Robert 
Daalhuizen. Cor van de Kraats had 
Pim de Jager met één carambole 
verschil te pakken. De Springbok 1 
maakte gehakt van APK Mijdrecht 
2 met een 9-0 overwinning. Kees 
de Bruin, John van Dam, Hans van 
Eijk en Peter Stam waren te sterk 
voor de spelers uit Nieuwer ter Aa. 
De Kuiper/van Wijk verloor nipt van 
De Merel/Heerenlux 3. Nico Kos-

ter won met één carambole verschil 
van Caty Jansen. Hans van Rijn zag 
in de slotfase Kees de Zwart met 2 
caramboles verschil alsnog voorbij 
denderen. 

De Kelder
Stieva Aalsmeer won het duel in 
“de kelder” met 5-4 van De Merel/
Heerenlux 4. Gijs van de Vliet had in 
slechts 17 beurten Derk Bunders op 
de knieën. APK Mijdrecht 1 bond nu 
De Springbok 2 aan de zegekar. Re-
né Hogenboom, Cor Ultee en Hen-
nie Versluis blijven maar punten 
pakken en stijgen op de ranglijst.
De Paddestoel 3 verloor verrassend 
met 4-5 van DIO 2. Henny Hoffmans 
gaf met winst en een moyenne 
van 6.00 het goede voorbeeld. Ton 
Brantsema had in 20 beurten een 
makkie tegen Ralph Dam. Jos van 
Wijk had in 18 beurten geen cle-
mentie met Pieter Stokhof.

Bob’s Bar was met 7-2 De Vrijheid/
Biljartmakers duidelijk de baas. Bert 
Loogman zorgde in een spannende 
partij tegen Richard van Kolck voor 
de enige punten van zijn team.
DIO 1 drukte met 7-2 APK Mijdrecht 
3 nog dieper op de laatste plaats. 
Paul Schuurman had in 19 beurten 
geen kind aan Roy Leemreize. Ra-
mon Alblas zorgde voor de enige 
winst van APK Mijdrecht 3 door een 
uit vorm zijnde Herman Turkenburg 
te verslaan. De Paddestoel 1 verpul-
verde Cens 2 met 9-0. Hans Bras, 
Allan Knightley, Joel Knightley en 
Petra Slimmers zagen een verbou-
wereerd Cens 2 vertrekken.
Stand na 14 speelweken:
1. De Paddestoel 2  87 punten
2. De Schans 84 punten
 (uit 13 wedstrijden)
3. Cens 1 79 punten
4. De Kuiper/van Wijk 78 punten
 (uit 13 wedstrijden)

den wedstrijden staat Mike Ouds-
hoorn 1e met 29 punten, Dirk Kroe-
se 2e met 28 punten en 3e Henk Jan 
Kroese met 26 punten.

Een categorie hoger de C2 boekte 
Jonathan Boom een klinkende over-
winning met een sterke eind sprint. 
Niels Immerzeel werd met veel aan-
vallen knap 10e. Dirk de Jong werd 
11e ,    Sven Prins 12e en tot slot Mi-
chiel Visschers werd 14e. In de eer-
ste wedstrijd werd Jonathan Boom 
3e, Niels Immerzeel 4e, Dirk de Jong 
11e en Sven Prins werd 12e. In het 

tussenklassement staat Jonathan 
Boom 2e met 28 punten, Niels Im-
merzeel 7e met 18 punten, Dirk de 
Jong 11e met 10 punten, Sven Prins 
13e met 8 punten en Michiel Vis-
schers 16e met 2 punten.

Bij de dames rijdt Manja Bunscho-
ten uit Vinkeveen erg verdienstelijk 
met een 13e plaats en in het tussen-
klassement 10e met 9 punten.
De volgende categorie is de Mas-
ters 3 met Cor Oudshoorn die knap 
14e werd, Cees de Jong 20e, Kees 
Houtman 23e en Nico de Jong 28e. 
In het tussenklassement staat Cor 
Oudshoorn 20e.
Bij de Masters 2 werd er weer hard 
gereden en werd Henk Regelink 7e, 
René Elenbaas werd 14e, Jos Aars-
man 15e en Jan van der Zon werd 

17e. In de eerste wedstrijd werd 
Henk Regelink 5e, Jos Aarsman 
werd 15e. In het tussenklassement 
staat Henk Regelink gedeeltelijk 5e, 
Jos Aarsman 18e en René Elenbaas 
19e. 
Alle rijders hebben veel punten bij 
elkaar gereden voor het vereni-
gingsklassement welke aan het eind 
van het seizoen uitgekeerd wordt in 
een geldbedrag, deze is bestemd 
voor de vereniging.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Prijzen winnaars kleurwedstrijd 
Modehuis Blok uitgereikt
Uithoorn - De kleurwedstrijd die 
BloKids afgelopen weken hield 
blijkt een groot succes te zijn ge-
worden. Kinderen kregen voor hun 
ingeleverde kleurplaat een cadeau-
bon t.w.v. 10 euro. Daarnaast loof-
de de kinderafdeling van Blok Mo-
de cadeaubonnen t.w.v. 250,-, 150,- 
en 100,- uit aan de drie kinderen die 
de beste slogan bedachten! Nie-
mand minder dan sinterklaas kwam 
vlak na de intocht in Uithoorn naar 
de modezaak om daar de winnaars 
bekend te maken. 

Door alle drukte in het verkeer werd 
het nog even spannend of alle win-

naars aanwezig konden zijn maar 
gelukkig had sint de tijd om op de 
winnaars te wachten.
De 9-jarige Quinten van Stijn won 
de eerste prijs met “De nieuwste 
modehits vind je bij BloKids”, Im-
me de Hertog van 5 jaar werd twee-
de met “Ik ben blits in kleding van 
BloKids”. De 3-jarige Tessa van Dijk  
won de derde prijs met “Bij BloKids 
is het altijd raak, daarom komen wij 
er ook zo vaak!”.
Kinderen kunnen hun kleurplaat 
nog inleveren t/m aanstaande za-
terdag. Ga naar 
www.blokmode.nl/kleurwedstrijd 
om de kleurplaat te downloaden.

Dit weekend weer 
volop korting bij Big L
Regio - Het einde van het jaar na-
dert alweer, nog een paar weken en 
dan zit het jaar er al weer op. De ge-
zelligste tijd van het jaar komt eraan. 
De verjaardag van de sint staat voor 
de deur, de kerstman staat te pope-
len om te komen en voor je het weet 
staat iedereen weer te proosten op 
een nieuw jaar.
Ook een dure tijd, veel geld wordt 
eruit gegeven aan cadeaus, lek-
ker eten en mooie kleding om goed 
voor de dag te komen. Om geld te 
besparen op een trendy outfit moet 
je zeker dit weekend naar Big L in 
de Zijdstraat komen. Er is ruimte no-
dig in de magazijnen voor het nieu-
we seizoen dat straks aanbreekt, 
veel kleding gaat daarom dit week-
end weg met kortingen tot 50% en 
dat is een lekkere besparing in de-
ze dure tijd. Zowel op hun damesaf-
deling als op hun herenafdeling vol-
op aanbiedingen met de actie ma-
gazijnverkoop.

Sint shopt bij Big L
Kun je nog steeds niet bedenken 
wat je aan de sint moet vragen voor 
pakjesavond? Big L heeft een gro-
te keuze aan riemen, boxershorts, 
trendy shawls en mutsen en ga zo 
maar door. Uiteraard ontbreekt het 
ook niet aan de nieuwste mode van 
o.a. de merken G-Star, Desiqual en 
Only. Als je twijfelt aan de smaak 
van de foedheiligman, vraag je ge-
woon een cadeaubon die je dan zelf 
lekker kan besteden! Om je goed 
van dienst te zijn de laatste weken 
van het jaar, is Big L extra geopend 
met extra koopavonden voor de sint 
en kerst. Ook zondag 19 december 
zal de winkel geopend zijn, houdt de 
krant in de gaten dus!
De medewerkers van Big L zien je 
graag dit weekend. Vrijdag 26 no-
vember is de winkel geopend van 
10-21 uur en zaterdag 27 november 
is de winkel geopend van 10-17 uur.
Tot ziens bij Big L.

Voorbereidingen zo goed als afgerond:

Kerstmarkt Uithoorn aan 
de Amstel is bijna vol

Uithoorn - “We kunnen verheugd 
mededelen dat steeds meer onder-
nemers en bewoners zich aanmel-
den voor de grootse Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel. Op dit mo-
ment zitten we op 151 kramen die 
zich zullen presenteren op de Kerst-
markt. Aanmelden kan nog tot en 
met dinsdag 30 november aan-
staande, dan moeten we de inschrij-
vingen stoppen”, zo laat de organi-
satie van de Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel ons weten.

“Steeds meer ondernemers zien in 
wat voor spektakel het gaat worden 
en geven zich op om ons via spon-
soring te steunen in ons plan om 
van deze kerstmarkt een spektakel 
te maken. 

De hoofdsponsors zijn: Phanos, Al-
bert Heijn Jos van den Berg en voor 
alle activiteiten zoals kerstmannen, 
de arrenslee, kinderattracties, etc. 
hebben alle buurtbeheren uit Uit-
hoorn en De Kwakel zich opgewor-
pen, geweldig!

Daarnaast zijn we onze andere 
sponsors van Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel erg, heel erg dank-
baar dat we er met z’n allen zo’n 
mooie evenement van kunnen gaan 
maken.

Deze sponsoren zijn:
Solinas bv Uithoorn, Cequ Holding 
bv Uithoorn, BOP Opleidingen Am-
stelplein Uithoorn, Rabobank Uit-
hoorn, ABN-AMRO bank Uithoorn, 
UBA bouw Uithoorn, Sauna Amste-
land Uithoorn, Leenders Business & 
Partycatering De Kwakel, Stichting 
Werkgroep Horeca Uithoorn, Schijf 
Uithoorn, Total Prepress Uithoorn, 
Rian van der Veldt De Kwakel, SBBU 
beveiliging Uithoorn, NHAR Enter-
tainment Uithoorn, Krijtenberg Mu-
sic Store Uithoorn, M. Plasmeijer 
Uithoorn, Drinken en Zo Uithoorn, 
Arrow Cleaning Uithoorn, EKZ Uit-
hoorn, Administratie en Adviesburo 

John de Vries bv Uithoorn, Vrumo-
na drinks.
Sponsors mogen zich ook nog 
steeds melden, graag zelfs, want 
ook het Goede Doel: ThamerThuis in
De Kwakel willen we een leuk be-
drag kunnen overhandigen”, aldus 
de organisatie. 

Storten
Bij Albert Heijn Jos van den Berg 
kunt u in de daarvoor bestemde ton 
bij de emballageautomaat uw em-
ballagebon deponeren wat ook bij-
draagt aan een mooie bedrag voor 
ThamerThuis. Voor eenieder die 
ook graag wil storten voor dit Goe-
de Doel, dat kan ook op rekening-
nr. 45.35.04.752 t.n.v. Goede Doel 
Kerstmarkt 2010. Ook zal er op de 
Kerstmarkt de hele dag gecollec-
teerd worden.
Deze kerstmarkt zou niet van de 
grond kunnen komen zonder de in-
zet van een groepje hardwerkende 
vrijwilligers. Er is erg veel te rege-
len van hand- en spandiensten tot 
het regelen van het verkeer. Wie wil 
kan zich nog altijd beschikbaar stel-
len of aanmelden bij de organisatie 
van de Kerstmarkt Uithoorn aan de 
Amstel, Kees Veltman, Han Nollen, 
Jos Brouwer of Jos van den Berg. 
“Daarnaast hebben we van de Ge-
meente Uithoorn een wondermooi 
geschenk gekregen wat we op een 
later tijdstip pas bekend gaan ma-
ken maar wat de Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel mooi zal gaan 
kleuren. Verder natuurlijk vele kerst-
cadeaus en artikelen die ten toon 
gespreid zullen worden.

