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bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926
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✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
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Om de stap naar je eerste eigen huis een stuk kleiner te 
maken, is de Starters Renteregeling ontwikkeld. Die geeft je 
meer ruimte in je portemonnee. Zo wordt jouw droomhuis 
misschien werkelijkheid. Kom langs, dan bekijken we samen de 
mogelijkheden!

EErstE huis kopEn?
De StarterS renteregeling kan je helpen!

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DuiDELiJk VErhAAL

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Asfaltpad op de Ringdijk wordt 
veranderd in schelpengrit
Wilnis - De Ringdijk in Wilnis zakt 
sneller dan verwacht. Daarom moet 
er groot onderhoud plaatsvinden, 
om weer te kunnen voldoen aan 
de veiligheidsnormen. Tien jaar ge-
leden bezweek de ringdijk onver-
wachts. Over een lengte van ruim 
zestig meter kolkte het water van 
de ringvaart toen de lager geleden 
woonwijken in. Nog steeds verschil-
len de gemeente en het waterschap 
over het antwoord op de vraag wie 
moet opdraaien voor de kosten van 
de ramp. De gemeente wil alsnog 
miljoenen euro’s zien van het wa-
terschap. 
Het onderhoud vindt plaats in op-
dracht van het waterschap. Het 
gaat om het aanbrengen van klei-
ophoging op de dijkkruin en het 
aanbrengen van een nieuw voetpad 
van gemalen schelpen. Het CDA 
heeft inmiddels aan het college la-
ten weten dat op de dijk weer een 

nieuw pad van asfalt moet worden 
aangelegd. Het CDA ziet de geplan-
de aanleg van een pad dat uit ge-
malen schelpen bestaat als het inle-
veren van kwaliteit en ingeven door 
bezuinigingsmotieven. De aanleg 
van het nieuwe pad moet namelijk 
worden betaald door de gemeen-
te. Of deze uitgaven gedekt worden 
uit het geplande onderhoud of dat 
er weer een greep uit de eenmalige 
ruimte wordt gedaan, is niet voor ie-
dereen duidelijk. 

Ontevredenheid
Eerder deze maand uitte de ge-
meenteraad kritiek op het doen 
van allerlei uitgaven, zonder dat er 
ruim vooraf gelden zijn begroot en 
gereserveerd door de gemeente-
raad. Het college zou de eenmalige 
ruimte te vaak benutten als “haar-
lemmerolie” om allerlei onvoorzie-
ne zaken alsnog te kunnen beta-

len. Dat de fi nanciële reserves van 
de gemeente daardoor steeds klei-
ner worden, lijkt minder belangrijk 
te zijn. Ook de manier en het tijdstip 
van de informatieverstrekking ge-
ven in Wilnis aanleiding tot ontevre-
denheid. Slechts een kleine groep 
bewoners werd pas kort van tevo-
ren per brief op de hoogte gesteld. 
De bewuste brief was afkomstig van 
Waternet. De grote betrokkenheid 
van de gemeente bij het project is 
voor veel inwoners niet duidelijk ge-
worden uit de brief. Het werk aan de 
ringdijk is vanaf deze week gepland. 
Het ophogen met klei duurt onge-
veer drie weken. in de oorspronke-
lijke plannen wordt de aanleg van 
het nieuwe voetpad van schelpen-
grit met kerst afgerond. Komend 
voorjaar kan dan het gras worden 
ingezaaid. “ Langdurig winterweer 
kan leiden tot vertraging”, aldus de 
brief.

Natuur beleefbaar 
en toegankelijk

Lees in de provincie

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Sinterklaas kreeg weer een 
warm welkom
Wilnis – Sinterklaas is weer in het 
land. Ook in Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen was hij zaterdag al di-
rect aanwezig. In Mijdrecht kwam 
hij rond half twee aan, in Wilnis om 
half vier en in de avond in Vinke-
veen. . Onze redactie bezocht deze 
keer Wilnis. Dat was wel even wach-
ten. Om half vier zou de Sint en zijn 
gevolg aanmeren bij de ‘ hoge brug’. 
Vanaf drie uur was het al druk en 
om half vier stond het zwart van de 
kinderen en hun ouders en maar 
kijken naar het water. Zou hij van 

links of van rechts komen. Het werd 
tien over half vier, tien voor vier, vier 
uur… en niemand wist te vertel-
len waar Sinterklaas bleef. De mu-
ziek was ook al gestopt , waar bleef 
de Sint. .. Om tien over vier ja hoor 
daar kwam hij aan. Hij kwam aan 
wal en in draf ging hij richting het 
oude raadhuis.
Daar stond een gezellig podium op-
gesteld en werd de Sint verwelkomt 
door de burgemeester en de ve-
len aanwezige kinderen en hun ou-
ders. Er was een wat vreemde Piet 

aanwezig, de kok piet. Hij knoei-
de met eieren, gooide ze zelf tus-
sen het publiek en als klap op de 
vuurpijl wilde deze zeer omhandige 
kok Piet de burgemeester iets laten 
zien en gooide hij de burgemeester 
van top tot teen onder het pannen-
koekenmeel. De burgemeester was 
echt geheel wit van het meel, maar 
hij kon er om lachen. Vrijdagavond 
komt de goede Sint aan in de Am-
stelhoek en zaterdag in de Hoef. 
Voor meer foto’s van de kok Piet,
zie elders in dit blad

Waar zijn nu de afspraken gemaakt met 
wethouder Schouten?

Weer bomen gekapt zonder 
bewoners in te lichten
De Ronde Venen - Het Bomen-
beleid – groener dan nu - is onge-
veer een half jaar geleden vastge-
steld door de gemeenteraad van de 
Ronde Venen. Alle partijen met uit-
zondering van Pvda/Groenlinks, on-
dersteunden het nieuwe bomen-
beleid dat op drie pijlers rust: een 
goede communicatie met de inwo-
ners, zo min mogelijk gemeentelij-
ke bomen kappenen het gemeente-
lijke bomenbestand tenminste gelijk 
houden. Ontwikkelingen de laatste 
tijd wijzen erop dat de invoering van 
het bomenbeleid toch niet helemaal 
goed verloopt en dat de beoogde 
mentaliteitsomslag bij het college 
nog niet heeft plaatsgevonden. Met 
name op het gebied van communi-
catie lijkt het college de gemeente-
raad niet te begrijpen. 
Het CDA heeft heel veel tijd gesto-
ken in dit nieuwe Groenbeleid en 
dacht nu toch goede afspraken te 
hebben met de wethouder. Zij stel-
len nu dan ook de volgende vragen 
aan de wethouder: 

Vragen
“Allereerst de communicatie met 
onze inwoners. Hiervoor willen wij 
twee vergunningsprocedures aan-
halen. De kapvergunningsaanvraag 
van juni 2013 voor 38 bomen in Ab-

coude en de kapvergunningsaan-
vraag van 150 bomen aan de Am-
stelkade die op dit moment loopt. 
Eerst Abcoude. Afgelopen woens-
dag werden inwoners van de van 
Tuyll Serooskerkstraat opgeschrikt 
door niet aangekondigde kapwerk-
zaamheden. Navraag bij bewoners 
heeft duidelijk gemaakt dat zij voor-
af aan deze werkzaamheden niet 
geinformeerd zijn, terwijl in het bo-
menbeleid – groener dan nu – over 
communicatie het volgende staat; 
Belanghebbenden worden actie-
ver geinformeerd en betrokken bij 
planvorming en het voornemen om 
een boom te kappen. Ook als het 
gaat om het kappen van een enkele 
boom om beheer redenen. Het gaat 
niet meer voorkomen dat het kap-
pen van een boom als een verras-
sing komt voor omwonenden. Voor-
af aan de kapvergunningaanvraag 
(WABO) en aan het kappen wordt er 
gecommuniceerd met betrokkenen. 
Hadden deze bewoners zo moeten 
schrikken? Je zou zeggen van niet, 
gekeken naar deze communicatie 
‘voorschriften’ die de gemeenteraad 
het college heeft meegegeven. Zijn 
ze wel geschrokken; ja, uitgaan-
de op gesprekken met bewoners”,
aldus het CDA 
(vervolg elders in dit blad)

Vinkeveen - Hulpacties voor de
Filipijnen komen langzaam op gang. 
Meru van Langen (6 jaar) uit Vinke-
veen is al de hele week in de weer 
met het inzamelen van statiegeld-
fl essen.
Meru heeft op het journaal en in de 
krant gezien dat de mensen daar 

niets meer hebben en dat het leed 
groot is. Vanaf woensdagmiddag 
13 november is zij langs de deuren 
geweest in Wijk Westerheul en dit 
was al zo succesvol dat zij al meer 
dan 50 statiegeldfl essen heeft inge-
zameld. De St. Jozefschool onder-
steunt deze actie en heeft alle ou-

ders en kinderen opgeroepen om 
statiegeld fl essen mee naar school 
te nemen. Nu de sint in het land is 
hoopt zij van hem ook hulp te krij-
gen zodat zij een fl ink bedrag kan 
doneren voor de Filipijnen het land 
dat zo enorm getroffen is door de 
hardste wind ooit.

Meru helpt de Filipijnen



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
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 toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

mijdrecht
Cornelis  Plaatsen van twee dakkapellen,  Bouwen W-2013-0603 13-11-2013
Beerninckstraat 10 op voor- en achtergevel 

Waverveen
Hoofdweg 14 (nabij) Realiseren van een vistrap Bouwen W-2013-0604 14-11-2013

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.

 VeRleenDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
Ruigekade 26 Bouwen van een woning Bouwen W-2013-0537 11-11-2013
  RO (afwijken 
  bestemming) 

mijdrecht
Bozenhoven 93 Wijzigen van gevels Bouwen W-2013-0487 11-11-2013

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 wethou-
ders, 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.

 aanGeVRaaGDe eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum evenement locatie activiteit

24 en 25 mei 2014 Nacht zonder Dak Terrein naast gebouw Elibou van Versterkt geluid
Start 24 mei 17.00 u.  scouting Vinkeveen, Bonkestekersweg, 24 mei 2014
Einde 25 mei 09.30 u.  3645 KZ Vinkeveen tot 23.00 uur

De aanvragen liggen ter inzage bij 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). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar 
T. 0297-291671, 0297-551561 en/of 0297-291835.

 inRicHtinG tijDelijke bouWplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 november 2013 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 Bouwbedrijf Bon B.V. 

ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan Hofland in Mijdrecht. Dit in verband 
met de verbouwing van een woning aan Hofland 59 in Mijdrecht. De vergunning geldt van maandag 12 no-
vember 2013 tot en met vrijdag 6 juni 2014. Het adres van de tijdelijke bouwplaatsinrichting en het werkadres 
is Hofland 59, 3641 Gb mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 DiVeRse belastinGVeRoRDeninGen 2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 november 2013 
heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014
- Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2014
- Legesverordening De Ronde Venen 2014
- Verordening afvalstoffenheffing 2014
- Besluit eenmalige teruggave afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Deze verordeningen regelen de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde de gemeente in staat 
te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de 
burger. De verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De 
datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente 
De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en zijn tevens 
te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

 manDaat- en macHtiGinGsbesluit a2 HolenDRecHt – ouDenRijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 12 november 2013 hebben beslo-
ten tot vaststelling van het Mandaat- en machtigingsbesluit A2 Holendrecht-Oudenrijn. Met dit besluit wordt 
de directeur van de ODrU (Omgevingsdienst regio Utrecht) gemandateerd en, voor zover van toepassing, 
gemachtigd tot het inschrijven in het kadaster van het vervallen van de verplichting tot het treffen van geluid-
werende maatregelen in verband met de verbreding van de A2 Holendrecht-Oudenrijn.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

 Wet milieubeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- De heer Weiss voor het adres: Vermogenweg 59 in Mijdrecht, het bezorgen van maaltijden en het bereiden 

van eten ten behoeve van catering
- De Dukdalf Exploitatiemaatschappij B.V. voor het adres Hoofdweg 14 in Waverveen, het vervangen van een 

loods en de herinrichting van het terrein
- Mevrouw de Graaff- de Lange voor het adres padmosweg 203 in Wilnis, het plaatsen van een boven-

grondse propaantank met inhoud van 1,6 m³.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk 
om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een 
toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een 
medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, via T. 0346-260600.

 aGenDa meninGVoRmenDe RaaDsVeRGaDeRinG 21 noVembeR 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorziter: M. Divendal. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 15 november 2013.

 aGenDa besluitnemenDe RaaDsVeRGaDeRinG 21 noVembeR 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 15 november 2013.

openinGstijDen 
GemeenteHuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
Welzijn en zoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Alblas locatie Mijdrecht, Hofland 6

Alblas opent nieuwe 
locatie in de Ronde Venen
Mijdrecht – Sinds jaar en dag 
geeft Alblas ook rijles in de re-
gio Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
Maar vanaf 30 november heeft Al-
blas verkeersschool nu ook de deu-
ren geopend van een prachtige lo-
catie in het centrum van Mijdrecht, 
Hofland 6.
De rijschool, onlangs nog door RTL 
succesfactor uitgeroepen tot beste 
rijschool van Nederland 2013, is in 
1961 gestart en werkte tot op he-
den vanuit het Woerdense Verlaat 
en Aalsmeer. Dit familiebedrijf is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een 
rijschool waar alle denkbare rijbe-
wijzen gehaald kunnen worden. Al-
blas wil hiermee de service en klant-
gerichtheid verbeteren in de regio 
Ronde Venen. Vanaf nu gaat deze 
rijschool namelijk ook in Mijdrecht 
de theorielessen verzorgen voor de 
bromfiets, auto en vrachtauto. We 
willen geen gecombineerde theorie-

lessen van bromfiets en auto omdat 
dat veel verwarring onder de kandi-
daten brengt tijdens de theorieles. 
Tevens kan er gekozen worden voor 
een dag- of een avond opleiding.’’ 
Alles voor de service!’’ zegt Regina 
Alblas kort en bondig. Tevens word 
de scooter dagcursus nu ook van-
af Mijdrecht gegeven. Het kantoor 
in Mijdrecht zal dagelijks bemand 
worden. 
Wegens deze feestelijke opening 
lopen er nu 2 Alblas Openingsacties 
in Mijdrecht; Bij nieuwe aanmel-
ding voor de autorijopleiding + the-
oriecursus in de nieuwe locatie van 
Mijdrecht rijd je voor 40,- per uur tot 
aan het behalen van het rijbewijs! 
(15% korting). De bromfiets/scoo-
ter praktijkdag inclusief examen is 
nu voor 275. Hier mag je bij Alblas je 
individueel voor aanmelden.
Voor meer info bel 0297-310 120 of 
kijk op www.alblas.net

Open dag bloemenatelier komend weekend

December begint met een kerstworkshop
Mijdrecht - Dit weekend staat het 
atelier van Karin van Dierendonck 
open voor iedereen die zijn eigen 
kerstdecoratie wil maken. Traditie-
getrouw kun je volop inspiratie op 
komen doen en genieten van de 
voorpret want december begint pas 
echt met een kerstworkshop! Laat je 
creativiteit de vrije loop en duik in 
het kerstgroen.
Karin van Dierendonck geeft in de-
cember dagelijks workshops in het 
gezellige bloemenatelier.

