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Financiële Diensten Mijdrecht
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INFO@FIDICE.NL
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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
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Fitness nóg goedkoper!

per 4 weken

Just
F tness®

www.justfitness-mijdrecht.nl

Rendementsweg 10a, 
3641 SK Mijdrecht, 
Tel: 0297-769134

Boven Seats and Sofas

Onbeperkt sporten    
7 dagen per week

Mijdrecht

€ 15,95

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

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

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

www. zorgenzekerheid. nl

Mijdrecht - Een kleine misreke-
ning van de chauffeur van de lad-
derwagen van de Mijdrechtse vrij-
willige brandweer zorgde vori-
ge week woensdagavond voor een 
aardige ravage rond de Steven van 
Rumelaerstraat in Mijdrecht. Rond 
tien uur kreeg de brandweer een 
oproep om assistentie te verlenen 
bij het afhijsen van een patiënt voor 
de ambulancedienst in de Steven 
van Rumelaerstraat in Mijdrecht. De 
hoogwerker moest hiervoor door de 
smalle straten waar aan één kant 
altijd auto’s geparkeerd staan. Een 
misrekening van de chauffeur bij 
het nemen van twee bochten zorg-
de voor een ravage. Bij beide boch-
ten raakte de hoogwerker twee ge-
parkeerd staande auto’s en een 
tuinhek. De schade aan het tuinhek 
en de auto’s was groot. De hoog-
werker liep weinig echte schade 
op. De patiënt was voor aankomst 
van de hoogwerker reeds afgevoerd 
naar het ziekenhuis. 
Foto: Jan Willem Koedam

Misrekening 
chauffeur zorgt 
voor ravage

Vinkeveen - ‘Verkeerskundi-
ge’ ambtenaren in onze gemeen-
te schijnen het maar niet te kun-
nen of te snappen hoe je een vei-
lig kruispunt moet inrichten zodat 
iedere weggebruiker, ook de voet-
ganger, weet waar hij aan toe is. 
Op ongeveer dezelfde manier als 
het ‘onding’ bij de Prinses Margriet-
laan/Ambachtsherensingel is ook 
in Vinkeveen het kruispunt Reiger-
straat/Plevierenlaan/Loopveltweg 
vorm gegeven. De huidige situa-
tie is dat het verkeer komende van-
af de Reigerstraat naar links ‘mee-
buigt’ om de Plevierenlaan op te rij-
den richting winkelcentrum. Dat is 
een voorrangsweg. Echter, als je 
rechtdoor wenst te gaan richting 

Heulweg moet je voorrang verlenen 
aan de fietsers die gewoon als door-
gaand verkeer ook met de weg naar 
links meebuigen. 

Komende vanaf de Heulweg geldt 
precies hetzelfde. Zie de witte haai-
entanden voor het (rode) fietspad. 
Het verkeer, komende vanaf de 
Loopveltweg dient aan de fietsers 
ook voorrang te geven op de krui-
sing. Tot dan allemaal begrijpelijk.
Op zeker moment werd de kruising 
deels herbestraat en opnieuw inge-
richt. Toen was er voor het gemak 
ook maar een voorrangsbord ge-
plaatst bij het fietspad ter hoogte 
van de kruising Reigerstraat/Loop-
veltweg, inclusief haaientanden op 

Kruispunt Reigerstraat/Plevierenlaan/
Loopveltweg slordig ingericht

Geen veilige voetgangersoversteekplaats (zebra) over de straat rechts op de 
foto, zoals op de Plevierenlaan wel het geval is en het bord ‘Fietspad’ staat 
naast het voetpad.

Amstelhoek - De kleiberg bij de 
vestiging van de firma Amstelkring 
Wilnis BV aan de Amstelkade blijkt 
nog altijd een omstreden zaak te 
zijn tussen de gemeente, provin-
cie en de omwonenden. Eind ok-
tober werd bij het bedrijf ruim der-
tienduizend kubieke meter klei ge-
stort, waarvan een deel buiten het 
gebied waar volgens het bestem-
mingsplan geen klei mocht worden 
opgeslagen. Om die reden eiste de 
gemeente dat die grond verplaatst 
moest worden binnen het toegesta-
ne gedeelte van het bestemmings-
plan. 

Gehandhaafd zou worden van-
af 7 november jl. Op 14 november 
bleek nog steeds niet aan de eis 
te zijn voldaan. ‘Maar in die week 
zou het gaan gebeuren’, zo vertel-
de een woordvoerder van de ge-
meente… Intussen zat de provincie 
ook niet stil, want een toezichthou-
der van de Provincie Utrecht heeft 
op 9 november jl. samen met twee 
toezichthouders van de Milieudienst 
Noord-West Utrecht het bedrijf aan 
de Amstelkade bezocht en gecon-
stateerd dat er op het terrein dijken-
klei ligt opgeslagen waarvoor geen 

vergunning is verleend. Kortom, dat 
mag dus ook niet binnen het aan-
gegeven bestemmingsplan! In dat 
licht gezien heeft de Provincie het 
bedrijf via een brief van haar Af-
deling Handhaving, d.d. 29 novem-
ber, gesommeerd dat de comple-
te partij kleigrond vóór 15 decem-
ber a.s. van het terrein moet zijn ver-
wijderd. Daarnaast blijkt het bedrijf 
een afvalstof te hebben geaccep-
teerd waarvan men verplicht is hier-
van melding te doen bij het Lande-
lijk Meldpunt Afvalstoffen, zo staat 
in de brief.

Wat nu?
Afvoeren van de klei per schip is 
volgens de huidige vergunning niet 
toegestaan. Het moet nu ‘in over-
leg met het bevoegd gezag’ via de 
weg worden afgevoerd. Dus langs 
de Van Geijnweg en Tienboeren-
weg, zoals het ook is gekomen. “Het 
is er in een week gekomen, dus kan 
het in een week ook weer worden 
afgevoerd”, aldus de omwonen-
den die blij reageren dat de over-
heid zich eindelijk eens doet gel-
den met handhaving. Waarheen de 
partij klei wordt getransporteerd is 
onbekend. Amstelkring Wilnis BV 

dient het probleem zelf op te lossen, 
eventueel samen met de leveran-
cier van de kleigrond. Gebeurt het 
verwijderen niet tijdig, dan start de 
Provincie een procedure om dit on-
der dwang te laten uitvoeren. In het 
uiterste geval is de politie bevoegd 
om onafhankelijk van het handha-
vingtraject strafrechtelijk op te tre-
den. Ook de gemeente De Ron-
de Venen is inmiddels door de Pro-
vincie op de hoogte gesteld van de 
maatregel.
Gezien het bovenstaande komt 
het bij veel mensen dan vreemd 
over dat diezelfde provincie over-
weegt om Amstelkring Wilnis BV 
(weer) een vergunning te verstrek-
ken voor de sortering en verwerking 
van sloop- en bouwafval. Weliswaar 
in de plaatselijke loods aan de Am-
stelkade, zodat de omgeving er zo 
weinig mogelijk hinder van onder-
vindt, maar toch. Opslag van klei-
grond mag niet, maar het sorteren, 
vermalen en verwerken van sloop-
afval is wel toegestaan. Bedrijfsacti-
viteiten die veel meer stof en lawaai 
voor de omgeving met zich mee-
brengen. Dat zou op zich geen pro-
bleem behoren te zijn als het bedrijf 
zich aan de regels zou houden...

Kleiberg moet vóór 15 
december van het terrein af

Kerstexpositie 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 10 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

de grond. Dus moesten de fietsers 
op hun beurt het afslaand gemotori-
seerd verkeer voorrang geven (???). 
Wel erg verwarrend en bovendien 
gevaarlijk, want wie geeft nu wie 
voorrang? Een van de bewoners 
aan de Conincksmeer trok bij de 
gemeente aan de bel dat dit natuur-
lijk niet kon. Hij werd niet geloofd. 
Na lang aandringen bleek men van 
gemeentewege toch bereid eens 
poolshoogte te gaan nemen. En ja, 
toen zag men de fout ook. Het ver-
keersbord en de haaientanden op 
de grond bij de kruising werden 
verwijderd. Hoewel rechtsafslaand 
en rechtdoorgaand verkeer gewoon 
voorrang aan de fietsers moet ge-
ven staat er nog steeds een (over-
bodig) verkeersbord om voorrang 
te verlenen. Verder mist de kruising 
Loopveltweg met het stukje Reiger-
straat dat aansluit op de Heulweg 
een veilige voetgangersoversteek-
plaats (zebra). Bovendien staat het 
ronde blauwe bord met de aandui-
ding ‘fietspad’ op het wandelpad in 
plaats van bij het fietspad. Al met al 
slordigheden die een verkeerskun-
dige ambtenaar na oplevering van 
het kruispunt had kunnen consta-
teren Is dit nu gewoon nalatigheid, 
slordigheid of kan je spreken van 
onkunde? Het is niet de eerste keer 
dat erbij het inrichten van kruis-
punten en straten verkeerstech-
nisch iets niet klopt of dat er onzin-
nige constructies zijn toegepast (zie 
Dukaton!). Leg op dat gebied eens 
meer deskundigheid aan de dag 
zouden we willen zeggen en klim 
als verantwoordelijke achter het bu-
reau vandaan om zelf te gaan kijken 
c.q. te controleren!

Omdat gesuggereerd werd dat de 
klei bestemd was om de dijken 
langs de Kromme Mijdrecht en de 
Amstel te verstevigen, vroegen wij 
Waternet om een reactie. De woord-
voerster laat net als vorige keren 
weten dat Waternet geen enkele af-
finiteit met de kleiopslag heeft (ge-
had). 
Maar mocht de grond via welk (le-
gaal) kanaal dan ook worden aan-
geboden, er eerst via monsters zal 
worden onderzocht of die geschikt 
is om dijken te verstevigen. Voor ge-
bruik als oeverversterking van de 
Kromme Mijdrecht is dus voorals-
nog geen sprake.

Lees In de provincie

Elektrisch 
rijden 
aantrekkelijker



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële 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

Abcoude
Zand- en Jaagpad 42 Wijzigen bouwvergunning: 
 bouwen van 1 in plaats van 
 2 woningen (a) Bouwen W-2011-0602  23-11-2011

mijdrecht
Industrieweg 15c Wijzigen van de zijgevel Bouwen W-2011-0601 26-11-2011
 
(a) dit betreft een verzoek tot INTREKKING van de verleende omgevingsvergunning met nummer W-2011-
0435. 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

mijdrecht
Gosewijn van  Slopen van het plafond van het Slopen W-2011-0575 17-11-2011
Aemstelstraat 2 toilet en het verwijderen van 
 asbesthoudende buismaterialen  
Tienboerenweg 9 Aanleggen van een veetunnel Bouwen W-2011-0537 17-11-2011

Vinkeveen
Dodaarslaan 7 Plaatsen van een dakkapel op 
 het voordakvlak van de woning Bouwen W-2011-0550 22-11-2011
Herenweg 210 Bouwen van appartementen Bouwen W-2011-0514 29-11-2011
  RO (afwijken 
  bestemming) 

Wilnis
Herenweg 31 Verwijderen van asbest Slopen W-2011-0553 17-11-2011

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.

 IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam Aard van het project Activiteit Vergunningsnr. Aanvraagnr.  Verzenddat.
    intrekking intrekking

Waverveen
Botsholsedijk 1a Gedeeltelijk intrekken  Milieu W-2011-0429 W-2011-0429 29-11-2011
 van de omgevings-
 vergunning  

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening 
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben ge-
nomen.
Het eerste besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van grondzeiler 1 tegenover;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van grondzei-

ler 6 tegenover, 3642 Am mijdrecht.
Het tweede besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Bijleveld 

41, 3645 Xt Vinkeveen.
Beide besluiten liggen met ingang van 7 december 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar 
maken bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn onder-
tekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit en de reden(en) van bezwaar. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 AAnpAssIng VAn De BeleIDsRegels mAAtschAppelIjke onDeRsteunIng De 
 RonDe Venen 2007 met BetRekkIng tot De fIets met tRAponDeRsteunIng / 
 De elektRIsche fIets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 6 december 2011 de aanpassing 
van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2007 met betrekking tot de fiets met 
trapondersteuning / de elektrische fiets is vastgesteld. Een wijziging van de “Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning De Ronde Venen 2007 ten aanzien van het aanvragen en verstrekken van een elektrische 
fiets werd noodzakelijk geacht om deze in overeenstemming te brengen met de huidige jurisprudentie en 
de geldende verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2011. Een Wmo- 
voorziening wordt niet toegekend als de voorziening voor de aanvrager algemeen gebruikelijk .De fiets met 
trapondersteuning stond niet expliciet genoemd bij de opsomming van fietsen die algemeen gebruikelijk zijn. 
Jurisprudentie geeft echter aan dat een fiets met trapondersteuning wel algemeen gebruikelijk is. Daarom is 
in de beleidsregels vastgelegd dat de fiets, de fiets met verlaagde instap, de Spartamet, de fiets met traponder-
steuning ook wel de elektrische fiets genoemd en de bromfiets algemeen gebruikelijke vervoer middelen zijn. 
De aanpassing van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2007 met betrekking 
tot de fiets met trapondersteuning / de elektrische fiets treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

terinzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder 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 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  D.A. de Bruin voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1600 liter, op het adres Botshol 

15, 1391 hp Abcoude;
-  h. sonnenberg voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1000 liter, op het adres Bots-

hol 22, 1391 hp Abcoude;
-  Blom & Blom fietsexperts mijdrecht voor het oprichten van een inrichting voor de verkoop en repara-

tie van fietsen, op het adres Industrieweg 41, 3641 Rk mijdrecht;

-  liquid Rubber Ind., europe voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van watergedragen coa-
tings, op het adres groot mijdrechtstraat 15, 3641 RV mijdrecht.

zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- V.o.f. g. van eck voor het aanpassen van het stalsysteem, op het adres Demmeriksekade 25, 3645 AZ 

Vinkeveen;
-  Vof Amstelhoeve voor het wijzigen van de groepsaccommodatie door verbouwing van de recreatieruim-

te, op het adres Ruigekade 24, 1426 RW De hoef;
-  Vof stal Bos-treur voor het uitbreiden van een veehouderij met extra strohokken, op het adres Wester-

landweg 10, 3641 pX mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
-  de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de 
stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 VeRgADeRIng commIssIe puBlIeke WeRken 7 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Dhr. J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4.  Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 7 september 2011 
5. Punten voor de raad van 22 december 2011 
a. Voorgenomen fusie milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht
 raadsvoorstel 0056/11
 Het Rijk heeft besloten dat uitvoering van taken die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving 

en toezicht aan zwaardere eisen moeten voldoen. Gebleken is dat de milieudiensten Zuid- Oost Utrecht en 
Noord-West Utrecht in de huidige situatie niet aan die zwaardere eisen kunnen voldoen. Door een fusie aan 
te gaan kan wel aan de criteria worden voldaan. Bovendien past de fusie in het verplichte Rijksbeleid om te 
komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s). Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen 
met de intentie tot fusie van de beide milieudiensten per 1-1 2013. In een latere fase, naar verwachting in het 
voorjaar van 2012, zal de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het definitieve besluit aan de 
raad worden voorgelegd. 

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe Algemeen BestuuRlIjke ZAken / fInAncIën e.o. 
 8 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4.  Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën van 6 oktober 2011 en notulen 

gezamenlijke commissie van 1 november 2011. 
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Lex silencio positivo raadsvoorstel 0064/11.
 Vaststelling van de Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp) tot wij-

ziging van twee verordeningen als gevolg van het feit dat op grond van de Dienstenrichtlijn de Lex silencio 
positivo vanaf 1 januari 2012 automatisch geldt voor vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dien-
stenrichtlijn vallen. 

b. Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 raadsvoorstel 0062/11.
 De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 (APV) bevat diverse regels voor het gebruik van 

de openbare orde. Deze APV wordt integraal herzien. De herziening betreft wijzigingen vanuit afdelingen van 
de gemeente en wijzigingen voortkomende uit hogere regelgeving. 

c. Vaststellen van de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0067/11.
 Bij het vaststellen van de programmarekening 2010 voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als De 

Ronde Venen zijn nog de afzonderlijke balansen per 31 december 2010 vastgesteld. De balansen worden sa-
mengevoegd tot de openingsbalans per 1 januari 2011 voor de nieuw gevormde gemeente De Ronde Venen. 

d. Voortgangsrapportage incidentele budgetten raadsvoorstel 0068/11.
 Over de financiële voortgang van alle incidenteel beschikbaar gestelde budgetten 2011 die door een onttrek-

king aan een reserve worden gedekt, is een rapportage opgesteld. 
e. 3e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0065/11.
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 3e be-

stuursrapportage. Het beleidsmatige onderdeel van de bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden.
6. Overige punten
a. Handhaving Amstelhoek
 Door de fractie van Ronde Venen Belang wordt het college verzocht een toelichting te geven op de ontwik-

keling rond de handhaving Amstelhoek in verband met de opslag van grond aldaar 
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën mededelingen te doen.
8. Sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe InWoneRsZAken / sAmenleVIng 12 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 november 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt. 

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 7 november 2011
5. Punten voor de raad van 22 december 2011 
a. Beschikbaar stellen middelen ten behoeven van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2012 raadsvoor-

stel 0063/11
 Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het 

volgende kalenderjaar vast. De raad wordt thans voorgesteld de benodigde financiële middelen hiervoor be-
schikbaar te stellen. 

b. Lokaal onderwijsbeleid raadsvoorstel 0052/11
 Voorgesteld wordt het beleid zoals verwoord in het rapport “Lokaal Onderwijsbeleid” vast te stellen. Met de 

uitvoering van dit beleid worden onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Op grond van een evalu-
atie wordt voorts voorgesteld de huidige gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een 
andere manier invulling te geven aan het realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid. 

c. Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand raadsvoorstel 0059/11
 Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt; de WIJ vervalt en 

gaat weer op in de WWB. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. Om te 
bereiken dat de huidige verordeningen voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen conform de wetswijzigin-
gen is het noodzakelijk een Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen. 

d Kosten implementatie Civision WIZ raadsvoorstel 0060/11
 In verband met wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 moet de ondersteunde applicatie in-

grijpend worden aangepast. De implementatie daarvan en de aanpassing van de onderliggende automatise-
ring (hard- en software) brengen eenmalig extra kosten met zich mee. 

6. Overige punten
a Uitvoering motie De Fabriek
 Het college wordt verzocht aan te geven op welke wijze zij uitvoering denkt te geven aan de motie welke is 

aangenomen in de begrotingsraad van 10 november jl. 
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen. 
8. Sluiting

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 BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.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@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



De provincie Utrecht zet zich 
op veel gebieden in om de 
mobiliteit en bereikbaarheid 
te vergroten. Neem bijvoor-
beeld het project Spitsvrij, het 
spitsmijdenproject voor betere 
doorstroming in de driehoek 
Utrecht-Amersfoort-Hilversum: 
een overkoepelend project waar 
een groot aantal ondernemers 
en overheidsorganisaties uit de 
regio aan meedoet. De provincie 
Utrecht is namens alle partijen 
opdrachtgever. Vorige week werd 
Gerrit Klaas van der Vaart, de 
5000ste deelnemer aan Spits-
vrij, op zijn werk verrast met 
een bloemetje uit handen van 
gedeputeerde Remco van Lun-

teren. Met 5000 deelnemers is 
in principe het maximum aantal 
deelnemers aan Spitsvrij bereikt. 
Belangstellenden kunnen zich 
nog wel op een wachtlijst laten 
zetten.
Met Spitsvrij wordt ervaring 
opgedaan met het bevorderen 
van gedragsverandering via een 
beloning en via informatievoor-
ziening. In de driehoek Utrecht-
Amersfoort-Hilversum rijden 
60.000 frequente spitsrijders 
rond. In korte tijd heeft daarvan 
8,5% zich aangemeld als deelne-
mer aan Spitsvrij. Zij krijgen een 
beloning als ze de auto laten 
staan of zich buiten de spits ver-
plaatsen.

Met twee nieuwe snellaadpalen 
in de provincie Utrecht is een 
landelijk dekkend netwerk voor 
elektrische auto’s weer een 
stap dichterbij gekomen. Vorige 
week werden oplaadpalen bij 
Stadion Galgenwaard en aan de 
Cartesiusweg, beiden in de stad 
Utrecht, geopend. 
Aanleiding is het proeftuinpro-
ject ‘elektrisch rijden’ van Presti-
ge GreenCab, dat in januari 2011 

van start is gegaan, waarbij men 
zo veel mogelijk snellaadpunten 
op strategische plaatsen in de 
provincie wil realiseren. 
Elektrisch rijden heeft de toe-
komst, maar zover is het voor-
lopig nog niet. Vrijwel alle grote 
autofabrikanten werken intensief 
aan de ontwikkeling van elek-
trische voertuigen, als serieus 
alternatief voor benzine- en die-
selauto's. De milieuvoordelen 

van elektrisch vervoer zijn groot: 
geen lokale luchtverontreiniging 
zoals stikstofoxiden, roet en fijn 
stof en nauwelijks geluidhinder. 
Om het werkbaar te maken, is 
een breed netwerk van snellaad-
palen – waar je in minder dan 
dertig minuten je auto oplaadt – 
een must. En dat half uur kun je, 
zoals de foto al aantoont, mooi 
aan andere zaken besteden.
www.groengasgeven.nl 

In de provincie is een uitgave
 van de provincie Utrecht. Aan de hand 

van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
21 december. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

In één dag Nederland 
doorkruisen met een 
elektrische auto

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

 Elektrisch rijden
steeds aantrekkelijker

Gedeputeerde mobiliteit Remco van Lunteren: “Het is 
belangrijk dat duurzame manieren van rijden, zoals het 
elektrisch rijden, mogelijk zijn. Helaas is het  nog niet op 
elke plek winstgevend om een laadpaal te exploiteren. 
Daarom geven we in dit geval als provincie een steuntje 
in de rug, door te helpen met het krijgen van een lening 
bij de bank. We willen het elektrisch rijden op zich niet 
subsidiëren, maar het is wel nodig om de infrastructuur 
van de laadpalen op gang te brengen. Goede initiatieven 
vanuit de markt zelf, zoals de laadpalen van Prestige 
GreenCab en de BP laten zien dat de markt op dit gebied 
steeds meer volwassen wordt. Ik ben blij dat dit laat zien 
dat overheidsbemoeienis straks niet meer nodig hoeft te 
zijn en het elektrisch rijden zichzelf aanzwengelt.” 

‘Goede initiatieven vanuit de markt’
GS

   
 

Spitsvrij 
begroet
5000e
deelnemer

PS
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Het nieuwste oplaadpunt voor snelladen werd vorige week bij Sta-
dion Galgenwaard in gebruik genomen. Dit initiatief maakt deel uit 

van een brede samenwerking tussen overheden en bedrijven. 
Zij hebben als doel een landelijk netwerk van elektrische 
snellaadstations te realiseren, zodat het voor de elektrische 

rijder mogelijk is om in één dag heel Nederland te doorkruisen. Ook 
de provincie Utrecht steunt het initiatief om schonere brandstoffen 
te stimuleren. Naast elektrisch rijden, speelt ook groen gas – ge-
wonnen uit onder meer visafval – daarin een belangrijke rol.

Mieke Hoek (50PLUS): 
“Duurzaam rijden is een 
belangrijke bijdrage leveren 
aan een gezonde omgeving. 
50PLUS vind het een 
positieve ontwikkeling dat 
er voorzieningen in de vorm 
van oplaadpunten worden 
gerealiseerd om duurzaam rijden 
te stimuleren, maar dan natuurlijk niet alleen voor 
auto’s. Ook voor gebruikers van elektrische fietsen 
en scooters moeten deze voorzieningen er komen. 
Graag op een onderlinge afstand van maximaal 15 

km op doorgaande fietsroutes. 
Hiermee wordt de algehele 
mobiliteit vergroot. Een 
van de speerpunten van de 
provincie is namelijk mobiliteit 
en daar past het prima bij. 
Als alternatieve brandstof zou 
het mooi zijn als zonnecellen 
een bijdrage voor de stroom 

van de oplaadpunten kunnen leveren, dan zijn we 
pas echt goed bezig. 50PLUS vindt dat de provincie 
zich hier meer dan optimaal voor moet inzetten. 
Mobiliteit bestaat niet alleen uit snelwegen.”

‘Mobiliteit is meer dan alleen snelwegen’



INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post 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. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische 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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen

www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl

Bankrekening: 45.91.18.994

Ahsante is Swahili, de taal van Oost Afrika, en betekent: dankjewel. 
Ik zeg op voorhand ahsante omdat de fondswerving voor het na-
tuurkundelokaal van ‘onze’ school in Dar es Salaam, Tanzania, nu 
echt is begonnen. Dit natuurkundelokaal is nodig om de school op 
te waarderen tot high school, te vergelijken met ons VWO. Als dit 
wordt gerealiseerd kunnen de meest getalenteerde kinderen van 
onze school en van andere scholen door naar het hoger onderwijs. 
Om het land verder vooruit te helpen zijn er goed opgeleide Tanza-
niaanse mensen nodig om leiding te geven. In heel Tanzania zijn er 
veel te weinig high schools. 
De meeste scholen die de afgelopen jaren zijn gebouwd door de 
Tanzaniaanse overheid gaan niet verder dan Groep 4. Het zijn slecht 
gebouwde overvolle klaslokaaltjes met slecht betaalde leerkrach-
ten en bijna geen leermiddelen. Dat moet verbeteren! Liefst door de 
Tanzanianen zelf. Wij kunnen daar een handje bij helpen door het 
voor de getalenteerde kinderen mogelijk te maken na het basis- en 
voortgezet onderwijs te gaan studeren. Daarom wil SOS het moge-
lijk maken dit natuurkunde/scheikunde lokaal te realiseren. Met uw 
hulp. Vooral de kinderen van arme ouders en de kinderen die hele-
maal geen ouders meer hebben, omdat deze zijn omgekomen door 
AIDS, krijgen de kans om verder te studeren als ze de daarvoor be-
nodigde talenten in hun mars hebben. Die kinderen zijn ongelofelijk 
gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Deze kinderen zijn 
van de straat geplukt door onze samenwerkingspartner in Tanzania 
Sr. Annette Farrell. Ze worden, indien mogelijk, ondergebracht bij 
grootouders of andere familieleden. Als dit niet mogelijk is vormen 
de kinderen niet zelden een eigen huishouden zonder volwassenen. 
Zij worden dan begeleid door onze samenwerkingspartner. En zo’n 
huishouden loopt dan wonderwel goed.
Geef die kinderen een kans om verder te komen in het leven en het 
land vooruit te helpen. Geef ze de kans om dit zelf te doen. Elke do-
natie, ook de kleinste, is meer dan welkom. Ahsante sana!! Héél 
veel dank!