Volgende week woensdag 1 de-
cember zal in deze krant een prach-
tig programmaboekje worden ver-
spreid.

Maar liefst 47.500 huis aan huis in 
gemeente De Ronde Venen, Uit-
hoorn, De Kwakel en Aalsmeer, Rij-
senhout en Kudelstaart. Dus houd 
uw ogen gericht op de brievenbus.

Jong ontmoet oud tijdens herfst-
bingo in Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op dinsdagmiddag  
vond er in Zuwe Maria-Oord een 
herfstbingo plaats met bewoners 
van het zorgcentra en kinderen van 
de St. Jozefschool uit Vinkeveen. De 
bingo was een initiatief van de Riki 
Stichting en heeft als doel het con-
tact tussen kinderen en ouderen te 
bevorderen. Hoewel de leerlingen 
van de nabijgelegen St. Jozelfschool 
wekelijks in het zorgcentra helpen, 
vonden de medewerkers van de sec-
tor Welzijn van Zuwe Maria-Oord dit 
een leuk initiatief van de Riki Stich-
ting. Samen (bingo) spelen geeft 
plezier en gezelligheid. En zo zat op 
dinsdag 16 november de recreatie-
ruimte helemaal met 27 kinderen en 

ruim 60 bewoners. De kinderen za-
ten verspreid tussen de bewoners en 
hadden samen een kaart om de bin-
go te spelen. Als prijs was er voor al-
le kinderen een chocoladeletter en 
voor de bewoners bonbons of een 
chocoladeletter. De prijsjes werden 
aangeboden door de Riki Stichting. 
Het was een gezellige drukte.
In december gaat een andere groep 
leerlingen van de St. Jozefschool hel-
pen om de kerstpakketjes, geschon-
ken door de Riki-stichting, persoon-
lijk bij alle bewoners van Zuwe Ma-
ria-Oord en Vinkenoord te brengen. 
Dit is een jaarlijks terugkerende ac-
tie die erg gewaardeerd wordt door 
de bewoners.

Huldiging jubilerende zangers
Uithoorn - Elk jaar rond de twee-
de helft van november – in de buurt 
van het feest van Cecilia, de patro-
nes van veel koren en zangers – zet 
de Emmaüsparochie die mensen in 
het zonnetje die door hun langjarig 
lidmaatschap van het koor een ex-
tra bijdrage geven aan de vieringen.
Dit jaar was er een bijzondere jubi-
laris!  Theo Groot zingt al 60 jaar als 
tenor en voor zo´n lange staat van 
dienst heeft de Gregoriusvereniging 
geen standaardspeld en oorkonde. 
De andere jubilaris, Mevrouw Cis 
van Eijk-van der Velden, zingt al 25 
jaar als alt haar partij.
Mevrouw Ria van der Werff sprak 
namens het Parochiebestuur op het 
einde van de viering, waarin pas-
tor Woolderink was voorgegaan. Zij 
nam de toehoorders mee naar een 
sprookjeseiland waar allerlei soor-
ten vogels hun gezang lieten ho-
ren. Zo keerde zij weer terug in de 
gewone mensenwereld waar zij dus 

ook van die goede zangers had ge-
hoord.
Zij memoreerde de lange staat van 
dienst van Theo Groot, die al zo-
veel jaren zijn stem laat horen. Aan-
vankelijk in het Ceciliakoor van de 
Schans, waarvan hij ook nog een 
tijd voorzitter was, na de fusie in 
het Emmauskoor. Ook laat Theo zijn 
stem horen in het Gregoriaans koor.
Cis van Eijk zingt al 25 jaar haar alt-
partij en staat erom bekend nooit 
een repetitie over te slaan.
Pastor Woolderink spelde hierna bij 
Cis van Eijk de speld op voor 25 jaar 
lidmaatschap en reikte haar de bij-
behorende oorkonde uit.
Voor Theo Groot was er een specia-
le oorkonde en een onderscheiding 
met het getal 60 erin verwerkt. Na 
afloop was er in Trefcentrum van de 
Parochie gelegenheid de jubilaris-
sen te feliciteren en het koor zette 
dat samenzijn daarna nog met een 
drankje voort.

Daarom moet de bus-
sluis in Meerwijk open!
Ik wil graag even reageren op 
het artikel van het Comité Bus-
sluis in de Nieuwe Meerbode 
van 17 november j.l. Volgens 
mij wordt er in de media in Uit-
hoorn ten onrechte de indruk 
gewekt dat er alleen maar te-
genstanders m.b.t. de voorge-
nomen openstelling zijn. Wij 
zijn in 1998 in Meerwijk-West 
komen wonen en hebben ons 
al die jaren al verbaasd over 
en geërgerd aan het feit dat er 
midden in een rondweg door 
onze woonwijk een bussluis 
geplaatst is, waardoor wij, om 
bijv. naar het winkelcentrum 
Amstelplein te komen, hele-
maal moeten omrijden, via de 
zeer drukke N201 en langs 
een tweetal niet op doorstro-
ming ingestelde verkeerslich-
ten. Inwoners van Meerwijk-
Oost kennen dat ongemak 
niet. 

Ik geloof dan ook helemaal niet 
dat, zoals de schrijvers stellen, 
heel veel inwoners van Meer-
wijk tegen de openstelling zijn. 
Integendeel. Ik denk dat met 
name inwoners van Meerwijk-
West de openstelling zeer zou-
den toejuichen. Echter, het Co-
mité Bussluis, waarvan de le-
den zeer waarschijnlijk voor-
namelijk uit Meerwijk-Oost af-
komstig zijn en aan of nabij de 
rondweg wonen, heeft in kor-
te tijd enorm veel lawaai ge-
maakt, waardoor je de indruk 
krijgt dat iedereen tegen de-
ze openstelling is. De voor-
standers hoor je namelijk in dit 
soort kwesties zelden. 

De argumenten die de tegen-
standers hanteren zijn maar 
voor een deel terecht. Zo ge-
loof ik bijvoorbeeld helemaal 
niet in een toename van het 
autoverkeer in de vorm van  
sluipverkeer, want het lijkt mij 
zeer onwaarschijnlijk dat men, 
komende van de N201, drie 
km door Meerwijk zou omrij-
den om vervolgens verderop 
weer aan te sluiten in de fi-
le voor het stoplicht. De aan-
wezigheid van scholen langs 
het traject vormt evenmin een 
beletsel voor openstelling. De 
scholen worden van de open-
bare weg gescheiden door een 
hek en een zeer breed voet- 
en fietspad. Bovendien zijn er 
overal in ons land soortgelij-
ke woonwijken met rondwe-
gen te vinden waar de aanwe-
zigheid van scholen geen en-
kel probleem oplevert. Mocht 
men bevreesd zijn dat er te 
hard gereden zou worden, dan 
kan men dit eenvoudig oplos-
sen door het aanbrengen van 
verkeersdrempels of ande-
re snelheidsremmende obsta-
kels. Ook dient men te beden-
ken dat er voor inwoners van 
Meerwijk-West bij calamitei-
ten maar één ‘vluchtweg’ be-
schikbaar is als de bussluis 
niet verdwijnt. 

Kortom: openstellen die bus-
sluis!

Met vriendelijke groet,
M. Hoeve 

Zwarte Mees 4
Uithoorn (Meerwijk-West)
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Meldpunt Zorg en Overlast
Uithoorn - Ziet u wel eens iemand 
in uw buurt dwalen, doelloos, ver-
ward en misschien wel vervuild? 
Ziet u die ene buurvrouw nooit 
meer, terwijl u voorheen altijd een 
praatje maakte? U ziet haar wel 
eens over straat lopen, maar als u 
aanbelt doet ze niet open? Onder-
vindt u geregeld geluidsoverlast van 
uw buren? Of komt er een enorme 
stank uit het huis van een buurtbe-
woner? U heeft de buren er al een 
aantal keer op aangesproken, maar 
de overlast stopt niet? Bent u hulp-
verlener en houdt juist die cliënt 
waar u zich zorgen over maakt, al-
le hulp op afstand? Sommige men-
sen weten niet hoe ze de juiste in-
stantie kunnen bereiken, schamen 
zich of durven simpelweg geen hulp 
te vragen. De problemen waar men-
sen in verkeren, kunnen om die re-
den steeds groter worden. Bij het 
meldpunt zorg en overlast kunnen 
bewoners, hulpverleners, vrijwilli-
gers en mantelzorgers terecht uit de 
gemeentes Amstelveen, Uithoorn, 
Aalsmeer en Ouder-Amstel. Zij kun-
nen advies en ondersteuning krij-
gen bij het terugdringen van over-
last of wanneer zij zich zorgen ma-
ken om (buurt)bewoners. 

Werkwijze
Het meldpunt is erop gericht om 
zo snel mogelijk de juiste hulp in 
te schakelen. Om dat te realise-
ren werkt het meldpunt samen met 
veel instanties. Medewerkers van 
het meldpunt gaan niet zelf op mel-
dingen af en verlenen geen hulp. 
Een medewerker van het meldpunt 
neemt uw vraag in behandeling. De 
ernst en de juistheid van de mel-
ding wordt onderzocht, onder ande-
re door navraag te doen bij andere 
instanties. De medewerker zal u al-
tijd vragen of uw melding al bekend 
is bij de personen over wie het gaat.
Als besloten wordt dat er een huis-
bezoek plaats moet vinden, zal dat 
gedaan worden door iemand van de 
GGD (Vangnet en Advies) of van het 
Steunteam. Wanneer de situatie ge-
heel in kaart is gebracht, wordt de 
juiste hulp ingeschakeld en zorgt 
het meldpunt voor een terugkoppe-
ling naar de melder.

Wanneer kunt u melden?
Zorg: 
Bij zorgmeldingen kunt u denken 
aan: verwaarlozing, vervuiling, so-

ciaal isolement, verslaving, psychi-
sche problemen, ouderenmishan-
deling, dementie.

Wanneer u zich zorgen maakt over 
deze groep mensen, kunt u een 
melding doen bij het meldpunt zorg 
en overlast. Ons werk zal erop ge-
richt zijn zo snel mogelijk de juiste 
hulp in te schakelen voor deze men-
sen.

Overlast: 
Bij overlast kunt u denken aan: 
geluids- of stank overlast
scheldpartijen
hinderlijk gedrag
Voor alle gevallen van overlast geldt 
dat het aanhoudend of steeds te-
rugkerend moet zijn.

Het werk zal erop gericht zijn de 
overlast te verminderen of te doen 
stoppen. Soms is daarbij één ge-
sprek voldoende, maar soms is het 
ingewikkelder en zal een juridische 
procedure gestart moeten worden. 

Hoe kunt u melden?
Bellen: 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
12.00 op 020-5430440
Indien we u niet gelijk te woord kun-
nen staan, wordt u zo snel mogelijk 
teruggebeld. 

Persoonlijk: 
Vind u het prettiger om een melding 
persoonlijk te doen, dan kan dit op 
afspraak.
Een afspraak kunt u maken via 020-
5430440 (ma t/m vrijdag 09.00 tot 
12.00).
De afspraak zal plaatsvinden op de 
Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB 
Amstelveen. 