Karin: “Het is net als lekker vers ko-
ken, dat geeft veel meer voldoening 

dan kant-en-klaar kopen! Wat is er 
nou leuker dan tegen je gasten te 
kunnen zeggen dat je een guirlande 
of tafelstuk zelf gemaakt hebt? Bo-
vendien is het nog goedkoper ook 
en dat is anno 2013 ook wel lekker, 
toch?” De workshops zijn heel ont-
spannen en gezellig.
Uiteraard is er deskundige begelei-
ding. “Niet iedereen is even ervaren 
in het maken van dit soort decora-
ties, maar iedereen gaat altijd deur 
uit met iets moois, je kunt nog we-
ken genieten van het eindresultaat!”
Alle decoraties die gemaakt wor-
den zijn komend weekend te zien 

CDA vraagt college wat zij gaan doen met klachten bewoners Wilnis

 “Waarom gaat college akkoord 
met ‘schelpenpad’ langs de dijk?”
Wilnis - Een grote groep Wilnisse 
bewoners zijn zeer ontstemd over 
het feit dat een door hen heel druk 
bezocht wandelpad langs de Ring-
dijk west in Wilnis ( het stuk dijk  
wat niet is doorgebroken en wat 
niet is verstevigd, red)  plotseling 
van geasfalteerd pad wordt omge-
toverd tot een ‘ schelpenpad’.

Heel Wilnis gonst en iedereen heeft 
het erover: waarom zijn de bewo-
ners niet geimformeerd. De fractie 
van het CDA is er direct ingedoken 
en heeft het college de volgende 
vragen gesteld: “ Het CDA is zeer re-
centelijk door diverse bewoners uit 
Wilnis geïnformeerd over het groot 
onderhoud aan de Ringdijk West in 
Wilnis. Dit onderhoud zal zeer bin-
nenkort plaatsvinden in opdracht 
van het waterschap. De dijk zakt 
namelijk sneller dan verwacht en 

het waterschap wil (weer) voldoen 
aan de gestelde veiligheidsnormen. 
Het CDA heeft begrepen dat het o.a. 
gaat om het aanbrengen van kleiop-
hoging op de dijkkruin en het aan-
brengen van een nieuw voetpad van 
schelpengrid. Ongetwijfeld heeft het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
over de uit te voeren werkzaamhe-
den intensief contact onderhouden 
met u en bent u  - mede in het ka-
der van het kernenbeleid -  alert ge-
weest op de te nemen besluiten en 
de wijze  van communicatie naar de 
inwoners. Hierover heeft het CDA 
enkele vragen aan u.

Vragen
Op grond waarvan vindt u  dat uw 
intensieve betrokkenheid bij het in-
formeren van de inwoners het door 
u gewenste resultaat heeft gehad? 
Het CDA vraagt u dat, omdat pas 

(op en) na 7 november een informa-
tiebrief  is bezorgd aan een zeer se-
lecte groep inwoners in Wilnis, ter-
wijl heel veel mensen uit Wilnis niet 
op de hoogte zijn gesteld, terwijl zij 
wel veelvuldig gebruik maken van 
het voetpad.  Had de informatie-
voorziening beter gekund en zo ja, 
waarom heeft u daar dan niet op af-
doende wijze op toegezien?  In de 
genoemde brief wordt meegedeeld 
dat het asfaltpad wordt vervangen 
door een pad van schelpengrid.

Graag verneemt het CDA van u 
waarom u daarmee (schijnbaar) ak-
koord bent gegaan? In de optiek 
van gebruikers van het pad is een 
voetpad met schelpengrid namelijk 
geenszins een verbetering en eer-
der juist een verslechtering te noe-
men. Dit geldt vooral als er sprake 
is (geweest) van neerslag. Wat kan 

er door u nog gedaan worden om in 
overleg met  het waterschap de uit-
voering en realisatie van de werk-
zaamheden zo aan te passen dat er 
alsnog wordt besloten om de be-
staande voorziening  ook na de dijk-
ophoging te continueren door af te 
zien van een voetpad met schelpen-
grid en “gewoon” weer voor asfalt te 
kiezen?  Wanneer gaat u op korte 
termijn  hierover in overleg met het 
waterschap?

Waaruit zal kunnen blijken dat u 
zich “hard maakt” voor een (nieuw) 
voetpad van asfalt?  Bent u het met 
ons eens dat de beoogde dijkverbe-
tering in feite tevens een “verslech-
tering” is voor de gebruikers van het 
voetpad doordat er nu een afdek-
king met schelpengrid komt? “, was 
getekend: CDA fractie, Jan Rou-
wenhorst en Rein Kroon

op de open dag. Met een kopje kof-
fie of thee kun je je rustig laten in-
spireren en een keuze maken uit het 
hele assortiment. Er zijn maar liefst 
tien verschillende stukken, van klas-
siek tot modern en in alle denkba-
re kleuren.

Inschrijven
Op de open dag kun je je meteen 
inschrijven, maar je kunt ook onli-

ne terecht: www.vandierendonck.nl. 
Adres: Tuinderslaan 4 in Mijdrecht.
Data: vrijdag 22 november van 10:00 
– 21:00 en zaterdag 23 november  
van 10:00 tot 17:00.  Iedereen is wel-
kom, voor de kinderen is er limona-
de en wat lekkers. De Tuinderslaan 
ligt aan het einde van de Schat-
tekerkerweg, een zijstraat van de 
Oosterlandweg. Zie ook advertentie 
elders in dit blad.



‘Werken in de natuur 
is pure ontspanning’

“Ieder jaar doe ik mee aan de Natuurwerkdag, een 
jaarlijkse dag waar vrijwilligers in het hele land werken 
aan behoud en beheer van natuur en landschap. Dit jaar 
stond ik in Park De Koppel, bij de Utrechtse wijk Lunetten. 
Of specifi eker: ik stond met mijn pootjes in de prut van de 
salamanderpoel. Omwonenden willen graag dat padden 
en salamanders zich in die poel voortplanten. Er is zelfs 
kans dat de kamsalamander er terugkeert! Om de poel 
daarvoor geschikt te houden, moeten kleine boompjes 
en rietstengels af en toe worden verwijderd. Geen punt, 
daar trek ik mijn lieslaarzen graag voor aan. Werken 
in de natuur is pure ontspanning. Ik zou dan ook niet 
twijfelen als de provincie mij zou vragen een stuk natuur 
in de buurt te onderhouden. Ik hoop natuurlijk dat meer 
mensen er zo over denken.”

Ed Koelewijn, deelnemer Natuurwerkdag 2013

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Lekker de natuur in en er op 
je eigen manier van genieten: 
wandelen, fi etsen, spelen, 
varen, een terrasje pakken, 
vogels spotten, picknicken, 
sporten… Er is veel mogelijk.  
Utrecht is een prachtige en 
afwisselende provincie. Er zijn 
heuvels, bossen en heide, maar 
ook moerassen, graslanden 

met weidevogels en een 
schitterend rivierengebied. 
De natuur biedt een goed 
tegenwicht voor de drukte 
van onze provincie en is dan 
ook één van de redenen dat 
mensen hier graag willen 
wonen. Regelmatig naar buiten 
gaan is bovendien heel gezond.
In het nieuwe natuurbeleid 

van de provincie staat daarom 
dat de natuur ‘beleefbaar’ en 
toegankelijk moet zijn voor 
iedereen. De provincie wil 
inwoners graag ook echt bij het 
beleid betrekken. Iedereen kan 
een steentje bijdragen om het 
nog mooier en aantrekkelijker 
te maken. Op natuurwerkdagen 
is die mogelijkheid er 

volop! Ook wil de provincie 
goede ideeën ondersteunen 
om natuur in de buurt  te 
versterken. Zo werken we 
samen aan een aantrekkelijke 
provincie. 
Meer informatie over het 
nieuwe natuurbeleid vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/
natuurbeleid.

Beleefbaar en toegankelijk voor iedereen

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“In aanloop naar het nieuwe natuurbeleid 
organiseerde de SP samen met de ChristenUnie een 
rondetafelgesprek met diverse experts. In dat gesprek 
kwamen belangrijke kwesties aan de orde. Kan de natuur 
de overbemesting aan, of blijven er alleen brandnetels 
over? Kunnen boeren de natuur alleen beheren, of 
heeft de provincie ook een rol? Wat zijn de gevolgen 
van de oprukkende verstedelijking voor de waterstand? 
Niet al die vragen zijn beantwoord. De bezuinigingen 
van voormalig staatssecretaris Bleker maken het 
bijna onmogelijk om goed voor de natuur te zorgen. 

Blekers opvolger Dijksma biedt wat meer ruimte, maar 
gedeputeerde Krol wil niet terugkomen op de afspraken 
die hij gemaakt heeft in het Akkoord van Utrecht. De SP 
blijft de vinger aan de pols houden bij de gevolgen die 
deze barre tijden voor de natuur hebben.” 
Anne-Marie Mineur, statenlid voor de SP

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Ik ben ontzettend blij met ons nieuw natuurbeleid. 
Hiermee zetten we een belangrijke stap naar beleefbare 
en betaalbare natuur voor iedereen. Goed om te zien dat 
we dit als provincie niet alleen doen: ook gemeenten, 
maatschappelijke partners en beheerders werken hard 
mee. Doordat iedereen zich er voor inspant, komen 
we tot slimme samenwerkingsverbanden en nieuwe 
manieren voor extra fi nanciering. Zo kunnen we 
bestaande natuur behouden en nieuwe natuur creëren. 
Maar we kunnen ook uw hulp gebruiken. Om met zijn 
allen van de natuur te kunnen genieten, moeten we ons 

daar ook samen verantwoordelijk voor voelen. Door 
inwoners intensief te betrekken, bijvoorbeeld bij het 
beheer van natuur in de eigen woonomgeving, krijgt 
iedereen de mogelijkheid om zijn steentje bij te dragen.”
Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Landelijk Gebied

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Vinger aan de pols 
houden’

‘Inwoners betrekken 
bij natuur’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF Mijmeringen
Stuiter de stuiter

De ene bijzondere dag na de andere volgt 
elkaar in rap tempo op. Als ouder zijnde 
vraagt deze periode een strakke planning 
en een scherpe blik. Dat al deze dagen 
erg leuk zijn voor kinderen staat buiten 
kijf, maar sommige dingen vind ik toch 
best lastig.

Sint Maarten
Afgelopen maandag was het Sint Maarten, waarbij de kinderen met 
hun meestal zelfgemaakte lampion en een lege tas langs de deuren 
gaan om een liedje te zingen en zo snoepjes op te halen. Rond 18.00 
zijn ze vaak niet meer te houden en willen ze naar buiten om langs 
zo veel mogelijk deuren te gaan. Sommige kinderen lopen met het 
gezin, andere zoeken weer vriendjes op en uiteindelijk kom je elkaar 
allemaal wel weer tegen buiten. . Al snel liep ik met een groepje van 
5 jongens die met veel enthousiasme hun liedje zongen bij elke deur. 
De tassen werden al snel zwaarder en zwaarder en die mocht mama 
dan wel dragen. Mooiere krachttraining bestaat er niet. Tussendoor 
verdwenen er steeds meer snoepjes in de mond in plaats van in de 
tas.  En die suikers, die werken razend snel! De groep werd steeds 
drukker en baldadiger en maakte er een soort belletje lellen van. Dat 
vond ik toch niet helemaal de bedoeling, dus probeerde ik deze sui-
ker ”rush” enigszins te temperen. De mensen met ervaring zullen nu 
denken “ja, jij en welk leger?”. Want daar is dus gewoon geen begin-
nen aan. Sommige rivieren zijn te wild om in hun eigen bedding te 
laten stromen. Gelukkig was het einde van de avond al nabij en kon 
ik er nog een redelijk eind aan breien.

Snoep
Al vrij jong weten kinderen dondersgoed dat snoepjes heel lekker 
zijn en dat het iets is wat ze niet altijd krijgen. Misschien daarom het 
enthousiasme voor Sint Maarten, het moment om heel veel van dat 
lekkere spul te verzamelen zonder dat je ouders daar wat van kun-
nen zeggen. De hoeveelheid snoep die ze hebben opgehaald was 
buiten proportie, zo veel! Gelukkig waren er ook wat mensen die 
mandarijnen uitdeelde. Vroeger vond men dat suf, maar tegenwoor-
dig zijn we allemaal iets meer op de hoogte van gezondheidszaken 
en gelukkig gingen die mandarijntjes er bij ons goed in. 
De vraag alleen nu is tot welke maand in 2014 we gaan doen met 
al het snoep, want ja, zoveel is het wel dat ik ook in het nieuwe jaar 
voorlopig nog geen snoep hoef te kopen.