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Ahsante! 

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Door Flavoring

Zittend achter de computer slaak ik een zucht van verlichting. De span-
ning glijdt van me af en mijn schouders hangen ineens veel relaxter 
naar beneden. Het is ineens zo stil en rustig in huis. Het lijkt wel of ik 
mezelf kan horen denken. Ik hoor geluiden van de nieuwe spelcompu-
ter, ik hoor legoblokjes af en toe vallen en tussendoor wordt er af en 
toe een opmerking gemaakt door een van de kinderen. De rust is te-
ruggekeerd in huis, en het is een wereld van verschil in vergelijking tot 
de afgelopen weken.

Ik weet niet hoe het andere huishoudens met jonge kinderen de af-
gelopen weken is vergaan, maar hier in huis was de Sinterklaas span-
ning alom aanwezig. Dit resulteerde in twee drukke kindjes, zeg maar 
gerust stuiterballen die regelmatig niet luisterden, druk door het huis 
heen en weer renden, en elke avond vroegen of de schoen gezet mocht 
worden. Tijdens het avondeten was het een onmogelijke opgave voor 
ze om op hun stoel te blijven zitten en als het avondeten klaar was, wa-
ren ze doodmoe en brachten we ze vlug naar bed. Het was lang gele-
den dat elke avond om zeven uur de kids in bed lagen en ook binnen 5 
minuten in dromenland lagen. Ergens in de nacht kwam er meestal wel 
een uit bed om stiekem in het grote bed van papa en mama te kruipen. 
Kortom: iedereen in huis was moe.

De prikkels die de jonge kinderen krijgen in de Sinterklaastijd zijn 
enorm. In drie weken wordt er toegewerkt naar een groot hoogtepunt 
en kinderen weten heel snel wat het feest inhoudt, namelijk een berg 
cadeautjes. Alles en iedereen werken er aan mee; kinderdagverblijven, 
scholen, sportverenigingen, winkels, het sinterklaasjournaal en tig an-
dere sinterklaasprogramma’s. Het is veel en het is ook allemaal zo leuk. 

Ik heb gemopperd op het drukke gedrag van mijn kinderen, ik heb op-
merkingen gemaakt die niet allemaal even pedagogisch zijn en er wa-
ren een aantal momenten dat ik doodmoe werd van dat drukke gedrag. 
Maar na regen komt zonneschijn. De andere kant is het kunnen ge-
nieten van de kinderen die een brief naar Sinterklaas schrijven, omdat 
ze zo graag willen weten hoe oud hij is. In de vroege ochtend de blote 
voetjes horen denderen over de vloer en na 1 seconde de uitroep ho-
ren: “Joehoe, ik heb wat in mijn schoen”. En als laatste natuurlijk de uit-
drukking op hun gezichtjes als ze de zak met cadeautjes zien en bin-
nen no time al hun cadeautjes uitgepakt hebben en verbaasd uitroe-
pen dat Sinterklaas echt goed wist wat ze wilden hebben. Dus wordt 
er nu heerlijk gespeeld met alle nieuwe aanwinsten en kan ik alleen 
maar denken: “Goh, waar heb ik me nou zo druk om gemaakt, ze zijn 
echt heel zoet”. 

SPANNING

 

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

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

Vermist: 
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
 een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.

Gevonden:
- Vinkeveen, Proosdijland: zwart/witte poes met witte bef, snuit,  
 snorharen en buik; witte sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn; wildkleur.
- Amstelhoek, N201: bruin/wit konijn.
-  Wilnis, Beatrixstraat: grijs/zwarte kater.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd
 en heeft een chip. 

Zingen bij het orgel in de Janskerk
Mijdrecht - Na het geweldige op-
treden van het Interkerkelijk Koor 
Watergraafsmeer op zaterdag 29 
oktober jl, met de uitvoering van het 
oratorium van Ruth, is het koor op-
nieuw te gast in de Janskerk. 
Zij gaan zingen tijdens het Advents–
Kerstprogramma, waaraan ook de 
organist Wim de Penning zal mee-
werken. Het wordt een afwisselend 
programma met koorzang, orgel-
improvisaties en samenzang, waar-

bij het Interkerkelijk koor zich met u 
voorbereidt op het naderende kerst-
feest. Wilt u genieten van het mooie 
orgel van de Janskerk, lekker mee-
zingen en luisteren naar mooie 
koorzang, dan bent u hartelijk wel-
kom. De commissie Bätz-orgel ver-
welkomt u heel graag komende za-
terdag 10 december om 20.00 uur. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur, de 
toegang is vrij met een collecte aan 
de uitgang.

Knotten in het Enge Bos
Uithoorn - Zaterdag 10 december 
gaat Knotgroep Uithoorn in De Kwa-
kel aan de slag, in het ‘Enge Bos’. 
Achter de kwekerijen van de gebroe-
ders Lek, midden in de Uithoornse 
Polder, is door hun eigen inzet zo’n 30 
jaar geleden een bijzonder natuurge-
biedje ontstaan met interessante flo-
ra en fauna. Cock Lek kan daar boei-
end over vertellen, verhalen over zijn 
Enge Bos. De Knotgroep helpt re-
gelmatig dit Enge Bos te onderhou-
den, door wilgen te knotten en bo-
men die te dicht opeengroeien, af te 
zetten. Iedereen die ervan houdt om 
in zo een mooi stuk natuur een och-
tend actief bezig te zijn, is van har-
te welkom. Vele handen maken licht 

werk! Het adres is: Drechtdijk 49 in 
De Kwakel. Vanaf de driesprong bij 
de kerk in De Kwakel is dat richting 
Nieuwveen. Bij nummer 49 staat een 
bord van de Knotgroep. Rij dan rus-
tig het terrein op van kwekerij Nieuw 
Mexico tot helemaal achterin. Daar 
parkeren en door de kas lopen naar 
het Enge Bos. De Knotgroep zorgt 
voor goed gereedschap, voor koffie 
met koek en voor heerlijke soep bij 
de afsluiting. Er zal om 09.00 uur ge-
start worden, maar u kunt ook iets la-
ter komen. Om 13.00 uur stopt men 
met de werkzaamheden. 

Voor verdere informatie: Bert Schaap, 
tel. 0297-565172. 



Het is een feit. Na 32 jaar gaat Buddies Hairdesign 
winkelcentrum Adelhof verlaten. De kapsalon verhuist 
naar het centrum van Mijdrecht en neemt haar intrek 
in het nieuwbouwpand van de familie Swaab aan De 
Passage 13. “Het was tijd voor wat anders”, aldus Han 
en Irene Franke, de trotse eigenaren van de nieuwe 
kapsalon. “Wij zien deze stap dan ook als een nieuw 
begin, in plaats van een voortzetting. Uiteraard zetten 
wij deze stap graag samen met onze trouwe klanten 
en gebruikmakend van onze opgedane kennis van de 
afgelopen 32 jaar.” Natuurlijk wordt een dergelijke stap 
niet zomaar gezet; zeker niet in de huidige tijd. “Uitda-
gingen zijn er echter om aan te gaan”, aldus Han Fran-
ke. “Wij vertrouwen erop dat onze huidige en nieuwe 
klanten deze stap weten te waarderen.” 

2007
Het begon allemaal eind 2007. Toentertijd waren er 
plannen om de huidige zaak te verbouwen. Van het 
een kwam het ander en de plannen werden steeds 
groter. Han en Irene begonnen zich af te vragen of 
zij een dergelijke investering nog op Adelhof wilden 
doen of dat zij uit gingen kijken naar een nieuwe lo-
catie. Hierbij hadden zij een wens: de nieuwe locatie 
moest tussen het Raadhuisplein en de Hema liggen. 
De nieuwbouwplannen van de familie Swaab zorg-
den ervoor dat de keuze snel gemaakt was. “Wij zijn 
er trots op onze salon in een dergelijk mooi pand te 
vestigen. Wat betreft de inrichting van het pand, is er 
geen detail over het hoofd gezien. Het is licht, rustig, 
modern, open en innovatief van karakter. Het straalt 
professionaliteit uit. Morgen, donderdag 8 december,  
openen wij onze deuren. Iedereen is vanaf 9.00 uur 
van harte welkom. Al is het maar om even te komen 
gluren.” 

Klantenkring
Han en Irene:  “Onze klantenkring is door de jaren 
heen zeer gemêleerd geworden. Van jeugd tot ‘jonge 
ouderen’; voor ons is dit de ideale mix. Het zorgt voor 
afwisselend werk. Elke klant is anders en geeft zijn 
of haar eigen tint aan onze werkdag. ”Om zich te on-
derscheiden van andere salons heeft Buddies ervoor 
gekozen hun specialisaties te verbreden en te verdie-
pen. Een goede haarcoupe is en blijft volgends hen 
de basis van het kappersvak. Daarom hebben zij dit 
als specialiteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast 
hebben zij een naam als het gaat om kleuren van het 
haar. Om dit te kunnen blijven waarmaken, wordt er 
continu kennis opgedaan omtrent alle innovaties op dit 
gebied. Als derde specialiteit heeft Buddies het knip-
pen van haar met een slag tot sterk krullend haar. Nu 
ruim één jaar werken zij in de salon het patenteerde 
systeem Curlsys, ontwikkeld door Brian McLean. Han:   
“Iedereen met krullen herkent de problemen wel. Het 
haar krult teveel of te weinig, het pluist of ziet erg dof. 

Alleen al door het toepassen van deze speci-
ale techniek krijgt het haar meer veerkracht in 
de krul. Het kroezige effect wordt weggenomen 
en het haar gaat meer glanzen. Er ontstaat een 
luchtige, glanzende bos met krullen. Het klinkt 
misschien te mooi om waar te zijn, maar in het 
afgelopen jaar is er binnen onze klantenkring 
een hele speciale groep ontstaan die alleen nog 
maar op deze wijze geknipt wil worden. Voor ons 
hét bewijs dat het echt werkt.” Naast knippen 
en kleuren kunt u bij Buddies ook terecht voor 
hairextensions van de firma Hairdreams. Klan-
ten kunnen hun haar hiermee verlengen of deze 
juist gebruiken voor meer volume in het haar. “Wij 
werken met de beste haarkwaliteit op dit gebied. 
Naast hairextensions werken wij ook met het Flip-
in systeem. Klanten kunnen hiermee zelf binnen 
1 minuut het haar verlengen of meer volume ge-
ven.” 

Nieuwe locatie
Op de nieuwe locatie wordt er gewerkt zonder af-
spraak voor zowel dames als heren. Han: “We heb-
ben hier zorgvuldig over nagedacht en we hebben 
besloten om te blijven werken zonder afspraak. 
Mede doordat veel van onze klanten aan hebben 
gegeven dit op prijs te stellen. Men wil naar de 
kapper gaan wanneer het hen uitkomt zonder 
zich ‘vastgelegd’ te voelen. Bijkomend voordeel 
is dat er geen tijdsbelemmeringen zijn, wanneer 
men tijdens het bezoek een extra behandeling 
wil laten doen.” Het (enige) tegenargument voor 
werken zonder afspraak is de mogelijke wacht-
tijd. “Wij zijn ons daar goed van bewust. In de 
praktijk valt dit echter reuze mee. Mocht het 
zich toch voordoen, wordt er door ons team 
alles in het werk gesteld om deze wachttijden 
te verkorten. Nieuw is daarbij de mogelijkheid 
om, wanneer men niet ter plekke wil wachten, 
het mobiele telefoonnummer achter te laten, 
zodat wij de klant kunnen bellen wanneer er 
geen wachttijd meer is. Klanten kunnen dan 
in de tussentijd boodschappen of iets derge-
lijks doen. Tevens is de salon op maandag 
geopend van 12.00 tot 18.00 uur.” 

Strak
In de salon zijn straks ook nieuwe pro-
ducten te vinden. Buddies gaat naast 
de merken Goldwell en KMS California 
werken met de lijnen CHI en BIOSILK 
van kappersmerk Farouk. De consu-
ment die kiest voor de kwaliteit van 
een professionele kapper verwacht 
dat er gewerkt wordt met hoog-

EEn niEuw bEgin
Kapsalon Buddies Hairdesign 

gaat verhuizen

waardige producten. Han: “Wij doen hier absoluut 
geen concessies aan. Wanneer men voor ons kiest, 
is men er zeker van dat wij het haar verzorgen met 
de beste producten. Of het nu gaat om de shampoo 
waar de klant mee gewassen wordt, het finish product 
of alles wat er tussendoor gebruikt wordt. Alles is van 
topkwaliteit. Natuurlijk geldt dat ook voor de produc-
ten voor de verzorging thuis. Hier kan ik kort over zijn; 
deze bewijzen zichzelf!”

Consument
De consument maakt vandaag de dag een bewuste 
keuze tussen de thuiskapper (budget) en de profes-
sionele salons. Daarbij worden tevens hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit van de salon en haar me-
dewerkers. Irene: “Bij ons zit het qua medewerksters 
wel snor. Het is een fijn stel meiden, die allen zeer 
gemotiveerd zijn. Hierdoor pakken zij vernieuwingen 
snel en feilloos op. Af en toe is het best een kippen-
hok met tien meiden, maar dat maakt het ook gezel-

lig. Klanten vinden vaste, vertrouwde gezichten erg 
prettig. Men weet wat men aan elkaar heeft. Dat 
bewijst maar, een mooie zaak is niets zonder goed 
personeel. Zij zijn ons visitekaartje en daarmee het 
echte kapitaal van de zaak.”Dat Han en Irene niet van 
half werk houden, blijkt verder uit de vele activiteiten 
binnen de kappersbranche waar zij bij betrokken zijn. 
Zo zijn zij nauw betrokken bij diverse ROC opleidin-
gen betreffende ontwikkelingen rondom het compe-
tentiegericht leren. In dit kader nemen zij toetsen en 
examens af en doen zij mee aan overlegforums. Met 
grote regelmaat worden zij door toeleveranciers uit-
genodigd als gesprekspartner, wanneer het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen binnen de kappersbranche. 
“Het mag duidelijk zijn. Als het om uw haar gaat, zit u 
ook in de nieuwe vestiging aan De Passage 13 goed 
bij Buddies. Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
nieuwe salon, hun medewerksters, specialiteiten en 
producten? Stap dan gerust een keer binnen. Zij be-
wijzen zich graag aan u.” Tot gauw!
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ZONDAG 11 DECEMBER VAN 12.00-20.00 UUR

KERSTMARKT UITHOORNAan de Amstel 2011

VOLG AUB OOK DE RAAD OP VAN DE 
VERKEERSREGELAARS OM ZO EEN VEILIGE 
SITUATIE TE BEHOUDEN..

A

B

N201

N201

N201

provincialeweg

parkeerterrein bij 
Legmeervogels, 
Randhoornweg, en 
Nieuwe School

Winkelcentrum
Amstelplein

plATTEgRONd UITHOORN cENTRUM/OUdE dORp

Uithoorn - De laatste puntjes op de i voor zondag 11 december 
a.s. als de tweede Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel van 
start zal gaan. Nog een laatste inschrijving verwerken, nog 
een laatste afmelding, en de organisatie van deze Kerstmarkt 
kan u een prachtig gevarieerd aanbod van 132 kramen 
bieden. Tot op heden lijken de weergoden aan hun zijde te 
staan met droog weer en een klein zonnetje en een maximum 
van 7 graden, zodat de bezoekers maar ook de deelnemers, 
optimaal kunnen genieten van de tweede Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel. 

20.000
Vorig jaar mochten ze maar liefst meer dan 20.000 bezoekers welkom heten 
en dat willen ze dit jaar zeker evenaren of gaan overtreffen. Alle ingrediënten 
voor een grandioze kerstmarkt zijn hiervoor aanwezig, dus daar zal het niet 
aan liggen! Zo kunt u genieten van een levende kerststal op het Amstelplein 
waarin figuranten van toneelvereniging Maskerade te bewonderen zijn en er 
staat daar ook een heuse klimwand opgesteld. Verder op de kerstmarkt een 
kinderkerstpoppentheater, waar de gehele dag door voorstellingen gespeeld 
worden en langs de Amsteloever staan vijf ‘Wintersfeertafels’ opgesteld, 
waarvan u de mooiste kunt winnen. Dit jaar heeft de organisatie de rivier de 
Amstel ook meer betrokken bij de kerstmarkt: er liggen twee verlichte boten 
langs de kade, de tjalk van Simon Miedema en de sleepboot van Jacques 
Maarten. Zij verhogen de sfeer door hun schepen van verlichting te voorzien. 
Daarnaast is er natuurlijk ook de feeëriek verlichte bomenrij langs de Amstel. 
Kijk voor meer informatie op www.kerstmarktaandeamstel.nl .

Sfeervol
Over de hele markt is gezellige sfeervolle kerstmuziek te horen en u kunt 
volop genieten van heerlijke gerechten in het ‘Culinaire gebied’ ter hoogte van 
restaurant La Musette. Maar er zijn ook overheerlijke oliebollen, poffertjes, kip 
van ’t spit, broodjes worst of beenham, als ook ter plekke te nuttigen warme 
appeltaart met slagroom, bij diverse kramen op de kerstmarkt te vinden. De 
organisatoren zijn erg blij dat ze een prachtig en een gevarieerd aanbod van 
kerstgerelateerde producten aanbieden. Kijk voor het deelnemersoverzicht ook 
op hun website! De kerstmarktkramen worden allemaal voorzien van guirlandes 
met prachtige en sfeervolle kerstverlichting door Lek Bloemenservice uit De 
Kwakel. Dit zal al meteen vanaf 12.00 uur een sfeervolle uitstraling geven maar 
men kan u verzekeren dat op het moment dat het donker gaat worden het echt 
gezellig wordt. Alle entrees worden voorzien van een ruwhouten boog, zodat u 
zich, na hieronder door gegaan te zijn, ook meteen op de kerstmarkt waant.

Op de foto
Daarnaast kunt u op de foto met de verlichte arrenslee of een van de leuke 
kerstmannen die u ongetwijfeld tegen gaat komen en die ook nog eens 
lekkernijen aan de kinderen uitdelen. De kerstmarkt wordt officieel geopend 
om 12.00 uur door burgemeester mevrouw Oudshoorn vanaf het podium dat 
opgesteld staat op de hoek van de Wilhelminakade en Julianalaan. Om 16.00 
uur vindt daar ook een prijsuitreiking plaats van Fotokring Uithoorn, die haar 
40-jarig jubileum viert, en zij zullen ook prominent op de kerstmarkt aanwezig 
zijn. Uiteindelijk zal om 20.00 uur de kerstmarkt afgesloten worden met een 
spectaculaire vuurwerkshow vanaf de Amstel, die u zeker niet mag missen! 
Wat is het toch lekker om samen, hand in hand met een glaasje glühwein, dit 
prachtige vuurwerk te aanschouwen en daarmee de kerstmarkt af te sluiten.

Drukte
Omdat de organisatie een enorme drukte verwacht raden ze iedereen 
afkomstig uit de gemeente Uithoorn of De Kwakel aan met de fiets of lopend 
de kerstmarkt te bezoeken. Vanaf de parkeerplaatsen Randhoornweg bij het 
evenemententerrein/sportpark zullen er pendelbusjes van Mijn-Taxi.nl rijden 
om bezoekers naar het Amstelplein te vervoeren en ook weer terug. De 
organisatie is enorm blij met de toezegging en sponsoring van Mijn-Taxi.nl, 
dat zij dit pendelvervoer op zich hebben genomen. Ook de bewoners vanuit 
Legmeer kunnen hier dus optimaal gebruik van maken. Voor dit jaar heeft de 
Stichting Kerstmarkt Uithoorn aande Amstel een goed doel gekoppeld aan de 
kerstmarkt, wat inhoudt dat geld wat overblijft overgemaakt gaat worden aan: 
ThamerThuis. Het zou prachtig zijn als ze hier nog een mooi geldbedrag tijdens 
de kerstmarkt voor op zouden kunnen halen. Eigenlijk mag u het gewoon niet 
missen! Kom naar deze gezellige en sfeervolle kerstmarkt en geniet mee!

Ook willen we via deze weg alvast al onze vrijwilligers en verkeersregelaars hartelijk bedanken voor het toezeggen van hun hulp.
Zonder deze mensen is een kerstmarkt niet mogelijk. Een kerstmarkt is ook niet mogelijk als er geen sponsors bereid zijn hierin te 

investeren. Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel dankt daarom enorm haar volgende sponsors:

Hoofdsponsors Kerstmarkt: Albert Heijn Jos van den Berg • Amstelhof Health en Sportclub
Borus Kinderopvang • Coöperatieve Rabobank

Rian van der Veldt Bronbemalingen • Buurtbeheer Centrum • Buurtbeheer Zijdelwaard • Buurtbeheer Thamerdal • Total Prepress • PPG Industries • Exposize Large Format 
Printing • Firma Lek, De Kwakel • Coca Cola • Martin Products • Belettering • SBBU • VMB • Mars Nederland • Notarispraktijk Amstelhoorn • Geostick bv • Solinas bv • Café 

Drinken en Zo • Lionsclub Uithoorn • EKZ Makelaars • De Waal & De Waal Consultants • Adviesburo en Accountantantskantoor John de Vries • Nieuwe Meerbode • Mijn-Taxi.nl • 
Marcel Treur • Nahr Entertainment • Karin van Dierendonck Bloemen • Anne-marie Fontijn • Zijdelfleur • Christa Snoek • Lek Bloemenservice • Café De Gevel • Discafé Het Dorp • 

Restaurant Amstelfort • Hertog Jan op ’t Water • Eetcafé het Oude Spoorhuis • Zoete Zonde • Cârème Catering • Café Herbergh 1883 • Hans Snacks
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D66 en Lijst 8 bekritiseren opstelling De Baat

Jongerenwerkers op non-actief 
wegens kritische uitl atingen
Mijdrecht - Eelco Doorn (D66) 
en Joris Kneppers (Lijst 8) hebben 
geen goed woord over voor de op-
stelling van welzijnsorganisatie De 
Baat. In de afgelopen week ver-
bood de welzijnsorganisatie een in-
formatieavond over het jongeren-
werk, waarvoor ook raadsleden wa-
ren uitgenodigd en in jongerencen-
trum De Fabriek zou plaatsvinden. 
Een dag later werden jongerenwer-
kers op non-actief gesteld of kregen 
andere taken te doen. 

Volgens Kneppers ‘een wel heel 
zwaar pressiemiddel om een paar 
collega’s in het gareel te krijgen.’ 
Volgens Doorn ‘een wel heel merk-
waardige ontwikkeling’ als je dit af-
zet tegen de bedoeling van de D66 
motie die begin november door een 
grote meerderheid in de gemeen-
teraad werd aangenomen. De mo-
tie verzocht tot verder overleg tus-
sen de wethouder en de direc-
tie van De Baat met het doel te ko-
men tot een ander bezuinigings-
voorstel dan zoals deze toen eenzij-
dig ten laste kwam van het jonge-
renwerk en daarmee het sluiten van 
het jongerencentrum. “Ik begreep 
tijdens de laatste raadsvergadering 
van de wethouder”, vervolgt Doorn, 
“dat er overleg plaatsvond om tot 
een ander voorstel te komen. De-
ze gebeurtenissen staan daar ech-
ter haaks op.” 

Urgentie
Voor Kneppers is het duidelijk dat 
‘met deze reactie De Baat de prio-
riteiten niet heeft liggen bij het jon-
gerenwerk’, terwijl, naast de aan-
dacht voor senioren, daar toch het 
zwaartepunt van het werk van De 
Baat dient te liggen. “Als de orga-
nisatie niet dat gevoel van urgentie 
met de raad deelt, doet de raad er 
misschien goed aan te besluiten het 
jongerenwerk te verzelfstandigen.”

Een door De Baat verstuurde brief, 
waarin een toelichting wordt gege-
ven op de genomen maatregelen, is 
slecht gevallen bij zowel Doorn als 
Kneppers. De laatste wordt door 
de brief alleen maar gesterkt in zijn 
overtuiging dat De Baat zijn eigen 
agenda volgt. “Het is in ieder geval 
klip en klaar dat men geen uitvoe-
ring geeft aan de door de gemeen-
teraad aangenomen motie tot be-
houd van De Fabriek. Als je er over 
nadenkt is dat eigenlijk niet alleen 
een schoffering van de gemeente-
raad, maar ook van de wethouder. 
Die gaf immers in de vergadering 
van 24 november nog aan in goed 
overleg te zijn met De Baat om tot 
uitvoering van de motie te komen. 
Niets lijkt nu echter minder waar.” 
Doorn bevestigt dit en wijst er op 
dat ‘De Baat niet de rol van op-
drachtgever met die van opdracht-
nemer moet gaan verwarren’.

Onverstandig
Kneppers en Doorn zijn er vast van 
overtuigd dat er binnen de exploi-
tatie van De Baat andere bezuini-
gingsmogelijkheden te vinden zijn 
en hebben twijfels bij de zogenaam-
de oplossing die nu is voorgesteld. 
“Vergeet vooral niet dat het sluiten 
van het jongerencentrum een on-
omkeerbaar proces is”, zegt Doorn, 
“eenmaal gesloten is voor altijd ge-
sloten en dat lijkt mij onverstandig.” 
Zij wijzen beiden op de posten be-
drijfsvoering en het product netwer-
ken waar op bezuinigd zou kunnen 
worden. “Dat mag in deze tijd echt 
wel een pondje minder”, vindt Knep-
pers. 
Lijst 8 en D66 hebben naar aanlei-
ding van de ontstane situatie schrif-
telijke vragen gesteld aan het colle-
ge van B&W, die de fracties graag 
beantwoord zien worden in de com-
missie van maandag 12 december. 
“De tijd dringt en vraagt om een 
pro-actieve opstelling van het be-
stuur om de aangenomen motie tot 
uitvoer te brengen”, vinden Knep-
pers en Doorn.