Mailen:
meldpuntzorgenoverlast@vitawel-
zijnenadvies.nl

Vergeet daarbij niet de gegevens 
van de persoon over wie u meldt en 
uw eigen gegevens te noemen.
Gegevens die in elk geval nodig zijn:
naam, adres, telefoonnummer
reden van melden 
eventueel geboortedatum

Uw meldingen worden in vertrou-
wen behandeld.
Anonieme meldingen worden ech-
ter niet in behandeling genomen.
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Het einde nadert bij BVU
Uithoorn - Op maandag 15 novem-
ber speelde Bridge Vereniging Uit-
hoorn (BVU) de 5e en op 1 na laat-
ste ronde in de 2e parencompetitie. 
De uitslagen: 
A-lijn: 
1 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 64,17%
2 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 57,29%
3 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster 54,17%
4 Tineke van der Sluijs
& Huib van Geffen 52,78%
5 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg  51,74%
Tiny van Drunen
& Thea Kruyk 51,74%
7 Stenny Limburg
& Herman Limburg  50,35%
B-lijn: 
1 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 65,00%
2 Loes Kroon
& Theo Vermeij 62,50%
3 Nel de Ruiter
& Cees Harte 55,00%
4 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 50,83%
5 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 50,00%

Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 50,00%

Zowel en de A als de B is de num-
mer 6 opgeklommen naar plaats 3 in 
de totaalstand. Onderin de A is het 
dringen geblazen, ten minste 6 pa-
ren “vechten” voor de 4 degradatie 
plekken. De BVU speelt op maan-
dagavond van 19.45 tot 23.00 uur in 
de grote zaal bij de bar in sporthal 
de Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer mee spelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Heren 1 van Qui Vive 
weer geen punten!!
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de uitwedstrijd tegen Push in 
Breda op het programma! Een ploeg 
die bovenaan in de competitie mee 
kan draaien en dus een lastige te-
genstander is. Het doel was dan 
ook vanaf het begin af aan duidelijk: 
vol erop vanaf de eerste minuut. De 
mannen uit Breda kregen het dan 
ook gelijk flink moeilijk in de ope-
ningsfase met het uiterst agressieve 
naar voren jagende Qui Vive. Resul-
taat was enkele kansen en uiteinde-
lijk een corner. Deze werd op zeer 
schone wijze verzilverd door Wouter 
Otto die vanaf de kop van de cirkel 
een push recht boven het hoofd van 
de keeper plaatste waarop de kee-
per geen antwoord had, 0-1! He-
laas werd Push daarna sterker en 
zakten de mannen uit de Kwakel 
in. Geleidelijk aan verloren ze dan 
ook de grip op de eerste helft. On-
danks het goede verdedigen lange 
tijd kon een doelpunt niet uitblijven 
voor Push. Dit werden er in korte tijd 
zelfs 3. Twee veldgoals en 1 corner 

zorgden voor een ruststand van 3-1 
voor Push. De frustratie in de kleed-
kamer was dan ook waarneembaar. 
De beuk moest er wederom in. Ge-
lijk werd Push teruggedrongen en 
kwamen de mannen van Qui Vi-
ve steeds vaker in en rond de cir-
kel. Dit resulteerde in een strafcor-
ner waaruit een strafbal werd ge-
haald. Danny Bakker pushte de-
ze beheerst binnen en 3-2 was een 
feit. Binnen 2 minuten leggen de 
mannen uit Breda, op briljante wij-
ze, de 4-2 erin. Het spel golfde daar-
na op en neer. Over en weer werden 
er kansen gemist. De stand bleef 
onveranderd en de ploeg kon weer 
met 0 punten naar huis. Er werd een 
prima pot op de mat gelegd en er 
wordt steeds langer een hoog ni-
veau volgehouden. De aankomen-
de twee wedstrijden, aankomende 
zondag thuis tegen hockeyclub de 
Gooische,  moeten worden gewon-
nen om echt afstand van de onder-
ste regionen te nemen. En daarbij is 
steun van harte welkom!!

KDO Rugby bezoekt interland 
Nederlands Rugbyteam

De Kwakel - Afgelopen zaterdag, 
20 november, zijn de jeugdleden 
van KDO Rugby door de Nederland-
se Rugby bond uitgenodigd voor de 
interland van het Nederlands rug-
byteam tegen Tsjechië. Deze wed-
strijd werd gespeeld voor de zo-
genaamde European Nations Cup 
waar ze in de eerste klasse uitko-
men. De wedstrijd werd in een vol 
stadion gespeeld op het terrein van 
de Nederlandse rugbybond in Am-
sterdam. Na een ruststand van 3-8 
werd er helaas met 13-25 verloren. 
Een geflatteerde uitslag, want Ne-
derland liet geregeld sprankelend 
rugby zien. Helaas werden indivi-
duele fouten genadeloos afgestraft 
door de Tsjechen. De KDO rugby-
ers hebben hun uiterste best ge-
daan om Nederland naar de over-
winning te schreeuwen, maar he-
laas heeft dat niet mogen helpen. 
Al met al een erg leuke ervaring om 
eens een wedstrijd van het Neder-
lands Team te mogen bezoeken en 
we willen hierbij iedereen hartelijk 
bedanken die hierbij betrokken is 
geweest. Op de foto ziet u de uitge-
nodigde jeugdspelers met het Ne-
derlands team.

Het Steenbok RunningTeam 
zoekt Partners/Sponsors

Regio - In september 2009 is de 
stichting Steenbok RunningTe-
am opgericht. Het is een ambitieus 
team dat, met AKU in Uithoorn als 
‘thuisbasis’, zich tot doel stelt regi-
onale hardlooptalenten naar de Ne-
derlandse top te helpen. De regio 
loopt globaal gezien van Haarlem 

tot Hilversum en Amsterdam tot Al-
phen aan de Rijn. Inmiddels bestaat 
het team uit 14 getalenteerde atle-
ten uit Uithoorn en Mijdrecht (AKU), 
Amstelveen (Av Startbaan) en Hil-
versum (GAC). De stichting zorgt 
voor training, coaching en het faci-
literen in samenwerking met Run-

nersworld uit Haarlem, Brooks uit 
Leusden en WEA accountants uit 
Uitgeest. Daarnaast wordt intensief 
samengewerkt met een deskundig 
begeleidingsteam en een Commis-
sie van Aanbeveling, welke voorna-
melijk bestaat uit oud topsporters.
De eerste resultaten zijn zeer be-

moedigend: de huidige atleten zijn 
afgelopen seizoen 2009 – 2010 
goed geweest voor 7 medailles op 
Nederlandse Kampioenschappen 
en een flink aantal top-10 noterin-
gen op nationale ranglijsten. Boven-
dien is talent Wouter Heinrich on-
langs uitgenodigd voor een inter-
land wedstrijd in het Belgische Mol. 
Daarmee heeft het team in toene-
mende mate een landelijke uitstra-
ling. Gedetailleerde informatie over 
het team en de prestaties is te vin-
den op www.steenbokrunningte-
am.nl. 
Ter vergroting van de mogelijkhe-
den voor professionele begeleiding 
is het team op zoek naar Partners/
Sponsors. Daarbij denken we aan 
een invulling op maat t.b.v.:
- naamsbekendheid en vergroting 
van positieve effecten naar zowel de 
Partner als het Steenbok Running-
Team. 
- denk hierbij aan reclameborden 
langs de atletiekbaan, 
- de mooie website waar o.a. be-
drijfslogo’s geplaatst kunnen wor-
den en het 
- verzorgen door de trainers van cli-
nics en bedrijfspresentaties bij de 
partners met ‘doel- en resultaatge-
richtheid’ als onderwerp. 
- Desgewenst is er ruimte om de 
bedrijfsnaam aan de naam van het 
team te verbinden.

Het RunningTeam streeft er naar om 
op professionele wijze zowel de ei-
gen organisatie als de relatie naar 
haar Partners in te vullen. Indien u 
interesse heeft om een sportieve 
samenwerking met het Steenbok 
RunningTeam aan te gaan, neemt 
u dan contact op met: H.M. Bouw-
meester
M: 06 53 989 162. : bert@steen-
bokrunningteam.nl

Argon en koploper
FC Oss delen de punten
Mijdrecht -In een spannende maar 
voetballend niet altijd hoogstaande 
confrontatie hebben Argon en FC 
Oss de punten gedeeld. Lang wist 
Argon de vroeg verkregen voor-
sprong vast te houden, maar FC 
Oss wist toch een punt uit Mijdrecht 
mee te nemen. De eerste minuten 
van de wedstrijd liet FC Oss direct 
zien waarom het hoog geklasseerd 
is. Met snel combinatievoetbal lieten 
de Brabanders zien dat Argon een 
pittige middag tegemoet ging. Na 
een afwachtende beginfase kwam 
Argon na een minuut of tien voor 
het eerst in de buurt van het doel 
van keeper Richard Arends. Nicolai 
Verbiest mocht aanleggen voor een 
vrije trap aan de zijkant van het veld. 
De linksback van Argon draaide de 
bal scherp voor het doel en Arends 
zag de bal tot zijn ontsteltenis in een 
keer in de lange hoek zeilen: 1-0.

Voorsprong
Met deze voorsprong op zak kon 
Argon vanuit de gesloten organi-
satie met de counter op zoek gaan 
naar meer en dit kwam er een paar 
minuten later bijna ook toen een 
vrije trap van opnieuw Verbiest maar 
rakelings langs de voor Argon ver-
keerde kant van de paal vloog en 
Oss keeper Arends opgelucht adem 
kon halen. In deze fase van de wed-
strijd kwam FC Oss er weinig aan te 
pas kwam Argon met vlotte combi-
naties en goede passing veelvuldig 
in de buurt van het vijandelijke doel. 
In de dertiende minuut was er weer 
een goede mogelijkheid voor Argon 
toen Johua Patrick een diepe bal op 
waarde ingeschatte maar de uitge-
komen Arends kon net een voetje 
tegen de bal krijgen en voorkwam 
zo dat Patrick de bal in het verlaten 
doel kon schuiven. 

Ingekopt
Na een kwartier spelen voorkwam 
de latere ‘man of the match’ Tuan 
Truong Minh dat FC Oss spits Jean 
Black op het doel van de uitstekend 
keepende Kevin Rijnvis kon schie-
ten door net voordat de spits wilde 
schieten het leer uit het zestienme-
tergebied van Argon te werken. Het 
in grote getale opgekomen publiek 
zag in het najaarszonnetje dat  Ar-
gon goed wegkwam toen een goed 
genomen corner werd ingekopt 
maar Aziz Ouaouirst bij de eerste 
paal dat deed waar hij voor stond 
en de 1-1 voorkwam. Uit de daar-
op volgende rebound schoot Geof-
frey Glatà hard in maar raakte zijn 
medespeler Emrullah Guvenc waar-
door ook dit gevaar niet resulteerde 

in de gelijkmaker. Vlak na deze ha-
chelijke momenten voor het Argon 
doel was FC Oss alweer gevaarlijk 
toen Kevin van Essen volledig mis 
zat en Black een goede mogelijk-
heid bood, die niet aan de spits be-
steed was. Uit de tegenaanval kreeg 
Argon de grootste kans van de eer-
ste helft toen een perfecte steek-
bal van Thabiso van Zeijl bij Jos-
hua Patrick terecht kwam, maar de-
ze schoof de bal vlak naast het doel 
van de uitstormende keeper Arends.