Grap
Op het internet zag ik een grap voorbij komen uit Amerika. Een pre-
sentator van de televisie, Jimmy Kimmel moedigde ouders aan om 
hun kinderen te laten geloven dat ze al hun Halloween snoepgoed 
hadden opgegeten. Hierna volgde een filmpje met hele diverse reac-
ties van kinderen, van huilen tot schreeuwen tot analyseren en argu-
menteren. Ik vond het erg grappig dat ik het thuis ook heb uitgepro-
beerd. Dat is best spannend, hoe gaat je kind reageren? Vanuit pure 
nijd of teleurstelling of kan hij of zij er een mooie draai aangeven? De 
uitslag viel mij reuze mee. Ze gingen eerst kijken of de snoepjes echt 
weg waren (ja, die had ik even verplaatst) daarna gingen ze beden-
ken wat dan een passende straf was voor papa en mama en hoe dat 
volgend jaar zou moeten.  En toen we verklapte dat het een grapje 
was, konden zij daar om lachen net als wij. Ik was eigenlijk wel trots 
op de reactie, ze gebruikten hun hersenen en lieten zich niet mee-
slepen in een emotie. 

Schade?
Deze presentator schijnt dit al een paar jaar te doen en inmiddels zijn 
er heel wat filmpjes te vinden van deze Halloween grap. Zoals met 
alles zijn er voor en tegenstanders. Volgens een psycholoog zou dit 
schadelijk kunnen zijn voor de kinderen. En dan niet het deel waarin 
ouders een grap met hun kinderen uithalen, maar wel het deel waar-
van de ouders deze filmpjes online zetten. We weten allemaal inmid-
dels wel dat wat je op het internet plaatst nooit meer echt verdwijnt. 
Dus zitten onze kinderen later als volwassenen te wachten op een 
gênante film waarin ze als kleuter compleet over de rooie gaan om-
dat hun snoep zogenaamd is opgegeten? Nee natuurlijk, ik zet ook 
niet zo snel filmpjes online, maar het laat me toch ook weer naden-
ken over alle andere dingen die je deelt met vrienden en vreemden. 

Sinterklaas
Als laatste deze week was dan ook de intocht van Sinterklaas, die 
gelukkig helemaal goed is verlopen. Ik heb genoten van het hele 
schouwspel van de boot die aankomt, Sint en zijn zwarte pieten, de 
kinderen die zenuwachtig zijn maar toch reikhalzend uitkijken naar 
Sint die voorbij komt en hem een handje willen geven. En niet al-
leen kinderen, ook ouders genieten mee van dit hele spel. En ter-
wijl de volle potten met Sint Maarten snoep nog op de kamers staan, 
worden de zakken alweer gevuld met pepernoten. Vervolgens mag 
de schoen worden gezet, want daar kom je niet onderuit op de eer-
ste dag dat Sint in het land is. Oftewel de komende tijd zijn het de 3 
S’en die regeren;
SPANNING, SUIKERS en STUITEREN  maar. Heel veel succes en 
plezier allemaal!

 

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chip nummer.

- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Heet Mimi.

Gevonden:
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Grijs-zwarte ongecastreerde kater. Rus-

sisch-Blauw ?.
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ong. 6-7 maanden. 

Rood gestreepte rug en witte buik. Erg aanhankelijk.
- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse jonge poes. Zwart-bruin-wit. Witte 

snuit, bef en sokjes.
- De Hoef, Westzijde: Cypers-witte kat.
- Mijdrecht, Bozenhove: Rood-wit gecastreerde kater.
- Mijdrecht, B. v. Montzimastraat. Jong poesje. Wit met zwarte vlek-

ken.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger/mager poesje. Is gechipt.

Fiets mee met de boswachter 
naar de Rondehoep!
Regio - De Rondehoep is een prach-
tige polder bij Amsterdam. Op zon-
dag 24 november van 11.00-12.30 
uur laat boswachter Lothar Valen-
tijn van Landschap Noord-Holland 
u dat graag zien. Neem uw fiets 
mee! De Rondehoep is een oase van 
rust in de Randstad. De kronkelige 
dijk rond de polder voert langs bij-
zondere plekjes.  Het gebied is po-
pulair bij veel soorten vogels. In de-
ze periode zitten er veel goudplevie-
ren, een familielid van de kievit. Het 
gras in de polder wordt veel gege-
ten door grote groepen ganzen, zo-
als de kolgans. Die broedt in Groen-
land en het noorden van Rusland. 
Het is leuk om een groep ganzen te 
bekijken omdat het levendige die-
ren zijn. Misschien zien we wel gro-
te zilverreigers. Deze hagelwitte vo-
gel leeft van oorsprong meer in zui-

delijke streken, maar is hier steeds
vaker te zien. De boswachter vertelt 
graag alle leuke weetjes. Zo beleeft
u een mooie zondagmorgen. Trek 
laarzen of waterdichte schoenen 
aan, want we maken een korte wan-
deling om de vogels van dichterbij 
te bekijken. En vergeet uw verrekij-
ker niet!
We verzamelen op de parkeerplaats 
aan de Kerkstraat, schuin tegen 
over de karakteristieke Hervormde 
Kerk in het centrum van Ouderkerk 
aan de Amstel.
Zin om mee te gaan? Aanmelden is 
noodzakelijk en kan via www.gaatu-
mee.nl
Voor meer informatie kunt u bellen: 
088-0064455 (tijdens kantooruren).
Kosten 6,50, Beschermers betalen 
3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee.

Concert accordeon 
Vereniging ‘Con Amore’
Vinkeveen - Op zaterdag 23 no-
vember geeft de Vinkeveense Ac-
cordeon Vereniging “Con Amore” 
haar jaarlijks concert. Onder lei-
ding van Arnaud Rosdorff zal het A- 
en B-orkest en het Ensemble voor 
u uiteenlopende werken ten geho-
re brengen. 
Het concert zal plaatsvinden in So-
ciaal Cultureel Centrum “de Boei”, 
Kerklaan 32 te Vinkeveen. De toe-

gang bedraagt 5 euro en vangt aan 
om 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur). 
Naast de mooie muziek, is er ook dit 
jaar weer een verloting. Traditiege-
trouw gaat bijna iedereen weer met 
een aantal prijzen naar huis.

Voor iedereen die muziek en in het 
bijzonder accordeonmuziek, een 
warm hart toedraagt, is dit een 
avond die niet gemist mag worden.

Twee samenwerkingsverbanden 
onder financieel toezicht
De Ronde Venen - Recreatie-
schap de Vinkeveense Plassen en 
de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU) komen in het jaar 2014 on-
der preventief financieel toezicht 
van de provincie te staan. Dit heeft 
de provincie besloten na het beoor-
delen van de financiële stukken van 
beide samenwerkingsverbanden. 
Bij het Recreatieschap Vinkeveen-
se Plassen was volgens de provin-
cie geen meerjarig begrotingseven-
wicht. De Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU) heeft vanwege zijn 
financiële situatie de begroting niet 
op tijd kunnen indienen en is daar-
om, mede op eigen verzoek, door de 
provincie onder preventief toezicht 
geplaatst. De ODRU verwacht begin 
2014 alsnog een vastgestelde be-
groting te kunnen indienen waar al-
le deelnemende gemeenten zich in 
kunnen vinden. 

Preventief toezicht
Beide regelingen mogen voorlo-
pig geen nieuw beleid uitvoeren of 
nieuwe investeringen doen. Bij het  
Recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen is sprake van een liquidatie-
proces waardoor de gemeenschap-
pelijke regeling toestemming heeft 
voor het doen van lopende uitgaven 
om dit proces niet te verstoren. 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht 

(ODRU) heeft toestemming tot 
het doen van lopende uitgaven tot 
maximaal 4/12 gedeelte van de 
vastgestelde begroting 2013 tot het 
moment dat de begroting later in 
het jaar wordt goedgekeurd door de 
provincie. Hierdoor kan de bedrijfs-
voering bij deze gemeenschappelij-
ke regeling in 2014 gewoon blijven 
functioneren en bovendien kan het 
samenwerkingsverband op korte 
termijn aan hun financiële verplich-
tingen (o.a. personeel, huisvesting 
e.d.) blijven voldoen.
Provinciale taak van toezichthouder
De provincie heeft als wettelij-
ke taak financieel toezicht te hou-
den op de decentrale overheden in 
de provincie Utrecht. In totaal heeft 
de provincie de jaarrekeningen en 
meerjarenbegrotingen van in totaal 
25 zogenaamde gemeenschappe-
lijke regelingen beoordeeld. Hierbij 
hebben zij gekeken of de begroting 
van de gemeenschappelijke regelin-
gen volledig is en alle ramingen re-
eel zijn en meerjarig in evenwicht. 
De overige regelingen komen onder 
het standaard repressieve toezicht 
te vallen. De provincie is ook finan-
cieel toezichthouder op de Utrecht-
se gemeenten. De conclusies naar 
aanleiding van de financiele stuk-
ken van de gemeenten worden in 
december gepubliceerd.

Kinderen St Jozefschool 
goed gezien in het verkeer
Vinkeveen - De donkere seizoe-
nen zijn weer begonnen, met regel-
matig slechter weer. Voor verkeers-
deelnemers des te belangrijker om 
goed gezien te worden in het ver-
keer. Kinderen fietsen zelfstan-
dig naar school en naar trainingen. 
Daarom is de jaarlijkse controle op 
zichtbaarheid van de kinderen van 
de St Jozefschool weer uitgevoerd. 
De Verkeerscommissie heeft met 
hulp van enkele ouders de kleding 
en fietsen van de kinderen gecon-
troleerd. Hiermee kunnen de kin-

deren inzicht krijgen in hun eigen 
veiligheid in het verkeer. De St Jo-
zefschool krijgt eind november de 
ANWB op visite, voor de dagtrai-
ning Streetwise.
Dit is een zeer interessante en leu-
ke verkeersles, voor alle groepen op 
hun eigen niveau.
Zo zijn de kinderen van de Sint Jo-
zefschool zijn weer voorbereid… 
Natuurlijk hopen we dat ook al-
le chauffeurs in de wintermaanden 
nòg beter op de kinderen in het ver-
keer letten!

Jubileum Ontwikkelings- 
samenwerking DRV
De Ronde Venen - Op woensdag 
13 november vierde Ontwikkelings-
Samenwerking De Ronde Venen 
haar twintigjarig jubileum met een 
symposium in het NME-centrum. 
In de volle zaal werd met een paar 
schitterende fotoreportages terug-
geblikt op wat er in die tijd bereikt 
is in diverse landen in drie conti-
nenten.
Jarenlang is hierbij met name aan 
het tweede Millenniumdoel ge-
werkt: alle kinderen hebben toe-
gang tot basisonderwijs.
Twee deskundigen waren uitgeno-
digd.
Sara Kinsbergen keek terug,  be-
schreef het reilen en zeilen van 
het  Particulier Initiatief, kleinscha-
lige ontwikkelingsorganisaties zoals 
OntwikkelingsSamenwerking DRV 
en zij gaf een impressie van moge-
lijkheden in de toekomst: hulp met 
een ‘gouden randje’ waarbij niet  al-
leen het accent ligt bij zichtbare 
projecten, maar ook juist veel aan-
dacht is voor het onzichtbare werk 
dat noodzakelijk is om succes en 
duurzaamheid te bereiken en zij 
riep de donateurs op om de moed te 
hebben om juist ook dat onzichtba-
re werk te steunen.
Henk van Apeldoorn zette uiteen 
hoe belangrijk veilig drinkwater en 
een goede ‘sanitatie’ (hygiёne en 
toiletfaciliteiten ) is om kindersterfte 
terug te dringen. Dat is immers het 
vierde en zevende Millenniumdoel.

Ontwikkelingsorganisaties hebben 
het momenteel door het cynisme 
moeilijk om fondsen te werven  en 
voorzitter Inge Gransbergen sprak 
dan ook de hoop uit dat de inwoners 
van Millenniumgemeente De Ronde 
Venen hun organisatie in staat zul-
len stellen om dit prachtige werk te 
blijven doen.
Aan burgemeester Divendal zal het 
niet liggen: hij vertelde blij te zijn 
met de inspanningen van deze vrij-
willigers.





Vervolg van de voorpagina

“Hebben we dan iets verkeerd ge-
daan? Het CDA denkt van wel. Wij 
vragen het college of zij het met het 
CDA eens is? Daarnaast vragen wij 
het college om hun kant van het 
verhaal over de communicatie met 
de bewoners aan te geven. Daarbij 
gaat het niet alleen om de communi-
catie, maar ook om de invulling van 
de herplantplicht die in het bomen-
beleid – groener dan nu – staat, im-
mers; Het huidige bomenbestand in 
de Gemeente de Ronde Venen moet 
behouden blijven. Daarom wordt er 
een herplantplicht ingesteld voor el-
ke boom die door de gemeente ge-
kapt wordt. De wijze waarop hieraan 
voldaan wordt moet bij de vergun-
ningaanvraag aangegeven worden 

en wordt als voorschrift opgeno-
men in de kapvergunning (WABO). 
Voor een gekapte boom moet liefst 
op dezelfde plek een nieuwe boom 
herplant worden. Als het niet moge-
lijk is om op dezelfde plek een boom 
terug te planten dan wordt er elders 
in de gemeente een boom. In hoe-
verre heeft het college bij de kap-
vergunningaanvraag hieraan invul-
ling gegeven? “, zo vervolgt het CDA
Abcoude
“Het verhaal in Abcoude is nog gek-
ker. Dezelfde dag (woensdag 13 no-
vember) er gekapt werd had de ge-
meente onder andere met bewoners 
van de van Tuyll Serooskerkstraat 
afgesproken om een schouw van 
de geplande herstraat werkzaam-
heden en bomenkap te houden, zo-
dat informatie en tips gedeeld kon 
worden. De donderdagavond daar-
na was een inloopavond georga-
niseerd over hetzelfde onderwerp. 
Vooraf aan de schouw was de ge-
meente dus bomen aan het kappen 
die meegenomen zouden worden in 
de schouw. Voor zover er dus om in-
spraak gevraagd werd, kon dat niet 
om deze bomen gaan. Ook al was 
er een vergunning om de bomen 
te kappen is het toch een vreem-
de manier van handelen. Helemaal 
als je kijkt naar het kernenbeleid dat 
de gemeente voorstaat. Misschien 
kan het college nader uitleg geven 
waarom er vlak voor een schouw en 
informatieavond werkzaamheden 
plaatsvinden die onderwerp van ge-
sprek zijn?”