Vragen aan colle ge
Beide fracties hebben inmiddels 
ook vragen gesteld aan het college. 
Deze vragen zijn: 
“ Met verwondering hebben de frac-
ties van D66 en Lijst 8 kennisgeno-
men van het tumult dat is ontstaan 

in het kielzog van de door D66 inge-
brachte en door de raad breed ge-
steunde motie over het behoud van 
De Fabriek voor het jongerenwerk.
Met verbazing namen wij van de 
week kennis van de op verzoek 
van de directeur van De Baat door-
gestuurde mail, waarin een open 
avond over het jongerenwerk in De 
Fabriek op een zeer laat tijdstip door 
het bestuur werd afgeblazen. Met 
stijgende verbazing vernamen wij 
vervolgens dat de jongerenwerkers, 
in dienst van De Baat, op non-ac-
tief zijn gesteld en niet meer werk-
zaam mogen zijn in of vanuit jonge-
rencentrum De Fabriek. Zij worden 
door De Baat opgedragen ander 
werk te verrichten. Met verbijste-
ring lazen wij vervolgens het schrij-
ven van de voorzitter van De Baat, 
waaruit opgemaakt kan worden dat 
De Baat vasthoudt aan de sluiting 
van De Fabriek en dus horende doof 
en ziende blind is voor de motie die 
eerder door de gemeenteraad is 
aangenomen. U begrijpt dat inmid-
dels bij ons vele vragen over deze 
kwestie zijn gerezen, die wij graag 
beantwoord zien voor of – indien 
dat echt niet mogelijk is – tijdens 
het betreffende agendapunt in de 
raadscommissie IS van 12 decem-
ber a.s. Is de portefeuillehouder wel 
of niet vooraf geïnformeerd dan wel 
geconsulteerd over voornoemde ac-
ties van De Baat? Kan zij hier een 
toelichting op geven. Heeft de por-
tefeuillehouder pro-actief persoon-
lijk actie ondernomen in de richting 
van De Baat om zich een positie te 
verwerven en de regie in dit proces 
te hernemen? Heeft zij daarbij haar 
bezorgdheid uitgesproken over de 
eventuele consequenties van een 
en ander? Kan zij daar een toelich-
ting op geven. Hoe plaatst de porte-
feuillehouder de inhoud van de brief 
van de voorzitter van De Baat tot het 
overleg dat met De Baat gaande is 
om tot uitvoering van de motie tot 
behoud van De Fabriek te komen? 
Kan zij hier een toelichting op ge-
ven.
Heeft het college in het overleg met 
De Baat, het overleg waaraan zij re-
fereerde in de raadsvergadering 
van 24 november jl. andere bezui-
nigingsopties besproken of zoek-
richtingen meegegeven, zo ja, wel-
ke? Kan zij hier een toelichting op 
geven.
Is de portefeuillehouder het met 
ons eens dat De Baat door de voor-
noemde brief aangeeft niet in over-
leg te zijn – dit in tegenstelling tot 
wat de wethouder tijdens de raads-
vergadering van 24 november com-
municeerde – en dus geen actieve 
en constructieve medewerking ver-

leent aan de uitvoering van de door 
de gemeenteraad aangenomen mo-
tie? Is de portefeuillehouder het met 
ons eens dat daarmee de raad maar 
ook de portefeuillehouder gebruus-
keerd worden? Kan zij hier een toe-
lichting op geven. Is de portefeuil-
lehouder het met ons eens dat uit 
de brief duidelijk wordt dat De Baat 
er blijkbaar geheel eigen ideeën 
op nahoudt wie wat waarover te 
zeggen heeft en de rollen van op-
drachtgever en opdrachtnemer 
blijkbaar onvoldoende gedefinieerd 
zijn? Kan zij hier een toelichting op 
geven. Is de portefeuillehouder het 
met ons eens dat er wel degelijk an-
dere scenario’s denkbaar zijn om de 
bezuiniging door De Baat te laten 
realiseren? Wij denken daarbij aan 
een halvering van het product Net-
werken dat voor ca. 80K staat opge-
nomen in het productenaanbod van 
De Baat of het terugbrengen van de 
kosten Bedrijfsvoering van De Baat, 
die nu een ruime 30% (= ca.270K) 
uitmaakt van de exploitatie van De 
Baat? Kan zij hier een toelichting op 
geven.
In de brief aan de raad schreef het 
bestuur dat er bij De Baat geen mid-
denmanagement bestaat en dat de 
bezuiniging te allen tijde uit de uit-
voerende uren zou moeten komen. 
Voor het product netwerk en signa-
lering staat echter wel 16 uur on-
dersteuning genoteerd. Is de wet-
houder het met ons eens dat hier 
wel sprake is van een staffunctie en 
dus middenmanagement? Kan de 
wethouder duidelijk maken op wel-
ke wijze, uit welk potje, deze functie 
wordt gefinancierd en wat de kos-
ten daarvan zijn? Kan zij hier een 
toelichting op geven.
Kan de portefeuillehouder ons in-
formeren over hoe de kosten van 
92.835,- euro voor zowel accommo-
datie gebonden jongerenwerk als 
voor ambulant jongerenwerk zijn 
opgebouwd? Kan zij hier een toe-
lichting op geven. Waarom is het 
bestuur van De Baat van mening 
dat het (tijdelijk) stilzetten van het 
jongerenwerk zonder problemen en 
consequenties zou kunnen? Het zal 
de portefeuillehouder niet ontgaan 
dat, juist in de decembermaand, 
met het sluiten van De Fabriek en 
het realloceren van met de situatie 
bekende jongerenwerkers, het te-
genovergestelde word bereikt dan 
werd beoogd met het af te nemen 
product jongerenwerk 2011? Kan zij 
hier een toelichting op geven. 
Is de portefeuillehouder voorne-
mens deze gebeurtenis te betrek-
ken bij de eindafrekening van het 
subsidie aan De Baat? Kan zij hier 
een toelichting op geven. Heeft de 

portefeuillehouder inmiddels con-
tact gehad met de wijkchef jeugd-
werk van de politie over het stilzet-
ten van het jongerenwerk? Wat was 
de reactie van deze wijkchef? Hoe 
beïnvloedt de reactie van de wijk-
chef de acties en besluitvorming 
van de portefeuillehouder? Kan zij 
hier een toelichting op geven.
Heeft de portefeuillehouder de Jon-
geren Advies Commissie geconsul-
teerd voordat het besluit tot sluiting 
van De Fabriek aan de raad werd 
voorgelegd? Is op enig ander mo-
ment de JAC geconsulteerd over de 
ontstane problematiek? Zo ja, graag 
een toelichting. Zo nee, is de porte-
feuillehouder het dan met ons eens 
dat daarmee de bestuursopdracht 
9.6. ‘het stimuleren van de politieke 
bewustwording van jongeren’, niet 
zal worden behaald? Kan zij hier 
een toelichting op geven. Wij zien 
uw antwoorden graag spoedig te-
gemoet, maar uiterlijk in de verga-
dering van de commissie IS van 12 
december 2011”, was getekend, Eel-
co Doorn en Joris Kneppers..

Joris Kneppers Lijst 8

Eelco Doorn D66

Sint wordt feestelijk ontvangen door scholen complex Hofland
Mijdrecht - Vol verwachting zingen alle kinderen van het Hofland com-
plex uit volle borst het sinterklaasrepertoire! Het ietwat waterige zon-
netje deert geen mens, want de stemming is opperbest! Groep 8 ver-
maakt eenieder door het aloude Vendelzwaaien te demonstreren! Ge-
spannen turen sommigen een richting uit in blijde afwachting van 
de goede Sint! Plotseling klinkt er een enorm kabaal en scheurt een 
brandweerauto het schoolplein op. Het zal toch niet ....? Jawel, wie 
stapt daar uit? Eindelijk zijn daar weer de Sint en zijn Pieten. Wat fijn 
om hem weer te mogen begroeten.
Door de harde wind waaien wat mooi versierde mutsen weg, maar die 
worden door Sint soepel en snel weer terugbezorgd.
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Wat is het bovenland en hoe 
is het eigenlijk ontstaan?
De vorming van het bovenland is begonnen met het ontstaan van 
veen, zo’n 10.000 tot 5000 jaar geleden. De zeespiegel steeg toen 
snel vanwege het smeltende ijs uit de ijstijd. Hierdoor ontstonden 
afgesloten zeeën, waar het veen alle tijd kreeg om te groeien. 
Rond 1000 na Christus is de verspreiding van het veen in West 
Nederland op zijn hoogtepunt, het veen ligt op dat moment 
enkele meters boven de zeespiegel! Er trekken bewoners naar 
dit gebied. Vanaf dat moment begint de ontginning: heide en 
rietvelden worden platgebrand en uit het moerassige landschap 
wordt het water afgevoerd via evenwijdig aangelegde kanalen met 
daartussen smalle stroken land. Hierdoor wordt het moeras beter 
begaanbaar. Om de landbouw in het veengebied te beschermen 
tegen afslag van de zee, worden de gebieden bedijkt. Tegelijkertijd 
wordt de afvoer van water uit het veengebied steeds lastiger, 
want als veen uitdroogt krimpt en verteert het, waardoor het 
landoppervlak daalt. Hierdoor komt het grondwater relatief hoger 
te liggen. In de 15e eeuw wordt er overgestapt van akkerbouw 
naar veeteelt, omdat de grond voor veeteelt natter mag zijn: het 
veenweidelandschap. 
In de 17e eeuw wordt er steeds meer turf gestoken en op 
verschillende plaatsen ontstaan er plassen. In de 18e eeuw 
bestond De Ronde Venen uit grote waterplassen, waarna 
men begonnen is met het droogleggen van deze plassen: de 
droogmakerijen. Hierbij werd niet alleen het water uit de 
droogmakerij weggepompt, maar ook uit het land daaromheen. 
Hierdoor droogde het veen nog verder uit en daalde het 
landoppervlak nog verder. 
Op dit moment liggen de meeste veengebieden onder de 
zeespiegel. Dit ligt gedeeltelijk aan de stijging van de zeespiegel, 
maar voor het grootste deel is dit te wijten aan menselijk 
handelen: afgraven van turf, afwatering, inpoldering, bemaling en 
zo voorts.

De hooggelegen stroken land tussen de droogmakerijen in, waar 
het veen niet afgegraven is, wordt het bovenland genoemd. Het 
zijn hooggelegen restanten van het middeleeuwse veenlandschap. 
Het bovenland ligt dan ook enkele meters hoger dan de 
drooggemalen polders zoals Wilnis-Veldzijde en de polder Groot 
-Mijdrecht. 
De Stichting De Bovenlanden stelt zich tot doel het bovenland, 
met daarin de kenmerkende 
landschapselementen, te 
beschermen en de mensen 
bewust te maken van de waarde 
van dit landschap. 

Annemiek Melsen, bestuurslid 
Stichting De Bovenlanden

Gezellige Pietenochtend 
op de Beatrixschool
Wilnis - Vrijdag 2 december was het 
feest voor de kinderen van groep 1 
tot en met 4 van de Prinses Beatrix-
school. De jaarlijkse Pietenmorgen 
werd gevierd. Altijd een heel gezel-
lig feest. Met de hulp van ouders 
gingen de kinderen in groepjes leu-
ke activiteiten doen, zoals over het 
dak klimmen, stoelendans, peper-
notenrace, puzzelen en spelletjes. 
Ook werden pepernotenbakjes en 
Pietenmutsen in elkaar geknutseld, 
handig voor 5 december als Sinter-
klaas de school bezoekt.
Tijdens de pauze waren er zoete lek-

kernijen en ook de hogere groepen 
die hard aan het werk waren, wer-
den verrast met wat lekkers. Toen 
iedereen na de pauze weer gezellig 
bezig was kwam er onverwacht be-
zoek van 2 Pieten zonder muts. De 
mutsen waren weggewaaid tijdens 
de storm. De Pieten deden vrolijk 
mee met de spelletjes, maar hielden 
zich niet altijd aan de regels. Geluk-
kig konden de kinderen ze uitleg-
gen hoe het wel moest. 
Het was een gezellige ochtend en 
het fi jne is dat de Pieten 5 december 
terug zijn gekomen met Sinterklaas

Lionsclub Vinkeveen en Waverveen 
viert het 35-j arig bestaan

Vinkeveen/Waverveen - De Li-
onsclub Vinkeveen en Waverveen 
zet zich al 35 jaar actief in voor goe-
de doelen in de directe omgeving 
van De Ronde Venen en projecten 
in het buitenland. Een jubileum om 
niet ongemerkt voorbij te laten gaan 
en wat door de leden feestelijk is af-
gesloten met een diner in Hotel-Ca-
fé ’t Meertje, waar zij twee keer per 
maand bijeenkomen. De Lionsclub 
is een enthousiaste club van man-
nen en vrouwen, die gezamenlijk 
een positieve bijdrage willen leveren 
aan de samenleving. Deze bijdrage 
wordt op twee manieren geleverd. 
Met eigen acties verwerft de club 
fondsen, die vervolgens worden be-
steed aan diverse goede doelen. 
Daarnaast bieden de leden immate-
riële hulp bij diverse projecten door 
inzet van de leden. 

Lions zijn wereldwijd actief 
De serviceorganisatie Lions Clubs 
International is een wereldwijde ver-
eniging van Lionsclubs waarin men-
sen vanuit kameraadschap, zonder 
politieke, godsdienstige of beroeps-
matige binding, op vrijwillige ba-
sis verschillende initiatieven nemen 
voor een betere samenleving. 

Met ruim 1,3 miljoen leden vormen 
de Lions de grootste serviceorgani-
satie ter wereld. Wereldwijd zijn er 
in 202 landen ongeveer 45.000 Li-
onsclubs en 5500 Leoclubs (jonge-
ren van 20 tot 35 jaar). Dit resulteert 
in het feit dat Lions International 
meestal als één van de eerste orga-
nisaties hulp ter plaatse kan bieden. 
Of het nu de aardbeving in Haïti of 
Nieuw-Zeeland was, of tijdens de 
Tsunami’s in Indonesië en Sri Lanka 
of meer recent in Japan. Het Lions 
motto is ‘We Serve’ (Wij helpen).

Wat doet de Lionsclub 
Vinkeveen en Waverveen zoal?
Waarschijnlijk kent u de Lionsclub 
van de jaarlijkse Koninginnedag-
braderie, die zij dit jaar alweer voor 
de 33-ste keer hebben georgani-
seerd. Alle leden helpen bij het ver-
zorgen van dit grote evenement op 
het terrein van Maria-Oord. Daar-
naast wordt sponsorgeld binnen-
gehaald via advertenties in het Ko-
ninginnedagboekje, dat in De Ron-
de Venen wordt verspreid, en voor 
het fi nancieren van een aantal at-
tracties op de braderie zelf. Sinds 2 
jaar heeft de Lionsclub een samen-
werking met Roekz en de 2 Heer-

tjes, waardoor de braderie uitge-
breid kon worden met een muziek-
podium met optredens van vele ar-
tiesten. Hierdoor is Koninginnedag 
een echt feest geworden. Twee we-
ken voorafgaand aan de braderie, 
medio april, organiseert de Lions-
club de inmiddels bekende planten-
markt bij het winkelcentrum op de 
Plevierenlaan. 

Waarom organiseren de 
Lions evenementen?
De evenementen worden opgezet 
om gelden binnen te krijgen voor de 
fi nanciering van de doelen die de Li-
onsclub ondersteunt. Alle ontvangs-
ten komen daadwerkelijk terecht bij 
de betreffende goede doelen, door 
de belangeloze inzet van de leden. 

Welke goede doelen 
sponsort de Lions ?
De eerstkomende activiteit is het 
uitdelen van kerstpakketten aan 
speciaal geselecteerde gezinnen en 
alleenstaanden in De Ronde Venen 
die het fi nancieel zeer zwaar heb-
ben. De Lionsclub verzorgt dit elk 
jaar via de thuisbegeleiding van Zu-
we Zorg, die de kerstpakketten per-
soonlijk uitdeelt. Een jaarlijks terug-

kerend evenement is de Red-Cros-
ser dag. De Lions nodigen hiervoor 
een aantal senioren van Zuiderhof 
en Maria-Oord uit, om een dag naar 
Amsterdam te gaan om een rondrit 
te maken in de Rode Kruis tram. Dit 
evenement kan alleen plaatsvinden 
door de hulp van vele vrijwilligers uit 
beide huizen.

Molenland
Voor de Openbare Basisschool 
Molenland te Mijdrecht wordt het 
meerjarige ‘Leefstijl’ project door de 
Lionsclub ondersteund. Kinderen 
leren hierbij om oog te hebben voor 
anderen in de omgang met elkaar. 
Ook is er dit jaar een donatie van 
500 euro gegeven aan EHBO ver-
eniging Lucas, tevens als blijk van 
waardering voor de enorme inzet 
van hun vrijwilligers op Koninginne-
dag. Een mooi voorbeeld van vereni-
gingen die elkaar helpen. Afgelopen 
jaren hebben de Lions ook de Ou-
derenzorg in Sri Lanka ondersteund 
via de stichting Medi-Aid, via dona-
tie voor de kosten van het versche-
pen van een container vol met rol-
stoelen, bedden, speelgoed en ove-
rige noodzakelijke onderdelen naar 
Sri Lanka. De stichting Medi-Aid 
biedt in Sri Lanka zowel op mate-
riële en fi nanciële als op immateri-
ele manier ondersteuning. De bouw 
en inrichting van een zorgcentrum 
is gerealiseerd, maar ook de oplei-
ding van de medewerkers wordt in 
samenwerking met medewerkers 
van MariaOord op vrijwilligersbasis 
verzorgd. Op dit moment vindt de 
inventarisatie plaats welke goede 
doelen volgend jaar door de Lions-
club ondersteund zullen worden. 
De Lionsclub Vinkeveen en Waver-
veen is een no-nonsense, enthousi-
aste club van vrouwen en mannen 
tussen de 35 en 75 jaar jong. Men-
sen met levenservaring, sociaal be-
trokken, betrouwbaar, die met ple-
zier tijd vrij maken om samen ac-
tief te zijn voor het goede doel. 
Bent u ook zo iemand? Neem dan 
vooral contact op via de website: 
www.lionsvinkeveen.nl

Feest bij  Jumbo 
Vinkeveen
Vinkeveen - Vorige week zater-
dag 3 december was het feest bij 
de Jumbo in Vinkeveen en in win-
kelcentrum Zuiderwaard. Deze za-
terdag waren namelijk de prijswin-
naars van de kleurwedstrijd van de 
Jumbo en de knutselwedstrijd ‘Pimp 

my mijter’ uitgenodigd. Afgelopen 
weken is er druk geknipt, geplakt, 
gekleurd en versierd door de kind-
jes om hun kleurplaat en de mijter 
van Sinterklaas zo mooi mogelijk te 
maken. De prijzen werden uitgereikt 
door Monique en natuurlijk Zwar-

te Piet.
Als eerste werden de prijzen over-
handigd voor de mooist gepimp-
te mijter van Sinterklaas. Er zaten 
erg mooie kunstwerken bij. De win-
naars zijn Isabel v/d Horst, Pim En-
thoven, Danique Recourt, Senna van 
Bloemendaal, Lotte Moerman, Lars 
de Jong, Lennart v/d Toorn, Jessi-
ca Leefl ang en Soufi ane v/d Weerd. 
Ook Patty Hendriks had een prijs 
gewonnen, maar helaas kon ze niet 

bij de uitreiking zijn. Zij krijgt later 
haar prijs overhandigd. 
Daarna was het de beurt aan de 
winnaars van de kleurwedstrijd. 
Hiermee hadden Jersey Hessing, 
Eline Kreeftenberg, Darryll van Ee, 
Yente van Bloemendaal, Esmee Lek 
en Donna de Wit een mooie tas met 
prijzen gewonnen. 
Er zijn weer een hoop kindjes blij 
gemaakt. Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd met jullie prijzen!

Orpheus ensemble uit 
de Oekraïne in Wilnis
Wilnis - De uit Oekraïne afkomstige 
formatie Orpheus is in veel landen 
binnen Europa al bekend. Onder an-
dere Italië, Frankrijk, Duitsland, En-
geland maar ook Nederland hebben 
al kennis kunnen maken met deze 
groep bestaande uit zeven aan het 
conservatorium van Lviv afgestu-
deerde zangers. Op hun repertoire 
staan naast liederen uit de Oosters 
Orthodoxe liturgie ook werken uit 
opera, oratorio, missen en het Wes-
terse klassieke en religieuze reper-
toire.

Volksliederen
Daarnaast is er een schat aan prach-
tige volksliederen uit de Oekraïne, 
stuk voor stuk juweeltjes om naar te 
luisteren.  Al negen jaar komt deze 
groep ook in ons land voor het ge-
ven van concerten. Hoogtepunten 

zijn geweest hun optreden als on-
derdeel van de Christmas Proms in 
o.a. het Concertgebouw in Amster-
dam, De Doelen in Rotterdam en het 
World Forum in Den Haag.
Overal waar ze komen wordt deze à 
capella groep omarmd door het pu-
bliek en krijgt staande ovaties. Hun 
warme en krachtige stemmen vul-
len de ruimte van hoek tot hoek en 
brengen de toehoorders in vervoe-
ring. Dit jaar heeft ook Wilnis en 
omgeving de gelegenheid om ken-
nis te maken met deze groep. Op 
vrijdag 16 december om 20.00 uur 
verzorgt Orpheus een concert in 
de Hervormde Kerk aan de Konin-
gin Julianastraat 23. De toegang is 
gratis, maar bij het verlaten van de 
kerk is er een collecte waar u een 
gift kunt doneren welke uw waarde-
ring weergeeft.



Mijdrecht - Peuterspeelzaal Pino 
werd afgelopen week, zoals elk jaar, 
door Sinterklaas en zijn Pieten be-
zocht. De kinderen van Pino heb-
ben de afgelopen weken veel ge-
knutseld, sint -en pietenliedjes ge-
zongen, Sintverhaaltjes gehoord, 
poppenkast gekeken en nu keken 
ze echt ‘vol verwachting’ uit naar de 
goede Sint en zijn Pieten. Wat een 
verrassing, de Pieten brachten lek-
kere pepernootjes en een heerlijke 
Pietentaart mee. De Pieten hadden 
ook een heel groot cadeau bij zich 
met daarin een nieuwe stoere bui-
tenspeeltractor. Daar houden meis-
jes niet van zoals één van de meis-
jes opmerkte. Gelukkig had Sint ook 
nog een klein roze buitenspeelau-
tootje meegebracht, wat een feest!
En toen... was de zak met de kinder-
cadeautjes kwijt, domme, domme 
Piet. De kinderen hebben Pietje ge-
holpen met zoeken... en gelukkig de 
zak stond gewoon in de keuken. Er 
zat voor elk kind een mooi cadeau-
tje in. Daarna was het alweer tijd om 
afscheid te nemen... natuurlijk met 
het liedje ‘dag sinterklaasje, daaag, 
daaaag, Zwarte Piet’. Het was weer 
een feest waar zowel de kinderen 
als de juffen van hebben genoten.
‘
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Expositie fotografen Peter 
Turner en Ad van der Made
Mijdrecht - Tot eind januari expo-
seren de fotografen Peter Turner en 
Ad van der Made, beiden lid van Fo-
toworkshop De Ronde Venen, hun 
foto’s in het Hofland Medisch Cen-
trum in Mijdrecht. De foto’s zijn ge-
maakt tijdens een bezoek aan de 
Noordermarkt in Amsterdam.

Iedere maandagochtend is er in 
Amsterdam de mooiste markt van 
Nederland te vinden; de Noorder-
markt, op het plein bij de Noorder-
kerk, vlakbij de Haarlemmerstraat. 
Vrouwen graaien gretig in grote 
slordige hopen textiel op zoek naar 
iets bruikbaars. Mannen speuren 
naar een stuk gereedschap of een 

ontbrekende stoelpoot. Liefhebbers 
van curiosa of oude boeken we-
ten hun kraam te vinden. Tenslot-
te zijn de talrijke ouderwetse ca-
fés waar je versgebakken appel-
taart met een authentiek kopje kof-
fie verkeerd kunt bestellen. Als de 
klok van de Noorderkerk twee uur 
slaat is de markt afgelopen. Eenie-
der keert dan terug naar zijn slaap-
stad of naar het dorp in de polder, 
met een tas vol kostbare schatten of 
onbruikbare rommel. 

Het Hofland Medisch Centrum is 
gevestigd aan Hofland 48-56 in 
3641 GE Mijdrecht. dat dagelijks 
geopend is van 8.00 tot 17.00 uur.

Ontmoetingskerk viert 
honderdjarig jubileum
Wilnis - De Ontmoetingskerk in 
Wilnis is het jaar van het 100 ja-
rig jubileum van haar kerkgebouw 
feestelijk begonnen. Zondag was er 
een feestelijke eredienst met de in 
gebruikname van het hernieuwde 
liturgisch centrum. Voor de dienst 
waren alle gemeenteleden, die ver-
huisd zijn in de tijd dat het oude li-
turgisch centrum bestond, uitgeno-
digd. Ook de voorgangers uit deze 
tijd waren uitgenodigd. Dit zorgde 
voor een extra feestelijk tintje aan 
de dienst en een blij weerzien bij het 
koffie drinken na de dienst. De ver-
nieuwing van het liturgisch centrum 
is geheel uitgevoerd door vrijwilli-
gers die natuurlijk in het zonnetje 
gezet werden. Het nieuwe meubilair 
is geheel vervaardigd uit niet meer 
gebruikte kerkbanken en heeft een 
moderne en strakke uitstraling. De 
Ontmoetingskerk kan weer een flink 
aantal jaren vooruit met dit nieuwe 

liturgisch centrum. En de aanblik is 
verbluffend voor een honderdjarige.

Twee creatieve cursussen 
bij Stichting Paraplu
Wilnis - Eind december start bij 
Stichting ‘Paraplu’ nog een tweetal 
interessante creatieve en leerzame 
cursussen, die praktisch gezien voor 
velen erg van pas zullen komen..

