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Een waar feest voor enthousiaste
diplomazwemmertjes A en B!
De Ronde Venen - Zaterdag 19
november beleefden zo’n 120 kinderen in het Veenweidebad een primeur!

gebracht. Dat is een heel andere insteek.” Aldus Sandra Mur, locatiemanager van het Veenweidebad in
Mijdrecht.

Zij mochten als eersten in Nederland voor diploma A en B ‘afzwemmen in nieuwe stijl’. Het betrof een
pilot groep die onder grote belangstellingen van Het Nationaal Platform Zwembaden-NRZ - het belangrijkste zwemorgaan in Nederland – niet volgens de reguliere wijze hoefde af te zwemmen. In plaats
daarvan bepaalden de kinderen zelf,
samen met hun ‘fans’, in welke volgorde ze hun prestaties wilden laten
zien. Ervaringsgericht afzwemmen,
zoals dit wordt genoemd, is een
feest voor ouders en medewerkers,
maar bovenal voor 120 dolenthousiaste kinderen.”We liepen al langer met het idee rond het afzwemmen aantrekkelijker te maken. Nu is
het meestal een behoorlijke zit voor
de ouders, grootouders en broertjes
en zusjes, maar ook voor de kinderen zelf. Het is best lastig om zolang de aandacht er bij te houden
als je staat te wachten op de anderen. Bovendien merkten we dat
sommige kinderen en hun families
nu eenmaal ‘sneller’ willen afzwemmen dan anderen. Hoewel afzwemmen altijd een feestje is bij ons, kon
het wat ons betreft nóg leuker. Het
allerbelangrijkste is echter dat we
de druk er af wilden halen bij de
zwemmertjes. Die staan namelijk altijd onder spanning en vertonen een
vorm van examenvrees. Dat laatste
willen wij voorkomen. Afzwemmen
is leuk en is dus niet iets om bang
voor te zijn! Het moet eerder een
beleving worden. Daarin worden
ook ouders en familie betrokken. Zij
blijven dus niet aan de kant zitten.
De kinderen voeren op dat moment
de regie en doen dat in hun eigen
tempo. Zij laten zien wat ze kunnen
presteren. De kinderen bepalen ook
welk onderdeel ze doen en in welke
volgorde. Het wordt allemaal speels

Lachende gezichten
Daarmee sloeg zij de spijker op de
kop, zo bleek uit de vele reacties
van ouders en kinderen. Natuurlijk
dient de uitvoering nog wat verfijnd
te worden. En ook ouders en kinderen moeten nog even wennen. “Het
was soms wat rommelig, maar mijn
zoon vond het fantastisch en dat is
het belangrijkste! Een dikke 10”, reageert een van de ouders, daarmee
de algehele sfeer typerend. “Juist
om die reden hebben we feedback
formulieren uitgedeeld”, vertelt Sandra Mur verder. “Er kunnen nog dingen worden verbeterd en wie kunnen dat beter aangeven dan de ouders? Wij hadden vooraf bijvoorbeeld nog geen idee hoeveel tijd
het zou kosten om op deze wijze af
te zwemmen. Er was een ruime pauze tussen de twee groepen gepland.
De A-zwemmers lagen ’s morgens
in het bad, de B-groep was om half
twee ’s middags aan de beurt. In
tijdsbestek te ver uit elkaar zo blijkt,
want eigenlijk ging het boven verwachting goed en we waren ruim
op tijd klaar. Maar het belangrijkste
voor ons waren de lachende gezichten van de kinderen. Die hebben er
echt een absoluut zwemfeest van
gemaakt en volop genoten.”
Landelijk vervolg?
De eerste reactie van het NPZ-NRZ
was eveneens positief. Het is nog
even afwachten of de pilot een (landelijk) vervolg gaat krijgen, maar het
lijkt er op dat het landelijke platform
het ‘Afzwemmen 2.0’ daadwerkelijk
in praktijk wil gaan brengen. Een
prestatie van formaat waarvan de
basis door Sandra Mur en het team
van het Veenweidebad is gelegd. Op
8 en 9 december willen zij dit op de
praktijkdag voor het zwemonderwijs
presenteren. Sandra: “Vooraf waren

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering
via www. zorgenzekerheid. nl / verzekeringcheck

de ouders geïnformeerd over de pilot en werd er onder andere gewezen op het dragen van luchtige kleding en slippers tijdens het afzwemmen. Niet iedereen was zich er echter van bewust wat het betekent om
actief te zijn in een binnenzwembad.
De hoge temperatuur en luchtvochtigheid zorgden hier en daar voor
wat verhitte gezichten, maar gelukkig kon er verkoeling worden gezocht in het sportcafé. Bovendien
kwamen de eerste ‘geslaagden’
ruim binnen het uur alweer naar
buiten. Met een brede lach op het
gezicht en het diploma op zak. Dat
de kleine ‘studentjes’ daarnaast ook
nog bezoek kregen van de Afzwempieten was de kers op de taart!”
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Auto te water
Waverveen – In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november
reed rond 03.00 uur op de Veldweg
een automobilist met zijn voertuig
het water in. Hij is op eigen kracht
(zonder verwondingen) de auto uitgekomen. De 19-jarige man uit Waverveen bleek onder invloed van alcohol te zijn (850 ug/l). Zijn rijbewijs
is ingevorderd en proces-verbaal is
opgemaakt.

Verdachte diefstal
aangehouden
Mijdrecht - In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 november
werd de politie rond 00.30 uur naar
een bedrijf aan de Groot Mijdrechtstraat gestuurd. Beveiligingspersoneel had op het dak van het bedrijf een man aangehouden op verdenking van diefstal. De politie nam
de verdachte vervolgens mee naar
het politiebureau voor verhoor. De
34-jarige man moet zich binnenkort
verantwoorden bij de rechter.

LET OP: ZATERDAG 26 NOVEMBER
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gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeenteHuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRengstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRHome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Baambrugge
Prins Johan Frisostraat 21 Vervangen van garageboxen

Bouwen

W-2011-0587

18-11-2011

mijdrecht
Dubloen 5

Bouwen

W-2011-0583

14-11-2011

Bouwen
Bouwen

W-2011-0578
W-2011-0586

11-11-2011
17-11-2011

Bouwen

W-2011-0580

11-11-2011

Bouwen
Bouwen

W-2011-0577
W-2011-0581

10-11-2011
14-11-2011

Uitbreiden van een bedrijfsruimte Bouwen

W-2011-0579

11-11-2011

Prinses Irenelaan 2
Gijsbert van
Stoutenborchstraat 57
Vinkeveen
Demmeriksekade
15 en 15a
Molenkade 16
Oudeland 64
Waverveen
Poelweg 1

Aard van het project

Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Uitbreiden van een woning
Plaatsen van een dakopbouw
op een woning
Plaatsen van een dakkapel op
twee woningen
Verbouwen van een paviljoen
Wijzigen van een kozijn in de
voorgevel

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 25 november 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

Abcoude
Gein-Zuid 46

Vervangen van een rieten kap

Monument

W-2011-0502

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

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Kerkplein 33

Plaatsen van een dakopbouw

Bouwen

W-2011-0500

10-11-2011

Amstelhoek
Amstelkade 92

Bouwen van een woning

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0452

10-11-2011

Uitbreiden van een woning en
vervangen van trappen

Bouwen

W-2011-0525

31-10-2011

Plaatsen van een hooi/stromachineberging en slopen van
bedrijfsgebouwen
Slopen van bedrijfsgebouwen
en het bouwen van een
machineberging

Bouwen
Slopen

W-2011-0379

8-11-2011

Milieu neutraal
wijziging

W-2011-0471

31-10-2011

Vinkeveen
Heulweg 40
Waverveen
Veldweg 1b
Veldweg 1b

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.
tIjDelIjke plAAtsIng contAIneR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 november 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de heer H. Ebing
vergunning hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Heemraadsingel in Mijdrecht. Dit
in verband met verbouwingswerkzaamheden aan de Heemraadsingel 15 in Mijdrecht. De vergunning geldt
voor de periode 1 december 2011 tot en met 31 december 2011. Het werkadres en het adres van de tijdelijke
plaatsing container is Heemraadsingel 15, 3641 jH mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
geluIDsontHeffIng
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 23 november tot en met 4 januari 2012 bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale
hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag
08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een ontheffing op grond van artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011,
voor het voortbrengen van geluid in verband met het uitvoeren van werkzaamheden voor het volgende:
Locatie: nabij tienboerenweg bouwlocatie aquaduct n201 in mijdrecht.
Werkzaamheden: onderwater betonstort en daarbij komende werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt
van de bestaande bouwweg als aanvoerroute. Indien er sprake is van ernstige calamiteiten kan er gebruik
worden gemaakt van de Tienboerenweg als aanvoerroute voor het bouwverkeer.
Onder ernstige calamiteiten wordt verstaan: een omgevallen vrachtwagen dan wel een vrachtwagen met pech.
Datum: vanaf november 2011 tot eind 2013. Het transport en de daarbij behorende werkzaamheden zullen
maximaal 4 maal voorkomen in de nachtelijke uren tussen 19.00 uur en 07.00 uur en 1 maal overdag.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge
bedenkingen indienen bij de afdeling Omgevingszaken.
ontHeffIng VAn De Route VooR Het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
- Broekhoff Vuurwerk, postbus 12, 8250 AA Dronten t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk
naar de locatie genieweg 26, 3641 RH mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 25 november 2011 tot en met 6 januari
2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn
ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De

Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift
moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- 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;
- Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, telefoonnummer 0346 26 06
46 of mw. Y.T.M. van der Maat, telefoonnummer 0346 26 06 41.
AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 24 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven voor nieuw te kiezen wethouder.
Bij de benoeming van een wethouder wordt conform het reglement van orde van de raad een commissie ingesteld welke onderzoek of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet.
5. Verkiezing en beëdiging wethouder
Door het vertrek van wethouder I.M. Lambregts-van Nobelen is de fractie van het CDA op zoek gegaan naar
een nieuwe wethouder. De fractie stelt voor om de heer drs. David Moolenburgh voor te dragen voor de vacature van wethouder van de gemeente De Ronde Venen.
6. Visie op maatschappelijke ondersteuning in gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0051/11
In het kader van het project De Kanteling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in De Ronde Venen
wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de Kanteling in De Ronde Venen wordt gerealiseerd.
7. Sluiting
AgenDA BesluItnemenDe RAADsVeRgADeRIng 24 noVemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: A. van Vliet-Kuiper
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 25 oktober en 27 oktober 2011
4. Akkoordstukken
4a. Goedkeuren jaarrekening 2010 Stichting AURO openbaar primair onderwijs raadsvoorstel 0050/11
De gemeenteraad wordt voorgesteld de jaarrekening 2010 van Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs goed te keuren.
4b. Verordening outplacement gewezen wethouders 2011 raadsvoorstel 0054/11
Kennis te nemen van de wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (hierna: Appa) met
betrekking tot de invoering van de sollicitatieplicht. Als gevolg van deze wijziging een verordening outplacement vaststellen voor wethouders die niet onder de nieuwe sollicitatieplicht vallen om in staat te kunnen zijn
hen zijn outplacementfaciliteiten te kunnen aanbieden.
5. Motie bestemmingsplannen
In de begrotingsraad van 10 november jl. is een motie ingebracht door de fractie van PvdA-GroenLinksLokaaSociaal waarbij het college wordt verzocht ‘voordat een bestemmingsplan wordt herzien, dit gemotiveerd aan de raad aan te geven en de raad daartoe te laten besluiten’. Aangezien bij de stemming over de
motie de stemmen staakten, wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting
VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke ZAken 6 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 4 oktober 2011
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Vaststelling bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 raadsvoorstel 0057/11
Het ontwerpbestemmingsplan “De Winkelbuurt 2011” heeft van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober
2011 ter inzage gelegen. Er zijn dertien (13) zienswijzen ingediend. De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld en er is een beantwoording (Zienswijzennota) opgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld.
De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van wijzigingen die met het bestemmingsplan ter besluitvorming
wordt aangeboden. De aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken zijn, daar waar nodig, geactualiseerd. Voorgesteld wordt het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
VeRgADeRIng commIssIe puBlIeke WeRken 7 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 7 september 2011
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Voorgenomen fusie milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht
raadsvoorstel 0056/11
Het Rijk heeft besloten dat uitvoering van taken die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving
en toezicht aan zwaardere eisen moeten voldoen. Gebleken is dat de milieudiensten Zuid- Oost Utrecht en
Noord-West Utrecht in de huidige situatie niet aan die zwaardere eisen kunnen voldoen. Door een fusie aan
te gaan kan wel aan de criteria worden voldaan. Bovendien past de fusie in het verplichte Rijksbeleid om te
komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s). Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen
met de intentie tot fusie van de beide milieudiensten per 1-1 2013. In een latere fase, naar verwachting in het
voorjaar van 2012, zal de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het definitieve besluit aan de
raad worden voorgelegd.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

Vervolg op volgende blz.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
VerGaderinG commissie alGemeen bestuurlijke Zaken / Financiën e.o.
8 december 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën van 6 oktober 2011 en notulen
gezamenlijke commissie van 1 november 2011.
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Lex silencio positivo raadsvoorstel 0064/11.
Vaststelling van de Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp) tot wijziging van twee verordeningen als gevolg van het feit dat op grond van de Dienstenrichtlijn de Lex silencio positivo vanaf 1 januari 2012 automatisch geldt voor vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen.
b. Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 raadsvoorstel 0062/11.
De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 (APV) bevat diverse regels voor het gebruik van
de openbare orde. Deze APV wordt integraal herzien. De herziening betreft wijzigingen vanuit afdelingen van
de gemeente en wijzigingen voortkomende uit hogere regelgeving.
c. Vaststellen van de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0067/11.
Bij het vaststellen van de programmarekening 2010 voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als De
Ronde Venen zijn nog de afzonderlijke balansen per 31 december 2010 vastgesteld. De balansen worden samengevoegd tot de openingsbalans per 1 januari 2011 voor de nieuw gevormde gemeente De Ronde Venen.
d. Voortgangsrapportage incidentele budgetten raadsvoorstel 0068/11.
Over de financiële voortgang van alle incidenteel beschikbaar gestelde budgetten 2011 die door een onttrekking aan een reserve worden gedekt, is een rapportage opgesteld.
e. 3e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0065/11.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 3e bestuursrapportage. Het beleidsmatige onderdeel van de bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden.
6. Overige punten
a. Handhaving Amstelhoek
Door de fractie van Ronde Venen Belang wordt het college verzocht een toelichting te geven op de ontwikkeling rond de handhaving Amstelhoek in verband met de opslag van grond aldaar
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën mededelingen te doen.
8. Sluiting

VerGaderinG commissie inwonersZaken / samenleVinG 12 december 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 november 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 7 november 2011
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Beschikbaar stellen middelen ten behoeven van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2012 raadsvoorstel 0063/11
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het
volgende kalenderjaar vast. De raad wordt thans voorgesteld de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen.
b. Lokaal onderwijsbeleid raadsvoorstel 0052/11
Voorgesteld wordt het beleid zoals verwoord in het rapport “Lokaal Onderwijsbeleid” vast te stellen. Met de
uitvoering van dit beleid worden onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Op grond van een evaluatie wordt voorts voorgesteld de huidige gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een
andere manier invulling te geven aan het realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid.
c. Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand raadsvoorstel 0059/11
Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt; de WIJ vervalt en
gaat weer op in de WWB. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. Om te
bereiken dat de huidige verordeningen voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen conform de wetswijzigingen is het noodzakelijk een Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen.
d Kosten implementatie Civision WIZ raadsvoorstel 0060/11
In verband met wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 moet de ondersteunde applicatie ingrijpend worden aangepast. De implementatie daarvan en de aanpassing van de onderliggende automatisering (hard- en software) brengen eenmalig extra kosten met zich mee.
6. Overige punten
a Uitvoering motie De Fabriek
Het college wordt verzocht aan te geven op welke wijze zij uitvoering denkt te geven aan de motie welke is
aangenomen in de begrotingsraad van 10 november jl.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RONDE VENEN,
MijDREcht, WilNiS,
AMStElhOEk, DE hOEf,
ViNkEVEEN, WAVERVEEN,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OplAgE: 16.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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 toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBODE.Nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

DOkTERsDIENsTEN

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

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

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

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

Jambo! (2)
DUUR
door Flavoring
De dure tijden zijn aangebroken. Het is koud, dus de verwarming
brandt weer volop. De energierekening zal iets hoger uitvallen, ook
door het branden van de vele, gezellige kerstlichtjes binnen en buiten.
Cadeautjes moeten ingeslagen worden voor de diverse feesten die ons
te wachten staan. En het dagelijks leven wordt niet goedkoper met de
crisis waar we al een tijd in zitten met zijn allen.
Nu zal de een daar meer last van hebben dan de ander, toch is het iets
wat ons allen aan gaat. Uiteindelijk zal iedereen merken dat er minder geld overblijft aan het einde van de maand. Zoals Loesje zo mooi
verwoordde: “aan het eind van mijn geld hou ik altijd een stuk maand
over”.
Maar na het nieuws van deze week weet ik waar ik op zou kunnen bezuinigen.
“Pink Ribbon, de organisatie die geld ophaalt ten behoeve van kankeronderzoek, besteedt maar een fractie van de opbrengsten daadwerkelijk hieraan. De afgelopen jaren werd met de verkoop van de beroemde
lintjes, speciale tijdschriften en gala-avonden zo’n 16 miljoen euro opgehaald bij particulieren. Daarvan is tot nu toe 288.000 euro uitgegeven aan
borstkankeronderzoek. Dat meldt de NOS. In 2009 en 2010 werd helemaal geen geld uitgegeven aan onderzoek. De bedoeling is dat Pink Ribbon 15 procent uitgeeft aan borstkankeronderzoek, maar nu is dat niet
meer dan 1,8 procent. Toch is het juist dat onderzoek dat mensen overhaalt om geld te doneren.” (Volkskrant, 16-11-11)
Net als velen met mij vond ik Pink Ribbon een goeie organisatie die ik
steunde door het tijdschrift te kopen. Persoonlijk vind ik een artikel kopen waarvan een gedeelte naar het goede doel gaat een leuke en toegankelijke manier van bijdragen aan het goede doel. Ik als lezer, als
vrouw, als iemand die graag acties en goede doelen steunt rondom
kankeronderzoek, weet het even niet meer. Je kunt niet alles geloven
wat er in de krant staat. Soms worden bepaalde kanten meer belicht
dan andere. Dus ben ik verder gaan neuzen op internet en kwam ik het
volgende stukje tegen op internet van nieuwsuur.
Het geld is vooral gegaan naar bewustwording, voorlichtingsfolders en
zorgprojecten voor borstkankerpatiënten. Terwijl onderzoek naar borstkanker wel vaak wordt gebruikt als verkoopargument voor de roze producten. In 2008 wil KWF het bekende roze lintje gebruiken in de eigen
fondsenwerving voor borstkanker. Maar de stichting Pink Ribbon claimt
het alleenrecht van het beeldmerk. KWF besluit een deal aan te gaan met
Pink Ribbon. Al het geld dat KWF ophaalt tijdens oktober borstkankermaand met de logo’s van KWF en Pink Ribbon wordt gedoneerd aan Pink
Ribbon. De wervingskosten zijn voor KWF. Op deze manier is in twee jaar
tijd ruim twee miljoen euro overgemaakt aan Pink Ribbon. Het geld is wel
geoormerkt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar is de samenwerking met Pink Ribbon gestopt. KWF denkt meer geld op te kunnen halen met de kankerbrede actie ‘Sta op tegen kanker’. (http://nieuwsuur.nl/
onderwerp/313896-hoe-besteedt-pink-ribbon-het-geld.html)
In deze kwestie zou je kunnen zeggen dat Pink Ribbon als hoofddoel
heeft om bewustwording van en over borstkanker te verhogen. En
daarin zijn zij zeker geslaagd, de laatste jaren is het onderwerp duidelijk aanwezig geweest in de media. Wat nu te doen als je toch het goede doel wilt steunen? Zeker in de decembermaand waarin juist de gedachte centraal staat dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan
je medemens?

Jambo! Goedendag in het Swahili, de taal van Oost-Afrika.
Het met de financiële bijdrage van SOS gebouwde schoolgebouw in
Dar es Salaam ziet er heel goed uit: degelijk en zonder franje. Sober eigenlijk. De Afrikaanse bouwstijl is luchtig en ruim. Heel goed
in de hitte. Tanzania ligt heel dicht bij de evenaar, veel dichter dan
bijvoorbeeld Kenia of Zuid-Afrika, en dat voel je aan de temperatuur.
Ook de extra klaslokalen die zijn gebouwd om de toeloop van nieuwe leerlingen op te vangen zijn voltooid. Wat nu nog nodig is zijn
schoolbankjes, kasten, elektriciteit, computers en boeken.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette wil bovendien de school
graag opwaarderen naar High School, zodat de meest begaafde
leerlingen kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. Daarvoor
is het onder andere nodig dat de school wordt uitgebreid met een
scheikundelokaal.
De projectaanvraag van Sr. Annette ligt inmiddels bij het bestuur
van SOS dat er nog over moet beslissen. Als de beslissing positief is
wordt samenwerking gezocht met Wilde Ganzen als medefinancier.
Ook dan blijft uw bijdrage hard nodig. Zonder die bijdrage van u
lukt het niet!
Ook al is het crisis, vergeleken met onze projectlanden zijn wij nog
steeds heel rijk. Lieve donateurs en lezers van deze rubriek: fijn als
u een steentje bijdraagt. Waarvoor onze dank!
Nel Bouwhuijzen

Pink Ribbon is een naam en een doel op zichzelf geworden. Een doel
waar ik niet meer achter kan staan. Ik heb net als vele anderen, mensen verloren aan kanker. En dus wil ik maar één ding en dat is dat ooit
deze ziekte overwonnen kan worden. Dat zal enkel gaan door onderzoek en nog meer onderzoek en daar is veel geld voor nodig, voor onderzoek, niet voor op de spaarrekening.
Gelukkig zijn er ook vele andere sympathieke acties die opgezet worden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ik noem de Alpe
d’Huez wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen. Niet zomaar,
maar om geld op te halen voor het Alpe d’HuZesonderzoeksfonds bij
KWF Kankerbestrijding. De Stichting Alpe d’HuZes hanteert een strikt
antistrijkstokbeleid: alle giften gaan voor 100% naar het onderzoeksfonds.

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

Zaterdag knotten op de
Liniedijk bij Fort Nigtevecht
Regio - Komende zaterdag 26 november gaat Knotgroep Uithoorn
aan de slag op de Liniedijk bij het
Fort Nigtevecht. De Liniedijk, ook
wel Vuurlijn genoemd, vormde de
verbinding tussen het Fort en de
steunbatterij aan het Gein. Allemaal
onderdelen van de Stelling van Amsterdam. Langs de Liniedijk staat
een rij bejaarde, monumentale knotwilgen, die na drie jaar weer zorgvuldig van hun pruik ontdaan moeten
worden. Dat is nodig omdat anders
de knot te zwaar wordt voor de oude onderstam en de hele boom omwaait. Er wordt gewerkt van 9.00 tot
13.00 uur. Verzamelpunt is het Fort

Mijmeringen

Nigtevecht. De route erheen is: over
de N201, onder de A2 door, bij Loenersloot rechtsaf en onder het spoor
door, bij het Amsterdam-Rijnkanaal
linksaf naar het noorden. Na 6 km
links tot bij het Fort. Iedereen die
ervan houdt om een ochtend actief te zijn in de natuur is van harte welkom. De Knotgroep zorgt voor
koffie en koek halverwege, en voor
soep aan het eind van de ochtend.
Neem zelf een beker plus lepel en
waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed
gereedschap. Voor meer informatie: Bert Schaap: tel. 0297-565172. Of
www.knotgroepuithoorn.nl .

Alstublieft, geef aan het goede doel. Laat je niet weerhouden door negatieve verhalen in de media. Gebruik je eigen gezonde verstand en
bedenk welk doel jij wilt steunen. En bekijk dan ook waar het geld aan
wordt gespendeerd. Het goede doel is er in veel verschillende vormen
en maten. Het hoeft niet alleen een geldbedrag te zijn, het kan net zo
goed de helpende hand zijn voor je buren of familielid. Dus als je op je
financiën moet bezuinigen, kijk gewoon wat je praktisch kan doen en
doe wat goed voelt. Geven is mooier dan krijgen.

Literaire solovoorstelling
met klassieke muziek
Wilnis - Volgende week dinsdag
29 november organiseert Vrouwennetwerk De Ronde Venen een literaire solovoorstelling met klassieke muziek: ‘De Zachtmoedige’
van Dostojevski. Dit vindt plaats in
De Schakel in Wilnis en begint om
14.00 uur. Helen Gerritsen verhaalt
over ‘De Zachtmoedige’, een man

die, na de dood van zijn vrouw, de
geschiedenis van zijn huwelijk nagaat. Het is een verhaal van bezinning, een blik in de eigen ziel.
Het gaat erover dat het niet altijd zo
makkelijk is een goed mens te zijn.
Het zal een bijzondere middag worden. Introducees zijn welkom, zij betalen 2 euro.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994
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In ‘Reset the Future’ geef
je je eigen toekomst vorm
Wat doe ik op mijn pizza? Waar ga ik heen op vakantie? In wat
voor huis wil ik wonen? En vooral: wat hebben die keuzes voor
gevolgen voor mijn toekomst? Op die vragen kunnen bezoekers
van de expositie ‘Reset the Future’ in het Universiteitsmuseum
nu antwoord krijgen. De interactieve tentoonstelling over
duurzaamheid (voor iedereen vanaf 8 jaar) wordt ondersteund door
het programma Utrecht 2040 van de provincie Utrecht.