Niet goed
Het intensieve spel van de eerste 
helft wisten beide ploegen niet vol 
te houden en vooral bij Argon was 
de aansluiting van het middenveld 
naar de voorhoede niet goed ver-
zorgd. Twee uitstekende acties van 
Patrick Lokken gevolgd door een 
prima voorzet vonden geen mede-
speler omdat er geen goede aan-
sluiting was. FC Oss ging op zoek 
naar de gelijkmaker, maar deed dit 
zonder echt gevaarlijk te worden. 
De goede organisatie was bij Argon 
even weg toen Thabiso van Zeijl zijn 
plaats af moest staan aan Biekman 
en het middenveld even onderbe-
zet was. FC Oss profiteerde hier op-
timaal van. Een vrije trap op de rand 
van de 16 meter van Argon, na een 
gestrekt been van Kevin van Essen 
werd direct via de onderkant van 
de lat achter Kevin Rijnvis gescho-
ten. Scheidsrechter Holties keur-
de het doelpunt van Serdal Guvenc 
goed, ondanks dat een dergelijke 
overtreding een indirecte vrije trap 
zou moeten opleveren en de verder 
uitstekend leidende scheidsrech-
ter deze in eerste instantie ook leek 
te geven: 1-1. Tot in de laatste mi-
nuut van de blessuretijd leken bei-
de ploegen vrede te hebben met de 
eindstand, maar een nu wel indirec-
te vrije trap van Guvenc zorgde nog 
voor spannende momenten voor het 
doel van Kevin Rijnvis. De Ossena-
ren wisten de bal niet meer tussen 
de palen te krijgen en namen zo 
dus een voor hen enigszins teleur-
stellend punt mee naar Oss. Argon 
pakt een verdienstelijk punt tegen 
een beter voetballende tegenstan-
der maar met de inzet werd dit ruim-
schoots gecompenseerd. 
Opstelling Argon: Kevin Rijnvis, Ro-
ry van Gulik, Jocelino de Sa, Tu-
an Truong Minh, Nicolai verbiest, 
Kevin van Essen, Thabiso van Zeijl 
(69e min. Brayton Biekman), Anton 
den Haan, Patrick Lokken, Aziz Oua-
ouirst (85ste min Erik Mulder) , Jos-
hua Patrick (78ste min. Lorenzo Las-
sooij).

Gezocht:  Maatjes m/v
Aalze: “Mahin kon soms door al die 
 papieren ‘het bos’ niet meer zien. 
Nu denk ik met haar mee en dat 
geeft haar meer inzicht. We hebben 
veel lol en ik leer meer over haar 
 cultuur.” Aalze is Maatje. Ook u kunt 
Maatje zijn, bijvoorbeeld voor een 

tienermoeder, een schoolgaande 
 jongere of een vluchteling. Gewoon 
om diegene tijdelijk een steuntje in 
de rug te geven. Als mentor, als 
coach, als Maatje! Ontdek, net als 
Aalze, dat dit voor allebei hele leuke 
momenten oplevert.

Zoek waar u nodig bent: www.ikwordmaatje.nl

Ik kom niet uit mijn 
administratie

Ik denk met je mee



Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft het door de Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 de eerste over-
winning van dit zaalseizoen binnen-
gehaald. In thuishal De Phoenix in 
Mijdrecht werd tegenstander Ki-
os verslagen. Via een 6-3 ruststand 
behaalde Atlantis 2 uiteindelijk een 
mooie 11-6 overwinning.
In het begin van de eerste helft wa-
ren beide ploegen aan elkaar ge-
waagd. Met goed uitgevoerde aan-
vallen wisten beide ploegen elkaar 
in evenwicht te houden. Atlantis 2 
wist als eerste doel te treffen, maar 
Kios liet de Mijdrechtse ploeg niet 
uitlopen. Na een kwartier spelen 
was de stand 3-3.
Hierna wist Atlantis door meer va-
riatie in het aanvalsspel te brengen 
een gaatje te slaan. Goede doorbra-
ken van Atlantis leidden tot een di-
rect doelpunt en een benutte straf-
worp. Atlantis wist voor het rustsig-
naal uit te lopen naar een 6-3 voor-
sprong.
In de tweede helft moest Atlantis 
het vertoonde spel blijven vasthou-
den om de voorsprong niet uit han-
den te geven. In eerdere wedstrij-
den heeft Atlantis er moeite mee 
gehad een opgebouwde voorsprong 
te behouden. In de beginfase van de 
tweede helft kon Kios iets dichterbij 
komen, maar Atlantis wist een mar-
ge van twee doelpunten te behou-
den. In de slotfase van de wedstrijd 
wist de Mijdrechtse ploeg de opge-
bouwde voorsprong uit te bouwen.
Doordat Atlantis scherp bleef verde-
digen kwam Kios niet meer tot sco-

ren. Atlantis wist, door de juiste kan-
sen te zoeken in de aanval, de sco-
re uiteindelijk naar 11-6 te brengen. 
Een mooie overwinning voor Atlan-
tis 2, dat deze wedstrijd eindelijk 
loon naar werken kreeg. Volgende 
week speelt Atlantis 2 in De Boei in 
Vinkeveen tegen De Vinken 2.
De wedstrijd begint om 15.30 uur. 
Uw steun is zeer welkom!
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Aparts Scholentoernooi voor de 
achtste keer een groot succes!
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag vond het eerste in een 
reeks van twee Aparts scholen-
toernooien plaats. Verdeeld over 
de twee dagen doen maar liefst 
252 kinderen mee aan het toernooi 
verdeeld over 45 teams! De eerste 
woensdag was het de beurt aan de 
120 kinderen uit de groep 3, 7 en 8 
om hun volleybalkunsten te tonen. 
Het toernooi werd mede een succes 
door sponsors Aparts Automateria-
len en het Rabo Dichtbijfonds.
Om 13.00 uur werd het startsein 
gegeven voor de groep 7 en 8. Bij 
groep 7 streden maar liefst tien 
teams in twee poules van vijg om de 
felbegeerde bekers. Bij groep 8 de-
den acht teams mee verdeeld over 
twee poules van vier. Voor groep 3 
hadden vier teams zich ingeschre-
ven. Deze jongste kinderen speel-
den in een poule en startten derhal-
ve pas om 14.30 uur met hun toer-
nooi. Dit jaar was er geen thema 
aan het scholentoernooi gehangen, 
maar mochten alle teams zelf hun 
teamnamen bedenken. Dit leverde 
heel veel leuke resultaten op!
 Groep 7 en 8 speelden het zgn. 
Cool Moves Volley op niveau 4. Dit 
is het beste te vergelijken met het 
normale volleybal; het grootste ver-
schil is dat de tweede bal gevan-
gen moet worden. Voordeel hier-
van is dat de set-up bijna altijd goed 
aan komt. Alle teams lieten ontzet-
tend goed volleybal zien. Sommige 
rally’s duurden wel enkele minuten; 

de teams gaven elkaar geen duim-
breed toe. Er werd fanatiek gestre-
den en het was duidelijk te zien dat 
alle kinderen de afgelopen twee we-
ken tijdens de gym volleyballes had-
den gekregen. De docenten van de 
NeVoBo hadden de kinderen goed 
klaar gestoomd voor het toernooi. 

Geserveerds
Groep 3 speelde op Cool Moves Vol-
ley niveau 2. De eerste bal moet ge-
serveerd worden, daarna is het spel-
letje alleen maar gooien en vangen. 
Nou ja, alleen maar…tussendoor 
moet elke keer als de bal over het 
net gegooid wordt ook nog even 
doorgedraaid worden. Vooral het 
serveren was voor een aantal kind-
jes nog erg moeilijk. Het net hangt 
toch maar even op 2 meter en het 
zijn nog zulke kleine kinderen. Het 
serveren werd dus snel afgeschaft 
en zo werden er nog behoorlijk fa-
natieke potjes gespeeld bij groep 3.
 Uiteraard werden aan het eind van 
het toernooi de prijzen verdeeld. 
Voor de nummers 1 t/m 3 waren be-
kers, voor de nummers 1 nog ex-
tra chocolade medailles en voor alle 
deelnemers nog een mooi diploma. 
Deze eerste woensdag was de ver-
deling wel heel erg mooi. Wethou-
der Sport, mevrouw Ingrid Lamb-
regts, was speciaal langsgekomen 
om net als vorig jaar de prijsuitrei-
king te verzorgen. Helemaal leuk om 
haar zo enthousiast de kinderen te 
zien en horen toespreken. Bij groep 

3 gingen de eerste en tweede prijs 
naar de Jozefschool: Donald Duck 
pakte de eerste plaats en De Volley-
balsmurfen netjes de tweede plaats. 
De derde plaats ging naar Pijlstaart 
3A. Bij groep 7 ging de finale tussen 
twee teams van de Pijlstaart. Zowel 
de Bodybuilders als de Volleytop-
pers hadden al hun poulewedstrij-
den gewonnen. In de finale waren 
de Volleytoppers de bovenliggende 
partij en dus ging de titel bij groep 
7 naar hen. Tweede werden de Bo-
dybuilders en de derde plaats ging 
naar het team The Best van de Jo-
zefschool. Bij groep 8 ging de finale 
tussen twee teams van de Schakel. 
De Kwakkers en de Junaanmadaja’s 
hadden zowel al hun poulewedstrij-
den als de kruisfinales gewonnen. 
In de finale waren de Kwakkers net 
iets beter en dus wonnen zij de ti-
tel. Tweede werd het team met de 
zeer bijzondere naam Junaanmada-
ja’s en de derde plaats ging naar de 
Pijlstaart Gangsters.

Deze dag en het scholenproject was 
zeker niet mogelijk geweest zon-
der de hulp alle vrijwilligers van 
V.V. Atalante. Voor het hele pro-
ject (de gymlessen en de toernooi-
en) kan het jeugdbestuur een be-
roep doen op maar liefst 30 vrijwilli-
gers. Via deze weg: allemaal harte-
lijk dank!! Volgende week is deel 2 
van het scholentoernooi. Dan is het 
de beurt aan de 130 kinderen van 
groep 4, 5 en 6.

Atlantis 1 verliest van KIOS
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
20 november had het door de Ra-
bobank gesponsorde Atlantis 1 
een thuiswedstrijd tegen Kios 1 uit 
Nieuw-Vennep. Het jeugdteam D3 
van Atlantis waren deze keer team 
van de week en waren tijdens de 
wedstrijd goede supporters langs 
de kant. Ze deden erg hun best het 
eerste aan te moedigen.
Atlantis ging goed van start met een 
mooi schot in de tweede minuut, 
maar in de vierde minuut gaf Ki-
os daar alweer een antwoord op en 
werd de stand alweer 1-1. In de zes-

de minuut was het alweer 2-2. De 
beide teams waren gebrand op een 
overwinning. Na een kwartier begon 
Kios echter uit te lopen.

Hun kansen gingen erin terwijl het 
bij Atlantis erg tegen zat, ondanks 
de steun van de D3 en de suppor-
ters van het Atlantis team. Er werd 
gerust met een stand van 5-10. Na 
de rust probeerde het door de Ra-
bobank gesponsorde team Atlan-
tis 1 er alles aan te doen om terug 
te komen, maar Kios deed ook goed 
haar best om hun voorsprong te 

handhaven. In de 43e minuut kwa-
men Alex van Senten en Auke van 
der Zijden erin voor Jimmy de Ko-
ning en Jelmer Steen.

Atlantis wist er de tweede helft nog 
vier te scoren en Kios nog zes. De 
eindstand werd uiteindelijk 9-16. 
Volgende week speelt het eerste van
Atlantis in de Boei in Vinkeveen te-
gen De Vinken om 16.45 uur.
Atlantis-supporters zijn van harte 
welkom bij deze wedstrijd om hun 
eerste team aan te komen moedi-
gen.

Atlantis 1 gaat ten onder bij Kios uit Nieuw Vennep

Atlantis 2 in actie.

Atlantis 2 behaalt een 
mooie overwinning

Atlantis A1 wint ruim van het Haagse ALO.