Amstelhoek
“Dan Amstelhoek. Het waterschap 
wil in het kader van dijkverbete-

ring de Amstelkade ophogen. Deze 
werkzaamheden hebben tot gevolg 
dat er tot 150 bomen gekapt moe-
ten worden. Als het echt niet an-
ders kan moet daarvoor begrip zijn. 
In het bomenbeleid – groener dan 
nu – geeft de raad het college daar 
ook ruimte voor. Belangrijk daarbij 
is wel dat er goed gecommuniceerd 
wordt met bewoners en dat er her-
plant plaatsvindt. Aangezien het om 
een lopende vergunningaanvraag 
gaat is het prematuur om het colle-
ge over het gehele verloop daarvan 
vragen te stellen. Wel is de vergun-
ningaanvraag al ingediend. Het col-
lege zou op dit moment de bewo-
ners van de Amstelkade dus moe-
ten informeren over de aanvraag en 
hen te verzoeken om inspraak reac-
ties te geven. Vraag aan het college 
is of zij daartoe al over zijn gegaan? 
Of, wanneer zij dat van plan zijn te 
doen, wanneer dat gedaan gaat 
worden. Dit zijn niet echt de vragen 
die door een politieke partij gesteld 
moeten worden, maar omdat voor-
komen beter is dan genezen en wij 
graag met het college meedenken 
stellen wij toch deze vragen”. 

Kapvergunning
“De kapvergunning aanvraag voor 
de Amstelkade brengt ons op een 
andere vraag. In het bomenbeleid 
– groener dan nu – staat over het 
aanpassen van de website het vol-
gende; De website van de Gemeen-
te de Ronde Venen wordt uitge-
breid met een webpagina met uit-
gebreide informatie over kapver-
gunningaanvragen (WABO) en ver-
leende vergunningen. Op deze we-
bpagina wordt extra aandacht be-
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Passage 
Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdagavond, 28 
november, hebben wij dhr. Boersma 
uit Mijdrecht bereid gevonden een 
avond te verzorgen. De ziel van Rus-
land is het thema van deze avond. 
Dhr. Boersma komt een presenta-
tie houden over een land met een 
bijzondere geschiedenis en een rij-
ke cultuur.  
              
Samenwerking
Met deze lezing haakt Passage in 
op het Nederland-Ruslandjaar 2013 
waarmee beide landen hun rela-
tie en samenwerking willen belich-
ten en versterken. Door gemeen-
te De Ronde Venen werd hierop 
aangesloten met het project: Rus-
sische Herfst in de Ronde Venen. 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u iets meer te weten komen? 
Het is in gebouw Irene, Kerkstraat, 
Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.

Groep 6 van de Fontein 
naar het

Van Gogh Museum
Mijdrecht - De kinderen van groep 
6 van basisschool De Fontein zijn 
dinsdag 12 november met de Muse-
umpleinbus naar het Van Gogh Mu-
seum in Amsterdam geweest.

Dit was het hoogtepunt van een pro-
ject over Vincent van Gogh waaraan 
de kinderen in de klas hebben ge-
werkt. In het museum kregen de 
kinderen een rondleiding van een 
museumdocent. Het was geweldig 
om de schilderijen nu in het ECHT 
te zien! De Aardappeleters, de Zon-
nebloemen, de Slaapkamer van Vin-
cent en nog veel meer. Na de rond-

leiding was er een workshop voor 
de kinderen: net als Vincent teke-
nen met een kroontjespen en een 
rietpen, met Oost-Indische inkt. 

Resultaat
Eerst even oefenen met de techniek 
en daarna een mooie tekening ma-
ken van een tuin, zoals Vincent het 
ook deed met het resultaat in een 
mooie envelop gingen de kinderen 
weer met de Museumpleinbus terug 
naar Mijdrecht. Vol inspiratie om te 
gaan schilderen en tekenen en dan 
te ontdekken of er misschien een 
kunstenaar in hen schuilt!

Fietscontrole bij De Fontein
Mijdrecht - Vorige week heeft de 
verkeerscommissie van De Fontein 
weer zijn jaarlijkse fietscontrole ge-
daan. Ieder jaar in november con-
troleert de verkeerscommissie de 
fietsen van de kinderen die op de 
fiets naar school komen. Samen met 
de kinderen wordt de fiets gecon-
troleerd op diverse punten. De kin-
deren leren zo meteen wat belang-
rijk is bij een veilige fiets. 
Dit jaar heeft de verkeerscommis-
sie daarbij dankbaar gebruik ge-
maakt van het Lightwise pakket 
van de ANWB. Dat pakket bestaat 
uit nuttige tips voor een fietscontro-
le maar ook uit een praktische set 
gereedschap en reserveonderdelen. 
Een goede verlichting staat daarbij 
centraal. Belangrijk, nu het ´s mor-
gens weer later licht wordt! Met het 
Lightwise pakket konden we dit jaar 
direct kleine reparaties verrichten: 
een lampje of batterij vervangen, 

een stuur rechtzetten of de banden 
weer even goed oppompen. Dank 
zij de ANWB was dit weer een ge-
slaagde activiteit!

Waar zijn nu de afspraken gemaakt met wethouder Schouten?

Weer bomen gekapt zonder 
bewoners in te lichten

Jonathan van Diemen

steed aan een duidelijke weergave 
van de plaats van de boom. De ver-
leende vergunning, inclusief afwe-
gingsrapport worden ook op deze 
webpagina gezet. Op de gemeen-
tepagina wordt extra verwezen naar 
deze webpagina. Met andere woor-
den; op de website van de Ronde 
Venen is een webpagina te raad-
plegen waarop de recente kapver-
gunningen aanvragen en verleen-
de vergunningen in te zien zijn. De-
ze aparte pagina hebben wij alleen 
nog niet gevonden. Ik hoop dat wij 
niet goed zoeken. Om ons niet lan-
ger te laten ronddolen de volgende 
vraag; is deze pagina er nu wel of 
niet? En, in hoeverre vindt het col-
lege dat er invulling is gegeven aan 
het bomenbeleid – groener dan nu 
– op het gebied van het aanpassen 
van de website?
Ter illustratie. We hebben dus ge-
zocht naar de kapvergunningaan-
vraag voor de Amstelkade op onze 
website. Deze hebben we (moeilijk) 
gevonden, maar met de informatie 
die naar voren kwam kunnen we 
helemaal niks. Ook uit de informatie 
over de kapvergunning in Abcoude 
is helemaal niets op te maken. Zie 
ook de printscreens van beide ver-
gunningen. Doel van het bomenbe-
leid – groener dan nu – is om onze 
inwoners beter te informeren over 
de kapvergunningen die verleent 
worden in de gemeente. Naar onze 
mening voldoet de website daar niet 
aan. Is het college het met het CDA 
eens dat de informatievoorziening 
verbeterd moet worden? En wan-
neer zo, wanneer zou dat gedaan 
kunnen zijn? “, aldus Jonathan van 
Diemen namens het CDA

Schrijver Auke Kok
speelt Ajax-quiz bij 

boekhandel Ten Hoope
Regio - Vrijdagavond 
22 november van 20.00 
tot 21.00 uur is een spe-
ciale avond bij Boek-
handel Ten Hoope: dan 
komt journalist en 
schrijver Auke Kok daar 
zijn dan net verschenen 
nieuwe boek “Tussen 
Godenzonen” signe-
ren. Onder leiding van 
coach Frank de Boer 
werd Ajax in 2013 voor 
de derde keer op rij 
landskampioen, maar 
die hattrick na de Flu-
welen Revolutie van 
Cruijff’ kwam niet zo-
maar tot stand.

Auke Kok volgde in het 
seizoen 2012-2013 de 
Ajaxspelers, hun trai-
ners, families, spon-
sors en begeleiders. 
Hij observeerde hun ri-
tuelen en vroeg zich af 
waar de grens ligt tus-
sen voetbal, marketing 
en religie. In talrijke ge-
sprekken, thuis en op 
de club, gaven de spe-
lers inzicht in hun suc-
cesvolle en soms ook 
tragisch mislukte po-
gingen vooruit te ko-
men in een harde we-
reld.

Uithoornse
Filipijnse vraagt 
hulpgoederen

Regio – Iedereen weet wat 
er gaande is op de Filipijnen. 
Maandag jl was er nog een 
grote inzamelaktie op tv. In 
Uithoorn woont Juliet Labor-
dus, geboren in de Filipijnen. 
Zij start voor haar landgeno-
ten ook een aktie op. een ak-
tie waarbij zij geen geld vraagt 
maar goederen. Zij verzoek de 
inwoners van Uithoorn om te 
helpen met haar inzamelings-
actie voor de Filipijnse ge-
meenschap.

Inzameling
Ook de Springschans, de 
school waar haar dochter op 
zit, heft zij gevraagd om te hel-
pen met het inzamelen van 
spullen voor de Filipijnen en 
natuurlijk wilde de school zich 
hier voor inzetten. 

Juliet: “ Zelf ben ik afkomstig 
uit de Filipijnen en zoals de 
meesten van jullie via de televi-
sie wel gehoord zullen hebben, 
zijn de Filipijnen getroffen door 
een Tyfoon, Haiyan, die vooral 
de Visayas regio heeft getrof-
fen. Duizenden doden en ve-
le gewonden, huizen verwoest 
en veel mensen sterven op dit 
moment door honger. Het brak 

mijn hart, om de mensen zo te 
zien vechten om te overleven.
De Filipijnse gemeenschap in 
Nederland heeft de handen in 
elkaar gestoken om de slacht-
offers van de Tyfoon te helpen 
door een inzamelingsactie te 
houden. De opgehaalde goe-
deren worden dan via de KLM 
verstuurd naar de Filipijnen.
 
Wat is er nodig?
Hieronder de goederen die er 
gevraagd worden:
Etenswaren (direct om op te 
eten), Noodles, water, blikvoer, 
zaklampen en batterijen,
dekens, kleding (niet te dik)
tenten, luiers, toiletartikelen, 
of andere zaken die van nut 
kunnen zijn.

De giften/spullen kunnen 
worden afgegeven op de 
adressen:
Ebro 113 of Schootsveld 4 te 
Uithoorn. Of u kunt bellen   
06-53810675 (Juliet) of 06-
46831033 (Marites) om deze 
op te laten halen.
 
“Vanuit het diepst van mijn 
hart wil ik u allen vast bedan-
ken voor de hulp”, Aldus Juliet 
Labordus.

“Tussen Godenzonen” gaat over 
hun ambities, spanningen en on-
zekerheden.Op zoek naar de waar-
heid achter de voetbalcliché’s legt 
Kok even meeslepend als minuti-
eus de microkosmos van een voet-
balploeg bloot.
 Auke Kok (1956) publiceerde 
meerdere veelgeprezen voetbal-
boeken en o.a. ook een succesvol 
boek over Willem Holleeder. Hij is 
verder bekend van zijn vele stuk-
ken in Het Parool en optredens bij 
De Wereld Draait Door. Bij zijn be-
zoek aan de Uithoornse boekhan-
del is er natuurlijk gelegenheid tot 
het stellen van vragen, maar Au-
ke zal ook met de aanwezige lief-
hebbers een heuse Ajax-voetbal-
quiz spelen met als prijs een (ge-
signeerd) exemplaar van het nieu-
we boek! Voetbal-liefhebbers in de-
ze regio weten dus waar ze vrijdag-
avond 22 november een vermakelijk 
uurtje kunnen doorbrengen: Boek-
handel ten Hoope, Zijdelrij 8, Win-
kelcentrum Zijdelwaard, Uithoorn!
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Han Nollen’s volgende evenement:
Fats Domino avond!

Uithoorn - Na de geweldige eve-
nementen die Han Nollen van ca-
fé Drinken & Zo, samen met ande-
re horecaondernemers  aan de Wil-
helminakade 5 de afgelopen paar 
jaar al met veel succes heeft ge-
organiseerd, zoals Tropical Night, 
Goud van Oud, Het Harley-David-
son motorweekend, de All Ameri-
can Day en niet te vergeten de Mu-
sic bands en zangers die bij hem re-
gelmatig live binnen en buiten het 
café optreden, volgt er als klapstuk 
op zaterdagavond 28 december a.s. 
een ‘Tribute to Fats Domino’ van-
af 21.00 uur in de Thamerkerk. Lief-
hebbers van de Rock and Roll mu-
ziek uit de jaren vijftig en zestig in 
de vorige eeuw zullen Fats Domi-
no ongetwijfeld kennen. Hij was na-
melijk een van de grondleggers en 
schreef tientallen wereldhits op zijn 

naam, waaronder Blueberry Hill, 
Whole Lotta Loving, Blue Monday, 
I’m Walking en vele andere. Fats 
Domino werd onder de naam Antoi-
ne Domino Jr. geboren op 26 febru-
ari 1928 in New Orleans, Louisiana, 
Verenigde Staten. De bijnaam ‘Fats’ 
kreeg hij vanwege zijn postuur; een 
ietwat gezette persoon zoals hij dat 
zijn leven lang is geweest. Fats leeft 
nog steeds, is inmiddels 85 jaar en 
is nog altijd aan zijn muziek en zang 
verknocht. Ook al treedt hij niet 
meer op, toch kunnen we nog van 
zijn muziek genieten. Helaas niet 
meer van de maestro zelf, maar wel 
van pianist/zanger Eric-Jan Over-
beek, oftewel Mister Boogie Woo-
gie. Hij zingt en speelt stukken van 
Fats Domino die nauwelijks van de 
echte zijn te onderscheiden. Een ex-
plosie van Rhythm & Blues waar-

bij hij wordt ondersteund door een 
overweldigende zeskoppige bla-
zerssectie. Overbeek is niet de eer-
ste de beste. Hij werd In 2006 uit-
geroepen tot Best European Blues 
Pianist. In 2010 opende hij met zijn 
band de 35e editie van het North 
Sea Jazzfestival en werd hij genomi-
neerd tot Best Dutch Blues Pianist.