Week van de Jeugdzorg
beleeft swingend hoogtepunt
Swingende muziek, breakdancers
en heel veel jongeren met
een verhaal. De Week van de
Jeugdzorg beleefde vorige week
een spetterende climax in de vorm
van het Jeugdzorgfestival op het
Provinciehuis in Utrecht.
Daar werd ook de Jeugdzorg
Award 2011 uitgereikt aan
pleegmoeders Linda en Cornelie,
aangesloten bij De Rading jeugden opvoedhulp. Naast de titel

PS

van meest bijzondere Utrechtse
Jeugdzorgwerkers van 2011, kregen
zij een cheque ter waarde van €
1000, -, ter besteding aan een
goed doel in de jeugdzorg.
Tijdens de Week van de Jeugdzorg
2011, van 14 t/m 20 november,
werden diverse activiteiten
gehouden om te laten zien wat
jeugdzorg betekent voor jongeren,
ouders en hulpverleners.
Naast de uitreiking van de Award,

ging ook de film ‘Jeugdzorg
Utrecht in beeld’ in première.
Deze wordt zondag 27 november
uitgezonden op RTV Utrecht.
Daarnaast werd tijdens het festival
teruggeblikt op de kick-off van
de Scholentour Jeugdzorg, die
woensdagochtend 16 november
plaats vond op het Minkema
College in Woerden.
www.weekvandejeugdzorgutrecht.nl

‘Niet snel genoeg’
Wim van Wikselaar (SGP)
over de aanstaande
overgang van de
jeugdzorg van provincie
naar gemeenten: “De
ontwikkelingen in de
jeugdzorg gaan wat de SGP
betreft niet snel
genoeg. Wij vinden
het een positieve
ontwikkeling dat de
overheid al langere

tijd meer wil inzetten op de 'Eigen Kracht-formule'
en daar past ook de overheveling naar gemeenten
in. Er moet echter meer gebeuren! De SGP denkt
dat het probleem in de jeugdzorg gestoeld is op een
dieperliggend probleem en dat men nu vooral bezig is
met symptoombestrijding. De praktijk leert dat juist
in een stabiel gezin waarden en normenoverdracht
plaatsvindt en burgerschapszin effectief ontwikkeld
kan worden. Versterking van het gezin zal daarom
een gunstige uitwerking hebben op de maatschappij.
De natuurlijke omgeving van de jongeren moet hen
opvangen en verder helpen als er problemen zijn!”

GS

‘Een compleet beeld
van de jeugdzorg’
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Wat ik zo positief
vind aan de Week van de Jeugdzorg is dat je een
compleet beeld krijgt van de jeugdzorg. Nu eens
niet de verhalen die in de krant komen, maar juist
de andere kant: hoe krachtig kinderen zijn en hoe
ze, ondanks de problemen die zij hebben, hun leven
stevig op de rit houden. En niet alleen de kinderen
staan centraal ook de ouders en professionals. Omdat
dit positieve verhaal verder te verspreiden, starten
we dit jaar met de scholentour; een voorlichtingstour
voor en door jongeren op diverse middelbare scholen

in de provincie.
Wil je weten wat
jeugdzorg is, wat
voor soorten er zijn
of met jongeren
uit de jeugdzorg
praten dan kan je een
mailtje sturen naar
weekvandejeugdzorg@provincieutrecht.nl”

‘Volwassen mensen
overdrijven graag’
De tentoonstelling
‘Reset the Future’
is een middel
om het begrip
‘Duurzaamheid’
ook bij de
volgende
generatie een plek
te geven. Klaas
van Egmond
afgelopen maanden
(foto), hoogleraar
op diverse basisscholen
Universiteit Utrecht, legt tijdens
over problemen rondom
de opening aan de aanwezige
duurzaamheid verteld,
kinderen uit wat duurzaamheid
bijvoorbeeld het gebrek aan
is: “Overdrijven is niet goed. En
woonruimte of het teveel aan
volwassen mensen overdrijven
graag. Daarom gaat het niet
afval. De kinderen zijn met
die problemen aan de slag
goed met de wereld. Als je van
gegaan en hebben samen met
alles wat doet en niet overdrijft,
dan blijft het in balans. Dus niet een kunstenaar een oplossing
uitgewerkt. Zo wordt de
teveel eten, maar ook denken
aan de kinderen die elders in
tentoonstelling nu opgefleurd
door een zwevende stad en
de wereld honger hebben. En
gitaar spelen is beter vertier voor een cradle-to-cradle boom,
gemaakt van allerlei gerecyclede
je sociale ontwikkeling en het
milieu dan de hele dag achter de producten. De tentoonstelling is
tot 5 augustus 2012 te bezoeken.
computer zitten.”
Onderzoekers van de
In de provincie is een uitgave
Universiteit hebben de
van de provincie Utrecht. Aan de hand
van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
7 december. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Morgenavond komen VVD en CDA met motie:

‘Voer rechtstreekse busverbinding naar Utrecht weer in’
nog tot december 2016*, en er komen grote bezuinigingen aan in het
openbaar vervoer. Maar goed openbaar vervoer in onze regio is een belangrijk speerpunt in het beleid van
zowel de gemeente Uithoorn als gemeente De Ronde Venen, en daarom moeten we alles doen wat we
kunnen om onze goede verbinding
met Utrecht terug te krijgen. We
werken nauw samen met gemeenteraadsleden van CDA, Gemeentebelangen en VVD in Uithoorn, die
een identieke motie zullen indienen.
Bij aanname van de moties ontstaat
daardoor een krachtig signaal vanuit twee gemeenten”.
Motie
De tekst van de motie die morgenavond wordt voorgelegd aan de
Rondeveense raad is:
*In augustus verschenen in de media berichten over een nieuwe concessie voor het streekvervoer in de
regio Utrecht, gegund aan Qbuzz.
Ter verheldering: het ging hier niet
om de concessie op ons grondgebied, maar dat van de BRU-gemeenten, waar wij geen onderdeel
van zijn. De concessie voor ons gebied loopt van 2008 tot 2016. Tot
2016 wordt het OV binnen onze gemeente door Connexxion verzorgd.
De gemeenteraad van de gemeente
De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 24 november 2011.
Emiel Hoogendijk CDA en Frans Lugtmeijer VVD
De Ronde Venen/Uithoorn Per 15 december 2008 is de rechtstreekse busverbinding tussen Uithoorn (via De Ronde Venen) en
Utrecht opgeheven en omgezet in
een verbinding via station Breukelen, waar overgestapt moet worden op de trein. In De Ronde Venen ontstond daarover behoorlijk
wat commotie. Dagelijks reisden
diverse doelgroepen met de bus
naar Utrecht. De nieuwe verbinding
bleek voor veel mensen duurder,
lastiger en meer tijdrovend te zijn.
In de gemeenteraad van De Ronde
Venen is dit destijds door het CDA
en Gemeentebelangen aangekaart.
Ondanks de inspanningen van het
toenmalige College van De Ronde Venen, is het niet gelukt om herstel van de rechtstreekse verbinding
met Utrecht weer onderwerp van
gesprek te maken bij de vervoerder en de Provincie Utrecht. Een belangrijk argument om herinvoering
van de rechtstreekse busverbinding
niet opnieuw onderwerp van discussie te maken, was en is het contract dat de Provincie heeft met de
NS in het kader van het Randstadspoor. Dit contract zou het onmogelijk maken om een bus te laten
rijden parallel aan het treintraject.
Echter, in de praktijk blijkt er van alles mogelijk, omdat buslijn 120 ook
weer rechtstreeks naar Utrecht CS
is gaan rijden.
Gebundeld
De fracties van VVD en CDA hebben nu hun krachten gebundeld.
Frans Lugtmeijer VVD en Emiel

Hoogendijk CDA gaan morgenavond tijdens de openbare raadsvergadering, door middel van het
indienen van een motie proberen
de meerderheid van de rad mee te
krijgen, om het college weer tot actie te laten overgaan er iets aan te
veranderen. In hun voorstel aan de
raad staat te lezen: “Nu, medio november 2011, krijgen we als raadsleden nog steeds klachten over de
slechte verbinding met Utrecht, van
zowel inwoners van Uithoorn als De
Ronde Venen. Hoewel Connexxion
en de Provincie Utrecht er alles aan
doen om de overstap op de trein in
Breukelen zo soepel mogelijk te laten verlopen, blijft de verbinding
verre van ideaal. Als de bus of de
trein vertraagd is, dan ontbreekt een
goede aansluiting. In de weekenden en avonduren blijft de bereikbaarheid slecht en de reisfrequentie
laag”, aldus Emiel en Frans.
Agenda
“De indruk die we hebben, mede
onderbouwd door cijfers en ervaringen van Connexxion en chauffeurs”,
zo vervolgen Frans en Emiel “is dat
steeds meer mensen (forenzen,
scholieren, dagjesmensen) Utrecht
mijden en kiezen voor Amsterdam.
Met deze motie willen we de rechtstreekse busverbinding met Utrecht
opnieuw op de politieke agenda
zetten. Het zal niet makkelijk worden om meteen iets te veranderen.
We hebben te maken met een buslijn die door twee provincies rijdt,
de OV-concessie van de Provincie
Utrecht waar de lijn onder valt loopt

Onderwerp:
Het (her)invoeren van een rechtstreekse busverbinding tussen Uithoorn (via De Ronde Venen) en de
stad Utrecht
Overwegende dat:
- Er vanuit de Uithoornse en Rondeveense samenleving regelmatig klachten komen over de bereikbaarheid van de stad Utrecht
en dat deze bereikbaarheid is afgenomen sinds bus 130 (voorheen 140) eindigt in Breukelen;
- De reizigersaantallen in bus 130
tegenvallen en afgenomen zijn
sinds 2008;
- De huidige verbinding tussen
Uithoorn, De Ronde Venen en
Utrecht verre van ideaal is en dat
met name op de gebieden reisgemak (overstappen), tijd (overstappen maakt de reistijd langer)
en frequentie (weinig bussen in
avonduren en weekenden) verbeteringen mogelijk zijn;
Besluit
Verzoekt het College:
- om in te zetten op terugkeer van
de rechtstreekse busverbinding
tussen Uithoorn (via De Ronde
Venen) en de stad Utrecht bij de
nieuwe openbaar vervoer concessie van de Provincie Utrecht
(ingaande december 2016)
- dit vroegtijdig kenbaar te maken aan de Provincie Utrecht in
de voorbereiding van de concessieverlening. Het is nu aan de
raad om deze motie te steunen
en mocht dat het geval zijn is het
aan het college om hier iets mee
te doen en dan is het afwachten.

Winnaars vrijwilligersprijzen 2011
De Ronde Venen in het zonnetje
De Ronde Venen - Stichting De
Oppepper uit Abcoude mag zich
Vrijwilligersorganisatie van het jaar
noemen. De titel voor Vrijwilliger
van het Jaar 2011 is gewonnen door
mevrouw Teuni Bluemink uit Wilnis. Na een geslaagde en feestelijke middag vol activiteiten en entertainment, maakten wethouder Erika Spil samen met presentator Hans
van Veen dinsdagavond 15 november de winnaars van de verkiezing
bekend. Stichting De Oppepper
ontving een cheque ter waarde van
2500,-. Mevrouw Bluemink ontving
een fairtrade beeld, bloemen en een
irischeque ter waarde van 150,-. Het
middagprogramma van de Vrijwilligersdag bestond uit leuke workshops, een cabaretvoorstelling van
Steen en Been en een optreden van
kinderkoor De Regenboog. Het traditionele slotstuk van de dag is de
onthulling van de verkiezing Vrijwilliger en de Vrijwilligersorganisatie
van het Jaar. Kort voor de uitreiking
was de spanning voelbaar in de zaal
met ongeveer 400 bezoekers, vrijwilligers, familieleden en vrienden
van de genomineerden.
Vrijwilligersorganisatie
De winnaar van deze titel is de Wensorganisatie Stichting De Oppepper uit Abcoude. De jury sprak grote bewondering uit voor deze stich-

ting. Zij maken de droom waar van
chronisch zieke mensen en hun sociale omgeving, ongeacht leeftijd,
levensverwachting of soort ziekte.
Een normaal gesproken onbereikbare wens waarmaken vergt grote inzet, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Ondanks het relatief korte bestaan van de organisatie (2007), vervullen zij momenteel 2
à 3 wensen per maand. Stichting De
Oppepper ontving een cheque ter
waarde van 2500, -.
De tweede plaats, met bijbehorende prijs van 1000, -, werd gewonnen door Stichting Recreatie & Educatie Verstandelijk Gehandicapten
uit Mijdrecht. Deze organisatie stelt
zich al 24 jaar lang ten doel om de
verstandelijk gehandicapte medemens elke dinsdagavond een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden.
Om bij de prijsuitreiking aanwezig
te kunnen zijn, moest de activiteitenavond voor deze keer afgezegd
worden, waar de bezoekers van de
soosavond wel van baalden. Maar
de prijs en het vooruitzicht van extra
veel leuke activiteiten voor de verstandelijk gehandicapte deelnemers
maakten een hoop goed.
De derde plaats, met bijbehorende
prijs van 500,-, werd uitgereikt aan
Stichting Vinkeveen Promotion. Al
bijna 30 jaar organiseert deze stichting de feestweek in Vinkeveen met

diverse activiteiten voor nagenoeg
elke doelgroep. Een niet meer weg
te denken evenement in Vinkeveen
dat zeer bevorderlijk is voor een
goede samenhang in de Vinkeveense samenleving.
Vrijwilliger
Volgens de jury (commissie van aanbeveling) is de grote maatschappelijke betrokkenheid van mevrouw
Teunie Bluemink een voorbeeld voor
velen. Onbaatzuchtig en met grote
bescheidenheid zet zij zich in voor
de hulpbehoevende medemens bij
verschillende plaatselijke organisaties. Zij besteedt gevraagd en ongevraagd vele uren per week aan het
Johannes Hospitium, EHBO, padvinderij, muziekvereniging Viribus Unitis en Oranjevereniging. Daarnaast
is zij actief als gastvrouw in de Waterlinie en het Amstelland Ziekenhuis. Kenmerkend voor haar is dat
zij naast al deze bezigheden ook nog
tijd vindt, soms ‘s nachts, om aan
haar hobby schilderen te besteden.
Mevrouw Bluemink ontving een fairtrade kunstwerk van fairtrade bedrijf
Amandla, dat de mens in verbinding
en harmonie symboliseert.
Tweede
Op de tweede plaats is geëindigd
mevrouw Inge Gransbergen uit Vinkeveen. Zij is al vele jaren actief bin-

Feest bij vernieuwde
Koeleman Electro World
Mijdrecht - Koeleman is vanaf 26
november onderdeel van de Electro World formule. Deze keuze is ingegeven door de wens om klanten
nog beter van dienst te kunnen zijn
als het gaat om aanbod en prijs van
elektrotechnische producten, variërend van keukenapparatuur tot radio’s en televisies. Om de overstap
naar Electro World te vieren, zijn er
op 26 november tussen 10.00 en
16.00 uur feestelijke activiteiten voor
jong en oud.
Koeleman Elektro is al 55 jaar een
begrip in De Ronde Venen. Het familiebedrijf werd in 1956 gestart
in Vinkeveen en verhuisde in 2008
naar een prachtig pand aan de Genieweg in Mijdrecht. De winkel biedt
een ruim assortiment aan elektrotechnische apparaten van uiteenlo-

pende merken. Kwaliteit, service en
betaalbaarheid staan bij Koeleman
hoog in het vaandel.
Om zich nog beter te kunnen onderscheiden als kwaliteitswinkel, heeft
Koeleman zich onlangs aangesloten
bij Electro World. Dit betekent onder
meer een ruimer assortiment, meer
keuze in merken en sterk concurrerende prijzen. Service en garantie
blijven uiteraard op het vertrouwde
Koeleman niveau.
Vanaf 26 november is Koeleman officieel een Electro World winkel. Dit
wordt gevierd met een aantal feestelijke activiteiten, waarbij iedereen van harte welkom is. Op het
programma staan: Demonstraties
van diverse huishoudelijke apparaten, waaronder diverse koffiemachines en een stofzuigrobot. Kin-

Afscheidsreceptie Marianne
Burgman drukbezocht
De Ronde Venen - Voormalig burgemeester Marianne Burgman
heeft met receptie in het sportcafé
van het Veenweidebad in Mijdrecht
afscheid genomen van De Ronde
Venen. Zij had eind september haar
ontslag aangeboden bij de Commissaris van de Koningin, Roel Robbertsen. Aanleiding was het nemen
van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de problematiek rondom de voortgang van Marickenland
en het Estafetteproject, waarna zij
besloot haar functie ter beschikking te stellen. Op de drukbezochte afscheidsreceptie maakten talloze genodigden van de gelegenheid
gebruik om Marianne Burgman nog
een keer de hand te reiken en kort
met haar van gedachten te wisselen. Onder hen vertegenwoordigers
uit de bestuurlijke ambtelijke sector,
het bedrijfsleven, zij die om uiteenlopende redenen een persoonlijke
band hebben met haar en verdere belangstellenden. De afscheidsreceptie werd voorafgegaan door
een mini-symposium dat het thema

‘Respect’ droeg. Tijdens de receptie richtte zowel de heer Robbertsen
als gemeenteraadslid Cees Houmes
het woord tot de scheidende burgemeester. Zij keken daarbij terug op
haar negenjarige loopbaan in deze

dervoorstelling in de bioscoopruimte. Een prijsvraag waarbij u door het
beantwoorden van een aantal vragen een LED-televisie kunt winnen.
Racespel voor kinderen tot en met
12 jaar, met als hoofdprijs een PlayStation 3.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om op 26 november een kijkje te nemen in de vernieuwde winkel. Wie
op die dag verhinderd is kan natuurlijk ook op een andere dag langskomen. U bent altijd welkom bij Koeleman Electro World van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur en
op zaterdag van 9.00-17.00 uur. U
kunt gewoon even binnenlopen, er
staat altijd een medewerker klaar
om alle vragen te beantwoorden.
Koeleman Electro World, Genieweg
60, 3641 RH Mijdrecht.
gemeente en bedankten haar voor
haar inzet. Marianne Burgman bedankte op haar beurt alle aanwezigen voor hun blijken van belangstelling en iedereen die met haar
had samengewerkt. Zij wenste de
gemeente onder leiding van haar
opvolger heel veel succes toe en gaf
tevens aan graag in Wilnis te zullen
blijven wonen. Het is niet bekend
wat haar ambities voor de komende tijd zijn.

Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen bedankt Marianne Burgman
voor haar inzet als burgemeester in de gemeente De Ronde Venen

nen de Stichting Welzijn Wajir, SOS
De Ronde Venen en de organisatie van het jaarlijkse Chazz (Charity Jazz).
De derde plaats ging naar de heer
Wim Bos uit Mijdrecht. Hij vormt de
ruggengraat van Vereniging Buurtbus De Hoef, een onmisbare voorziening op het gebied van openbaar
vervoer. Bij de prijsuitreiking bedankte hij nog zijn 93-jarige moeder, die ook in de zaal aanwezig
was. Zij heeft altijd het goede voorbeeld gegeven door zich in te zetten
als vrijwilliger. Tot op vandaag de
dag houdt zij dat vol. Deze bijzondere prestatie werd bekroond met een
daverend applaus van het publiek.
Alle winnaars ontvingen een waardebon ter waarde van 150,- euro.
Opvallend was dat alle genomineerden steeds weer aangaven dat zij
de eer niet alleen verdienen, maar
dat het telkens om succesvolle samenwerking gaat tussen vele vrijwilligers.
Voor ‘t eerst
Om vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet voor de samenleving en
de waardering te geven die ze verdienen, wordt in De Ronde Venen
jaarlijks de Vrijwilligersdag georganiseerd. Hiervoor worden alle vrijwilligers in De Ronde Venen uitgenodigd. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting De Baat organiseert samen met een groep vrijwilligers de jaarlijkse feestelijke dag
vol activiteiten. Rond 14.30 uur verwelkomde wethouder Erika Spil alle aanwezigen en opende de Vrijwilligersdag.

Vrijwilligster van 2011, Teunie Bluemink, krijgt haar prijs uitgereikt
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Fietspad Oude Spoorbaan
Het College van B en W heeft weer een fantastisch
idee bedacht want men wil namelijk een fietspad
maken van de Oude Spoorbaan in DRV. Nu woon
ik toevallig aan dit Oude Spoor en zet hier nog wel
enige vraagtekens bij. Want als het een fietsbaan
wordt is het dan de bedoeling dat bromfietsers
hier ook gebruik van kunnen maken? Dit is namelijk nu wel het geval en dit geeft naast gevaarlijke
situaties de nodige overlast, zeker als je daar rustig denkt te wandelen. Mocht dit echter niet het
geval zijn, wat ik me zo kan voorstellen, wie gaat
dit dan handhaven? Dan de kosten, 200.000 euro! ik vraag me dan direct af of dit wel zo’n goed
idee is nu in deze tijd van crisis en een groot geldtekort in onze gemeente. Ook vraag ik me af waar
dit geld dan vandaan komt? Als ik nu kijk naar het
wandelpad Oude Spoorbaan kan ik alleen maar
concluderen dat: - er geen/zeer slecht onderhoud
wordt gepleegd
- er geen enkele handhaving is op de (hondenpoep)overlast
- het wandelpad in Vinkeveen bij het Oude
Spoorhuis zeer slecht tot ontoegankelijk is
- er geen vuilnisbakken zijn
- geen hondenpoepbakken zijn
- het een grote hondenuitlaatplaats is geworden
met alle vieze gevolgen daarvan.
Om nog even op deze hondenpoep terug te komen, een jaar geleden heb ik na veel overlast van
honden (eigenlijk zijn hun ‘baasjes’ verantwoordelijk) en hun poep nog eens gevraagd waarom
het niet mogelijk is vuilnis/hondenpoepbakken of

borden te plaatsen en het antwoord was: ‘wij hebben geen hondenpoepbeleidsplan, dus dat is niet
mogelijk, sorry.’ Dus stelde ik de vraag waar al het
geld van de hondenbelasting dan naartoe ging,
maar dat wist deze persoon niet en zijn meerdere eveneens niet, zij zouden het mij het laten weten maar tot op heden geen antwoord gekregen.
Ben dus erg benieuwd hoe men dit gaat aanpakken als er een fietspad wordt aangelegd.
Mijn volgende vraag: als je lekker aan het wandelen bent, word je dan iedere keer door een bellende fietser gestoord en moet je opzijspringen met
alle gevolgen? Of komen er verschillende ‘banen’?
Natuurlijk klinkt het allemaal weer erg leuk en
fantastisch, maar ik vraag me af of er wel goed
over is nagedacht. Zoals velen weten zijn er meer
van dit soort ideeén geweest en we weten ook hoe
dat is afgelopen, toen was er ook al het plan om
van de Oude Spoorbaan een fietspad te maken.
Ben benieuwd hoe dit plan er uit zal gaan zien, mij
lijkt het geen goed plan.
Wat betreft het fietsen: er worden meer dan voldoende fietsmogelijkheden aangeboden en kan
het geld zeker op dit moment veel beter worden
besteed! Bijvoorbeeld door Demmerik veiliger te
maken en de 30 km-zone beter te handhaven, hier
worden makkelijk snelheden van 80 km per uur
gehaald. Het is werkelijk een wonder dat er bij
kruispunt Wilgenlaan en Spoorlaan nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd.
Cor Mastwijk, Vinkeveen

Museum De Ronde Venen verheugd
met raadsbesluit over toekomst
Het bestuur van Museum De Ronde Venen is verheugd dat de gemeenteraad donderdag 10 november 2011 unaniem een motie heeft aangenomen, waarin wordt gesteld dat het museum behouden moet worden voor de gemeente en het
college wordt opgedragen binnen vier maanden
met een oplossing te komen voor het dringende huisvestingsprobleem. De komende maanden
zullen bestuur en directie zich dan ook maximaal
inzetten om samen met het college te komen tot
een concreet en haalbaar plan binnen de gestelde termijn.
Al twaalf jaar werkt het museumbestuur, in opdracht van de gemeente, aan professionalisering
en vernieuwing. Aangezien de mogelijkheden op
de huidige locatie beperkt zijn, is enkele jaren geleden besloten het museum naar een nieuwe locatie te verhuizen: het natuur- en recreatiegebied
Marickenland. De plannen voor een cultuurhistorisch bezoekerscentrum, waarin het museum met
diverse andere partners zou worden gehuisvest,
waren reeds in een vergevorderd stadium. In juni van dit jaar werd echter bekendgemaakt dat
de Raad van State het bestemmingsplan voor het
Marickenland heeft vernietigd. Hoewel dit proces
geheel buiten de invloedsfeer van het museumbestuur lag, werd hiermee ook een streep gezet door
de nieuwbouwplannen van het museum.
De huisvestingsproblematiek van het museum is duidelijk. De verhuurder van de museumpanden heeft gesteld dat er ultimo 2011 zekerheid dient te zijn over de toekomst van het muse-

um. De verhuurder, met zijn familie tevens de initiator van het museum, heeft gemengde gevoelens bij het raadsbesluit over het museum. Enerzijds is er blijdschap rond de unanieme steun voor
een motie waarin het College wordt opdragen met
een haalbaar plan te komen binnen 4 maanden;
anderzijds is er nog geen concrete oplossing en
dreigt hierdoor weer uitstel. Toch is de ondernemer in kwestie, Jachthaven Börger, nog één keer
bereid dat uitstel te geven. Het museumbestuur
heeft dan ook twee maanden extra gekregen boven de datum 31 december 2011. Ligt er dan geen
oplossing, dan ziet hij geen andere keus dan de
huur op te zeggen en een bestemming voor de
collectie te vinden die buiten de gemeente De
Ronde Venen ligt.
Museum De Ronde Venen beheert een unieke erfgoedcollectie op het gebied van de landschapsontwikkeling van De Ronde Venen en het Utrechts
veenweidegebied. Het topstuk van de collectie is
de laatste Veensteekmachine van Nederland. Deze enorme baggermachine is de laatste representant van de 800 jaar durende turftijd in Vinkeveen
en omstreken en bekleedt als zodanig niet alleen
een sleutelpositie in de lokale en regionale geschiedenis, maar ook in de nationale cultuurgeschiedenis. In het museum worden de herinneringen bewaard en de verhalen weer tot leven gebracht van de mensen die eeuwenlang leefden en
werkten in dit veenmoerasgebied.