Korfballers Atlantis A1 
opnieuw trefzeker
Mijdrecht - Het Haagse ALO heeft 
zaterdag 20 november kunnen on-
dervinden dat Atlantis A1 een ma-
tje te groot voor ze is. Ondanks een 
3-4 achterstand in de rust lieten de 
Mijdrechtse korfballers in de twee-
de helft geen spaan heel van de Ha-
genaars en werd het uiteindelijk 14-
5. ALO kwam verrassend op een 0-2 
voorsprong maar ondanks de snel-
le achterstand was Atlantis A1/Van 
Dam bedrijfsdiensten niet onder in-
druk van het Haagse spelletje.
Het team creëerde veel kansen, de 
bal bleef lang in de aanval en het 
wachten was nog op de doelpun-
ten. Sharon Moen bracht Atlan-
tis met twee afstandstreffers weer 
naast ALO. Opnieuw wisten de Ha-
genaars een gaatje te vinden in de 
Mijdrechtse verdediging en kwamen 
spontaan op 2-4.
Werd Atlantis dan toch overrompeld 
door de Haagse Bluf? Gelukkig wist 
wederom Sharon Moen haar tegen-
stander te verschalken en bracht 
daarmee de ruststand op 3-4. On-
danks de magere score waren de 
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal 
toch tevreden met het vertoonde 
spel. Het was alleen nog een kwes-
tie van de doelpunten er in te leg-
gen, want er waren legio kansen ge-
weest in de eerste helft. Het dubbel-

tje moest in de tweede helft zeker de 
goede kant opvallen. En dat dubbel-
tje viel de goede kant op. Via 4-4, 5-4 
en zelfs de 5-5 walste de ploeg uit-
eindelijk over ALO heen. Er werd bij 
vlagen fantastisch korfbal gespeeld 
en er waren ook prachtige doelpun-
ten te bewonderen. De beide reser-

ves Reinout Molenaar en Lusan-
ne Meints mochten hun opwach-
ting maken inde A1 en ook zij kre-
gen doelpuntrijke kansen. Uitslag 
tweede helft 11-1. Een goede opste-
ker voor de streekderby van zater-
dag 27 november want dan wacht 
het altijd lastige De Vinken. Aan-
vang 12.05 uur in sporthal de Boei 
te Vinkeveen. Doelpuntenmakers 
2e helft: Cynthia Sassen(3x), Sharon 
Moen(2x) Megan van Aken(2x), 
Jeroen Korver(1x), Robin van ’t 
Schip(1x) Timo Jongerling(1x) en 
Reinout Molenaar(1x).

Recordscore voor De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
trad het eerste van De Vinken in de 
eigen thuishal aan tegen het pas 
gepromoveerde Argus uit Weesp. 
De bezoekers zullen de middag niet 
echt als plezierig ervaren hebben, 
want een ontketend Vinken liep al 
in de eerste helft uit naar een fraaie 
14-4 voorsprong. In de tweede helft 
bleef De Vinken goed doorgaan 
met een recordscore van 30-7 als 
prachtig eindresultaat.

Iedereen scoort
Het is in de geschiedenis van het 
vijftigjarige Vinken nog nooit eerder 
voorgekomen dat in een competi-
tiewedstrijd dertig maal gescoord 
werd. Het arme Argus was zaterdag 
het slachtoffer van deze Vinkeveen-
se scoringsdrift. De korfballers uit 
Weesp konden qua rebound en de-
fensieve kracht bijzonder weinig in-
brengen. Hierdoor kwamen de Vin-
kenaanvallers stuk voor stuk voort-
durend vrij voor de korf.

Aanvoerder Peter Kooijman gaf het 
goede voorbeeld door binnen twee 
minuten de stand naar 2-0 te til-
len. Topscorer Rudy Oussoren knal-
de vervolgens twee maal van af-
stand raak: 4-0. Twee verdwaal-
de tegentreffers van Argus brach-
ten even wat verlichting voor de 
Weesper defensie. Maar zelfs gedu-
rende de enkelbehandeling van Pe-
ter Koeleman, waardoor de Vinken-
verdediging enkele minuten lang 
met drie tegen vier speelde, be-
hielden de Vinkeveners het over-
wicht. 5-2 en 6-2 volgden (Ous-
soren, Hoogeboom). Na een te-
gentreffer kon Koeleman, weer te-
rug in het veld, persoonlijk de stand 
naar 7-3 tillen. Een doorloopbal en 
een strafworp van Charita Hazele-
ger, een vrije bal van Mariska Meul-
stee en de volledig vrijgelaten Peter 
Koeleman brachten de tussenstand 
op 11-3. Nog een keer stribbelde 
Argus tegen, maar fraaie afstand-
schoten van Melanie Kroon en He-
lene Kroon en de door haar partner 
Koeleman fraai aangespeelde Ma-
riska Meulstee tilden de ruststand 
naar 14-4.

Druk houden
Trainer-coach Fred Straatman kon 
tevreden constateren dat De Vin-
ken keurig deed wat er verwacht 
werd. Toch drong Straatman er ge-
durende de hele tweede helft strak 
op aan om flink druk te blijven zet-
ten. De eerste tien minuten na rust 
werd Argus volledig klem gespeeld. 
Doelpunten van Charita, Rudy 
(2x), Peter Kooijman (3x) en Kelvin 
Hoogeboom zetten de bezoekers 
flink in de hoek: 21-4.Het mooiste 
doelpunt kwam op naam van het 
duo Koeleman Kooijman, waarbij 
via snel tiktakspel de heren van Ar-

Op de foto De Vinken 1: Vlnr staand achteraan: Peter Kooijman, Peter Koele-
man, Ruud Oussoren, Kelvin Hoogeboom en Joyce Kroon Op de knieën: Ria 
Kamminga (verzorgster), Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Helene Kroon, 
Mariska Meulstee. Liggend op de voorgrond: trainer-coach Fred Straatman

gus het nakijken werd gegeven.
Na 21-5 ging De Vinken op jacht 
naar de dertigste treffer. Melanie 
Kroon (2x), Helene Kroon (2x), Ru-
dy Oussoren (2x) en opnieuw een 
fraaie doorloper van Peter Kooij-
man schakelden het scorebord naar 
28-5. Nog vier minuten te gaan. Ar-
gus scoorde tegen. Melanie Kroon 
knalde 29-6 erin en na een laat-

ste tegentreffer voor Weesp mocht 
nestrix Helene Kroon de dertig vol-
maken: eindstand 30-7.

Komende zaterdag speelt De Vin-
ken thuis tegen gemeentegenoot 
Atlantis; een wedstrijd van een ge-
heel ander gehalte. Aanvang 16.45 
uur in de sporthal van het Dorps-
huis te Vinkeveen.

Hertha ten onder tegen 
Zuid-Oost United
Vinkeveen - Hertha heeft de thuis-
wedstrijd tegen Zuid-Oost United 
met 2-3 verloren. Door het verlies 
is Hertha afhankelijk van de con-
currenten Nita en Zuid-Oost Uni-
ted in de strijd om de koppositie. Bij 
winst kon Hertha afwachten wat de 
concurrenten Zuid-Oost United en 
Nita in hun inhaalwedstrijden zou-
den gaan doen, bij puntverlies zou 
Hertha afhankelijk worden van mis-
stappen van de concurrentie. Hert-
ha had in de beginfase problemen 
op het middenveld door de bewege-
lijkheid van de Amsterdammers. De 
bal werd door Lars Overzee uit een 
corner knap teruggelegd, maar Tim 
Bendermachter kon de bal net niet 

binnen werken. Na een klein halfuur 
spelen kwam Hertha op voorsprong. 
Rick Aarsman kon een bal onder-
scheppen en werd gevloerd door de 
uitkomende keeper. Hertha stond 
in deze fase al met een man meer 
op het veld, de spits van Zuid-Oost 
United was al van het veld gestuurd. 
Vlak voor rust werd ook de centra-
le verdediger uit het veld gestuurd, 
na een charge op de knie van spits 
Jorg Landwaart. Hiermee ging Hert-
ha met een 1-0 voorsprong de rust 
in. In de rust wist Hertha dat het er 
nog niet was, maar met een nume-
riek overwicht moest de ploeg ge-
noeg kansen kunnen creëren om 
de voorsprong uit te bouwen en 

de overwinning veilig te stellen. Na 
50 minuten voetballen kwam Zuid-
Oost United vanuit het niets op ge-
lijke hoogte.De gelijkmaker kwam 
hard aan bij de Vinkeveners en de 
Amsterdammers kregen geloof in 
een stunt. Na ruim een uur spelen 
kwam Hertha zelfs op achterstand. 
Hertha ging na de achterstand op 
zoek naar de gelijkmaker. Daar-
naast liet de afronding te wensen 
over en ontbrak het de ploeg aan 
geluk. Een schot van de ingeval-
len Ski Klesman werd van de doel-
lijn gehaald en een inzet van Mayer 
caramboleerde tegen de paal. Zuid-
Oost United verdedigde met man en 
macht de voorsprong en werd bij 
vlagen zelfs gevaarlijk in de counter. 
Tien minuten voor tijd kon de snelle 
rechterspits uithalen en liet Wouter 
Moen kansloos 1-3. Hertha kwam 
deze klap niet meer te boven, May-
er kon uit een vrije trap nog fraai 

raak koppen, maar hiermee eindig-
de de wedstrijd in een 2-3 neder-
laag. Hertha mag bij zichzelf te ra-
den gaan dat het met een 1-0 rust-
stand en met 11 tegen 9 man de 
voorsprong nog zo uit handen kon 
geven. Door de nederlaag verliest 
Hertha de ongeslagen status in de 
competitie en voor het eerst weer 
een competitieduel op eigen veld 
in bijna twee jaar. De Vinkeveners 
zijn nu afhankelijk van het puntver-
lies van concurrenten Nita en Zuid-
Oost United. 

De wedstrijd van Hertha 2 tegen de 
Zebra’s werd uitgesteld. Aanstaan-
de zaterdag speelt Hertha 2 de der-
by tegen CSW uit Wilnis, de wed-
strijd begint om 12.00 uur op Sport-
park de Molmhoek.
Hertha 1 is zaterdag vrij. Zaterdag 
11 december speelt Hertha de uit-
wedstrijd in Tienhoven tegen VIOD. 
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Eindelijk overwinning voor 
seniorenteam Atlantis 8
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft het laagste seniorenteam van 
korfbalvereniging Atlantis einde-
lijk welverdiende overwinningspun-
ten mee naar huis kunnen nemen. 
Het team heeft hier lang op moeten 
wachten.
Het gehele veldseizoen greep het 
team net naast de punten. Elke 
week zat er een duidelijke verbete-
ring in het spel, maar toch wilde het 
niet lukken.
Steeds kwam het team met name 
op tactisch gebied een stukje tekort. 
Het grootste verschil zit hem in het 
feit dat veel lagere seniorenteams 
van andere verenigingen uit door-
gewinterde korfballers bestaan die 
op “wat oudere” leeftijd nog lekker 
een balletje willen gooien. Echter 
korfballen is net als fietsen en dat 
verleer je niet (al gaat het misschien 
niet meer zo snel). Het achtste At-
lantisteam bestaat voor een groot 
deel uit leden die op “latere leeftijd” 
nog zijn begonnen met korfbal en 
blijkt dan toch vaak net iets te kort 
te komen.