Heksenbal bekleed 
met glasmozaïek
Mevrouw Rosanne Leliënhof - zelf 
een zeer creatief kunstenares - ver-
zorgt op maandag 19 december a.s. 
van 19.30-22.00 uur deze eendeli-
ge workshop waarin zeer creatieve 
artikelen gemaakt kunnen worden. 
Zelf zegt zij daarvan: “Een styropor 
bal wordt omgetoverd tot een waar 
kunstwerkje met behulp van kleine, 
in staafjes geknipte glastegels en 
glasmix.

Mozaïek in een strak patroon of juist 
in vloeiende lijnen om de bal te de-
coreren. De bal kan zowel binnen 
als buitenshuis ter decoratie dienen. 
Deelnemers kunnen ook na afloop 
van de workshop zelfstandig aller-
lei decoratieve kunstwerkjes produ-
ceren”.

Voor een bedrag van 15,00 eu-
ro wordt aan materiaalkosten ge-
bruikt, geleverd door de docente. 
De kosten van de workshop bedra-
gen 10,00 euro.

Creatief met Zeep
“Tijdens deze workshop gaan de 
deelnemers van gietzeep een ei-
gen zeep maken in allerlei prach-
tige vormen en maten. Het is heel 
eenvoudig, maar het resultaat mag 
er zeker zijn. Zij zullen kennismaken 
met verschillende technieken. Leuk 
voor op het toilet of in de badkamer, 
maar ook leuk om als cadeau te ge-
ven.” Dit zegt docente Mevrouw Ma-
rian Philip, die deze workshop bij 
de Stichting ‘Paraplu’ verzorgt op 
woensdag 21 december van 19.30-
22.00 uur. De cursusprijs van 20,00 
euro is inclusief alle benodigde ma-
terialen.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over de-
ze en andere cursussen en work-
shops kunt u vinden in het pro-
grammaboekje, dat af te halen is 
bij de ‘Paraplu’ en op de website  
www.stichtingparaplu.nl. Voor aan-
melding kan men online inschrij-
ven of een inschrijfformulier wor-
den ingeleverd dat kan wor-
den gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Paraplu 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl.

Groep 1 t/m 4 Molenland beleefde 
heerlijke ochtend bij Raceplanet
Mijdrecht - Op uitnodiging van 
Raceplanet Mijdrecht mochten 
groep 1 t/m 4 van OBS Molenland 
vrijdag 2 december een hele och-
tend komen spelen. 
Ze hebben de hele ochtend kunnen 
klimmen, klauteren, glijden en met 
trapauto’s kunnen rijden. De kinde-

ren hebben erg genoten. En of dat 
nog niet alles was, ze kregen ook 
nog limonade met lekkere koekjes! 
Ze zijn verwend. 

Namens de kinderen wil de school 
Raceplanet bedanken voor de ont-
zettend leuke ochtend!

Zaterdag de derde editie 
van Immitsj Live
Mijdrecht - Komende zaterdag 10 
december zal de derde editie van 
Immitsj Live plaatsvinden. Immitsj 
Live is een reeks feesten waarbij ie-
dere maand 1 of 2 bands het Immitsj 
Live podium betreden. De bands 
zullen deels al bekend zijn van het 
buitenpodium van AJOC Festival 
2011 en deels ‘nieuw’. Het genre zal 
voornamelijk uit pop en rockmuziek 
bestaan. Deze maand staat Elfish & 
The Coversolution ‘with Friends’ op 
het podium in Immitsj. 
De welbekende coverband uit Am-
sterdam treedt in Mijdrecht op na 
hun bezoek aan het AJOC Festival 
van afgelopen zomer. Ze beloven er 
een muzikaal feest van te zullen ma-
ken. Speciaal voor het optreden in 
Immitsj komen zij ‘with friends’, of-
tewel het blazers duo CB Horns, dat 
op het Festival ook al van de par-
tij was. De band, waarvan een aan-
tal leden uit De Ronde Venen komt, 
is bekend doordat zij vaker in de re-

gio hebben gespeeld, onder ande-
re op de slotavond van het Koets-
tock festival, de feestweek van Ab-
coude en bij de Heeren van Aemstel 
in Amsterdam. 
Zoals de naam al doet vermoeden is 
Elfish & The Coversolution een co-
verband met hier en daar een knip-
oog naar het repertoire van ‘The 
King’. Maar deze band noemt zich 
niet voor niets ‘allround’: het gezel-
schap is veelzijdig en speelt naast 
die nummers nog veel meer. Moder-
ne popnummers, swingende disco-
classics en Nederlandstalige mee-
zingers: Elfish & The Coversoluti-
on met frontvrouw Leonie en front-
man Erren maken van elk optreden 
een vrolijk feest! Immitsj Live begint 
om 21.30 uur en vind je op Windmo-
len 75 in Mijdrecht. Onder de 16 be-
taal je geen entree. Id verplicht. Fly-
ers voor gratis toegang zijn verkrijg-
baar bij het AJOCafé (iedere vrij-
dagavond in Immitsj).  

D66 stelt vragen:
‘Waarom wordt seksuele 
voorlichting op school stopgezet?’
De Ronde Venen - De D66 fractie 
heeft vragen gesteld aan het college 
over de mogelijke stopzetting van 
de seksuele voorlichting op scholen. 
Dit voorstel komt donderdag 8 de-
cember aan de orde in het AB van 
GGD MN, waarin de 25 aangeslo-
ten gemeenten zijn vertegenwoor-
digd. De bestrijding van seksueel 
overdraagbare aandoeningen, de 
zogeheten soa’s hoort tot de wette-
lijke taak van de gemeente.

Eelco Doorn, lid van de D66fractie 
van De Ronde Venen heeft de vra-
gen gesteld: “Per jaar worden zo’n 
200.000 jongeren seksueel actief, 
die moeten worden voorgelicht en 
veel jongeren willen dat vandaag 
de dag niet van hun ouders horen. 
Tel daarbij op de ouders die het niet 
aandurven. De voorlichting en dus 
preventieve functie van de GGD ac-
tiviteiten zijn daarmee dusdanig be-
langrijk, dat het onverantwoord is 
deze voor het eerst in het bestaan 
van de GGD overboord te zetten.”

Bezuiniging
D66 heeft de vragen gesteld, omdat 
anders zonder enige discussie met 
de raad deze bezuiniging zal wor-
den aangenomen. De vergadering 
van de GGD is al op donderdag 8 
december, D66 heeft dan ook ge-
vraagd voor deze datum antwoord 
te geven op de vragen en het stand-
punt van het bestuur van De Ronde 
Venen met de raadsleden te com-
municeren.
Doorn: “Het is ook pennywise 
pound foolish. Enerzijds omdat in 
het tumult vergeten wordt dat iede-
re euro uitgegeven aan preventie, 
er later twee of drie worden terug-
verdiend, omdat er minder gezond-
heidsproblemen zijn. En anderzijds 
omdat de bestrijding van SOA’s een 
wettelijk voorgeschreven taak is. Als 
je dan besluit het niet meer in col-
lectief verband en dus goedkoper te 
organiseren, maar dat dan dus indi-
vidueel en dus duurder gaat doen, 
ontgaat mij de logica van deze be-
zuiniging. Niet doen dus!”

Sint en Piet bij peuterspeelzaal Pino

Kunst VanBert, de gehele 
maand december
Regio - Uithoornse kunstschilder 
Bert Slagt presenteert zich in de re-
gio Amstelland en De Ronde Ve-
nen. Hij is te gast bij Gasse Wonen 
in Mijdrecht met een overzichts-
tentoonstelling ter afsluiting van dit 
mooie kunstjaar 2011.

In de maand december zal daar een 
groot aantal van zijn werken te be-
zichtigen zijn, waardoor dit een 
unieke gelegenheid is om de ver-
scheidenheid van zijn werk te er-
varen. VanBert is het pseudoniem 
waaronder Bert Slagt zijn schilde-
rijen signeert. Het afgelopen jaar is 
zijn veelzijdig schilderwerk op maar 
liefst 9 kunstevenementen te be-
zichtigen geweest. Waaronder de 

Open Art Fair in Utrecht en De Na-
tionale Kunstdagen in Amsterdam. 
De collectie VanBert is er een met 
scherpe contrasten tussen onder-
werpen, technieken en stijlen.
Hij gelooft in onafhankelijke kunst, 
kunst niet geplaatst in hokjes of 
gedefinieerd door een bepaalde 
stijl. Ieder schilderij staat op zich-
zelf, kleurrijk en boeiend. Kunst ma-
ken om de kunst zelf en de ener-
gie en inspiratie die dat opwekken 
bij kunstliefhebbers. In zijn atelier 
in Aalsmeer werkt en speelt hij met 
licht, de verbindende factor tussen 
al zijn verschillende werken. 
Kunst VanBert is de gehele maand 
december te zien aan Bozenhoven 
53, in Mijdrecht.

Leerlingen De Hint geven 
kerstconcert op 19 december
Regio - Op maandag 19 decem-
ber geven leerlingen van De Hint 
uit Aalsmeer, Uithoorn en De Ron-
de Venen hun jaarlijks kerstconcert 
in De Hervormde Kerk in Wilnis aan 
de Koningin Julianastraat 23.
Het wordt weer een sfeervol concert 
met optredens van onder andere 

een vioolensemble, zangleerlingen, 
een balletgroep, een dwarsfluiten-
semble, een gitaargroep, een koor, 
en solisten op piano en keyboard.
Iedereen is van harte welkom. Aan-
vang is 19.15 uur en het einde cir-
ca 20.30 uur.
Toegang 2,50 euro (aan de zaal).

Muziek en dans voor 
dreumesen en peuters
Regio - In januari starten bij Kun-
stencentrum De Hint weer muziek- 
en dansactiviteiten voor peuters. 
Jonge kinderen hebben al veel ge-
voel voor klank en ritme. Het stimu-
leren daarvan op speelse wijze ont-
wikkelt hun muzikaal gevoel, stimu-
leert de motoriek en is ook gewoon 
leuk!

Muziek op Schoot/ 
Peutermuziek
De cursus muziek op schoot/peu-
termuziek is voor kinderen vanaf 9 
maanden en begeleider. In tien les-
sen worden door u en uw kind ge-
zongen, gedanst, geëxperimenteerd 
met klank, geluid en beweging. Een 
uitstekende kennismaking met de 
wereld van de muziek en veel aan-

knopingspunten om thuis door te 
gaan.

Peuterdans 
Op vrijdagochtend (11.45 uur) start 
De Hint in Wilnis vanaf januari met 
peuterdans voor peuters van 3 jaar, 
bij voldoende belangstelling eventu-
eel ook voor 2–jarigen. In de lessen 
leren de kinderen ongeremd bewe-
gen op muziek. Inspiratie wordt ge-
haald uit prenten, feestdagen en 
seizoenen, dieren. De kinderen ont-
wikkelen spelenderwijs hun ritme-
gevoel, hun grove en fijne motoriek, 
hun muzikale fantasie en zelfs hun 
taalbegrip. De lessen zijn ook zeer 
geschikt voor kindjes die van zich-
zelf een beetje verlegen zijn. De cur-
sus loopt van januari t/m juni.



2e katern

Mijdrecht - Eindelijk was het zo ver. 
Dinsdag 11 oktober 2011. De jaar-
lijkse Opa&Oma-ochtend op Kin-
derverblijf De Blauwe Muis van 
Skon. Een ochtend waarop alle 
opa’s en oma’s mogen kijken hoe 
hun kleinkinderen zich op het kin-
derdagverblijf vermaken. 
Voor deze dag hebben de pedago-
gisch medewerkers hun kwaliteiten 
extra ingezet door een activiteit van 
beweegkriebels uit te voeren waar-
bij opa en oma samen konden mee-
doen en genieten met en van hun 
kleinkind.

De opa’s en oma’s werden opge-
wacht met koffie/thee en overheer-
lijke koekjes. Zo rond 10.00 uur gin-
gen de opa’s en oma’s naar de ba-
by- en peutergroep. Wat een gezel-
ligheid zeg! Ellen gaf beweegkrie-
bels bij de Veldmuizen en Hélen bij 
de Bosmuizen. Ze begonnen met 
een groot doek, gebruikt als een pa-
rachute waarbij in het midden een 
gat zat, daar probeerden de opa’s 
en oma’s met hun kleinkinderen de 
bal doorheen te krijgen door flink te 
schudden. Dat was reuze grappig 
en het is ze gelukt!!! Daarna moch-
ten de kinderen zich verstoppen on-
der het doek. Dat was natuurlijk 
heel spannend en een leuk spelle-
tje! Daarna zijn er nog verschillen-
de spelletjes gedaan: Oudholland-
se liedjes die de opa’s en oma’s nog 

wel van vroeger kenden passeer-
den de revu: ‘Schuitje varen, thee-
tje drinken’, ‘Zagen, zagen, wie-
de wiede wagen’, en ‘klap eens in 
je handjes’ werden hard meege-
zongen. Voor de nodige lichaams-
beweging zongen ze nog interactie 
‘Hoofd, schouders, knie en teen’. En 
alle opa’s en oma’s en peuters de-
den heel goed mee! Ineens vlogen 
er allemaal herfstblaadjes naar be-
neden. Het was herfst binnen!!! Dat 
is grappig! Toen kwamen er ineens 
emmers met knijpers tevoorschijn. 
Wat deden ze er mee?! Op elkaar 

vastknijpen, kleur bij kleur zoeken, 
en op de hoepel een zon maken 
van knijpers. Creativiteit alom op 
de muis. De opa’s en oma’s kregen 
nog een bellenblaas met pen, zodat 
er thuis ook nog gespeeld kan wor-
den met het beweegkriebelmateri-
aal. Deze waren, versierd door hun 
eigen lieve kleinkind, dus iets om 
beretrots op te zijn. 
Na afloop werden de opa’s en oma’s 
door alle kinderen en pedagogisch 
medewerkers uitgezwaaid: “Dag 
opa en oma, tot volgend jaar op ‘de 
muis’!!!!

Mijdrecht - Basisschool De Fon-
tein kreeg donderdagavond 29 no-
vember het herijkingscertificaat van 
het Utrechts VerkeersveiligheidsLa-
bel (UVL) uitgereikt uit handen van 
mevrouw Anouk Bink, onderwijsad-
viseur, namens het ROV. Victor San-
nes, voorzitter van de verkeerscom-
missie van De Fontein, nam het cer-
tificaat namens De Fontein graag in 
ontvangst. Volgens het ROV is De 
Fontein een actieve en betrokken 
school op het gebied van verkeers-
onderwijs. Twee jaar na het behalen 
van het Label is De Fontein voortdu-
rend actief bezig met verkeer en ver-
keersveiligheid. De Fontein voldoet 
dus aan de criteria van het UVL voor 
goed verkeersonderwijs, ouderbe-
trokkenheid en aandacht voor de 
veiligheid van de schoolomgeving. 
Het ingelijste certificaat zal een bij-
zonder plekje binnen de school krij-
gen. Tegelijkertijd met het certifi-
caat ontving de school mappen met 
uitgeschreven praktijklessen in het 

verkeer, ‘Verkeerskunsten’. Ter inspi-
ratie en ondersteuning. Tevens geeft 
het label recht op een aantal gra-
tis diensten van het ROV (Regionaal 

Orgaan Verkeersveiligheid ) Utrecht. 
”Iets wat niet het doel op zich is”, al-
dus Victor Sannes, “maar zeker een 
mooie bijkomstigheid!”

Verbouwingsraadsel op de 
Twistvliedschool is opgelost
Mijdrecht - Twee weken geleden 
stonden alle juffen, meesters en de 
kinderen van de Twistvliedschool 
raar te kijken toen ze op school aan-
kwamen. Er lag een grote berg zand, 
bakstenen, scheppen en bouwhel-
men. Hoe kon dit nou gebeuren? En 
wat blijkt, Kluspiet heeft Sinterklaas 
verkeerd begrepen. Sint heeft klu-
spiet gezegd dat hij bij de bouw bij 
de Twistvliedschool moest zijn. Piet 
dacht bij de Twistvliedschool zelf en 
is daar dus begonnen met zand stor-
ten. Op een gegeven moment merk-
te Piet dat hij fout zat, maar durfde 

het Sinterklaas niet te vertellen. Ge-
lukkig is alles toch goed gekomen 
en is afgelopen vrijdagmorgen Sin-
terklaas samen met de Bouwpieten 
met een vorkheftruck van Ton van 
Vliet Bouw naar de school gebracht.
Wat waren de kinderen blij Sinter-
klaas weer te zien. Natuurlijk heeft 
de Sint gauw de oplossing van het 
raadsel aan alle kinderen verteld. 
De kinderen van de Twistvlied-
school hebben Sinterklaas ook ver-
rast. Voor Sinterklaas is geen wens 
te gek. Maar de wensen van kin-
deren met een levensbedreigende 

ziekte hebben een diepere waarde. 
Daarom hebben de kinderen over-
heerlijke kruidnoten verkocht aan 
hun ouders, en andere bekenden 
om zo geld in te zamelen voor Doe 
Een Wens Stichting Nederland.
Alle kinderen hebben zo hun best 
gedaan dat het geweldige bedrag 
van 873,48 euro in het bijzijn van 
Sinterklaas is overhandigd aan een 
medewerkster van deze stichting.
Sinterklaas is supertrots op jullie al-
lemaal! Na al deze mooie berichten 
is het Sinterklaasfeest losgebarsten 
op de school.

Kerstsfeer met De Rovenians en 
Immanuël in de Janskerk
Mijdrecht - Sinterklaas is net ach-
ter de rug en de kerstdagen die-
nen zich aan. Iedereen wordt al de 
kerstsfeer ingetrokken door de vele 
kerstfairs en kerstmarkten.
De eerste adventzondag is al voor-
bij. Tijd van verwachten, op naar de 
kerst!
Gospelkoor De Rovenians en Man-
nenkoor Immanuël willen samen 
met u in de kerstsfeer komen. Daar-
om bent u van harte welkom aanko-
mende vrijdag 9 december om 20.00 
uur in de Janskerk bij het Kerstcon-

cert. Tuincentrum Rijdes zal zor-
gen voor een prachtig bloemende-
cor, maar het decor is niet compleet 
zonder u als luisteraar. Kaarten zijn 
verkrijgbaar voor 7,50 euro bij Jan-
ny, tel. (0297)288624 of bij Ans, tel. 
0172-538744. Natuurlijk wilt u we-
ten wat u voor deze 7,50 euro krijgt? 
Een prachtig concert, waarbij Imma-
nuël en De Rovenians verschillende 
nummers uit hun repertoire zingen. 
Denkt u bijvoorbeeld aan: Mary did 
you know, The Chrismasway, Leise 
rieselt der schnee, Ring out the bells 

en Joy to the world. Daarnaast zul-
len de koren ook gezamenlijk een 
aantal nummers ten gehore bren-
gen. Als u zelf graag zingt kan dat 
ook, want in het programma is ook 
een stukje samenzang opgenomen. 
De laatste (gezamenlijke) repeti-
tieavonden zijn inmiddels geweest 
en de koren zijn klaar voor vrijdag 
9 december. Graag zien zij u daar, 
zodat zij samen met u kunnen ge-
nieten van een bijzondere avond en 
zo toe te leven naar de geboorte en 
verwachting van Jezus.

Kerstconcert Utrechts Byzantijns 
Koor in R.K. Kerk van Vinkeveen
Vinkeveen - Op zondag 18 de-
cember zal het Utrechts Byzan-
tijns Koor een kerstconcert verzor-
gen in de R.K. kerk aan de Kerklaan 
2. Aanvang 14.30 uur. Dit internati-
onaal bekende en gelouterde koor 
o.l.v. Grigori Sarolea zal u die mid-
dag, vanuit de grote katholieke 
kerk, meenemen naar de Oekraïne 
en de Kapraten waar tot in de klein-
ste dorpjes kerstfeest wordt gevierd. 

Voor de inwoners van De Ronde Ve-
nen een unieke gelegenheid om het 
koor nu eens dicht bij huis te kun-
nen beluisteren. De toegangsprijs 
is 10 euro en kaarten zijn verkrijg-
baar bij de volgende verkoopadres-
sen; Schildersbedrijf van Asselen 
aan de Herenweg 132 in Vinkeveen. 
Drogisterij en Parfumerie de Bree 
aan de Herenweg 12/14 in Vinke-
veen. Kor van der Maat aan de Ple-

vierenlaan 32 Vinkeveen, Drogisterij 
J.M. Nagtegaal aan de Dorpsstraat 
30 Wilnis. Mondria Boekhandel aan 
De Lindeboom 11 in Mijdrecht. Bij 
de ingang van de kerk. 

Ook kunt u telefonisch kaarten be-
stellen bij het secretariaat van het 
koor: 030-2934735. Kaarten worden 
gereserveerd en liggen voor u klaar 
bij de ingang van de kerk.

De Fonteinkinderen ontvangen 
opnieuw Verkeersveiligheidslabel

Sinterklaas op Antoniusschool
De Hoef - Sinterklaas had op vrij-
dag 2 december een bezoek ge-
pland aan de Antoniusschool in De 
Hoef. De kinderen stonden die dag 
vol spanning te wachten op zijn 
komst. Er werd door iedereen luid-
keels gezongen, om vooral de Sint 
en zijn Pieten hartelijk te verwelko-
men. Voorafgaand aan het bezoek 
had de Sint de kinderen laten we-
ten dat hij zich zorgen maakte over 
de Pieten. Van de Pieten-PABO had 
hij namelijk vernomen dat de Pie-
ten moeite hebben met taal en 
gym. Ze waren lui en werden veel 
te zwaar. Er was dringend behoefte 
aan hulp. Alle kinderen van de An-
toniusschool hebben toen de kop-
pen bij elkaar gestoken en hebben 
unaniem besloten om de Sint te hel-
pen. Groep 1 t/m 8 is toen druk in 
de weer gegaan met het maken van 
rijmwoorden, het alfabet, Pieten-
gym, recepten lezen, maken van pe-
pernoten en nog veel meer. 
Toen de Sint en zijn Pieten einde-
lijk aankwamen, hebben de kinde-
ren hen naar het pannenkoekenres-
taurant de Strooppot begeleid. Het 
restaurant stelde voor deze bijzon-
dere gelegenheid zijn feestzaal be-
schikbaar. Vol trots lieten de kinde-
ren van groep 1 t/m 6 aan Sinter-
klaas zien van wat zij aan lesmateri-
aal hadden gemaakt. De Pieten kre-
gen les van de kinderen en de re-
sultaten waren zo goed dat alle Pie-
ten alsnog een Pieten-PABO diplo-
ma kregen. Als dank kregen de kin-
deren van een gelukkige Sint een 
cadeautje. Iedereen ging na afloop 
van het Sinterklaasfeest blij en vol-
daan naar huis.

Gezellige Opa&Oma-ochtend op 
Kinderdagverblijf De Blauwe Muis



Uithoorn - Maandag 5 december 
was het dan eindelijk zover. Sint en 
Piet kwamen een bezoekje brengen 
aan de Vuurvliegjes! Om kwart voor 
elf trokken de peutertjes hun jas-
sen aan om naar het speelplein te 
gaan en met de hele school buiten 
te wachten op de komst van Sin-
terklaas! Op een wel heel bijzonde-
re manier kwam de Sint aan... na-
melijk...in een zijspan!! Alle kinde-
ren waren superenthousiast. Na 
een gezellig dansje gingen ze alle-
maal weer naar binnen naar hun ei-
gen lokaal. Toen Sint binnenkwam 
viel het hem meteen op dat de 
schoenveters van een van de peu-
ters loszat. Die moesten natuurlijk 
eerst vastgemaakt worden door de 
Sint zelf, anders kon het feest niet 
beginnen! Alle kindjes van de Vuur-
vliegjes hadden samen met de juf-
fen een mooie ketting voor de Sint 
gemaakt, die nam hij blij in ont-
vangst. En omdat de Sint jarig was 
hadden ze ook een mooie stoffen 
tas bestempeld waar hij voortaan al 
zijn tekeningen die hij krijgt in kan 
bewaren. Met z´n allen werd er nog 
gezongen, op de foto gegaan, ge-
danst en met papiersnippers één 
groot feest gemaakt!!! Het was een 
geslaagde ochtend, Dank u wel Sin-
terklaas: tot volgend jaar!!

Regio - De directie van Koop Lens-
tra Makelaars heeft bekendge-
maakt met ingang van 1 januari 
aanstaande haar organisatiestruc-
tuur aan te passen aan de verande-
rende marktomstandigheden in de 
woningmakelaardij. De werkzaam-
heden in de voormalige gemeen-
te De Ronde Venen zullen vanaf 
die datum uitgevoerd worden van-
uit de vestiging Uithoorn, onder lei-
ding van directeur/makelaar Mau-
rice Sterk. Ook vanuit de vestiging 
Breukelen zullen waar nodig in het 
aangrenzende werkgebied werk-
zaamheden worden verricht. De 
vestiging Mijdrecht zal per die da-
tum sluiten. Het personeelsbestand 
zal op de nieuwe structuur worden 
aangepast.
Maurice Sterk: “We hebben tot de-
ze stap besloten om onze organisa-
tie meer in lijn te brengen met de al 
langere tijd stroperige woningmarkt. 
Onze traditionele meer-kantoren-
structuur (3 vestigingen) brengt te 
hoge kosten met zich mee, terwijl 
door de voortschrijding van tech-
niek en communicatiemiddelen en 
de huidige behoefte van kopers en 
verkopers (sterke afname kantoor-

bezoek) de klant ook prima bediend 
kan worden vanuit een wat groter 
werkgebied per vestiging. 