Oplossing mogelijk gevonden:
De Fabriek blijft van de jongeren
Nieuwe stichting?
“Toen het nieuws in de plaatselijke kranten verscheen dat ze waarschijnlijk het jongerencentrum
willen sluiten door geldgebrek, wist ik dat het idee
snel van de grond moest komen”.
Als ondernemer en ervaringsdeskundige met ‘zorg’
jongeren en woonachtig in de regio, loop ik al maanden rond met een idee. Na het idee te hebben gedeeld met Mieke Telder van stichting de Baat en Lyda ten Hove, dan hierbij ingezonden de grote lijnen
van dit idee en mogelijke oplossing.
Door De Fabriek te verbouwen tot een multifunctioneel centrum voor de hele gemeenschap met in de
hoofdrol de jongeren, zal de ruimte ook overdag intensief gebruikt kunnen worden.
Door een reorganisatie binnen de invulling van De
Fabriek zijn de kosten terug te brengen en kunnen zij
zichzelf bedruipen in de toekomst.
Binnen dit karakter kan ook het programma van het
jongerenwerk met wat aanpassingen in De Fabriek
blijven draaien zoals voorheen, ondanks de 5% subsidiekorting.
Natuurlijk zou ook eetcafé ‘t Pruttelpotje , waar mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, van de faciliteiten van De Fabriek gebruik
blijven maken.
Graag zou deze nieuwe stichting de schouders eronder willen zetten om overdag in De Fabriek een
lunchroom- en catering -bedrijf op te starten, welke voor betaald parttime werk en stagegelegenheid
gaat zorgen voor jongeren vanaf 16 jaar en voor jongeren met zorg onder professionele begeleiding.
De inkomsten van deze stichting zouden bestaan uit
de opbrengst van de lunchroom en catering maar
ook van PGB plaatsingen. De overheid betaalt voor
dagbesteding van deze jongeren.
Ook evenementen, cursussen, workshops, kerstpakketten verkoop-en sponsorgelden kunnen bijdragen
aan inkomsten.
Deze formule is er juist voor ‘zorg’ jongeren om hun
een dagbesteding te bieden vanuit de re-integratie
gedachten.
Vanaf 2013 worden deze dagbesteding en begeleiding volledig van UWV naar de gemeente overgebracht, wat voor de gemeente een rijkssubsidie gaat
betekenen.
De gemeente mag namelijk deze voorziening die

voorheen onder het AWBZ viel naar eigen inzicht invullen, maar de subsidie mag niet aan andere beleidsterreinen worden besteed.
Voor onze stichting betekent dit dus een mogelijke
subsidie!
Vanuit de re-integratiegedachte kunnen we jongeren
omarmen met ‘zorg’ door hun structuur te bieden,
training en cursussen, zelfvertrouwen op te bouwen,
een doelstelling te creëren, zich op eigen tempo, uiteraard binnen vermogen klaarmaken voor de echte maatschappij.
Dit project zou een mogelijke doorstroming kunnen
bieden naar bijvoorbeeld Restaurant Fifteen in Amsterdam. Fifteen is een opleidingscentrum voor ‘zorg’jongeren, naar het idee van Jamie Oliver uit Londen.
Voor ‘zorg’jongeren kan dit ook een doorstroming
binnen het Rondeveense werkveld betekenen.
Ook voor de regionale zorgboerderijen is het een
mooie samenwerking om jongeren door te laten stromen voor re-integratie, maar ook voor verkoop van
hun producten aan onze lunchroom.
De ‘zorg’jongeren en de jongeren uit de regio gaan
samenwerken om een onderneming te runnen in de
Fabriek.
De jongeren brengen we in de lunchroom samen
binnen de gemeenschap en werken we naar begrip,
openheid en samenwerking,
De lunchroom binnen De Fabriek zal een laagdrempelig en betaalbare ontmoetingsplek worden. De
jongeren uit de regio kunnen in de nieuwe lunchroom vertoeven. Ouders met kinderen, opa’s en
oma’s kunnen genieten onder het genot van een kop
koffie of lunch, van de extra faciliteiten zoals een kinderhoek en speeltuin.
Het bedrijfsleven kan gebruikmaken van de catering,
evenementen en cursussen maar is ook welkom op
onze lunchroomlocatie met Wifi ruimte.
De cursusavonden kunnen worden uitgebreid en geschikt gemaakt worden voor een bredere doelgroep.
Ouders kunnen bijeenkomen op avonden voor informatie of uitwisseling van ervaring over drugs en criminaliteit, job coaching, Opvoedingsvragen en meer.
Zou het niet prachtig zijn wanneer de ‘zorg’jongeren,
De Fabriek gaan redden! Persoonlijk ben ik bereid te
geven, u ook?
Marja Raats, contact: ma rjaraats@planet.nl

Over De Baat
In tijden van overvloed heeft De Baat waarschijnlijk best een toegevoegde waarde. Maar nu er bezuinigd moet worden kan de Baat in zijn geheel gesloten worden. Hoewel... Er is één onderdeel dat op
termijn geld oplevert en dat is het locatiegebonden
jongerenwerk dat bekend is onder de naam van het
pand waar dit jongerenwerk gevestigd is: De Fabriek.
Dit moet in ons aller belang open blijven. Want deze
zeer gespecialiseerde vorm van jongerenwerk helpt
te voorkomen dat jongeren in het justitiële of het
psychiatrische circuit terechtkomen. En iedereen kan
weten dat jongeren die daarin terechtkomen onze
belastingbetaler goud geld kost. Het is niet voor niets

dat de wijkagent zich het vuur uit de sloffen loopt om
de jongeren die veelvuldig op straat leven, hun ‘vrije’
tijd te laten doorbrengen in De Fabriek -het locatiegebonden jongerenwerk-. De wijkagent wil voor ons
naast dat het geld oplevert onze leefkwaliteit graag
zo goed mogelijk houden.
Daarom is het echt het beste om De Baat geen vervolgopdrachten meer te geven, wat neerkomt op
sluiting en het locatiegebonden jongerenwerk zelfstandig verder te laten gaan.
Jan Platvoet, Mijdrecht

Beatrixschool en Vlinderbos lezen Duimelot voor
Wilnis - Afgelopen week zijn de
peuters van Duimelot op bezoek geweest bij de Beatrixschool en Vlinderbos. Ze werden voorgelezen door
groep 7 en 8. Voor de peuters best
een spannend uitje. Samen met de
juffen en de hulpmoeders liepen de
peuters keurig met hun hand aan
een touw naar de school. Eenmaal
binnen werden ze gekoppeld aan de
kinderen van de basisschool. Samen
lezen is heel erg leuk. Dat vonden
zowel de peutertjes van Duimelot als
de kinderen van de basisschool. Als
dank hebben de peutertjes nog een
liedje gezongen voor hun voorlezers.
En toen was het tijd om weer netjes
aan het touw terug te gaan naar de
peuterspeelzaal.

Maarten Kentgens, Directeur
Museum De Ronde Venen

Zideris Mijdrecht krijgt nieuwe auto
dankzij sponsoring en donaties

Een wel heel raadselachtige
verbouwing op Twistvliedschool
Mijdrecht - Afgelopen donderdagmorgen stonden de juffen, meesters
en kinderen van de Twistvliedschool
raar te kijken toen ze bij school aankwamen.
Het plein was geheel afgezet met
rood-wit lint. Slechts via een smal
pad konden ze het plein op. Het
smalle pad hield precies op voor het
raam van de speelzaal.

Daar kreeg iedereen de schrik van
zijn leven. In de speelzaal leek het
één grote verbouwing.
Er lag een grote berg zand, bakstenen, scheppen en bouwhelmen.
Bij nader onderzoek bleek dat ook
in de school alles overhoop was gehaald. Er werden wel twee zwarte
pietenmutsen gevonden.
Zijn de Bouwpieten op de Twist-

vliedschool bezig geweest en waarom? Hadden zij zich misschien vergist en moesten ze bij het naastgelegen bouwterrein zijn?
Wat is er aan de hand? Niemand
weet het.
De kinderen hebben van deze raadselachtige situatie gebruikgemaakt;
zij hebben lekker in de speelzaal
met het zand gespeeld.

Mijdrecht - Vrijdag 18 november
2011 was een bijzondere dag voor
cliënten en medewerkers van Zideris Mijdrecht. Dankzij sponsoring en
donaties van vele organisaties konden zij een totaal gesponsorde spiksplinternieuwe auto ophalen bij autobedrijf Kooyman in Vinkeveen.
Onder het genot van een hapje en
drankje, verzorgd door Kooyman,
hebben zij dit gevierd met sponsoren, cliënten en enkele medewerkers. Het gebruik van een auto is
voor de cliënten van het gezinsvervangend tehuis echt een stukje vergroting van de leefwereld. Met de
auto kunnen ze naar het dorp, het
zwemmen, de fitness, dansles, de
soos, naar de huisarts, of zo nodig
het ziekenhuis. Kortom: ze zijn mobiel en dat is niet zo vanzelfsprekend. Ze gaan goed voor deze auto
zorgen, regelmatig zal de auto gewassen worden en zal er veel kilometers mee gereden worden, zodat
de reclame overal goed te zien zal
zijn. Nogmaals bedanken de clienten van Zideris via de Nieuwe Meerbode alle sponsoren en donateurs
van de Zideris auto.
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Gemeentebestuur: ‘Masterplan
Dorpscentrum niet haalbaar’
Uithoorn - Het Masterplan voor de
herontwikkeling van het dorpscentrum Uithoorn, is thans niet haalbaar. Dat schrijft het college in een
brief aan de gemeenteraad van 3
november jl. Dit plan, onverbiddelijk
verbonden met de plannen de brug
over de N201 af te sluiten en de garagevariant te creëren, blijkt (voorlopig) financieel onhaalbaar. Uit
een eerste financiële analyse blijkt
dat realisatie van het Masterplan
Dorpscentrum zal leiden tot een tekort van 7,6 miljoen euro. Het grootste deel van dit tekort komt op conto van de plannen rondom het Amstelplein en het Oude Dorp. In een
toelichting zegt het college: “Het tekort past binnen de marges van het
Masterplan en ook bij het ambitieniveau. Maar de huidige financiële positie van de gemeente en de
economische onzekere tijd laten
het niet toe om een dergelijk tekort
thans te dekken.”

Sinterklaas bezoekt De Hoef
De Hoef - Vorige week zaterdagmiddag 19 november rond de klok
van drie opende de Hoefse brug, om
de versierde boot van Sint en zijn
Pieten een vrije doorvaart te geven
richting de steiger van het pannenkoekenrestaurant De Strooppot. Op
de steiger stond de Pietenband een
welkomstlied te spelen. En langs de
Amstel stonden heel veel witte minipietjes met hun (groot)ouders te
wachten.
De boot was stampvol met Pieten
die vrolijk dansten en zongen, maar
toch was er iets mis. De staf van de
Sint was aan boord, maar Sinterklaas zelf was nergens te bekennen. Wat nu. Volgens de Pieten was
hij toch mee aan boord gegaan….?
Plots komt er een speedboot voorbijrazen met daarin de Sint die zijn
handen stevig om zijn mijter houdt.
Want met zo’n snelheid dreigt de

hoge mijter af te waaien. Sint zocht
zijn Pieten... De kinderen hebben
héél hard geroepen. En ja hoor, de
speedboot kwam weer terug. Wat
bleek, Sint moest voor vertrek nog
even een plasje doen en toen hij terugkwam om aan boord te gaan was
de grote boot al vertrokken. Gelukkig was de kapitein van de speedboot zo aardig om achter de Pietenboot aan te gaan.
Rondtoer
Op het kerkplein van de Antoniuskerk stonden een paard en wagen
op Sint te wachten voor een rondtoer door de Merelslag. De vrolijke
Pietenband voorop en de gekleurde stoet erachteraan. Op weg naar
het gemeenschapshuis de Springbok. Voor alle kinderen stond daar
de limonade klaar en was er gelegenheid om persoonlijk met Sint

te praten, een hand te geven of alleen maar verwonderend naar al het
spektakel te kijken. Met de band en
de grote club grote en kleine Pietermannen en vrouwen, werd er gezongen en polonaise gelopen.
Huis aan huis waren er in De Hoef
tekeningen gebracht, met het verzoek deze mooi in te kleuren voor
Sinterklaas. Sint kan zijn slaapkamer er nu mee behangen, zoveel
mooie tekeningen zijn er gegeven.
Van elke leeftijdsgroep trok Sint een
tekening en beloonde die met een
cadeautje. Ook was er een wedstrijd
tussen drie Leerlingpieten die gezakt waren voor de PietenPabo. Wie
kan de meeste Sinterklaasliedjes
opschrijven? Zij mochten de hulp
inroepen van de kinderen. Er werden drie flap-overs vol geschreven. Daarna moesten deze Pieten
met hulp van de kinderen schoenen
van ouders verzamelen. Ieder mocht
maar één schoen geven. Dus liepen
er heel wat wiebelende ouders rond.
En oeps, hier en daar stak een teen
uit een sok! Uitendelijk zijn de Pieten alledrie geslaagd. Feest! Tot slot
gingen alle kinderen met een lekkere traktatie naar huis.

Ongewenst
Het college vindt het ongewenst
thans een grondexploitatiebegroting vast te stellen. ‘Dit moet namelijk leiden tot het treffen van een
voorziening ter grootte van dit tekort
en dat legt een onverantwoord beslag op de financiële middelen van
Uithoorn.’ In plaats daarvan stelt het
college voor om uiterlijk voor de zomer van 2012 nadere voorstellen te
doen, die leiden tot een kleiner tekort dan wel blijk geven van voldoende alternatieve dekkingsmogelijkheden. in de brief aan de raad
staat het nu zwart op wit. ‘Financieel
kan het navolgende overzicht wor-

den gegeven van de concept exploitatiebegroting van het Dorpscentrum: Het Amstelplein/Oude dorp: 4,68 miljoen, De Schans: - 0,23 miljoen, De Waterlijn: - 3,31 miljoen en
de Busbaanzone: - 0,63 miljoen. Bij
elkaar een tekort van nu al 7.6 miljoen. Tot op heden zijn hiervoor
voorzieningen getroffen ter grootte
van circa 3,3 miljoen.
Onverantwoord
“Naast een inhoudelijke beoordeling van de raad, laten de huidige
financiële positie van de gemeente en de economische onzekere tijd
het niet toe om een dergelijk tekort
thans te dekken. Met deze constateringen ontstaat een dilemma. Enerzijds kan een dergelijke kwalitatieve
herontwikkeling, waarvoor je maar
een keer in de 50 à 100 jaar de kans
krijgt, nagenoeg onmogelijk kostendekkend worden gerealiseerd en
anderzijds is (op dit moment) niet
voldoende dekking te genereren.
Vaststelling van deze grondexploitatie kan met deze cijfers nu dan ook
niet plaatsvinden.
Vaststelling leidt immers direct tot
het treffen van een voorziening ter
grootte van dit bedrag en legt een
onverantwoord beslag op de financiële middelen van Uithoorn”, aldus
de brief van het college aan de raad.
Tegenvaller
Deze nieuwe ontwikkeling rondom
de herontwikkeling van het dorpscentrum is een flinke tegenvaller
voor het college. En heeft veel meer
consequenties. Dit haalt ook de bodem uit de Detailhandelsnota en de

economische structuurvisie. In deze beide nota’s zijn de speerpunten
o.a. De economische bedrijvigheid
van de winkelgebieden Amstelplein
en Het Oude Dorp. Als het Masterplan niet haalbaar blijkt te zijn, zal er
van de geplande economische bedrijvigheid van beide centra onvoldoende overblijven. En wat gebeurt
er met de grootse plannen van de
brug? Het zal toch niet zo zijn, dat
de gemeente Uithoorn bijna vijftig
jaar heeft geknokt om de omlegging
van de N 201 voor elkaar te krijgen
om zo de doorsnijding van hun dorp
door een drukke weg kwijt te raken,
dat straks na de omlegging de weg
er blijft liggen, alleen met wat minder vrachtwagens? Dit zou toch wel
erg triest zijn, en zeker voor de vele winkeliers.
Varia nt
Daarentegen is lokale politieke partij Ons Uithoorn zeer content. Fractievoorzitter Benno van Dam: ‘De
uitkomst van het rekenwerk is een
zegen voor onze gemeente. Wij hebben steeds vraagtekens gezet bij de
haalbaarheid van het Masterplan.
Nu is het tijd dat het college weer
serieus gaat kijken naar de historische variant’. In die variant wordt
het dorpscentrum ingericht zoals
het vroeger was. Dit betekent onder andere de terugkeer van de historische Lange Brug en het binnenhaventje De Kil”, aldus Benno. Echter, of dat financieel haalbaar is, en
of daar de winkeliers op zitten te
wachten is ook nog maar de vraag.
Ook hier zal zeker gelden: wordt
vervolgd.

Zo zien de plannen er op papier uit. Of dit nog gebeurt is de vraag...

Vorig jaar is de traditionele sinterklaasintocht weer opgepakt door
het Sinterklaascomité. En zoals blijkt
met succes. Ook deze keer waren er
rond de 175 kinderen van 0 tot 12
jaar. Samen met hun ouders, opa en
oma’s en al die andere blije bezoekers hebben zij een heerlijk sinterklaasfeest gevierd. Om Sint zo hartelijk te ontvangen hebben meerdere Hoefse ondernemers, verenigingen en de school, samen de handen
uit de mouwen gestoken. Want samen een feestje bouwen in De Hoef,
dàt kunnen ze. En van jong tot oud
is er genoten.

Aanstaande zaterdag 26 november in De Boei

Donateursconcert Con Amore
Vinkeveen - Komende zaterdag
26 november geeft de Vinkeveense
Accordeon Vereniging ‘Con Amore’
haar jaarlijks donateursconcert. Onder leiding van Arnaud Rosdorff zal
het A- en B-orkest en het Ensemble
voor u uiteenlopende werken ten
gehore brengen. Ook zal als gastmusicus de violist Hans Rijkmans
soleren bij enkele werken.
Het concert zal plaatsvinden in Sociaal Cultureel Centrum De Boei

aan de Kerklaan 32. De toegang bedraagt 5 euro en het concert begint om 20.00 uur (zaal om 19.30
uur open). Naast de mooie muziek
is er ook dit jaar weer een verloting. Traditiegetrouw gaat bijna iedereen weer met een aantal prijzen
naar huis. Kortom: voor iedereen die
muziek, en in het bijzonder accordeonmuziek, een warm hart toedraagt, is dit een avond die niet gemist mag worden. Voor aspirant-leden is deze avond een goede gele-

genheid om met de vereniging kennis te maken. Het is ook altijd mogelijk om op hun repetitieavond eens
binnen te lopen en wel op de dinsdagavond van 19.00 tot 22.30 uur in
basisschool De Schakel aan de Pijlstaartlaan 1. Ook bestaat de gelegenheid om een testcursus of lessen te volgen.
Voor diegenen die de aanschaf van
een accordeon bezwaarlijk vinden,
bestaat de mogelijkheid om een accordeon te huren.

ANWB Streetwise bij De Fontein
Mijdrecht - Op donderdag 17 november vond er een gevarieerd
en spannend verkeersprogramma plaats bij basisschool De Fontein. ANWB Streetwise was uitgenodigd om de lessen mede te verzorgen. De kinderen uit alle groepen konden deze dag praktijkervaring met het verkeer opdoen. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektroauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto’s
en een fietsparcours werd de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. De
dag begon mistig en koud, maar het
enthousiasme onder de docenten
en kinderen was er niet minder om.

Voor de groepen 1 en 2 was er de
les Toet Toet. Centraal stond het
herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken. Daarnaast leerden ze
waarom het zo belangrijk is om
een kinderzitje en de autogordel
te gebruiken. Groepen 3 en 4 gingen naar de sporthal de Phoenix
waar de les Blik & Klik werd gegeven. De kinderen leerden veilig
oversteken en begrijpen nu waarom ze in de auto een gordel en kinderzitje moeten gebruiken. In de les
werd onder andere een heuse elektrische auto gebruikt in de sporthal.
Voor groep 5 en 6 was de comple-

te Maarschalkstraat gereserveerd
voor Hallo Auto. De bewoners hebben allen fijn meegewerkt door die
nacht/dag hun auto elders te parkeren. De kinderen leerden onder andere over de remweg van een echte auto en de invloed van reactietijd
op die remweg. De kinderen mochten zelf op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto zitten en mochten
zelf remmen. Op de locatie Hofland
bestond de les trapvaardig voor de
groepen 7 en 8 uit een training in
praktische fietsvaardigheid over een
lastig parcours met moeilijke manoeuvres. Ook werd het fietsen met
zware tassen geoefend.
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Variatie aan cursussen bij
Stichting de Paraplu
De Ronde Venen - Eind november
en begin december start bij Stichting ‘Paraplu’ nog een aantal interessante en zeer leerzame cursussen, die er een bijdrage aan kunnen
leveren om de lange winteravonden
op een zinvolle, creatieve, gezellige
wijze door te komen.

College blijft nog maanden met twee maten meten

Winkeltijdenverordening weer
op de lange baan geschoven
De Ronde Venen - Even leek het
erop dat het college van de gemeente De Ronde Venen eens die
zaken ging aanpakken die ze beloofd hadden aan te pakken, zoals het aanpassen van de winkeltijdenverordening. Terwijl overal in het
land de winkels steeds vaker open
gaan op zondag en zeker supermarkten, is het in het oude deel van
De Ronde Venen nog steeds streng
verboden om op zondag open te
gaan, behalve op drie vastgestelde
zondagen per jaar. In Abcoude mag
het wel, dus hoopten diverse winkeliers dat het nu ook in Mijdrecht,
Wilnis of Vinkeveen zou mogen. Het
is ook een van de opdrachten van
het college, maar deze week liet het
college weten het weer op de lange
baan te schuiven. In een brief aan
de raad stellen zij:
“Zoals eerder gecommuniceerd en
toegezegd waren wij voornemens
de winkeltijdenverordening najaar
2011 te behandelen. Middels deze
memo brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en informeren we u over het proces ten
aanzien van de harmonisatie van de
winkeltijdenverordening, die voor 1
januari 2013 geregeld dient te zijn.
De afgelopen periode zijn wij met de
winkeltijdenverordening bezig geweest. Het huidige beleid is geanalyseerd en er hebben verkennende
gesprekken plaatsgevonden met de
ondernemersorganisaties Koopcentrum Mijdrecht, OVAB en ondernemend Vinkeveen.”
Verschillen
“Uit een analyse van het vigerende
beleid, blijkt dat er verschillen bestaan tussen de situatie in Abcoude en de situatie in De Ronde Venen. Harmonisatie zou betekenen
dat deze verschillen worden opgeheven. Omdat in het coalitieakkoord
2011-2014 staat vermeld dat ‘Het vigerende beleid wat betreft de openings- en sluitingstijden van de winkels onveranderd wordt voortgezet’,
worden wij voor een dilemma geplaatst. Willen we 3 koopzondagen
toestaan, zoal nu in De Ronde Venen het geval is of toch 12, zoals in
Abcoude? Gaan we avondopenstelling van levensmiddelenwinkels/su-

permarkten toestaan in de hele gemeente? Of staan we het nergens
toe wat zou betekenen dat het recht
van levensmiddelenwinkels in Abcoude om elke zondag vanaf 16.00
uur de winkel te openen, ontnomen
wordt? Dit ondanks het feit, dat er
in de huidige praktijksituatie geen
winkel gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Als gevolg van deze dilemma’s kunnen we een beslissing
over de winkeltijdenverordening
niet nemen zonder zorgvuldige afweging.”
Zorgvuldig
“Deze zorgvuldige afweging is wel
mogelijk, door het proces om te komen tot de winkeltijdenverordening op te laten lopen met dat van
de structuurvisie. Belangrijke onderleggers van de structuurvisie zijn
de economische visie, detailhandelsvisie en recreatievisie. Bovendien worden de uitkomsten van het
koopstromenonderzoek detailhandel deze maand bekend, welke input vormen voor de detailhandelsvisie. Dit jaar wordt het proces hiervoor opgestart. Deze visie zal najaar
2012 naar verwachting worden afgerond en biedt de mogelijkheid om
het bijbehorende proces te combineren met dat van de winkeltijdenverordening. Zo kan een zorgvuldige afweging gemaakt worden en
aandacht besteed worden aan de
diverse belangen, zoals economie
en werkgelegenheid, zondagsrust,
leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde in de gemeente. Belangrijke gesprekspartners zoals de ondernemersorganisaties en relevante
kerkgemeenschappen worden hierbij betrokken. Om die reden hebben
we besloten de harmonisatie van de
winkeltijdenverordening uit te stellen en in het najaar van 2012 ter besluitvorming aan u aan te bieden”.
Wijziging
“Door een wijziging van de landelijke Winkeltijdenwet, die 1 januari
2011 in werking trad, is het noodzakelijk om de toerismebepaling in
Vinkeveen te motiveren. Deze toerismebepaling geldt bij de Vinkeveense Plassen gedurende de
maanden april t/m september. Na

inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet, hebben de gemeentebesturen nog één jaar om hun eerdergenomen besluiten tot aanwijzing van
toeristisch gebied opnieuw te overwegen, te onderbouwen en in overeenstemming te brengen met het
gewijzigde artikel 3, derde lid onder
a in de Winkeltijdenwet. Om aan deze landelijke winkeltijdenwet te voldoen, zal u de onderbouwing van de
toerismebepaling in De Ronde Venen in de eerste raadsvergadering
van 2012 ter besluitvorming worden aangeboden. Het vigerende beleid wordt onveranderd voortgezet.
Het betreft dus alleen een technische aanpassing. Door de motivatie
op te nemen in de artikel gewijzigde
toelichting van de verordening voldoen we weer aan de Winkeltijdenwet”, aldus het college.
Coalitie
Vreemde zaak dat het weer zolang
wordt uitgesteld. Nu bestaat het
college wel uit het CDA, niet zo’n
heel groot voorstander van de zondag-openstelling, CU/SGP, groot tegenstander in verband met de verstoring van de zondagsrust, maar er
zit toch ook de VVD in, landelijk zeker een groot voorstander van zondags de winkels open en dan ook
de PvdA/GL ook zij zijn geen tegenstanders.
En dan nog, het gaat er in feite niet
om of het college het goed vindt, het
gaat erom wat de burgers zouden
willen. Ze zitten er niet voor zichzelf, niet voor hun partij, niet voor
hun kerk, maar voor het belang van
de bewoners van de gemeente De
Ronde Venen.
En als je toch ziet hoe druk het is
daar waar de zaken op zondag open
zijn, is het duidelijk dat de burgers
er wel behoefte aan hebben. Via
Twitter waren al de eerste reacties
te lezen: Cees Houmes D66 “College komt niet rond sinterklaas met
betere winkelsluitingsregels maar
met sint juttemis”. De VVD laat via
Sandor Harmens weten dat de “VVD
geen slappe knieën heeft en bezig
zijn met een initiatief voorstel”.
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Veel bezoek tijdens Open Huis
Uitvaartcentrum De Venen
Mijdrecht - Jolanda Dirksen en
haar echtgenoot Johan Plug zijn met
het Uitvaartcentrum De Venen sinds
zaterdag 19 november officieel gestart met de verzorging van uitvaarten. Zij bieden een totaalconcept
op dit gebied. Jolanda blijft onder
haar eigen naam werken, waar Johan de activiteiten van het uitvaartcentrum onder zijn hoede neemt. In
dit verband organiseerden zij voor
belangstellenden afgelopen zaterdag ter kennismaking gezamenlijk
een Open Huis. Iedereen was welkom en kon zich van 10.00 tot 17.00
uur een beeld vormen hoe van een
voormalig kantoorpand een mooi
uitvaartcentrum is gemaakt met
een passend interieur en ingetogen uitstraling. Het aantal nieuwsgierigen dat blijk van hun belangstelling kwam geven, overtrof de
verwachtingen. Bijna tweehonderd
bezoekers, zowel jong als oud, namen de moeite even binnen te lopen. Een dergelijk aantal zou je niet
verwachten bij een uitvaartcentrum,
want het is geen ‘leuk onderwerp’.
De bezoekers echter konden in een
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en een drankje
vrijelijk rondlopen. Wie dat wenste
kreeg een rondleiding waarbij werd
verteld wat afscheid nemen van een
dierbare zoal inhoudt en hoe een
uitvaart verloopt. Tevens werden

de verschillende ruimten in het uitvaartcentrum toegelicht. “Wij hebben niet over belangstelling te klagen gehad de laatste dagen. Mensen zijn heel nieuwsgierig en vroegen of er ook documentatie was en
hoe het uitvaartcentrum zich onderscheidde van andere”, laat Johan
weten. Jolanda desgevraagd: “Ook
lieten collega’s in de branche van
zich horen. Dat getuigt van respect
voor elkaar. Het is goed te weten dat
er belangstelling bestaat voor ons
werk om mensen in hun verdriet bij
te staan als het gaat om de scheiding tussen leven en dood. Helaas

hoort het laatste ook bij het leven, al
is dat wat controversieel. Maar het
overkomt ons vroeg of laat allemaal
een keer. En dan zijn wij er om de
nabestaanden bij te staan. Zij kunnen hier volledig zichzelf zijn en in
besloten en kleinschalige kring afscheid nemen van hun dierbare.
Met deze locatie willen en kunnen
wij hen een warme deken van genegenheid en begrip bieden.”
Nadere inlichtingen: Uitvaartcentrum De Venen, Energieweg 136, 3641
RT Mijdrecht. Tel. 0297-230410. E:
info@uitvaartcentrumdevenen.nl of
Jolanda Dirksen: tel. 06-23303422.