Prachtavond
“Het belooft voor liefhebbers een bij-
zondere avond te worden. Ze zullen 
uit hun dak gaan met de succeslied-
jes en muziek van Fats Domino. Niet 
in de laatste plaats omdat er boven-
dien een fantastisch voorprogram-
ma is, waar de Deep and the Dudes 
iedereen al op de banken krijgt. “We 
hebben de Thamerkerk daarvoor af-
gehuurd omdat daar veel mensen 
in kunnen en er is voldoende par-
keergelegenheid in de onmiddellijke 
nabijheid. Maar vol=vol. Dus vraag 
ik iedereen die er naartoe wil gaan 
om snel kaarten te reserveren. Dat 
kan online op de site van het ca-
fé:  HYPERLINK “http://www.drin-
kenenzo.nl” www.drinkenenzo.nl. Je 
ziet meteen de poster van de aan-
kondiging. Als je daarop klikt kan je 
kaarten bestellen. Het kan ook via 
www.facebook.com/han.nollen. Of 
loop het café aan de Wilhelmina-
kade even binnen als je in de buurt 
bent. De kaarten kosten 23 euro p.p. 
en daar krijg je een prachtavond 
voor aangeboden. Vanzelfsprekend 
wordt er gezorgd voor de nodige 
drankjes en een hapje,” laat een en-
thousiaste Han Nollen weten. “Maar 
zonder sponsors red je zo’n avond 
niet,” vult hij aan. “Daarom ben ik 
heel blij dat we die bereid hebben 
gevonden om een bijdrage te le-
veren, zowel fi nancieel als in na-
tura. Zeker in deze wat minder fl o-
rissante economische tijden wordt 
dat zeer op prijs gesteld. Ik kan ze 
wel even opnoemen: Heineken, Ri-
an van der Veldt Bronbemaling, Es-
planade, Huub van Vliet interieur De 

Kwakel, Motortoerist Rijssenhout, 
C1000 Piet Visser, Arend Kroezen 
tankstation, Automobielbedrijf Bak-
ker Mijdrecht, Drukkerij Buskermo-
len en de Café restaurant de Franse 
Slag. Zonder hen zou het niet mo-
gelijk zijn dit evenement te organi-
seren,” aldus Han die er als onder-
nemer weer heel veel tijd in heeft 
gestoken om een dergelijke happe-
ning in Uithoorn mogelijk te maken. 
Overigens is dit niet het enige. Wie 
belangstelling heeft kan op zijn si-
te ook de agenda aanklikken. Daar 
staan meer evenementen en activi-
teiten op die binnen in zijn gezellige 
café en sommige andere horecage-
legenheden worden georganiseerd.

Zaken op orde
Het organiseren van evenementen 
is Han Nollen op het lijf geschre-
ven. Als ondernemer zegt hij er wat 
voor over te willen hebben om het 
publiek iets leuks te bieden, maar 
ook om aan klantenbinding te doen 
voor de horeca en niet in de laatste 
plaats voor zijn eigen café. Daar is 
niets mis mee. Han staat bekend als 
een creatieve ondernemer en trekt 
doorgaans zelf de kar. Hij gaat er 
helemaal voor om een evenement 
te laten slagen en dat alles tot in de 
puntjes wordt verzorgd. Daar horen 
ook de zorg voor sponsoring, bevei-
liging, EHBO en sanitaire voorzie-
ningen bij als het gaat om buitenac-
tiviteiten. Hij organiseert dat in be-
paalde gevallen wel in samenwer-
king met andere horeca onderne-
mers, zoals bij de Tropical Night en 
Goud van Oud. Maar ook het be-
drijfsleven haakt vaak in op zijn ac-
tiviteiten, zoals destijds de kerst-
markt die hij samen met o.a. AH Jos 
van den Berg en Kees Veltman or-
ganiseerde. Omdat het fi nancieel 
niet meer uit kon, hield men ermee 
op. Niet in de laatste plaats heeft 
ook de gemeente haar inbreng 
met vergunningen en zoneafbake-
ning, waarbij op straat geen alco-

holische drank mag worden genut-
tigd om ‘comazuipers’ niet de kans 
te geven binnen het evenementen-
gebied de zaak op stelten te zetten 
en last te veroorzaken. Han Nollen 
is voorzitter van de vereniging van 
horecaondernemers en heeft als zo-
danig vaak overleg op het gemeen-
tehuis en met de politie. “Daar ko-
men al deze zaken aan de orde. Ik 
ben best tevreden met de samen-
werking met die instanties. Ja, het 
kan altijd beter. Jammer is wel dat 
de regels voor het houden van eve-
nementen elk jaar worden aange-
scherpt. Dat is een landelijk gebeu-
ren. Ook de kosten worden steeds 
hoger, waardoor het straks bijna 
niet meer op te brengen is om iets 
te organiseren. Dat zou heel jammer 
zijn. Het moet ook wel goed georga-
niseerd zijn want op een evenement 
dit jaar als bijvoorbeeld All Ame-
rican Day, waarvan ook het Har-
ley-weekend deel uitmaakt, komen 
meer dan vijfduizend bezoekers af. 
Dan moet je de zaken echt op or-
de en onder controle hebben,” al-
dus Han. Hij organiseerde het eve-
nement dit jaar voor de veertiende 
keer en had er met hulp van velen 
heel hard aan gewerkt om het tot 
een succes te laten worden. En dat 
werd het. Dat zal met de Fats Domi-

no avond op 28 december niet an-
ders zijn. Daarnaast heeft hij zijn 
gezellige bruine café Drinken & Zo, 
waar iedereen welkom is, mannen 
en vrouwen. Die kunnen er rustig en 
ongestoord een biertje of een wijn-
tje drinken of iets eten. Er wordt op 
toe gezien dat iedere tapgast in zijn 
waarde wordt gelaten en niet wordt 
lastig gevallen. Han ‘handhaaft’ en 
zorgt er voor dat alles netjes en or-
delijk verloopt. Echt dronken men-
sen wil hij niet in zijn gelegenheid 
hebben. Als iemand een glaasje te-
veel op heeft en niet meer veilig rij-
dend naar huis kan, wordt dat in de 
gaten gehouden en desnoods voor 
vervoer gezorgd (taxi). Kortom, Han 
neemt zijn verantwoordelijkheid.

Han zegt niet blij te zijn met het 
voornemen van de gemeente om de 
Amsteloever ‘auto- en motorvrij’ te 
maken. “Dan is het voorbij met de 
passanten die ons café en ande-
re horecagelegenheden op de ka-
de bezoeken. Dat scheelt zo’n twin-
tig procent aan bezoekers. Er zullen 
ook geen parkeerplaatsen meer zijn 
waar mensen hun auto of mortor 
dicht in de buurt kunnen zetten. Die 
komen dan niet meer en dan wordt 
het vooral in het najaar en winter 
hier een dooie bende.”
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Verbetering van
de Ringdijk,

aanleg schelpenpad
Afgelopen week werden wij 
door een inwoner geatten-
deerd op een brief die hij had 
ontvangen van Waternet. 

Daarin werd medegedeeld dat 
de komende week werd be-
gonnen met herstelwerkzaam-
heden aan de dijk. Prima, dit is 
iets waar betreffende bewoner 
zich al jaren hard voor maakt. 

Onaangenaam verrast was hij, 
en met hem heel veel ande-
ren, dat het huidige asfaltpad 
wordt vervangen in een schel-
penpad als de werkzaamhe-
den zijn afgerond.

Volgens de brief zou dat nog 
voor de kerst moeten zijn.

Op onze facebook-pagina 
hebben wij de gebruikers ge-
vraagd wat zij van het schel-
penpad vinden.

Veel mensen maken zich zor-
gen over de veilige fi etsroute 
die nu verdwijnt. Kinderen die 
naar de basisschool of naar 
CSW fi etsen maken graag ge-
bruik van het pad om veilig 
naar hun bestemming te ko-
men.
Ook gebruikers van rolstoelen 
en kinderwagens zijn het niet 
eens met de plannen.

Ander argument is dat het ver-
schrikkelijk vies wordt, veel 

gebruikers van de route zijn 
mensen die hun hond uitlaten. 

De hondenpoep spoelt nu van 
het pad af als het regent, als 
er een schelpenpad komt blijft 
het liggen en wordt het al snel 
een vieze modderpoel.

Al jaren wordt het fi etsen op 
de dijk oogluikend toegestaan. 
Vooral ook omdat de alterna-
tieven, Wilnisse Zijweg en over 
de Pieter Joostenbrug alles 
behalve veilig zijn.

Waarom deze aanpassing? En 
dan ook nog zonder de inwo-
ners hierover te informeren.

Wat is de reden dat bij het stuk 
waar de dijk is doorgebroken 
wel een gescheiden fi ets en 
voetpad is en hier niet?

Waarom kan op dit stuk van de 
dijk ook niet een fi ets/voetpad 
worden aangelegd?

Het argument dat het te zwaar 
is voor de dijk is kennelijk de 
laatste jaren niet belangrijk 
geweest. Waarom nu dan wel? 

WilnisKlopt
Voetbalvereniging CSW

p/a Herenweg 184
Postbus 2

3648 CP Wilnis
3648 ZG Wilnis

Sinterklaas kreeg weer 
een warm welkom in

De Ronde Venen
Vervolg van de voorpagina
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Het zaalvoetbalteam Argon 6. Staand: Nick Roodenburg, Gert van Vliet, Ruben 
Kraan, Jasper de Vries, Wybe Boersma, Hans Smit (sponsor). Zittend: Patrick 
Hoogenboom, Alexander Bos, Diederik de Zeeuw, Dave Hupsel, Peter Bakker. 
Niet op foto: Tom van Vliet.

Hans Smit Elektrotechniek 
sponsort Argon zaal 6
Mijdrecht - Het zaalvoetbalteam 
Argon 6 heeft een nieuwe sponsor 
gevonden in Hans Smit Elektrotech-
niek (HSE) uit Mijdrecht. Hans Smit 
is blij met de sponsoring: “In mijn 
jeugd heb ik jarenlang veldvoet-
bal gespeeld bij Argon. Het is leuk 
om op deze manier weer bij de ver-
eniging betrokken te zijn.” De resul-
taten van het team zijn tot dusver 
voortvarend! In een sterke compe-
titie wist Argon de eerste zes wed-
strijden te winnen en de koppositie 

in te nemen. Op vrijdagavond 15 no-
vember werd voor de competitie ge-
speeld tegen ABN AMRO, de num-
mer 2 en een naaste belager voor 
de koppositie. Vooraafgaand was 
er de gelegenheid om met de nieu-
we sponsor op de foto te gaan. In 
een spannende wedstrijd werd uit-
eindelijk met 2-2 gelijk gespeeld. 
De nummer-1-positie blijft voorals-
nog behouden. Verder worden ook 
in de bekercompetitie goede resul-
taten geboekt.

Proostdijschool en Veenlopers 
lopen voor Duchenne Heroes

De Ronde Venen - Tijdens de Zil-
veren Turfloop hebben de kinde-
ren van de Proostdijschool niet al-
leen een sportieve prestatie neer-
gezet, maar zich ook ingezet voor 
de stichting Duchenne Heroes. De-
ze stichting organiseert jaarlijks in 
september een sponsorfietstocht 
van Luxemburg naar Nijmegen. Du-
chenne Heroes zet zich in voor de 
ziekte van Duchenne. Dit is een 
spierziekte, waarbij door een gen-
fout de spieren langzaam afbre-
ken. De ziekte van Duchenne heeft 
impact op álles. Het komt vooral 
voor bij jongens. Als peuter kunnen 
zij fysiek niet meekomen. Ze vallen 
vaak, breken veel. Rond hun twaalf-
de kunnen ze vaak niet meer lopen. 
De spierkracht blijft afnemen tot de 
jongens niet meer zelfstandig kun-

nen eten, geen bladzijde meer kun-
nen omslaan, zich niet meer kun-
nen aankleden en ’s nachts tot wel 
acht keer omgedraaid moeten wor-
den. Uiteindelijk verzwakken ook 
de ademhalingsspieren en de hart-
spier. Dat maakt de ziekte dodelijk: 
vaak worden de jongens niet ouder 
dan dertig jaar. De organisatie is op-
gericht door ouders om het weten-
schappelijk onderzoek naar een ge-
nezing of behandeling te versnellen.

De kinderen van de Proostdij-
school hebben zich voorafgaand 
aan de Rabo Kinderloop allemaal 
laten sponsoren door familie en be-
kenden. Ook atletiekvereniging De 
Veenlopers doneert jaarlijks een ge-
deelte van de inschrijfgelden van de 
Zilveren Turfloop aan een goed doel. 