Kneepjes
Trainer A1-speler Jeroen Korver zet 
zich in om dit team nog de nodige 

kneepjes van het spel bij te bren-
gen en dat begint zijn vruchten af 
te werpen. De schottechniek wordt 
steeds beter en het plezier komt 
weer terug.
20 November speelde het team een 
uitwedstrijd bij Fiducia in Vleuten. 
Met de rust stonden zij op een rui-
me voorsprong van 1-7. Miranda 
Vousten was lekker op schot en ook 
Joeri Keevel wist het gat van de korf 
koelbloedig te vinden.
Invalster Nancy Kroese leverde een 
mooie bijdrage aan de score. Verde-
digend werd er hard gewerkt.
Het begin van de tweede helft is 
meestal een moeilijk punt. De afge-
lopen wedstrijden was dit het mo-
ment dat het gat door de tegenpar-
tij werd geslagen. Zaak dus nu voor 
Atlantis om meteen na de rust alert 
te zijn en de tegenstander niet te 
dichtbij te laten komen. Door hard 
werken van het hele team tot de 
laatste minuut, is het de hele wed-
strijd niet in gevaar geweest en was 
de eerste overwinning van dit sei-
zoen met 6-10 een feit. Deze over-
winning werd dan ook uitbundig 
gevierd (de 4 verkregen maar ook 
gemiste strafworpen werden maar 
snel vergeten).

Argon zaterdag krijgt 
geen loon naar werken
Mijdrecht - Op bezoek bij Altius 
heeft Argon geen punten mee naar 
huis kunnen nemen. Hoewel Argon 
de bovenliggende partij was en vol-
doende mogelijkheden kreeg om te 
scoren was het toch de thuisploeg 
die een kwartier voor tijd één van de 
schaarse kansen knap verzilverde. 
Met dit 1-0 verlies deed Argon zich 
duidelijk tekort.
Beide ploegen begonnen voorzich-
tig en pas na een kwartier was er 
het eerste schot wat tussen de pa-
len terecht kwam te noteren, Altius 
knalde op doel maar dit schot was 
een gemakkelijke prooi voor Argon-
doelman Bas van Moort. Even la-
ter was het de snelle vleugelspe-
ler Lensen die doorbrak maar zijn 
poging ging voorlangs het Argon-
doel. Daarna een paar mogelijkhe-
den voor Argon, een schot/voorzet 
van Lesley Groenen verdween over 
de kruising, Stefan Tichelaar pro-
duceerde een lob maar de bal ver-
dween naast. Vervolgens lanceerde 
Michael Levering de op snelheid lig-
gende Groenen maar ook nu mik-
te de Argonaanvaller te hoog. Even 
daarvoor haalde Christiaan Winkel 
de bal van de doellijn na een snelle 
uitval van Altius.
De tweede  helft eigenlijk een zelf-
de spelbeeld, Argon was, mede 
door hard werken, de bovenliggen-
de partij maar de goede afwerking 
ontbrak. 

Vrije trap
Zo ging een vrije trap van Stefan 
Tichelaar over en een omhaal van 
Jimmy van Veen naast, even later 
stuitte Van Veen op de uitsteken-
de keeper van de gastheren en mik-
te Groenen opnieuw te hoog. Een 
plaagstootje van Altius ging even 
later ook richting ballenvanger. Hal-
verwege de tweede helft kwam er 
opnieuw een goede mogelijkheid 
voor Argon, Jimmy van Veen zag 
zijn schot gekeerd door de keeper, 
in de rebound kwam de bal bij Rudi 
Zaal die zich vervolgens vrij speel-
de en toen zijn schot opnieuw door 
de keeper zag gekeerd. Ook Tiche-
laar knalde op de doelman. Met nog 
een kwartier op de klok kwam Ri-
chard Lensen namens de thuisclub 
wat gelukkig in balbezit, deze kans 
liet hij niet onbenut en passeerde de 
Argondoelman met een strak schot 
1-0. Verse aanvallers bij Argon, You-
ri van Adrichem en René Legters, 
moesten het tij doen keren maar 
Legters mikte recht op de keeper en 
even daarna stond de paal de gelijk-
maker in de weg.

Ook was er nog een mogelijkheid 
voor Altius maar die poging ging 
naast. De goed leidende scheids-
rechter Boon hield in deze sportieve 
wedstrijd de kaarten op zak.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
het in kopgroep staande Waterwijk.

Atalante H1 in de race 
voor het kampioenschap?
Vinkeveen – De mannen van Ata-
lante kregen afgelopen vrijdag VIP 
H1 uit Purmerend op bezoek. Deze 
onbekende tegenstander staat 6de 
in de competitie en dus weer een 
lastige opgave voor de mannen uit 
Vinkeveen. Bij winst zouden ze 2de 
staan met 1 wedstrijd minder ge-
speeld dan de nummer 1. 
De 1ste set van de wedstrijd werd 
meteen vanaf het begin goed en so-
lide gespeeld waardoor VIP het na-
kijken had en de gehele tijd tegen 
een achterstand aankeek die ze niet 
meer in wisten te halen. Deze 1ste 
set werd heel makkelijk gewonnen 
met 25-12. 
Dat werd dus opletten in de 2de 
set dat de ploeg er niet te makke-
lijk over zou gaan denken. Helaas 
bleek dat dus wel zo te zijn. Het so-
lide spel van Atalante draaide om in 
een set met veel persoonlijke fou-
ten waar de tegenstander van profi-
teerde. Het tweede bedrijf werd nipt 
verloren met 22-25. 
 Er moest weer wat gebeuren om de 
mannen wakker te schudden. Mar-
tijn de Vries werd gewisseld voor 
Leonard de Jong. Vers bloed in het 
team om te proberen de tegenstan-
der het nakijken te geven. Deze set 

moest gewonnen worden om de 
aansluiting met de nummer 1 in de 
competitie te houden. Het spel in de 
3de set begon er weer op te lijken, 
maar VIP gaf zich niet snel gewon-
nen en ging de strijd vol aan. Hier-
door moest Atalante nog beter en 
foutloos gaan spelen. Na een span-
nende set waarbij Atalante de hele 
tijd het voortouw nam met nog een 
goede eindsprint van de tegenstan-
der werd deze nipt gewonnen met 
25-22. 
 2-1 voor met het winst gevoel in het 
koppie en het enthousiaste publiek 
achter ons werd vol goed moed met 
de 4de set begonnen. De Atalante 
mannen gingen gewoon door met 
het solide spel dat ze eerder in de 
wedstrijd hadden laten  zien. Door 
het goede passen van Erik Verbrug-
gen en Sven Pothuizen kon de spel-
verdeler Frans Roos zijn aanvallers 
makkelijk bedienen. De vierde set 
werd daardoor makkelijk gewonnen 
met 25-17. Met de 3-1 overwinning 
voor de A-side mannen uit Vinke-
veen staan ze nu 2de in de compe-
titie. De volgende wedstrijd is aan-
staande woensdag in Hoofddorp te-
gen VCH H2. Deze staan 10de in de 
competitie.

Rabobank en De Merel 
verlengen sponsorcontract

De Ronde Venen - De driejarige 
sponsorovereenkomst tussen fiets-
vereniging TTC De Merel en Ra-
bobank Rijn en Veenstromen ein-
digt dit jaar. De samenwerking be-
valt beide partijen echter zo goed 
dat al snel werd besloten deze voort 
te zetten.  De ondertekening van het 
nieuwe sponsorcontract vond op 16 
november plaats in het kantoor van 
de Rabobank in Mijdrecht. Ronald 
Meijer, kantoordirecteur van Rabo-
bank Rijn en Veenstromen, en Enno 
Steenhuis Geertsema, voorzitter van 
TTC De Merel, zetten hun handteke-
ning onder het contract. 

De fietsvereniging kan mede door 
de bijdrage van de Rabobank diver-
se mooie fietstochten organiseren, 
zoals de Rabobank Toertocht. Dat 
is een fietstocht waaraan iedereen 
kan meedoen. Of je nu 150 kilome-
ter wilt fietsen of met 50 kilometer 
op een rustige manier wilt genieten 
van de omgeving. Dit jaar viel deze 
tocht letterlijk in het water, want het 
weer was bar en boos. Volgend jaar 
vindt deze mooie toertocht plaats 
op 29 mei. Met hopelijk mooi fiets-
weer. Na afloop krijgt iedere deel-
nemer een leuk aandenken van de 
Rabobank.

Hertha E6 scoort lekker
Vinkeveen - Hertha E6 moest za-
terdag  thuis tegen Maarssen E 11 
spelen.  
De tegenstander zag er “stevig” uit.  
Ze staan vast niet voor niks twee-
de in de competitie. Met enig ont-
zag werd de wedstrijd begonnen.   
Binnen 3 minuten scoorde Mitchel 
de 1-0, toen Mika er een paar minu-
ten later de 2e in schoot was Hertha 
over hun begin angst heen. 
 De jongens speelde voortreffelijk 
spel,  de verdediging  door Max, Gijs 
en invaller Jason  stond zo stevig 
dat Maarssen  geen schijn van kans 
had. Het spel liep op rolletjes. Na 21 

min scoorde Mitchel de 3-0, even 
later mocht hij een verdiende penal-
ty nemen die helaas snoei hard te-
gen de lat kwam. 
 Na de verdiende rust schoot Kay 
de 4e  goal, helaas werd deze afge-
keurd maar niet getreurd  2 minuten 
later scoorde Mitchel de 4e en niet 
veel later de 5e erin. Maarssen was 
duidelijk teleurgesteld ze kwamen 
niet meer in hun spel. Hertha daar 
integen kreeg de ene kans na de 
andere Julian miste een paar mooie 
kansen ook Kay had een goed schot 
net naast. De 6 -0 was van Finn . 
Mitchel maakte het af met 7-0 . 

Zevenheuvelenloop is 
populair bij Veenlopers
De Ronde Venen - Maar liefst 14 
Veenlopers namen afgelopen zon-
dag deel aan de Zevenheuvelen-
loop in Nijmegen. Het schitterende 
parkoers voert de deelnemers over 
geaccidenteerde wegen, met als 
hoogtepunt de Zevenheuvelenweg. 
Ondanks dit zware parkoers kan er 
heel hard worden gelopen.
Jaco de Ruiter was in Nijmegen de 
snelste Veenloper. Hij liep een nieuw 
persoonlijk record van 1.00.38. Ook 
Julitta Boschman liet een uitstekend 
nieuw persoonlijk record noteren. 
Zij finishte in een tijd van 1.01.30, 
net voor Martien Lek die een snelle 
1.01.35 liep. Ook Jos Bunschoten en 
Mark Baas finishten dichtbij elkaar. 
Jos was net iets sneller: 1.06.20 om 
1.06.34. De overige uitslagen: Leo 
van Diemen 1.13.42, Raymond Bot 
1.16.12, George van Dijk 1.17.31, Pe-
tra van Onna 1.18.01, Marjon van 
den Hoek-Fontijn 1.18.02, Hans 

Leeuwerik 1.18.06, Herman van der 
Bijl 1.22.08, Henk Gerkes 1.27.39 en 
Sandra Schwegler 1.31.46.
Veenloper Bertus Vrielink liep op 
zaterdag de Reeuwijkse-Houtcross 
over 6 km. Het was de tweede wed-
strijd in het circuit van de crosscom-
petitie Zuid-Holland-midden. Het 
parcours was erg zwaar met zand-
heuveltjes en behoorlijk wat mod-
der. In een gelijkmatige race kwam 
Bertus na een halve ronde al aan 
kop van de Masters 60. Aan het 
einde van de vierde en laatste ron-
de kwamen zijn naaste concurren-
ten nog erg dichtbij, maar het laat-
ste gaatje van 5 seconden konden 
ze niet meer dicht lopen.
Michael Woerden behaalde afgelo-
pen weekend overwinning nummer 
47 en 48 van dit jaar. Zowel in Zaan-
dam (10 km) als Oostzaan (16,1 km) 
was hij vele maten te groot voor de 
concurrentie.