Jolanda Dirksen en Johan Plug presenteerden het nieuwe Uitvaartcentrum
De Venen

Vervolg op bridgebeginnerscursus Deze cursus herhaalt sommige belangrijke onderdelen uit de
bridge-beginnerscursus, maar gaat
ook verder zodat de volgende elementen behandeld worden: uitdiepen van biedingen, vaste slagen tellen, werkkleur ontwikkelen, tegenspel, fit zoeken, spelplan, op naar
slemcontract etc. Het lesmateriaal
dat voor deze cursus wordt gebruikt
is volgens het ACOL-systeem. Mevrouw Sonja Dillions, specialist op
het gebied van bridge, verzorgt deze
cursus, die plaatsvindt op de maandagavonden van 19.30-22.30 uur,
van 28 november a.s. tot en met 27
februari 2012. De cursuskosten voor
deze 10 dagdelen bedragen 80,00
euro.
Kerstdecoratie beplakt
met decopatch papier
Deze eendaagse workshop vindt
plaats op maandag 12 december
van 09.30-11.30 uur en wordt verzorgd door de bekende creatieve docente Ans van Kerkwijk. Desgevraagd licht zij toe: “De deelnemers werken met decopatch papier
met een geschilderd effect, dat gescheurd wordt in verschillende tinten. Dit wordt op hout, steen of ander materiaal geplakt met een spe-

ciale lijm, waarna het afwasbaar is.
Er zijn diverse voorbeelden beschikbaar, zoals een kerstboom, kandelaar in stervorm of ovaal. Na afloop
is men in staat om ten behoeve van
de huisversiering tijdens de kerstdagen zelf allerlei mooie en sfeervolle effecten te creëren.” De aan te
schaffen materiaalkosten bedragen
10 euro, aan de docente te voldoen.
De cursusprijs bedraagt slechts 8
euro.
Zo leuk kan ‘het Netwerken’ zijn
Facebook, Linkedin, Hyves en Twitter... U heeft er vast een keer van
gehoord?! Of misschien bent u zelf
wel actief op een van de sociale netwerksites. Maar wat is het en wat
kun je ermee? “Tijdens de twee cursusavonden leert men meer over het
gebruik en het doel van deze media
tools, die niet meer weg te denken
zijn uit onze huidige maatschappij.
Aan het eind van de cursus weet
men niet alleen wat men er mee kan
doen, maar ook of men iets ermee
wil doen en waar het voor dient.”
Aan het woord is mevrouw Ula
Rusin, de docente die deze cursus
verzorgt en zelf zeer deskundig is
met het gebruik van de diverse siciale media. De cursus vindt plaats
op de maandagen 5 en 12 december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur.
De cursusprijs bedraagt 20,00 euro.
Workshop Manicure (verplaatst)
De Workshop Manicure die gepland
stond voor woensdag 16 november
is vanwege persoonlijke omstandigheden van de docente verplaatst.
De workshop wordt nu gehouden op

woensdag 13 december van 19.30 21.30 uur. Een tweede Workshop
Manicure is gepland op maandag
13 februari van 19.30-21.30 uur. Deze workshop is bedoeld voor vrouwen én mannen die het belangrijk
vinden om hun handen en nagels te
verzorgen. De workshop bestaat uit
3 delen:
* Het verzorgen van de nagelriemen en nagels.
* Het verzorgen van de handen
d.m.v. olie en scrub.
* Het keurig aanbrengen van nagellak.
Daarnaast ontvangen deelnemers
extra informatie over hoe het verzorgen van de nagelriemen en het
vijlen van de nagels, maar ook over
de producten voor de handen en
over de soorten nagellak. De houdbaarheid van de nagellak speelt
hierbij een grote rol, want hoe kan
men zo lang mogelijk van de nagellak genieten! De kosten van het te
gebruiken materiaal bedraagt 9,50
euro, dat aan de docent voldaan
wordt tijdens de workshop. De cursus wordt verzorgd door mevrouw
B. Schaap, zeer deskundig en ervaren op dit gebied. De kosten voor
deze workshop bedragen slechts
8,00 euro.
Informatie en inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op
de website www.stichtingparaplu.nl
Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28 in
Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Trio Suleika brengt bezoekers
Sint Janskerk in vervoering
Mijdrecht - Stichting Cultura
bracht afgelopen vrijdagavond haar
jaarlijkse avond Klassiek in De Janskerk van Mijdrecht met een uitmuntend concert. Trio Suleika vertolkte
oude werken van grote componisten uit de vorige eeuw als Rachmaninov, Albeniz en Ravel en deed dit
met zoveel inleving dat de aanwezigheid van de oude meesters in de
kerk voelbaar was.
De opkomst was teleurstellend, zeer
teleurstellend zelfs. In totaal wisten slechts vijftig bezoekers de weg
naar de kerk te vinden. Of dat nu
kwam doordat de dure sinterklaasen kerstmaand voor de deur staat,
of dat de interesse voor oprechte
klassieke muziek in deze regio ver te
zoeken is, het mocht de pret van de
aanwezigen niet drukken. Het podium was sfeervol verlicht en gezellig
geschikt gemaakt voor kamermuziek en de uitvoering was van grote
klasse. Het geheel wist eenieder van
begin tot einde te boeien.

Christi’. Wat de pianist in alle bescheidenheid was vergeten te melden, was dat hij deze suite voor een
pianosolo eigenhandig had omgezet
naar arrangementen voor een trio,
waarmee hij zijn muzikale genialiteit
stiekem verborgen leek te houden.
Samenspel
Zowel voor als na de pauze bracht
het trio stukken van Ravel, waarbij vooral het intensieve samenspel tussen violiste Emmy Storms
en cellist Pepijn Meeuws gesis van
bewondering bij de toeschouwers
deed ontsnappen. De vele pizzicato’s, een soort tokkelen op het
snaarinstrument, maakten het stuk
niet alleen zeer levendig, maar zetten ook de moeilijkheidsgraad in
het voetlicht. Het applaus daverde.
Na een lange staande ovatie en een
vrolijke toegift vonden de cd’s gretig
aftrek. Hier en daar werd nog even
nagepraat, terwijl Rachmaninov, Albeniz en Ravel zeer tevreden hun

rustplaats weer opzochten. In kleine
groepjes trokken de bezoekers vervolgens huiswaarts, maar niet eerder dan dat men elkaar en de musici
had verzekerd dat muziek van dergelijke kwaliteit eigenlijk een overvolle zaal verdient. Trio Suleika liet
in Mijdrecht een diepe indruk achter met haar warme kleur en de dragende klanken die nog lang in de
fundamenten van de oude kerk zouden doorklinken.
Volgende
De volgende avond van Stichting
Cultura vindt plaats in samenwerking met koor Eigen Wijs in de Heilige Hart Kerk van Vinkeveen op zaterdag 17 december.
Samen met het Deep River Quartet brengt het koor ter ere van haar
tienjarig bestaan hét Kerstconcert
van het jaar. Kaarten kosten 12,50
en zijn nu te verkrijgen bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en Drogisterij De Bree in Vinkeveen.

Romantisch
Het trio zette de toon voor de avond
met de ‘Trio Elégiaque’ van Rachmaninov, een romantisch en meeslepend stuk dat direct een diepe
indruk maakte. Vervolgens nam pianist Maurice Lammerts van Bueren
het woord om het verhaal achter de
daarna te spelen suite toe te lichten;
drie delen uit de Iberia van Isaac Albeniz. Hoewel dit stuk minder toegankelijk is dan Rachmaninov, was
door de toelichting en de passionele vertolking van Trio Suleika de muziek goed te begrijpen. Men hoorde
hoe Albeniz op veertienjarige leeftijd als verstekeling vanuit Spanje naar Zuid-Amerika vertrok, men
hoorde de haven van Cádiz bij aankomst en men leek haast aanwezig bij een van de vele processies
die deze stad rijk is in het ‘El Corpus

Kaartverkoop kerstconcert
Rovenians en Immanuël gestart
Mijdrecht - Inmiddels is zowel
Gospelkoor De Rovenains als het
Mannenkoor Immanuël druk met
de voorbereidingen voor het aankomende kerstconcert op vrijdag 9 december in de Janskerk. Het belooft
een groots gebeuren te worden. En
dan kijken we alleen maar naar de
koorleden. Met 70 mannen van Immanuël en de bijna 30 leden van De
Rovenians staan er 100 mensen op
het podium. De beide koren hebben een spectaculair deel van hun
repertoire uitgekozen, dat ze aan u
willen laten horen. Ook zullen zij gezamenlijk een aantal nummer voor u
ten gehore brengen. Het belooft een
bijzondere avond te worden. Graag
willen zij deze avond met u beleven.
Een toegangsbewijs voor dit concert
kost 7,50 euro. Kaarten zijn te koop

via Janny van Oudenaarden en Ans
Hardsteen. Zij zijn bereikbaar op de
volgende tel. 0297–288624 (Janny) /
0172-538744 (Ans).

2e katern
Wilt u ook minder afval?
Kom naar het Repair Café!
Mijdrecht - Wie zijn spullen repareert, hoeft ze niet weg te gooien en
dat scheelt afval. Vanuit die gedachte doen de organisatoren van twaalf
Repair Cafés in het hele land mee
aan de Europese Week van de Afvalvermindering, die van 19 tot en
met 27 november wordt gehouden.
Repair Café Mijdrecht is een van de
deelnemers. Inwoners van De Ronde Venen kunnen morgen, donderdag 24 november, met hun kapotte
apparaten, kleding, meubels, fietsen
en andere voorwerpen terecht in De
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van
Aemstelstr. 5, 3641 AP Mijdrecht.
De Buurtkamer is tussen 14.00 en
16.00 uur ingericht als Repair Café.
Gereedschap en reparatiedeskundigen uit de buurt zijn aanwezig om
bezoekers te helpen bij de meest
uiteenlopende reparaties. Zo dragen ze actief hun steentje bij aan afvalvermindering en het is nog gezellig ook. Repair Café Mijdrecht hoopt

dan ook op veel enthousiaste bezoekers.

Stichting DOEN
Voor de eerste 25 bezoekers heeft
het Repair Café een nuttig cadeautje: een doe-het-zelf-reparatiesetje
om heel gemakkelijk mottengaatjes
in wollen kleding te repareren.
De setjes worden aangeboden door
de Stichting DOEN. Die ondersteunt
de bedenker van het concept Repair
Café – de Stichting Repair Café uit
Amsterdam – bij haar werk om in
het hele land lokale groepen op weg
te helpen met hun eigen Repair Café. “Met die wolreparatiesetjes willen we laten zien dat repareren leuk
is om te doen. En dat je heus geen
volleerd vakman hoeft te zijn om iets
te maken”, zegt Martine Postma, directeur van de Stichting Repair Café.
Opening
De officiële opening van het Repair

Café Mijdrecht zal op donderdag 8
december plaatsvinden. De Europese Week van de Afvalvermindering
wordt voor het derde achtereenvolgende jaar georganiseerd vanuit
het programma LIFE+ van de Europese Commissie. Dat programma is
bedoeld om Europeanen bewust te
maken van milieuvraagstukken. Tijdens de week wordt aandacht besteed aan concrete acties om minder afval te produceren en het consumptiepatroon in Europa te veranderen. Een gemiddelde inwoner van
de Europese Unie produceert nu
jaarlijks meer dan 500 kilo afval. Dat
consumptiepatroon draagt in hoge
mate bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen die onder meer leiden
tot klimaatverandering.
Voor meer informatie kunt u tijdens
openingstijden contact opnemen
met De Buurtkamer Mijdrecht, telefoon: 0297-288466.

Zaterdagavond nog eenmaal W.I.K. met

Opvoering ‘Celien slaat toe’
Mijdrecht - Zaterdagavond 19 november was het weer zover. De toneelvereniging W.I.K. (Willen is Kunnen) heeft onder leiding van regisseur Ton Rapp weer een prachtig
blijspel ingestudeerd waarvan zaterdagavond de première werd opgevoerd in de gezellige ambiance
van ‘t Oude Parochiehuis.
Een enorme prestatie, terwijl de repetities de nodige problemen met
zich mee brachten, omdat twee van
de hoofdrolspelers met stemproblemen te kampen hadden. In allerijl is de versterking ingeroepen van
een echte professional, in de persoon van de heer Frank Verkerk die
zich op een fantastische manier in
slechts twee weken de rol van Huub
Smit eigen maakte. Gelukkig was
Yvonne Valentijn (Dochter Jenny)
tijdig hersteld, zodat zij haar eigen
rol op een perfecte manier kon vertolken.
In een tot de nok gevulde zaal werd
de eerste opvoering gedaan van
“Celien slaat toe”. Een klucht, geschreven door J. Blaaser en J.H. Visscher.

Problemen
Een echte klucht in drie bedrijven
die zich afspeelt rondom het vrijwel
failliete evenementenbureau van de
heer des huizes, Huub Smit. Problemen stapelen zich op, en de schuldeisers staan regelmatig aan de deur,
zoals Mina Jaarsma (Wilma Kraan
die haar debuut in plat Amsterdams
speelde).Een schatrijke neef uit Canada is onderweg naar de familie en
verwacht een warme ontvangst.
Margriet, de vrouw van Huub (Gineke van Diemen) is echter juist vertrokken naar haar zieke moeder en
iemand anders zal daarom haar plek
in moeten nemen, omdat neef Bastiaan (weergaloos spel en accent
van Joop Kentrop) haar absoluut
aan het hart wil drukken. Celien,
de huishoudster (José Verkerk) die
juist wegens geldgebrek van de familie ontslagen dreigde te worden,
neemt daarom tijdelijk haar plaats
in. Oom Henk (Theo Groeneveld)
mocht daar echter niets van merken. Maar ja, Margriet komt onverwachts vroegtijdig weer thuis en zal
daarom – om de charade voor neef
Bastiaan in stand te houden - de rol
van huishoudster op zich moeten

nemen. Met de komst van Madame Elise (Tonny Kruys ) - die op een
perfecte manier haar rol neer zette
– dreigde het mis te gaan. Logisch
dat de chaos geheel compleet is, zoals dat in een blijspel van dit kaliber absoluut hoort te zijn. Het stuk
is hilarisch en er wordt geweldig gespeeld!! Het publiek heeft met volle
teugen kunnen genieten zoals ook
nu wel weer is gebleken uit de vele lachsalvo’s en het langdurige applaus na afloop. Gezelligheid troef
dus in het oude Parochiehuis. Het
grimewerk - dat er weer perfect uitzag -was verzorgd door Theo Linssen en het souffleurswerk door Herman Kraan. Tenslotte was er nog de
loterij met prachtige prijzen, en volop de gelegenheid voor een drankje
en een hapje. Het was weer een zéér
geslaagde avond.
Nieuwsgierig geworden? Komende zaterdag 26 november speelt
W.I.K. nog eenmaal deze voorstelling die om 20.15 uur begint. Er zijn
nog maar enkele kaarten verkrijgbaar à 7.50 euro die te bestellen zijn
bij Hennie Breewel tel: 0297-283979.
www.wiktheater.nl

Ochtendgymnastiek op plein maakt
Julianaschoolkinderen weer warm
Wilnis - Vorige week werd op de
Koningin Julianaschool het project
Fit4Kids afgesloten.
Alle groepen verzamelden zich op
het plein. Het was buiten flink koud
en daarom kwam het programma
goed van pas: ochtendgymnastiek!

Onder professionele begeleiding
werd er gedanst en gesprongen en
werd iedereen weer lekker warm!
Door Fit4Kids werd veel aandacht
besteed aan gezond eten en bewegen. Alle kinderen hadden een
stempelboekje gekregen waarin zij

stempels verzamelden voor gezond
eten en drinken. Verder verdienden
ze stempels als ze lopend of fietsend naar school kwamen.
En dat werd allemaal beloond: op
woensdagmiddag mochten ze gratis zwemmen in het Veenweidebad.

Alpenflora en fauna van
Gran Paradiso bij Passage
Mijdrecht - Donderdag 24 november is mevrouw Hennie v.d.
Wilt uit Tienhoven de gastspreekster bij Christelijk Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Zij
is al eerder geweest en liet de aanwezigen toen via een diapresentatie kennismaken met de schitterende natuur rondom haar woonplaats
Tienhoven. Wat waren het prachti-

ge dia’s en wat kon zij er enthousiast over vertellen! Zij wist te vertellen dat er rondom Tienhoven zelfs
reeën te zien zijn. Reden om er eens
een fietstochtje heen te maken in de
hoop ze zelf eens te bekijken. Mevrouw v.d. Wilt heeft meerdere presentaties en deze avond komt zij
met iets heel anders: Een PowerPoint presentatie over: ”De alpen-

flora en fauna van Gran Paradiso
Saasdal en Karwendel”. Het Karwendel gebergte bevindt zich grotendeels in Tirol. Het Saasdal is een
vergletsjerde streek in het hooggebergte van de Alpen. Ongetwijfeld
zal zij weer veel laten zien en kan zij
u in gedachte meevoeren naar deze streken. Wie eens wil komen kijken bij deze avonden, of het leuk
vindt deze mooie natuurpresentatie
bij te wonen: kom gerust! Da avond
is in gebouw Irene aan de Kerkstraat naast de Janskerk. Aanvang:
20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.

Dé kaviaar onder het rundvlees!

Wilnisse slager Gelderblom
introduceert Black Angus Beef
Koor- en samenzangavond met
Chr. Mannenkoor ‘Eiland Urk’
Vinkeveen - Uniek voor De Ronde Venen! Op D.V. zaterdag 26 november vindt een koor- en samenzangavond plaats in de Hervormde
Kerk in Vinkeveen. Het Chr. Urker
mannenkoor ‘Eiland Urk’ o.l.v. Gerrit
Schinkel hoopt die avond de ‘liederen van de zee’ ten gehore te brengen. De begeleiding van het mannenkoor is in handen van de befaamde organist Gerwin van der
Plaats en pianist Hugo van der Meij.
De samenzang wordt begeleid door
Piet Loosman. De meditatie wordt
die avond verzorgd door Ds. A. Simons, predikant van de Hervormde

Gemeente van Vinkeveen. Het Urker
mannenkoor bestaat slechts 6 jaar
maar is met ruim honderd leden rap
uitgegroeid tot een van de grootste
op Urk. Dit komt mede door het enthousiasme waarop dirigent Gerrit
Schinkel het koor begeleidt. Gerrit
Schinkel is het 11e kind uit het muzikale gezin van 15 kinderen. Naast
het bespelen van een vijftal muziek
instrumenten, voert zingen toch wel
de boventoon. Gerrit volgde de afgelopen jaren pianolessen bij de bekende musicus Jacob Schenk.
Het repertoire van het koor bestaat
uit psalmen, gezangen, en geestelij-

ke liederen, waarvan de meeste wel
raakvlakken hebben met de zee. De
meeste liederen worden door Gerrit Schinkel zelf bewerkt. Het koor
zingt de liederen veelal driestemmig
en soms vierstemmig. Het optreden
gebeurt in traditionele Urker klederdracht.
Inmiddels is een drietal CD´s verschenen. Van de laatste CD ‘Het Levensschip’ werden in korte tijd meer
dan 3500 exemplaren verkocht.
U bent van harte welkom op dit concert. De toegang is gratis. Wel wordt
er gecollecteerd voor de GZB.

Wilnis - Sinds vorige week heeft
de Wilnisse slager Gelderblom een
nieuw vleessoort in zijn assortiment
en wel Black Angus. Black Angus is één van de bekendste rassen van het rundvlees in Schotland,
bekend om zijn uitzonderlijke malsheid en sappige, zilte smaak. Dit
Highland ras met zijn kenmerkende lange zwarte haren en hoorns
is vooral bekend om zijn marmering en sappigheid. Black Angus is
het snelstgroeiende ras van runderen op de Britse eilanden, die de
groeiende vraag van consumenten
naar kwaliteitrundvlees met de garantie en de zekerheid van kwaliteit weerspiegelt. Dit Schotse rundvlees uit de noordelijke Highlands,
Black Angus Beef is rundvlees van
de hoogste, meest constante kwaliteit. Black Angus Beef is een uniek
product dat uitermate geschikt is
zowel voor bakken als grillen. Black

Angus runderen worden grootgebracht met een zorgvuldig uitgebalanceerd graandieet. Het vlees van
deze runderen is een culinaire delicatesse vanwege zijn marmering
die de smaakpapillen verrast met
een ongekende sappigheid. Dit alles met als doel een mals, sappig en
bijzonder smaakvol stukje vlees van
een superieure en constante kwaliteit te kunnen leveren.
Rood
Rood vlees, dat rundvlees omvat, is een goede bron van eiwitten en vitaminen en mineralen, zoals ijzer, selenium, zink, en B-vitamines waaronder vitamine B12. Geen
enkel voedsel bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een goede gezondheid, zodat het doel moet
zijn een breed scala van levensmiddelen in het dieet: balans is de sleutel. Mager rood vlees kan deel uit-

maken van een gezonde en evenwichtige voeding. Kwaliteit, veiligheid, traditionele veeteelt, gezondheid en het dierenwelzijn zijn alle belangrijke elementen die gelden op de gekwalificeerde Schotse boerderijketen. De garantieregeling houdt in dat alleen dieren
van de boerderijen die aan de zekerheideisen voldoen, in aanmerking komen om te worden geclassificeerd als Scotch Beef. De boerderijen worden per jaar geïnspecteerd en alleen dan kan de kwalificatie ‘Scotch Beef’ worden toegekend aan die runderen die zijn geboren en getogen op zeker Schotse boerderijen. Kom en overtuig
uzelf van dit uitzonderlijke stukje
Schots rundvlees. Slagerij Gelderblom heeft onder anderex Black Angus Steaks, Rib-eye steak en kogelbiefstuk. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant
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Hoflandschool sluit project ‘Sprookjescarrousel’ groots af

Mijdrecht - Op 25 oktober jl. ging op de Hoflandschool het project ‘De
sprookjescarrousel’ van start. In de hal stond een grote tent, de sprookjescarrousel. In de carrousel konden de kinderen o.a. naar sprookjes luisteren,
sprookjes ontdekken en zinnen maken. De leerkrachten openden het project door verschillende sprookjes op eigen wijze na te spelen.
Na de opening gingen alle groepen vier weken met het thema sprookjes
aan de slag. In de klassen werden o.a. sprookjes (voor)gelezen, sprookjes
geschreven, muziek gemaakt, gedichten geschreven en er werd veel over
sprookjes getekend en geknutseld.
Alles wat er in de afgelopen periode geleerd en gemaakt is werd woensdag
16 november aan ouders en andere belangstellenden gepresenteerd. Vanaf 11 uur was iedereen uitgenodigd om in de sporthal De Eendracht op de
tribune plaats te nemen. De gymzaal was even tijdelijk het decor van een
sprookjesbos. Alle groepen lieten met een act aan een tribune vol met mensen zien wat ze in de klassen geoefend hadden. Zo werden er toneelstukjes gespeeld, zelfgeschreven gedichten voorgedragen, liedjes gezongen en
dansjes gedaan. Na afloop van de voorstelling gingen kinderen en ouders
terug naar school voor een tentoonstelling waar de kinderen vol trots konden laten zien wat ze gemaakt hadden. Natuurlijk werd er voor wat drinken
en een snoepje gezorgd.
Om half 1 gingen ouders en kinderen naar huis en kijkt de Hoflandschool terug op een zeer geslaagde ochtend van een heel leuk en leerzaam project.
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De Ronde Venen zet in op regionale
samenwerking bedrijventerreinen

Hollandse avond groot succes
bij Danscentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het dan zover, de leerlingen van
Danscentrum Colijn hadden er al
een jaar naar uitgekeken; de Hollandse avond! En een succes, dat
was het zeker!
Axel en Heleen Colijn hadden de
aanwezigen gevraagd om zich vooral echt Hollands te kleden. Nou, dat
heeft iedereen geweten. Velen waren gekleed in Delfts blauw, boerenkielen, oranje voetbaloutfits, en
zelfs Sinterklaas kwam langs met
maar liefst vijf Pieten!
Absoluut hoogtepunt van de avond
was de geweldige Nederlandsgetinte show die Merel, al ruim drie
jaar werkzaam bij Colijn als allround
(Hip hop, Popshow, Musical, ADV

en klassiek) docente, in elkaar had
gezet met de meiden van de showgroep. Op de muziek van o.a. Guus
Meeuwis, Gerard Joling, André Rieu,
2 Unlimited en Marco Borsato wisselden hilarische- en kippenvelmomenten elkaar in rap tempo af. Via
deze Meerbode willen Axel en Helen Merel nogmaals bedanken voor
deze supergeweldige show!
Ook het Ik Hou van Hollandspel kon
natuurlijk niet ontbreken. De vragen die Axel en Heleen hadden verzonnen bleken toch moeilijker dan
zij dachten, vooral het spellen van
woorden leverde de nodige problemen op. Natuurlijk werd er ondertussen veel gedanst op veelal Nederlandstalige muziek van toen

en nu, uitgezocht door DJ Ax. Uithoornse Bierbrouwerij en -winkel
“De Schans” had 8 biertjes samengesteld om te proeven. De aanwezigen konden zo ervaren dat er zoveel
verschillende soorten bier te verkrijgen zijn!
Kerst- en Nieuwjaarsbal
De Hollandse avond vormde tevens
de aftrap van een reeks gezellige
middagen en avonden in de feestmaanden. Naast de bekende Kersten Nieuwsjaarsbals zullen ook de
iets minder jonge leden van KBO
hun jaarlijkse kerstviering houden
bij Danscentrum Colijn. Dit doen zij
al jaren bij Colijn, en is altijd een gezellige middag voor de ouderen van
Uithoorn.