Middelste
Het sluiten van de ‘middelste’ ves-
tiging is in onze visie dan ook een 
logische stap in deze tijd”. Hoewel 
de geleerden op details wat ver-
schillen in hun meningen is de al-
gemene verwachting dat het herstel 

Wilnis - Er was bezoek bij Peuter-
speelzaal Duimelot en niet zo maar 
iemand. Zwarte Piet kwam langs. Hij 
was al een keer ‘s nachts langs ge-
weest om de laarzen te vullen maar 
nu kwam hij zo maar binnenlopen 
en meespelen. De peutertjes heb-
ben uit volle borst gezongen, ook 
met de deur op een kier zodat Sin-
terklaas het misschien zou horen. 
De peutertjes hebben laten zien dat 
ze goed over de daken kunnen klim-
men en een cadeautje in de schoor-
steen kunnen gooien. Piet was on-
der de indruk. Moe van het klimmen 
konden de peutertjes samen met 
Piet genieten van een heerlijke taart, 
gebakken door een van de moeders. 
Toen de buikjes vol waren kwam 
Piet tot de ontdekking dat hij de 
caadeautjes kwijt was. O jee. Geluk-
kig kunnen peutertjes goed zoeken 
en samen met Piet vonden ze de zak 
met kadeautjes terug. Toen iedereen 

zijn/haar cadeautje had gekregen 
telde Piet tot 3 en toen mochten ze 
uitpakken. En daarna was het alweer 

tijd om naar huis te gaan en aan pa-
pa en mama te vertellen van die lie-
ve, leuke Piet die op bezoek was. 
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

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

Fietspad op Oude Spoorbaan
Hoe is het besluit ontstaan? 
Door afsluiting van een convenant Groot Wilnis-
Vinkeveen in 2010.

Waarom? 
Bevordering recreatie, tegemoetkoming aan na-
tuurontwikkeling en verbetering van de natuurlij-
ke omgeving voor weidevogels. 

Kosten? Totaal 358.000 euro 

Gevolgen?
Aantasting van een historisch natuurpad van 
Staatsbosbeheer? Een aantrekkelijke kalkrij-
ke wal met opvallende kalkminnende planten en 
nog aanwezige vogelvriendelijke braamstruiken. 
Zo ongeveer de laatste in de Ronde Venen. Juist 
deze struiken met laag loofhout trekken zangvo-
gels en insecten aan en bezorgen hen een ideale 
dekking en broedgelegenheid. Historische monu-
menten vallen onder monumentenzorg. Deze ou-
de spoorbaar, tussen 1900 en 1986 nog in gebruik, 
met deze natuurlijke begroeiing en vogelrijkdom 
zou daar ook onder moeten vallen. De natuur-
waarden, aldus het artikel, worden vergroot, ter-
wijl de biodiversiteit en natuurwaarde op dit mo-
ment juist het grootste zijn. Hopelijk kan de huidi-
ge begroeiing, naast het fi ets- en wandelpad ten-
minste worden gehandhaafd, zodat we kunnen 
blijven genieten van de zang en aanwezigheid van 
teruggekomen vogels uit Afrika. Geen gewone vo-
gels, maar best bijzondere. Een opsomming: Kneu, 
zwartkop, tuinfl uiter, bosrietzanger, grasmus, fi -
tis, tjiftjaf en tenslotte: de spotvogel. Deze laatste 
staat op de rode lijst van bedreigde soorten. Wel 5 
territoria heb ik aan de hand van zang in mei ge-
teld. Uilen jagen er op muizen, die hun woonge-
bied in de droge wal verkiezen. Voedsel genoeg 
voor deze knaagdiertjes in de vorm van zaden van 
wilde planten. Wat een uniek kringloopsysteem! 
Conclusie: de natuur heeft zichzelf gevormd door 
het uitblijven van rigoureus onderhoud en ge-
bruikt het daardoor ontstane biotoop volop! Nee, 
roofvogels mogen daar niet komen, want zij zou-
den de bomen gebruiken als fi xatiepunt om jon-
ge grutto’s te belagen. De meeste recreatiegebie-
den met bomen in De Ronde Venen grenzen toch 
ook aan weidegebied? En de bomen even verder-
op bij de boer en aan de kade dan? Bovendien is 
bekend dat lage bomen minder problemen geven. 
Horen we straks alleen maar weidevogels op af-
stand, want de fi etsrecreatiedruk gaat ook toene-
men. (licht +verstoringszone). Ondanks alles zijn 
uiteindelijk door ons toedoen de weidevogels he-

laas verder afgenomen. Echte weidevogelreserva-
ten zullen tot een werkende bescherming kunnen 
leiden. Dit beheerplan is een onbewezen methode 
om weidevogels tegemoet te komen en gaat wel 
ten koste van een bewezen ontstane biotoop voor 
beschermde zangvogels. “Krom je rug bij wind en 
zet je fi ets op de laagste versnelling en kijk voor-
uit op een kaal fi etspad !” De Gemeenteraad be-
handelt het voorstel begin 2012. Een klepelmaai-
er is op dit moment bezig een verbreding te ma-
ken voor toelating van de agrarische werktuigen. 
Na direct schriftelijk en mondeling contact met 
Staatsbosbeheer is er nog een reddingsplan voor 
behoud van de braamstruiken aan de lage kant 
van de spoorbaan bespreekbaar. Er kunnen nu 
nog deels belangen worden gecombineerd. Mis-
schien ook die van kostenbesparing? Koester dit 
natuurpad als een groene oase in een wijds mooi 
polderlandschap. 

Ad van Uchelen 
0297250163

Zwarte Piet op bezoek bij Duimelot

Vestiging Mijdrecht gaat per 1 januari dicht

Kantoor Uithoorn blijft open

Koop Lenstra Makelaars wijzigt organisatie

Vestiging Mijdrecht sluit haar 
deuren,  Uithoorn blijft open

Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek 
bij peuteropvang de Vuurvliegjes

Kerstmarkt aan de Amstel:

Soroptimistclub verkoopt kerstartikelen 
voor het ‘Hungerproject’
Uithoorn - Voor het 4e jaar steunt 
de Soroptimistclub Uithoorn/De 
Ronde Venen een goed doel door 
kerstartikelen te verkopen op Kerst-
markt aan de Amstel. In de kraam 
van de Soroptimistclub is van al-
les te vinden om de kerstdagen ge-
zellig te maken: prachtige grote en 
kleine kerststukken, kerstspulle-
tjes, fraai opgemaakte presentatie-
sets met jam of gelei. En natuurlijk 
is er erwtensoep. Alle artikelen zijn 
redelijk geprijsd. Wie het eerst komt 
heeft de grootste keus. Dit jaar gaan 
de opbrengsten naar het ‘Hunger-

project’. Het Hungerproject werkt 
met en voor de armsten in Afrika, 
Azië en Zuid Amerika. Vele mensen 
werken mee. Allemaal in de overtui-
ging, dat het mogelijk is, de honger 
de wereld uit te bannen. Niet alleen 
door geld te geven. Vooral door de 
mensen die nu nog honger hebben 
te steunen in het ontwikkelen van 
hun capaciteiten en hen te helpen 
hun leven én voedselvoorziening 
in eigen hand te nemen. Wie in de 
kraam van de Soroptimistclub een 
aankoop doet helpt het Hungerpro-
ject bij zijn werk. De artikelen in de 

kraam van de Soroptimistclub zijn 
door de leden zelf gemaakt of ver-
zameld. Zoals altijd zijn er de kerst-
stukken, van heel klein tot groot. 
De vorige jaren vlogen ze de kraam 
uit. Dit jaar is er een grote keus aan 
jams en jellies: mispel, kweepeer, 
cranberry, bramen. Alles speciaal 
gekruid voor de kerstlunch. Kerst-
markt aan de Amstel wordt gehou-
den komende zondag 11 december 
van 11.00 tot 20.00 uur langs de Am-
stel in Uithoorn, van Amstelplein, via 
Schans, Dorpsstraat, Marktplein tot 
Wilhelminakade.

Foto-expositie Roos Uithol in bibliotheek
Mijdr echt - Een winters Nederland 
en een zomers Noorwegen zijn de 
belangrijkste beelden in de derde 
expositie van Roos Uithol. Fascine-
rende wolkenluchten boven Noor-
wegen en verstilde winterse plaat-
jes in eigen land combineren won-
derlijk goed samen. Als u nieuws-

gierig bent naar deze derde expo-
sitie van freelance fotograaf Roos, 
komt u dan in de maand decem-
ber even kijken in de bibliotheek 
in Mijdrecht. Roos laat zien dat niet 
alleen het fotograferen van land-
schappen en natuur haar speciali-
teit is. Het vastleggen van een mo-

nument, een spelend kindje of een 
Art foto met vuurrode nagels laten 
zien dat haar repertoire veelzijdiger 
is geworden. Onder de naam ‘Dutch 
Winter, Norwegian Summer’ is de-
ze derde expositie van Roos Uithol 
afgelopen donderdag 1 december 
2011 van start gegaan.

van de woningmarkt - gekoppeld 
aan structureel economisch her-
stel – nog geruime tijd op zich zal 
laten wachten en dat de huizenprij-
zen voorlopig een verdere daling te 
zien zullen geven. Inmiddels is het 
aantal verkooptransacties landelijk 
gezien bijna gehalveerd ten opzich-
te van enkele jaren terug.
Directielid Roel Wieringa ziet de 
toekomst in de makelaardij des-
ondanks positief in: “Ook een ken-
merk van een kredietcrisis is dat de 
wereld verandert. Dit vraagt om vi-
sie en actief handelen van het ma-
nagement. Door deze herstructure-
ring van ons bedrijf blijven we pri-
ma in staat tegen een acceptabel 
kostenniveau onze opdrachtgevers 
in het gehele huidige werkgebied te 
bedienen op de wijze die ze van ons 
gewend zijn. We kunnen dezelfde 
kwaliteit, service en aandacht blij-
ven bieden”.
De huidige woningmarkt biedt ook 
kansen. Immers het aanbod van 
woningen is groot, de hypotheek-
rente is nog steeds laag en nog en-
kele maanden kunnen huizenko-
pers profi teren van de verlaagde 
overdrachtsbelasting, wat al snel op 
een eengezinswoning zo’n 10.000,- 
euro scheelt.



Mijdrecht - Ralf Mackenbach, win-
naar van het Junior Eurovisiesong-
festival, komt naar de ijsbaan in 
Mijdrecht. Hij steunt zo de actie van 
Midpoint FM&TV. Zij proberen on-
der de noemer ‘Midpoint on Ice’ zo-
veel mogelijk geld op te halen voor 
3FM’s Serious Request. Zij helpen 
moeders in oorlog- en conflictsitu-
aties. Ralf komt langs op zondag 18 
december, de laatste dag dat Mid-
point live radio en televisie maakt. 
Vanaf 13.15 uur zingt Ralf liedjes 
van zijn nieuwste album ‘Moving 
On’. Daarna neemt hij de tijd om met 
kinderen op de foto te gaan of een 
handtekening te geven. Ralf ver-
keert in goed muzikaal gezelschap, 
want hij is niet de enige die langs-
komt in het weekend. Allerlei loka-
le en landelijk bekende zangers en 
bands dragen hun steentje bij om 
geld in te zamelen voor de actie. 
De artiesten vind je op de website 

www.midpointlive.nl/moi. Help mee 
en stort je donatie op 158.160.614 
ten name van Midpoint on Ice, of 
kom in het weekend van 16 de-
cember langs bij de mobiele studio 
naast de ijsbaan op het Raadhuis-
plein.
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Ralf Mackenbach naar 
ijsbaan Mijdrecht

Complete opleiding bij
EHBO vereniging Lucas 
Vinkeveen - Een ongeluk zit in een 
klein hoekje, er gaat geen dag voor-
bij of krant en TV tonen verfrommel-
de auto’s en ambulances met gil-
lende sirenes. Geen wonder dat we 
bij het woord ‘ongeluk’ meteen aan 
bloed en ellende denken! Het groot-
ste deel van de ongelukken ge-
beurt echter gewoon thuis, op de 
sport, tijdens het werk of tijdens het 
spelen. Een verbrande vinger, een 
schaafplek, een verstuikte enkel: 
niets griezeligs of bloederigs. De 
meeste mensen staan er vaak niet 
bij stil, maar iedereen kan te maken 
krijgen met een ongeluk. Iedereen 
kan helpen, als hij maar weet wat hij 
moet doen. Of iemand verslikt zich 
of krijgt een hartaanval: geen bloed 
te zien maar er moet wel snel wor-
den ingegrepen. Tijdens de EHBO 

opleiding leer je alle vaardigheden 
om letsels te behandelen en er-
ger te voorkomen. Tijdens de oplei-
ding leer je ook verbanden aanleg-
gen en reanimeren en wordt ook de 
training AED (Automatische Exter-
ne Defribilatie) gegeven. De AED-
apparaten kom je steeds vaker in je 
omgeving tegen.
Kijken helpt niet. Juist daarom is het 
goed om een complete EHBO oplei-
ding (inclusief reanimatie en AED) 
te volgen. Meer weten? De oplei-
ding wordt gegeven op de donder-
dagavond en begint op 12 janua-
ri 2012. U kunt hierover informa-
tie inwinnen bij de EHBO-vereni-
ging Lucas te Vinkeveen, Reanima-
tiepartner van de Nederlandse Hart-
stichting tel. 0297-263713 e-mail: 
k.blomvliet@casema.nl

Sinterklaasfeest bij CSW
Wilnis - Afgelopen woensdagmid-
dag 30 november had Sinterklaas 
nog wat tijd vrijgemaakt in zijn druk-
ke agenda om CSW te bezoeken. 
Zo’n 120 kinderen en 40 vrijwilligers 
waren van de partij om dit gezellige 
feestje te vieren. In de uitnodiging 
op rijm was de kinderen wel dui-
delijk geworden dat ze rond 14.00 
uur gekleed in voetbalkleren moch-
ten komen. De Muziekpiet verzorg-
de een warming-up in de kantine 
en voor de kinderen was er ook wat 
te drinken en te knabbelen. Daar-
na werden alle teams naar buiten 
gestuurd met hun leiders om een 
rondje langs de kleedkamers en vel-
den te maken. Door het mooie weer 
was het gelukkig niet nodig om het 
regenscenario van stal te halen. Vijf 
leuke nieuwe spelletjes in de kleed-
kamers, zeven activiteiten op het 
veld en een bezoek aan Sinterklaas 
rouleerden totdat iedereen alles had 
afgewerkt. Het onderlinge partijtje 
voetbal met een paar Zwarte Pie-
ten erbij vonden de meeste kinde-
ren het leukst, maar daarom zitten 

ze ook bij een voetbalclub. Zo rond 
kwart voor vijf mocht iedereen weer 
naar binnen om nog lekker polonai-
se te lopen en afscheid te nemen 
van de Sint en zijn Pieten. En dan 
weten de kinderen heel goed dat ze 
niet met een lege maag naar huis 
hoeven. In sneltreinvaart werd voor 
alle aanwezigen een lekkere snack-
maaltijd verzorgd en wat te drinken. 
Buiten verzamelden zich al de eer-
ste ouders om hun kroost op te ha-
len. Maar die kregen eerst nog een 
tasje met cadeautjes mee waarna 
ze per team naar buiten werden ge-
loodst.
Het was weer een oergezellige Sin-
terklaasmiddag die mede dank-
zij een royale anonieme sponsor en 
fantastische bijdragen van de He-
ma en MGK Bouw een succes ge-
noemd kon worden. Maar ook de 
inzet van de leiders en hun assisten-
ten, de Sintcommissie van CSW, het 
keukenteam en andere vrijwilligers 
waren onontbeerlijk voor dit eve-
nement. Iedereen hartelijk bedankt 
voor zijn bijdrage.

HVM scoort voor War Child
Mijdrecht - Sinds kort zijn de spe-
lers van Heren 1 van Hockey Vereni-
ging Mijdrecht ambassadeurs voor 
War Child geworden. Op verschil-
lende manieren gaan zij zich inzet-

ten om War Child te steunen. Het 
is nu te zien op hun trainingspak-
ken, waarop al het clublogo en de 
naam van hoofdsponsor Rabobank 
stonden.

HVM gaat War Child steunen, zodat 
War Child nog meer kinderen kan 
helpen in oorlogsgebieden. De eer-
ste stappen zijn gezet en de man-
nen van Heren 1 gaan binnen de 

Op de foto staand van links naar rechts trainer/coach Nouschka Capel, keeper Redmar Stienstra, Tom Gunther, Martijn 
Hensbroek, Koen Meijer, Hidde Vesseur, Jordy Jurgens, Thom Fokker, Tim Mantel, Casper Slot, Romar Nijhuis, Christian 
Kievits en Jurrian Hartwigsen. Zittend Jacob Veerhuis en Arjan Blommaert. Matthijs Geijtenbeek ontbreekt op de foto.

club als ambassadeurs optreden 
om het werk van War Child onder de 
aandacht van de leden te brengen. 
Samen gaan ze brainstormen over 
welke acties er allemaal georga-
niseerd kunnen worden binnen en 
buiten de club. Zoals een 24-uurs-
hockeymarathon die al op de plan-
ning staat.
HVM: “We vinden het belangrijk dat 
kinderen plezier hebben in hun spel 
en respect voor elkaar hebben op 
’t veld. War Child vindt dat ook en 
daarom gaan wij War Child helpen 
de oorlog uit ’n kind te halen.”

War Child
Een kind hoort niet thuis in oorlog. 
Nooit. Toch zijn miljoenen kinderen 
slachtoffer van oorlogsgeweld, mis-
bruik en verwaarlozing. Kinderen 
zonder vreugde. Kinderen die geen 
kind meer zijn. War Child helpt de-
ze kinderen hun zelfvertrouwen te-
rug te vinden. Zich te uiten, vrolijk te 
zijn, contact te maken met anderen. 
Zodat hun innerlijke oorlog kan op-
houden. En ze weer kunnen spelen, 
dromen, lachen, groeien. Als een 
normaal kind. En opgroeien tot wie 
ze willen zijn. Sterke volwassenen. 
Die met elkaar, als normale mensen, 
een ruzie kunnen oplossen. Zonder 
geweld. In vrede. 
Voor meer informatie kijk op  
www.warchild.nl

E1-Argonauten laten zien 
dat ze het kunnen
Mijdrecht - Na een valse start in 
de competitie, bij Roda’23 werd nipt 
met 4-3 verloren, na een zeer span-
nende wedstrijd en de wedstrijd te-
gen RAP werd cadeau gedaan, was 
het zaterdag aan de E1 om te laten 
zien dat ze het nog kunnen.
Terwijl vele wedstrijd waren afgelast 
stonden de boys op het regenach-
tige veld zich warm te lopen. DCG 
E1 was de tegenstander en speel-
de in de eerste helft met de wind in 
de rug. Hierdoor had Argon moei-
te met het wegwerken van de bal en 
was het DCG dat kans na kans cre-
eerde, maar dankzij Argon’s verde-
digers en middenvelders Auke, Cas, 
Dion, Tobias, Jim, Mathis en natuur-
lijk keeper Dani waren de kansen 
niet succesvol voor DCG. Als Jim de 
kans krijgt om op te lopen laat hij dit 
niet liggen en weet Jordy Z. met een 
goede voorzet aan te spelen. Deze 
omspeelt op zijn beurt de keeper en 
de 1-0 mag geteld worden. 
Wanneer iedereen in de rust lekker 
is opgewarmd is het aan Argon om 
met de wind mee te spelen. DCG 
heeft duidelijk meer moeite en al na 
twee minuten spelen is het Xavier 
die de bal in de netten mag schie-
ten. Na de aftrap neemt Argon met-
een de aanval over en krijgt een 
corner. Cas wacht even op de juis-
te windvlaag en krult de bal in een 
keer in het doel, 3-0.
DCG probeert te counteren, maar 
dit wordt goed doorzien door Jim, 

die meteen Xavier aanspeelt, deze 
heeft al lang gezien dat de keeper te 
ver voor zijn doel staat en met een 
schitterend lobje mogen de spe-
lers van Argon 4-0 op het scorebord 
neerzetten
Bij de aanvallen van DCG gaat ie-
dere speler massaal mee naar vo-
ren en wanneer Dani de bal van de 
voeten van de spits weet te plukken, 
kan hij met een verre uittrap Jordy 
vrijbaan geven naar de keeper, 5-0. 
Als Ravi een corner neemt, krijgt 
de DCG verdediger hem totaal ver-
keerd op zijn slof en de bal belandt 
achter zijn eigen doelman, 6-0. Met 
nog 20 minuten te spelen is alles 
nog mogelijk. En alsof DCG dit weet 
schiet de aanvaller langs de Argon-
verdedigers en gaat op Dani af. Aan 
het gejuich van het DCG publiek te 
horen was het doelpunt al geteld, 
maar Dani weet er zijn hand er nog 
tegen te krijgen, met corner als ge-
volg. Deze wordt door Tobias weg-
gewerkt en komt bij Jordy terecht, 
vanuit de tweede lijn mag hij zomaar 
uithalen en kunnen de Argonauten 
de 7-0 tellen. Tobias mag even later 
mee naar voren en weet de bal hoog 
voor te geven en Cas krijgt er goed 
zijn hoofd tegenaan, maar zijn inzet 
gaat naast. DCG probeert met een 
afstandsschot en een corner Dani te 
passeren maar beide ballen weet hij 
te vangen en met twee verre uittrap-
pen kan hij Jordy wegsturen en ze 
kunnen de 8 en 9-0 noteren.

Nieuwe sponsor GT 
Bunck voor Atalante D4
Vinkeveen - Vrijdag 2 december 
speelde de Atalante volleybaldames 
4 haar eerste wedstrijd in de nieuwe 
shirts gesponsord door GT Bunck 
Accountants Belastingadviseurs. 
De dames staan op een zevende 
plek en speelden die avond thuis 
in De Boei tegen VHZ Dames 2 uit 
Nieuw-Vennep. VHZ, de nummer 
twee uit de poule, is een zeer ge-
routineerd team en wist de eerste 
set met nipt verschil van 25-22 naar 
zich toe te trekken. De teams wa-
ren duidelijk aan elkaar gewaagd en 
onder toeziend oog van de nieuwe 
sponsor werd het team flink aan-
gemoedigd. Het tweede bedrijf was 
nog spannender en lange tijd ging 
het gelijk op. Een tenenkrommen-
de tweede set werd met zeer nipt 

verschil van 26-24 geëindigd in het 
voordeel van de GT Bunck dames 
en dat was een mooie opsteker voor 
het team en de enthousiaste nieu-
we sponsor. 
Maar de dames uit Nieuw Vennep 
lieten niet zomaar over zich heen lo-
pen en herpakten zich flink in set 
3, ze waren helemaal op dreef met 
een duidelijke 12-25 tot gevolg. In 
de laatste set was er nog een klei-
ne opleving van de Vinkeveense da-
mes maar VHZ bleek een maatje te 
groot en ook de vierde set ging naar 
de gasten met 19-25. 

Al met al een mooie wedstrijd en 
één ding is zeker: aan de support 
van de enthousiaste partners van 
GT Bunck heeft het niet gelegen!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij KJC Onder Ons is 
Ricky Kooiman momenteel in top-
vorm, en zit met 5686 punten bij de 
top in het klassement. 
2. Annie Veenhof 5161 pt.
3. Ben ten Den 5022 pt.

4. Rob van Achterbergh 4966 pt. 
De troostprijs werd gedeeld door 
Neel Bosman en Jan van der Linden 
met 3796 punten.
Dinsdag 20 december is er kerst-
prijskoppelklaverjassen.

Kwinkslag-badmintonteam 2 
ten onder tegen DVS
Vinkeveen - Kwinkslag mocht af-
gelopen donderdag thuis spelen te-
gen DVS uit Utrecht.
Het begon goed, de heren dubbel 
werd gewonnen met 21-19 en 21-
19. Verder gingen alle partijen he-
laas verloren, ondanks het feit dat 
de Kwinkslagleden vochten als tij-

gers !! Het lukte ze dan ook niet 
om er nog een driesetter uit te per-
sen. Ondanks het feit dat ze verlo-
ren bleef de stemming opperbest 
en werd te partij afgesloten met een 
gezellig glaasje fris !! 
Hopelijk lukt het de volgende keer 
wel om meer punten te halen.

Zwarte Pieten doen mee 
met Veenlandgymmertjes
Wilnis - Woensdag 30 novem-
ber was er een hele speciale gym-
les voor de kleuters van gymnas-
tiekvereniging Veenland. Juf San-
dra heeft eerder een brief gekregen 
van Sinterklaas en die vertelde dat 
er twee Pieten langs zouden komen 
bij de gym om te zien hoe de kin-
deren van daken afspringen, pak-
jes door schoorstenen kunnen gooi-
en en over hobbelige daken kunnen 
lopen. De tribune zat vol met familie 
en vrienden van de kinderen die in 
spanning waren wanneer de Pieten 
nou kwamen.
Opeens waren ze daar, boven, op 
de tribune. Ze werden snel naar 
beneden geroepen om mee te ko-

men doen. De kinderen hebben veel 
moeten lachen om de Pieten die niet 
alles makkelijk vonden. Na afloop 
van de les kregen de kinderen een 
diploma van de juf en een cadeautje 
en taaitaai van de pieten.
Nog even met z’n allen op de foto 
en deze spannende dag was weer 
voorbij.
Deze leuke dag voor de kinderen 
werd mogelijk gemaakt door zes 
geweldige hulpen die bijna iedere 
week weer in de gymzaal aanwezig 
zijn om de kinderen te helpen. Ook 
nu hebben ze dit weer met veel ple-
zier gedaan. Amber v.d. H, Kimber-
ly, Sascha, Amber V., Meike en Eva: 
bedankt
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Winst brengt Atalante D2 
naar de vijfde plek
Vinkeveen - Vrijdag 2 december 
speelden de volleybaldames van 
Haaxman D2 (6e) tegen Zaanstad 
D5 (10e). De warming-up werd op-
geleukt door een drietal pieterman-
nen die in de vroege avond de mi-
ni training hadden verblijd met hun 
capriolen. Op Joke Ruizendaal na 
was de ploeg voltallig en de eer-
ste volle 4-0 winst van de week te-
voren smaakte naar meer, zeker ge-
zien de maar liefst 4 vijfsetters in 
de eerste 8 wedstrijden. De eerste 
set begon rommelig met veel fou-
ten. Service en aanval waren vaak 
hard maar ook zodanig ver over het 
net dat het niet met punten geho-
noreerd kon worden. In rapido tem-
po stond de geelgroene equipo op 
een flinke achterstand en de draai 
werd maar niet gevonden. Na zo’n 
6-7 ballen ‘out of control’ nam het 
bankcoachtrio op 4-11 achter een 
time-out en tipte iets meer behou-
dend te spelen en van de kansen 
in de Zaanse midden veldverdedi-
ging gebruik te maken. Ook de ei-
gen verdediging werd gemaand iets 
meer bedacht te zijn op de flink di-
agonale aanvallen. Het team kon de 
goede suggesties nog niet voldoen-
de tot uitvoer brengen en toch wel 
frappant snel stond daar een dik 13-
25 verlies van de eerste set.