VVD presenteert kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond hebben de leden van 
de VVD De Ronde Venen op voor-
dracht van het bestuur een ambi-
tieuze lijst met kandidaten voor de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen vastgesteld. De reeds eer-
der door de leden gekozen lijsttrek-
ker Frans Lugtmeijer (47) uit Vinke-
veen voert de lijst aan. Op nummer 
twee staat direct de eerste nieuwko-
mer op de lijst: Yvonne Welter (37) 
uit Abcoude, in het dagelijks leven 
advocaat en moeder. De ervaren 
volksvertegenwoordiger Rudolf van 
Olden (55), medisch directeur, even-
eens uit Abcoude, bezet de derde 
plek. Zittend raadslid Maarten van 
der Greft (26) uit Mijdrecht, werk-
zaam als docent werd als vierde ge-
plaatst. De nummer vijf op de lijst 
is voormalig wethouder en raadslid 
Yvonne van den Heerik (60) woon-
achtig in Abcoude en werkzaam als 
advocaat in Mijdrecht. De volgende 
nieuwkomer op de lijst is Rick van 
Buuren (27), hij werd door de le-
den op de zesde plaats gezet en is 
woonachtig in Mijdrecht. Rick is af-
gestudeerd fysiotherapeut en werk-
zaam in de verzuimpreventie. De 
zelfstandig ondernemer Rob Evers 
(56) uit Wilnis bezet de zevende 
plaats. Zittend raadslid Rob Blans 
en VVD-wethouder Pieter Palm, 
sluiten de achtentwintig personen 
tellende kieslijst, als lijstduwers.

Deze week zijn de opbrengsten bij 
elkaar opgeteld en kon een cheque 
worden uitgereikt aan René Mik-
kers, één van de deelnemers aan de 
jaarlijkse fietstocht.
Onder leiding van juf Patricia moch-
ten de kinderen die een beker won-
nen tijdens de Rabo Kinderloop, 
één getal schrijven op de enorme 
cheque. Het werd steeds spannen-
der, tot tenslotte het eindbedrag be-
kend werd: 1750 euro! Een prach-
tig bedrag, bij elkaar gelopen door 
de kinderen van de Proostdijschool 
en alle deelnemers van de Zilve-
ren Turfloop. Op de foto de prijswin-
naars de Proostdijschool samen met 
René Mikkers, deelnemer aan Du-
chenne Heroes en Irma van Eeken, 
namens atletiekvereniging de Veen-
lopers.

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

of doneer online op
www.vluchteling.nl

GEEF VANDAAG
NOG OP GIRO 999

IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, 
DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA 
EN COLOMBIA ZIJN MILJOENEN 
MENSEN OP DE VLUCHT.





 
12   Nieuwe Meerbode  •  20 november 2013

HVM MC4 blijft maar 
winnen!
Mijdrecht - Nadat het team eerder 
dit jaar al herfstkampioen was ge-
worden en ondanks dat ze een klas-
se hoger zijn ingedeeld, blijven de 
meiden van HVM MC4 maar win-
nen. Na overwinningen op zowel 
Overbos MC4 met 8-0 als Heerhu-
gowaard MC2 met 11-3, waren de 
MC4 meiden afgelopen zaterdag 
ook te sterk voor het meisjesteam 
HBS MC6. De einduitslag was 5-0 
en kwam tot stand door doelpun-
ten van Hieke, Quinty, Emma, Isa-
belle en Nynke. Verdedigend stond 
het ook weer sterk opgesteld met 

uitstekend werk van Noémi, Marit, 
Jessy en de keepster Romy.
Het team werd aangevuld met Am-
ber, Susan, Marthe, Kirsten en Deni-
se, die allemaal knap werk hebben 
verricht om de overwinning binnen 
te halen. Mede door de goede trai-
ningen van Claudia, zijn het stuk 
voor stuk toppers geworden, die 
voor elkaar knokken en als (vrien-
dinnen)team het verschil maken. 
De coaches en de supporters kij-
ken dan ook met vertrouwen weer 
uit naar het vervolg van de competi-
tie ! Foto: sportinbeeld.com

Overwinning Atlantis F2 
na spannende wedstrijd
Mijdrecht - De meiden van het F-2 
team van Atlantis, Mariska, Lodi, 
Vera, Amber en Fabienne,   vertrok-
ken afgelopen zaterdag richting het 
Kennemer Sportcentrum in Haar-
lem voor hun wedstrijd tegen Haar-
lem F1. De wedstrijd begon goed, de 
meiden wisten elkaar weer goed te 
vinden en al snel wisten ze te sco-
ren. Haarlem wist het Atlantis op 
sommige momenten wel lastig te 
maken en de bal te onderscheppen. 
Ondanks het goede verdedigende 
werk wist ook Haarlem te scoren. 
De meiden lieten zich niet uit het 
veld slaan en bleven de bal goed 

rond spelen. Vlak voor rust werd 
dit beloond met een tweede treffer. 
Na de rust hadden de meiden even 
moeite om weer in het spel te ko-
men. Haarlem wist hiervan te profi-
teren en scoorde de gelijkmaker. De 
Atlantis-meiden wisten zich weer te 
herpakken en zochten de aanval.

Vlak voor tijd wisten ze dan ook nog 
een derde keer te scoren. Het bleef 
tot het laatste fluitsignaal spannend 
in deze gelijkopgaande strijd. De 
wedstrijd eindigde door heel goed 
teamwerk en 3 doelpunten van Fa-
bienne in 2-3.

Atlantis E2 met coaches Rick Kuylenburg en Aisha Keijman

Atlantis E2 verslaat
Blauw Wit
Mijdrecht - Op zaterdag 16 no-
vember jl. speelde de door Albert 
van Dijk Grond- en Houtwerken ge-
sponsorde E2 van korfbalvereniging 
Atlantis tegen Blauw Wit uit Amster-
dam. Blauw Wit is altijd een lastige 
ploeg om tegen te spelen, de dames 
van de E2 waren dan ook nog niet 
zo enthousiast toen ze de kleedka-
mer ingingen.
De ploeg begonnen vol goede moed 
aan de wedstrijd en al snel stond het 
1-0 voor Atlantis. De meiden ston-
den duidelijk op scherp. In de eer-
ste helft scoorde Blauw Wit ook en 
zo stond het 1-1. Atlantis was dui-

delijk beter en had veel kansen. In 
de tweede helft ging Blauw Wit zeer 
fanatiek van start. Door het goede 
spel van de thuisploeg waren er vol-
doende kansen om hun spel te on-
derbreken en al gauw ging de score 
omhoog. Een gemiste strafworp van 
Atlantis mocht de pret niet drukken. 
De eind stand was uiteindelijk 4-2 
voor Atlantis en zo kan het team met 
goede moed naar Amsterdam afrei-
zen. Volgende week heeft het door 
Albert van Dijk gesponsorde team 
vrij en zaterdag 30 november spe-
len ze tegen korfbalvereniging KZ 
uit Koog aan de Zaan.

Lachende Meisjes 6E2
van HVM
Mijdrecht - Op een mistig hockey-
veld in Mijdrecht brak voor de meis-
jes 6E2 van HVM afgelopen zater-
dag de ‘zon’ door. Ze waren met 3-1 
te sterk voor hun tegenstanders uit 
Hoorn. Het was de eerste overwin-
ning van het seizoen, waarin ze zijn 
ingedeeld met verder allemaal ster-
ke en ervaren tweedejaars ploegen.
Lachend van het veld komen ze al-
tijd, maar afgelopen zaterdag was 
de lach extra breed. Eindelijk troffen 
de meiden, die dit jaar voor het eerst 
in de E spelen, tegenstanders die 
niet twee koppen groter waren. En 
hoewel het niet het belangrijkst is, 
was het toch leuk om eindelijk een 
keer te winnen. Het hele seizoen al 
oefenen ze fanatiek, op woensdag 
en vrijdag, om het moeilijke hockey-
spel onder de knie te krijgen. Onder 
leiding van de jeugdhockeyers Am-
ber en Tobias trainen ze op tactiek, 
techniek en conditie. Dat gaat de 

laatste weken steeds beter, dus de 
eerste winst hing in de lucht. 
Bij de warming-up zaterdag zag 
coach Barbara al dat ze er zin in 
hadden. Fanatiek vuurden ze hun 
ballen af op Merel, die vandaag de 
beurt had om te keepen. In de eerste 
helft van de wedstrijd ging het rede-
lijk gelijk op. Verdedigers Maud, Oli-
via en Louise lieten zich niet verras-
sen, passten de bal goed naar vo-
ren, en de enkele bal die in de buurt 
van Merel kwam, werd hard wegge-
schopt. Voorin speelden Rosalie, Eli-
ne, Phoenix en Emma elkaar de bal 
mooi toe. En natuurlijk was het ‘al-
tijd-recht-naar-voren-‘ Emma die 
het eerste doelpunt scoorde! Na de 
rust gingen de meiden op dezelfde 
manier verder. Hoorn wist één doel-
punt te maken, maar gelukkig knal-
de Emma er aan de andere kant ook 
nog twee in.Een mooi succes voor 
dit gezellige team .

Zwemdisco ‘Glow in the 
Dark’ Veenweidebad
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 22 november zal het Veen-
weidebad in het teken staan van de 
Glow in the Dark zwemdisco. Alle 
bezoekers zullen glow bandjes krij-
gen voor een super leuk effect in 
het zwembad. Tijdens de zwemdis-
co worden de laatste hits door DJ 
Axel & Bas gedraaid en zal de licht-
show zorgen voor een fantastische 
sfeer. Alle kinderen tot en met vijf-
tien jaar uit Mijdrecht en omstreken 
zijn uitgenodigd om lekker te komen 
zwemmen en dansen tijdens de-
ze avond. De zwemdisco begint om 
19.00 uur en is om 22.00 uur afgelo-
pen. De entree voor de zwemdisco 
is €7,50 inclusief een hapje en drank-
je. Tijdens de gehele avond kan je 

boven en onderwater op de foto bij 
de fotograaf. Deze foto’s zijn terug 
te vinden op www.zwemdisco.com. 
Voorverkoop & ouders
Om lange wachtrijen te voorkomen 
is het verstandig om alvast kaarten 
te kopen in de voorverkoop bij de 
receptie van het zwembad. Op het 
moment dat je al een kaartje hebt 
gekocht is het mogelijk om langs de 
rij te lopen en gelijk te gaan disco-
zwemmen.   Als ouder bent u ook 
van harte welkom in de zwemdis-
cotheek. Op het moment dat u mee 
gaat zwemmen betaalt u het zwem-
disco tarief. Wilt u vanaf de kant uw 
kind in de gaten houden dan kan dit 
vanuit de horeca onder het genot 
van een hapje en drankje.

ZKC net een maatje te 
groot voor Atlantis 1
Mijdrecht - Het  eerste team van 
Atlantis moest afgelopen zaterdag 
aantreden tegen ZKC 1 uit Zaan-
dam. Van te voren was al bekend 
dat dit een zware wedstrijd werd. 
Aan Atlantis de taak om hier een 
spannende thuiswedstrijd van te 
maken.
In de beginfase ging het gelijk op 
tussen de ploegen. Beide teams wa-
ren gebrand op de overwinning. Dit 
was ook duidelijk te merken in het 
veld. Er stond een stand van 8-9 op 

het scorebord toen de kleedkamers 
opgezocht werden. 
De tweede helft had een moeiza-
me start voor Atlantis en hier pro-
fiteerde ZKC dan ook van. Met ver-
scheidene doelpunten bouwden zij 
hun score uit, maar Atlantis kwam 
goed terug. Wel bleef de ploeg uit 
Mijdrecht voortdurend tegen een 
achterstand aanhikken. Uiteindelijk 
bleek het geslagen gat net wat te 
groot te zijn. De eindstand was uit-
eindelijk 14-18.

Atalante Dames 1 verliest 
in eigen huis
Vinkeveen – Het door Krijn Ver-
bruggen en Haaxman Lichtreclame 
gesponsorde eerste damesteam van 
V.V. Atalante speelde afgelopen vrij-
dag tegen het Amsterdamse Netzo 
in de NeVoBo-competitie. Het team 
startte de wedstrijd zeer voortva-
rend, maar wist het goede niveau 
helaas niet vast te houden. Met 2-3 
ging de overwinning naar de Am-
sterdamse concurrent.
Het team was compleet, maar Carin 
van Kouwen was nog niet voldoen-
de hersteld van haar rugblessure. 
Haar plek werd overgenomen door 
Loes Kuijper uit dames 2. De eerste 
set werd gestart met Mirjam van der 
Strate op spelverdeling en Tineke 
Vellekoop op diagonaal. Natalie van 
Scheppingen en Jana Chatrnuchova 
op buiten en Marjan Fares en An-
nike van Kouwen op midden. Da-
mes 1 startte de wedstrijd voor ei-
gen publiek zeer sterk. Er werd snel 
een grote voorsprong opgebouwd 
en Netzo kwam niet veel in het spel 
voor. Halverwege de set kwam de 
klad er in en kwam Netzo dichterbij. 
Wilma van der Schaft en Loes Kuij-
per kwamen binnen de lijnen voor 
Mirjam en Tineke om meer aanvals-
kracht te creëren. Het spel werd iets 
beter, maar een time-out was no-
dig om het team op scherp te zet-
ten. Uiteindelijk werd toch de winst 
in deze set gepakt (25-21).