De Ronde Venen - Het college van
B en W zet in op regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Het betreft samenwerkingsafspraken over het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en de eventuele aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in de regio. De afspraken zullen worden vastgelegd in een regionaal convenant bedrijventerreinen
Utrecht-West. De gemeenten Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort, Lopik, Oudewater, IJsselstein en de
provincie Utrecht hebben daarover
een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Het regioconvenant zal naar
verwachting in december of januari worden getekend.
De gemeente De Ronde Venen wil
haar ondernemers voldoende bedrijventerreinen aanbieden maar
ziet ook dat de ligging van de regio
in het Groene Hart een bijzondere
verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor intensief en duurzaam
ruimtegebruik. Overcapaciteit en
leegstand dienen te worden voorkomen. De gemeenten spreken in
het convenant af om te focussen op
herstructurering en intensief ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen.
Revitalisering
Met de revitalisering van Bedrijventerrein Mijdrecht realiseert de gemeente al een kwaliteitsslag in de
openbare ruimte. De gemeente wil
stimuleren dat vastgoedeigenaren hun kavels intensiever benutten en – indien dat nodig is – dat
zij hun bedrijfsgebouwen een kwaliteitsslag geven of herontwikkelen.
Ook de Ontwikkelingsmaatschappij
Utrecht kan hierbij een rol spelen.

Deze
ontwikkelingsmaatschappij
wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en is voornemens in de
regio enkele langdurig leegstaande bedrijfsgebouwen te kopen, te
herontwikkelen en opnieuw op de
markt te brengen.
Naast de focus op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen wordt afgesproken dat iedere
gemeente niet ‘zo maar’ zijn eigen
nieuwe bedrijventerrein kan aanleggen. De gemeenten gaan periodiek
de vraag naar bedrijventerreinen
monitoren en maken – indien noodzakelijk – jaarlijks vernieuwde afspraken over de planvorming en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.
In het regioconvenant worden een
aantal potentiële zoeklocaties voor
nieuwe bedrijventerreinen opgenomen die zich volgens de regio lenen
voor nadere uitwerking. Gemeenten
zullen na ondertekening van het regioconvenant voor iedere potentiële zoeklocatie de geëigende trajecten doorlopen. Onderdeel daarvan
is het bepalen van de haalbaarheid
van de locatie.
Met dit proces willen de gemeenten
ervoor zorgen dat een goede afweging van ruimtebehoeften in een regionaal verband leidt tot adequate
regionale programmering. Er wordt
dan naar behoefte ontwikkeld, niet
veel meer en niet veel minder. Dan
krijgt gezonde marktwerking een
kans en wordt onnodige concurrentie voorkomen.
Nieuw
Onderzoeksbureau Stogo heeft de
vraag naar bedrijventerreinen binnen de regio Utrecht-West onderzocht. Uit dit onderzoek komt naar
voren dat er binnen de gemeente

Biljarter Joop Luthart is
jonkies de baas
Regio - De 2e persoonlijke finale
van Biljartfederatie De Ronde Venen in de spelsoort 3-banden die
afgelopen weekend in De Paddestoel te Mijdrecht is gespeeld kent
een 81-jarige kampioen. Biljarten zo
je ziet kun je in alle leeftijden want
bij de finalepartij was het leeftijdsverschil 55 jaar. Zaterdag gingen alle deelnemers, bestaande uit Kees
de Zwart, Bert Dijkshoorn, Paul Huzemeijer, Jim van Zwieten en Joop
Luthart met 1 verlies en 1 winstpartij huiswaarts. Jim die torenhoog favoriet was en het beste uit de voorronde kwam met 165% van z’n moyenne moest op eigen veld eerst tegen Paul. Deze partij duurde maar
liefst 50 beurten waardoor Jim di-

Een barre winterbazaar
bij Intersport DUO

Regio - Als we de voorspellingen
moeten geloven wordt het een barre winter. Intersport DUO is hierop goed voorbereid; de winkels zijn
voorzien van nieuwe collecties zoals

winterjacks, moonboots, thermoondergoed, mutsen, sjaals en handschoenen.
Vorig jaar winter waren er in heel
Nederland, door de vele sneeuwval,

Schaatser Kevin Regelink
wint Watermantrofee
Regio - Zondagavond werd voor de
37e keer de Watermantrofee koppelwedstrijd gereden. Kevin Regelink van IJsclub Nooit Gedacht had
als koppelmaatje zijn ploeggenoot
Gerard Nijgh gevraagd. Gerard rijdt
voor de A-ploeg van Pay Roll group
en Kevin voor team Romex Restate.
Er wordt door één rijder van het
koppel eerst een afvalmarathon gereden welke Kevin won waarbij hij
veel punten heeft gehaald. Daarna volgt een puntenmarathon voor
de andere rijder. Omdat Gerard viel
werd er door het koppel geen punten gereden maar stonden wel in
de grote finale. In die finale rijdt het

koppel met zijn tweeën om en om
twee ronden lang en dan wisselen
en dat vijftig ronden lang. Met nog
tien ronden te gaan plaatste Kevin
een aanval en kreeg een tweede
koppel mee. Deze twee koppels namen snel een grote voorsprong en
met nog twee ronden te gaan duwde Gerard Kevin in gang om de finale te rijden. Met een magistrale
eindsprint van Kevin wisten hij en
Gerard de wedstrijd te winnen. Met
een beker, een mooie bos bloemen
en de grote wisselbeker gingen de
jongens tevreden naar huis. Op die
grote wisselbeker staan al heel grote namen uit het verleden zoals Ri-

vrijwel nergens meer moonboots en
sleetjes te koop. Voorkom nu dat u
te laat bent met uw aankopen! Intersport DUO organiseert op 24, 25
en 26 november een grote winterbazaar.
U kunt dan profiteren van een ruime
keuze winterartikelen en vele aanbiedingen zodat u tijdig klaar bent
voor een mooie strenge winter. Tijdens deze dagen ontvangt u bijvoorbeeld op de totale collectie winterjacks minimaal 20% tot wel 50%
korting. Alleen tijdens de winterbazaar wordt ook op schaatsen 20%
korting verstrekt. Zie de advertentie
elders in deze krant voor nog meer
aanbiedingen.
In filiaal Uithoorn wordt bovendien
tussen 24 november en 4 december
de welbekende ski- en snowboardoccasionbeurs georganiseerd. Ook
particulieren kunnen wintersportmateriaal (geen kleding) te koop
aanbieden. Nog tot en met komende vrijdag 25 november kunt u materiaal inleveren in filiaal Uithoorn.
Na controle op veiligheid wordt in
overleg met u de vraagprijs bepaald.
Verkocht materiaal wordt 100% uitbetaald in waardebonnen.
chard van Kempen, Hans Pieterse,
Yoeri Lissenberg, Henk Portengen
en Frits Schalij. Het was een prachtige wedstrijd.

rect de das werd omgedaan. Jim liet
de moed niet zakken en kwam diezelfde middag tegen Bert uit die hij
in slechts 19 beurten en gemiddeld
1.00 helemaal wegspeelde. Zondag pakte Jim tegen Kees behoorlijk uit want Jim liet mooie patronen
zien, echt om te genieten en was
in slechts 23 beurten uit. Joop won
overtuigend van Paul in 28 beurten.
Bert wist in 30 beurten van Paul te
winnen maar Kees pakte daarna z’n
laatste kans en won in 34 beurten
van Bert. Bert was zaterdag achteraf ook de enige die van Joop won
en kon zondag na afloop nog over
z’n bol aaien. Wedstrijdleidsters Aria
en Lucia hadden middels het Avésysteem als laatsten de beste 2 aan

BC de Kuiper/van Wijk
sluipt naar koppositie
Regio - Biljartweek 12 was een superweek voor de biljarters van De
Kuiper/van Wijk. Het team haalde een maximale overwinning van
9-0. De concurrenten lieten vele
punten liggen. Het team loopt één
wedstrijd achter, maar staat desondanks op een keurige derde plaats.
Bobby de Boer van APK Mijdrecht
2 had de kortste partij van de week
in 13 beurten. Richard Schreurs van
Bob’s Bar noteerde de procentueel hoogste serie met 18 caramboles = 25,71% van zijn totaal te maken punten.
De Paddestoel 3 won nipt met 5-4
van De Merel/Heerenlux 1. Vader
Hans Bak en zoon Michel zorgden
voor de punten van De Paddestoel
3. Bob’s Bar pakte het extra punt te-

gen De Merel/Heerenlux 2, uitslag
5-4. Richard Schreurs won in een
spannende partij van Dorus van der
Meer. De Kuiper/van Wijk was met
9-0 de baas over Cens 1. Kopman
Nico Koster kon in 23 beurten Evert
Driehuis net de baas. Opvallend
was de spannende partij tussen de
vrienden Michael de Kuiper en Desmond Driehuis. Michael was net iets
eerder uit dan Desmond die moedig met zijn handicap omgaat. Stieva Aalsmeer snoepte met 4-5 enkele
punten van De Springbok 1 af. Derk
Bunders en Lucia Burger waren blij
met hun overwinningen.
APK Mijdrecht 1 trok met 5-4 aan
het langste eind tegen De Schans.
Theo Valentijn was goed op dreef
tegen Cor Ultee. In 19 beurten had
hij Cor Ultee te pakken. De Me-

Bezoek Zwarte Pieten bij
starterstraining UWTC
Regio - Zaterdag 19 november was
al weer de laatste keer dat er geoefend werd met de kinderen die op
de wachtlijst stonden voor de BMX.
Wederom een grote groep kinderen die eens wilden ervaren hoe het
nou echt is als je op zo’n fietsje van
die hoge startheuvel afgaat en dan
die baan met al die hobbels en bobbels nog over. 31 nieuwe leden mag
de BMX na deze 4 oefenzaterdagen
bijschrijven in het ledenbestand! Alle kinderen (en ouders, broertjes,
zusjes) werden zaterdag verrast
door het bezoek van 3 Zwarte Pieten. Zij kwamen het laatste kwartier
ook eens kijken wat voor moeilijke
sport dat BMX-en is. Soms begrepen ze de spelregels niet helemaal,
maar gezellig was het wel. Om al die
nieuwe leden aan goedkopere fiet-

sen e.d. te helpen, werd er zondag
20 november een tweedehandsmarkt gehouden. Hier bieden degenen die er mee stoppen hun spullen

De Ronde Venen tot 2015 behoefte is aan 11,4 hectare nieuw bedrijventerrein. De Kamer van Koophandel en de Vereniging Industriële Belangen (VIB) schatten de ruimtebehoefte voor onze gemeente hoger.
Een dergelijke ruimtebehoefte kan,
zeker niet op termijn, op de bestaande bedrijfsterreinen worden
gevonden. De gemeente heeft geen
grond voor uitgifte en schat in dat er
enkele hectares voorhanden zijn in
private handen.
In het regioconvenant worden voor
de gemeente De Ronde Venen geen
andere zoeklocaties voor de aanleg
van nieuwe bedrijventerreinen opgenomen dan het Natte Bedrijventerrein in Amstelhoek. Voor het Natte Bedrijventerrein Amstelhoek is de
wens tot realisering vastgelegd in
het Coalitieakkoord ‘Kernachtig Verbinden’. De haalbaarheid heeft het
College van B en W nog niet vastgesteld. Daartoe laat zij een onderzoek uitvoeren. De gemeenteraad is
het bevoegde gezag voor het nemen
van een besluit over een nieuw aan
te leggen bedrijventerrein.
“Deze samenwerking past uitstekend bij de inzet van ons college om
tot meer samenwerking te komen
met onze buurgemeenten. Daarnaast ben ik blij dat het Natte Bedrijventerrein vanuit economisch
oogpunt kan rekenen op volle steun
in de regio. We kunnen nu onze onderzoeken afmaken en afwegingen maken over de gewenstheid en
haalbaarheid van dit bedrijventerrein. Maar door opname in het convenant hebben we wel de belangen
en de wensen van ons bedrijfsleven
kunnen veiligstellen”, aldus wethouder Palm.
tafel. Jim en Joop gingen rond 16.00
uur van start en na 42 lange beurten
had Jim die niet los kwam er 11 van
de 18 die hij moet maken. Joop die
er 15 moet maken sloot met winst
op Jim af. De wedstrijdleiding ging
aan het rekenen waarna federatievoorzitter Toine Doezé iedereen bedankte voor het sportieve verloop,
en tevens alvast een tikje van de
sluier oplichtte om Joop te feliciteren. Aria nam de microfoon voor de
afronding, terwijl Lucia de bijbehorende trofeeën met de Rijdes-bloemen overhandigde.
Uitslag
Joop Luthart, 6 pnt. 0.411 moy.
108.074 % Kampioen.
2e Bert Dijkshoorn, 4 pnt. 0.473 moy.
116.959% 3e Jim van Zwieten, 4 pnt.
0.462 moy. 102.591%. 4e Kees de
Zwart, 4 pnt. 0.519 moy. 100.909%.
5e Paul Huzemeijer, 2 pnt. 0.419,
78.868%.
rel/Heerenlux 3 verloor verrassend
met 2-7 van APK Mijdrecht 3. Roy
van Lith had maar 21 beurten nodig om Caty Jansen vertwijfeld achter te laten. Cens 2 haalde met 7-2
een verrassende overwinning op De
Kromme Mijdrecht 1. Zweder van
Dalen, Jos Bader en Leen Cornelissen zorgden voor de punten. De
Springbok 2 won met een kleine 5-4
van De Kromme Mijdrecht 2. APK
Mijdrecht 4 had met 5-4 geen ontzag voor De Paddestoel 2. Pim de
Jager verraste Jan LIndhout door in
slechts 16 beurten te finishen.
De Paddestoel 1 had met 5-4 tegen DIO ook een verrassing in petto. Spannend was het tussen Hans
Bras en Paul Schuurman. Routinier
Paul trok met een sterke finish de
partij naar zich toe. De Vrijheid/Biljartmakers kwam met 4-5 net iets
tekort tegen APK Mijdrecht 2. Bobby de Boer gaf in 13 beurten biljartles aan Fred van Eijk. Pascal Pluijmakers had slechts 21 beurten nodig tegen Nick van de Veerdonk.
aan, zodat iedereen tevreden naar
huis gaat. Deze markt werd goed
bezocht, ondanks het slechte weer
(mist). Voorlopig is er geen training
of wedstrijd voor de BMX-ers.
Komende zondag is er nog wel de
bingomiddag met de prijsuitreiking
van de clubcompetitie, het tijdrijden
en de huldiging van onze kampioenen.
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Nog een paar weken en dan is hij er weer:

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Kerstmarkt Uithoorn aan
de Amstel 2011
Uithoorn - Sinds februari dit jaar is
Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan
de Amstel alweer druk bezig met
het organiseren van de kerstmarkt
2011.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Grote bonte specht man

Grote bonte specht in
onze buurt
Ze zijn mooi en opvallend
met hun rode stuit. Ze klinken als een krakende deur bij
het maken van hun nestholletje. Met hun lange scherpe
snavel hakken ze razend vlug
een gat, liefst in een oude en
beetje zachte boom. Zo zetten ze hun territorium af en
lokken ze een vrouwtje. Met
schokdempers in de hersenen hebben ze zelf geen last
van het gehamer.
Is het holletje eenmaal klaar,
dan kan het vrouwtje haar eieren erin leggen. Bij het voeren van de jongen vliegen de
oudervogels af en aan. Soms
komen ze koddig uit zo’n nestgaatje te voorschijn. Maar om
dat waar te nemen moet je
veel geduld hebben en weten
waar het nestholletje zit.
Spechten vliegen ook gewoon
rond en fourageren in loof- en
naaldbomen. Dan maken ze
geen herrie en zijn ze een
beetje acrobaat net als een

Komend weekend in Aalsmeer:

Magazijnverkoop bij Big L

boomklever of pimpelmees.
Ze hebben handige tenen
om zich vast te grijpen en een
staart om op te steunen. En ze
bewegen zo langs tak of stam
dat het lijkt of ze de takken en
bast zelf eten. Maar ze eten
larven, torren en ook besjes.
Met hun kleverige tong halen
ze die naar binnen.
Pas heb ik bij mij in de buurt
een mannetje gezien en nu
ook een vrouwtje. Dan denk ik
vanzelf dat het wel goed gaat
met de grote bonte specht.
Geen bedreigde soort, geen
last van gebrek aan voedsel
of andere soorten die hen
verdringen.
Maar het kan ook zijn dat
onze dertigjarige woonwijk
met z’n dertigjarige bomen inmiddels een geschikte woonplek is geworden. Toch maar
eens opletten of ze hier ook
echt wonen of alleen maar
komen eten.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Tentoonstelling Vogelvereniging
De Groenling wederom succes
De Kwakel - Zoals elk jaar werd er
ook dit jaar weer een vogelshow gehouden bij sportcomplex KDO. Op
donderdag beginnen de voorbereidingen en op vrijdag is de dag dat
alle vogels worden gekeurd door de
keurmeesters. Deze klus van ruim
400 vogels was dit jaar al rond 15.00
uur klaar. Alles verliep voorspoedig
en goed. De Groenling heeft dit jaar
voor het eerst alle catalogussen zelf
geprint en verzorgd. Om 19.55 uur
kwam de laatste catalogus uit de
printer vandaan. Dus om 20.00 uur
kon de heer Rob Kristel de tentoonstelling openen. Er waren veel mensen tijdens de opening aanwezig, de
vogelvereniging is hier heel blij mee.
Er waren 28 deelnemende leden. En
alle kampioenen die werden omgeroepen waren ook aanwezig om hun
oorkonde in ontvangst te nemen. Tijdens de feestavond krijgen alle prijswinnaars hun prijs in handen. De
show is goedbezocht en de tombola was bijna uitverkocht. Dus het was
een succesvolle tentoonstelling. Hun
dank gaat uit naar KDO, de adverteerders, de sponsors en de schenkers en alle helpers. Mede dankzij
hen heeft De Groenling weer haar
tentoonstelling kunnen organiseren.

Algemeen Groenling kampioen
Kampioen Koeleman, Sjors 93 pnt
Kleurkanaries
Kampioen, Bondsmedaille Vree,
C.D. de
93 pnt
2e prijs Vree, C.D. de,
92+ pnt
3e prijs Boer, A.J. den,
92 pnt
Postuurkanaries
Kampioen Smit, J.,
92 pnt
2e prijs Brune, R.,
91+ pnt
3e prijs Cligge, J.M.,
91 pnt
Zebravinken
Kampioen, Bondsmedaille Konst,
A.J.,
92 pnt
2e prijs Konst, A.J.,
92-pnt
3e prijs Konst, A.J.,
91+ pnt
Japanse Meeuwen
Kampioen, Bondsmedaille
Jagt, A.C.M v/d,
93 pnt
2e prijs Jagt, Marco v/d,
93- pnt

3e prijs Jagt, A.C.M v/d,
92+ pnt
Tropen 1
Kampioen, Bondsmedaille
Zethof, W.,
93 pnt
2e prijs Jagt, A.C.M v/d,
93-pnt
3e prijs Jagt, A.C.M v/d,
92+ pnt
Tropen 2
Kampioen, Bondsmedaille
Jansen, C.,
93 pnt
2e prijs Jagt, L. v/d,
92 pnt
3e prijs Markwat, To,
92- pnt
Tropen 3
Kampioen, Bondsmedaille
Koeleman, Sjors,
93 pnt
2e prijs Koeleman, Sjors,
93-pnt
3e prijs Koeleman, Sjors, 92+ pnt
Hollandse Grasparkieten
Kampioen Jagt, Mick v/d,
91 pnt
Agaporniden
Kampioen, Bondskruis
Verlaan, J.A.,
92 pnt
2e prijs Verlaan, J.A.,
92- pnt
3e prijs Verlaan, J.A.,
91+ pnt
Grote parkieten 1
Kampioen, Bondsmedaille
Wilms, Ronald,
93 pnt
2e prijs Weijden, G. v/d,
93- pnt
3e prijs Smit, J.,
92+ pnt
Grote parkieten 2
Kampioen, Bondsmedaille
Korver, H.J.,
93 pnt
2e prijs Klijn, C.,
92+ pnt
3e prijs Korver, H.J.,
92 pnt
Open klasse /
overjarig eigen kweek
Kampioen Blieck, Jan de,
93 pnt
Stammenkampioen
Kampioen Vree, C.D. de,
367 pnt
Stellenkampioen
Kampioen Korver, H.J.,
188 pnt
Jeugdkampioen
Kampioen Jagt, Mick v/d,
92 pnt
Derby kampioen
Kampioen Smit, J.,
92+ pnt
Jan Smit bokaal
Kampioen Konst, J.N.M.,
92 pnt
Klassementkampioen
Kampioen Jagt, A.C.M v/d, 462 pnt
Startersprijzen:
Jansen, C.,
91 pnt
Koeleman, Sjors,
92 pnt
Brune, R.
90 pnt
Linde, Robert v/d
89 pnt

Aalsmeer - Het is weer magazijnverkoop bij Big L. Dat is leuk shoppen voor weinig euro’s. Van alle
merken die Big L voert bieden ze
wel wat aan zoals G-Star/Pall Mall/
Only/Jack&Jones/Esprit etc. Voor
iedereen zit er wel wat in de magazijnverkoop. Deze actie start komende vrijdag 25 november en eindigt op zondag 27 november. Big L is
dus ook aanstaande zondag 27 november geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Tevens kunt u vanaf nu kennismaken met de geheel vernieuwde
damesafdeling en hun grotere kinderafdeling, dus een bezoek aan de
winkel is zeker de moeite waard.
Sint shopt bij Big L
Kunt u nog steeds niet bedenken
wat u aan de Sint moet vragen voor
pakjesavond? Big L heeft een grote 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, Dept, Only en sinds kort het nieuwe denim
merk voor de heren Rockford Mills.
Als u nu twijfelt aan de smaak van
de goedheiligman, vraagt u gewoon
lekker een cadeaubon die u dan zelf
lekker kunt besteden.
Om u goed van dienst te zijn de laatste weken van het jaar, is Big L nog
extra geopend met een extra koopavond voor de kerst. Ook zondag 18
december zal de winkel geopend
zijn, houd de krant in de gaten dus!
De medewerkers van Big L zien u
graag dit weekend. Vrijdag 25 november is de winkel geopend van
10.00 tot 21.00 uur, zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur en
om er even tussen uit te zijn op de
zondag kunt u terecht bij Big L van
12.00 tot 17.00 uur.
Tot ziens bij Big L.

Met de ‘Paraplu’ op 15 december

Nog plaatsen beschikbaar
voor Anton Pieck-dagtocht!
Wilnis - “Snelle beslissers kunnen
zich nog aanmelden voor de dagtocht naar het karakteristieke dorp
Hattem en het Anton Pieck-museum.” Aan het woord is Rita Salceda,
reisleidster bij de dagtochten van de
Stichting ‘Paraplu’. “Tijdens de drukke december-maand is het heerlijk om van een moment van rust
te kunnen genieten in de vorm van
een heerlijk toeristische tocht met
een lekkere lunch in een rustgevend
landschap. Zeker als zo’n dagtocht
zijn hoogtepunt vindt in een prachtig en inspirerend museum, zo kort
voor de Kerst”, vindt Rita.
Op donderdag 15 december a.s.
wordt om 8.45 uur vertrokken, vanaf de parkeerplaats bij de ‘Willisstee’
in Wilnis, waarna via een mooie toeristische route binnendoor naar Terschuur bij Hoevelaken, waar koffie
met appelgebak wordt gebruikt in
‘De Goudreinet’. Daarna wordt met

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

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:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes ven 7 maanden. Zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
genaamd Red.
Gevonden:
- Uithoorn, Nicolaas Beetslaan: jong cyperskatje van ongeveer
6 tot 8 maanden
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Vinkeveen, Herenweg: twee rood/witte kittens ongeveer
6 weken oud.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart/grijs cyperse kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve zwart-witte poes van 1 1/2 jaar. Is gesteriliseerd.
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Cypers katertje van 3 maanden.
- Lieve 3-jarige kater. Luna is blauw/grijs met een witte bef. Het
liefst geplaatst bij iets oudere mensen zonder andere
huisdieren.