Opgerold 
Natalie van Scheppingen en In-
ge Bakker kwamen in de ploeg 
op de buitenaanval, Annemarie-
ke Wijnands verhuisde naar de di-
agonaalplek en Annike van Kouwen 
werd op het midden ingezet. De tips 
werden nog eens goed doorgespro-
ken en de mouwen flink opgerold. 
Het bleek de gouden greep te zijn. 

Na aanvankelijk gelijkopgaan ging 
de Haaxman ploeg steeds uitge-
kookter spelen. Verdeler Annema-
rie Bakker scoorde diverse slimme 
‘tweede’ prikballen op het midden, 
Marjan Blenk en Annike van Kou-
wen scoorden afwisselend met tac-
tisch en hard binnen de lijnen. Ver-
der werd er nagenoeg foutloos ge-
serveerd. De rollen draaiden om, de 
Vinkeveense ploeg gaf geen duim-
breed toe en kwam in een aansteke-
lijke fijne wave. Met 25-15 werd het 
tweede bedrijf afgerond.

Debbie van der Hoorn, Tineke Vel-
lekoop en Jet Feddema pakten 
de stokjes over en het ging lekker 
voort. Vooral Natalie was op dreef 
en liet mooie pittige staaltjes zien, 
zowel in de aanval als ook in de ver-
dediging waar ze vaak de reddende 
inspirerende engel was, toppertje! 
De set werd met 19-25 gepakt. In 
set 4 ging het weer wat meer gelijk 
op tot halverwege. In de pass wer-
den soms toch wat fouten gemaakt 
wat toch een beetje een ‘oh jee. toch 
niet weer een vijfsetter’ geforceerd-
heid meebracht.
Een time-out op 17-20 achter gaf 
rust en na het terugpakken van de 
service kon Annemarieke een paar 
aanvallen lekker scoren. Met de he-
te Atalante adem in de nek nam 
Zaanstad op 21-22 een time-out, 
het bleef spannend. Inge werd in de 
verdediging gewisseld en de geel-
groene Haaxman ladies kropen door 
het spannende oog van de naald: 
26-24 voor de set en daarmee 3-1 
winst. Nog twee wedstrijden te gaan 
in de eerste ronde, woensdag 7 de-
cember tegen de nummer 1 VCH D1 
in Hoofddorp.

Korfballers Atlantis A2 
zetten zegereeks voort
Mijdrecht - Het door Scheenaart 
en Hessing rioolservice B.V ge-
sponsorde Atlantis A2 heeft in Alk-
maar tegen Celeritas A1 haar zege-
reeks voortgezet door met 10-13 te 
winnen. De eerste aanval bestond 
uit Timo Jongeling, Kariem Khali-
fa, Lusanne Meints en Eva Haspels. 
De eerste verdediging bestond uit 
Matthijs Gortenmulder, Robin van 
’t Schip, Willemijn Schouten en Ro-
bina van Senten. Door afwezigheid 
van coach Chantal Poolman gaf de-
ze keer Frans van ’t Schip leiding 
aan de Atlantis equipe.
In de beginfase werd duidelijk dat 
de rit heen van één uur duidelijk 
nog zijn nawerking had op de be-
nen. Atlantis kwam 2-0 achter. Door 
goed samenspel en het uitkiezen 
van de juiste kansen kwam Atlan-
tis echter weer snel op gelijke hoog-
te: 2-2. Er volgden mooie aanvallen 
en de verdediging legde veel druk 
op de tegenstander. Toch stond het 

met rust slechts 6-6. In de rust gaf 
invalcoach Frans aan dat het team 
goed bezig was. Als het vertoonde 
spel in de tweede helft werd voor-
gezet, zouden de punten meegeno-
men worden naar Mijdrecht. Atlan-
tis kwam flitsend uit de startblok-
ken. Door mooie aanvallen van bei-
de vakken werd het 6-10. Celeri-
tas raakte op dat moment het spoor 
bijster. Dat leverde enkele grappige 
momenten op, zoals dat de tegen-
stander dacht dat hij uit een spel-
hervatting mocht scoren. Dit heeft 
echter nog nooit gemogen. Atlantis 
probeerde scherp te blijven en be-
hield haar voorsprong. De einduit-
slag werd 10-13 en de equipe kon 
tevreden met twee punten terugke-
ren naar Mijdrecht.

Zaterdag 10 december mag Atlan-
tis A2 in Purmerend aantreden te-
gen WWSV waar zij haar koppositie 
mag verdedigen.

Atlantis 2 pakt een 
belangrijk punt
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 heeft zaterdag 
3 december, na een zenuwslopend 
slot van de korfbalwedstrijd, een 
punt gepakt tegen Madjoe 2 uit Lei-
den (eindstand 13 -13).

De wedstrijd startte met in de aan-
val Jacco, Martijn, Tamara en Melis-
sa terwijl de verdediging bestond uit 
Berry, Kris, Masha en Chantal. Op 
de bank kon het team beschikken 
over de reservespelers Goof, Maar-
ten, Sophia, Ciska van de A 1.

Atlantis was er op gebrand om de 
2 punten in Mijdrecht te houden 
en eindelijk van de nul af te ko-
men. Met het feit dat het een zwa-
re pot zou gaan worden, werd reke-
ning gehouden, want Madjoe had 
alle wedstrijden binnen nog ge-
wonnen. Het vermoeden bleek te 
kloppen want de 0-1 zat er al snel 
in. Atlantis kwam toch vlot op ge-
lijke hoogte door er een strafworp 
in te gooien. Al gauw bleek dat het 
een heel harde en fysieke wedstrijd 
zou worden. Er werd goed gestre-
den en er kon een 3-1 voorsprong 
worden genoteerd. Daarna kwam 
Madjoe echter gelijk en ging zelfs 
door met scoren tot een 5-8 voor-
sprong. Naarmate de wedstrijd vor-

derde, werd de strijd steeds harder 
en harder. Er moest wat gebeuren 
bij Atlantis en er werden wissels ge-
bruikt: Goof kwam er in voor Mar-
tijn en Ciska voor Melissa. Madjoe 
had het erg moeilijk met de ingeko-
men wissels en het werd al snel 9-9. 
Na een tijdje had Madjoe een ant-
woord en werd er opnieuw 3 punten 
uit gelopen. De scheidsrechter had 
het erg zwaar met de fysieke strijd. 
Met nog 2 minuten op de klok stond 
Atlantis nog 2 punten achter maar 
een benutte strafworp waar de te-
genstander niet blij mee was (met 
een gele kaart tot gevolg) zorgde 
voor een spannende slotfase. In de 
laatste paar seconden werd er nog 
een  overtreding gemaakt door de 
tegenstander met alweer een gele 
kaart tot gevolg. Atlantis mocht de 
vrije bal nog nemen en nadat deze 
werd gescoord was de wedstrijd af-
gelopen met een eindstand van 13-
13. De doelpunten van het Rabo-
bank  team kwamen van: Kris(3), 
Berry, Martijn, Jacco(3), Goof(2), Ta-
mara, Masha(2)

De volgende thuiswedstrijd van At-
lantis 2 is op zaterdag 17 decem-
ber tegen Tweemaal Zes om 15.30 
uur in sporthal De Phoenix aan de 
Hoofdweg.

Argon toont veerkracht, 
maar verliest van UNA
Mijdrecht - De uitwedstrijd in 
Zeelst tegen UNA heeft Argon niet 
de zo broodnodige drie punten op-
geleverd. Na twee keer op achter-
stand te zijn gekomen kwam het 
team knap op voorsprong, maar 
moest deze snel weer afstaan. In de 
blessuretijd moest trainer Jimmy Si-
mons toezien dat zijn spelers hele-
maal met lege handen achterble-
ven: 4-3.
Argon startte niet goed op het las-
tig te bespelen kunstgras van UNA, 
maar kreeg wel de eerste goede 
kans toen Joshua Patrick Samir Jeb-
bar aanspeelde, maar de centra-
le middenvelder schoot te gehaast 
en zag zijn schot ver over vliegen. 
Vlak na die mogelijkheid van Jebbar 
kreeg Laudier Curiël namens UNA 
de uitgelezen mogelijkheid de sco-
re te openen toen hij een voorzet 
kreeg vanaf rechts maar naast het 
doel van Singels kopte. 

Score
In de 17de minuut weet UNA dan 
toch de score te openen toen Maxi-
me Singels in het Argon doel niet 
handelend optrad, maar in eerste 
instantie de bal verwerkt ziet door 
de verdediging. De bal verdwijnt 
niet uit het strafschopgebied van 
Argon en de inzet van Frank Kup-
pens betekende de 1-0.
Argon zat op dat moment in een las-
tige fase en had snel na de 1-0 te-
gen een marge van twee aan kun-
nen kijken toen Maxime Singels met 
een geweldige reflex de volley van 
Randy van Heijnsbergen uit zijn doel 
wist te houden. Een moment dat Ar-
gon wel wakker leek te maken, want 
een aantal spelers liet zich verbaal 
nadrukkelijk gelden en wist het 
team met veel inzet naar een hoger 
niveau te brengen.
Vlak daarna, rond de 20e minuut 
een bijna identieke situatie toen een 
lange bal van de zeer gedreven cap-
tain Van Essen door Patrick Lokken 
ineens op de schoen genomen werd 
maar zijn inzet gekeerd werd door 
doelman Rick van den Oever.
In de 35ste minuut komt Argon op 
gelijke hoogte met UNA toen Jos-
hua Patrick een voorzet van Patrick 
Lokken niet tot doelpunt kon pro-
moveren maar zijn ploegmaat Van 
Essen dat wel zag doen. Met een 

droge knal in de lange hoek scoor-
de hij de gelijkmaker: 1-1.

Achterstand
Argon had zomaar met een ach-
terstand kunnen gaan rusten toen 
UNA- spits Rinse Wiekema een uit-
gelezen mogelijkheid kreeg, maar 
zijn schoen niet goed achter de bal 
kreeg en de kans verloren zag gaan. 
Na de rust kwam UNA snel op voor-
sprong toen Maxime Singels weer 
twijfelde bij een hoge bal, Nicolai 
Verbiest de bal niet lekker weg wist 
te koppen en de vallende bal door 
Niek van Boekel tegen de touwen 
werd gewerkt: 2-1.
Nadat Patrick Lokken voor Argon 
en Wiekema en Boogers voor UNA 
(weer geweldige reddingen Sin-
gels) niet tot scoren wisten te ko-
men, kon Argon dat uiteindelijk wel. 
Joshua Patrick zette goed door op 
rechts, wist voor te zetten op Lok-
ken die ouderwets doeltreffend was: 
2-2. Een gelijkmaker die de opmars 
werd voor een spetterende laatste 
twintig minuten.
Want vijf minuten maakte Brayton 
Biekman op schitterende wijze de 
2-3. De ingevallen spits komt aan 
de linkerkant van de zestien me-
ter in de positie een voorzet of hard 
schot af te leveren maar besluit met 
een geweldige stiftbal sluitpost Van 
den Oever de gang naar het net te 
laten maken.
Argon weet de voorspong veel te 
kort vast te houden, want al in de 
77e minuut wordt een harde kopbal 
na een voorzet vanaf de rechterkant 
Singels te machtig: 3-3.
Het veerkrachtige Argon weet ech-
ter geen punt uit het vuur te slepen. 
Na een slotfase met kansen voor 
beide teams pakt UNA in extremis 
de drie punten. Een counter van 
UNA kan door Jocelino de Sa alleen 
beëindigd worden door een overtre-
ding in de zestien meter. Max van 
Kollenburg schiet UNA naar de 4-3 
en laat Argon beduusd achter.
Een keiharde les voor Argon onder 
de rook van Eindhoven dus, zonde 
dat de ploeg die zo lastig tot sco-
ren komt niet genoeg had aan drie 
doelpunten.
Volgende week wacht VVSB, de 
ploeg die nu zo verrassend van 
Achilles won.

Atlantis 5 na flitsende 
start toch ruim ten onder
Mijdrecht - Het door Roebe-
son gesponsorde Atlantis 5 kor-
balteam speelde afgelopen zater-
dag in Leiden tegen Pernix 8. On-
danks een flitsende start werd het 
toch een zeer matige wedstrijd. At-
lantis 5 reisde af met een uitgedun-
de bezetting in verband met blessu-
res en sinterklaasverplichtingen. De 
geblesseerde Joeri Keevel, speler en 
coach van het vijfde team, kon zich 
vandaag geheel op het coachen 
toeleggen. Voor de wedstrijd wer-
den de nodige afspraken gemaakt, 
zodat het getrainde ook in het spel 
tot uiting zou komen.
De wedstrijd begon goed. In de eer-
ste acht minuten van de wedstrijd 
tastten beide teams elkaar goed af. 
Zowel bij het Roebeson-team als bij 
de tegenpartij werden genoeg kan-
sen gecreëerd. Het lukte Pernix als 
eerste om het gat van de korf te 
vinden. Snel daarop kwam Atlantis 
middels een slim balletje van Wilma 
de Vries van dicht onder de korf 
op gelijke stand. Op dat moment 
nam Atlantis het spel in de wed-
strijd over. Door middel van fraaie 
afstandsschoten van Ad Schrijvers, 
Anouk Röling en Sander Schrijvers 
kwam het team zo’n acht minuten 
voor rust op een ruime voorsprong 
van 4-1. Frustrerend was het dan 
ook dat Pernix door simpel korfbal 
Atlantis wist te overrompelen en dat 
met een stand van 4-4 de rust inge-
gaan werd.

Kansen
Toch had iedereen in de rust het ge-
voel dat er nu kansen waren. Door 
de coach werden wat duidelijke 
aanwijzingen gegeven en een aan-
tal functies van spelers in het aan-
valsvak afgesproken.
Vol goede moed werd de tweede 
helft begonnen. Atlantis was ech-
ter geen schim van het Atlantis van 
de eerste helft. Zij lieten zich totaal 
overbluffen door de tegenstander, 
speelden zeer slordig korfbal, kwa-
men gemaakte afspraken niet na en 
de frustratie straalde van een hoop 
spelers af.
Het verschil met de eerste helft was 
echt enorm. Atlantis wist middels 
een afstandsschot van Sander pas 
tegen het einde van de wedstrijd 
nog eenmaal te scoren. De achter-
stand was toen al opgelopen naar 
9-5. Ook in de laatste minuten van 
de wedstrijd had Atlantis niets meer 
in te brengen en eindigde de wed-
strijd zeer teleurstellend in een 11-
5 nederlaag.
Atlantis 5 is een team van een hoop 
uiteenlopende spelers die dit sei-
zoen voor het eerst met elkaar spe-
len. Tot nu toe valt dit nog niet mee. 
Er zijn genoeg punten om komende 
week op de training aan te werken.
Volgende week speelt Atlantis 5 een 
thuiswedstrijd tegen één van de 
koplopers. Om 17.10 uur wacht dan 
Madjoe in sporthal De Phoenix aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht.

Tafeltennissers Veenland 
kampioen
Wilnis – Afgelopen vrijdag zijn de 
tafeltennissers van Veenland 2 kam-
pioen geworden. Het team, bestaan-
de uit Fabian Veerhuis, Harry War-
mer en Ramon Mayenburg, stond 
op de laatste speeldag acht pun-
ten voor op de nummer twee Weri-
non uit Muiderberg. Juist de laatste 
wedstrijd kwam Werinon op bezoek 
en een 8-2 verlies zou volstaan om 
het kampioenschap binnen te halen. 
De eerste wedstrijd ging tussen Fa-
bian Veerhuis en F. Vlaanderen, de 
twee beste spelers van de compe-
titie. Vlaanderen had in de compe-
titie nog geen wedstrijd verloren en 
Fabian had er slechts twee verlo-
ren, dus het beloofde een kraker te 
worden. De eerste set ging vrij ge-
makkelijk naar Fabian, maar daar-
na kwam Vlaanderen steeds be-
ter in zijn spel en won nipt de drie 
opeenvolgende sets. Fabian incas-
seerde hierbij zijn derde verlies van 
de competitie, maar op dat moment 
was de 0-1 achterstand belang-
rijker. Na deze verliespartij speel-
de Ramon tegen H. van Gool. In de 
uitwedstrijd verloor Ramon nog van 
hem, maar nu had van Gool niets 
in te brengen tegen het goede spel 
van Ramon. Ramon won uiteindelijk 
vrij gemakkelijk in drie sets. Harry 
speelde zijn eerste wedstrijd tegen 
C. Niewöhner. Het was een span-
nende partij met ups en downs aan 
beide kanten. Niewöhner bleek de 
langste adem te bezitten en won de 
wedstrijd in een zinderende vijfset-
ter. Hierna stelden Fabian en Ramon 
het kampioenschap veilig in de dub-
bel. De eerste set werd nog verlo-
ren, maar daarna won Veenland drie 
sets op een rij. 

Nipt
Deze sets werden nipt gewonnen 
doordat Fabian op de beslissende 
momenten veel risico’s in zijn spel 
nam en gelukkig pakte dit goed uit. 
Door de 2-2 ruststand was het kam-
pioenschap een feit en dit werd uit-

gebreid gevierd met bloemen. Hier-
na speelde Ramon zijn tweede wed-
strijd tegen F. Vlaanderen. Ook hier 
liet Vlaanderen zien dat de huidige 
klasse eigenlijk te laag is voor hem 
en won gemakkelijk in drie sets. 
Vervolgens zette Fabian Veenland 
weer op gelijke hoogte door simpel 
van C. Niewöhner te winnen.
Harry speelde daarna weer een 
spannende wedstrijd tegen H. van 
Gool. Na twee sets achter gestaan 
te hebben, knokte Harry zich terug 
in de wedstrijd maar moest uitein-
delijk toch het onderspit delven in 
de vijfde set. De laatste wedstrijd 
van Ramon ging tegen C. Niewöh-
ner. Na een gelijkopgaande wed-
strijd kon Ramon deze wedstrijd 
koel in vier sets uitserveren en zet-
te de tussenstand weer op 4-4. Har-
ry speelde zijn laatste wedstrijd te-
gen F. Vlaanderen. Ook Harry was 
niet opgewassen tegen het goede 
spel van Vlaanderen, alhoewel alle 
sets nipt werd verloren. Harry kon 
deze avond helaas zijn goede spel 
niet uitdrukken in punten. De laat-
ste wedstrijd van de avond en van 
de competitie sloot Fabian in stijl af 
tegen H. van Gool. Door goed spel 
kon Fabian in drie sets winnen en 
zette de einduitslag op 5-5.

Deze uitslag betekende het eer-
ste gelijkspel voor de mannen van 
Veenland en alle andere wedstrij-
den werden gewonnen. Veenland 
heeft in tien wedstrijden een score 
van 76 punten behaald. Fabian won 
27 van zijn 30 wedstrijden (90%), 
Harry won 18 van zijn 27 wedstrij-
den (66,7%), Ramon won 19 van 
zijn 30 wedstrijden (63,3) en invaller 
Alexander Noteboom won 2 van zijn 
3 wedstrijden (66,7%). Bij de dubbel 
werden alle wedstrijden gewonnen. 
Al met al een mooi seizoen voor de 
Veenlanders. Volgend seizoen wordt 
er een klasse hoger gespeeld, maar 
eerst zal het kampioenschap uitge-
breid gevierd worden...
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KorfballersAtlantis B3 
spelen goede wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 3 
december speelde het door Idema 
gesponsorde Atlantis B3 een wed-
strijd tegen Reflex B1 in Woerden. 
Twee weken geleden werd hier ook 
al tegen gespeeld en toen werd er 
verloren met 11-2. Deze week moest 
er dus een stuk beter gespeeld wor-
den. Het eerste aanvalsvak bestond 
uit Wouter Pijper, Sean Walsh, Ivan-
ka Kooistra en Miranda van Schaick. 
De eerste verdediging bestond uit 
Gerben Veenhof, Richard Bloos, De-
mi de Boer en Myrthe Röling.

Na de grote verliespartijen van af-
gelopen twee weken ging Atlantis 
B3 goed van start. Het scoren bleef 
helaas moeilijk, maar ook Reflex 
kwam het eerste kwartier niet tot 
scoren. Na dit kwartier scoorde Re-
flex toch twee keer. In de rust kwam 
Anna Louwerse erin voor Miranda, 
die net terugkwam na een langdu-
rige blessure. Ook Charlotte Beeloo 
kwam in het veld, zij speelde als 
heer in  plaats van Richard.

Meteen na de rust scoorde Myrthe 
een doorloopbal. Het was even niet 
duidelijk of hij meetelde, maar uit-
eindelijk was het gewoon 2-1. Na dit 
doelpunt ging het team steeds beter 
spelen. Helaas was Reflex toch iets 
sterker en wisten zij er in het begin 
van de tweede helft ook nog twee in 
te gooien. Na deze twee doelpunten 
was het Ivanka die een antwoord 
had. Ook zij scoorde een mooie 
doorloopbal.
Ongeveer tien minuten voor het eind 
van de wedstrijd viel Sean. Hij had 
erg veel last van zijn knie, dus Ri-
chard mocht nog even spelen. In de 
laatste minuut had Reflex nog even 
geluk: één van hun dames gooide er 
van flinke afstand nog een schot in.
Atlantis B3 mag terugkijken op een 
erg goed gespeelde wedstrijd die ze 
helaas met 5-2 verloren hebben.
Aankomende zaterdag speelt Atlan-
tis B3 een thuiswedstrijd tegen Fi-
ducia B1, een team dat nog onbe-
kend is voor de B3. De wedstrijd be-
gint om 11.50 in de Phoenixhal.

Voetbaljongens CSW E3 
voeren Houdini-act op
Wilnis - Het voetbalseizoen is al 
een tijdje op gang. De jongens van 
CSW E3 hebben al vele leuke, maar 
bovenal ook spannende wedstrij-
den erop zitten. Afgelopen zaterdag 
moesten Robin, Paul, Willem, Justin, 
Milan, Jeffrey, Niels, Vincent en Ben-
jamin aantreden tegen OSM E3 uit 
Maarssen. Na het eerste fluitsignaal 
moest CSW al snel de verdedigende 
stellingen innemen. OSM wist ech-
ter al snel het doel te vinden. Helaas 
niet eenmaal, maar bijna 20 minuten 
stond er een overtuigende 4-0 op 
het scorebord. Waar OSM ging den-
ken aan een monsterscore, was dat 
echter het moment waarop de man-
nen van CSW wakker werden en er 
een schepje bovenop deden. Na uit-
trap van de keeper rechtstreeks in 
de voeten van de aanval werd de 
4-1 gescoord. Dit betekende de om-
mekeer in de wedstrijd. Voor rust 

werd de achterstand teruggebracht 
tot 4-2, waardoor in de rust het ge-
loof was gekomen. De tweede helft 
nog maar een paar seconden on-
derweg toen de aansluitingstref-
fer werd gescoord: 4-3. OSM raak-
te verder de kluts kwijt en CSW be-
nutte de ruimtes en kwam terug 
tot 4-4. Nog tweemaal kwam OSM 
op voorsprong, maar telkens toon-
de CSW de veerkracht om zich door 
goed overspelen in de wedstrijd te-
rug te vechten. 5 minuten voor het 
eind stond het 6-6. CSW E3 zette 
OSM met de rug tegen de muur en 
kreeg nog enkele goede kansen om 
de overwinning mee naar Wilnis te 
nemen.
Helaas werd er niet meer gescoord, 
zodat er maar 1 punt kon worden 
bijgeschreven. CSW was na deze 
wederopstanding echter wel de mo-
rele winnaar in Maarssen. 

Golfclub Veldzijde heeft 
een nieuw bestuur
De Ronde Venen - Op dinsdag 29 
november jl. is precies 8 jaar na haar 
aantreden Yvette Bartlema afgetre-
den als voorzitter van Golfclub Veld-
zijde. Ook secretaris Peter Jansen 
gaf het stokje na 6 jaar over. 
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering in het clubhuis van de golf-
baan in Wilnis werd Yvette Bartle-
ma geprezen om haar jarenlange 
inzet voor de vereniging. Met name 
het tot stand brengen van de Speel- 

en Gebruiksrechtenovereenkomst 
met Golfpark Wilnis B.V. verdient al-
le lof. Ook was zij de laatste voorzit-
ter van de vereniging die op de ou-
de 9 holes baan speelde en tegelijk 
de eerste voorzitter nu op 18 holes 
gespeeld kan worden. Peter Jansen 
heeft als secretaris menig verslag 
gemaakt en het nodige werk ver-
zet om zaken binnen de vereniging 
op de juiste wijze vast te leggen. Zo-
als het een goed secretaris betaamt, 
had hij voor de vertrekkende voor-
zitter het afscheidscadeau - een zil-
veren onderzetter – meegenomen 
en onder handbereik van de nieu-
we voorzitter gelegd; ook aan hem 
werd dit aandenken overhandigd. 
Bloemen, woorden van dank en een 
welgemeend en luid applaus van de 
aanwezigen tekenden de dank aan 
deze twee mensen voor hun jaren-
lange tomeloze inzet.
Tijdens dezelfde vergadering werd 
Fred Scheijde als nieuwe secreta-
ris geïnstalleerd, werd het bestuur 
uitgebreid met Marjolijn Stassen 
als algemeen bestuurslid en is Bart 
Weitjens tot nieuwe voorzitter be-
noemd. 