Mindere spel
Het mindere spel van het eind van 
deze set werd in de tweede set 
voortgezet. Netzo had een ande-
re spelverdeelster binnen de lijnen 
gebracht, waardoor het spel sneller 
werd gespeeld. Atalante had moeite 
met aanhaken, maar wist op de ser-
vice van Jana toch terug in de set te 
komen. Die goede reeks werd opge-

volgd door een serie fouten; misver-
standen, passfouten…alles leek mis 
te gaan. Atalante bleef wel knokken, 
maar de setwinst ging naar Netzo 
met 20-25.
De derde set nam Wilma de spel-
verdeling voor haar rekening en 
Mirjam ging op diagonaal spelen. 
Daarnaast kwam ook Loes nog bin-
nen de lijnen voor Marjan. Een klei-
ne opleving was een feit. Atalante 
ging weer hard werken in de ver-
dediging en aan het net werd meer 
afgewisseld. Het team bleef echter 
ook grossieren in fouten; met name 
de service was deze set dramatisch. 
Gelukkig ging het op andere onder-
delen beter, waardoor toch de set-
winst een feit was (25-19).
De vierde set kwam Marjan binnen 
de lijnen voor Annike en bleef de 
rest van de opstelling ongewijzigd. 
Netzo ging het spelletje anders spe-
len en wisselde veel af in de aan-
val. De Vinkeveense verdediging 
had hier veel moeite mee en Atalan-
te keek snel tegen een achterstand 
aan. Aan het net werd niet meer ge-
scoord en de servicedruk was door 
de fouten in de derde set gedaald 
tot een nulpunt. Netzo ging door 
waar het goed in was en de spel-
verdeelster wist veel te scoren met 
haar lepe tweede balletjes. Helaas 
(nog) geen winst voor dames 1 deze 
wedstrijd. Netzo won de vierde set 
met 17-25.
De vijfde set was in een woord dra-
matisch te noemen. Met een dikke 
achterstand van 1-8 werd gewis-
seld van kant. Met het Vinkeveen-
se publiek direct achter zich kwam 
Atalante nog een klein beetje terug, 
maar het vertrouwen en geloof wa-
ren weg. Met 6-15 ging de setwinst 
en daarmee de winst in de wedstrijd 
naar Netzo.

Argon E5 wint uit in
‘s Gravenland van E6
Mijdrecht - Zaterdag ochtend, het 
is 0910 en een beetje mistig, we 
moeten uit naar s ‘Gravenland om 
te spelen tegen de E6. De wedstrijd 
begon om 1015, in de eerste minu-
ten was al duidelijk dat de E5 de 
druk er goed op zetten. Er volgt bij 
het doel van Can tot 2 keer toe een 
corner voor de E6, zonder resultaat, 
wel kan Vincent uitbreken en weet 
langs de lijn naar de andere kant te 
rennen, geeft voor aan Nassim en 
scoort de opening treffer 0-1
Kans E6 schot op doel kaatst weg 
op de paal, nog een 2e poging komt 
in de handen van Can.
Mike neemt de bal mee naar de zij-
kant van het veld en weet met een 
mooi schot de bal in de verre hoek 
te krijgen, het is 0-2.
En met een 0-2 stand gaan we rust-
gevend de rust in.
Gelijk na het fluit signaal gaat de E6 
op het doel af, maar schieten naast.
Collin heeft de bal, geeft een voorzet 
aan Thomas, deze maakt het mooi af 
met een doelpunt 0-3
Ook de volgende komt uit een klust 
bal, deze komt weer bij Thomas te-
recht en maakt ook deze goed af 
0-4.

Thomas verast bij de volgende actie 
geheel de kipper, Thomas schiet de 
bal van grote afstand richting doel, 
de kipper probeert de bal te vangen, 
maar de bal schiet door zijn han-
den en tussen zijn benen door in het 
doel 0-5.
Na een overtreding op Yannick 
neemt Vincent een vrije trap, deze 
bal wordt over de lijn gewerkt.
Weer Thomas aan de bal, hij weet 
via een mooie actie weer te scoren 
0-6.
De volgende mooi uitgevoerde en 
getrainde kans komt vanuit een cor-
ner, corner canon Vincent neemt, en 
Yannick weet met een mooi uitge-
meten kopbal de bal in het net te 
krijgen, mooi om te zien 0-7
De kipper schiet uit en Amine neemt 
aan en schiet gelijk van afstand en 
weet de kipper te passeren 0-8.
Er volgt weer een kans voor de E6, 
Can redt meerdere keren, maar kan 
niet voorkomen dat de E6 toch nog 
scoren 1-8.

Nogmaals afstand schot Amine, 
kipper werkt weg, Mourad weet in 
2e instantie de kipper te verrassen 
en scoort 1-9, tevens de eindstand.

Hertha E4 Topper in 
Nigtevecht
Vinkeveen - De spanning was 
voelbaar aan de Vecht op deze drui-
lerige zaterdagochtend. Ouders die 
al vroeg aanwezig waren   om hun 
kroost alvast op te warmen voor de 
topper tegen DOB. Om kwart over 
elf werd er afgetrapt en het was 
meteen een nerveus begin. Voor 
beide teams veel balverlies op het 
moeilijk bespeelbare veld. Langza-
merhand kwam Hertha wat beter in 
zijn spel en dat resulteerde in een 
paar kansen. Een mooie voorzet van 
Ryan die Daan net naast schoot. Se-
bastiaan gaf Geert een goede pass 
maar die schoot in handen van de 
keeper. Ook DOB kwam af en toe 
gevaarlijk door maar de verdediging 
stond z’n mannetje. Een minuut of 
tien voor de rust kreeg Herta een 
corner. Teis nam de hoekschop en 
Sebastiaan knalde de bal keihard in 
de bovenhoek. 0-1. DOB nam weer 
het initiatief maar een mooie red-
ding van Enzo voorkwam de gelijk-
maker. De scheids floot voor de rust   
en Mark en Frans   gaven instructie 
hoe de tweede helft te spelen.

De limonade viel blijkbaar niet goed 
want   binnen vijf minutenwas het 
2-1 voor DOB. Een paar mooie aan-

vallen en even niet opletten van de 
verdedigers en Hertha stond weer 
met beide benen op het modderige 
veld.   Dat was even schrikken maar 
binnen enkele minuten hadden de 
boy’s de boel weer onder controle. 
Niels en Benjamin zetten een aanval 
op maar stuiten op de keeper van 
DOB. De ene na de andere aanval 
golfde op het doel van DOB af maar 
de gelijkmaker wilde niet vallen. 
Een bal net naast de paal, de vol-
gende net over. Na weer een aan-
val die over veel schijven liep schoot 
Sebastiaan de gelijkmaker binnen. 
Met nog een minuut of acht te gaan 
was de spanning volledig terug. Teis 
knalde op de lat en de terug stui-
terende bal werd door Ryan in het 
net geprikt. 2-3   Vlak daarna ver-
richtte Enzo nog een spectaculaire 
redding ,hij schoot de bal meteen 
uit ,die kwam bij Vincent terecht en 
met een prachtige lob maakte hij de 
2-4. De scheids liet niet meer aftrap-
pen en op zeer sportieve wijze nam 
Dob zijn verlies. Voor de stand in de 
competitie betekend dit dat met nog 
twee wedstrijden te gaan   Hertha 
drie punten voor staat op DOB. Dat 
worden nog spannende weken want 
met die stand is alles nog mogelijk.



HVM Jongens D1 wint weer
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
hebben de jongens D1 van Hoc-
key Vereniging Mijdrecht voor de 3 
keer op rij gewonnen. Dit keer kre-
gen de jongens D3 van Qui Vive het 
op ‘t veld 1 van HVM zwaar te ver-
duren. HVM kwam zeer efficiënt uit 
de startblokken. Al binnen 6 minu-
ten stond het 3 – 0 voor de rood-
hemden. Elke aanval werd in pre-
cisie uitgevoerd en ook een straf-
corner werd via een mooie combi-
natie gescoord. Het vervolg van de 
eerste helft werd ook bijna geheel 
op de helft van Qui Vive gespeeld. 
Mijdrecht bleef continue aanval-
len, maar Qui Vive hield het veld 
klein. Hierdoor werd de vrije man 
minder snel gevonden. Uiteinde-
lijk werd deze helft nog 3 keer door 
Mijdrecht gescoord, zodat er in de 
rust 6 – 0  op het scorebord prijkte.                                                                                                            

Na goede aanwijzingen van coa-
ches Tom Guhnter en Olivier Meijer 
werd er met enthousiasme gestart 
aan de tweede helft. Qui Vive bleef 
compact spelen en kreeg ook wat 
meer ruimte om uit te breken. On-
danks een paar goede kansen lukte 
het echter Qui Vive niet om tot sco-
re te komen. Mijdrecht kon niet pro-
fiteren van de extra ruimte. Diverse 
uitbraken werden onnauwkeurig af-
gemaakt en de keeper van Qui Vi-
ve had een aantal mooi reddingen. 
Uiteindelijk wist Mijdrecht nog maar 
1 keer te scoren, waarmee de eind-
stand op 7 – 0 werd bepaald.
Door deze overwinning kan de 
sponsor De Contractmanager ex-
tra trots zijn; HVM JD1 staat in haar 
poule eerste klasse A alleen aan 
kop met 9 punten uit 3 wedstrijden. 
Foto:sportinbeeld.com    

Hertha F5 verslaat Vecht F8i
Vinkeveen - Na de overwinning op 
Breukelen van vorige week moch-
ten de jongens van Hertha’s F5 in 
de VSV competitie afgelopen zater-
dag aantreden tegen De Vecht F8 
uit Loenen. Een tot nu toe onbeken-
de tegenstander, die het twee we-
ken terug Breukelen nog knap lastig 
had gemaakt. Hertha was dus ge-
waarschuwd. De voltallige selectie 
was dit keer aanwezig. Na een pit-
tige warming up in de mist van Loe-
nen waren de mannen er helemaal 
klaar voor. Direct na de aftrap werd 
meteen druk naar voren gezet. In de 
eerste minuten werden meteen al 
enkele grote kansen gecreëerd en 
het duurde niet lang voordat de 0-1 
in het net lag: na sterk doorzetten 
van Skye Pertijs kon Indy Dolman 
makkelijk intikken. Skye was ver-
volgens nog een keer héél dichtbij 
een doelpunt, maar de bal eindigde 
via Indy op de paal. Vlak daarna ver-
dween een corner van Tim Stubbe 
achter de keeper via een been van 
een van de spelertjes van de Vecht. 
Er werd hard gejuicht en gelachen 
om deze gelukstreffer, maar coach 
Matthijs Mons drukte de jongens 
op het hard dat dat niet erg spor-
tief was. 
De thuisclub uit Loenen probeer-
de daarna via enkele gevaarlijke 
counters nog wel onder de druk van 
Hertha uit te komen, maar de taaie 
Hertha verdedigers Dean Hoogland 
en Wes Twaalfhoven bleken weer 
eens vrijwel onpasseerbaar. En de 
enkele keer dat de jongens uit Loe-
nen toch dichtbij de goal wisten 
te komen was daar altijd nog kee-
per Marvin Buitendam. Uiteindelijk 

werd met een 0-5 stand de rust be-
reikt, na wéér een doelpunt van In-
dy en twee bijzonder snelle coun-
ters van Yassine. In de tweede helft 
ging Tim op goal en kwam Marvin 
het veld in. Hertha ging onverdro-
ten door met aanvallen en De Vecht 
kwam nu helemaal niet meer on-
der de druk uit. Het fanatisme bij 
de jongens nam alleen maar verder 
toe toen ze doorkregen dat “de tien” 
haalbaar leek. Genadeloos werd di-
rect na iedere aftrap van de Vecht 
werd de bal heroverd. Hertha zette 
de ene aanval na de andere op. Niet 
àlle kansen werden benut, diverse 
ballen belandden op de paal, of gin-
gen vlak naast, zoals de schoten van 
Pieter Scönberger en Jasper Mons. 
De schade voor De Vecht had dus 
nog veel groter kunnen zijn, maar 
uiteindelijk werd het dan toch 0-10, 
in de allerlaatste minuut. Indy Dol-
man steeg met stip naar de boven-
kant van de topscorerslijst met zijn 
vier doelpunten (en 3 paalballen). 
Ook Yassine liet zich van zijn beste 
kant zien als razensnelle rechtsbui-
ten en maakte drie fraaie doelpun-
ten. Samuel Mekerttsjan deed het 
dit voor zijn doen keer zuinigjes aan, 
met ‘slechts’ één treffer. Na afloop 
waren de trotse ouders het er snel 
overeens dat dit de beste wedstrijd 
van het seizoen tot nu was. Hert-
ha F5 heeft nu al 4 overwinningen 
staan in de VSV competitie. 
Beide teams spelen aanstaande za-
terdag meteen weer tegen elkaar, 
dit keer bij Hertha in Vinkeveen, 
om 8:30. Wie van mooie doelpunten 
houdt, doet er goed aan om dan te 
komen kijken!