Deze kerstmarkt is op zondag 11
december van 12.00 tot 20.00 uur in
het centrum van Uithoorn: langs de
Amsteloever, het Amstelplein en de
Schans.
Er zijn 125 tot 150 kramen met een
zo gevarieerd mogelijk aanbod van
kerstgerelateerde artikelen. Daarnaast zijn er diverse eet- en drinkkramen met een aanbod variërend
van warme chocomel met lekkere oliebollen tot culinaire hapjes en
kerstdineradviezen.
Kramen
Alle kramen worden fraai gedecoreerd met guirlandes, kerstballen
en kerstverlichting en een aantal
ook met een houten decoratie wat
bijdraagt aan een gezellige kerstsfeer. Bovendien is er over de gehele markt kerstachtergrondmuziek te
horen.
Voor de kinderen is er een kerstpoppentheater met prachtige voorstellingen. Verder is er een levende kerststal, een klimwand, een arrenslee en, u komt uiteraard leuke
kerstmannen tegen die snoep of informatie aanbieden.
Officieel open
Om 12.00 uur zal de kerstmarkt officieel geopend worden door burgemeester mevrouw D. Oudshoorn,
op het kleine podium dat opgesteld
staat op het Marktplein aan de Amstel.
Naast dit podium staan vijf ‘wintersfeertafels’ opgesteld, deze zijn gemaakt door vijf verschillende decorateurs uit Uithoorn/De Kwakel en
omstreken. De mooiste tafel, door u
gekozen, wordt verloot onder de bezoekers!
Fotokring Uithoorn bestaat dit jaar
40 jaar en de prijsuitreiking van
hun fotowedstrijd zal plaatsvinden
van16.00 -16.15 uur op het podium.
Om 20.00 uur zal vanaf de Amstel
een prachtig vuurwerkspektakel
plaatsvinden, dat tevens het einde
van de kerstmarkt inluidt.

Kortom, dit mag u niet missen, dus
kom naar de Kerstmarkt!
De Stichting is er niet op gericht om
winst te maken. Als er geld overblijft
gaat dat naar een goed doel. Het
goede doel is dit jaar ThamerThuis.
Sponsors
Een Kerstmarkt zonder sponsors is
niet mogelijk. De Stichting dankt
deze sponsors hartelijk, want zonder hen was het niet mogelijk geweest om deze kerstmarkt te organiseren! En verder ook eenieder die
belangeloos aan de totstandkoming
van de kerstmarkt heeft bijgedragen!
Hoofdsponsors Kerstmarkt
Albert Heijn Jos van den Berg
Amstelhof sport en Healthclub
Coöperatieve Rabobank
Rian van der Veldt Bronbemalingen
Borus Kinderopvang
Buurtbeheer Zijdelwaard
Buurtbeheer Centrum
Buurtbeheer Thamerdal
Total Prepress
PPG Industries
Exposize Large Format Printing
Firma Lek, De Kwakel
Coca Cola
Martin Products Belettering
SSBU
VMB
Mars Nederland
Notarispraktijk Amstelhoorn
Geostick bv
Solinas BV
Café Drinken en Zo
Lionsclub Uithoorn
EKZ Makelaars
De Waal & De Waal Consultants
Adviesburo en Accountantskantoor
John de Vries
Nieuwe Meerbode
Nahr Entertainment
Karin van Dierendonck Bloemen
Annemarie Fontijn
Zijdelfleur
Christa Snoek
Lek Bloemenservice
Café Het Geveltje
Café Het Dorp
Restaurant Amstelfort
Hertog Jan op ‘t Water
Eetcafé Het Oude Spoorhuis
De Zoete Zonde
Careme Catering
Cafe Herbergh 1883

Sinterklaas surprisekienen
in buurthuis Ponderosa
Uithoorn - Voor maar liefst de 40ste keer wordt in Buurthuis Ponderosa het jaarlijkse Sinterklaas Surprisekienen georganiseerd.
Dit jaar aanstaande zaterdag 26
november. Zoals altijd zijn er weer
mooie prijzen te winnen, allemaal
feestelijk ingepakt. Heb je prijs: kies
zelf één van de dozen. Daar zit een
mooie prijs in, maar wat deze prijs

is, blijft een verrassing tot het einde van de kienronde. De kosten zijn
een euro per blaadje.
Het kienen begint om 20.00 uur,
maar de zaal is al open om 19.00
uur. Iedereen is van harte welkom,
maar kom wel op tijd, want vol is vol!
U komt toch ook? De warme chocomel met speculaas staat voor u
klaar! Buurthuis Ponderosa kunt u
vinden aan de Plesmanlaan 27.

Gratis op de foto met de
Sint en z’n Pieten

Winkels open in
W.C. Zijdelwaard

Uithoorn - Komende zondag
27 november zijn diverse winkels in winkelcentrum Zijdelwaard geopend van 12.00 tot
17.00 uur.
De volgende winkels openen
hun deuren: Albert Heijn, Boetiek de Boet, C1000 Reurings,
Jamin, Nelson Schoenen, Perlo Plaza, Shoeby Fashion, Stoop
Drogisterij en Parfumerie, Trekpleister en Verheggen Fleur. De
supermarkten zijn van 12.00 tot
18.00 uur geopend
Op de foto met de Sint en z’n
Pieten

Van 13.30 uur tot 16.00 uur is
Sinterklaas op bezoek in Winkelcentrum Zijdelwaard. Alle
kinderen kunnen met hem op
de foto. De foto’s zijn te zien
op de fotosite van Zijdelwaard:

www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl en kunnen worden
gedownload.
Activiteiten bij de supermarkten

Ook bij de supermarkten zijn
Sinterklaasactiviteiten.
Bij
C1000 Reurings kunnen de
kinderen hun eigen pepernoten bakken en bij Albert Heijn
delen Zwarte Pieten snoepgoed uit.
Zaterdag 26 november en 3 december: Zwarte Pieten Parade!

Op de zaterdagen 26 november en 3 december is er een
Zwarte Pieten Parade in Winkelcentrum Zijdelwaard!. Van
11.00 tot 15.00 uur delen zij pepernoten uit en vermaken zij
de kinderen.
Ook kunnen de kinderen kleurplaten kleuren.

Alzheimer collecte
Mijdrecht/Wilnis/De Hoef - In de week van 7 tot en met 12 november heeft de jaarlijkse Alzheimer collecte plaatsgevonden. De totale opbrengst in De Hoef, Mijdrecht, en Wilnis bedraagt 7607,76 euro.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en de collectanten.
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Atlantis E1 wint
overtuigend van BEP E3

Atlantis C1 heeft de weg
naar de punten gevonden!

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis E1, gesponsord
door Albert van Dijk, de tweede
wedstrijd van dit zaalseizoen. Vorige
week werd er gelijk gespeeld en het
team was gebrand op een overwinning. Afgelopen week werd er hard
getraind en dat was terug te zien.
BEP werd met een 9-0 nederlaag terug naar Purmerend gestuurd.

Mijdrecht - Atlantis C1 speelde afgelopen zaterdag om 16:25 in
Nieuw-Vennep haar tweede wedstrijd van het binnenseizoen in de
eerste klasse tegen KIOS C1. Na het
zware buitenseizoen als eerstejaars
C-team in de eerste klasse, was vorige week tijdens de eerste wedstrijd in het binnenseizoen Groen
Geel nog net te sterk gebleken. Er
was in die wedstrijd echter absoluut
groei te zien in het door Bos meubelstoffeerderij gesponsorde team
en dat werd tijdens de wedstrijd afgelopen zaterdag verder voortgezet.
De opstelling voor de wedstrijd in
Nieuw Vennep bestond uit de vaste basisgroep. Atlantis C1 begon
in de aanval met Sander van Diemen, Sven van Putten, Yara van Es
en Joelle Bakker. De verdediging
bestond uit Rick Kuijlenburg, Kevin Keijman, Amy Loman en Saskia
Veenboer.
Tijdens de eerste helft begon KIOS
C1 sterk en zette Atlantis C1 met
een mooi afstandsschot direct in de
eerste minuut op een 1-0 achterstand. Yara wist deze achterstand
echter snel weer om te buigen naar
een gelijkspel, maar in de derde minuut stond de 2-1 op de borden. De
3-1 volgde in de vijfde minuut, waarna Atlantis C1 via een mooie actie
van Sander kon terugkomen op 3-2.
Vanaf dat moment werd Atlantis C1
voor een korte periode overrompeld door snel en scherp uitgevoerde aanvallen van KIOS C1, die hierdoor uitliepen naar een voorsprong
van 6-2. Sander wist nog de 6-3 te
maken wat de ruststand bleek te
worden.
Na de rust kwam Atlantis C1 zeer
sterk uit de kleedkamer terug.

zeer spannende wedstrijd. Door geconcentreerd verdedigen van Atlantis C1 voorkwamen ze dat KIOS C1
terug in de wedstrijd en hun eigen
spel kon komen.
KIOS C1 liep in de 40e minuut uit
naar een voorsprong van 7-5, waardoor opnieuw alle hens aan dek nodig was aan de kant van Atlantis
C1. Door een ongelukkige botsing
moest Sven helaas het veld verlaten
en werd Sander van der Sluijs voor
hem in het veld gebracht. Het moment werd ook direct gebruikt om
Yara te wisselen voor Lynn Loman.
In de 41e minuut en kort daarna in
de 43 minuut wist Atlantis C1 door
zeer goed en geconcentreerd spel
via Joelle en opnieuw Sander (van
Diemen) terug te komen in de wedstrijd: 7-7. Dit was door KIOS C1 niet
verwacht en er ontstond dan ook
een zeer spannende eindsprint in
de wedstrijd. De aanvallen van beide teams gingen heen en weer en
werden gecombineerd met zeer
sterk en geconcentreerd verdedigen. Toen er één minuut voor tijd,
nadat kort daarvoor een Atlantis C1
score van Amy afgekeurd was, door
KIOS C1 de 8-7 werd gescoord,
dacht KIOS C1 de buit alsnog binnen te hebben. Atlantis C1 was echter dusdanig gebrand om de wedstrijd nu niet meer uit handen te geven. Ze vochten door en het in de
allerlaatste minuut wisten ze via een
score van Amy een terechte gelijkspel te realiseren!
In de zaal was een zucht van verlichting te horen bij de meegereisde Atlantis C1 supporters:het team
heeft een terecht punt behaald met
hun vechtlust, inzet en het goede
spel.

Tips
Invalcoach Wilco Kuijlenburg had
het team blijkbaar de juiste tips
meegegeven die nodig waren om
er vol tegenaan te gaan. Het team
wist via mooi uitgevoerde aanvallen
met scores van Sander en daarna
Amy terug te komen tot een stand
van 6-5. KIOS C1 was wat onder de
indruk geraakt van de hernieuwde energie die Atlantis C1 liet zien
en moest even zoeken hoe hiermee
om te gaan. Hierdoor ontstond een

Deze overwinning geeft goede hoop
dat de ingezette lijn van groei in de
komende wedstrijden alleen maar
verder zal worden voortgezet. Coaches Sandra Gortenmulder, Jeroen
Korver en natuurlijk het hele Atlantis C1 team hoopt u tijdens de volgende wedstrijd opnieuw te kunnen
laten zien dat zij niet voor niets in de
eerste klasse spelen. Kom daarom
allemaal aanstaande zaterdag kijken om 16:10 in Sporthal de Phoenix in Mijdrecht.

Atlantis moest het doen zonder Vince den Ambtman. Door een blessure aan zijn knie moest hij toekijken
vanuit zijn rolstoel. De rest van het
team was fit en klaar voor de wedstrijd. In de aanval begonnen: Jim
Siegers, Marc de Waal, Anouk Mollers en Isa schouten. De verdediging
bestond uit: Niels Roeleveld, Lars
van der Sluijs, Fay Trompert en Nina van Schaick. Het eerste aanvalsvak speelde goed samen. Er werden meteen goede kansen gecreeerd. Dit leidde al snel tot de 1-0
voorsprong door Anouk Mollers. Atlantis raakte op dreef, het tweede
doelpunt viel snel door een prachtige doorloopbal van Marc de Waal
aangegeven door Isa Schouten. De
verdediging deed prima werk. De
bal werd snel onderschept en BEP
kwam bijna niet aan aanvallen toe.
Anouk Mollers gaf een mooie doorloopbal aan, zodat Jim Siegers voor
3-0 kon zorgen. Er werd van vakken
gewisseld. Het tweede aanvalsvak
had iets meer moeite om tot scoren
te komen. Ze bleven echter doorkorfballen en zochten naar de juiste kansen. Nina van Schaick schoot
er een korte kans in en zo werd er
gerust met een stand van 4-0 in het
voordeel van Atlantis.

Betere
Atlantis was de betere ploeg. Dit
moest vastgehouden worden in de
tweede helft. Het was belangrijk om
weer scherp te beginnen. Jennifer Veenboer kwam in het veld voor
Fay Trompert. Marc de Waal gooide een schitterende dieptebal op
Anouk Mollers die hem koelbloedig afmaakte. Atlantis kreeg ontzettend veel kansen. Jim Siegers
en Marc de Waal zorgden ervoor
dat Atlantis nog verder kon uitlopen. De stand was 7-0 en het andere vak mocht weer aanvallen en zorgen voor nog meer doelpunten. Het
was niet meer te zien dat dit vak het
moeilijk had in de eerste helft. Niels
Roeleveld scoorde een doorloopbal
op aangeven van Nina van Schaick.
Ook dit vak creëerde nu de juiste
kansen. Lars van der Sluijs maakte
het negende en tevens laatste doelpunt voor Atlantis. De coaches wilden graag de nul houden. In de laatste minuut kreeg BEP een strafworp
mee en was het nog even spannend
of dat zou lukken. De strafworp
werd gemist en de scheidsrechter
floot de wedstrijd af. Atlantis was de
verdiende winnaar.
Volgende week speelt het door Albert van Dijk gesponsorde Atlantis
E1 wederom thuis. De wedstrijd begint om 11.00 tegen KIOS E1. KIOS
is een bekende voor Atlantis. In het
buitenseizoen kwamen de teams elkaar al tegen. Beide wedstrijden
werden nipt gewonnen door Atlantis. Het belooft dus een spannende
wedstrijd te worden. Kom volgende
week naar sporthal de Phoenix aan
de Hoofdweg om de E1 aan te moedigen naar de overwinning!

Atlantis A1 laat punten
liggen in Delft
Mijdrecht - Atlantis A1/Van Dam
heeft ook de tweede zaalwedstrijd
heeft niet winnend kunnen afsluiten, ondanks een 8-9 voorsprong bij
rust. Atlantis kon deze voorsprong
niet behouden en er werd verloren met 22-17. Tegenstander Excelsior A1 , in de veldcompetitie een
middenmoter in de landelijke overgangsklasse, was zaterdag de te
kloppen ploeg. Zowel Atlantis als
Excelsior hadden hun eerste wedstrijd verloren. In een goed gevulde
sporthal gingen beide ploegen vol
voor de winst en het werd een wedstrijd om van te smullen. Atlantis
nam via Ciska Taal brutaal de leiding
waarop Excelsior direct antwoordde. Zo golfde het spel heen en weer,
geen ploeg kon een gat maken van
twee doelpunten tot aan de stand
van 7-7. Atlantis was in deze fase
scherper en kon uitlopen naar 7-9
waarna Excelsior de ruststand alsnog op 8-9 zette. Het was mogelijk
om punten te pakken alleen moest
er verdedigend nog meer druk gezet worden om de tegenstanders
niet te veel ruimte te laten krijgen
voor hun gevaarlijkste wapen: het
schot. Er waren nogal veel onnodige
plaatsfouten waarvan Excelsior slim
profiteerde. Ook na rust had Atlan-

tis het betere van het spel maar na
de 8-10 en de 9-11 voorsprong zakte de ploeg weg door concentratiegebrek en kon Excelsior uitlopen
naar 13-11. Toch kon ook Excelsior
niet loskomen van een getergd Atlantis en met nog 10 minuten op de
klok en een stand van 16-16 bleef
het gissen naar een winnaar. Wat er
binnen 5 minuten gebeurde is voer
voor psychologen. Atlantis raakte
het spoor volledig bijster en niets
maar dan ook niets lukte meer. Miscommunicatie, foute passes, verkeerde beslissingen niets werd Atlantis bespaard. Excelsior profiteerde van de wanorde en mocht freewheelend de wedstrijd uitspelen.
Geen punten voor Atlantis maar
toch heeft de ploeg laten zien dat
het beslist mee kan komen in de
eerste klasse. Als de juiste beslissingen worden genomen op cruciale momenten kan het team van iedere ploeg winnen.
Scores: Jeroen Korver(5x), Goof van
Straaten(5x), Maarten Helsloot(3x),
Ciska Taal(2x), Lars van Walraven(1x)
en Sharon Moen(1x). De volgend
wedstrijd is wederom uit. Zaterdag
26 november wacht in Sporthal de
Hofstede in Maasland tegenstander
ODO, aanvang 16.10 uur.

Atlantis verliest in tweede helft

Atlantis 3 trekt aan
kortste eind
Mijdrecht - Zaterdag 19 november
speelde het door Van Der Laan gesponsorde Atlantis 3 haar tweede
competitiewedstrijd van het zaalseizoen. Deze dag stond er een thuiswedstrijd tegen Badhoevedorp 2
op het programma. In een razend
spannende wedstrijd die vele doelpunten kende, wist Atlantis helaas
geen punten in Mijdrecht te houden. Het werd 14-15.
Atlantis begon deze week met Arjen Markus, Sjors Warmer, Lisanne
Reurings en Wilma Kranenburg in
de aanval. De verdediging werd gevormd door Barry van der Waa, Niels
Reurings, Nancy Kroese en Manon
van Scheppingen. Atlantis begon
fel aan de wedstrijd, maar was in
de beginfase niet opgewassen tegen het scorend vermogen van Badhoevedorp. Na vijf minuten keek de
Van Der Laan equipe al tegen een
3-0 achterstand aan. Gelukkig was
Atlantis daarna goed wakker geschud en begon het zelf ook te scoren. Er werd een snel spelletje gespeeld waaruit vele schoten vielen. Toch kon Atlantis in de eerste
helft maar niet de aansluiting vinden. Het gat bleef altijd twee tot vier
doelpunten in het voordeel van Badhoevedorp. Uiteindelijk werd er gerust met een stand van 6-9.
Niets verloren
Tijdens de rust werd duidelijk gemaakt dat er nog niets verloren was.
Als Atlantis de kansen goed uit zou
spelen en van een minder grote afstand zou gaan schieten, was er nog
van alles mogelijk. Ook werd benadrukt dat Badhoevedorp veel minder kansen moest gaan krijgen. Er
moest meer druk gezet worden in
de verdediging en afvangend moest
de bal na één schot weer in het bezit van Atlantis komen.
Met deze opdrachten in het achter-

hoofd ging Atlantis vol vertrouwen
de tweede helft in. In het eerste deel
wist Atlantis de opdracht goed waar
te maken en het gat te dichten naar
slechts twee punten, waarna het
scorend meeging met Badhoevedorp. Helaas wist Atlantis het gat
echter niet te dichten, maar volgde
daarna weer even een mindere fase voor de ploeg uit Mijdrecht waardoor het ineens 10-15 stond in het
voordeel van de bezoekers uit Badhoevedorp. Atlantis liet zich echter niet kennen en bleef haar eigen spelletje spelen om op die manier terug te komen in de wedstrijd. Nancy werd gewisseld voor Ilse Stolk en Arjen moest helaas wegens een hamstringblessure het
veld verlaten. Hij werd vervangen
voor Pleun Neurink. Ook kwam Ilona Pauw nog in het veld voor Lisanne De doelpuntenmachine van Atlantis werd weer opnieuw opgestart
terwijl die van Badhoevedorp juist
stagneerde. In de laatste fase van
de wedstrijd was het nog alleen Atlantis die tot scoren wist te komen.
Bij een stand van 14-15 in de laatste
twee minuten was er nog een stille
hoop bij het gehele team dat er nog
een puntje uit te slepen viel. Helaas
bleef de gelijkmaker uit, waardoor
het nog steeds 14-15 stond bij het
laatste fluitsignaal.
Atlantis 3 vindt het heel erg jammer
dat ze de punten aan Badhoevedorp hebben moeten laten, maar is
zeer optimistisch over het gespeelde spel. Nog altijd is er groei in het
team te zien en dus verwacht Atlantis dat de eerste winst niet lang op
zich zal laten wachten.
Volgende week speelt Atlantis 3 uit
tegen Tempo 7 in Alphen aan de
Rijn. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 10 december. Dan wacht
om 14.00 uur KIOS 3.

Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 kwam afgelopen weekend uit tegen DKV IJmuiden in een uitwedstrijd. DKV is een
bekende tegenstander voor Atlantis. De afgelopen seizoenen werd er
regelmatig tegen elkaar gespeeld
waarin de overwinningen soms voor
Atlantis en soms voor DKV waren.
Het beloofde dan ook een spannende wedstrijd te worden die Atlantis
in moest gaan met veel motivatie en
winnaarsmentaliteit.
Het was DKV dat de score opende
en al snel op een 2-0 voorsprong
wist te komen. Het antwoord van
Atlantis was niet minder. De achterstand werd direct met 2 doelpunten
uit 2 aanvallen weggewerkt. Na 30
minuten aan het eind van de eerste
helft was er nog geen winnaar aan
te wijzen en stond het 5-5. De rust
kwam Atlantis niet ten goede en na
rust was het opnieuw DKV dat het
voortouw nam, gesteund door en-

kele beslissingen van de scheidsrechter. Hierdoor werd het voor Atlantis alleen nog maar lastiger om
goed terug te komen in de tweede
helft. Atlantis wist nog enkele keren
terug te komen tot 1 punt verschil,
maar DKV wist het verschil iedere
keer weer te vergroten. Het slotaccoord van de wedstrijd was uiteindelijk van DKV waardoor de eindstand op 12-9 uit kwam. Een vervelend eindresultaat voor Atlantis, wetende dat DKV niet de veel betere
ploeg was, maar wel met de punten
ervandoor ging.
Volgende week speelt Atlantis 1 gesponsord door Rabobank opnieuw
een uitwedstrijd. Ditmaal tegen een
andere oude bekende: DSO uit Alkmaar. De wedstrijd wordt gespeeld
om 15:45 uur. Een week later op zaterdag 3 december zal Atlantis 1
weer in de thuishal De Phoenix aan
de Hoofdweg in Mijdrecht te zien
zijn. Dan wordt er om 17:20 uur tegen Madjoe gespeeld.

Atlantis 2 kan opnieuw
niet meekomen
Mijdrecht - Op zaterdag 19 november speelde Atlantis 2, gesponsord
door Rabobank, de tweede wedstrijd van de zaalcompetitie tegen
DKV IJmuiden. Na het verlies van
vorige week was het team vol motivatie om deze wedstrijd winnend af
te sluiten. Na een gelijk opgaande
eerste helft was het toch DKV dat de
wedstrijd naar zich toe wist te trekken in de tweede helft.
In het begin van de wedstrijd waren DKV en Atlantis erg aan elkaar
gewaagd, beide ploegen hadden
moeite om echt goed uitgespeelde kansen te creëren en de meeste doelpunten moesten daardoor
van afstand komen. Hierdoor bleven
de ploegen voor rust dicht bij elkaar.
Na meerdere malen tegen een kleine achterstand aan te hebben gekeken wist Atlantis vlak voor rust met
6-7 voor te komen.
In de rust werden de puntjes aangestipt waardoor de voorsprong verder
uitgebouwd zou moeten worden.
Verdedigend moest Atlantis scherp
blijven in de paalzone omdat DKV

daar graag de kansen zocht. Aanvallend was voor Atlantis zaak om
gevaarlijk te blijven over meerdere
schijven en de aanvallen rustig op
te zetten.
Wat een mooie tweede helft had
moeten worden, werd uiteindelijk
een teleurstelling voor de ploeg uit
Mijdrecht. De kleine voorsprong die
de ploeg nog had werd door DKV
snel weggewerkt en uiteindelijk omgezet in een achterstand. Vanaf dat
moment kwam Atlantis aanvallend
niet meer tot scoren waardoor DKV
de voorsprong wist te vergroten. De
enkele doelpunten die Atlantis nog
wist te maken waren niet meer voldoende om het DKV lastig te maken
in de resterende tijd van deze zaalwedstrijd. Na 60 minuten speeltijd
stond er 14-10 op het scorebord, in
het voordeel van DKV.
Volgende week speelt Atlantis 2
een late avondwedstrijd tegen Dindoa in Ermelo. De week daarna, op
3 december, zal er weer in de eigen
Phoenixhal gespeeld worden om
16:05 uur tegen Madjoe.

Loepzuivere overwinning
voor Atlantis A2
Mijdrecht - Zaterdag 19 november jl. speelde het door Scheenaart
& Hassing Rioolservice B.V. gesponsorde Atlantis A2 hun tweede competitiewedstrijd. In eigen sporthal
werd tegenstander DTS (E) A1 verslagen met 16-12. Vol goede moed
ging het tweede A-team van Atlantis de wedstrijd in. Het aanvalsvak met Robina van Senten, Maartje
Waagenaar, Timo Jongerling en Kariem Khalifa kwam al vrij snel tot
scoren door een mooie wegtrekbal,
gevolgd door een schot van Robina. Ook Kariem wist niet lang daarna tot scoren te komen door middel
van een mooi afstandschot.
De vakken werden gewisseld en
de rollen werden omgedraaid.
Door een klein foutje in de verdediging werd het via een strafworp
voor DTS 2-1. Het nieuwe aanvalsvak, met Lusanne Meints, Iris Facee Schaeffer, Matthijs Blokland &
Niels van Oudenallen, kreeg weer
de ruimte en Iris maakte daar goed
gebruik van. Met een stand van 3-1
mocht er weer gewisseld worden.
Zo werd er af en aan gespeeld en
Atlantis maakte daar goed gebruik
van. Door middel van veel schoten
door onder andere Lusanne, Kariem, Maartje, Robina, Timo werd er
een ruststand opgebouwd van 10-4.