Luc Verwijs knap derde 
op NK turnen voor teams
Wilnis - Luc Verwijs (10) uit Wil-
nis heeft afgelopen weekend op de 
Nationale Team Cup turnen in Al-
phen aan den Rijn een mooie der-
de plek behaald met zijn team van 
TOOS Waddinxveen. Ze kwamen uit 
in de categorie pupil tweede divi-
sie. Maar liefst veertien teams had-
den zich ingeschreven in de cate-
gorie pupil tweede divisie, waaron-
der twee sterke favorieten uit Haar-
lem en Alphen aan den Rijn. Vooraf 
was al duidelijk dat winst er waar-
schijnlijk niet inzat voor het team 
van TOOS Waddinxveen, maar dat 
weerhield Luc en zijn turnmaatjes 
Niels van der Sluis, Ard Borsboom 
en Stefano van Kesteren er niet van 
om vol overgave de wedstrijd in te 
gaan. Luc had vooral veel zin in de 
onderdelen brug en rek, waar hij de 
afgelopen weken keihard op had 
getraind.

De jongens mochten beginnen 
op het relatief makkelijke onder-
deel sprong en deden dat prima, 
met scores hoog in de 18 en 19 
punten. Het maximale aantal pun-
ten dat je per toestel kunt halen is 
20. Daarna stond de - altijd moei-
lijke - brug al voor ze klaar. Zeker 
voor de toeschouwers is het nagel-
bijten bij dit toestel omdat er zoveel 

mis kan gaan. Luc maakte geluk-
kig waar wat hij vooraf in zijn hoofd 
had: mooie handstanden en, voor 
het eerst, een salto als afsluiting. Dit 
element had hij eigenlijk nog maar 
net onder de knie. 
In de tussenstand na twee toestellen 
stonden de jongens al op een mooie 
derde plaats. Dat gaf ze, letterlijk, 
vleugels voor het volgende onder-
deel: rek. Het hele team ‘slingerde’ 
zich met vloeiende oefeningen naar 
scores boven de 19. Dat deden niet 
veel turners hen na en daar legden 
ze een nog steviger basis voor hun 
uiteindelijke derde plek.
De laatste drie toestellen, vloer, vol-
tige en ringen, werkten ze netjes af, 
met voor Luc nog een mooie uit-
schieter op ringen. Bij de prijsuit-
reiking was het nog even span-
nend of ze hun podiumplaats vast 
hadden gehouden, maar met ruim 
twee punten voorsprong op een 
team uit Deventer bleek dit het ge-
val. Ze moesten alleen de twee 
sterkste teams voor zich dulden. 
Trots namen de jongens hun bloe-
men en trofee in ontvangst. De Na-
tionale Team Cup was voor Luc een 
goede aftrap van het turnseizoen en 
een mooie opsteker om hard door te 
trainen voor de individuele wedstrij-
den begin volgend jaar.

Luc, tweede van links, is blij met zijn trofee 

Uitwisseling tussen TV 
Wilnis en VLTV Vinkeveen
Wilnis - Afgelopen zondag 21 no-
vember jl. vond de allereerste man-
nenuitwisseling plaats tussen Ten-
nisvereniging Wilnis en VLTV Vin-
keveen. De mannen van TV Wil-
nis hadden de mannen van Vinke-
veen uitgenodigd voor een uitwisse-
ling in Wilnis. De hele zondag stond 
in het teken van mannen, zij werden 
verwend met een heerlijke lunch en 
werden ingedeeld in verschillende 
partijen. De deelnemers zelf waren 
sportief en zorgden voor leuke, ont-
spannen wedstrijden!

 De mannen van Vinkeveen waren in 
iets minder getale gekomen dan de 
Wilnissers, maar dat maakte niets 
uit, want alles werd gemengd. Drie 
maal werden er partijen van drie 

kwartier gespeeld en de laatste ron-
de was nog voor diegenen die nog 
kracht over hadden. 
Al met al was het een gezellige dag 
en hebben de mannen zich prima 
vermaakt. Het weer zat goed mee, 
de zon straalde over de banen waar-
door alles doorgespeeld kon wor-
den. Het idee is voor herhaling vat-
baar!
Volgende week vind er een heuse 
vrijwilligersdag plaats bij TV Wilnis. 
Zowel vrijwilligers als sponsors zijn 
uitgenodigd voor deze dag. Er zul-
len clinics gegeven worden en alles 
staat in het teken van lekker sportief 
en ontspannen bezig zijn. Iedereen 
is natuurlijk welkom om even een 
kijkje te komen nemen onder het 
genot van een lekker drankje.

Stijgende lijn voor volleybal-
dames van Atalante 1
Vinkeveen – Donderdag 18 novem-
ber moesten de dames, gesponsord 
door Krijn Verbruggen Schoeiing- 
Grond en Baggerwerken en Haax-
man Lichtreclame, spelen tegen de 
nummer 5 van deze competitie SVU 
D1 in het Sportcentrum VU te Am-
stelveen. 
Het team van Sjaak Immerzeel be-
gon met dezelfde opstelling als de 
wedstrijd hiervoor. De eerste set 
ging aardig gelijk op. De speelsters 
van SVU maakten het veld klein, 
waardoor de aanvallers van Ata-
lante moeite hadden om het gat 
te vinden. Mede door eigen fouten 
van SVU en het spelen van hun ei-
gen spel won Atalante D1 de eer-
ste set met 22 – 25. De tweede set 
werd gedreven begonnen door Ata-
lante. In het begin van de set kwam 
Atalante mede door de service van 
Irma Schouten op een voorsprong 
van 5-0. Servicedruk was het tover-
woord in deze set. SVU had moeite 
om de bal bij de spelverdeelster te 
brengen, waardoor de aanval mak-
kelijk te verwerken was door de da-
mes van Atalante. Aanvalsters Mir-
jam van de Strate en Nancy Lijten 
kwamen hierdoor goed in de wed-
strijd en scoorden afwisselend met 
een harde aanval en een geplaatste 

bal. Irma Schouten kon in deze set  
Jana Chatmuchova en Suzan Heijne 
ook goed vinden op het midden. 
De setwinst was 9 -25. De derde 
set ging wederom gelijk op. Wisse-
lend spel, goede aanvallen gecom-
bineerd met slechte services zorg-
den ervoor dat Atalante niet op een 
voorsprong kon komen. Bij een ach-
terstand zorgde de inmiddels in het 
veld gekomen Marleen Sonderme-
ijer voor de nodige aanvalskracht. 
Helaas was de achterstand te groot 
om nog in te halen. Deze set won 
SVU verdiend met 25-16. De vier-
de set werd weer voortvarend ge-
start. De hele set heeft Atalante D1 
met een kleine voorsprong kunnen 
spelen. Net als de eerste set konden 
de aanvalsters van Atalante moei-
lijk het gat bij SVU vinden. Hier-
door ontstonden er lange rally’s, die 
in het voordeel van Atalante uitpak-
te. Setwinst 18 – 25.  Mede door de-
ze 3 – 1 winst kon Atalante dit sei-
zoen wederom 4 punten bijschrij-
ven. Atalante stijgt hierdoor van de 
10e plaats naar een 5e plaats. 

Vrijdag 26 november spelen de Ata-
lante dames een inhaalwedstrijd om 
20.00 uur in de Boei in Vinkeveen 
tegen Spaarnestad.

Nooitgedachters rijden 
heel snel in Alkmaar!
De Ronde Venen - Aan de gewes-
telijke invitatiewedstrijd Pupillen A 
en Junioren C1 en C2  in Alkmaar na-
men 4 Nooitgedachters mee: De pu-
pillen Lotte Elfferich en Noah Boog-
aard en de Junioren C1 Dennis Bun-
schoten en Koen de Best. Er werd 
zeer hard gereden door deze snelste 
rijdsters en rijders van het Gewest 
Noord-Holland-Utrecht en te mid-
den van dit geweld deden de Nooit-
gedachters het goed: Lotte werd 6e 
met een PR op de 500m(50.81) en 
op de 1.000m(1.43.72). Noah werd 
5e met 48.55 en 1.39.67(PR). De bei-
de junioren moesten met wat be-
scheidener klasseringen genoegen 
nemen, maar reden wel samen 3 
persoonlijke records: Dennis werd 
26ste met 44.18 (PR) op de 500m en 
2.19.69(PR) op de 1.500m, dit was 
een verbetering met bijna 10 secon-
den! Koen (38ste)  reed zijn 500m in 

47.71 en de 1.500m in 2.30.93(PR). 
Ook dit was een verbetering met 5 
seconden! Al met al een succesvol-
le wedstrijd en gelegenheidscoach 
Bram de Vries was dan ook zeer te-
vreden.

Klaverjasclub
Onder Ons
Vinkeveen - Martien de Kuijer is 
momenteel in topvorm, en kwam 
met 6051 punten bovenaan het 
klassement te staan. Bep Schaken-
bos werd een goede tweede met 
5558 punten, derde Frans Bierste-
kers met 5286 punten, vierde Cor 
de Haan met 5016 punten, en vijf-
de Ferry Verbraak met 4895 punten 
.An van der Meer kreeg de troost-
prijs met 3615 punten.



Mijdrecht - Op dinsdag 16 en vrij-
dag 19 november waren de halfjaar-
lijkse examens in de dojo bij Health 
Club Amstelhof (judoka’s tot oran-
je band). Het was een les met een 
examensfeer. De in groten geta-
le aanwezige ouders en belangstel-
lende genoten van de diverse ver-
richtingen en de vooruitgang van de 
ruim 120 judoka’s. (Voor het com-
plete verslag, uitslagen, foto’s en in-
formatie over onze judoschool kunt 
u een kijkje nemen op: www.judo-
ryukensui.nl). Sommige judoka’s 
waren zichtbaar gespannen maar 
er werd erg goed en verzorgd ju-
do gedemonstreerd! Voor elke judo-
ka die aan het examen deelnam was 
er een onverwachte verrassing, een 
tegoedbon voor een overheerlijke 
pannenkoek! Deze werden aange-
boden door Health Club Amstelhof 
en werden door de judoka’s enthou-
siast in ontvangst genomen. Na het 
examen en een persoonlijk woord 

van de leraar werd er een slip of een 
band uitgereikt. Judoleraar Ruud 
van Zwieten was wederom enorm 

trots en blijft zeer te spreken over 
de manier van judoën, vooruitgang 
en inzet van zijn pupillen.
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Vijftigste doelpunt dames 2 in 
succesvolle hockeycompetitie
Mijdrecht - Op een zonnige, kou-
de zondagmiddag spelen de Dames 
2 van Hockey Vereniging Mijdrecht 
tegen de dames van MHC Alliance 
in Heemstede.

De dames van HVM staan al enige 
tijd op de eerste plaats in de com-
petitie, met tot vandaag 49 gescoor-

de doelpunten. Dat het 50e doel-
punt deze wedstrijd zou vallen was 
dan ook zeer waarschijnlijk. Toch 
kwam de wedstrijd maar langzaam 
op gang. Na tien minuten het eer-
ste doelpunt tegen, gevolgd door 
het tweede in de zeventiende mi-
nuut. Snel daarna viel ie dan toch: 
de 50e treffer! Uit een direct geno-

men strafcorner, gevolgd door tip-
in, knalde de bal in het net. Uitein-
delijk werd de wedstrijd afgemaakt 
met 4-2 winst.
Nog 3 wedstrijden te gaan tot de 
winterstop. Daarbij nog wel tegen 
de nummer twee en drie uit deze 
competitie...dus nog een paar span-
nende wedstrijden te gaan!