CSW op zoek naar 
nieuwe voetbal talentjes
Wilnis - Heeft u kinderen van 5 jaar 
of ouder, die het leuk vinden om te-
gen een bal te schoppen? Of kinde-
ren die lekker sportief bezig willen 
zijn bij een gezellige dorpsvoetbal-
vereniging? Kom dan eens kijken bij 
CSW in Wilnis!  
Meisjes, jongens, jong en oud al-
le kinderen zijn welkom. CSW heeft 
geen wachtlijst, de kinderen kunnen 
direct meespelen. Voor de kleinste 
vanaf vijf jaar, wordt er 1 x per week 
op woensdag middag getraind en 
iedere zaterdagochtend volgt een 
“echte” onderlinge wedstrijd op ei-
gen terrein.  Naast trainingen en 
wedstrijden worden er veel leuke 
kinderactiviteiten georganiseerd. Zo 
is het Minikamp bij CSW al 25 jaar 
een enorm succes, zowel bij de jon-
ge voetballers als ook bij de vele en-
thousiaste ouders en vrijwilligers die 
CSW kent. En uiteraard komt ook 
Sinterklaas elk jaar bij CSW langs, 
wat zorgt voor een leuke en spor-
tieve Sint en Pieten middag! Kin-
deren zijn reuze enthousiast en dat 
maakt het voetballen in zijn totaliteit 
zo leuk.
Bent u geïnteresseerd? Neem con-

tact op met Rene van Dijk, coördi-
nator jeugd voor een proef training! 
tel: 0638607254 of neem een kijk-
je op onze website www.cswilnis.nl

Zevenklapper Koeleman 
brengt winst voor De Vinken
Vinkeveen - Na de winst van vorige 
week tegen Tiel’72 moest afgelopen 
zaterdag De Corvers uit Hilversum 
zijn meerdere erkennen in de ABN-
AMRO formatie uit Vinkeveen. Met 
twee wedstrijden gespeeld en vier 
wedstrijdpunten gaat De Vinken 1 
nu aan kop samen met GKV en For-
tissimo. Via een 6-10 ruststand werd 
de einduitslag bepaald op 10-18.
In de aanval startten Kelvin 
Hoogeboom, Rudy Oussoren, An-
nick Stokhof en Melanie Kroon. Aan 
verdedigende zijde werd er een wij-
ziging doorgevoerd. Emese Kroon 
kampt met een enkelkwetsuur, zij 
werd vervangen door Eva Hemelaar. 
Gerwin Hazeleger, Peter Koeleman 
en Masha Hoogeboom maakten 
dit defensiekwartet compleet. Bin-
nen 23 seconden nam De Corvers 
het initiatief tot scoren, een over-
treding werd gemaakt en de eer-
ste Hilversumse  vrije bal vloog door 
de gele mand. Tot aan de 21ste mi-
nuut was het spelverloop eentonig 
te noemen. Iedereen van De Vinken 
kreeg kansen en creëerde mogelijk-
heden, maar alleen Peter Koeleman 
(4x) en Annick  Stokhof (2x) wisten 
echt te scoren. Middels een vrije bal 
van Rudy Oussoren, een doorloop-
bal van Koeleman, een strafworp 
van Kelvin Hoogeboom en een af-
standsschot van zus Masha kwam 
de 6-10 ruststand op het scorebord.

Gevaarlijke dames
De Vinken was gewaarschuwd in 
de eerste helft. De dames van De 
Corvers bleven naar binnen ren-

nen om een doorbraak te forceren. 
Ondanks dat de Vinkeveners geva-
rieerd speelden moesten er meer 
kansen worden afgerond om De 
Corvers niet het gevoel te geven dat 
er iets te halen was. Met een tweede 
vrije bal scoorde Rudy Oussoren en 
ook Masha Hoogeboom doorboorde 
de mand met een afstandsschot di-
rect na rust. De uitstekend spelen-
de Gerwin Hazeleger maakte keer 
op keer gebruik van zijn snelheid en 
trok zo de aandacht naar zich toe. 
Vakmaatje Koeleman maakte hier 
handig gebruik van en wist diverse 
kansen tot een score te promove-
ren. Met een score van Peter en een 
afstandsschot van Rudy Oussoren 
kwam de 7-14 tussenstand op het 
scorebord. Dit was voor coach Jo-
han Kroon het moment om een aan-
tal speelminuten te gunnen aan de 
meegereisde spelers van De Vinken 
2. Rutger Woud kwam in het veld 
voor Kelvin, zus Masha verliet het 
veld voor Roosmarijn Mooij, Gerwin 
Hazeleger stond zijn plaats af aan 
Mark de Haan. Het eerste schot van 
Roosmarijn zeilde door de korf en 
ook Rudy Oussoren en Peter Koele-
man wisten nog een keer de korf te 
vinden. Ten slotte deed ook Eva He-
melaar  nog een duit in de zakje. Zij 
versierde een strafworp, die ze zelf 
met succes verzilverde: eindstand 
10-18. Niet wist te winnen, zal deze 
wedstrijd niet bij voorbaat gewon-
nen worden. De Vinken zal geduldig 
moeten blijven spelen en daarmee 
blijven winnen om de kampioensas-
piraties vast te kunnen houden.

Weer geen winst voor CSW
Wilnis - CSW is er zaterdag op-
nieuw niet in geslaagd om een wed-
strijd in winst om te zetten. In en te-
gen Almkerk, een ploeg die onder 
CSW stond op de ranglijst, werd 
een 1-1 gelijkspel behaald en daar 
mocht CSW nog het meest blij mee 
zijn. Beide ploegen starten afwach-
tend en de angst om niet te verlie-
zen was duidelijk aanwezig in dit 
duel. De eerste doelpoging van Al-
mkerk in de beginfase was bijna 
raak maar de bal rolde naast het 
doel van Jordy Wens. Even later een 
gevaarlijke vrije trap van Almkerk 
vanaf de zijkant maar gelukkig kon 
niemand de bal raken en ging de bal 
voorlangs. Aan de andere kant was 
Wesley Suister bijna succesvol door 
knullig uitverdedigen van de keeper 
maar via het been van Suister kwam 
de bal weer in de handen van de 
keeper. Veel balverlies over en weer 
en daardoor ook weinig mogelijk-
heden tot doelrijpe kansen. Toch 
was het Almkerk dat een minuut of 
tien voor rust op voorsprong kwam. 
Uit een hoekschop werd de bal te-
gen een hand van een speler van 
CSW gekopt en de prima leidende 
scheidsrechter oordeelde een straf-
schop die vervolgens feilloos werd 
binnengeschoten. Daarna kreeg 
CSW een vrije trap rand zestien die 

door Sven van Vuuren keihard laag 
werd ingeschoten maar schitterend 
werd gered door de keeper van Al-
mkerk. Gelukkig voor CSW kwam de 
ploeg nog voor rust op gelijke hoog-
te. Uit een hoekschop schoot van 
Vuuren de bal recht op de keeper af, 
die vervolgens de bal losliet en Suis-
ter er als de kippen bij was op de 
gelijkmaker aan te tekenen.
Na rust was het Almkerk met het 
meeste balbezit maar echt gevaar-
lijk kon de ploeg ook niet worden 
behoudens een paar schoten uit 
de tweede lijn. CSW kwam bijna 
op voorsprong toen van Vuuren de 
bal knap vrijmaakte maar zijn schot 
ging net naast het doel. Bij een 
hoekschop van Almkerk kwam CSW 
heel goed weg toen de bal keihard 
tegen de lat werd gekopt en weer in 
het veld terugstuiterde. CSW kreeg 
nog een mogelijkheid via Mike Cor-
nelissen maar uit een moeilijke hoek 
vond hij de keeper op zijn weg. Het 
was Almkerk dat nog het meest ge-
vaarlijk werd via voorzetten vanaf de 
zijkanten maar doelman Wens was 
elke situatie de baas. 
Wederom dus een gelijkspel voor 
CSW maar doordat de ploegen bo-
ven de Wilnissers ook steeds punten 
verspelen blijven die ploegen in het 
zicht van de achtervolging.HVM MD3 pakt eerste punt

Mijdrecht - Na een moeizame start 
in de eerste wedstrijden van dit sei-
zoen, is het de meiden van de MD3 
het afgelopen weekend voor het 
eerst gelukt een punt te pakken in 
een wedstrijd. Tegen de meiden van 
Overbos MD5 uit Beverwijk werd er 
met veel inzet en strijd een 1-1 ge-
lijkspel bereikt. 
De meeste dames spelen dit sei-
zoen voor het eerst op een heel veld 
en zo´n veld is in het begin dan nog 
wel heel groot voor sommige kleine 
beentjes. De sfeer is echter goed in 
het team en de dames maken er met 
elkaar een gezellige boel van. Soms 
is het zelfs iets te gezellig tijdens de 

wedstrijden. In het begin van het 
seizoen speelden de meiden op een 
te hoog niveau en werden een paar 
keer afgedroogd met wel hele gro-
te uitslagen. Maar ondanks dat hiel-
den de dames de moed erin en dat 
werd deze wedstrijd dan uiteinde-
lijk beloond. De tegenstander kreeg 
veel meer strafcorners mee, maar 
met goed verdedigen van het hele 
team, bleef de bal, op slechts 1 keer 
na, buiten de goal. Zelf  wisten de 
HVM meiden de bal er ook 1 keer 
in te krijgen en daarmee werd een 
gelijkspel als eindresultaat behaald. 
Dames, ga zo door! 
Foto: sportinbeeld.com Toch nog winst voor 

Hertha MD1
Vinkeveen - Zaterdagochtend 
moesten de Hertha meiden voetbal-
len op een mistig veld tegen Buiten-
boys. Na een minuut of tien spelen 
kwamen de meiden van de Hertha 
na een eerdere goede redding van 
keeper Maura toch op 1-0 achter-
stand. Gelukkig werd dit snel her-
stelt door een zeer zachte maar zeer 
effectieve bal van Donna. De mei-
den speelden zeer goed over en Ca-
mille was weer ijzersterk achterin.  
Al snel scoorde ook Isabel met een 
zeer scherp schot op doel. 2-1 met 
rust. De tweede helft begon romme-

lig voor Hertha, waarschijnlijk roken 
zij de overwinning al en waren de 
weg een beetje kwijt. Gelukkig werd 
het 2-2 waardoor de meiden weer 
met beide benen op de grond ston-
den en weer begonnen te voetbal-
len. Hertha wist een corner te force-
ren (dit werden er 5) waarbij Joska 
uiteindelijk met haar linkervoet de 
bal in het doel poeierde! 3-2.
Gelukkig klonk daarna al snel het 
eindsignaal! Yes, winst voor Hert-
ha MD1; een mooier verjaardagsca-
deau kon coach Mireille zich niet in-
denken.

Waterpolo Amstel heren 
slordig met punten
Regio - Afgelopen zondag lieten 
de eerste heren van De Amstel iet-
wat makkelijk punten liggen in de 
thuiswedstrijd tegen de hekkenslui-
ter van deze competitie, de studen-
tenvereniging JAWS uit Amsterdam.
Meer dan een, met moeite verkre-
gen, gelijk spel zat er dit keer niet 
in. De vierde gelijk geëindigde wed-
strijd van deze inmiddels 7 ronden 
oude competitie.
Evenwel speelde het team zonder 
enige door blessure uitgevallen spe-
lers (Anthony Jongebloet en Stefan 
Wijtsma), maar  met aanvulling van-
uit heren 2 door Rob Broeken als 
voortreffelijk keeper en jeugdspeler 
Bram Degens. Het team kwam met 
een gelijk opgaande strijd, met een 
openingsscore door de meest sta-
biele speler deze wedstrijd; Mark 
Visser na een eerste helft nog op  
een voorsprong van 3-2 (Mark Vis-
ser 2e en Max de Jong). Gaande-
weg de twee laatste periodes speel-
de het team vooral tegen zichzelf. 
Een aantal onnodige, maar slech-
te momenten haalden de overwin-
ningseuforie snel naar beneden en 
deed het team zelfs in het begin van 
de derde speelduur aankijken te-

gen een 3-5 achterstand. Een snel 
genomen vrije bal na een uitsluiting 
van de Amsterdammers wist Sander 
Aarsman te verzilveren en bracht 
daarmee het deprimerende gevoel 
van achterstaan, naar een stand die 
nog mogelijkheden bood voor de 
laatste periode.
In die laatste periode  werden er 
over en weer de nodige uitsluitingen 
gekregen, maar was het enige doel-
punt in deze speeltijd een fraaie bal 
van  Stefan Bramsen die daarmee 
een gelijke stand op de klok bracht.
Met nog 3 minuten bruto speeltijd 
gaf dit voor zowel publiek als spe-
lers van beide ploegen de nodige 
stress om niet in de laatste fase van 
de wedstrijd toch nog alle punten te 
verspelen .
Met opluchting aan beide zijden 
werd dan ook een 5-5 als hoogst 
haalbare en meest acceptabele re-
sultaat  door beide teams voor lief 
genomen.
Met dit gelijkspel sluipt het team 
naar een positie dicht bij de kop van 
de competitie. Door tevens een ge-
lijkspel van de nummers 2 en 3  blij-
ven de Amstelheren op een solide 
4e plaats staan.

Hans van Eijk B-poule 
driebanden-koning 
Regio - Afgelopen weekend was 
het landelijk gelegen etablisse-
ment de Lachende Ruiter in Nieu-
wer Ter Aa het decor voor de drie-
bandenspecialisten uit de B-klasse.  
Het 6-tal wat het tegen elkaar op 
moest nemen bestond uit: Gijs Rij-
neveld, Hans van Eijk, Jim van Zwie-
ten, Jos Lugtigheid Jan van Veen en 
Joop Luthart.  Er werd op beide da-
gen om 11.00uur s’morgens al be-
gonnen want er stonden 15 wed-
strijden op het programma.  Het 
materiaal was pikobello in orde, ie-
dereen speelde ruim boven moyen-
ne.   Na dag 1 voerden Hans en Jim 
met 6 winstpunten de kop aan.  Jos 
volgde met 5 zodat voor zondag de 
strijd nog volledig open lag.  De ar-
bitrage was van hoog nivo want het 
driebandenspel stelt hoge eisen aan 
de vakkundigheid hiervan.  Lucia en 
Aria deelden het programma vol-

gens het Avé-systeem in waardoor 
de beste speler werd afgeschermd.   
Zondag liep uiteindelijk vlotjes want 
oudje Joop Luthart zette met 19 
beurten de kortste partij.  Hans van 
Eijk kwam in zijn partij tegen  Jim tot 
een hoogste serie van 5 carambo-
les.  Rond 15.00 uur sprak federatie-
voorzitter Toine Doezé zijn dank uit 
aan allen die meegewerkt hebben 
aan een succesvol tournooi, daar-
opvolgend maakte Aria Dolmans de 
eindstand bekend en reikte met Lu-
cia het eremetaal en de fleurige Rij-
des-boeketten uit.

De einduitslag was tot slot als volgt:
1. Hans van Eijk 8
2. Jim van Zwieten 8
3. Jos Lugtigheid 7
4. Joop Luthart 4
5. Gijs Rijneveld 3
6. Jan van Veen 0
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