Aanwijzingen
In de rust kreeg het team aanwijzingen van trainer/coach Chantal Poolman. Het team kreeg vooral veel
complimenten, maar ook gerichte
aanwijzingen zoals de concentratie,
voor elkaar blijven spelen en positief
blijven. De tweede helft begon weer
fris en fruitig met Robin van ’t Schip
in plaats van Timo en de geblesseerde Robina maakte plaats voor
Mandy Kok. Het spel werd weer
hervat, alleen deze helft ging het
wat moeizamer. DTS liep verder in.
Bij een stand van 12-9 vond Atlantis het welletjes geweest en breidde
de voorsprong weer verder uit. Door
acties van onder andere Robin,
Maartje, Lusanne, Matthijs en Iris
kwam de stand op 15-12 te staan.
Met een slotakkoord uit de handen
van Niels floot de scheidsrechter de
wedstrijd af met een eindstand van
16-12. Zuiverheid van schoten was
deze week zeer goed aanwezig. Het
team kan trots zijn op de prestaties
van deze week. Invallers Maartje en
Mandy en het publiek werden bedankt. Volgende week, 26 november, speelt het team zijn derde competitie wedstrijd om 15:40 uit tegen
Haarlem A2. Zaterdag 17 december wordt er om 13:10 in Sporthal
De Phoenix een thuiswedstrijd gespeeld tegen Triaz A1.
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Hertha MB1 wint van CSW
Aalsmeer/Vinkeveen - Zaterdag
jl. stond de wedstrijd tegen CSW
MB2 op het programma. Hertha
had voor de beker al tegen CSW gespeeld en dik verloren, hoewel iedereen het er over eens was dat ze
gelijkwaardig waren.Dus de meiden
hadden wat recht te zetten. Over de
wedstrijd kunnen we eigenlijk wel
kort zijn.
Vanaf het eerste fluitsignaal zat
Hertha er bovenop en werd er heel
weinig weg gegeven. De meiden
gaven elkaar goed rugdekking en
steeds stond er een tweede man

(vrouw) achter die dan de opkomende tegenstander op wachtte.
Meiden, heel groot compliment hier
voor!! Het stond dan ook met rust al
heel verdiend 3-0 voor Hertha door
2 doelpunten van Sanne en 1 van
Sherrin. In de rust gewaarschuwd
om nu zo door te gaan en niet zoals al een paar wedstrijden gebeurd
in een kwartier tijd de wedstrijd
weggeven. Zeker in het begin door
gaan en proberen de 4-0 te maken,
dan was de wedstrijd in de pocket.
En zoals gezegd gebeurde het ook.
CSW probeerde wel het tij te keren,

maar Hertha bleef goed en geconcentreerd door voetballen en na een
kwartier viel de 4-0 van de schoen
van Sanne. Ook toen Sherrin even
later uitviel en ze met 10 man verder gingen kreeg CSW geen uitgespeelde kansen. Je kan twijfelen
over een handsbal en dat CSW misschien wel een penalty had moeten
krijgen, maar daar mee zou de wedstrijd toch ook niet gewonnen zijn.
De eindstand was een zeer verdiende 4-0 door een heel goed spelend
Hertha MB1, waardoor ze klimmen
naar de 9e plaats met 7 punten.

Donatie aan Tennisvereniging
Mijdrecht vanuit Schipholfonds
Mijdrecht - Fondswerving is niet
zomaar een briefje insturen met de
vraag om een bijdrage, want dan
kun je het net zo goed laten. Het
vergt een serieuzere aanpak en een
dosis geduld.
Tennisvereniging Mijdrecht zette
fondswerving in t.b.v. een projectplan dat staat als een (club)huis.
Het Schipholfonds werd hiervoor als

eerste aangeschreven. Dat het zijn
vruchten af kan werpen is gebleken want op donderdag 17 november vond de uitreiking plaats waar
TVM, overigens niet als enige vereniging uit Mijdrecht, voor werd uitgenodigd.
De hoogte van het bedrag dat
de tennisvereniging in ontvangst
mocht nemen, bleef tot die dag on-

bekend. Blije gezichten bij de sponsorcommissie van de tennisclub,
want het Schipholfonds wilde hen
met het projectplan graag ondersteunen met een waardecheque van
maar liefst 5000 euro. Een prachtige
bijdrage voor vernieuwingen in het
clubhuis. Met deze bijdrage zijn de
eerste stappen gezet naar een vernieuwde inrichting.

Vinken bouwt aan
zelfvertrouwen

Kinderen sluiten spetterend af met mascotte Sprinter Fit4Kids

Fit4Kids spetterend
afgesloten in Veenweidebad
De Ronde Venen - Leerlingen van
basisscholen Driehuis, Koningin Julianaschool, Proosdijschool en Willespoort hebben op woensdag 16
november het project Fit4Kids spetterend afgesloten.
In totaal hebben 110 kinderen die
hun paspoortje van dit project vol
hadden een gratis plons gemaakt in
het Veenweidebad. Na afloop kregen zij hun welverdiende sportieve verrassing. En natuurlijk bracht
mascotte Sprinter ook een bezoekje.
Spetterend slot
Kinderen van de vier deelnemende
Fit4Kidsscholen hebben naast vrij
zwemmen meegedaan aan verschillende activiteiten, zoals waterpolo
georganiseerd door De Amstel en
reddend zwemmen door ZDRV. Kinderen die hun paspoortje vol hadden, kregen een tas met daarin gezonde en sportieve verrassingen die
door verschillende bedrijven moge-

lijk werden gemaakt. Zo kregen alle kinderen van de Albert Heijn de
Passage een appel en een vruchtendrank, stopte de Hema een stuiterbal en jojo in het tasje en van het
Veenweidebad kregen de kinderen
een gratis zwemkaartje.
Spelmiddag Phoenix
Op woensdag 23 november vindt
de afsluiting plaats voor kinderen uit groep een tot en met drie
van de vier basisscholen. De afsluiting wordt gehouden in Sporthal
de Phoenix. Van 13.30 tot 15.00 uur
worden allemaal spellen georganiseerd. Kinderen die nog mee willen
doen, maar zich niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen. Dit
kan door een e-mail te sturen naar
info@sportinderondevenenen.nl
met vermelding van naam, adres en
telefoongegevens.
Stempels
Het project begon tien weken gele-

HVM scoort er op los
Mijdrecht - Zondag kon HVM werken aan het doelsaldo. De Montfoortse hockeyers werden met 11-0
onder de voet gelopen, in een wedstrijd waarin de keepers elkaars
doel niet konden zien vanwege de
mist.
Alleen de eerste minuut van de
wedstrijd was voor de Montfoorters, keeper Redmar Stienstra redde fraai op een laag schot. Daarna nam Mijdrecht het initiatief, wat
een minuut later al leidde tot een
voorsprong. Tom Gunther maakte
de eerste van zijn vijf treffers in deze wedstrijd, na een mooie combinatie van Jacob Veerhuis en Maarten Post. Na tien minuten kon de
mee opgekomen rechtsachter Tim

Mantel de voorsprong vergroten
door een slim passje langs de keeper. Jacob Veerhuis, ook verdediger, deed het vijf minuten later anders: een hard schot vanaf de rand
van de cirkel betekende de 3-0, nog
voor de wedstrijd een kwartier oud
was. Thom Fokker zorgde voor 4-0,
Tom Gunther strafte aarzelend uitverdedigen af door de bal van de
stick van een Montfoortse verdediger te stelen, waardoor hij alleen op
de keeper kon afgaan. 5-0 was de
ruststand.
Na rust liep HVM via Thom Gunther
en Hidde Vesseur snel uit naar 7-0.
Daarna zakten de Mijdrechters een
beetje in. Montfoort verscheen vaker voor het doel. Dat leverde enke-

den. Alle kinderen op de Fit4Kidsscholen kregen een Fit4Kids-paspoort, waarin stempels werden verzameld door gezond te eten en veel
te bewegen. Ook door sportief naar
school te gaan, bijvoorbeeld op de
fiets, lopend of op de skeelers, hebben de kinderen stempels verzameld.
Fit4Kids
Fit4Kids is een project waarin extra
aandacht wordt gegeven aan meer
bewegen en gezonde voeding bij
kinderen. Fit4Kids wordt in opdracht
van gemeente De Ronde Venen uitgevoerd door Sport in De Ronde
Venen in samenwerking met GGD
Midden Nederland.
Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met Erik Leus, sportconsulent van Sport in de Ronde Venen,
telefoon 06-43093929 of per e-mail
info@sportinderondevenen.nl.
le strafcorners op, die echter geen
doelpunten opleverden. Na een
kwartier herpakte HVM zich. Even
moest Montfoort met tien man spelen, omdat de centrale verdediger
een gele kaart kreeg, wegens voortdurend onterecht commentaar op
de scheidsrechters. HVM wist de
korte overtalsituatie niet uit te buiten. Tom Gunther zette Mijdrecht
weer op het spoor met een sleeppush uit het boekje, uit een strafcorner.
Daarna scoorde hij nog één keer,
terwijl rechtsbuiten Arjan Blommaert het elftal completeerde
met twee mooie doelpunten, een
keer uit een afstandsschot en een
keer omspeelde hij de keeper. De
Mijdrechtse ploeg steeg door deze
overwinning naar de zevende plaats
op de ranglijst.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag heeft het eerste achttal van
De Vinken in de thuiswedstrijd tegen THOR goede zaken gedaan. Na
een ruststand van 11-4 denderde de
Vinkeveense ABN-AMRO-trein ook
in de tweede helft stevig door, met
een ruime 23-11 overwinning als
eindresultaat.
Basisacht
Het waren opnieuw Melanie Kroon,
Mariska Meulstee en de beide Peters, Koeleman en Kooijman, die in
de Vinkenaanval begonnen. Fred
Straatman had ook zijn vertrouwde defensieviertal: Joyce Kroon, Silvia Oussoren, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren.
Na de deceptie vorige week in Bodegraven had de thuisploeg er tegen
het zwakker ingeschatte Thor flink
zin in. Dat uitte zich in de eerste minuten in wat nerveus spel, maar nadat de score (via een strafworp van
Kooijman) eenmaal geopend was,
ging de beer los. De 1-1 van Harmelen werd beantwoord met een prima
door Silvia aangegeven doorloopbal
op Kelvin Hoogeboom. Ruud Oussoren scoorde van afstand, hetgeen
Mariska Meulstee hem direct hierna keurig nadeed: 4-1 binnen zeven
minuten. In de eerste helft konden

de bezoekers amper een vuist maken tegen het losgeslagen Vinken.
Vier treffers van de lekker vrij gelaten Rudy Oussoren, twee flitsende doorloopballen van Kooijman en
een mooie rebounder van Koeleman
gaven de thuisploeg een comfortabele voorsprong bij rust: 11-4.
Tevreden
In de pauze stelde Straatman tevreden vast dat het aantal schotpogingen en de hieruit voortkomende scores in een zeer acceptabele
verhouding stonden. “Ga vooral zo
door en gooi de onzekerheid definitief van je af.” Dat was niet tegen dovemansoren gericht.
In de tweede helft draaide Vinken’s
doelpuntenmachine lekker door.
Beide speerpunten Rudy Oussoren en Mariska Meulstee kwamen
diverse keren tot een goed resultaat. Op 13-6 kon Hoogeboom de
doorgebroken Silvia prima aanspelen en ook Kooijman was met een
doorloopbal opnieuw succesvol. Het
stond acht minuten na rust al 15-6.
Mariska Meulstee verstapte zich bij
een doorbraak. De doelpoging leverde 16-6 op en de blessure leek
mee te vallen, want Meulstee speelde de wedstrijd wel uit. Na afstandstreffers van Rudy Oussoren en Pe-

Argon pakt volle buit
Mijdrecht - De basis van het spelen
van een wedstrijd is inzet en strijdlust, en dat werd door Argon bij de
wedstrijd tegen JVC Cuijk heel goed
begrepen. Onder moeilijke omstandigheden (van een doel naar het
andere kijken leverde veel wazige beelden en weinig overzicht op)
werd de strijd aangegaan en in de
openingsfase waren de mogelijkheden dan wel niet groot in aantal,
maar in ieder geval wel in het voordeel van Argon, dat deze middag in
een gewijzigde opstelling aantrad:
trainer Jimmy Simons had in aanvallend opzicht de voorkeur gegeven
aan Dion Gerritsen en Samir Jebbar,
terwijl Erik Mulder vanuit de defensie een linie opschoof. Dit betekende een plek op de reservebank voor
Brayton Biekman, Joshua Patrick en
Vincent Verheul.
Het eerste gevaar in de wedstrijd
kwam van Nicolai Verbiest, hij kopte na 5 minuten naast na een hoekschop, daarna werd de doorbrekende Patrick Lokken net voor de achterlijn toch de bal ontfutseld, maar
na een ruim kwartier kwam toch
de openingstreffer op het bord. Na
een hoekschop van Kevin van Essen
bokste doelman Tinus de bal uit zijn
strafschopgebied, maar de bal werd
door Erik Mulder opgevangen en direct weer ingeschoten, waar Patrick
Lokken op 3 meter voor de doellijn
attent was en de doelman en een
op de lijn achtergebleven verdediger met een schuiver wist te passeren, 1-0. Halverwege de eerste helft
was er het eerste gevaar van de
gasten, toen Koen vanaf de rechtervleugel uit kon halen, maar zijn inzet
werd bekwaam gekeerd door Maxi-

me Singels. Twee minuten later was
het inmiddels bekende pechduiveltje weer eens te bewonderen aan de
Hoofdweg, want terwijl doelman Tinus al geslagen was door de inzet
van ruim 20 meter van Kevin van Essen na een vrije trap, keerde de paal
de inzet en bleef de voorsprong van
Argon minimaal.
Tweede deel
In het tweede deel van deze helft
kwamen de bezoekers wat vaker
tot gevaar en dat leverde enkele gevaarlijke momenten op. Jocelino de
Sa, deze middag centraal in de verdediging geposteerd, wist een gevaarlijke situatie na een voorzet van
links net op tijd te bezweren, terwijl Maxime Singels goed reageerde op inzetten van Meeuwsen en
van Mourik. Tussendoor testte Nicolai Verbiest doelman Tinus met
een indraaiende vrije trap, die door
de doelman bij de tweede paal werd
gered en mikte Patrick Lokken voorlangs, toen hij (overigens in buitenspelpositie aangespeeld) allen
richting doelman mocht gaan. Na
de rust, die wat langer als gebruikelijk duurde omdat assistent Hendriks vanwege een hamstringblessure niet verder kon en zijn taak
over moest dragen aan de als toeschouwer aanwezig zijnde scheidsrechter Roeleveld, werd het voetballende deel meer en meer overheerst
door de strijd, die geleverd werd.
Dit leverde weliswaar een rommelig
spelbeeld op, de spanning vanwege
de kleine score vergoedde veel. Veel
kansen waren er tot aan de slotfase niet te noteren, pas in die laatste minuten kregen de toeschou-

ter Koeleman leverde de zoveelste
doorbraak van Peter Kooijman diens
vijfde treffer van deze wedstrijd en
een tussenstand van 19-7 op.
Na de 20-9 (Oussoren) mocht Kelvin
Hoogeboom vanaf de stip de eenentwintigste Vinkentreffer maken.
Rudy Oussoren bekroonde zijn uitstekende scoringspercentage met
zijn negende (!) treffer. Het slotakkoord was voor Mariska Meulstee,
die 23-10 op het scorebord knalde.
Thor stribbelde nog eenmaal tegen,
maar deze 23-11 overwinning geeft
wel een flinke boost aan het Vinkeveense zelfvertrouwen.
Komende zaterdag reist De Vinken
af naar Maasdijk om het plaatselijke
Dijkvogels te bestrijden.

wers, voor zover mogelijk, nog wat
te zien. Een soloactie van Schouten
in minuut 84 leek de gelijkmaker op
te kunnen leveren, maar zijn schot
van buiten het strafschopgebied
werd door Maxime Singels tegen de
lat geduwd, waarna de kopbal in de
rebound van invaller Junquera ook
een prooi werd van de doelman.
Omdat de gasten meer en meer de
aanval zochten, viel er in verdedigend opzicht natuurlijk ruimte en
in de blessuretijd brak hen dat op.
Aanvoerder Kevin van Essen brak
op links uit en met een fraaie pass
buitenkantje rechtervoet werd de
bal precies in de loop gespeeld van
de tien minuten in het veld staande
Ibrahim el Ahmadi.
Doelman
Deze toonde zich alleen tegenover
doelman Tinus uiterst koel en met
een schuiver in de uiterste hoek
werd de wedstrijd beslist, 2-0. De
koek was echter nog niet op, want
in de volgende minuut was er de
volgende messcherpe uitbraak:
Ibrahim el Ahmadi vond de diepgaande Joey van Ede (ook al invaller), doelman Tinus kon diens inzet
alleen maar naar de zijkant verlengen, waar de inlopende Patrick Lokken zijn meer dan goede wedstrijd
bekroonde met een tweede treffer,
3-0. Kort hierna volgde het laatste
fluitsignaal en een ontlading binnen
en buiten de lijnen, waar een ieder
genoot van het feit, dat het hardwerkende team van trainer Jimmy
Simons ditmaal eens de volle buit
binnen had weten te slepen.
Een buit, die er in ieder geval voor
zorgde, dat de aansluiting met de
onderkant van het linkerrijtje tot
stand werd gebracht.
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voor de kinderen in het veld, maar
was een leuke pot! New Kids Nitro
(Pijlstaart) was net iets beter dan de
Volley’s (St.Jozef) en werd de winnaar bij de groepen 7.

Hertha MC1 verliest van
Waterwijk MC3

De einduitslag van groep 7:
New Kids Nitro (Pijlstaart)
De Volley’s (St Jozef)
Biggetjesstiefteam (St Jozef)
OBS Schijtluizen (Pijlstaart)
Volleykings (de Schakel)
Schakel 7a
Funny Kids (Pijlstaart)
Taco Lady’s (Pijlstaart)
Telebubbies (St Jozef)
Volleyvreters (St Jozef)

Vinkeveen - Vandaag maar eens
geluisterd wat anderen van deze
wedstrijd vonden. Een meisjes van
Hertha: ”Ik heb nog nooit zo slecht
gespeeld” Een andere: “Ik wilde gewisseld worden, maar dat kon niet”
Een ouder: “jammer dat de spits
de bal er niet inkreeg” een tegenstandster: “we hebben ze goed onder druk gezet” Iemand die er verstand van heeft: “Ze speelden erg
mooi maar de bal kwam niet in het
goal” Iemand die er nog meer verstand van had: “er had een tandje
bij gemoeten, dan hadden ze nog
gewonnen ook” En als er iemand
was geweest die erg veel van voetbal hield, dan had die waarschijnlijk
gezegd: “ik heb een mooie wedstrijd
gezien en daar gaat het toch om?”
Inderdaad het was een mooie wedstrijd, we misten Amber die vanuit het middenveld regeert en diri-

Dan de oudste groepen. Bij groep 8
speelden acht teams om de prijzen.
Zij spelen hetzelfde niveau als de
groepen 7. En doordat ze een jaartje ouder zijn en ook vorig jaar dit
niveau al hadden gespeeld leken de
rally’s op veld 4 en 5 soms nog langer te duren! Maar er werd zo nu en
dan ook een mooie smash gegeven.
Er werd heel fanatiek gestreden en
de zweetdruppels waren veelvuldig
aanwezig.

Aparts Scholentoernooi
afgesloten
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdag 16 november vond in
de Boei voor de negende keer het
Aparts Scholentoernooi plaats. Het
toernooi bestaat uit twee dagen en
wordt georganiseerd door V.V. Atalante. De eerste dag was het de
beurt aan de kinderen van de groep
3, 7 en 8. Zo’n 120 kinderen waren
verdeeld over 22 teams. Woensdagmiddag 23 november wachten nog
de groepen 4 t/m 6. Rond 13.00 uur
was de aftrap van het toernooi. Op
veld 1 stonden de allerkleinsten. De
kinderen van groep 3 speelden een
halve competitie afgesloten met een
kleine en grote finale, er waren hier
4 teams ingeschreven. Bij deze poule gaat het nog niet om het ‘echte’
volleybal. Hier moesten de kinderen
steeds serveren, vangen en gooien. De coaches en scheidsrechters
moeten hier de kinderen nog veel
sturen omdat het dan best nog wel

moeilijk is voor ze. Maar naarmate de wedstrijden vorderden werd
er al steeds vaker goed geserveerd
en gevangen wat alom waardering
oogste van de omstanders. Met
glunderende gezichten als resultaat.
De einduitslag van groep 3:
Pijlstaart 3a
De Schakeltjes
Pijlstaart 3b
St Jozef 3a
Dan op veld 2 en 3 de groepen 7.
Hier hadden de meeste teams zich
ingeschreven, tien teams streden
om de bekers. Er werd gespeeld in
twee poules van vijf. Al vanaf het begin was duidelijk dat de teams goed
opgelet hadden tijdens de trainingen van Hellen van Bergen. De kinderen moeten de bal in 3-en spelen,
waarbij ze de eerste bal spelen, de
tweede vangen en de derde er weer

overheen spelen. Het leuke van dit
niveau is dat door er een vangbal
tussen te plaatsen er heuse rally’s
te zien zijn!
Het fanatisme zat er goed in en
er werden mooie wedstrijden gespeeld.
Na de poulewedstrijden streden de
nummers 1 t/m 5 van beide poules nog tegen elkaar voor de verdeling van de prijzen. Zowel de kleine
als grote finale ging hier tussen een
team van de Pijlstaart en de St Jozef.
Biggetjesstiefteam (St Jozef) versloeg in de kleine finale OBS Schijtluizen (Pijlstaart) en mocht de prijzenkast vullen met een derde prijs.
De finale was vond plaats onder het
oog van alle andere kinderen die allemaal al klaar waren en ook vele ouders (meer publiek dan bij de
Atalante topteams!). Het maakte het
wellicht nog wel nog spannender

Hertha efficiënter in
boeiende wedstrijd
Vinkeveen - In de moeilijke uitwedstrijd tegen nummer twee VVJ
in Utrecht heeft Hertha de volle buit
meegenomen naar Vinkeveen. In
een boeiende wedstrijd bleken de
Vinkeveners uiteindelijk het meest
efficiënt en revancheerden zich voor
de kansloze nederlaag tegen SV
Eemnes (1-4) van vorige week.
Hertha wist dat het een moeilijke middag tegemoet zou gaan. VVJ
is, na ongeslagen koploper Eemboys, de meest constante ploeg
in de competitie. Trainer van Burik
wist dat VVJ een typische Utrechtse ploeg was, spelend met veel strijd
en met snelle en behendige voetballers voorin. Hertha moest zaterdagmiddag met dezelfde instelling het
veld in gaan om resultaat te kunnen
boeken. Goed nieuws waren de terugkeer van aanvoeder Dennis van
den Broek na blessureleed en Jer-

ry Remmers na afwezigheid door
werkverplichtingen.
Niret scherp
Hertha begon niet scherp aan de
wedstrijd, want binnen vijf minuten keek het al tegen een 1-0 achterstand aan. Een vrije trap vanaf rechts werd binnen gekopt door
de aanvoeder van VVJ. Na de achterstand had Hertha het even moeilijk, door eenvoudig balverlies werden nog enkele mogelijkheden voor
de thuisploeg ingeleid. Aan de andere kant gaf de thuisploeg genoeg ruimte weg om te voetballen,
maar hier konden de Vinkeveners
nog niet van profiteren. Na een kleine twintig minuten voetballen kwam
Hertha wel op gelijke hoogte. Een
vrije trap vanaf links werd niet goed
verwerkt door de Utrechtse verdediging. Jorg Landwaart werd vrij gespeeld en verraste de keeper in de

Nooit Gedacht presteert
weer goed in marathon
De Ronde Venen - De tweede
wedstrijd van het marathonschaatsen op de Jap Eden baan in Amsterdam is weer verreden en IJsclub
Nooit Gedacht uit Wilnis deed weer
goede zaken voor het clubklassement.
Als eerste waren de Masters 3 aan
de beurt met een grote groep Nooit
Gedachters. Het werd een wedstrijd

met een hoog tempo en in de finale reed Ton Hendrikse uit Vinkeveen
naar een knappe vijfde plek. Peter
v.d. Meijden werd mooi dertiende en
gaat steeds beter rijden. Daarna was
de beurt aan de Masters 2. Bij deze
wedstrijd reed één rijder weg uit het
peloton en werd niet meer teruggepakt. In de eindsprint van het peloton werd Henk Regelink kan vierde

korte hoek, 1-1. VVJ kreeg in de fase na de gelijkmaker nog een paar
mogelijkheden, maar echte uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd. Hertha speelde bij vlagen
goed voetbal maar was soms onzorgvuldig. De ploeg besefte dat het
in de tweede helft nog wel kansen
zou krijgen om gevaarlijk te worden,
omdat VVJ steeds meer ruimtes zou
weggeven zolang de 1-1 nog op het
scorebord zou staan.
Balverlies
Direct na rust kwam Hertha in de
problemen door opnieuw onnodig balverlies, keeper Wouter Moen
redde knap. Naar mate de wedstrijd
vorderde kwam Hertha steeds beter in het spel. De ruimtes op het
middenveld werden groter, waarvan
Hertha kon profiteren. De Vinkeveners hadden in deze fase het betere van het spel en kregen enkele

en vijfde in het tussenklassement.
Jan van der Zon zat daar direct achter op een zesde plek. Jan staat derde in het tussenklassement. Daarna
kwam de categorie C2 rijders met
de uit Mijdrecht afkomstige Dirk
de Jong en uit Waverveen afkomstig Sven Prins. Zij reden een mooie
wedstrijd waar ook hard in werd gereden. Sven werd zesde en Dirk zevende in de uitslag. In het tussenklassement staat Dirk knap derde
en Sven tiende. Bij de categorie C1
reed Niels Immerzeel uit Wilnis heel
aanvallend en werd knap achtste.
Hij staat in het tussenklassement

geert. De meisjes hebben er voor
geknokt maar waren ook weer niet
gretig genoeg. De tegenstander was
maar met één doel gekomen, niet
weer verliezen en dan sta je eigenlijk al voor. Over de Girl of the Match
hoefden we vandaag niet lang na
te denken, dit is Emma geworden.
Emma stond eerst rechts achter en
daar liep het niet zo lekker, twee dames van Waterwijk zaten haar constant op de huid. Na een tactische
verplaatsing naar linksbuiten kreeg
Emma meer ruimte en die benutte ze ook. Ze vocht geweldige duels uit en kon meters maken met
de bal aan de voet. Ik hoorde toeschouwers zeggen: “dat meisje met
die lange krullen, die is goed zeg”
Nou dat klopt! Emma is gewoon
goed en al hebben we vandaag met
0 – 2 verloren zij is met recht the Girl
of te Match!