Voetbaldames Hertha C1 
winnen weer
Vinkeveen - Zaterdag jl. om 13.20 
uur startte de wedstrijd van Hert-
ha C1 op veld 5 van de Molmhoek 
in Vinkeveen. ’s Morgens zag het 
naar uit dat alle wedstrijden afgelast 
zouden worden. De regen kwam 
met bakken uit de lucht. De meis-
jes zouden echter spelen op het 
kunstgrasveld van Hertha en daar 
kan bijna altijd gevoetbald worden. 
Maar de jongens van Hertha C1 
konden kampioen worden en een 
kampioenswedstrijd moet natuurlijk 
op het hoofdveld gespeeld worden. 
Onder bezielende leiding van de 
scheidsrechter René Dooremalen 
begon de wedstrijd met een paar re-
gendruppels, maar dat duurde maar 
5 minuten. De rest van de middag is 
het droog geweest in Vinkeveen. De 
coaches hadden gekozen voor een 
4-4-2 opstelling. De Hertha meisjes 
staan 4e en moesten tegen de laat-
ste, nummer 12, van deze competi-
tie. Omdat nummer 5 van deze com-
petitie evenveel punten heeft maar 
een slechter doelsaldo is het goed 
om in een dergelijke wedstrijd het 
aantal doelpunten wat op te vijze-
len. Dit liep dus anders. De opstel-
ling zorgde voor opwinding en voor 
desoriëntatie. Met name nadat er 
werd gewisseld was iedereen zijn 
houvast kwijt. “Waar sta ik nu” was 
een veel gehoorde kreet en dat re-
sulteerde dat de meisjes dan maar 
zelf ergens gingen staan. Er wa-
ren maar vier meisjes die op de hen 
aangewezen positie speelden en dat 
waren, Lesia die vandaag keepte, 
Nadine en Danitsja als laatste vrou-
wen en Minthe die rechts half stond. 
Door deze desoriëntatie was het na 
ongeveer 5 minuten al 0-1 voor de 
meisjes uit Bussum. Gelukkig her-
pakten de meisjes van Hertha zich 
en was het na ongeveer 20 minuten 
1 – 1 door een goal van Nikita.

Bloed
De meisjes van Bussum roken bloed 
en hun coach zei: “Meiden deze 
wedstrijd kunnen we winnen”. Dat 
zou dan de eerste gewonnen wed-

strijd van het seizoen zijn voor BFC-
MC2, gelukkig zou het zover niet 
komen. Door een snelle counter van 
BFC werd het in de tweede helft 
nog 1–2, maar door een handsbal 
in de 16 meter mocht Emily een pe-
nalty nemen. Via de handschoenen, 
van een zeer sterk keepende keeper 
van BFC, was het weer gelijk 2–2. In 
de laatste 10 minuten schoot Emma 
de 3–2 in het goal van BFC. Dit was 
ook de eindstand. Het was geen ge-
weldige wedstrijd om naar te kij-
ken maar deze drie punten en drie 
goals tellen wel. In deze wedstrijd is 
Minthe the Girl of the Match. Min-
the speelde rechts half en dat is een 
prima plek voor haar. Minthe komt 
van de hockey en mist soms de stick 
om de bal een klap mee te geven. 
Nu moet ze het van haar voettech-
niek hebben. In deze wedstrijd heeft 
Minthe laten zien dat ze dat ook 
kan. Ze is vele duels aangegaan, die 
ze won en ze heeft ook een aantal 
goeie passes gegeven. Minthe, ga 
zo door, ze zijn trots op je en daar-
om is de ‘prijs’ Girl of the Match de-
ze week volledig door jou verdiend. 
Volgende week, 10 december de 
laatste wedstrijd thuis voor de win-
terstop tegen SDO MC1 de num-
mer 5. Dit zal een echte krachtme-
ting worden.

Unitas volleybalheren H2 
verslaan Spaarnestad
Mijdrecht - Afgelopen woens-
dag speelden de heren 2 van Uni-
tas uit tegen de heren van Spaarne-
stad. Deze wedstrijd bestond de ba-
sis van Unitas uit Michael de Groot 
en Maarten Vossepoel als buiten-
aanvallers, Jan Bakker en Ton Kamp 
als middenaanvallers, Bob den Boer 
en Vincent Zaal als spelverdelers. 
Frank Vossepoel begon op de bank 
samen met Rob Goossens, die he-
laas nog niet helemaal is hersteld 
van zijn blessure.
Beide teams begonnen niet scherp. 
Er was wat onzekerheid in de pas-
sing en daarom werd op 12-12 
een time-out genomen. Rob Goos-
sens zette iedereen op scherp en dit 
wierp zijn vruchten af. Al snel werd 
een kleine voorsprong gepakt door 
Unitas. Deze hebben zij niet meer 
uit handen gegeven en de set ein-
digde in 22-25.
Na een rommelige eerste set begon 
Unitas de tweede set voorspoedig. 
Frank Vossepoel maakte zijn debuut 
op de spelverdelers positie. Met een 
goede service serie wist Unitas di-
rect 1-9 op het scorebord te zetten. 
Spaarnestad gaf echter niet op, en 
door een verminderde concentratie 
aan de kant van Unitas kon Spaar-
nestad terugkomen in de wedstrijd. 
Bij 13-15 moest zelfs een time-out 

genomen worden om het tij te ke-
ren. Uiteindelijk is ook deze set be-
slist in het voordeel van Unitas met 
22-25.

Tweede set
Maar zo goed als de tweede set be-
gon, zo matig was de derde. Door 
wat verwarring in het achterveld 
kwamen de passes niet goed aan. 
De kersverse spelverdeler had nog 
wat moeite met het vinden van de 
juiste aanvallers. Het was een nek-
aan-nekrace die helaas eindigde in 
een setwinst voor Spaarnestad. De 
setstand is 1-2 in het voordeel van 
Unitas.
De vierde set werd gestart met de 
beginopstelling. Een blessure aan 
de kant van Spaarnestad tekende 
de vierde set. Bij een stand van 9-8 
werd de wedstrijd 10 minuten stil-
gelegd om de geblesseerde te ver-
zorgen. Daarna werd de wedstrijd 
hervat en kon deze ook winnend af-
gesloten worden met 21-25. Toen 
de klok half 12 sloeg verscheen het 
laatste punt op het scorebord. Daar-
na kon er heerlijk genoten worden 
van een biertje, en een cola voor de 
bob natuurlijk.
Wilt u het team komen versterken?! 
Kom dan maandag om 20:00 uur 
gerust eens langs op de training!

Unitas volleybalheren H2 
verslaan Amstelveen
De Ronde Venen - Afgelopen 
week speelden de heren 2 van Uni-
tas thuis tegen de heren van Am-
stelveen.
Deze wedstrijd bestond de basis 
van Unitas uit Michael de Groot en 
Maarten Vossepoel als buitenaan-
vallers, Jan Bakker en Ton Kamp als 
middenaanvallers, Bob den Boer en 
Vincent Zaal als spelverdelers. Frank 
Vossepoel begon op de bank samen 
met Rob Goossens, die helaas nog 
niet helemaal is hersteld van zijn 
blessure.
Het begin van de set ging aardig ge-
lijk op. Daarna kwam Amstelveen 5 
punten voor te staan. Gelukkig wis-
ten de mannen van Unitas zich te 
herpakken en scoorden vervolgens 
5 punten op rij. Het bleef erg span-
nend. Aan het einde van de set kon 
Unitas het hoofd koel houden, en 
met een slim punt kon de set win-
nend afgesloten worden (25-23). 
Setstand: 1-0.
De tweede set waren de teams aan 
elkaar gewaagd. In de slotfase werd 
het wel heel erg spannend. Zelfs zo 
spannend dat er drie setpoint voor 

nodig waren om de set winnend af 
te kunnen sluiten. (27-25). 

Scherp
In de derde set begon Amstelveen 
scherp. De pass was goed en met 
een constante aanvalsdruk zat Uni-
tas vanaf het begin in de proble-
men. Met twee time-outs werd nog 
geprobeerd om het tij te keren maar 
het mocht niet baten. De derde set 
ging naar Amstelveen. (17-25). Het 
is 2-1.
Voorafgaand aan de vierde set 
kreeg Unitas een peptalk. Want als 
deze set niet gewonnen zou wor-
den zou een 5e set nodig zijn om 
de wedstrijd te beslissen. Met deze 
gedachte in het achterhoofd stap-
te Unitas het veld op. Met een zeer 
goede serviceserie direct aan het 
begin van de vierde set kon Unitas 
een grote voorsprong pakken. Am-
stelveen wist deze mentale klap niet 
te boven te komen en daardoor kon 
Unitas vrij gemakkelijk de laatste set 
binnenhalen. De setstand: 25-11.
Na deze zwaarbevochten wedstrijd 
was het tijd voor de nabespreking.

De Vinken vergeet te winnen
Vinkeveen - Het is de korfballers 
van De Vinken niet gelukt om aan te 
haken bij de kop van de tweede klas-
se H. In een bewogen en doelpunt-
rijke strijd trok het Leidse Pernix aan 
het langste eind. De goedscorende  
ABN-AMRO-formatie was net niet 
scherp genoeg om de volle winst 
in Vinkeveen te houden. Met 19-
21 nam Pernix beslag op de tweede 
plek in de poule.

Opstelling
Door afwezigheid van Joyce Kroon 
begon nestrix Helene Kroon naast 
Mariska Meulstee, Peter Koeleman 
en Peter Kooijman in de aanval. Trai-
ner-coach Fred Straatman posteer-
de Melanie Kroon bij Silvia Ous-
soren, Kelvin Hoogeboom en Ru-
dy Oussoren in de verdediging. Ria 
Kamminga is als vanouds de ver-
zorgster van de blauwwitten.
De Vinken kende een overweldi-
gende start. Al binnen tien secon-
den was de tweede schotpoging 
van Mariska Meulstee doeltreffend. 
Vak- en levensmaatje Peter Koele-
man scoorde kort hierop via een uit-
wijkbal. Rudy Oussoren trof van af-
stand doel en Melanie Kroon ver-
schalkte haar tegenstandster, zodat 
binnen vijf minuten een riante 4-0 
voorsprong op het overigens tech-
nisch haperende scorebord stond. 
Ook het volgende kwartier behield 
de thuisploeg een keurig overwicht. 
Halverwege de eerste helft was het 
9-5 en tien minuten voor rust 11-7. 
Het hoge speltempo gaf de Vinke-
veners volop gelegenheid om mooi 
uitgespeelde kansen te benutten. 
Ook toegekende vrije ballen werden 
feilloos benut. Pernix echter rechtte 
de rug en kwam uitstekend terug in 
de wedstrijd. Op 11-7 mocht Leiden 
vijfmaal achtereen scoren voordat 

De Vinken weer mee ging doen. Op 
13-12 had de ABN-AMRO-forma-
tie nog even een voorsprong, maar 
in de laatste twee minuten voor de 
rust boog Pernix de stand weer om 
in Leids voordeel. Een comfortabele 
13-15 voorsprong was het resultaat.

Nerveus
Direct na rust kon Pernix vanaf de 
stip verder afstand nemen en na 
acht minuten in de tweede helft was 
het 15-18. Binnen vier minuten werd 
het thuispubliek evenwel weer ge-
rustgesteld. Halverwege de twee-
de helft was de strijd weer hele-
maal open: 18-18. Een strafworp le-
verde De Vinken een nieuwe voor-
sprong. Helaas bleek dit het laat-
ste wapenfeit. Met het instorten van 
de elektronische tijdwaarneming 
en het scorebord viel ook de pro-
ductie van de thuisploeg stil. Ner-
veus gerommel in de aanval, veel 
geschreeuw en onvoldoende ant-
woord op het Leidse achterverde-
digen tekenden het begin van een 
teleurstellend slot. Pernix aarzelde 
niet. Twee afstandsschoten en een 
laatste strafworp bezegelden het lot 
van de moegestreden Vinkenploeg. 
Met 19-21 moest men ontevreden 
de kleedkamers opzoeken.
De scores van De Vinken: Mariska 
Meulstee (8x), Peter Koeleman (2x), 
Melanie Kroon (2x), Rudy Oussoren 
(2x), Kelvin Hoogeboom (2x), Silvia 
Oussoren (1x), Helene Kroon (1x) en 
Peter Kooijman (1x).
Volgende week wacht ongeslagen 
koploper Weidevogels. In de sport-
hal van Vinkeveen kan De Vinken 
opnieuw proberen aan te haken bij 
de kop van de ranglijst of terugzak-
ken naar het rechter rijtje… aan-
vang 17.15 uur.

Op de foto: v.l.nr. achter: Peter Kooijman, Kelvin Hoogeboom, Ria Kamminga 
(verzorgster), Rudy Oussoren en Peter Koeleman. V.l.n.r. voor: Mariska Meul-
stee, Melanie Kroon, Joyce Kroon, Silvia Oussoren en Fred Straatman, (trai-
ner-coach)

Winst voor D1 Hertha
Vinkeveen - Hoor de wind waait 
door de bomen was in dit Sinter-
klaas weekend wel van toepassing, 
het had erg veel geregend maar ge-
lukkig ook hard gewaaid dus kon-
den de boys van Hertha D1 hun 10 
de competitiewedstrijd spelen te-
gen NVC uit Naarden. Om 12.00uur 
werd er afgetrapt en gelukkig was 
het droog, het was eigenlijk fantas-
tisch voetbalweer om er een mooie 
pot van te maken. Ze begonnen aar-
dig aan de wedstrijd, en probeerde 
in ieder geval te voetballen en om-
dat NVC ook probeerde te voetbal-
len was het een leuke wedstrijd om 
te zien. Het ging gelijk op de eer-
ste helft, de grootste kans was wel 
voor Hertha Damian schoot knap 
maar de keeper pakte de bal pri-
ma. NVC deelde wel wat plaagsto-

ten uit maar Hertha was toch wel 
de bovenliggende partij waarbij wel 
gezegd moet worden dat het niet 
tot grote kansen leidde. Ruststand 
0-0. De 2de helft was voor Hertha, 
NVC werd vastgezet op eigen helft 
en kwam er niet meer uit. Met pri-
ma combinaties kreeg Hertha ge-
noeg kansen om de scoren te ope-
nen. Ferdi scoorde de verdiende 1-0. 
Daarna bleef Hertha  prima voet-
ballen waarbij  helaas de eindpass 
soms net te onzorgvuldig was om 
de score uit te bouwen. Wel scoorde 
ze  nog de 2-0 na een mooie aan-
val.  Volgende week zaterdag valt 
de beslissing in deze competitie, 
met 10 gespeeld en 25 punten heb-
ben ze in ieder geval een prima eer-
ste seizoenshelft gespeeld en  zitten 
ze  ook nog in de KNVB beker.
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Regio - Het moderne grijze Veenweidebad in Mij-
drecht kleurde vrolijk geel tijdens de Clubkampioen-
schappen van zwemvereniging De Amstel. De juryle-
den in het wit, de clubshirts en tassen in het geel en 
de wedstrijdlijnen in het water zorgden voor een ge-
zellige aanblik. De sfeer kwam van de diverse deel-
nemers en toeschouwers. Divers was het zeker want 
ALLE leden kunnen inschrijven. Dat betekent dat er 
kleintjes met geboortejaar 2004 meedoen, maar ook 
masters uit de vorige eeuw en waterpoloërs kun-
nen er hun krachten meten met de wedstrijdzwem-
mers. Het programma wordt ingedeeld op de te ver-
wachten snelheid en zo liggen er dames en heren, 
jeugd en senioren door elkaar en is elke serie span-
nend. Op de 50 rugslag was de 14-jarige Mark Vis-
ser de allersnelste. Hij zwom enkele heren naar huis 
en tikte aan in een clubrecord. Op de 50 school lukte 
het de 16-jarige Nick Sijmons net niet om te winnen 
van Thijs Böhm. Thijs bleek later wel ruim de snelste 
op de 100 wissel en 100 vrij. Het luidste applaus was 
er voor Casper Sannes, niet de snelste maar wel de 
jongste deelnemer. Na deze rug en school volgt tra-
ditioneel de familie-estafette. De tribune werd ineens 
een stuk leger toen er verschillende vaders en moe-
ders aan de start moesten verschijnen. Helaas moest 
medaillekanshebber familie van Duijkeren verstek la-
ten gaan i.v.m. een blessure van pa. Achteraf hadden 

Niké en Loïs best met oma Mia kunnen zwemmen! 
Het programma ging verder met de vrij en wissel. 
Voor de kinderen onder 11 jaar geen 100-tjes maar 
50 vrij en 75 wissel zonder vlinder, dat is eerlijker. Er 
is een puntensysteem met handicapseconden waar-
door iedereen met iedereen vergeleken kan worden. 
Een meisje van 14 zou kunnen winnen van de snel-
ste heer. Wie clubkampioen is geworden horen we 
pas bij de prijsuitreiking tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie op vrijdag 13 januari. Na dit offi ciële wedstrijdge-
deelte volgde het feestnummer van de dag: de sur-
prise-estafette. Pas vlak voor de start wordt bekend-
gemaakt wat er dit jaar gezwommen moet worden.
Klazien en Jan hadden een dienbladrace bedacht 
waarbij er een vlot heen en weer gezwommen moest 
worden en er de laatste baan volle bekertjes water 
mee naar de emmer aan de overkant moesten. De 
originaliteitprijs gaat natuurlijk naar de 3 heren van 
MELC die in een koeienmaillot met uiers aan de start 
verschenen. Tot slot de 25 sprint met open deelname. 
Buiten dat er kleintjes met hun ouders kunnen zwem-
men, bleek de sprint dit jaar ook een reüniekarakter 
te hebben. Leuk om een aantal oud-wedstrijdzwem-
mers weer eens aan de start te zien. Nieuw dit jaar 
was de feestelijke maaltijd na de wedstrijden waar-
bij John Levant zijn kookkunsten aan wel 70 man kon
tonen. Een heel geslaagde dag dus!

Clubkampioenschappen bi
j De Amstel: gezellig



Regio - Het is voor de achtervolgers 
van DIO om moedeloos van te wor-
den. Elke week boeken de biljarters 
uit Vinkeveen weer een overwinning 
en laten de concurrenten maar niet 
dichterbij komen. Komende week 
hebben ze een vrije week en dat 
geeft de anderen kans om iets van 
de achterstand in te lopen. Speel-
week 14 was Nick van de Veerdonck 
(zie foto) goed voor de procentueel 
hoogste serie van de week met 16 
caramboles = 34,04% van zijn totaal 
te maken punten. Nieuweling San-
der van Koppen Van APK Mijdrecht 
4 had de kortste partij met 19 beur-
ten.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met 
kleinste verschil 4-5 van De Krom-
me Mijdrecht 1. John Oldersma en 
Rienus Lanooij zorgden met over-
winningen voor het extra punt van 
De Kromme Mijdrecht 1. De Merel/
Heerenlux 2 won op de andere tafel 
met 5-4 van De Kromme Mijdrecht 
2. Veteraan Dorus van der Meer 
had in 23 beurten Ab Augustin op 
de kniëen. Cens 1 trok met 2-7 aan 
het korste eind tegen De Padde-
stoel 2. Heel spannend was het tus-
sen Joop Luthart en Jim van Zwie-
ten. Na 26 beurten had Jim nét 2 ca-
ramboles meer als Joop. Pim de Ja-
ger walste in 23 beurten over Vin-

pagina 28 Nieuwe Meerbode - 7 december 2011

Zaterdag eerste voorronde 
Quakeltoernooi

De Kwakel - Aanstaande zater-
dagavond is het zover. De 26e edi-
tie van het Quakeltoernooi gaat dan 
van start op het KDO sportpark aan 
de Vuurlijn. Vanaf 18 uur strijden 
de eerste zes herenteams voor een 
plaats in de finale die op 11 februa-
ri plaatsvindt. En deze openingsron-
de is er gelijk eentje met een aan-
tal zeer sterke teams die niet veel 
voor elkaar onder zullen doen en in 
het verleden meerdere malen de fi-
nale hebben bereikt. De aftrap van 
het Quakeltoernooi 2011 – 2012 
wordt verricht door Nieuw Deco 
Boys en Barnhoorn Flowers. Naast 
deze twee teams maken Young and 
Old, De Nappies, Jong KDO en Dy-
nojet van der Meer het zestal vol. 

De laatste wedstrijd van de avond 
is die tussen Barnhoorn Flowers en 
De Nappies en eindigt om 22 uur. 
De wedstrijdbal wordt deze avond 
gesponsord door Dynojet van der 
Meer. Het komplete programma van 
deze avond is te zien op www.qua-
keltoernooi.nl. Uiteraard is de kan-
tine van KDO goed bemand om de 
teams en supporters van de nodige 
energie te voorzien tussen de wed-
strijden door en natuurlijk ook na 
afloop tot in de kleine uurtjes!
De organisatie van het Quakeltoer-
nooi wenst alle spelers en suppor-
ters een sportieve en spannende 
eerste avond toe en wij hopen uiter-
aard op volle tribunes op zaterdag 
10 december!

Sinterklaas bezoekt BVU
Uithoorn - Op maandag 5 decem-
ber dachten maar liefst 48 bridgers 
het Sinterklaas gebeuren te kunnen 
ontlopen. Dat mislukte enigszins. Bij 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
liet de Sint zich weliswaar niet zelf 
zien, maar hij zorgde er wel voor dat 
zijn Pieten een zak met kadootjes 
achter lieten. De organisatie, in han-
den van Monique, zorgde voor nog 
meer verrassingen en wel doordat 
de spelers uit de A-lijn Noord-Zuid 
speelden tegen de spelers uit de B-
lijn die Oost-West zaten, topinte-
graal. Voor sommigen even schrik-
ken, maar uiteindelijk leverde het 
een heel geslaagde en vooral gezel-
lige avond bridgen op. In de Noord-
Zuid-lijn haalden Ria Wezenberg 
met Cor Hendrix de top met 56%, 
gevolgd door Wim Baar en Marcel 
Dekker met 54%, Marineke Lang en 
Martin Kok legden beslag op plaats 
3 met 53% De Oost-West-lijn zorg-
den voor een heel verrassende win-
naar: Corry van Tol met Lyda Zondag 

haalden maar liefst 61% er werden 
daarmee tevens over-all winnaar. 

De 2e plaats was al minstens even 
goed voor Tonny Godefroy en Har-
ry Rubens, 56% en plaats 3, And-
rew de Graaf met Ton ter Linden 
55%, was goed voor de 4e plaats in 
de topintegraal totaal lijst. Met an-
dere woorden, de “B-spelers” lieten 
de “A-spelers” zien wat Sinterklaas-
bridge was, gezelligheid ten top. De 
BVU speelt op maandagavond van 
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal 
bij de bar in sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt 
met BridgeMate is de uitslag be-
kend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een 
paar keer mee spelen. Wilt u we-
ten of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met onze secreta-
ris, Marineke Lang, zij helpt u graag 
verder. Zij is (na 18.00 uur) bereik-
baar onder telefoonnummer 569432 
of via e-mail bvu@telfort.nl.

Uiteindelijk ontknoping BVU
De Kwakel - Op maandag 28 no-
vember speelde Bridgevereni-
ging Uithoorn (BVU) al weer de 
laatste ronde in de 2e paren-
competitie. Het was spannend, 
en vooral in de A-lijn heel ver-
rassend.

De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Marineke Lang 
 & Martin Kok 58,68%
2. Greetje van den Bovenkamp 
 & Ria Wezenberg  57,64%
3. Ans Breggeman 
 & Lia Guijt 56,94%
4. Stenny & 
 Herman Limburg 55,56%
5. Tineke van der Sluijs 
 & Anke Reems  52,78%

De nummers 1 en 3 tot en met vo-
rige week lieten het in de laatste 
ronde liggen. Met als gevolg dat de 
overwinning in deze competitie ging 
naar Ans & Lia, gemiddeld 54,58%, 
nipt voor Hans & Nico (54,21%). 3e 
en 4e werden Bep & John de Voijs 
en Greetje & Ria, resp. 53,37% en 
53,12%.
Overigens, Leo & Henk tuimelden 
dan weliswaar van 1 naar 5, maar 
het verschil met nummer 4 was 
slechts 0,06%!

B-lijn: 
1. An & Bert Pronk  61,00%
2. Wim Baars 
 & Marcel Dekker  59,17%

3. Corry van Tol 
 & Hans Wagenvoort  52,83%
4. Riki Spook 
 & Hans Geels  52,08%
5. Hennie
 & Sierk Goedemoed 52,00%

Niet geheel onverwacht zijn An & 
Bert als 1e geëindigd in de B-lijn 
met gemiddeld 63,23%. De strijd 
om promovatie was hier al enige 
tijd iets minder groot. De nummer 
2 t/m 4 wisselden weliswaar van 
plek, maar moesten zorgen voor 
“vormbehoud” om te promoveren. 
Van 3 naar 2 gingen Wim & Mar-
cel (59,40%), van 4 naar 3 Tini & Jo-
han Lotgerink en Monique Verberk-
moes & Jan van Beurden zakten 
van 2 naar 4. Saillant detail is wel 
dat nummer 3 eindigde met 58,07% 
is en nummer 4 met 58,06%, dat is 
minder dan 1 slag over 6x24 spellen!
Volgende competitie spelen zij allen 
in de A-lijn.
De BVU speelt op ma.avond van 
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal 
in sporthal de Scheg in Uithoorn. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. U 
kunt vrijblijvend een paar keer mee-
spelen. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder tel. 569432 of via 
e-mail bvu@telfort.nl.

Bacu bridgedrive in De Kwakel
De Kwakel - Hoewel BACU niet 
elke week in het nieuws is wordt 
er achter de schermen voortdu-
rend actief gewerkt om het bridge 
gebeuren in Uithoorn en omstreken 
deel van het wekelijks, zo niet dage-
lijks, leven te laten zijn.
Zo bestaat al sedert 2000 het thuis-
bridge, ook bekend onder koffer-
bridge. Niet ingewikkelder dan het 
club bridge. U huurt een tas met 
24 kant en klare spellen die gezel-
lig onder het genot van koffie en/
of een drankje met buren, familie of 
bridge-vrienden in een eigen tempo 
gespeeld kunnen worden.  De vol-
gende dag brengt u de tas weer op 
het bekende adres terug en na ver-
loop van tijd verschijnt de uitslag 
op de internetsite www.bacuweb.
nl. Het kofferbridge stoort zich niet 
aan seizoenen, het hele jaar zijn er 
koffers te huur voor  twee euro per 
keer. Ook vindt er jaarlijks een af-
sluiting plaats met een knetterende 
einddrive die meestal in het voor-
jaar plaats vindt. Onder het motto: 
wie wordt de kofferkampioen over 

het kalenderjaar. Daarnaast organi-
seert Bacu sedert 2008 een aantal 
bridge drives voor de zondagmid-
dag. Deze drives worden gehouden 
in het Dorpshuis in De Kwakel. De 
drives beginnen om half twee en de 
prijsuitreiking is om half zes afgelo-
pen. Heeft u belangstelling voor een 
van deze activiteiten maar kunt u 
nog niet bridgen dan is een bridge-
cursus voor u de oplossing. De-
ze cursussen starten normaliter in 
september. Heeft u belangstelling 
wacht dan niet af maar meld u aan 
voor een beginnerscursus zodat de 
organisatie tijdig een nieuwe cursus 
kan gaan plannen. Uiteraard wor-
den er ook vervolgcursussen ge-
organiseerd. Waar moet u zijn om 
u voor een of meerdere activiteiten 
aan te melden zoals voor de bridge 
drive van a.s. zondag.
U kunt voor nadere informatie con-
tact opnemen met Cor Hendrix, te-
lefoonnummer 0297-531674. Ook 
kunt u hem emailen naar: bacu@
bacuweb.nl. Graag verwijs ik u ook 
naar de website www.bacuweb.nl.