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui

Voetballende pieten bij Argon
Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
het zover: SINTERKLAASFEEST bij 
Argon.
Voor de spelertjes van de  F1, F2, 
Mini’s, Champions League en de 
UEFA Cup begon de competitie een 
half uurtje eerder omdat de Sint al 
om kwart voor elf zou komen.
Het was dan ook echt een verras-

sing dat rond 10.00 uur 4 “voetbal” 
pieten zich met het spel gingen be-
moeien. Zij lieten de spelertjes zien 
hoe er in Spanje wordt gespeeld. 
Van hands hebben zij daar waar-
schijnlijk nog niet gehoord, soms 
leek het wel handbal!
Onder luid gezang van de ruim 150 
kinderen, kwam de Sint om kwart 

voor elf in de kantine. De pieten 
strooiden rijkelijk met snoepgoed 
en ondertussen werden verschillen-
de kinderen en teams in het zonne-
tje gezet.
Vlak voor vertrek van de Goedhei-
ligman kregen alle kinderen nog 
een lekkere chocolade letter, smul-
len maar!

Meiden Hertha MC1 
winnen in Soest
Vinkeveen - Zaterdag 20 november 
stond de belangrijke uitwedstrijd te-
gen VVZ’49 uit Soest op het pro-
gramma.
Beide ploegen waren gebrand om 
deze wedstrijd winnend af te slui-
ten. Met precies 11 meiden reisde 
we naar Soest.
Ook de meiden van VVZ’49 waren 
al weken bezig met de wedstrijd te-
gen Hertha. Beide ploegen begon-

nen nerveus en erg aftastend aan 
deze pot. VVZ’49 was een paar keer 
gevaarlijk voor het Hertha doel ge-
komen maar kon net geen grote-
re vuist maken. Het was erg goed 
om te zien dat Rosanne onze keep-
ster de laatste paar weken naar 
een supervorm groeit. De opdracht 
was om bij balbezit het veld groot  
te houden en goed gebruik te ma-
ken van de buitenspeelsters Lisa en 

Danitsja. Dit ging in eerste instan-
tie goed, maar de verdediging van 
VVZ’49 had ons spelletje
al snel door. Beide ploegen kwamen 
een paar keer erg gevaarlijk voor 
het doel maar dit werd niet door een 
goal verzilverd. Het bleef  0-0 
 
Spits
Hertha deed een kleine wissel. Da-
nitsja ging de spits in, en Kiana 
ging rechtsbuiten spelen . De twee-
de helft begon en we stonden bin-
nen enkele minuten al op een 1-0 
achterstand. De meiden waren hier 
niet voor gekomen en lieten zich 
hierdoor ook niet gek maken! Door 
een hard werkend middenveld van 
Amber Riechelman, Isabelle en Ro-
wan kon de voorhoede constant 
goed aangespeeld worden. Amber 
Riechelman ging iets meer de aan-
val op zoeken en maakte zelf ook 
nog de gelijkmaker. 
Amber schoot de 1-1 erg beheerst 
in de linkerhoek. Beide ploegen wil-
de echt naar de overwinning gaan, 
maar onze verdediging van Nancy, 
Imke, Isra en Amber v/d Vliert ble-
ven net iets allerter spelen.
Met nog 10 minuten te spelen viel 
uiteindelijk het Hertha doelpunt. Het 
was een doelpunt om in te lijsten. 
Met een supervoorzet van Rowan 
schoot Danitsja direkt,hard en we-
derom de linkerhoek de 2-1 binnen ! 
Vaak worden op zulke spelsituaties 
getraind maar als dit in de wedstrij-
den ook gaat gebeuren dan voor-
zie ik dat voor de MC1 dat we va-
ker zulke wedstrijden winnend kun-
nen afsluiten.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Mika Gankema, Daan Plevier, Jim 
Bakker, Mats Klinkhamer. Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok, 
Geert Kroon, Michel Passet.

Hertha F5 ruikt 
kampioenschap
Vinkeveen - “We moeten niet te 
hoog van de  toren springen” maar 
als ze zo doorgaan staan die gastjes 
al vóór de feestdagen met de kam-
pioensschaal op het bordes”. Aldus 
Hertha’s president Harry van Gen-
deren vlak voor de wedstrijd.

Jim Bakker had tijdens de warming-
up al gezien dat zijn opa op de tribu-
ne zat en speciaal voor hem scoor-
de hij met een prachtig diagonaal 
schot: 0-1. En vlak daarna scoorde 
ons goudhaantje bijna ook nog: 0-2. 
Geertje Kroon maakte met een vlie-
gend schot wél de 0-2.

En toen begon de aanvalsmachi-
ne helemaal te swingen met prach-
tige doelpunten van Mats Klink-
hamer (keihard schot) Daan Ple-
vier, Rens Kok en opnieuw Mats. De 
stand was inmiddels: 0-6. Vlak voor 
rust moest er nog even aan de vin-
keveense noodrem worden getrok-
ken. penalty tegen. Maar wat Jan 
Jongbloed in de wk-finale van 1974 
niet lukte, lukte de topkeeper Mika 
Gankema wel, hij ranselde het ge-
vaarte op miraculeuze wijze uit z’n 
doel. Ruststand derhalve: 0-6. En 
toen was er koffie en dat smaakte 
net als de wedstrijd zelf naar meer 
op de immer sfeervolle Hertha-site/
side.  Halverwege het tweede bak-
kie, scoorde Daan al weer: 0-7. En 

vlak daarna kon Jim: 0-8 scoren 
door goed storen van Mats en Rens. 
Rens scoorde 0-9 en vanaf de tribu-

nes werd gesmeekt om 10,10,10. En 
ja hoor onze Mats maakte het voet-
balfeest helemaal compleet, scoor-
de: 0-10 en werd na afloop op de 
schouders genomen, samen met z’n 

vriendje Rens die de eindstand be-
paalde op 0-11. Op naar het kam-
pioenschap en de feestdagen.

CSW 2 doet zijn plicht en 
wint van hekkensluiter
Wilnis - CSW 2 is na afgelopen za-
terdag nog steeds ongeslagen na 
de thuisoverwinning op ZOB 2. Het 
team van Ivan Lont en Gijs Pauw 
won met 6-0. Vincent van Helle-
mondt (drie keer), Jochem van Ber-
gen, Sven de Jongh en Ricky Koot 
verzorgden de doelpunten.
Hoewel 6-0 klinkt als een makke-
lijke overwinning, was dat het niet. 
De mannen waren soms wat onge-
concentreerd en het hobbelige veld 
werkte ook niet in het voordeel van 
de Wilnissers. Af en toe sprongen 
de ballen van de voeten en kwamen 
simpele passjes niet aan. In de pro-
blemen kwam CSW echter niet. De 
koploper was de hekkensluiter de 
gehele wedstrijd de baas.
De thuisploeg kwam al redelijk snel 
op voorsprong door topscorer Vin-
cent van Hellemondt. Een pass op 
maat van verdediger Jochem van 

Bergen werd doorgekopt door Kevin 
Bakker naar de spits, die beheerst 
afrondde. De tweede goal kwam uit 
een corner. Mitchell de Zwart nam 
een goede corner en Jochem van 
Bergen wist de bal binnen te tik-
ken. Met een 2-0 stand ging CSW 
de rust in.

Tweede helft
Hoewel men met een 2-0 stand ging 
rusten, ging het dus nog niet echt 
lekker de eerste helft. De tweede 
helft was beter, maar nog niet om 
over naar huis te schrijven. Geluk-
kig compenseerden de Wilnissers 
dit door nog vier goals te maken. 
De 3-0 kwam uit een mooie aanval. 
Mitchell de Zwart speelde zijn te-
genstander uit, haalde de achterlijn 
en gaf voor. Weer was het spits Vin-
cent van Hellemondt die op de juis-
te plek stond en de voorzet op maat 

binnen kopte. De topscorer vond 
dat hij nog niet genoeg had ge-
scoord en scoorde even later de 4-0. 
Deze goal betekende alweer zijn ze-
ventiende goal in zeven wedstrijden. 
Een moyenne waar Luis Suarez ja-
loers op zou zijn op dit moment.
De vijfde goal kwam van invaller 
Sven de Jongh. Na een steekpass 
van Jochem van Bergen kwam de 
invaller 1 op 1 te staan tegenover de 
keeper en rondde beheerst af. Ricky 
Koot pikte ook zijn goaltje mee door 
een vrije trap binnen te schieten. De 
keeper vond een muur niet nodig en 
zodoende kon Koot vrij op doel raak 
schieten. CSW 2 heeft zijn plicht ge-
daan en door het verlies van con-
current DVVA 2 staat het beloften-
team nu drie punten voor op de 
ploeg uit Amsterdam. Daarnaast 
hebben de Wilnissers één wedstrijd 
minder gespeeld en kunnen ze de 
marge uitbreiden naar zes punten. 
Dit kan volgende week, want dan 
staat de inhaalwedstrijd (opnieuw 
thuis) tegen WV-HEDW 2 op het 
programma. De wedstrijd begint om 
12.00 uur.

Denk en Zet 1, wint ook 
tweede wedstrijd
De Ronde Venen - De tweede te-
genstander van Denk en Zet-ad-
visor moest bezocht worden in 
het 600 jr. oude vestingsstadje 
Buren.
  
De tegenstander was Rivierenland 
4, waarbij het een opmerkelijk feit 
is dat later in het seizoen Denk en 
Zet-advisor ook tegen Rivierenei-
land 2 aan moet treden. Het 2e, 3e 
en 4e team van deze tegenstan-
der spelen allen dus in de 2e klas-
se. Inmiddels hadden Rivierenland 2 
en 4 elkaar al in de comp. ontmoet 
hetgeen resulteerde in een 41/2 – 
3 ½  overwinning voor het twee-
de team. Van onderschatting voor 
dit “maar”4e team mocht dus geen 
sprake zijn. Toch togen de spelers 
uit Vinkenveen op weg met de ge-

dachte dat er mogelijkheden waren 
op een overwinning. Na een half uur 
schaak was de situatie zo dat eer-
ste twee borden van Denk en Zet-
advisor, respectievelijk Jan de Boer 
en Henk Kroon , duidelik beter ston-
den en dat Bram Broere op bord 5 
inmiddels een snelle remise had ge-
maakt. Een uur schaak verder viel 
van de overige borden te zeggen dat  
8.Henk v.d.Plas,7 Cees Verburg en 4 
Jeroen Vrolijk min of meer een remi-
se op het bord hadden staan. 

Op bord 3 stond Gert Jan Smit be-
ter en op het zesde bord Thier-
ry Siecker duidelijk minder. Op-
merkelijk genoeg sloten deze ver-
moedelijke uitslagen aan bij de 
“schaakwetmatigheid”dat er bij een 
elo-rating van minder dan 50 pun-

ten ook op het bord weinig verschil 
te zien zal zijn. Die stelling die na 
een kleine 2 uur op het  bord ston-
den voldeden dan ook aan de inge-
schatte verwachtingen en aan de 
elo-rating van de onderlinge spe-
lers. De eindstand werd dus een 4 
1/ 2 -3 ½  overwinning voor de Denk 
en Zetters.

Opmerkelijke feiten in deze wed-
strijd, op de borden 1 en 2 had Ri-
vierenland 4 bewust zwakkere spe-
lers geplaatst, wel tactisch niet 
sportief.
Zoals gemeld was de uitslag Rivie-
renland 2 tegen 4 ook een 4 ½ - 3 
½  overwinning, er zijn dus ook te-
gen het tweede team van Rivieren-
land mogelijkheden.
Wel hebben de eerste 5 spelers van 
hun tweede gemiddeld een rating 
van rond de 1700 e.e.a blijft echter 
binnen de range van de eerder ge-
noemde 50! En met 2 overwinning 
uit 2 wedstrijden is  de start van 
Denk en Zet-advisor 1 prima!