De strijd om het brons ging hier
tussen de Pijlstaart en de Jozefschool, waarbij hier Pijlstaart 8c aan
het langste eind trok en zo pakten
zij ten koste van The Chillies derde plaats. De finale ging ook tussen de zelfde scholen. De Smashtoppers de (St Jozef) nam het op tegen Pijlstaart 8c. In een zinderende strijd won uiteindelijk Pijlstaart
8c de eerste prijs door in de zoemer
met 1 punt verschil van de Smashtoppers te winnen!
De einduitslag van groep 8:
Pijlstaart 8a
De Smashtoppers (St Jozef)
Pijlstaart 8c
The Chillies (St Jozef)
Pijlstaart 8b
Woppers (St Jozef)
Hippies (De Schakel)
St Jozef 8c
Atalante kijkt terug op een luidruchtige, succesvolle eerste Aparts toernooi dag en dankt alle vrijwilligers
van V.V. Atalante om alle wedstrijden met zo’n 120 kinderen in banen
te leiden. Zonder hen is het niet mogelijk een dergelijk toernooi te organiseren en zou het dus ook niet al zo
lang zo succesvol kunnen zijn.
grote kansen. Jorg Landwaart raakte twee keer van dichtbij de paal en
Rick Aarsman stuitte op een verdediger, waar hij de bal had moeten afleggen op de vrijstaande Wim
Mollers. Als Hertha het slimmer had
uitgespeeld kon de ploeg de wedstrijd beslissen, de Utrechters haalden zichzelf uit de wedstrijd en werden nauwelijks nog gevaarlijk.
Vlak voor tijd leek Hertha toch nog
in de problemen te komen. Bart de
Groot ontving zijn tweede gele kaart
en VVJ probeerde met opportunistisch voetbal nog iets te forceren.
Hertha moest achteruit, maar kon in
de counter gevaarlijk worden. Landwaart werd diep gestuurd, behield
het overzicht en vond bij de tweede
paal Pim Berentzen. De snelle aanvaller bekroonde een goede wedstrijd door de 1-2 binnen te werken.
In de slotfase moest Tim Bendermacher nog ingrijpen met een uitstekende bloktackle, hiermee eindigde de wedstrijd in een knappe 1-2
overwinning.
Afwisselend
Gezien het wedstrijdbeeld, met afwissellende fases voor VVJ en Hertha, was een gelijkspel wel op zijn
plaats geweest. Maar voor Hertha waren deze drie punten, na de
collectieve offday van vorige week,
erg welkom. Door de overwinning
van Hertha is koploper Eemboys de
grote winnaar van dit weekend. De
ploeg uit Baarn won met 1-4 van de
nummer drie de Meer en gaat met
respectievelijk acht, negen en tien
punten voorsprong op VVJ, De Meer
en Hertha aan kop.
Zaterdag is er geen competitieprogramma en speelt Hertha een oefenwedstrijd tegen HEES. De wedstrijd begint zaterdag om 14.30 uur
in Soest. Zaterdag 3 december hervat Hertha de competitie met de uitwedstrijd tegen Kockengen, er zal
om 14.30 uur worden afgetrapt op
sportpark Niek Hilhorst.

negende. Bij de dames 2 doet Melissa van Pierre erg goed mee met
weer een mooie tweede plaats en in
het tussenklassement staat ze mooi
eerste.
Als laatste categorie was de C3 aan
de beurt en het was de eerste keer
dat Koen de Best mee deed en behaalde in zijn eerste seniorenmarathon meteen een mooie tweede plaats. Dus in alle rangen doet
de IJsclub weer goed mee dit seizoen. De verwachting is ook hoog
voor het eindresultaat aan het einde
van het seizoen.

Tafeltennissers Veenland 2
winnen van ATC Almere 9
Wilnis – Afgelopen week speelden de tafeltennissers van Veenland
2 de uitwedstrijd tegen ATC Almere 9. Het team bestaande uit Fabian
Veerhuis, Harry Warmer en Ramon
Mayenburg stond voor de wedstrijd
op de eerste plaats en hoopte de
stijgende lijn van de afgelopen weken vast te houden.
Ramon begon de eerste wedstrijd
tegen K. Muller, de sterkste man
aan de kant van ATC. Het bleek
een gemakkelijke wedstrijd te worden voor Ramon. Door goed verdedigend spel en mooie aanvalsslagen kon hij de wedstrijd in drie sets
naar zich toe trekken. Fabian startte daarna zijn eerste wedstrijd tegen
R. Richardson. Richardson bleek
een ervaren tafeltennis te zijn die al
tientallen jaren in het tafeltenniscircuit rondliep. Die ervaring gebruikte
hij om de eerste set te winnen van
Fabian. Doordat Fabian daarna een
tandje erbij zette, kon hij vervolgens
de wedstrijd gemakkelijk in vier sets
winnen. Harry, die de laatste wedstrijden goed in vorm is, speelde
vervolgens tegen M. van Daalen.
Van Daalen speelde te zwak om het
Harry moeilijk te maken. Harry domineerde de wedstrijd en trok de
wedstrijd simpel naar zich toe.
Ramon en Fabian speelden vervolgens de dubbel en wonnen deze met drie maal 11-7 zonder zich
overmatig in te spannen en hebben
in de competitie nog geen dubbel
verloren. Hiermee werd er met een
royale 0-4 stand gerust.

Minder moeite
Na de rust speelde Ramon tegen
R. Richardson. Ramon had minder
moeite dan Fabian met deze tegenstander en zette deze zonder problemen opzij. Daarna moesten de
Veenlanders het eerste verlies van
de avond incasseren. In een gelijkopgaande wedstrijd redde Harry het net niet tegen K. Muller en
verloor in een spannende vijfsetter.
Fabian won vervolgens van M. van
Daalen en drukte het niveauverschil
uit in setstanden als 11-0.
Ook in de laatste wedstrijden van
de avond bleven de Veenlanders
in de winning mood. Harry won vrij
eenvoudig van R. Richardson, mede doordat deze geen geloof in een
goede afloop meer had. Ook Ramon
won zijn laatste wedstrijd van M.
van Daalen. Ramon won niet alleen
al zijn wedstrijden deze avond, maar
speelde ook op een hoog niveau.
Fabian speelde zijn laatste wedstrijden tegen K. Muller. De eerste set
was spannend en werd nipt gewonnen door Muller. Daarna had deze
een complete inzinking en pakte in
de drie sets daarna bijna geen punten meer.
Het gevolg daarvan was dat de
Veenlanders met 1-9 wonnen. Door
deze overwinning staan de Veenlanders nog steeds op de eerste plaats.
De voorsprong op de nummer twee
Werinon is opgelopen tot negen
punten. Het kampioenschap kan
Veenland nu bijna niet meer ontgaan met nog twee wedstrijden te
gaan. Maar niets is nog zeker, ook
bij tafeltennis is de bal rond....

Aanvallende wedstrijd
Kevin Regelink
De Ronde Venen - Kevin is twee
weken lang niet in de uitslag voorgekomen omdat in de wedstrijd van
Eindhoven omdat hij op een vervelende manier en erg dubieus aan
een rode kaart te zijn geholpen,
moest Kevin vorige week in Den
Haag ook van stek laten gaan.
Afgelopen zaterdag werd in Haarlem de zesde KPN cup wedstrijd
gereden. Kevin Regelink, van IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis en rijders van team Romex Restate, was
in het tussenklassement van de derde naar de zesde plaats teruggevallen i.v.m. die twee weken geen
punten gereden te hebben. Kevin
had erg veel zin om door een goede prestatie alle frustraties er uit te
rijden. Na een rustig begin met wat
kleine aanvalletjes werd er net voor
de helft van de wedstrijd een aanval
ingezet met Kevin in die groep van
vier rijders. Het werd een strijd van
ronden lang proberen een ronde
voorsprong te pakken op het peloton. Na vijftien/twintig ronden kwamen er nog vier rijders bij en viel er
van Kevin’s groepje één rijder af dus

waren ze nog met zeven man over.
Het peloton bleef er maar achter jagen met het gevolg dat aan de achterkant de rijders met bosjes tegelijk afvielen. Uiteindelijk werd Kevin’s groep gegrepen door het peloton. Later in de wedstrijd was Kevin
nog een keer met een groepje weg
maar dat werd na een paar ronden
weer teruggepakt.
Twintig ronden voor het einde ging
er weer een groep van tien rijders
weg en Kevin zat net te ver van achteren om daarop te kunnen reageren. Die groep pakte wel een ronde
voorsprong op het peloton.
Met het ronde bord op zes kreeg het
peloton de bel om af te gaan sprinten voor de 11e plek. Kevin had zich
voorin een plek opgeëist. Na zo’n
zware en aanvallende wedstrijd
werd Kevin toch knap tweede van
het peloton en twaalfde in de uitslag. Hij staat nog steeds zesde in
het tussenklassement. Zaterdag a.s.
wordt de zevende KPN cup wedstrijd verreden in de nieuwe Ireen
Wüst schaatsstadion in Tilburg. De
start is om 18.00 uur.
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Atlantis D2 nog ongeslagen
bovenaan in de zaal

Argon zaterdag kaapt drie
punten weg uit Haarlem

Mijdrecht - Op zaterdag 19 november mocht Atlantis D2, gesponsord
door HCM, voor de tweede keer deze zaalperiode een wedstrijd spelen
tegen OVVO D3.
Vorige week werd er al in Amsterdam gewonnen tegen SWIFT D1
en na een week goed trainen was
het team weer klaar voor de volgende overwinning. In het begin van de
wedstrijd was het nog spannend,
maar aan het eind van de wedstrijd
bleek Atlantis veel sterker te zijn
dan OVVO D3.

Mijdrecht - Tegen Haarlem Kennemerland heeft Argon uiteindelijk drie punten meegenomen naar
Mijdrecht. Niet echt verdiend, gezien het spel van de tegenstander.
De Haarlemmers benutte de toegekende strafschop niet en moesten
toezien dat Argon vlak na rust het
winnende doelpunt scoorde. Daarna was het meest afzien voor Argon,
maar het liet in verdedigend opzicht
maar weinig steken vallen.
Na afloop verklaarde Coach Jack
Honsbeek: ‘Het zijn eigenlijk gestolen punten, maar ik moet een compliment maken aan doelman Bas
van Moort en de verdedigers Adil
Kamil en Wouter Winters.’

In de eerste aanval begonnen Lieke van Scheppingen, Demi Klijn, Jamaico Lamers en Amber van Dijk als
heer. De eerste twee aanvallen waren al meteen succesvol, waardoor
Atlantis al snel voorstond met 2-0.
In de eerste verdediging begonnen
Leonie Kruiswijk, Nina Baars, Dennis van de Lindt en Trevor de Waal.
De kleine verdedigende foutjes werden goed afgestraft door OVVO,
waardoor het ook heel snel weer
2-2 stond.
Ook al was in deze fase van de wedstrijd Atlantis beter dan de tegenstander, de kansen werden niet afgemaakt en OVVO kon dichtbij blijven. Voor de rust wist Atlantis echter
wel de voorsprong te vergroten tot
6-3 door een aantal mooie afstandschoten.

Aanwijzingen
In de rust werden aanwijzingen gegeven door Jimmy de Koning: Atlantis moest in de verdediging rustig
blijven en minder inspringen voorin het vak. Daarnaast moest Atlantis in de tweede helft meer gebruik
gaan maken van diepteballen en op
het juiste moment actie maken in
de aanval. In de tweede helft heeft
het hele team goed geluisterd naar
de aanwijzingen van Jimmy, waardoor de tweede helft een doelpuntenfestijn werd. OVVO kon door de
goede verdediging nog maar enkele kansen creëren en niet meer tot
scoren komen in de tweede helft.
In de aanval sloot alles goed op elkaar aan er werd gebruik gemaakt
van diepteballen en de goede kansen werden uitgespeeld. In de tweede helft mocht ook reserve Anna
Schouten nog even spelen en sloot
de wedstrijd af met een doelpunt uit
een doorloopbal.
De wedstrijd eindigde in 15-3 en de
doelpunten werden gemaakt door:
Lieke (5), Dennis (1), Trevor (1), Demi (1), Nina (5), Leonie (1) en Anna (1). Volgende week speelt Atlantis D2 tegen LUNO D1 die momenteel tweede staat in de competitie,
dus dat wordt een spannende wedstrijd. De wedstrijd wordt gespeeld
in de Phoenixhal aan de Hoofdweg
om 15.10 uur.

Trein van CSW MC2
meiden dendert voort
Wilnis - Na eerdere winst op het
Huizense Zuidvogels en Bussumse
BFC werd ook de derde wedstrijd
op rij gewonnen door de CSW C2
meiden. Dit keer werd de C1 van
FC Breukelen met 1-0 terecht verslagen.
Coach Danny Wiering kon afgelopen zaterdag over een praktisch
volledige selectie beschikken. Hoewel CSW in de eerste helft een licht
overwicht had, resulteerde dit niet in
doelpunten. CSW speelde te dicht
op elkaar waardoor de ruimten niet
benut konden worden. Voor beide
teams leidde dit nauwelijks tot kansen en hoefde keepster Amy Scheeren vrijwel niet in actie te komen. Dit
mede door een over de hele wedstrijd solide opererende verdediging
van CSW. Elise Kraemer kwam wel
één keer met een indrukwekkende
rush tot bij het vijandige doel, maar
had haar vizier net niet op scherp
staan.
In de rust werden de zwakke punten
grondig geanalyseerd en de strategie hierop aangepast. Vanaf het begin van de tweede helft werd de

druk op de C1 van Breukelen stelselmatig opgevoerd en overklaste
CSW MC2 de gasten volledig. Sterk
verdedigend en opbouwend spel
van Adlaine Hoogvliets en Daphne Godschalk leidden tot meerdere grote kansen. Het bevrijdende
en zeer terechte doelpunt werd uiteindelijk gemaakt door Wendy van
Langeraad. Heel even leek FC Breukelen zich te herpakken maar CSW
kon in het laatste kwartier de wedstrijd toch nog verder naar haar
hand zetten. Een levensgrote kans
van Suzanne Pijper werd net naast
geschoten. Daphne Godschalk deed
nog enkele prima pogingen uit de
tweede lijn. Er werd niet meer gescoord en na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter stond er
een eindstand van 1-0 op het bord
en waren de drie punten voor CSW
weer binnen.
De overwinning van CSW MC2 is de
derde op rij en de kwaliteit van het
spel en het plezier nemen met iedere wedstrijd verder toe. Aanstaande
zaterdag speelt de MC2, om 12.30
uur, uit tegen AS’80 uit Almere.

Matig
De eerste helft in het stadion van
het voormalige FC Haarlem was
van beide kanten matig, het middenveld was druk bezet en het was
de thuisploeg die de meeste mogelijkheden kreeg. Zo ging een omhaal van Thierry de Bie naast en
even later was er opnieuw een poging die maar net naast ging. Argon stelde daar een paar mogelijkheden tegenover. Een omhaal van
Stefan Tichelaar stuiterde op de lat
en een schot van Ali Eren werd een
prooi voor de Haarlem doelman.
Vijf minuten voor rust kreeg Haarlem een hoekschop te nemen, bij
het uitverdedigen kwam de tegenstander van Rick Verweij ten val en
scheidsrechter Kuizenga wees resoluut naar de stip. Doelman Bas van
Moort wachtte lang om een hoek uit
te kiezen, koos voor links en Arjan
van Grootgeest schoot vervolgens
rechts naast. Daarna nog twee mogelijkheden voor de thuisploeg, eerste knalde Joep Groenendijk naast
en daarna was er een kans voor Vernon Weber maar Argondoelman van
Moort pareerde knap.

Voorsprong
Na de thee moest Ali Eren geblesseerd in de kleedkamer achterblijven, Kevin Blom nam zijn plaats in.
Na ruim vijf minuten kwam Argon
voorsprong, op links ging Stefan Tichelaar er vandoor en ronde vervolgens knap af door de bal in de korte hoek te knallen. 0-1. Er was nog
wel een protest vanwege buitenspel
maar scheidsrechter Kuizenga bleef
bij z’n beslissing.
Kunst en vliegwerk
Daarna probeerde Haarlem met
goede aanvallen een doelpunt te
forceren en die mogelijkheden waren ruimschoots aanwezig. Een vrije
trap van Aart van der Giezen werd
van richting veranderd maar de bal
schoot net naast. Ook Vernon Weber, alleen voor doelman Bas van
Moort zag z’n kans verijdeld. Argon
deed daarna even wat terug, Alan
Doorson bediende Tichelaar die zijn
schot maar net over de tweede paal
zag scheren. De laatste tien minuten waren hectisch, echter Argon
bleef met kunst en vliegwerk overeind. Inmiddels kwam Oscar Leune
in het veld voor Alan Doorson en zagen we opnieuw een vrije trap voor
Haarlem, Marijn van Grootgeest zag
Bas van Moort knap redden. Vervolgens assisteerde Rudi Zaal doelman
Van Moort door de bal van de doellijn te schieten.
Vlak voor tijd kon Lesley Groenen,
alleen voor keeper Breed, de zege
zeker stellen maar de sluitpost kon
met de voet redding brengen. De
resterende minuten bleef Argon op
de been en kon het uiteindelijk de
drie punten mee naar huis nemen.
Zaterdag speelt Argon thuis, in de
districtsbeker treft het de koploper
in de zaterdaghoofdklasse A, Huizen.

Tweede damesteam Atalante
haalt punten binnen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
20-11 ging het tweede damesteam
van Atalante op bezoek bij Smashing 72 in Diemen. Zaterdag is
voor de meeste niet de favoriete
speeldag, maar de dames hadden er
wel zin. Er moest weer eens gewonnen worden. De laatste twee wedstrijden hadden de dames het in eigen hand, maar hebben beide wedstrijden met een 2-3 nipt verloren.
Het team kende een mooie start van
het seizoen, waarbij aardig wat punten tegen de sterkere teams bijeen
waren vergaard, maar door wat verlies partijen staan de dames inmiddels negende. Smashing 72 staat 2
plaatsen onder Atalante. De dames
moesten het wel doen zonder Annemarie Bakker (vakantie) en Annike van Kouwen (werk). Al bij het
inslaan lieten de jongere tegenstanders zien wat voor kracht zij in huis
hadden met hun snoeiharde aanvallen en services. Atalante zou het
moeten hebben van hun routine en
slim spel!

De Vinken F1 maat te
groot voor SDO
Vinkeveen - Na het knappe gelijkspel tegen Atlantis moest De Vinken F1 nu de strijd aanbinden met
SDO uit Hillegom. Binnen één minuut stond de thuisploeg al op voorsprong. Tessa Fokker wist een kansje bij de korf te benutten. Het ging
vervolgens redelijk gelijk op, met
soms wat voorzichtig spel. Toch
kreeg het door Jumbo gesponsorde
Vinken F1 wat meer kansen.
Halverwege de eerste helft komt
SDO terug naar 1-1 maar het is vervolgens Joas Leeflang die een kansje onder de korf weet te benutten en
2-1 noteert. SDO komt opnieuw terug na een verkeerde verdedigingsactie. Vlak voor de rust breekt Vinken F1 nog een keer snel uit en
weet via Sanne Fokker een 3-2 op
het scorebord te krijgen.

De tweede helft begint voorzichtig.
Beide ploegen zoeken naar mogelijkheden maar vinden de korf niet.
In het laatste kwart komt de diesel van Jumbo Vinken F1 op volle
snelheid. De aanval wordt gezocht
door Nieko Dankelman, Joas Leeflang, Sanne en Tessa Fkker. Het is
allereerst Joas die opnieuw scoort.
Zijn benutte kans betekent 4-2. Nog
geen drie minuten later vind Nieko
ook het gat in de korf. Hij loopt goed
vrij, wordt aangespeeld en laat 5-2
op het bord tevoren komen.
Weer een minuut later. Sanne Fokker krijgt de bal van enige afstand
van de korf aangespeeld. We weten
dat ze kracht heeft in haar armen.
Ze schiet zuiver en raak. Het is 6-2.
In de laatste minuten komen er legio
kansen maar het blijft 6-2. Een mooi
overwinning voor dit team.

Darten bij S. V. Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 26
november 2011 is er een dart toernooi bij Sport Vereniging Hertha aan
de Mijdrechtse Dwarsweg te Vinkeveen.

De zaal is open vanaf 19:00 uur en
het dart toernooi begint om 19:30
uur. Inschrijven kost 7,50 euro.
Tot ziens bij Sport Vereniging Hertha
(tel. 0297-263527)

Spelverdeler
In het eerste bedrijf begon Jet Feddema als spelverdeler. Tineke Oudenallen diagonaal aan de spelverdeler. Joke Ruizendaal en Debby
van der Hoorn (beide net weer terug van een blessure) in het midden. En Nathalie van Scheppingen
en Inge Bakker op de buitenaanval.
En wat al bij het inslaan te zien was,
bleek ook in de wedstrijd. Atalante moest het meer hebben van geplaatste ballen en de jonge Diemense formatie van de aanvals- en servicekracht. In het begin keek Atalante tegen een achterstand aan.
Maar naarmate de wedstrijd vorderde kreeg de Vinkeveense formatie
de harde serve beter onder controle en werd er door de tegenstander
vaker uit geslagen. Na een spannende eindstrijd met veel reddingen wist Atalante de winst naar zich

toe te trekken 23-25. De tweede set
toonde een eender beeld, ware het
niet dat geen van de teams afstand
kon nemen en zo gingen de teams
gezamenlijk op richting de 25 punten. Omdat twee punten verschil nodig is liep het door tot voorbij de 30
punten. Gelukkig waren er toen een
paar mooie smashes van Debby van
der Hoorn en Nathalie van Scheppingen waardoor er eindelijk twee
punten verschil op het scorebord te
zien was: 31 -33 voor Atalante!
Volgende set
De volgende set kwam Annemarieke Wijnands erin voor Tineke Oudenallen en Marjan Blenk voor Joke
Ruizendaal. De Diemense formatie leek toch een deuk opgelopen
te hebben. De Vinkeveense dames
liepen de hele set een paar punten voor. Op het een stand van 1722 leek de winst binnen handbereik.
Alleen door wat slordige foutjes en
een paar knullige ballen stond het
toch ineens weer 22-23! Na een
time-out was iedereen weer bij de
les. Na nog een snoeiharde aanval
van de tegenstander maakte Atalante het karwei af met een stand
van 23-25. In laatste bedrijf kwam
Tineke Oudenallen erin voor Inge
Bakker. Weer leek het alsof Smashing in een dip terecht was gekomen en ook dit keer nam Atalante
de lead. Maar met een laatste (aanvals) kracht inspanning kwamen de
tegenstanders weer terug! En ook
dit keer werd het weer spannend!
Met behulp van slimme geplaatste
ballen van Jet Feddema en de aanval van Nathalie van Scheppingen
wisten de Vinkeveners ook deze set
binnen te halen 24-26. Met het minimale verschil van slechts 8 punten
(!) hebben heeft het tweede damesteam van Atalante toch mooi 5 punten binnen gehaald! En staan inmiddels weer 8e, een stijgende lijn die
de dames graag door willen zetten!

Atalante D1 helaas nog
steeds zonder winst
Vinkeveen - Zaterdag 19 november speelde het eerste damesteam
van Atalante een uitwedstrijd tegen
Salvo ’67 in Maartensdijk. Een mooi
moment voor de dames om eindelijk eens punten te gaan pakken. De
nummer 11 tegen de nummer 12
uit de competitie biedt mogelijkheden. Helaas moesten de Vinkeveense dames , gesponsord door Krijn
Verbruggen & Zn., het doen zonder
middenaanvalster Daniëlle van der
Horst. Verder was het team compleet, maar nog steeds met een aantal speelsters op halve kracht. De
dames begonnen vol enthousiasme
aan de wedstrijd en ondanks dat het
spel soms wat rommelig oogde ging
de strijd gelijk op. Xuee Lont, op de
setuppers positie, kon haar aanvalsters goed bedienen.
De ballen werden soms niet helemaal perfect gegeven maar aanvalsters Jana Chatrnuchova en Marleen Sondermeijer wisten wel te
scoren. Salvo zette daar echter een
goede verdediging tegenover, dus
er moest flink gewerkt worden om
de punten binnen te halen. Dit lukte
in de eerste set met 22-25. Een goed
gevoel voor de Haaxman equipe die
er zeker op uit waren om nog 3 sets
te winnen.
Helaas zag het spel er in de tweede set heel anders uit. Door weinig communicatie in het veld ontstonden er veel misverstanden. Dit
resulteerde niet altijd in een direct punt voor de tegenpartij maar
de aanvalsdruk was onder de maat
waardoor Salvo telkens de bal netjes bij de setupster wist te brengen die de aanvalsters goed aan
kon spelen om te kunnen scoren.
Atalante gaf de moed niet op en
bleef wel werken voor de bal, maar
het was te slordig en te onzorgvuldig om meer druk te kunnen geven.
Het spreekwoord “Geluk moet je afdwingen” was in deze wedstrijd niet
van toepassing. De Vinkeveense dames probeerden het wel maar had-

den telkens de pech dat het net niet
goed ging.
In de derde set kregen zij ook nog
eens te maken met een opnieuw
opspelende blessure van Allie Koekoek. Om die reden nam Allie de
setuppers positie over maar ook dat
leidde uiteindelijk tot te veel pijn
waardoor ze gewisseld moest worden. De dames konden daardoor
alleen nog beschikken over libero
Mirjam van der Strate. Je zag duidelijk dat iedereen de kop liet hangen
en niet meer geloofde in een mogelijke winst.
De vierde set begonnen de dames
weer enthousiast. Met name een
goede servicebeurt van Loes Kuijper zorgde voor een voorsprong in
de vierde set, 4-8. Maar de dames
uit Maartensdijk hielden het hoofd
koel en toen ze eenmaal een punt
hadden gescoord en mochten serveren kwamen ze punt voor punt
dichterbij. Met een ogenschijnlijk
eenvoudig service wist de setupster van Salvo 8 punten op rij te scoren. Aan Atalante zijde werd de bal
wel van de grond gehouden. Maar
met name op het gebied van de setups en het uiteindelijke afmaken en
scoren werden er te veel fouten gemaakt. Salvo wist ook deze vierde
set te winnen en de wedstrijdoverwinning met 3-1 binnen te halen.
In de laatste wedstrijden is duidelijk
gebleken dat Atalante tegen de hogere teams veel beter volleybal laat
zien maar dan niet sterk genoeg is
om van deze hoge teams punten te
pakken. Tegen de teams die laag in
de competitie staan wordt erg rommelig gespeeld en laten ze hun kansen liggen. Jammer en daar zal het
team samen met de trainer Erik Raket hard aan moeten werken om
handhaving in de promotieklasse veilig te kunnen stellen. Dinsdag
22 november spelen de dames om
21.00 uur in de BOEI een bekerwedstrijd tegen Castellum uit Alphen
aan de Rijn.