De biljarters van Dio 
blijven maar winnen

cent Roeleveld heen. APK Mijdrecht 
2 was kansloos tegen De Spring-
bok 1. De Kuiper/van Wijk was met 
2-7 De Merel/Heerenlux 3 duidelijk 
de baas. Kees de Zwart, Nico Kos-
ter en Toine Doezé hadden weinig 
beurten nodig om mede-achtervol-
ger De Merel 3 met slechts 2 pun-
ten naar huis te sturen.

Nipt
Stieva Aalsmeer verloor nipt met 
4-5 van De Merel/Heerenlux 4. Wim 
Roest had geen moeite met Ton 
Bocxe en Hans Levy had weinig van 
Lucia Burger te duchten. De Padde-
stoel 3 kwam met 4-5 één punt te-
kort tegen APK Mijdrecht 4. Sander 
van Koppen won in 19 beurten van 
Ralph Dam. Willem van der Graaf 
had een “makkie” tegen Michel 
Bak. Bob’s Bar had met 2-7 weinig 
in te brengen tegen De Vrijheid/Bil-
jartmakers. Ondanks een hoge serie 
verloor Nick van de Veerdonck van 
Richard Kolck. Bart Dirks had in 22 
beurten de klus geklaard tegen Da-
niel de Bruin. DIO was met 7-2 een 
maatje te groot voor APK Mijdrecht 
3. Roy Leemreize won verrassend 
in 20 beurten van een teleurstel-
lende Paul Schuurman. Eric Brand-
steder had in 22 beurten Peter van 
der Ham te pakken. APK Mijdrecht 
1 verloor verrassend met 2-7 van de 
Springbok 2.
Jan van Veen, Nico de Boer en Hans 
Brozius namen de punten mee naar 
de Hoef. De Paddestoel 1 verloor 
nipt met 4-5 van Cens 2. Hans van 
Rossum in 21 beurten en Patrick 
Gillet in 23 beurten zorgden voor 
het extra punt van Cens 2. 

Sinterklaasronde bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 1 december 
speelde we de tweede ronde van de 
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
Sint Nicolaas de goedheilige man 
was langs geweest en had voor ie-
dereen wat lekkers meegebracht.
De Wedstrijdleiding had bepaald 
dat na twee rondjes kaarten de lek-
kernijen van de Sint geconsumeerd 
zouden worden gelijk met de huldi-
ging van de kampioenen uit de eer-
ste competitieronde. Voor degene 
die niet wisten waaruit de traktatie 
van de Sint bestond was dat geen 
probleem, maar degene die dat wel 
wisten, hebben de eerste twee ron-
des met het water in de mond moe-
ten bridgen.

Toen het eenmaal zover was, ging 
men rond met heerlijke gevulde 
speculaas en speculaas voorzien 
van noten, opgesierd met peperno-
ten en schuimpjes. Iedereen mocht 
een stuk nemen, het was alleen 
jammer dat er toch wel enkele leden 
waren die hun hebzucht niet kon-
den bedwingen en buiten de specu-
laas ook nog een pepernoot namen, 
enkele zelfs twee pepernoten, ter-
wijl er nadien nog op elke tafel een 
schaaltje met heerlijke peperno-
ten werd gezet. Hierna werd gestart 
met het huldigen van de kampioe-
nen van de eerste competitieronde.
In de A-lijn was dit het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap die met een 

gemiddelde score van 55,72 %, al 
moet wel gezegd worden dat Greet 
hier het leeuwendeel voor haar re-
kening heeft genomen. In de B-lijn 
waren de winnaars Miep v.d.Hoek 
en Nel v.d.Neut die zelfs met een 
nog hogere score van 55,81 % de 
eerste plaats voor zich opeiste.
Na het uitreiken van de trofeeën, 
prachtige bokalen die in geen enke-
le huiskamer zou misstaan, kon het 
bridgen voortgezet worden. Er werd 
aan 14 tafels gebridged. Acht in de 
A-lijn en zes in de B-lijn, 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Greet de Jong en Roel 

Knaap met 64,17 %, dit paar zet de 
goede lijn uit de eerste ronde weer 
voort. Tweede werd het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 63,57 %, zo-
als dit paar speelt, je hoort ze niet, 
je ziet ze bijna niet, maar zij spelen 
zeer sterk. Derde werden het paar 
Nel Heilman en Hetty Houtman met 
56,28 %, ook al zo’n sterk paar.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Tilly en Arnold 
van Dijk met 62,92 %. Tweede werd 
het paar Ada Groenewegen en Roe-
lie v.d.Voorden met 55,00 %. Der-
de is het echtpaar Henny en Lucas 
v.d.Meer met 53,75 %. Ik verwacht 
wel dat het tussen deze drie paren 
zal gaan, al is het nog wat voorbarig 
om dat nu al te stellen, want er kan 
nog veel gebeuren. De competitie-
stand wordt volgende week in het 
verslag opgenomen. Volgende week 
wordt de derde competitieronde 
gespeeld met weer nieuwe kansen 
voor iedereen.

LOUNA IS DAKLOOS

DONEER UW AIR MILES EN BOUW MEE AAN ONS NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 OF GA NAAR AAP.NL

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.



pagina 30 Nieuwe Meerbode - 7 december 2011

Pieten op bezoek bij 
Zwembad de Otter
Uithoorn - Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 december j.l. kreeg zwembad De 
Otter onverwachts bezoek van drie 
zwarte Pieten. Sinterklaas had de 
Pieterbazen naar het afzwemmen 
voor diploma a en B gestuurd om 
de kinderen een hart onder de riem 

te steken. De kinderen kregen wat 
strooigoed en juffen lieten de kin-
deren een prachtig liet zingen, wat 
heel mooi klonk in de zwemzaal! 
De Pieten konden heel wat leren 
van de zwemmers, want iedereen is 
geslaagd!!

Legmeervogels F5 wint in 
spectaculair duel
Uithoorn - De weersvooruitzich-
ten waren slecht, wind en buien; 
de tegenstander, Swift, had nog 
geen wedstrijd verloren één van 
onze spelers, Darian had helaas 
afgezegd. Al met al reden ge-
noeg om deze uitwedstrijd met 
beven tegemoet te zien.

Terwijl de wind over het veld gierde 
en de regen maar niet minder werd, 
werd de wedstrijd door de scheids-
rechter in gang gezet.
De eerste tien minuten gingen ge-
lijk op. Het was duidelijk dat we hier 
met een tegenstander van formaat 
te maken hadden. De vechtlust van 
onze jongens was echter groot en 
ieder duel werd scherp aangegaan. 
De tegenstander scoorde na een 
ruime tien minuten de openingsgoal 
na een goedlopende aanval. Onze 
F5 gaf de moed niet op en produ-
ceerde vlak voor rust de gelijkma-
ker door een mooi schot van Kevin.
Doorweekt zochten de jongens (en 
de trainers en ouders) de kleed-
kamer op. In de rust leken de jon-
gens te beseffen dat er vandaag 

best meer in zat en vol energie werd 
er begonnen aan de tweede helft. 
Het spel werd steeds beter, ieder-
een bleef goed in de positie, er werd 
goed overgespeeld en vooral veel 
gejaagd op de bal. Vooral Xander 
heerste op de linkerflank en zorg-
de steeds voor gevaar door de bal 
goed voor te geven. Al snel werd het 
1-2 door een mooi schot van Nigel. 
Helaas kwam de tegenstander terug 
tot 2-2 door de bal onder de fout-
loos keepende Owen door te schui-
ven. Nu brak een spannende peri-
ode aan waarbij de wedstrijd alle 
kanten op kon. De 2-3 van Niels was 
echter dik verdiend en hierna leek 
het niet meer mis te kunnen gaan. 
De voorhoede met Boris, Amar en 
Storm zorgde continu voor gevaar 
en de 2-4 van Storm bracht de ze-
ge definitief binnen en de 2-5, door 
een mooi schot bovenin het doel 
van Boris, was nog een toetje.
Na het eindsignaal vierden de jon-
gens de overwinning alsof ze kam-
pioen waren geworden ! Jongens, 
van harte gefeliciteerd met deze 
prachtige overwinning !

Aantal spelers breekt Legmeervogels 
zaalvoetbal 1 een keer op
Uithoorn - Woensdagavond 30 no-
vember moest Legmeervogels aan-
treden tegen FCB’72/Isolatie Comb. 
1 in Beverwijk. Het is de laatste we-
ken voor coach Guus Rutgers nog-
al een probleem om genoeg spelers 
bij elkaar te krijgen, zoals ook de-
ze avond weer. Door vakantie, feest-
jes en blessures waren er weder-
om een hoop spelers niet, waardoor 
het deze avond, voor de derde keer 
dit seizoen, weer zonder wissels ge-
daan moest worden. Maar Leg-
meervogels weet zelfs in deze situ-
aties vaak nog te winnen. De spe-
lers die het moesten gaan doen wa-
ren Jordi en Jasper v Gelderen, Ste-
fan v Pierre, Dimitri Sahertian en Pa-
trick Woerdeman.
Legmeervogels begon geconcen-
treerd aan de 1e helft. Het balletje 
ging zorgvuldig rond en Legmeervo-
gels wist goed haar rust te bewaren 
en geduldig naar openingen te zoe-
ken. Dat moest ook wel, er waren 
tenslotte geen wissels. Het balbe-
zit was voornamelijk voor Legmeer-
vogels en FCB’72 probeerde vaak 
van de fouten van Legmeervogels 
te profiteren via snelle counters. Zij 
werden voornamelijk gevaarlijk van-
uit vrije trappen en afstandsscho-
ten. Voornamelijk door één speler 
die een snoeihard schot in de be-
nen had en daarbij Jasper vaak op 
de proef stelde, soms tot wanhoop 
aan toe. 

Aanval
Uiteindelijk kwam Legmeervogels in 

de 7e min via Stefan v Pierre op een 
0-1 voorsprong door een assist van 
Jordi v Gelderen. In de aanval daar-
op was de stand alweer gelijk, 1-1 
in de 8e min. Maar Legmeervogels 
ging door met haar goede spel en 
kwam via Stefan in de 15e min op 
een 1-2 voorsprong, door een per-
fect aangegooide assist van keeper 
Jasper v Gelderen. Maar wederom 
was het de volgende minuut alweer 
gelijk, 2-2. Ondanks het goede spel 
en het balbezit van Legmeervogels 
bouwde de thuisclub de score ver-
der uit in de 20e en 22e min, 4-2. 
Gelukkig viel in de minuut daarop 
de aansluitingstreffer via een knap-
pe goal van Jordi v Gelderen, 4-3. 
Helaas wist Legmeervogels deze 
stand niet vast te houden en werd 
het vlak voor rust in de 25e min nog 
5-3. Alle doelpunten van de thuis-
club kwamen van de speler met het 
snoeiharde schot, of het nou vanuit 
een vrije trap of een afstandsschot 
was, dit dreef keeper Jasper v Gel-
deren tot grote wanhoop. Legmeer-
vogels moest echt gaan proberen 
het schot van deze speler eruit te 
halen in de 2e helft, maar het was al 
zwaar genoeg zonder wissels.

Niet snel
De 2e helft werd er één om niet snel 
te vergeten. Legmeervogels bleef 
knokken voor wat het waard was en 
bleef goed en geconcentreerd voet-
ballen, waarbij ook de tegenstander 
zich liet gelden met snel uitgevoer-
de counters. In de 3e min alweer 

kwam de thuisclub op een 6-3 voor-
sprong. De spelers van Legmeervo-
gels lieten hun kop niet hangen en 
wilden er alles aan doen om toch te 
kunnen winnen of minimaal gelijk te 
spelen. In de 12e werd het 6-4 via 
Jordi op aangeven van Dimitri. Maar 
helaas werd de achterstand snel te-
ruggebracht tot 4 doelpunten ver-
schil in de 14e en 19e min, 8-4. 
In het vervolg van de 2e helft liet Leg-
meervogels een knap staaltje moti-
vatie en veerkracht zien. De spelers 
waren niet van plan zich naar de 
slachtbank te laten leiden en gingen 
vol op de aanval spelen. De tegen-
stander werd fanatiek opgejaagd en 
kwamen niet meer onder de druk 
uit. Door drie doelpunten van Ste-
fan v Pierre, die goed in vorm was 
deze avond, werd de stand terugge-
bracht tot 8-7 in de 20e, 22e en 23e 
min, waaronder door een assist van 
Patrick Woerdeman. De gelijkmaker 
hing in de lucht, maar door een ver-
gissing van Jasper, die een tegen-
stander voor zijn broer Jordi aan 
zag, gooide hij de bal in de voeten 
van een tegenstander. Deze wist wel 
raad met dit buitenkansje en maak-
te er onverdiend 9-7 van in de 24e 
min. Toch rook Legmeervogels nog 
steeds bloed en bleef vol op de aan-
val spelen. Wederom door man of 
the match Stefan v Pierre werd het 
in de 25e min 9-8.

Knotsgek
Deze knotsgekke 2e helft was het 
aanzien meer dan waard, een waar 

spektakel voor de neutrale toe-
schouwer met veel kansen en doel-
punten over en weer. Doordat er 
nog wat blessuretijd bij kwam voel-
den de spelers van Legmeervogels 
dat er nog minimaal een gelijkspel 
uit het vuur gesleept kon worden. 
In de laatste tegenstoot kwam Leg-
meervogels via een snelle counter 
bij het doel van de tegenstander. Di-
mitri kreeg de bal aangespeeld en 
kreeg oog in oog met de keeper een 
dot van een kans op de o zo ver-
diende gelijkmaker. Maar hij was 
niet koelbloedig genoeg en schoot 
de bal slap tegen de keeper aan. 
Direct daarna volgde het eindsig-
naal en dropen de spelers teleurge-
steld af, eindstand 9-8. Een gelijk-
spel was zeker verdiend geweest, 
maar de vertoonde werklust en 
veerkracht maakten een hoop goed 
deze avond. Het is al zwaar genoeg 
als je bij zaalvoetbal zonder wissels 
speelt, dus er kan alleen maar een 
compliment gemaakt worden rich-
ting de spelers van Legmeervogels. 
Als Legmeervogels deze avond 
compleet was geweest dan had 
men zonder twijfel deze wedstrijd 
in winst weten om te zetten. Helaas 
raakt Legmeervogels verder ach-
ter op koploper Voorland, maar nog 
steeds is alles mogelijk. Het is en 
blijft voetbal.
Op vrijdag 9 december speelt Leg-
meervogels haar laatste competi-
tiewedstrijd voor de winterstop. Te-
genstander deze avond is BSM uit 
Bennebroek en begint om 21.05 uur.  

Het meidenteam ME2 in Kwalitaria

Sponsor voor meiden-
voetbal ME2 Legmeervogels
Uithoorn - Op zaterdag 3 december 
kwam het meidenvoetbalteam ME2 
van de Legmeervogels bij elkaar. Dit 
keer niet om te voetballen maar om 
hun nieuwe trainingspakken in ont-
vangst te nemen. Snackbar Kwalita-
ria is mede sponsor van dit meiden-
team en heeft deze trainingspakken 
ter beschikking gesteld. Hans Fon-
tijn, eigenaar van de Kwalitaria, vind 
het geweldig om dit team te spon-
soren. Hans:”het is toch mooi dat 
er steeds meer meiden voetbal-
teams komen. Bij de Legmeervogels 
zijn nu al drie meidenteams. Ik ben 
trots dat ik dit team kan sponsoren 
en hoop dat de meiden nu nog meer 
gaan scoren”. Na afloop was er ui-

teraard nog voor iedereen een pata-
tje mayonaise.
Er zijn bij de Legmeervogels mo-
menteel drie meiden teams. Iede-
re dinsdag en donderdag trainen 
de ME meiden hard om vervolgens 
de zaterdag weer helemaal present 
te staan. Doordat het team ook dit 
seizoen weer een aantal nieuwe le-
den heeft gekregen moet iedereen 
weer zijn eigen plekje vinden. Hun 
enthousiasme is groot en je ziet ie-
dere week weer hun vorderingen. 
Zaterdag 10 december spelen de 
ME2 meiden om 9.00 uur hun laat-
ste wedstrijd voor dit jaar. We gaan 
ervan uit dat het een leuke wedstrijd 
wordt met een mooi eindresultaat.

KDO 2 doet zichzelf veel 
tekort in Kudelstaart
De Kwakel - Afgelopen zondag 
speelde het tweede de streekder-
by in Kudelstaart tegen RKDES 3. In 
de heenwedstrijd eerder dit seizoen 
wisten de Kwakelaars met 3-2 te 
winnen. In de eerste helft was KDO 
de betere ploeg en wist in de 30e 
minuut op voorsprong te kwamen 
uit een penalty. Nadat Fabian van 
der Hulst onderuit werd gehaald, 
wist spits Elton Shehu vanaf elf me-
ter de 0-1 binnen te schieten. Met 
deze stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft een opportunis-
tisch spelend RKDES tegen een on-
gelukkig KDO. In de 65e minuut 
werden er twee Kwakelse verde-
digers uitgespeeld en kon de spits 
van RKDES bereikt worden die wist 
te scoren, 1-1. Hierna volgde een 
periode waarbij beide ploegen loer-
den op de overwinning. KDO was 
hier erg dichtbij, maar onder ande-
re twee keer de paal en één keer de 

lat brachten redding voor de Ku-
delstaarters. Een minuut voor tijd 
strafte RKDES zwak ingrijpen bij 
KDO keihard af en wist de 
2-1 te maken. Na de 2-1 kreeg KDO 
zelfs nog twee prima kansen om ge-
lijk te maken, maar ook dit lukte niet 
voor de Kwakelaars. Kortom, een 
geheel onnodige en beschamende 
nederlaag voor het tweede. Volgen-
de week zondag speelt het tweede 
om 11:30 uur thuis tegen Sloterdijk 
2. KDO 1 boekt nuttige thuisover-
winning Na de terechte 2-5 thuisne-
derlaag van vorige week tegen kop-
loper Geinburgia, speelde het eer-
ste opnieuw thuis, ditmaal tegen 
Portugal Amsterdam. Doordat trai-
ner Raymond de Jong niet tevreden 
was over een aantal basisspelers in 
de afgelopen weken, stelde hij een 
aantal andere spelers op. 
Zo speelde Mathijs van Rijn op 
rechtsbuiten, Jelle de Jong en Pa-

trick Schijff op het middenveld en 
Michael Meijer op rechtsback. Dit 
ging ten koste van Fabian van der 
Hulst, Timo Kas, Rick Kruit en Doron 
Borger (blessure).
Blessuretijd
In de eerste helft stond de organisa-
tie aan Kwakelse zijde goed en con-
troleerde daarmee ook de wedstrijd. 
Portugal Amsterdam werd op vooraf 
voetballend vooral hoger ingeschat, 
maar dit viel tegen. Doordat KDO 
het tempo niet hoog genoeg hield, 
werden er te weinig kansen gecre-
eerd om op voorsprong te komen. 
De Amsterdammers hielden het 
veld lang en deden er alles aan om 
al in vroeg stadium tijd te rekken. 
Diep in de blessuretijd van de eer-
ste helft maakte KDO toch het fel-
begeerde eerste doelpunt. Mathijs 
van Rijn ging het duel aan met de 
Amsterdamse doelman, waardoor 
de bal uiteindelijk stil bleef liggen 

in het vijfmetergebied. Jelle de Jong 
was hier zeer alert op en schoot de 
1-0 voor KDO binnen. Een heerlijke 
opsteker voor de rust.

Spelbeeld
In de tweede helft eenzelfde spel-
beeld, waarbij aangetekend kon 
worden dat de Amsterdammers in-
middels al twee keer gewisseld 
hadden. In de 50e minuut werd Joe-
ri Stange neergehaald in het zes-
tienmetergebied, wat een terechte 
penalty opleverde voor KDO. Stan-
ge ging zelf achter de bal staan en 
zette KDO vlak na rust op een 2-0 
voorsprong. In het verloop van de 
tweede helft kreeg KDO nog diverse 
mogelijkheden om de score verder 
uit te breiden, maar verzuimden rui-
mer afstand te nemen van de Am-
sterdammers. 
Door deze belangrijke overwinning 
van KDO verstevigen de Kwake-
laars de vierde plaats op de rang-
lijst en is het twee punten ingelo-
pen op de nummer drie Arsenal. 
Volgende week spelen de Kwake-
laars hun laatste wedstrijd voor de 
winterstop tegen De Meer. De wed-
strijd begint om 14:00 uur op sport-
park Drieburg.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdagmiddag 29 no-
vember werd door de Hartenvrou-
wen de eerste zitting van de lad-
dercompetitie gespeeld. De A en 
de B lijnen werden eerst danig ge-
mixt, waarna er top-integraal ge-
speeld werd, dit betekende dat zo-
wel in A als in de B lijn dezelfde 

spellen werden gespeeld. Van de 
26 paren scoorden 16 paren boven 
de 50%. Aan de top Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck met 64,24%, de 
tweede plaats was voor Geke Lud-
wig & Margo Zuidema met 61,81%, 
op drie staan Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar met 59,38%, de vier-

Donateurs gaan dammen 
in ’t Fort De Kwakel
Regio - Aanstaande zaterdag de 
10e december gaan de ondersteu-
ners van damclub Kunst & Genoe-
gen het elkaar weer lastig maken. 
Jaarlijks krijgen de donateurs van 
K&G de gelegenheid om met el-
kaar te dammen. Naast de gezellig-
heid staat ook de donateurtitel op 
het spel, dit jaar zal deze titel verde-
digd worden door Fred Buskermo-
len die verleden jaar met de hoog-

ste eer aan de haal ging. Verschil-
lende concurrenten zijn inmiddels in 
training en hebben bij de leden van 
K&G inlichtingen ingewonnen om 
het Fred zo moeilijk mogelijk te ma-
ken. Op deze middag krijgt ook de 
jeugd weer de kans om met elkaar 
in het strijdperk te treden.
Damliefhebbers zijn vanaf 13.00 uur 
in ’t Fort welkom, komt dat zien en 
beleven!

de plaats was voor het combipaar 
Tini Geling & Renske Visser met 
57,99%, op vijf Kitty van Beem & Ag-
nes de Kuijer met 57,47%, nummer 6 
was het combipaar Mita Maas & Ja-
ny van der Ent met 55,56%, de ze-
vende plaats was voor Elly van Bra-
kel & Vera van Wessem met 55,21, 
nummer acht waren Froukje Kraaij 
& Anneke van der Zeeuw met 
54,69%, op de negende plaats Wil 

Blansert met invaller Ineke Hilliard 
met 53,30%, de tiende positie was 
voor Reina Slijkoord & Rita Vromen 
met 53,13%. In de top zijn toch aar-
dig wat paren met een A status, vol-
gende week wordt er weer top-inte-
graal gespeeld, dus nieuwe spellen 
nieuwe kansen. Inlichtingen over 
Hartenvrouw kunt u inwinnen bij 
Mieneke Jongsma, tel: 0297-565756 
of wjongsma1@hotmail.com.

Bridge:
Spannend viertallen bij 
De Legmeer
Uithoorn - Het was TQT oftewel 
Timmer Quality Time en dat bete-
kende de derde zitting viertallen. De 
maximale scores vielen nu toe aan 
de teams van Ben ten Brink en Ger 
van Praag, die zodoende een flinke 
sprong in het klassement maakten. 
Eerst genoemden in de A- lijn met 
25 en de anderen in de C- lijn met 
24 punten. In de A werd verder de 
groep van Ruud Lesmeister tweede 

met 22 punten en derde werd hier 
team Tom/Tonny de Jonge met een 
score van 17. 

De viertallen tussenstand 
van de top is hier: 
1 Lesmeister met 69, 2 Ten Brink 
met 65, derde v/d Zeeuw met 44 en 
vierde van Wijk met 43 punten. In 
de C- lijn volgde team Klaas Verrips 
met een resultaat van 22 als twee-

de en werd de groep Wevers der-
de met 17. 

De ranglijs t is hier:
1 Verrips met 53, 2 van Praag met 
50 en nog net derde team Belder-
ink met 49 punten. Laatst genoem-
den hadden geen quality time en 
bleven Wevers uiteindelijk nog maar 
2 punten voor.  In de B- lijn is het 
nog spannender en doen de viertal-
len wel zeer weinig voor elkaar on-
der. Het hoogste aantal was 18 pun-
ten en dat werd behaald door zowel 
Hans Selman en Coby Bruine de 
Bruin en speelgenoten. Derde werd 
het groepje van Maarten Bregge-
man dat op een score van 16 pun-
ten uitkwam.

De stand is hier: 
1 Visser met 51, 2 Bruine de Bruin 
met 45, drie en vier Breggeman en 
Tromp met 44 en omdat het prak-
tisch gelijk op gaat 5 en 6 Selman en 
Gloudemans met 43 punten. Conclu-
sie: alleen Renske Visser en co ste-
ken er tot nog toe boven uit, de rest 
is zeer aan elkaar gewaagd. Viertal-
len heeft weinig last van tijdsdruk in 
tegenstelling tot de paren competi-
tie. Wilt u daarvan ook eens min of 
meer ontspannen proeven, kom den 
meedoen bij Bridgevereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van 
af 19.15 uur in de barzaal van sport-
hal de Scheg. Voor inlichtingen het 
secretariaat: gerdaschavemaker@
live.nl of per tel. 0297 567458.




